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 شماره :                    1400/441348 بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 1400/09/08 تاریخ  :

حریق (اسپرینکلرها) اطفاي بارنده خودکار هايشبکه نصب طراحی و دستورالعمل موضوع:

۵۲۲۶۳۹۲ش ش:                                                      ١       از  ١  ���ه    

��� و �ود� ��ورسازمان 
 ریا�ت ���وری 

 مانرئیس ساز

هاي توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ) قانون احکام دائمی برنامه34در چارچوب ماده (   
 هاي عمرانی، به پیوست ضابطهنامه استانداردهاي اجرایی طرح) قانون برنامه و بودجه و آیین23( ماده

 هايشبکه نصب دستورالعمل طراحی و «، مشاورین و پیمانکاران با عنوان اجراییامور نظام فنی  822شماره 

رعایت مفاد این ضابطه در  شود.ابالغ می گروه سوماز نوع » حریق (اسپرینکلرها) اطفاي بارنده خودکار
 الزامی است. 01/01/1014صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

ظرات و پیشنهادهاي کننده نامور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران این سازمان دریافت

 .اصالحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد





 

 اصالح مدارک فنی 

 

 

 خواننده گرامی:

زيربنايي و تولیدی سازمان برنامه و بودجه كشور، با    امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پیمانکاران معاونت فني، امور  

ستفاده به جامعه         ضابطه كرده و آن را برای ا سته مبادرت به تهیه اين  سان برج شنا ستفاده از نظر كار شو  ا سي ك ر  ی مهند

صون از ايرادهايي نظیر غلط     ست. با وجود تالش فراوان، اين اثر م ضه نموده ا شکاالت    های مفهومي، فني، ابهام، ايهامعر و ا

 موضوعي نیست.

رو، از شما خواننده گرامي صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشکال فني مراتب را به صورت         از اين

 زير گزارش فرمايید:

 sama.nezamfanni.irدر سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی )سما( ثبت نام فرمایید:  -0

 سما و برای تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل كاربری تکمیل فرمایید.پس از ورود به سامانه  -2

 به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید. -3

 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنید. -0

 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -5

 ل نمایید.در صورت امکان متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسا -6

 

 كارشناسان اين امور نظرهای دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.

 شود.پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 

 77233مركز تلفن  –شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفي علي نشانی برای مکاتبه:

 سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پیمانکاران

Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 





 

 

 باسمه تعالی

 گفتارپیش

ساااوزی از تمام ابعاد ايمني جاني، مالي و منافل ملي از نیازها و الزامات           ها در برابر آتش محافظت سااااختمان   

 های محافظت در برابر آتش در دنیا به ساارعت رشاادها اساات. علوم و فناوریضااروری در حرو و اجرای ساااختمان

ای  ههای متعدد ديگر در كشور مانند سیستم  شود و زمینه ها محدود نمينموده است. اين موضوع فقط به ساختمان   

   .های ايمني در برابر آتش هستندحمل و نقل همگي نیازمند تحقیقات و فناوری

  بتني بر اصول وهای تخصصي برای ساخت و ساز صحیح منامهها و آيینتهیه مقررات، استانداردها، دستورالعمل

صادی جامعه و           صرفه اقت سايش و  شت، آ سب عملکردی، ايمني، بهدا سطح منا قواعد فني، افزايش كیفیت و تأمین 

 های نوين ضروری است. سازی برای ترويج فناوریزمینه

های بارنده  ها در برابر آتش، اسااتفاده از شاابکهيکي از مسااا ل تخصااصااي و مهم در حوزه محافظت ساااختمان

ها در ساختمان در كشورهای پیشرفته دارای سابقه      ار يا اسپرينکلرها در ساختمان است. كاربرد اين سیستم     خودك

ها را تجربه بسیار موفقي منجر شده و موجبات افزايش سطح ايمني در برابر آتش در ساختمان     حوالني است كه به 

به اين موضوع توجه شده، خصوصاً نصب و كاربرد        ها و مقررات ملي نیز،نامهاست. خوشبختانه در آيین  فراهم آورده

ستم   سی ساختمان اين  ست قرار گرفته ها در  سپرينکلر،       های بلند مرتبه مورد درخوا صب ا صورت ن ست. به عالوه در  ا

د شو ها و مقررات داده مينامههايي در ساير الزامات آيین عمدتاً، به علت افزايش سطح ايمني در ساختمان، تخفیف  

 ها به همراه دارد.عايت حفظ سطح ايمني مورد نیاز، مزايای فني و اقتصادی برای پروژهكه با ر

سازی، تهیه          شهر سازی وزارت راه و  شهر سکن و  ستورالعمل   »با توجه به مطالب فوق، مركز تحقیقات راه، م د

صب  وحراحي  سپرينکلرها(  احفا بارنده خودكار هایشبکه  ن ستور كار قرار د  «حريق )ا اد تا به نحو مطلوب،  را در د

ا ه نمايد. اين ضااابطه پا از تهیه و  های مورد نیاز برای حرو، نصااب و نگهداری اين ساایسااتم را معرفي و ار روش

سب نظر  شور به   ك شور   سازمان عوامل ذينفل نظام فني و اجرايي ك سي،   برنامه و بودجه ك شد كه پا از برر سال   ار

ساس نظام فني اجرايي   ضوع ماده   کپارچه،يبرا شور، ماده     یهابرنامه يقانون احکام دا م 73مو سعه ك قانون   27تو

 گرديد. منتشرنامه استانداردهای اجرايي مصوب هیات محترم وزيران برنامه و بودجه و آيین

شماره      ضابطه  ضابطه در چهارچوب ملحقات  ساختمانها    »با عنوان  332اين  ستورالعمل اجرايي محافظت  د

س  شماره      « وزیدر برابر آتش  ضابطه  ست و رعايت  شده ا پا از بازنگری و ابالغ آتي، الزامي خواهد  332تهیه 

ه  در نظر گرفتنیز های پشااتیبان مبحس سااوم مقررات ملي ساااختمان نامهبه عنوان يکي از آيین همچنین بود.

 های مربوط خواهد نمود.شده و قطعاً كمک شاياني به اجرايي شدن مقررات در زمینه

 اشکال وجود از مصون مجموعه اين گرديد، صرف مجموعه اين تهیه برای كه زيادی وقت و دقت تالش، رغمعلي

 شودمي درخواست محترم كارشناسان از ضابطه اين شدن پربار و تکمیل راستای در نیست. لذا آن در مطالب ابهام و

 كنند. ارسال برنامه و بودجه كشور سازمانامور نظام فني اجرايي، مشاورين و پیمانکاران  به را اصالحي موارد



 

 

 همفکری با ضابطه، متن در اصالو به نیاز صورت در كرده و بررسي را شده دريافت پیشنهادهای سازمان كارشناسان

 پايگاه حريق از و اقدام اصالحي، تهیه متن به نسبت حوزه، اين مجرب كارشناسان و كشور فني جامعه نمايندگان

 تسهیل برای و همین منظور كرد. به خواهند اعالم عموم، برداریهبهر برای كشور اجرايي و فني نظام رسانياحالع

 صورت در است كه شده درج صفحه آن مطالب تدوين تاريخ صفحات، باالی در معتبر، ضوابط آخرين كردن پیدا در

دارای  صفحات مطالب همواره اين رو، شد. از خواهد اصالو نیز آن تاريخ صفحات، از يک هر مطالب در تغییر هرگونه

 .بود خواهد معتبر جديدتر تاريخ

 مركز تحقیقات راه،  ها و جديت ريیا محترم   و تولیدی از تالش وسااایله معاونت فني، امور زيربنايي     بدين 

 نمايد.مسکن و شهرسازی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهايي نمودن اين ضابطه، تشکر و قدرداني مي

 

                                                                                                                 

 

 
  

 میدرضا عدلح

 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی

 0011پاییز 
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 کننده:اعضای گروه تدوین

جمالي مسعود 

 آشتیاني
 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

لیسانا مهندسي فوق

 مکانیک

 دكترای مهندسي شیمي مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  سعید بختیاری

 لیسانا مهندسي مکانیک مهندس مشاور يحسام حاووس

 لیسانا شیمي آليفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اكبریلیال تقي

 

 :کمیته تخصصی و بازخوانیاعضای 

 دكترای مهندسي شیمي   یراه، مسکن و شهرساز یقاتمركز تحق سعید بختیاری

مسعود جمالي 

 آشتیاني
 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

لیسانا مهندسي فوق

 مکانیک

 لیسانا مهندسي مکانیک مهندس مشاور يحسام حاووس

 لیسانا مهندسي شیميفوق  مهندس مشاور البرز تفويضي

 بختاشکان نیک
نشاني تهران و خدمات ايمني شهر سازمان آتش

 تهران

لیسااااانا مهناادساااي   فوق

 مکانیک

نشاني تهران و خدمات ايمني شهر سازمان آتش يدادخواه تهران یدمج

 اصفهان 

 لیسانا مهندسي حريق 

نشاني تهران و خدمات ايمني شهر سازمان آتش یاسالم هشتر

 اصفهان 

لیسااااانا مهناادساااي   فوق

 الکترونیک

 لیسانا شیمي آليفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اكبریلیال تقي

سید محمدرضا 

 میرعبدالهي

مبحث ساوم مقررات   دبیر وقت كمیته تخصاصاي   

 ساختمان يمل

 لیسانا معماریفوق

 

 :)به ترتیب حروف الفبا( کمیته تصویباعضای 

 دكترای مهندسي شیمي ريیا مبحث سوم مقررات ملي ساختمان سعید بختیاری

 لیسانا زبان انگلیسي  كارشناس آتش نشاني محمد بیات



 

 

 لیسانا معماریفوق  دفتر الکترونیک شهرداری تهران امیرناصر بیگلری

مسعود جمالي 

 آشتیاني
 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

لیسانا مهندسي فوق

 مکانیک

 دكترای معماری دانشگاه شهید بهشتي  محمدرضا حافظي

  لیسانا مهندسي برقفوق نشاني و خدمات ايمني تهرانسازمان آتش محمود قديری

 مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسالن كاللي
 -دكترای مهندسي عمران

 سازه 

سید محمدرضا 

 میرعبدالهي

مبحث ساوم مقررات   دبیر وقت كمیته تخصاصاي   

 ساختمان يمل

 لیسانا معماریفوق
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 مانکارانیو پ نيمشاور ،يياجرا يامور نظام فنمعاون  علیرضا توتونچي

 مانکارانیو پ نيمشاور ،يياجرا ينظام فنامور  كارشناس سیادت محمدرضا

 

 

  



 

 

 فهرست مطالب 

  عنوان
  ............................................................................................................................................................... گفتارشیپ

 0 ..................................................................................................................... یادار نظامات و مقدمه - اول فصل

 2                          كاربرد دامنه -3-3

 2                        هدف -3-2

 2                        كاربرد -3-7

 7                      نمادها و واحدها -3-3

 7                       واحدها -3-3-3

 3                    يکیدرولیه ینمادها 3-3-2

 7 .................................................................................................................... مقررات و استانداردها  -دوم فصل

 9                        اتیكل -2-3

 9                آتش برابر در حفاظت یاستانداردها -2-2

 9                     استانداردها ريسا -2-7

 9                   رانيا یاستانداردها -2-7-3

 ASME                  33 یاستانداردها -2-7-2

 ASTM                  33 یاستانداردها -2-7-7

 AWS                   32 یاستانداردها -2-7-3

 AWWA                  32 یاستانداردها -2-7-5

 05 ......................................................................................................................................... فیتعار  – سوم فصل

 33                        اتیكل -7-3

 33                    اصطالحات و فيتعار -7-2

 33                  (Approved) شده ديیتأ -7-2-3

 Authority Having Jurisdiction (AHJ)         33 صالویذ مرجل -7-2-2

 Listed             33)) يفن نامهيگواه اي استاندارد یدارا -7-2-7

 33                     (Shall) ديبا -7-2-3

 Should))                 33 شوديم هیتوص -7-2-5

 31                  (Standard) استاندارد -7-2-6

 31                       يكل فيتعار -7-7

 31            (Automatic Sprinkler) خودكار نکلرياسپر -7-7-3

 Bathroom))              31( يبهداشت ايسرو) حمام -7-7-2

 Ceiling Height))                31 سقف ارتفاع -7-7-7

 31               (Ceiling Pocket) سقف فرورفتگي -7-7-3

 Ceiling Types                 31 سقف انواع -7-7-5



 

 

 39                (Compartment) بسته یفضا -7-7-6

 39                (Control Valve) كنترل ریش -7-7-3

 39              (Draft Curtain) هوا جريان مانل پرده -7-7-1

 Drop-Out Ceiling))           39 گرما به حساس كاذب سقف -7-7-9

 39     (Dwelling Unit( )نکلرياسپر یاندازراه و نصب یبرا) يمسکون واحد -7-7-31

 39                (Fire Control) آتش كنترل -7-7-33

 Fire Suppression))               21 قيحر احفاء -7-7-32

 21         (Fuel-Fired Heating Unit) يسوخت شيگرما لهیوس -7-7-37

 21      (High Volume Low Speed Fan) باال حجم و نيیپا سرعت با فن -7-7-33

 21     (Hydraulically Designed System) کيیدرولیه شده يحراح ستمیس -7-7-35

 21        (Limited-Combustible) محدود سوختن قابلیت با مصالح -7-7-36

 21         (Noncombustible Material) سوختن قابل ریغ مصالح -7-7-33

 23                (Obstruction) شونده مانل -7-7-31

 23             (Raw Water Source)  حبیعي آب منابل -7-7-39

 23               (Shop-Welded) كارگاهي جوش -7-7-21

 23                (Small Room) كوچک اتاق -7-7-23

 23          (Sprinkler System) نکلرياسپر كشيلوله ستمیس -7-7-22

 22          (System Working Pressure) ستمیس یكار فشار -7-7-27

 22               (Thermal Barrier) يحرارت مانل -7-7-23

 22                  نکلرياسپر ستمیس انواع فيتعار -7-3

 22      (Antifreeze Sprinkler System) يزدگخي ضد نکلرياسپر ستمیس -7-3-3

 Circulating Closed-Loop Sprinkler System)) يگردش بسته حلقه نکلرياسپر ستمیس -7-3-2

                             22 

  Combined Dry Pipe –Reaction) خشااک لوله -يواكنشاا نکلرياسااپر يبیترك سااتمیساا -7-3-7

Sprinkler System)                       27 

 27         (Deluge Sprinkler System) يالبیس نکلرياسپر ستمیس -7-3-3

 27       (Dry Pipe Sprinkler System) خشک لوله نکلرياسپر ستمیس -7-3-5

 27        (Gridded Sprinkler System) یاشبکه نکلرياسپر ستمیس -7-3-6

 23         (Looped Sprinkler System) یاحلقه نکلرياسپر ستمیس -7-3-3

 23            (Multicycle System) یاچرخه چند ستمیس -7-3-1

 23        (Pipe Schedule System) شده تعیین پیش جداول ستمیس -7-3-9

 23       (Preaction Sprinkler System) عملگرشیپ نکلرياسپر ستمیس -7-3-31

 23        (Wet Pipe Sprinkler System) تر لوله نکلرياسپر ستمیس -7-3-33

 23                    ستمیس یاجزا فيتعار -7-5



 

 

 23             (Air Receiver) فشار تحت هوای مخزن -7-5-3

 23               (Air Reservoir) هوا رهیذخ مخازن -7-5-2

 25                 (Branch Lines) هاشاخه -7-5-3

 25             (Cross Mains) انشعابات اصلي یهالوله -7-5-5

 25             (Feed Mains) كنندهتغذيه اصلي یهالوله -7-5-6

 (Flexible Pipe Coupling( )فني نامهگواهي يا استاندارد دارای) ريپذانعطاف لوله اتصاالت -7-5-3

                             25 

 25                (Riser nipple) قا م رابط لوله -7-5-1

 25                     (Riser) زريرا -7-5-9

 25             (Sprig()باال به رو یعمود لوله) گياسپر -7-5-31

 26             (Supervisory Device) ينظارت لهیوس -7-5-33

 26                (System Riser) ستمیس زريرا -7-5-32

 26         (Water-flow Alarm Device) آب انيجر هشدار لهیوس -7-5-37

 26                     نکلرياسپر فيتعار -7-6

 26      (General Sprinkler Characteristics) نکلرياسپر يكل یهامشخصه -7-6-3

 23            (Installation Orientation) نصب یریگجهت -7-6-2

 23                   ژهيو خدمات طيشرا -7-6-7

 21                    نکلرياسپر انواع -7-6-3

 71                     یساختار فيتعار -7-3

 71         (Obstructed Construction) - شونده مانل یساختارها -7-3-3

 71        (Unobstructed Construction) - شونده مانل ریغ ساختار -7-3-2

 73                ياختصاص آب منبل يكشلوله فيتعار -7-1

 73                    يعموم فيتعار -7-1-3

 73                    درانتیه فيتعار -7-1-2

 73                      انبارش فيتعار -7-9

 75                       اتیكل -7-9-3

 71         قفسه و ييمقوا جعبه توپر، توده شده، یبندپالت انبارش -7-9-2

 31                (Rack storage) - رک انبارش -7-9-7

 32                 يکیالست ريتا انبارش فيتعار -7-9-3

 33                   رولي كاغذ فيتعار -7-9-5

 35                    پنبه عدل فيتعار -7-9-6

 35              (Marine Definitions) - ييايدر فيتعار -7-31

 A - (A-Class Boundary)             36 كالس حد -7-31-3

 B - (B-Class Boundary)             36 كالس حد -7-31-2



 

 

 36          (Central Safety Station) - یمركز يمنيا ستگاهيا -7-31-7

 36         (Heat-Sensitive Material) - حرارت به حساس مواد -7-31-3

 36                   (Heel) - شدن كج -7-31-5

 36               (Heel Angle) - شدن كج هيزاو -7-31-6

 36      (International Shore Connection) - يساحل يالمللنیب اتصال - 7-31-3

 36              (Marine System) - ييايدر ستمیس - 7-31-1

 33          (Marine Thermal Barrier) - ييايدر يحرارت مانل -7-31-9

 33           (Marine Water Supply) - ييايدر آب منبل -7-31-31

 33                 (Supervision) - نظارت -7-31-33

 33              (Survival Angle) - بقا یهاهيزاو -7-31-32

 33                (Type 1 Stair) -3 نوع پله -7-31-37

 33       (Hanging and Bracing Definitions) - هایمهاربند و زهايآو فيتعار -7-33

7-33-3- Cp                       33 

 31           (Four-Way Bracing) - حرفه چهار یمهاربند -7-33-7

 31                   (Hanger) - زيآو -7-33-3

 31              (Lateral Brace) - يعرض مهاربند -7-33-5

 31             (Longitudinal Brace) - يحول مهاربند -7-33-6

 31           (Net Vertical Force) - خالص یعمود یروین -7-33-3

 31     (Post-Installed Anchors)  -اجرا از بعد( یهاكنندهمتصل) یانکرها -7-33-1

7-33-9- sS                       31 

 39       (Seismic Separation Assembly) -یالرزه جداساز مجموعه -7-33-31

 39               (Sway Brace) -يجانب بندمهار -7-33-33

 50 ......................................................................................................................... یعموم الزامات  - چهارم فصل

 52                      محافظت سطح -3-3

 57                   محدود هیناح یهاستمیس -3-2

 57                       هايافزودن -3-7

 57               شده ديیتأ یگازها گريد اي تروژنین هوا، -3-3

 57               نکلريراسپریغ ستمیس یاجزا كردن متصل -3-5

 55 ...................................................................................................... كاالها و تصرفات یبندطبقه - پنجم فصل

 53                  كاالها و تصرفات یبندحبقه -5-3

 53                     خطركم یهاتصرف -5-2

 53                    متوسط خطر تصرفات - 5-7

 53                  (کي گروه) متوسط خطر -5-7-3

 53                  (دو گروه) متوسط خطر -5-7-2



 

 

 51                      پرخطر تصرفات -5-3

 51                 (کي گروه) پرخطر تصرفات -5-3-3

 51                 (دو گروه) پرخطر تصرفات -5-3-2

 51                    خاص تصرف خطرات -5-5

 51             (شود مراجعه 2-پ وستیپ به) كاال یبندحبقه -5-6

 51                       اتیكل -5-6-3

 59                      پالت انواع -5-6-2

 63                    كاالها یهاكالس -5-6-7

 62           هاکیالست و االستومرها ها،کیپالست یبندحبقه -5-6-3

 63              شده رول كاغذ یسازرهیذخ یبندحبقه -5-6-5

 67 ..................................................................................................... ستمیس یاجزا و افزارسخت - ششم فصل

 61                        اتیكل -6-3

 31                   شده ریتعم یاجزا -6-3-2

 31                      مجاز فشار -6-3-7

 33                       نکلرهاياسپر -6-2

 33                       اتیكل -6-2-3

 33                   نکلرياسپر ييشناسا -6-2-2

 33                نکلرهاياسپر هیتخل یهامشخصه -6-2-7

 32                   تصرف یهاتيمحدود -6-2-3

 32                   ييدما یهامشخصه -6-2-5

 37                    خاص یهاپوشش -6-2-6

 36                 پوشاننده یهاصفحه و هاقاب -6-2-3

 36                      هامحافظ -6-2-1

 36                 رهیذخ يدكي ینکلرهاياسپر -6-2-9

 31                  نیزم سطح یباال وبیت و لوله -6-7

 31                       اتیكل -6-7-3

 39           شده ارداریش نورد اي شده داده جوش -یفوالد لوله -6-7-2

 39                 شده رزوه -یفوالد یهالوله -6-7-7

 39         يفن نامهگواهي يا استاندارد دارای ژهيو یفوالد یهالوله -6-7-3

 11                     يمس وبیت -6-7-5

 11                     يبرنج لوله -6-7-6

 11                     یرفلزیغ لوله -6-7-3

 17                        اتصاالت -6-3

 13                    یرفلزیغ اتصاالت -6-3-7



 

 

 15                   اتصال فشار محدوده -6-3-5

 16                  ماسوره مهره و نگیكوپل - 6-3-6

 16               هاكاهنده و يمادگ و ینر یهاليتبد -6-3-3

 13                  اتصاالت و لوله كردن متصل -6-5

 13                  داررزوه اتصاالت و لوله -6-5-3

 13                شده یجوشکار اتصاالت و هالوله -6-5-2

 92              (یازبانه و كام) ارداریش اتصال یهاروش -6-5-7

 97               يبرنج و شده یكارمیلح اتصاالت -6-5-3

 93                   اتصال یهاروش ريسا -6-5-5

 93                   لوله یانتها پرداخت -6-5-6

 93                        زهايآو -6-6

 93                       رآالتیش -6-3

 95                       اتیكل -6-3-3

 96                   یفريو مدل رآالتیش -6-3-2

 96               آزمون یرهایش و هیتخل یرهایش -6-3-7

 96                   رآالتیش ييشناسا -6-3-3

 96                  ينشانآتش مخصوص اتصاالت -6-1

 93                   آب انيجر هشدار ليوسا -6-9

 93                       اتیكل -6-9-3

 91                  آب انيجر كشف ليوسا -6-9-2

 99                    اتیكل -هاوستیپ -6-9-7

 99              برق با كننده عمل شده فعال -ملحقات -6-9-3

 311                   هشدار لهیوس هیتخل -6-9-5

 010 .......................................................................................................................... ستمیس الزامات - هفتم فصل

 317                     تر لوله یهاستمیس -3-3

 317                     هافشارسنج -3-3-3

 317                     نانیاحم ریش -3-3-2

 313                   يكمک یهاستمیس -3-3-7

 313                   خشک لوله یهاستمیس -3-2

 313                     هافشارسنج -3-2-3

 313                     نکلرهاياسپر -3-2-2

 315                    هاستمیس اندازه -3-2-7

 311                  بازكننده ليسر وسايل -3-2-3

 331               خشک لوله ریش از محافظت و محل -3-2-5



 

 

 333                    منبل و هوا فشار -3-2-6

 333                 يالبیس و عملگرشیپ یهاستمیس -3-7

 333                       اتیكل -3-7-3

 333                  عملگرشیپ یهاستمیس -3-7-2

 339                   يالبیس یهاستمیس -3-7-7

 321     باراندازها و هاانهيپا ها،اسکله یبرا خشک لوله و عملگرشیپ يبیترك یهاستمیس 3-3

 321                       اتیكل 3-3-2

 323           يبیترك یهاستمیس در خشک لوله ستمیس یرهایش 3-3-7

 322       كننديم استفاده حرفه کي یرهایش از كه ستمیس فرعي یهابخش 3-3-3

 327                    زمان تيمحدود 3-3-5

 327                   ستمیس آزمون اتصال 3-3-6

 327                   يکلیس چند یهاستمیس -3-5

 327                   يزدگخي ضد یهاستمیس -3-6

 323                       اتیكل -3-6-3

 323                   خي ضد یهامحلول -3-6-2

 325               منبل یرهایش و يكشلوله شيآرا -3-6-7

 321      آتش برابر در كنندهمحافظت اتصاالت بدون خودكار اسپرينکلر هایستمیس -3-3

 321                بسته حلقه يگردش یهاستمیس -3-3-3

  در يمحافظت نکلرياساپر  یهاساتم یسا ) معرض در یهاآتش با مقابله یبرا يرونیب ینکلرهاياساپر  -3-1

 372                          (معرض

 372                      كاربردها -3-1-3

 372                   كنترل و آب منبل -3-1-2

 377                       كنترل -3-1-7

 373                    ستمیس یاجزا -3-1-3

 373                    اتصاالت و لوله -3-1-5

 375                      هايصاف -3-1-6

 375                   یریگاندازه اتصاالت -3-1-3

 375                     نکلرهاياسپر -3-1-1

 373                     یديتبر یفضاها -3-9

 373           هستندCo0(Fo72 ) یباال یدما در كه ييفضاها -3-9-3

 373        شونديم یدارنگهCo0(Fo72 ) یدما ريز یدما در كه ييفضاها -3-9-2

 332               هيتهو و یتجار پز و پخت یهاستمیس -3-31

 332                      اتیكل -3-31-3

 337               خودكار یهانازل و نکلرهاياسپر -3-31-2



 

 

 333           هاداكت – خودكار يپاشش نازل و نکلرياسپر محل -3-31-7

 335         داكت ييگلو – خودكار پاششي نازل و نکلرياسپر محل -3-31-3

 335    خروجي هوای لیتجم یهامحفظه -خودكار يپاشش نازل و نکلرياسپر محل -3-31-5

 335    خودكار يپاشش یهانازل و نکلرياسپر ييدما هایبندیدرجه و K ضرايب -3-31-6

 336               خودكار يپاشش نازل و نکلرياسپر -3-31-3

 336                   پز و پخت زاتیتجه -3-31-1

 333                  نشانگر یدارا یرهایش -3-31-9

 333                     هايصاف -3-31-31

 333                    آزمون اتصال -3-31-33

 333                    هاپوشش و هايافزودن -3-33

 001 ........................................................................................................................... نصب الزامات - هشتم فصل

 353                       هيپا الزامات -1-3

 352             هاستمیس پوشش تحت مساحت یهاتيمحدود -1-2

 357                 شده کیتفک یهاساختمان -1-2-5

 357                    نکلرهاياسپر از استفاده -1-7

 357                       اتیكل -1-7-3

 353                      دما نرخ -1-7-2

 359                    ييدما تیحساس -1-7-7

 k            359-6/5(11) از كمتر فاكتور -k با نکلرهاياسپر -1-7-3

 361                 رزوه اندازه یهاتيمحدود -1-7-5

 361                    نکلرياسپر انواع كاربرد -1-3

 363          استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر -1-3-3

 363               یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر -1-3-2

 363                گسترده پوشش ینکلرهاياسپر -1-3-7

 362                    باز ینکلرهاياسپر -1-3-3

 362                  يمسکون ینکلرهاياسپر -1-3-5

 367          (ESFR) ليسر واكنش زوداحفاكننده ینکلرهاياسپر -1-3-6

 363           (CMSA) كنترل مد با خاص كاربرد ینکلرهاياسپر -1-3-3

 365                   ژهيو ینکلرهاياسپر -1-3-1

 366                   خشک ینکلرهاياسپر -1-3-9

 363            نکلرهاياسپر از استفاده و یبندفاصله محل، ت،یموقع -1-5

 363                       اتیكل -1-5-3

 361              نکلرياسپر هر یازا به محافظت منطقه -1-5-2

 369                  نکلرهاياسپر نیب فاصله -1-5-7



331   دفلکتور تیموقع -1-5-3

333  نکلرياسپر هیتخل موانل -1-5-5

337 انبارش تا دفلکتور از فاصله -1-5-6

337   رهاینورگ -1-5-3

333 استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر -1-6

333  اتیكل -1-6-3

333 (استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هر پوشش مساحت -1-6-2

336   (استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر)نکلرياسپر نیب فاصله -1-6-7

331    (استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) دفلکتور تیموقع -1-6-3

315  (استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هیتخل تا موانل -1-6-5

391     (استاندارد باالزن و زننيیپا كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) انبارش تا فاصله -1-6-6

393   (استاندارد زانيآو و باالراست كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) يسقف یهايفرورفتگ -1-6-3

392              یواريد استاندارد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر -1-3

392                       اتیكل -1-3-3

392      (استاندارد یواريد ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هر پوشش تحت مساحت -1-3-2

397      (استاندارد كنندهیاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر نیب فاصله -1-3-7

395 (استاندارد كنندهیاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) وارهايد و هاسقف از دفلکتورها تیموقع -1-3-3

یاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) رندینگ را هیتخل یجلو موانل كه ینحو به نکلرهاياسپر ييجانما -1-3-5

393 (استاندارد كننده

212      (استاندارد كنندهیاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) انبارش تا آزاد فاصله -1-3-6

217             زننيیپا و باالزن گسترده پوشش ینکلرهاياسپر -1-1

217                       اتیكل -1-1-3

پوشش  زننيیپا و باالزن يپوشش   ینکلرهاياسپر ) نکلرياسپر  هر یازا به پوشش  تحت مساحت  -1-1-2

217 (گسترده

213 (گسترده پوشش زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرهاياسپر یبندفاصله -1-1-7

216   (گسترده پوشش زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) دفلکتور تیموقع -1-1-3

(گسترده پوشش زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هیتخل تا موانل -1-1-5
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233   (گسترده پوشش زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) انبارش تا فاصله -1-1-6

233  (گسترده پوشش زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) سقف یهايفررفتگ -1-1-3

235            گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر -1-9

235                       اتیكل -1-9-3

(گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هر پوشش تحت مساحت -1-9-2

 235



 

 

 236    (گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر نیب فاصله -1-9-7

 (گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) وارهايد و هاسقف از دفلکتور تیموقع -1-9-3

                             233 

 239   (گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هیتخل تا موانل -1-9-5

 225                   يمسکون ینکلرهاياسپر -1-31

 225                      كلیات-1-31-3

 225                 هانامهيگواه اي استانداردها -1-31-2

 225                  نکلرهاياسپر نیب فاصله -1-31-7

 221              وارهايد و هاسقف از دفلکتور تیموقع -1-31-3

 229  (يمسکون زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هیتخل تا موانل -1-31-6

  یروايد ینکلرهاياسااپر) رندینگ را هیتخل یجلو موانل كه ینحو به نکلرهاياسااپر ييجانما -1-31-3

 275                         (كنندهیاسپر

 233                  يسقف یهايفرورفتگ -1-31-1

 CMSA                   233 ینکلرهاياسپر -1-33

 233                       اتیكل 1-33-3

 233         (CMSA ینکلرهاياسپر)نکلرياسپر هر پوشش مساحت  1-33-2

 232            (CMSA ینکلرهاياسپر) نکلرهاياسپر فاصله 1-33-7

 237             (CMSA ینکلرهاياسپر)دفلکتور تیموقع 1-33-3

 233           ( CMSAینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هیتخل موانل 1-33-5

 231            (CMSA ینکلرهاياسپر) انبارش تا آزاد فاصله 1-33-6

 231              ليسر واكنش احفاكننده زود ینکلرهاياسپر 1-32

 231                       اتیكل 1-32-3

 239    (ليسر واكنش احفاكننده زود ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر هر پوشش مساحت 1-32-2

 251      (ليسر واكنش احفاكننده زود ینکلرهاياسپر) نکلرهاياسپر نیب فاصله 1-32-7

 252       (ليسر واكنش احفاكننده زود ینکلرهاياسپر) دفلکتور تیموقع 1-32-3

 257 .(ليسر واكنش احفاكننده زود ینکلرهاياسپر) نکلرهاياسپر از آب هیتخل ریمس در موانل 1-32-5

 256      (ليسر واكنش كننده احفا زود ینکلرهاياسپر) انبارش تا آزاد فاصله 1-32-6

 256                  یا قفسه درون ینکلرهاياسپر 1-37

 256                     ستمیس زيسا 1-37-3

 256               یاقفسه درون ینکلرهاياسپر نوع 1-37-2

 256     یاقفسه درون ینکلرهاياسپر آب پاشش مقابل در محافظ  یهاپوشش 1-37-7

 253          قفسه درون ینکلرهاياسپر نیب فاصله و تیموقع محل، 1-37-3

 in-rack                253 نکلرياسپر هیتخل موانل 1-37-5

 253                  لوتيپا يخط یآشکارسازها -1-33



 

 

 261                      ژهيو طيشرا -1-35

 261                    پنهان یفضاها -1-35-3

 265                   یعمود یهاشفت -1-35-2

 266                      هاپلکان -1-35-7

 263                   یعمود یبازشوها -1-35-3

 261                 آسانسور چاه و موتورخانه -1-35-5

 231         سکوها و يرونیب یهابارانداز عرشه ها،كف ريز یفضاها -1-35-6

 231                 يخارج یهايزدگرونیب -1-35-3

 233                   يمسکون یواحدها -1-35-1

 232                 مارستانیب لباس یكمدها -1-35-9

 232              يگانيبا اتاق و كتاب مخزن مناحق -1-35-31

 237                  يکيالکتر زاتیتجه -1-35-33

 237                يصنعت یهااجاق و هاآون -1-35-32

 237                   هاكانال از حفاظت -1-35-37

 233                   مشبک یهاسقف -1-35-33

 235               گرما به حساس كاذب یهاسقف -1-35-35

 236                 يميقد نوع ینکلرهاياسپر -1-35-36

 236                    شينما سن -1-35-33

 236                    يخارج پلکان -1-35-31

 233                   يبرگشت یهاخم -1-35-39

 231               رسقفيز ینکلرهاياسپر يكشلوله -1-35-21

 211                   يدفن خشک لوله -1-35-23

 213                  ستمیس یهاربخشيز -1-35-22

 213                  هاسقف یباال یفضا -1-35-27

 213                     يكشلوله نصب -1-36

 212                      رهایش -1-36-3

 213                      هیتخل -1-36-2

 297               شستشو یهاستمیس یبرا مقررات -1-36-7

 293                   يكشلوله از حفاظت -1-36-3

 296            يکیمکان صدمات معرض در یزرهايرا حفاظت -1-36-5

 293                     ستمیس متعلقات -1-33

 293               آب انيجر /  نکلرياسپر یهشدارها -1-33-3

 299                   ينشانآتش اتصاالت -1-33-2

 712                      هاسنجه -1-33-7



 

 

 717                    ستمیس اتصاالت -1-33-3

 713                 لنگیش كوچک اتصاالت -1-33-5

 301 .......................................................... یكشلوله ستمیس كردن دیمق و یمهاربند كردن، زانیآو -نهم فصل

 732                        زهايآو -9-3

 732                       اتیكل-9-3-3

 731                     زيآو یهالهیم -9-3-2

 723                    بتن در هابست - 9-3-7

 723                    فوالد در هابست -9-3-3

 725                    چوب در هابست -9-3-5

 729                     لوله یزهايآو نصب -9-2

 729                       اتیكل -9-2-3

 777                 زهايآو نیب فاصله حداكثر -9-2-2

 773               يانشعاب خطوط یرو بر زهايآو محل -9-2-7

 771               ياصل یهالوله یرو زهايآو تیموقع -9-2-3

 731                     زرهايرا مهار -9-2-5

 733                   دارندهنگه یهاهيپا -9-2-6

 737           زلزله از يناش یهابيتخر مقابل در يكشلوله از محافظت -9-7

 733                       اتیكل -9-7-3

 733                      هابوشن -9-7-2

 736                  زلزله یجداساز مجموعه -9-7-7

 731                      باز فاصله -9-7-3

 739                  يجانب یهامهاركننده -9-7-5

 733                   يانشعاب خطوط دیق -9-7-6

 733              زلزله معرض در هاكنندهمتصل و زهايآو -9-7-3

 322 ......................................................................................................................... یدفن یكشلوله - دهم فصل

 713                     يكشلوله مصالح -31-3

 713                  نامهيگواه اي استاندارد -31-3-3

 716                     یفوالد لوله -31-3-2

 716           آتش بخش اتصاالت یبرا شده استفاده فوالد لوله -31-3-7

 716                   لوله كالس و انواع -31-3-3

 716                     یكار فشار -31-3-5

 716                 يدفن یهالوله اندودكردن -31-3-6

 713                       اتصاالت -31-2

 713                    يدفن اتصاالت -31-2-3



 

 

 713                   استاندارد اتصاالت -31-2-2

 711            ژهيو نامهيگواه اي استاندارد یدارا اتصاالت -31-2-7

 711                   فشار یهاتيمحدود -31-2-3

 711                  اتصاالت و لوله نمودن متصل -31-7

 711                    يدفن اتصاالت -31-7-3

 719                  داررزوه اتصاالت و لوله -31-7-2

 719             (یازبانه و كام) ارداریش اتصاالت یهاروش -31-7-7

 719                  اتصال یهاروش گريد -31-7-5

 719                  لوله اتصاالت مجموعه -31-7-6

 719                       دفن عمق -31-3

 791                  يزدگخي برابر در محافظت -31-5

 793                   بیآس برابر در محافظت -31-6

 797                     یگذارلوله الزامات -31-3

 793                    اتصاالت كردن دداریق -31-1

 793                      اتیكل -31-1-3

 795                  مهاركننده یهابلوک -31-1-2

 796                شده دداریق اتصال یهاستمیس -31-1-7

 312                       یزيرخاک -31-9

 312                     رشيپذ و آزمون -31-31

 312                  يدفن يكشلوله ديیتأ -31-31-3

 317                   رشيپذ ملزومات -31-31-2

 011 ............................................................................................................... یطراح یکردهایرو - ازدهمی فصل

 333                        اتیكل -33-3

 333             یجوارهم خطرات اي يحراح یهاروش -33-3-2

 333                      آب ازین -33-3-3

 332                     آب منابل -33-3-5

 332          (F جعبه) ينشانآتش آب يكشلوله ستمیس آب زانیم -33-3-6

 337              (HVLS) حجم پر سرعت كم یهافن -33-3-3

 333     كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر یبرا تصرف خطر اساس بر آتش كنترل کرديرو -33-2

 333                      اتیكل -33-2-3

 335         شده نییتع شیپ جداول روش – ازین مورد آب الزامات -33-2-2

 333          يکیدرولیه محاسبه یهاروش –ازین مورد آب الزامات -33-2-7

 325                   خاص يحراح یکردهايرو -33-7

 325                  يمسکون ینکلرهاياسپر -33-7-3



 

 

 323                   معرض در محافظت -33-7-2

 323                    آب هایپرده -33-7-7

 021 ............................................................................................................ محاسبات و هانقشه - دوازدهم فصل

 373                     یكار یهانقشه -32-3

شه  -32-3-5 سپر  یهاستم یس  یبرا یكار یهانق صاالت  از كه خودكار نکلريا  آتش يمحافظت ریغ ات

 373                        .هستند برخوردار

 373                    آب نیتأم احالعات -32-2

 375                 آب منبل ریتعم احالعات -32-2-2

 375                 کیدرولیه محاسبات یهافرم -32-7

 375                      اتیكل -32-7-3

 376                   يلیتفص برگ كار -32-7-7

 376                    نمودار یهابرگه -32-7-3

 373               کیدرولیه یوتریكامپ یهاگزارش -32-7-5

 333                  کیدرولیه محاسبات هيرو -32-3

 333                      اتیكل -32-3-3

 335                      روابط -32-3-2

 333             اتصاالت و رهایش یبرا لوله معادل حول -32-3-7

 351                  يمحاسبات دستورالعمل -32-3-3

 359                   شده نییتع شیپ جداول -32-5

 359                      اتیكل -32-5-3

 361                 خطر كم تصرفات جدول -32-5-2

 367           متوسط خطر تصرفات شده نییتع شیپ جداول -32-5-7

 365                    پرخطر تصرفات -32-5-3

 366                    يالبیس یهاستمیس -32-6

 366                 يرونیب نکلرياسپر یهاستمیس -32-3

 361                   یاقفسه یهانکلرياسپر -32-1

 361                   ينشانآتش لنگیش سهم -32-9

 061 .............................................................................................................................. آب منابع -زدهمیس فصل

 333                        كلیات -37-3

 333                     منابل تعداد -37-3-3

 333                      ظرفیت -37-3-2

 333               ينشانآتش اصلي هایلوله اندازه -37-3-7

 332                    يدفن منبل لوله -37-3-3

 332                   آب منبل یپاكساز -37-3-5



 

 

 337                      دمانیچ -37-3-6

 337                    هایریگاندازه -37-3-3

 337                 يآبرسان سیستم از اتصال -37-3-1

 337                        انواع -37-2

 333                يآبرسان سیستم به اتصاالت -37-2-2

 333                      هاپمپ -37-2-7

 335                   فشار تحت مخازن -37-2-3

 336                     يثقل مخازن -37-2-5

 336             هااچهيدر اي هارودخانه ها،قنات رها،یگآب -37-2-6

 077 ................................................................................................................ ستمیس رشیپذ - چهاردهم فصل

 339     ينشانآتش ايسرو ياختصاص ياصل یهالوله و اسپرينکلر یهاستمیس ديیتأ -33-3

 339                     رشيپذ الزامات -33-2

 339                 کیدروستاتیه یهاآزمون -33-2-3

 313      خشک لوله و ييدوتا بند هم عملگرشیپ( یها)ستمیس یهوا آزمون -33-2-2

 315                ستمیس یعملکرد یها آزمون -33-2-7

 316                  فشار كاهنده یرهایش -33-2-3

 313               يبرگشت انيجر مانل یهامجموعه -33-2-5

 313                  معرض در یهاستمیس -33-2-6

 313                 بسته حلقه يگردش یهاستمیس -33-7

 311                      هادستورالعمل -33-3

 311                يکیدرولیه يحراح احالعات عالمت -33-5

 311                    يكل احالعات عالمت -33-6

 010 ..........................................................................یدارنگه و ریتعم آزمون، ستم،یس یبازرس -پانزدهم فصل

 397                        كلیات -35-3

 397            محل در استفادهيب فعالریغ اسپرينکلر یهاستمیس -35-2

  



 

 

 فهرست اشکال

 صفحه  عنوان

 325 ............................................................................................... منبل یرهایش و يكشلوله شيآرا -3-7-6-3 شکل

 326 ........................................................................ يبرگشت انيجر ابزار همراه به يكشلوله شيآرا -7-7-6-3 شکل

 321 .............................................. يبرگشت انيجر ابزار و نانیاحم ریش با منبل يكشلوله شيآرا -3-7-6-3 شکل

  تمالاح رساندن حداقل به یبرا استفاده مورد سردخانه منطقه نکلرياسپر ستمیس -(الف)3-3-3-2-9-3 شکل

 333 .................................................................................................................................................. خيي توپي يزدگرونیب

 333 ...................................................................................... عملگرشیپ ستمیس دمانیچ -(ب)3-3-3-2-9-3 شکل

 332 .............................................................................................................................. ریش دمانیچ -3-1-2-9-3 شکل

 356 ................................................................ هاكنندهگرم واحد در متوسط دما و باال دما مناحق -5-2-7-1 شکل

 232  كامل یعمود یهاكنندهمیتقس با يفيچندرد كتاب یهاقفسه در نکلرهاياسپر -الف -31-5-1 شکل

 mm933(in.76) .................................. 339 از بزرگتر سقف ارتفاع در یعمود رییتغ -الف-7-3-3-3-6-1 شکل

 mm933(in.76) ........................ 339 با برابر اي كمتر سقف ارتفاع در یعمود رییتغ - ب -7-3-3-3-6-1 شکل

سپر  -الف-3-7-3-3-6-1 شکل  سپر  با داربیش  سقف  ريز ینکلرهايا ستق  نکلريا   در هاشاخه  تاج، ريز ماًیم

 311 ................................................................................................................................................................. هابیش امتداد

 313 .......... هابیش امتداد در هاشاخه ،(بام تا فاصله) داربیش سقف در نکلرهاياسپر -ب-3-7-3-3-6-1 شکل

 313 ............................................................. منظم سقف تاج در نکلرياسپر یبرا يافق فاصله -7-7-3-3-6-1 شکل

سپر  -3-3-3-6-1 شکل  ضاها  در سقف  اي بام ريز ینکلرهايا  اي يچوب رچهیت شده  پنهان سوختن  قابل یف

 312 .............. بزرگتر اي 32 به 3 بیش یدارا و مركز یروm93/1(ft7 ) از كوچکتر یاجزا با يچوب خرپا ساختار

 یهارچهیت یرو پوشش بدون -باز جان اي رچهیت از مجموعه دو ريز نکلرهاياسپر شيآرا -3-5-3-3-6-1 شکل

 313 ............................................................................................................................................................................... ينيیپا

سپر  ييجانما - الف-2-3-5-6-1 شکل    زننيیپا و باالزن[ رندینگ را هیتخل یجلو موانل كه ینحو به نکلرهايا

 316 ................................................................................................................................................. ]استاندارد كنندهیاسپر

 316 ................................................................................... (SSU/SSP)واريد مقابل در مانل - ب -2-3-5-6-1 شکل

 313 ..................................................................................................... وارهايد مقابل در موانل -پ -2-3-5-6-1 شکل

 393 ........................................................................... (SSU/SSP)موانل از فاصله حداقل -ب -7-3-2-5-6-1 شکل

یپراس یواريد ینکلرهاياسپر) واريد امتداد در موانل یریجلوگ یبرا نکلرهاياسپر تیموقع -3-3-5-3-1 شکل

 399 ............................................................................................................................................................. (استاندارد كننده

 213 .................................... (استاندارد یواريد يپوشش نکلرياسپر) موانل از فاصله حداقل -7-3-2-5-3-1 شکل

  صرفاً ( استاندارد  كنندهیاسپر  یواريد نکلرياسپر ) نیزم یرو گرفته قرار اي زننيیپا موانل -2-2-5-3-1 شکل 

 217 ......................................................................................................................................................... پرخطر تصرفات در

  كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر ) هیتخل یبرا موانل از یریجلوگ یبرا نکلرياسپر  ييجانما -الف-2-3-5-1-1 شکل 

 219 ............................................................................................................................. (گسترده پوشش زننيیپا و باالزن



 

 

 پوشااش زننيیپا و باالزن كنندهیاسااپر ینکلرهاياسااپر) وارهايد مقابل در موانل -ب -2-3-5-1-1 شااکل

 231 ........................................................................................................................................................................... (گسترده

 پوشااش زننيیپا و باالزن كنندهیاسااپر ینکلرهاياسااپر) وارهايد مقابل در موانل - پ -3-2-5-1-1 شااکل

 231 ........................................................................................................................................................................... (گسترده

 232 ...... (گسترده زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) مانل از فاصله حداقل -7-3-2-5-1-1 شکل

صب  اي زانيآو موانل -2-2-5-1-1 شکل  سپر ) كف یرو بر شده  ن سپر  ینکلرهايا   زننيیپا و باالزن كنندهیا

 237 ......................................................................................................... خطر كم یفضاها یبرا صرفاً( گسترده پوشش

 پوشش  یواريد كنندهیاسپر  ینکلرهاياسپر ) موانل یریجلوگ یبرا نکلرهاياسپر  ييجانما -7-3-5-9-1 شکل 

 221 ........................................................................................................................................................................... (گسترده

  كنندهیاسپر  ینکلرهاياسپر ) واريد امتداد در موانل یریجلوگ یبرا نکلرهاياسپر  ييجانما -3-3-5-9-1 شکل 

 223 ............................................................................................................................................... (گسترده پوشش یواريد

 227 ........ (گسترده پوشش یواريد كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) موانل از فاصله حداقل -3-3-2-5-9-1 شکل

صب  اي زانيآو موانل -2-2-5-9-1 شکل  سپر ) كف یرو بر شده  ن سپر  ینکلرهايا شش  یواريد كنندهیا  پو

 223 ........................................................................................................................... خطر كم تصرفات در صرفاً( گسترده

 223 ....................... الف دمانیچ -داربیش یهاسقف با نکلرهاياسپر نیب فاصله حداكثر -الف-5-7-31-1 شکل

 223 .......................... ب دمانیچ -داربیش یهاسقف با نکلرهاياسپر نیب فاصله حداكثر -ب -5-7-31-1 شکل

 221 ...................... الف دمانیچ -داربیش یهاسقف با نکلرهاياسپر نیب فاصله حداكثر -الف -6-7-31-1 شکل

 221 ............................ ب دمانیچ -داربیش یهاسقف با نکلرهاياسپر نیب فاصله حداقل -ب -6-7-31-1 شکل

سپر  ييجانما -الف-2-3-6-31-1 شکل  سپر ) هیتخل تا موانل یریجلوگ یبرا نکلرهايا سپر  ینکلرهايا   كنندةیا

 271 .......................................................................................................................................... (يمسکون زننيیپا و باالزن

 273 ....... (يمسکون زننيیپا و باالزن كنندةیاسپر ینکلرهاياسپر) واريد مقابل موانل -ب-2-3-6-31-1 شکل

 273 ....... (يمسکون زننيیپا و باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر)واريد مقابل موانل -پ -2-3-6-31-1 شکل

 277 (يمسکون زننيیپا – باالزن كنندهیاسپر ینکلرهاياسپر) موانل از فاصله حداقل -7-3-2-6-31-1 شکل

صب  اي زانيآو موانل -2-2-6-31-1 شکل  سپر ) كف یرو بر شده  ن سپر  ینکلرهايا   زننيیپا و باالزن كنندهیا

 273 ........................................................................................................................خطركم تصرفات یبرا صرفاً( يمسکون

سپر  ييجانما -7-3-3-31-1 شکل  سپر ) موانل از یریجلوگ یبرا نکلرهايا سپر  ینکلرهايا  یواريد كنندهیا

 276 .......................................................................................................................................................................... (يمسکون

  كنندهیاسپر  ینکلرهاياسپر ) واريد امتداد در موانل یریجلوگ یبرا نکلرهاياسپر  ييجانما -3-3-5-3-1 شکل 

 273 ............................................................................................................................................................ (يمسکون یواريد

 279 .................. (يمسکون كنندهیاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) موانل از فاصله حداقل -3-3-2-3-31-1 شکل

(  يمسکون كنندهیاسپر یواريد ینکلرهاياسپر) كف یرو بر شده نصب اي زننيیپا موانل -2-2-3-31-1 شکل

 231 ............................................................................................................................................. خطركم تصرفات در صرفاً

سپر  ييجانما 2-3-5-33-1 شکل  سپر ) آب هیتخل بر آن ریتاث از یریجلوگ  یبرا مانل از  نکلريا  یانکلرهيا

CMSA)) ................................................................................................................ 237 



 

 

 233 ............................................................. (CMSA ینکلرهاياسپر) مانل از فاصله حداقل 7-3-2-5-33-1 شکل

 233 ............................. (CMSA ینکلرهاياسپر) است گرفته قرار نکلرياسپر ريز كامالً مانل 2-7-5-33-1 شکل

 231 ..................... (CMSA ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر ريزin.23(mm631 ) از بزرگتر مانل 3-7-5-33-1شکل

 231 ..................... (CMSA ینکلرهاياسپر) نکلرياسپر ريزin.76(mm933 ) از بزرگتر مانل 5-7-5-33-1شکل

سپر  ييجانما 3-3-5-32-1 شکل  سپر )آب هیتخل بر ریتاث از یریجلوگ منظور به مانل از نکلرهايا   یرهانکليا

ESFR))                          253 

 237 ..ركاملیغ یعمود یهاكنندهمیتقس با يفيچندرد كتاب یهاقفسه در نکلرهاياسپر -ب -31-35-1 شکل

 233 .......................................................................................................... يبرگشت یهاخم شيآرا -2-39-35-1 شکل

 239 ................................................. سقف ريز نکلرياسپر هيتغذ كاهنده ييزانو و رابط لوله -2-3-21-35-1 شکل

 239 .................................................................... سقف ريز و پنهان یفضاها در نکلرهاياسپر -7-3-21-35-1 شکل

 292 ............................................................................................ خشک ستمیس يكمک هیتخل -5-7-5-2-36-1شکل
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 اطفای حریق اسپرینکلرها(      های بارنده خودكاردستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 2

 

 

 بردكار دامنه -0-0

بطه  اين ضا ارا ه شده است.خودكار اسپرينکلر  هایشبکه حراحي و نصب  مربوط به  در اين دستورالعمل حداقل الزامات 

تهیه « دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی   »با عنوان  332در چهارچوب ملحقات ضابطه شماره   

 پا از بازنگری و ابالغ آتي، الزامي خواهد بود. 332شده است و رعايت ضابطه شماره 

0-0-2 

های محافظت در برابر آتش از نوع مه آب پوشش داده نشده است الزامات نصب و حراحي سیستم دستورالعملدر اين 

 تهیه خواهد شد. هاآنو دستورالعمل خاص 

0-0-3 

سوزی كه اين دستورالعمل با اين فرض نوشته شده كه سیستم اسپرينکلر برای محافظت در برابر يک حادثه تکي آتش

 شود.، حراحي ميشروع شده است ساختماندر داخل 

 هدف -0-2

0-2-0 

الزامات   از حريق ساوزی در برابر آتش قبولي از محافظت جاني و ماليلبقا ساطح فراهم كردن دساتورالعمل  هدف اين 

صب و آزم  ستم   ونحراحي، ن سپرينکلر  هایسی شامل   مي ا شد كه  صلي   لولهبا شي ا شاني  آتشك صي  ن صا ست  اخت سی های  م، 

 .است الملليبین میدانيیات و تجرب احالعات آزمايشگاهي، مهندسيصحیح كشي بر اساس اصول لوله

0-2-2 

  ستند ه در برابر آتش محافظت تخصصي  های سیستم   اختصاصي،   نشاني آتشاصلي  های و لوله اسپرينکلر های سیستم  

 د.نباشميماهرانه حراحي و نصب  ،فني دانشنیازمند  كه

 كاربرد -0-3

0-3-0 

 :زير به كار رود مواردايد برای بدستورالعمل اين 

 منابل آب بودن فياو كمشخصه  -3
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 هااسپرينکلر -2

 اتصاالت -7

 كشيلوله -3

 شیرآالت -5

 اختصاصي نشانيآتش های اصلينصب لوله شاملو لوازم جانبي  مصالحهمه  -6

0-3-2 

های یستمنشاني و سسیستم آتشهای تركیبي كه برای سیستمهم ، نشانيآتش هاییستمسبرای  همدستورالعمل اين 

 برد دارد.كارگیرد، برمي را درديگر آبي 

 نمادها وواحدها  -0-0

 واحدها -0-0-0

0-0-0-0 

 ( مطابقت داشته باشد.SIالمللي واحدها )بايد با سیستم بین دستورالعمل یری در اينگواحدهای متريک اندازه

0-0-0-2 

شده استفاده دستورالعمل اين در ، يید آن هستندأولي مورد تنبوده،  SI چارچوب سیستم كه در باردو واحد لیتر و از 

 .است

0-0-0-3 

 مورد استفاده قرار گیرند. (7-3-5-3) تبديل واحدها بايد مطابق با جدولضرايب 

 

 ضرایب تبدیل -3-0-0-0جدول 

 واحد عالمت ضریب تبدیل

1gal= 3.785L L لیتر 

1gpm/ft2=40.746 mm/min = 40.746 (L/min)/m2 mm/min متر بر دقیقهمیلي  
31gal =3.785dm 3dm متر مکعبدسي 

1psi =6894.757 Pa Pa پاسکال 

1psi =0.0689 bar bar بار 

Pa 51bar =10 bar بار 

 مراجعه شود. SIبرای احالعات بیشتر به مدارک توضیح: 
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0-0-0-0 

صورتي كه  گیری اگر يک مقدار اندازه ستورالعمل در اين به  شده،   د سب  یبا مقدارداده    ،ديگر هایواحد معادل بر ح

 .دمالک عمل باشبايد شده  بیان واحدی كه اول ،شود داخل پرانتز بیان

 ینمادهای هیدرولیک 0-0-2

مطرو  (32)در فصل كه  هیدرولیکيمحاسبات های فرمدر  بايد (2-3-3) جدولدر  دستورالعملی اختصاراز عال م 

 د.شواستفاده شده است، 

 

 نمادهای هیدرولیک -2-0-0 جدول
نماد و عالئم 

 اختصاری
 عبارت

نماد و عالئم 

 اختصاری
 عبارت

p  فشار بر حسبbar T 
جهت جريان را تغییر درجه  91 كه سه راهي

 مي دهد

gpm ر دقیقهبآمريکايي  گالن GV ایشیر دروازه 

q 
كه بايد در يک موقعیت  gpmبرحسب  افزايش دبي

 خاص اضافه شود
BV ی هاآنشیر پرو 

Q  مجموع جريان بر حسبgpm در يک موقعیت خاص Del V شیر سیالبي 

Pt  بر حسب كل فشارbar در هر نقطه از لوله ALV شیر هشدار 

Pf 
گذاری شده در بین نقاط عالمت يافت فشار اصطکاك

 موقعیتستون 
DPV شیر لوله خشک 

Pe 

داده اختالف ارتفاع بین نقاط نشان از ناشي  فشار

تواند يک عدد مثبت يا منفي باشد. اگر شده كه مي

( استفاده شود و اگر -منفي است بايد از عالمت )

 مثبت بود نیاز به استفاده از عالمت نیست.

C V  لواليي يک حرفهشیر 

Pv  بر حسب  سرعتيفشارbar در هر نقطه از لوله WC V  ی هاآنپرو حرفهيک شیر 

Pn  برحسب  قا مفشارbar در هر نقطه از لوله St  صافي 

E  ایدرجه 91زانويي  psi پوند بر اينچ مربل 

EE  ایهدرج 35زانويي   بر ثانیه مترسرعت آب در لوله برحسب 

Lt.E 3زانويي شعاع باز K ضريب K 

Cr  2اصلي انشعابلوله C-factor ياصطکاكفشار  ضريب افت 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                               
1- Long – turn elbow 

2- Cross 
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 كلیات -2-0

ها ارجاع داده شده است. به آن يصورت الزامبه  دستورالعمل ينوجود دارد كه در متن ا يضوابط يردر مراجل ز

 .  شونديمحسوب م دستورالعمل يناز ا يآن ضوابط جز  ترتیب،ينبد

شار ارجاع داده  يخبا ذكر تار يكه به مرجع يصورت  در صالح      انت شد، ا آن  یبعد يدنظرهایو تجد هایهشده با

شده است،   ها ارجاع داده انتشار به آن  يخكه بدون ذكر تار ي. در مورد مراجعیست آور نالزام دستورالعمل  ينا یبرا

 آور است.الزام دستورالعمل ينا یبرا یبعد هاییهحو اصال يدنظرتجد ينهمواره آخر

  حفاظت در برابر آتش استانداردهای -2-2

دسااتورالعمل اجرايي محافظت ساااختمانها در برابر آتش »با عنوان  332ضااابطه شااماره نسااخه بازنگری  -3

 به بعد( 3313)سال « سوزی

 3795، برابر حريقها در حفاظت ساختمان -مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران -2

 داری ساختمان و تأسیسات.مهندسي نگه – كشور سازمان برنامه و بودجه – 371نشريه شماره  -7

شماره     -3 شريه  سازی      -612ن شهر سکن و  ساختمان آيین -مركز تحقیقات راه، م ها در برابر نامه محافظت 

 ،آتش

شور      – 171شماره  ضابطه   -5 ستورالعمل  –سازمان برنامه و بودجه ك  ینظارت و اجرا ،يحراح ،يابيارز د

 ،یفوالد یهاسازه یكننده در برابر آتش برامحافظت يپاشش يمعدن یهاپوشش

 سایر استانداردها -2-3

 استانداردهای ایران -2-3-0

شماره     -3 ستاندارد ملي ايران  صالح و فرآورده »، 3233ااااا2ا ساختماني،    واكنش در برابر آتش برای م های 

 .3717، «لیت نسوختن موادقسمت دوم ا قابا های آزمون روش

شماره     -2 ستاندارد ملي ايران  صالح و فرآورده »، 3233ااااا3ا ساختماني،    واكنش در برابر آتش برای م های 

ا قابلیت افروزش فرآورده   های آزمون روش های ساختماني در برخورد مستقیم شعله )آزمون ا قسمت چهارم 

 .3713، «منبل تک شعله(

 های آزمونهای ساااختماني، روشواكنش در برابر آتش فرآورده»، 33623رد ملي ايران شااماره اسااتاندا -7

 .3711، («SBIها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد )پوشهای ساختماني به جز كففرآورده

شماره    -3 ستاندارد ملي ايران  صالح و فرآورده  1299-3ا سا ، واكنش در برابر آتش برای م روش  -ختمانيهای 

 .3713بندی، حبقه
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مقاومت فراورده ها و اجزای ساختماني )به غیر از تاسیسات تهويه (     ، 1299-2استاندارد ملي ايران شماره    -5

 .3793ی، بندحبقه -2قسمت  -در برابر آتش 

 .ا الزامات عموميقسمت اول -های مقاومت در برابر آتش ، آزمون32155-3استاندارد ملي ايران شماره  -6

شماره    ا -3 ستم   » 39613-3ستاندارد ملي ايران  ساختمان   سی شف و اعالم حريق برای  سمت   -هاهای ك : 3ق

 .3795، «هاختمانها در ساداری سیستماندازی و تعمیر و نگهدستورالعمل برای حراحي، نصب، راه

 .ويرايش چهارم -ايران2111استاندارد  –ها در برابر زلزله نامه حراحي ساختمانآيین -1

گذاری برای كاربردهای  های لولهساااامانه -هاپالساااتیک، 33323-3اساااتانداردهای ملي ايران شاااماره  -9

 .3793 ،كلیات -3قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -رسانيآب

گذاری برای كاربردهای  های لولهسااامانه  -هاپالسااتیک ، 33323-2سااتانداردهای ملي ايران شااماره   ا -31

 .3793 ، لوله ها -2قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -رسانيآب

كاربردهای  گذاری برای های لولهسااامانه  -هاپالسااتیک ، 33323-7اسااتانداردهای ملي ايران شااماره    -33

 .3793 ،اتصاالت -7قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -رسانيآب

گذاری برای كاربردهای  های لولهسااامانه  -هاپالسااتیک ، 33323-3سااتانداردهای ملي ايران شااماره   ا -32

 .3793 ،شیرآالت -3قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -رسانيآب

گذاری برای كاربردهای  های لولهسااامانه  -هاپالسااتیک ، 33323-5انداردهای ملي ايران شااماره  اساات  -37

 .3793 ،كارايي سامانه -5قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -آبرساني

گذاری برای كاربردهای  های لولهسااامانه  -هاپالسااتیک ، 33323-3اسااتانداردهای ملي ايران شااماره    -33

 .3793 ،راهنمای ارزيابي انطباق -3قسمت  (pe) اتیلنپلي –فاضالب و زهکشي تحت فشار  -رسانيآب

شماره     -35 ستاندارد ملي ايران  صاالت پلي ، 7266ا سخت با ابعاد ات ساده برای لوله    ونیل كلريد  شن  های  بو

 .3733، تحت فشار

شماره     -36 ستاندارد ملي ايران  ستیک ، 7266-3ا صاالت  -هاپال سخت      ات شده از پلي وينیل كلرايد    ساخته 

(PVC-U)، شده  وينیل كلرايد كلردار پلي (PVC-C) ستايرن دی يا آكريلونیتريل بوتا ساده    (ABS) ان ا با مادگي 

 .3711، های متریسری -قسمت اول -های تحت فشاربرای لوله

شماره     -33 ستاندارد ملي ايران  صاالت پلي   ، 7263ا صب ات سخت با نیل يوحول ن ساده برای     كلريد  شن  بو

 .3733، های تحت فشارلوله

 كشور. برنامه و بودجهسازمان  221ساختماني ايران نشريه شماره  یجوشکارنامه آيین -31
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 ASMEاستانداردهای  -2-3-2

1- ASME “Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX—“Welding and Brazing Qualifications,” 

2004. 

2- ASME A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators, 2010/CSA B44-10. 

3- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose (Inch), 2001. 

4- ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged FittingsClasses 25, 125, and 250, 1998. 

5- ASME B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300, 1998. 

6- ASME B16.4, Cast Iron Threaded Fittings, Classes 125 and 250, 1998. 

7- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings, 1996. 

8- ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings, 2001. 

9- ASME B16.11, Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded, 1996. 

10- ASME B16.18, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings, 1994. 

11- ASME B16.22, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings, 1995. 

12- ASME B16.25, Buttwelding Ends, 1997. 

13- ANSI/ASME B31.1, Code for Power Piping, 2001. 

14- ANSI/ASME B36.10M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe, 2000. 

 ASTM هایاستاندارد -2-3-3

1- ANSI/ASTM A 53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-

Coated, Welded and Seamless, 2001. 

2- ASTM A 106, Standard Specification for Seamless Carbon SteelPipe for High Temperature 

Service, 2008. 

3- ASTM A 135, Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe, 2001. 

4- ASTM A 153A/153M, Standard Specification for Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel 

Hardware, 2004. 

5- ASTM A 234, Standard Specification for Piping Fittings of Wrought-Carbon Steel and Alloy 

Steel for Moderate and High Temperature Service, 2001. 

6- ASTM A 795, Standard Specification for Black and Hot-Dipped Zinc-Coated 

(Galvanized)Welded and Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use, 2000. 

7- ASTM B 16.15, Cast Bronze Threaded Fittings, 1985. 

8- ASTM B 32, Standard Specification for Solder Metal, 2000. 

9- ASTM B 43, Specification for Seamless Red Brass Pipe, 2009. 

10- ASTM B 75, Standard Specification for Seamless CopperTube, 1999. 

11- ASTM B 88, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube, 1999. 

12- ASTM B 251, Standard Specification for General Requirements for Wrought Seamless 

Copper and Copper-Alloy Tube, 1997. 

13- ASTM B 446, Standard Specification for Nickel-Chromium- Molybdenum-Columbium 

Alloy (UNSN 06625) and Nickel-Chromium- Molybdenum-Silicon Alloy (UNSN 06219) Rod and 

Bar, 2000.  

14- ASTM B 813, Standard Specification for Liquid and Paste Fluxesfor Soldering Applications 

of Copper and Copper-Alloy Tube, 2000.  
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15- ASTM B 828, Standard Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and 

Copper Alloy Tube and Fittings, 2000.  

16- ASTM C 635, Standard Specification for the Manufacture, Performance, and Testing of 

Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings, 2004. 

17- ASTM C 636, Standard Practice for Installation of Metal CeilingSuspension Systems for 

Acoustical Tile and Lay-In Panels, 2004. 

18- ASTM E 84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristicsof Building Materials, 

2010. 

19- ASTM E 119, Standard Test Methods for Fire Tests of BuildingConstruction and Materials, 

2010. 

20- ASTM E 136, Standard Test Method for Behavior of Materials ina Vertical Tube Furnace at 

750°C, 1999. 

21- ASTM F 437, Standard Specification for Threaded Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) 

(CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80, 1999. 

22- ASTM F 438, Standard Specification for Socket-Type ChlorinatedPoly (Vinyl Chloride) 

(CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40, 2001. 

23- ASTM F 439, Standard Specification for Socket-Type ChlorinatedPoly (Vinyl Chloride) 

(CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80, 2001. 

24- ASTM F 442, Standard Specification for Chlorinated Poly (VinylChloride) (CPVC) Plastic 

Pipe (SDR-PR), 2009. 

25- ASTM F 1121, Standard Specification for International Shore Connections for Marine Fire 

Applications, 1998. 

26- ASTM SI 10, Standard for Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric 

System, 1997. 

 AWSاستانداردهای  -2-3-0

1-AWS A5.8, Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding, 

1992. 

2-AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance 

Qualification, 2000. 

 AWWA استانداردهای -2-3-5

1-AWWA C104, Cement Mortar Lining for Ductile Iron Pipe and Fittings for Water, 1995. 

2-AWWA C105, Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe Systems,1999. 

3-AWWA C110, Ductile Iron and Gray Iron Fittings, 3-in. Through 48-in. (76 mm Through 1219 

mm), forWater and Other Liquids, 1998. 

4-AWWA C111, Rubber Gasket Joints for Ductile Iron Pressure Pipe and Fittings, 2000. 

5-AWWAC115, Flanged Ductile Iron Pipe with Ductile Iron or Gray Iron Threaded Flanges, 

1999. 

6-AWWA C116, Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings Internaland External Surface 

Ductile-Iron/Gray-Iron Fittings, 2003. 
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7- AWWA C150, Thickness Design of Ductile Iron Pipe, 1996. 

8- AWWAC151, Ductile Iron Pipe, Centrifugally Cast forWater, 1996. 

9- AWWAC153, Ductile-Iron Compact Fittings forWater Service, 2000. 

10- AWWAC200, SteelWater Pipe 6 in. (150 mm) and Larger, 1997. 

11- AWWA C203, Coal-Tar Protective Coatings and Linings for SteelWater Pipelines Enamel 

and Tape — Hot Applied, 1997. 

12- AWWA C205, Cement-Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 in. (100 

mm) and Larger— Shop Applied, 2000. 

13- AWWA C206, Field Welding of Steel Water Pipe, 1997. 

14-AWWA C207, Steel Pipe Flanges for Waterworks Service — Sizes 4 in. Through 144 in. 

(100 mm Through 3,600 mm), 1994. 

15- AWWAC208, Dimensions for Fabricated SteelWater Pipe Fittings, 1996. 

16- AWWA C300, Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, for Water and Other 

Liquids, 1997. 

17- AWWA C301, Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, for Water and Other 

Liquids, 1999. 

18- AWWA C302, Reinforced Concrete Pressure Pipe, Non-Cylinder Type, for Water and Other 

Liquids, 1995. 

19- AWWA C303, Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type, Pretensioned, for 

Water and Other Liquids, 1995. 

20- AWWA C400, Standard for Asbestos-Cement Distribution Pipe, 4 in. Through 16 in. (100 

mm Through 400 mm), for Water and Other Liquids, 1998. 

21- AWWA C401, Standard Practice for the Selection of Asbestos-Cement Water Pipe, 4 in. 

Through 16 in. (100 mm Through 400 mm), 1998. 

22- AWWA C600, Standard for the Installation of Ductile Iron Water Mains and Their 

Appurtenances, 1999. 

23- AWWA C602, Cement-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. (100 mm) and Larger— in 

Place, 2000. 

24- AWWA C603, Standard for the Installation of Asbestos-Cement Water Pipe, 1996. 

25- AWWA C900, Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe, 4 in.Through 12 in. (100 mm 

Through 300 mm), for Water and Other Liquids, 1997. 

26- AWWA C906, Polyethylene (PE) Pressure Pipe and Fittings, 4 in.(100 mm) Th. 63 in (1,575 

mm), for Water Distribution and Transportation, 1999. 
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 كلیات -3-0

ستفاده در اين      صطالحات مورد ا صل تعاريف مربوط به ا ستورالعمل در اين ف ست. چنانچه در اين    ارا ه د شده ا

صل    صل يا ف شد، معاني        ف شته با شده وجود دا صطالحات تعريف ن در عبارات   هاآنو مورد قبول  رايجهای ديگر ا

 گیرد.، مورد استفاده قرار ميمربوط

 و اصطالحات تعاریف -3-2

 (Approved) یید شدهأت -3-2-0

 .ساختمانمطابق با مبحث سوم مقررات ملي  صالوقابل پذيرش توسط مرجل ذی

 Authority Having Jurisdiction (AHJ)صالح مرجع ذی -3-2-2

سوم مقررات ملي  اشخاص حقوقي يا حقیقي دارای صالحیت قانوني مسئول مطابق با     بر  كه ساختمان مبحث 

شه   ساس وظايف قانوني خود نق ساير فرايندهای الزم را       ا صب و اجرا يا  صالح، جز یات ن سبات، تجهیزات، م ها، محا

 نمايند.بررسي، كنترل و تصويب مي

 Listed)) فنی مهنادارای استاندارد یا گواهی -3-2-3

شمول در   صالح تجهیزات، م ست و يا خدمات م صالو،      لی سط مراجل قانوني ذي شده تو شر  كه مورد ارزيابي   منت

ست، و تجهیزات مذكور در  و يا تولید صالح مآزمون و ارزيابي شامل  ) صورت دوره  لی قرار   (ایارزيابي خدمات به 

ها،  مقررات، دستورالعمل  و خدمات مطابق با صالح مبیانگر اين موضوع است كه تجهیزات،    هالیست اين گیرند و مي

ستانداردها  صوب  ا سب بودن      ،و معیارهای فني م شخص بوده و منا سب و م صي     هاآنمتنا شخ تا ید  برای هدف م

 د.نباش شده

 (Shall) باید -3-2-0

 .استالزامي  بیانگر يک عبارت

 ((Shouldشود توصیه می -3-2-5

 .استالزامي های غیردهنده توصیهنشان
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 (Standard) استاندارد -3-2-6

ستفاده از واژه الزام آور      شامل مقررات اجباری با ا صلي آن  شان دادن الزامات و  « بايد»سندی كه متن ا جهت ن

 د.با قوانین باش ابقسیله استاندارد و كد ديگر جهت تطاجباری به و  يا به حور كلي هر آنچه كه برای يک مرجل

 تعاریف كلی -3-3

 (Automatic Sprinkler) اسپرینکلر خودكار -3-3-0

رم  و يا بیشتر گشخص تا حد م حساس به حرارت آنعنصر  وقتيسوزی است كه و يا كنترل آتش احفاء ايلوس

 ند.كشود، به صورت خود كار عمل كرده و آب را در منطقه مشخصي تخلیه مي

 ((Bathroom بهداشتی( مام )سرویسح -3-3-2

ر  د اختصاص يافته به بهداشت فردی شامل توالت، روشويي، وان و يا تجهیزات حمام مانند دوش، فضایهر اتاق يا 

 .باشدهر واحد مسکوني مي

 ((Ceiling Heightارتفاع سقف  -3-3-3

 .باشدميای سازهسقف  زير تمام شده تافاصله بین كف 

 (Ceiling Pocketفرورفتگی سقف ) -3-3-0

های بخشباشااد كه در آن بخش محدودی از سااقف در ارتفاعي باالتر از ديگر  نوعي حرو معماری سااقف مي

 گیرد.سقف  قرار مي

 Ceiling Types انواع سقف -3-3-5

 (Flat Ceiling) سقف تخت -3-3-5-0

 سقفي پیوسته در يک صفحه واحد.

  (Horizontal Ceiling) سقف افقی -3-3-5-2

  32در  2سقف با شیب كمتر از 
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 (Sloped Ceilin) دارسقف شیب -3-3-5-3

 .32در  2سقف با شیب بیشتر از 

 (Smooth Ceiling) سقف صاف -3-3-5-0

 باشد.برآمدگي و فرورفتگي قابل توجه مي سقفي پیوسته و بدون نامنظمي،

 (Compartment)فضای بسته  -3-3-6

ضايي كه به حور كامل بین   شو )درب يا             ف شتن باز ست. هر ديوار مجاز به دا شده ا صور  سقف مح ديوارها و 

شرحي كه حداقل     ست به  ضای مجاور ا شته و      میلي 211 پنجره( به ف سقف و نعل درگاه وجود دا صله بین  متر فا

  ،درگاهمتر يا كمتر بدون نعل میلي 911 با عرض متر بیشتر نشود. يک بازشوی تک    3/2 ازمجموع عرض بازشوها  

 .ه فضاهای مجاور وجود نداشته باشدكه بازشوهای ديگری ب استمجاز  در صورتي

  (Control Valve) شیر كنترل -3-3-7

 .كندكنترل مي آبي را احفاء هایسیستمسیال در شیری كه جريان 

 (Draft Curtain)جریان هوا  پرده مانع -3-3-2

 كند.آوری گرما و دود ايجاد ميجمل مصالح رو به پايین متصل به سقف كه مخزني برای

 ((Drop-Out Ceiling حساس به گرما كاذبسقف  -3-3-1

سقف     ستم  ستاندارد يا گواهي با پنل كاذبسی ساس به گرما كه در     نامههای دارای ا شفاف يا مات ح فني نیمه 

   آيند.مي درگیرند، از جای خود هنگامي كه در معرض گرما قرار مي شود وزير سیستم اسپرينکلر نصب مي

 (Dwelling Unit ) اندازی اسپرینکلر()برای نصب و راه واحد مسکونی -3-3-01

حراحي شاااده اسااات و مانند يک خانه        ،كنند يک يا چند اتاق كه برای يک يا چند نفر  كه با هم زندگي مي           

ها  های هتلباشد و اين شامل اتاقخواب ميسرويا بهداشتي و اتاق  اتي مثل آشپزخانه، هال،مکانمعمولي شامل ا

 شود.ها محدود نميو واحدهای شبیه آن نیز بوده ولي به اين سالمندانای هدر خانه خوابهای ها، اتاقيا خوابگاه

  (Fire Control)كنترل آتش  -3-3-00

و مواد قابل سوختن  آب تا جايي كه شدت رهايش گرما كاهش يابد   توزيلمحدود كردن اندازه آتش به وسیله  

شوند، در حالي كه دما مجاور  شته ی گازنمناک  سازه      های انبا سیب  سقف برای جلوگیری از بروز آ ای كنترل  در 



   ی حریق )اسپرینکلرها(های بارنده خودكار اطفادستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 21

 

 

 شوند.مي

 ((Fire Suppression اطفاء حریق -3-3-02

شديد   شده از آتش و جلوگیری از   شدت رهايش كاهش  سترش گرمای ايجاد  ستفاده     سوزی آتش گ سیله ا به و

 در حال سوختن. موادكافي آب بر روی جريان ستوني آتش تا سطح  مستقیم و

 (Fuel-Fired Heating Unit) گرمایش سوختی سیلهو -3-3-03

 كنند.گرما تولید مي ،سوختن سوخت وسايلي كه با

 (High Volume Low Speed Fan) فن با سرعت پایین و حجم باال -3-3-00

 باشند.  دور در دقیقه مي 31تا  71سرعت چرخشي تقريبي  و متر 7/3تا  1/3 يتقريببا قطر های سقفي فن

 (Hydraulically Designed System) یسیستم طراحی شده هیدرولیک -3-3-05

شده كه در آن اندازه         سبه  سپرينکلر محا ستم ا شار    های لوله سی ساس افت ف ب چگالي آ تأمینبه منظور بر ا

( يا حداقل فشار تخلیه يا جريان )دبي( در هر اسپرينکلر  mm/minگالن بر دقیقه بر فوت مربل )حسب بر تجويزی 

 .شده باشد انتخاب ای مشخصقابل قبولي در منطقه يکنواختتوزيل درجه با 

 (Limited-Combustible) مصالح با قابلیت سوختن محدود -3-3-06

 شرايط زير: هرگونه مصالح ساختماني با يکي از

 3233ا2شماره مصالح غیر قابل سوختن حبق استاندارد ايران  -

ايران )واكنش در برابر  1299-3بهتر مطابق با استاندارد يا  A2/B-S3,d2با حبقه واكنش در برابر آتش مصالح  -

 بندی(حبقه –ورده های ساختماني آآتش برای مصالح و فر

 (Noncombustible Material) مصالح غیر قابل سوختن -3-3-07

بیني شااده، هنگامي كه در معرض آتش يا گرما قرار  موادی كه به شااکل مورد اسااتفاده و تحت شاارايط پیش

ند. موادی  كنكنند و يا بخارات قابل اشتعال ايجاد نمينمي يسوزند، به احتراق كمکنمي نشده وور یرند، شعلهگمي

یرقابل سااوختن در نظر  بايد به عنوان مواد غ كنند،ه ميبرآوردرا  3233-2 ايران شااماره كه معیارهای اسااتاندارد

 گرفته شوند.
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 (Obstruction) مانع شونده -3-3-02

 (Continuous Obstruction) پیوسته مانع شونده -3-3-02-0

مجاور را  اسااپرينکلراسااپرينکلر قرار گرفته باشااد و الگوی تخلیه دو يا چند دفلکتور يا زير  هم ترازمانعي كه 

 تحت تاثیر قرار دهد.

 (Noncontinuous Obstruction) غیر پیوسته مانع شونده -3-3-02-2

 ذارد.تواند بر روی الگوی تخلیه تنها يک اسپرينکلر تأثیر بگاسپرينکلر كه ميدفلکتور  ترازيا زير  هم ترازمانعي 

 (Raw Water Source)  0منابع آب طبیعی -3-3-01

كه احتمال دارد وارد سیستم اسپرينکلر      تواند شامل مواد خارجي باشد  نشده است و مي   2آبي كه تصفیه منبل 

 شوند.

 (Shop-Welded) جوش كارگاهی -3-3-21

 باشد:به معاني زير ميدر عبارت جوش كارگاهي كارگاه  واژه دستورالعملدر اين 

 اسپرينکلرها و يا  مجريان سیستمپیمانکاران يا كارگاه  ا3

مانند يک محل مجزا در  ،مجاز شده استبرای آن حراحي شده يا برای جوشکاری ای كه به حور خاص منطقه  ا2

غیر قابل سوختن يا مقاوم در  مصالح)دا م يا موقت( كه از  ديگری مکانو يا  دارینگهبیرون، يک كارگاه تعمیر و 

ل اشتعال باشد و به حور مناسبي از مناحق قابل سوختن و قاب محتوياتعاری از  برابر آتش ساخته شده باشد و

 مجاور جدا شده باشد.

 (Small Room) اتاق كوچک -3-3-20

سته   ضای ب صرف كم ای كه در حبقهف ساختاری غیر   خطر لحاظ ميبندی ت شونده شود و  ساحت كف   مانل  با م

 است. 2m33(2ft111) حداكثر

 (Sprinkler System) كشی اسپرینکلرسیستم لوله -3-3-22

ای است و مطابق با استانداردهای مهندسي محافظت در برابر    پارچه سیستمي كه شامل شبکه لوله كشي يک     

 

                                                                                                                                                                               
1- Raw 

2- Treat 
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شامل منبل    شده و  شد كه آب، شیركنترل آب، هشداردهنده جريان آب و تخلیه مي   تأمینآتش حراحي  معموالً   با

كه   لراسپرينک از سیستم    يكند. بخش ميسوزی تخلیه  شود و آب را روی منطقه آتش توسط گرمای آتش فعال مي 

كشااي اساات كه بر اساااس روش جداول پیش تعیین شااده و يا روش     باالتر از زمین قرار دارد، يک شاابکه لوله

ست كه عموماً در باالی     شده ا صب مي   ساختمان هیدرولیکي حراحي  سازه و يا منطقه ن شود، كه با يک الگوی   ، 

ا بر شود و آب ر شوند. اين سیستم معموالً توسط حرارت آتش فعال مي    منظم )اصولي( به اسپرينکلرها متصل مي   

 كند.آتش تخلیه مي روی منطقه

 ( System Working Pressure) فشار كاری سیستم -3-3-23

شار جاری پیش     ستاتیک يا ف شار ا سپرينکلر بدون در نظر گرفتن        حداكثر ف ستم ا سی شده كه در اجزای  بیني 

 شود.نشاني به كار برده ميفشار ناشي از اتصال به آتشفشارهای ناگهاني و 

 (Thermal Barrier) مانع حرارتی -3-3-20

ستند كه پا از    صالحي ه ستاندارد   35م آتش )منحني  مقاومت در برابر دقیقه قرار گرفتن در معرض منحني ا

درجه سلسیوس برسد. مصالح   321حداكثر به  هاآن(، دمای پشت 32155 -3 ايران شماره دما ااا زمان استاندارد

 دقیقه در جای خود باقي بماند و دچار ريزش نشود. 35مانل حرارتي بايد به نحوی نصب شود كه در مدت اين 

 رتعاریف انواع سیستم اسپرینکل -3-0

 (Antifreeze Sprinkler System) زدگیضد یخ اسپرینکلرسیستم  -3-0-0

خ زدن از ي جلوگیری برایايعي حاوی محلول ماست كه های خودكار اسپرينکلراز  فادهاستی با سیستم لوله تر

پا سشود و محلول بر روی منطقه تخلیه مي، ابتدا اين اسپرينکلربه اين منظور كه به محض فعال شدن . باشد

 . كندبالفاصله آب از منبل جريان پیدا مي

 (Premixed Antifreeze Solution) محلول ضد یخ پیش مخلوط شده -3-0-0-0

كنترل كیفي آماده شده است و  دارای روش با يکتركیبي از ماده ضد يخ با آب كه از قبل توسط كارخانه 

 .ماندميشده باقي ت مشخص ظغل با همگن و ،كند محلول ضد يختضمین مي

  (Circulating Closed-Loop Sprinkler System) گردشیحلقه بسته  اسپرینکلرسیستم  -3-0-2

له تر  اساااپرينکلرسااایساااتم  ظت   )دارای  لو حاف نده دربرابر آتش  اتصااااالت غیر م های   سااایساااتم برایكن

يک  ردن گرم يا خنک كبه منظور  اسپرينکلر كشي  از لوله كهكشي حلقه بسته   در چیدمان لوله (پرينکلرخودكاراس 
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 .  كشي جريان داردشود ولي درون سیستم لولهنميدر شرايط عادی تخلیه و در آن آب شود فضا استفاده مي

ستم     -3-0-3 سپرینکلر تركیبی سی شی  ا شک  -واكن   Combined Dry Pipe –Reaction) لوله خ

Sprinkler System) 

. در  ست ا هحاوی هوای فشر  ،است كه به جای آب كشي  متصل به سیستم لوله    خودكار سیستم اسپرينکلر   اين 

ستم    اين شف حريق  ، ازسی ست       كا شده ا صب  سپرينکلر ن ستفاده ، مکمل كه در همان محل ا د. عملکرد  شو مي ا

زمان و بدون از   شود كه شیرهای لوله خشک را به حور هممي 3هاييضامنفعال شدن  باعث كاشف حريقسیستم 

همچنین به عنوان يک سیستم هشدار      كاشف حريق كنند. سیستم   دست دادن فشار هوای درون سیستم باز مي    

 رود.ق خودكار به كار ميحري

 (Deluge Sprinkler System) سیالبی اسپرینکلرسیستم  -3-0-0

ستم    سپرينکلر سی سپرينکلر كه از  یا ستم لوله  های باز يا نازلا سی شده    هايي كه به  صل  شي مت ستفاده    ،اندك ا

كاشف   ستم  سی  استفاده از به واسطه يک شیر به منبل آب متصل است و شیر با      كشي  لولهكه اين سیستم    كندمي

ب  شود، آ. هنگامي كه اين شیر باز ميشودها قرار دارد، باز ميكه در همان محل نصب اسپرينکلرها يا نازل  حريقي 

لیه  هايي كه به آن متصل هستند، تخ  يا نازل ی بازهااسپرينکلر كند و از كشي جريان پیدا مي به درون سیستم لوله  

 شود.مي

 (Dry Pipe Sprinkler System)لوله خشک  اسپرینکلرسیستم  -3-0-5

فشار    كشي شامل هوا يا نیتروژن تحت  های خودكارمتصل به سیستم لوله   اسپرينکلر كه از  یاسپرينکلر سیستم   

ستفاده مي  شدن  به محض كند، كه ا سپرينکلر باز  شدن  ا شار ، آزاد  شار آب اجازه مي هوا يا نیتروژن تحت ف   ،دهد ف

شیر  كه به عنوا یشیر  شناخته   لوله ن  شک  شبکه لوله  را باز كند هشد خ سپا  آب درون  شي جريان  ،  و از   ديابك

 شود.های باز شده خارج اسپرينکلر

 (Gridded Sprinkler Systemای )شبکه اسپرینکلرسیستم  -3-0-6

ستم    سپرينکلر سی ستم لوله      یا سی شبکه  ست كه در آن  شاخه  ا شي موازی به  صل  مگانه ای مختلف چندهك ت

متصل به خود آب دريافت كند در   اصلي  عامل از انتهای هر دو لوله  اسپرينکلر شود  باعث مي. اين حالت شده است  

 كنند.  كمک مي اصليهای ها به انتقال آب بین لولهحالي كه ساير شاخه

 

                                                                                                                                                                               
1 - Tripping Devices 
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 (Looped Sprinkler System) ایحلقه اسپرینکلرسیستم  -3-0-7

سیر را  اند تا بتوانند بیش از يک ممتصل شده  ديگر به يک اصلي است كه در آن چند لوله   یاسپرينکلر سیستم   

 .وصل نیستندبه هم ها در اين حالت شاخهعامل فراهم كنند و  اسپرينکلربرای جريان آب در 

 (Multicycle System)ای سیستم چند چرخه -3-0-2

 در پاسخ به گرما است. جريان وصل  و قطل هایتکرار چرخهبا قابلیت  اسپرينکلرنوعي سیستم 

 (Pipe Schedule System) جداول پیش تعیین شدهسیستم  -3-0-1

 وجهشود كه در آن با تانتخاب مي جداول پیش تعیین شدهها توسط لوله اندازهكه در آن  یاسپرينکلرسیستم 

 شود.يممشخص ها لوله اندازه هااسپرينکلربندی تصرف و تعداد به حبقه

 (Preaction Sprinkler System) عملگرپیش اسپرینکلر سیستم -3-0-01

 حاویشي كد و به يک سیستم لولهشوخودكار استفاده مي اسپرينکلراز  در آن است كه یاسپرينکلرسیستم 

ر همان دشده  نصب الحاقي آشکارسازمتصل است و با يک سیستم  ،تواند تحت فشار باشد يا نباشدهوا، كه مي

 در ارتباط است. اسپرينکلرمحل 

 (Wet Pipe Sprinkler Systemر )ت سیستم اسپرینکلر لوله -3-0-00

صل   آب مت كشي دارای كندكه به سیستم لوله  های خودكاری استفاده مي اسپرينکلر كه از  یاسپرينکلر سیستم   

ست كه در آن آب ب   و آبمنبل بوده و به  صله صل ا شدن پا از  الفا سپرينکلر  باز  حرارت آتش تخلیه   در اثرها ا

 شود.مي

 اجزای سیستم  تعاریف -3-5

 (Air Receiver) هوای تحت فشار مخزن -3-5-0

اين فشااار بیشااتر از فشااار     ،ذخیره كندرا تحت فشااار  یتواند هوامحفظه سااازگار با كمپرسااور هوا كه مي 

 باشد.  عملگر ميهای خشک يا پیشسیستم

 (Air Reservoir)مخازن ذخیره هوا  -3-5-2

 كشي تر ذخیره نمايد.  های لولها را با فشاری همانند فشار سیستمتواند هوكه مي ایحفظهم
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   (Arm-over)بازو انتهایی  -3-5-3

 شود.پايین سقف متصل مي ودر باال  یاسپرينکلر يااسپرينکلر يک به شاخه  لوله افقي است كه از يک

 (Branch Lines) هاشاخه -3-5-0

  هادراپ ،(های عمودی رو به باال لوله)ها اسااپريگحريق يا از مسااتقیم  را به حورها اسااپرينکلركه ي يهالوله

 كنند.  مي تغذيه( Arm-over) «بازو انتهايي» و های عمودی رو به پايین()لوله

 (Cross Mains) انشعابات اصلیهای لوله -3-5-5

 كند.مي تأمین 3لوله رابط قا م حريقيا از  مستقیم به حور را هاشاخههايي كه لوله

 (Feed Mains) نندهكاصلی تغذیههای لوله -3-5-6

 .كنندتغذيه ميرايزرها  حريقمستقیم يا از  حوره برا  اصليكشي های لولههايي كه سیستملوله

 (Flexible Pipe Coupling) فنی( نامه)دارای استاندارد یا گواهیپذیر انعطاف اتصاالت لوله -3-5-7

صاالت  ستاندارد يا گواهي  كوپلینگ يا ات شي يا حداقل  جاييبه كه جا نامه فنيدارای ا   يکهای محوری، چرخ

 211 هايي با قطر. برای لولهدهد، اجازه ميها وارد شااودبدون اينکه آساایبي به لولهای لوله را حركت زاويهدرجه 

 باشد.ندرجه  5/1ولي كمتر از  بودهدرجه  3كمتر از  بايدای زاويه حركتو بزرگتر،  in.1 يا مترمیلي

 ( Riser nipple)لوله رابط قائم  -3-5-2

 .  گیردميقرار انشعابات  اصلي لولهو  شاخهكه بین لوله يک قطعه قا م از 

 (Riser) رایزر -3-5-1

 است. اسپرينکلركننده در سیستم تأمینقا م های لوله

 (Sprig)(لوله عمودی رو به باال)اسپریگ  -3-5-01

 .  كندميرا تأمین تک  اسپرينکلر آب يکكه  يقا ملوله 

 

                                                                                                                                                                               
1- Rising Nipples 
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 (Supervisory Device) یوسیله نظارت -3-5-00

 . حراحي شده است خودكار اسپرينکلر هایسیستماست كه برای نظارت بر شرايط عملیاتي  ایوسیله

 (System Riser) سیستم رایزر -3-5-02

ست كه بین منبل   قا م لوله  سطح زمین ا صلي )يا تغذيه  آب و لوله تأمینيا افقي بر روی  ار دارد كه  قر (كنندها

شیر كنترلي )يا به    ستقیم يا   شامل  ست  كنندهتأمینهای لوله بر رویحور م سنج،    ا شار صل   (، ف و   يشیر تخلیه ا

 هشداردهنده جريان آب است.  وسیله

 (Water-flow Alarm Device)هشدار جریان آب  وسیله -3-5-03

متصل به   كند ورا كشف مي جريان آب يک مقدار از پیش تعیین شده  كه  اسپرينکلر به سیستم   الحاقي  وسیله 

ار دهنده  هشد يا یکي يا الکتريکي پمپ آتش مکانبه حور  است كه  سیستم هشدار آتش برای شروع شرايط هشدار      

 .دنكفعال مي راشنیداری يا ديداری محلي 

 اسپرینکلرتعاریف  -3-6

 (General Sprinkler Characteristics) اسپرینکلرهای كلی مشخصه -3-6-0

تعیین   ردن آتشك برای كنترل يا خاموشرا آن  كه قابلیت اساات مدهآ یاسااپرينکلرهای مشااخصااه ،ادامه در

 .كندمي

خص يا  مش اسپرينکلرشوندگي عنصر حرارتي نصب شده در يک حساسیت حرارتي: مقیاسي از سرعت فعال  -3

باشد كه در شرايط    ( ميRTIشاخص زمان پاسخ )   ،باشد. يک مقیاس حساسیت حرارتي   ها مياسپرينکلر مجموعه 

 .شودگیری ميآزمون استاندارد اندازه

 . دارنديا كمتر  RTI /21(m.s)51عنصر حرارتي با  ،سريل واكنش معین شده به عنوان هایاسپرينکلر ا الف 

 .  دارنديا بیشتر  RTI  1/2(m.s)11عنصر حرارتي با، استاندارد پاسخ های معین شده به عنواناسپرينکلر ا ب 

 بندی دما  درجه -2

 مراجعه كنید( 6) به فصل  K ضريب -7

 را مشاهده كنید(   (2-6-7بند )گیری نصب )جهت -3

 ، میزان تر كردن ديوار(  نیازشدت آب مورد های توزيل آب )مشخصه -5

 را مشاهده كنید( (7-6-7بند )شرايط خدمات ويژه )  -6
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 (Installation Orientation) گیری نصبجهت -3-6-2

 شوند:به صورت زير تعريف مينصب گیری ها با توجه به جهتاسپرينکلر

 (Concealed Sprinkler) مخفی یهااسپرینکلر -3-6-2-0

 شده است.  پنهان ،كه توسط يک صفحه كارتو اسپرينکلر

 (Flush Sprinkler) هم تراز اسپرینکلر -3-6-2-2

 .ني سقف نصب شده استصفحه پايیباالی  ،رزوهاز جمله  ،است كه در آن تمام يا بخشي از بدنه یاسپرينکلر

 (Pendent Sprinkler) زنپایین اسپرینکلر -3-6-2-3

سپرينکلر  ست كه به گونه ا صب    ای ی ا ست كه پا از ن شده ا سمت پايین در مقابل    ،حراحي  جريان آب را به 

 كند.  هدايت مي دفلکتور

 (Recessed sprinkler) توكار اسپرینکلر -3-6-2-0

 ، داخل يک محفظه عقب رفته قرار گرفته است.رزوهی است كه تمام يا قسمتي از بدنه، غیر از اسپرينکلر

 (Side wall sprinkler) دیواری اسپرینکلر -3-6-2-5

سپرينکلر  صي دارد و به گونه   دفلکتورست كه  ا یا صو شتر آب را دور از ديوار نزديک    مخ شده كه بی ای حراحي 

ستفاده از الگويي كه به الگوی يک چهارم  خود تخلیه مي سیار كوچک     كرهكنند )با ا سمت ب از   يشباهت دارد( و ق

 كند.تخلیه مي اسپرينکلرمستقیم به ديوار پشتي  حورآب را به 

 (Upright Sprinkler) زنباال اسپرینکلر -3-6-2-6

ت  آب را به سم اسپری  كه نصب نمود  حوری بتوان آن را است كه  ای ی است كه حراحي آن به گونه اسپرينکلر 

 كند. هدايت دفلکتور مقابلباال و در 

 ویژه شرایط خدمات -3-6-3

 :شوندزير بر اساس كاربرد و يا محیط خاص تعريف مي یهااسپرينکلر

 (Corrosion-Resistant Sprinkler) مقاوم در برابر خوردگی اسپرینکلر -3-6-3-0

سپرينکلر  شده و يا     ا ساخته  ست از مواد مقاوم در برابر خوردگي  شش با ی ا شیده    روكش ياها پو صي پو های خا

 شود، استفاده شود. مي اسپرينکلر خوردگيشده تا بتواند در فضايي كه به حور معمول موجب 
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 (Dry Sprinkler) خشک اسپرینکلر -3-6-3-2

مان  مغزی تا ز بهورود آب  مانل و شدهبندی ورودی آب بتدایدر اه با مغزی الحاقي كه شد تثبیت یاسپرينکلر

 شود.مي اسپرينکلرفعال شدن 

 (Institutional Sprinkler) تصرف های مراقبتی اسپرینکلر -3-6-3-3

است كه به صورت خاصي حراحي شده است تا بتواند برای مقاومت در برابر بار استفاده شود و با          یاسپرينکلر 

 شوند.  استفاده اجزايي ساخته شده است كه به راحتي برای استفاده به عنوان سالو تبديل نمي

   ایاسپرینکلر انبار قفسه سطح میانی/ اسپرینکلر -3-6-3-0

)Intermediate Level Sprinkler/Rack Storage Sprinkler( 

ه در هايي كاسپرينکلربرابر تخلیه  ر، دبرای محافظت از اجزای عملگرصفحات محافظ ی مجهز به اسپرينکلر

 اند.ارتفاع باالتری نصب شده

 (Ornamental / Decorative Sprinkler) -ینیئتز اسپرینکلر -3-6-3-5

 ی است كه توسط سازنده رنگ يا اندود شده باشد.اسپرينکلر

 (Pilot Line Detector) -فرمانخط  سیستم كشف حریق -3-6-3-6

سپرينکلر  سپری  ا سیله رها   كنندها ستاندارد يا و ستاتیک دما  سازی ا ش ثابت كه به عنوان يک  -ترمو  ف حريقكا

آب را   شود و جريان وماتیکي )با استفاده از هوا( استفاده مي  نیبرای آزاد كردن شیر اصلي به صورت هیدرولیکي يا    

 كند.تم محافظت در برابر آتش كنترل ميدر سیس

 اسپرینکلر انواع -3-6-0

 :شوندهای عملکردی به صورت زير تعريف ميها بر اساس حراحي و مشخصهاسپرينکلر

 (Control Mode Specific Application)  -كاربرد خاص با مد كنترل اسپرینکلر -3-6-0-0

كننده اساات كه قادر به تولید قطرات بزرگ آب اساات و به خاحر توانايي آن در  اسااپری اسااپرينکلريک نوع از 

 .باشندنامه ميدارای استاندارد يا گواهيكنترل آتش در مورد خطرات آتش سوزی خاص با شدت زياد، 

 (  Early Suppression Fast-Response) -سریع واكنشزود اطفاكننده  اسپرینکلر -3-6-0-2

، يا كمتر دارد و به دلیل توانايي 51(m.s)1/2 كمتر از RTIسريل كه عنصر حرارتي با  واكنشبا  اسپرينکلرنوعي 
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 .باشندميسوزی خاص با شدت زياد، آن در فرونشاني آتش در مورد خطرات آتش

 (Extended Coverage Sprinkler) -پوشش گسترده اسپرینکلر -3-6-0-3

 دستورالعملاين  (9-1) و (1-1)های در بخش ي كهپوششتحت كننده با حداكثر منطقه اسپری اسپرينکلرنوعي 

 مشخص شده است. 

 (Nozzles) -هانازل -3-6-0-0

تخلیه آب مانند اسپری كردن وابسته به جهت يا ای برای استفاده در كاربردهايي كه به الگوهای خاص وسیله

 های تخلیه غیر معمول، نیاز دارند. ساير مشخصه

 (Old-Style/Conventional Sprinkler) - متعارف اسپرینکلر/  قدیمی اسپرینکلر -3-6-0-5

ای حراحي شده  كند و به گونهاز كل آب را در جهت رو به پايین هدايت مي %61تا  %31ی است كه اسپرينکلر

 باشد.  قابل نصب مي زنپايینيا  زن، باالدفلکتوراست كه با 

 (Open Sprinkler) -باز اسپرینکلر -3-6-0-6

 دهنده به گرما ندارد.كننده و يا پاسخی است كه عناصر فعالاسپرينکلر

 (  Quick-Response) -سریع واكنش اسپرینکلر -3-6-0-7

عنوان   و يا كمتر دارد و به RTI 1/2(m.s)51كننده اساات كه عنصاار حرارتي با  اسااپری اسااپرينکلرنوعي از 

 باشد.نامه فني دارای استاندارد يا گواهيسريل برای كاربرد مورد نظر آن  واكنش اسپرينکلر

 (  Quick-Response Early Suppression) -سریعواكنش  كنندهزود خاموش اسپرینکلر -3-6-0-7-0

احفاء   كه برایو يا كمتر دارد  RTI 1/2(m.s)51با سااريل اساات كه عنصاار حرارتي   واكنش اسااپرينکلرنوعي 

 .باشدنامه فني دارای استاندارد يا گواهي های خاصحريق

 Quick-Response Extended Coverage) – سپپریع واكنشپوشپپش گسپپترده  اسپپپرینکلر -3-6-0-7-2

Sprinkler) 

تعريف مناحق  يا كمتر دارد و با و  RTI 1/2(m.s)51سااريل اساات كه عنصاارحرارتي  واكنش اسااپرينکلرنوعي 

 .  دبقت دارطام ،(آمده است 1فصل  )حبق تعريفي كه در محافظت گسترده



   ی حریق )اسپرینکلرها(های بارنده خودكار اطفادستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 31

 

 

 (Residential Sprinkler) -مسکونی اسپرینکلر -3-6-0-2

و يا كمتر دارد كه به حور خاص برای  RTI 1/2(m.s)51حرارتي  سريل است كه عنصر    واكنش اسپرينکلر نوعي 

توانايي آن در افزايش احتمال نجات در اتاق آتش گرفته بررسي شده است و برای محافظت از واحدهای مسکوني      

 باشد.نامه فني دارای استاندارد يا گواهي

 (Special Sprinkler) - ویژه اسپرینکلر -3-6-0-1

 .نامه فني استارای استاندارد يا گواهيدآزمون و  (1-3-1)ی كه در قسمت اسپرينکلر

 (Spray Sprinkler) -كنندهاسپری اسپرینکلر -3-6-0-01

سپرينکلر  سیعي از  توانايي كنترل  باتوجه به، كهی ا ستاندارد يا گواهي ها، سوزی آتشحیف و ه فني  نامدارای ا

 .است

 (Standard Spray Sprinkler) -كننده استاندارداسپری اسپرینکلر -3-6-0-01-0

 .  دهدميپوشش را  (3-1)و  (6-1) یهابخش اشاره شده در مساحتاسپرينکلری كه حداكثر 

 تعاریف ساختاری -3-7

 (Obstructed Construction) - مانع شونده ساختارهای -3-7-0

شي مانل       وساختارهای پانل   ساير اجزا كه به رو ساختارها مانند تیرها، خرپاها و يا  يا توزيل  گرماجريان ساير 

 گذارند.نشاني آتش تأثیر مي برای كنترل و فرو اسپرينکلربه حور عمده بر توانايي  و شوندميآب 

 (Unobstructed Construction) - مانع شونده غیر ساختار -3-7-2

ساير قطعات به گونه  يساختارهاي  شند  ميای كه در آن تیرها، خرپاها و  و يا توزيل آب  جريان گرماكه مانل با

 باشند.نمي ثیرگذارأدر فرونشاني آتش ت اسپرينکلرشوند و بر روی توانايي نمي

مساحت   درصد   31حداقل  بازشوها دارند كه در آن  توخاليافقي  ایسازه  عضای ، امانل شونده غیر ساختارهای  

 ( باشد.ft5/3)m7/2تر از بین اعضای سازه از يکديگر بیش فاصلهو  انددهارا تشکیل دسطح مقطل 
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 آب اختصاصی منبعشی كلوله تعاریف -3-2

 ریف عمومی  اتع -3-2-0

 (Appurtenance) -الحاقاتاجزاء و  -3-2-0-0

آن در   عملکردی كه برایبه قادر صي را  اص تخانشاني  سرويا آتش اصلي  يک وسیله كمکي يا وابسته كه لوله   

 .نمايداست، مينظر گرفته شده 

 (Corrosion-Resistant Piping) - برابر خوردگی درمقاوم كشی لوله -3-2-0-2

 باشد.سطح و يا خواص آن در محیط مي تحريبكشي كه دارای خاصیت مقاومت در برابر لوله

 (Corrosion-Retardant Material) - از خوردگیبازدارنده  مواد -3-2-0-3

م و سطح جس   تحريبث كاهش و كند شدن  شود باع آستر يا پوششي است كه وقتي بر روی لوله استفاده مي      

 شود.خواص آن در محیط مي

 (Fire Department Connection) -نشانیبخش آتش انشعاب -3-2-0-0

ستاده و يا ، سیستم لوله اياسپرينکلرتواند آب اضافي را به سیستم نشاني مياست كه از حريق آن آتش اتصالي

 كند.مي تأمینمنابل آب موجود برای خاموش كردن آتش  براینمايد و همچنین آب را  پمپها ساير سیستم

 (Fire Pump) -نشانیپمپ آتش -3-2-0-5

 محافظت در برابر آتش است. مختصكننده جريان آب و فشار تأمینيک پمپ 

 (Hose House) -نشانیآتش جعبه -3-2-0-6

ست كه در باال يا مجاور يک  فظهمح شاني شیرآتش هیدرانت )ای ا ست و حراحي  ( ن و يا منبل ديگر آب واقل ا

ضروری لوله نازل شامل شده تا   شاني، آچار تشآهای های  شرها  ،ن شد كه در خاموش كردن   پیچ و مهره و وا هايي با

 گیرد.نشاني مورد استفاده قرار ميآتش سازمانرساني به آتش و يا كمک

 (Hydrant Butt) -(شیلنگاتصال سر هیدرانت )اتصال به  -3-2-0-7

 نشاني است.به خروجي شیر آتش شیلنگمحل اتصال 
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  هیدرولیکیدبی( آب مورد نیاز محاسبه شده جریان ) شدت -3-2-0-2

(Hydraulically Calculated Water Demand Flow Rate) 

ه های مهندسي پذيرفتكه با توجه به شیوه شیلنگبرای سیستم يا جريان مورد نیاز جريان آب )دبي(  شدت

 .شودمي محاسبه ،شده

 فشار -3-2-0-1

 (Residual Pressure) -اندهمباقی فشار -3-2-0-1-0

ستم    در شاری كه  ف شته سی   هایهیدرانتو در هیدرانت باقي مانده در زمان قرا ت جريان در  توزيل وجود دا

 شود.یری ميگاندازه، 3جريان

 (Static Pressure) - فشار استاتیک -3-2-0-1-2

یچ در هدر شرايط توزيل نرمال سیستم در هیدرانت باقي مانده و در زماني كه  در نقطه معین فشاری است كه

 شود.مي گیریاندازه ،جريان وجود ندارد ،هیدرانتي

 (Pressure Regulating Device) -وسیله تنظیم فشار -3-2-0-01

 حراحي شده است.محدود كردن فشار آب  كنترل و ،ای است كه با هدف كاهش، تنظیموسیله

 (Private Fire Service Main) -نشانیاختصاصی آتشاصلی لوله  -3-2-0-00

آن با  اتصاالت و متعلقات ،شود، شامل لولهاستفاده مي دستورالعملنشاني كه در اين اختصاصي آتش اصلي لوله

 .است زيرويژگي 

 يدر برابر آتش پايه آبهای محافظت سیستم برای سیستم ابتدای رايزربین منبل آب و  ا3

 سازهای فومبین منبل آب و ورودی به سیستما 2

 مونیتورهااختصاصي يا  هایهیدرانتبین منبل آب و زانويي اصلي  ا7

 نشاني پمپ آتش و دهش مکش رایاستفاده شده بلوله  ا3

 فشارتحت يا مخزن  يثقل خزنشیر يک حرفه مورودی  ازشروع  ا5

 

                                                                                                                                                                               
1 - Flow Hydrants 
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 (Pumper Outlet) - پمپكننده تغذیه خروجی -3-2-0-02

 شود.استفاده مي توسط آتش نشاني هاپمپ به هیدرانتآب از  تأمین است كه به منظور هیدرانتخروجي 

  (Rated Capacity) -بندی شدهدرجهظرفیت  -3-2-0-03

سترس از   شار باقیمانده   هیدرانتجريان قابل د شار  معین در ف شده درجه)ف سب  گیری( كه اندازهبندی  ه  يا محا

 شده است.

 آزمون -3-2-0-00

 (Flow Test) -آزمون جریان -3-2-0-00-0

 و فشار استاتیک و فشار باقیمانده هیدرانت يک آب ازدبي گیری آب و اندازهداشتن جريان  حینآزموني است كه 

 .شودمحل انجام ميآن قابل دسترس در قدار دبي مجاور به منظور تعیین م هیدرانتاز 

 (Flushing Test) - )شستشو با حجم مناسب آب( آزمون جریان سریع -3-2-0-00-2

مانده در سایسااتم   های باقيزهخرده ري خارج كردنكشاي با سارعت جريان باال كه برای   آزمون سایساتم لوله  

 شود.كشي، قبل از سرويا، انجام ميلوله

 (Hydrostatic Test) -آزمون هیدرواستاتیک -3-2-0-00-3

كشااي بسااته و متعلقات متصاال به آن، از حريق اعمال فشااار داخلي افزوده بر آزموني كه روی ساایسااتم لوله

 .ودشانجام مي ينشت میزانيکپارچگي سیستم و  تأيیدكشي، برای يک دوره مشخص جهت سیستم لوله

 شیر -3-2-0-05

 (Check Valve) - شیر یک طرفه -3-2-0-05-0

 .هددميرا جريان عبور اجازه فقط از يک حرف كه  شیری

 (Indicating Valve) - دارشیر نشان -3-2-0-05-2

شان مي     ست با اجزايي كه ن ست. مثال    شیری ا سته ا شیر باز يا ب شیر دهد   3کای پیچ و يوهای دروازههای آن 

 ر هستند.داهای نشانبا محل دفنيای خارجي و شیرهای دروازه

 

                                                                                                                                                                               
1- Yoke 
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  هیدرانتتعاریف  -3-2-2

 (Hydrant) - هیدرانت -3-2-2-0

 كند.را فراهم مي شیلنگآب كه اتصاالت  تأمینک اتصال خارجي شیردار به سیستم ي

 (Dry Barrel Hydrant) - ه خشکدنب هیدرانت -3-2-2-0-0

قرار  3پايینيه و قساامت دنبین ب زدگيعمق يخاساات كه يک شاایر كنترلي در زير   هیدرانتترين نوع اين شاایر، رايج

 گیرد.مي

 (Flow Hydrant) - جریان هیدرانت -3-2-2-0-2

 شود.در حول آزمون جريان استفاده ميآب جريان گیری است كه برای جريان و اندازه هیدرانتي

 (Private Fire Hydrant) - اختصاصی هیدرانت -3-2-2-0-3

 أمینتتواند يک يا چند خروجي آب داشته باشدكه برای   آب است كه مي  تأمینيک اتصال شیردار به سیستم     

 شود.های اختصاصي استفاده ميحلبا آب در م های تغذيه كننده پمپخروجيآب مورد نیاز 

 (Public Hydrant) - عمومی هیدرانت -3-2-2-0-0

آب  ینتأمتواند يک يا چند خروجي آب داشته باشد كه برای   آب است كه مي  تأمینبه سیستم    دارشیر اتصال  

 استفاده شود. شیلنگو  های تغذيه كننده پمپخروجيمورد نیاز 

 (Residual Hydrant) - هاندمباقی هیدرانت -3-2-2-0-5

 د.شومانده در حول آزمون جريان استفاده ميگیری فشارهای استاتیک و باقياست كه برای اندازه هیدرانتي

 (Wet Barrel Hydrant) - ه تردنب هیدرانت -3-2-2-0-6

. هر خروجي روی شااوداسااتفاده مي ،زدگي وجود نداردكه احتمال يخ هاييحلاساات كه در م هیدرانتنوعي 

 شود.مي متصلآتش  شیلنگتر با خروجي شیردار رزوه شده به  بدنه هیدرانت

 شریف انباراتع -3-1

 

                                                                                                                                                                               
1- Footpiece 
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 كلیات -3-1-0

 (Available Height for Storage) - انبارشارتفاع در دسترس برای  -3-1-0-0

ای و زمین انبار كرد و همچنان فاصله ضروری از اعضای سازه رویتوان كاالها را حداكثر ارتفاعي كه در آن مي

 فاصله الزامي زير اسپرينکلرها حفظ شود.

 (Cartoned) - بندیكارتن -3-1-0-2

 گیرد.برميحور كامل كاال را دره مقوايي كه ب بستهدار و متشکل از مقواهای موج انبارشروش 

 (Carton Records Storage) - شده مدارک كارتن انبارش -3-1-0-3

 های مقوايي است.( غالباً متشکل از اسناد كاغذی در كارتنIIIكاالی كالس ) انبارش

 (Catwalk) - روگربه -3-1-0-0

با تکیه ه كهای افقي توپر توری فلزی باز يا نردهشامل  انبارشي كمکوسايل ، شدهاسناد كارتن انبارشبه منظور 

سترسي دشود. مي استفادهبرای دسترس به انبار در ترازهای باال  روگربهای به عنوان يک بر سیستم انبارش قفسه

 .باشندنمي ساختمانمستقلي از و حبقات  صورت گرفتهها با استفاده از پله روهاگربهبه 

 (Clearance to Ceiling) - فاصله تا سقف -3-1-0-5

 وجود دارد. يبااليسقف تا  انبارشباالترين محل ای كه از فاصله

 (Commodity) - كاال -3-1-0-6

 كند.مي مشخصبندی كاال را حبقه درمجموع كه هامحفظهبندی و ها، مواد بستهوردهآتركیبي از فر

 (Compact Storage) - فشرده انبارش -3-1-0-7

( بیشتر نباشد كه به عنوان قسمتي از    in76)m9/1 از هاآنكه عمق كامل  های توپرقفسه با استفاده از   انبارش

. در اين مدل غیر  باشد  m36/1(in.71) حداكثر هاقفسه بین فاصله عمودی  فشرده هستند كه در آن    انبارشمدل 

 داخلي وجود ندارد.دودرو عمودی ة منفرد باشند، هیچ فاصلای قفسه هایقسمت يي كه بینهاآناز 

 (Compact Storage Module) - فشرده انبارشمدول  -3-1-0-2

دهد انبار با هم  فشاارده كه به موجب آن حركت واحدها اجازه مي شبندی متشااکل از انبارنوعي واحد قفسااه

شود تا يک واحد   حركت شود. راهروها با حركت       ورگربهبدون  انبارشداده  شکیل  صل بین واحدها ت يا حداقل فوا
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سه  شرده در عمل مي  انبارشهای شوند. مدول بندی ايجاد ميدادن واحد قف ستي يا الکتريکي    ف صورت د توانند به 

 باشند.

 (Compartmented) - فضابندی شده -3-1-0-1

كه يک واحد پايدار در شرايط   سفت و محکم هایكنندهجداسازی محصوالت در يک ظرف با استفاده از تقسیم

 دهند.سوزی تشکیل ميآتش

  )كانتینر حمل و نقل، اصلی یا خارجی( كانتینر -3-1-0-01

 (Container (Shipping, Master, or Outer Container)) 

شکیل  ماده علت به كهای محفظه شد كه به حور ايمن   به حد كافي محکم و ساختار   و حراحي دهنده،ت قوی با

 ندی اضافي حمل شود.ببدون بسته

 (Conventional Pallets) - عارفهای متپالت -3-1-0-00

را برای دسااترسااي باز و واحد تا بتواند يک بار حراحي شااده ای كه به گونهوساایله كمکي برای جابجايي مواد 

 سريل حمل و نقل مواد، پشتیباني كند.

 (Encapsulation) - سازیظومحف -3-1-0-02

اال، بسته شامل ك ،بارها و روی پالت بندی است كه يا متشکل از يک ورقه پالستیکي كه كنارهروشي برای بسته

پوشاند، يا شامل كاالی قابل سوختني است كه به حور مجزا در را مي ،های قابل سوختنيا گروهي از كاالها يا بسته

 انبار شده است.بار در پالت  در معرضحور  ای پالستیکي پیچیده شده و بهورقه

 (Expanded (Foamed or Cellular) Plastics) - های منبسط شده )فوم یا سلولی(پالستیک -3-1-0-03

د يا  توانند به هم پیوسته باشن  كه مي ها(،های كوچک بسیار )سلول  هايي كه چگالي آن به دلیل حفرهپالستیک 

 پراكنده شده، كاهش يافته است. هاآننباشند و در سراسر جرم 

 A - (Exposed Group A Plastic Commodities)كاالهای پالستیکی در معرض گروه  -3-1-0-00

ستیک  سته پال شش هايي بدون ب سوختن كاال را     بندی و پو سوس خطر  شند يا به حور مح هايي كه جاذب آب با

 .سازی شده، يا هر دو، بايد در معرض در نظر گرفته شود(ظوبه تأخیر اندازند )پیچیده شده در كاغذ يا محف
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 (Free-Flowing Plastic Materials) - مواد پالستیکی جریان آزاد -3-1-0-05

ستیک  شان محفظهسوزی از  كه هنگام آتش هاييپال ضاهای خالي را پر مي بیرون مي ها ر كنند و يک اثريزند، ف

 بندی نامنظم.ها يا اشیاء كوچک با بستهپولک پودرها، حبه ها، به حور مثال: كنند.سوزی ايجاد ميكننده در آتشخفه

 (High-Challenge Fire Hazard) - سوزی با شدت زیادخطر آتش -3-1-0-06

 شود.مواد قابل سوختن، ايجاد مي توده بلندسوزی انبار با سوزی است كه در آتشنوعي خطر آتش

 (High-Piled Storage) - بلند توده انبارش -3-1-0-07

 ای با ارتفاع بیش ازقفسه انبارش های مقوايي و جعبه ،مشبک )توری(  انبارش رکبندی شده،  توده جامد، پالت

m3/7(ft32) باشد.مي 

 (Miscellaneous Storage) - انبار مواد متفرقه -3-1-0-02

صرف ديگری قرار گیرد،       m66/7(ft32 كه ارتفاع آن از انبارش ضمني در گروه كاربرد ت شد، به حور  شتر نبا ( بی

را تشکیل ندهد )هر   اسپرينکلر( از منطقه تحت پوشش 2ft3111)2m732يا  ساختماندرصد مساحت  31بیش از 

( از سااااير  ft52)m62/3( در يک منطقه يا توده نباشاااد و حداقل 2ft3111)2m97 كدام بزرگتر اسااات(، بیش از

 فاصله داشته باشد.شده  انباری هابخش

 (Open-Top Container) - باز رو هامحفظه -3-1-0-01

هد دنای باز باشد و حوری چیده شده باشد كه اجازه با هر شکلي كه روی آن به حو كامل يا تا اندازه ایمحفظه

 شود.بر روی چیدمان اجناس تخلیه به حور آبشاری آب تخلیه شده از اسپرينکلر 

 (Packaging) - بندیبسته -3-1-0-21

 است. محفظهدر قرار دادن كاالها بندی يا لفافه

 (Plastic Pallet) - پالت پالستیکی -3-1-0-20

 پالتي كه هر قسمت از ساختار آن از ماده پالستیکي تشکیل شده باشد.

 (Reinforced Plastic Pallet) - پالت پالستیکی تقویت شده - 3-1-0-22

 كننده ثانويه )مانند فوالد يا فايبرگالس( باشد. مواد تقويتدارای داخل آن پالت پالستیکي كه 
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 (Roof Height) - ارتفاع سقف -3-1-0-23

 باشد.مي انبارشسطح پايیني از عرشه سقف در منطقه تا فاصله بین كف 

 (Slave Pallet) - پالت فرعی -3-1-0-20

 باشد.جا كردن مواد ميجابهپالت خاصي است كه مخصوص سیستم 

 (Storage Aids) - سازیوسایل كمکی ذخیره -3-1-0-25

 باشند.ها ميها و غلطانندهها، جداكنندهها، پوشالكاال، مانند پالت انبارشوسايل 

 (Unit Load) - بار واحد -3-1-0-26

معموالً با تجهیزات حمل و نقل مواد ای با هم نگه داشته شده است و    است كه به شیوه  پالت مدول يا پالت بار 

 شوند.جا ميجابه

 (Wood Pallet) - پالت چوبی -3-1-0-27

 فلزی ساخته شده است. 3هایدهندهپالتي است كه به حور كامل از چوب با اتصال

 و قفسه ، جعبه مقواییتوپربندی شده، توده پالت انبارش -3-1-2

 چیدمان -3-1-2-0

 (Closed Array) - چیدمان بسته -3-1-2-0-0

محدود  mm352(in.6 ) حداكثر ،عمودی دودروهایكه حركت هوا از میان توده به دلیل  ایگونهكاال به انبارش

 شده است.

 (Open Array) - چیدمان باز - 3-1-2-0-2

بارش  به   ان نه كاال  یل        ایگو به دل یان توده  كت هوا در م های كه حر   mm352(in.6) از بزرگترعمودی  دودرو

 افزايش يافته است.

 

                                                                                                                                                                               
1- Fasteners 
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 (Bin Box Storage) - جلو باز جعبه انبارش -3-1-2-2

باز  به ساامت راهرو هاآنهای مقوايي كه روی پنج حرف بسااته يا جعبه های چوبي، فلزی بادر جعبه انبارش

ست و جعبه  ستا ها ا ست  دارندهنگه سازه  يا دارای  خود اي شده گونهو به ا صله  ای حراحي  عمودی يا  اند كه هیچ فا

 ها وجود نداشته و يا فاصله اندک باشد.افقي در بین جعبه

 (Palletized Storage) - پالتی انبارش -3-1-2-3

  ارشانبهای بین رديف ،های افقيكه فاصاااله انبارشها و يا تجهیزات كمکي ديگر كاالها بر روی پالت انبارش

 دهد.تشکیل مي

 (Pile Stability, Stable Piles) - پایدارهای پایداری توده، توده - 3-1-2-0

سعه اولیه آتش  شدن   احتمال سوزی،  چیدماني كه در آن پا از تو فرو ريختن، بیرون ريختن محتويات يا كج 

 رخ ندهد.سريل ها از بین فضاهای خالي، بسته

 (Pile Stability, Unstable Piles) - های ناپایدارتوده پایداری توده، - 3-1-2-5

فروپاشااي، بیرون ريختن محتويات يا كج  احتمال سااوزی، اني اساات كه در آن پا از توسااعه اولیه آتشچیدم

 رخ دهد.سريل ها از بین فضاهای خالي، شدن بسته

 (Shelf Storage) - ایقفسه انبارش - 3-1-2-6

سازه  انبارش سیله راهروهای با عرض حداقل   كهm36/1(.in71 ) حداكثر هايي با عمقدر  m36/1(.in71 )به و

   .جدا شده باشد

 (Back-to-Back Shelf Storage) - قفسه پشت به پشت انبارش -3-1-2-6-0

m52/3(in16  )از  هاآنكه كل عمق  m36/1(in71) اكثر، هر كدام با عمقي حددارساااوراخيا  توپردو قفساااه 

ا قطر  ب هاآن، تخته خرده چوب، ورق فلزی يا معادل ته چندالتخو به وسیله مانل عمودی حولي مانند  ودهبیشتر نب

 باشد.( ميft35)m53/3تفاع رحولي و با حداكثر ادودروی ( و بدون هیچ فضای in.25/1)mm3/6منافذ حداكثر 

 (Solid-Piled Storage) - توده جامد انبارش -3-1-2-7

 اند.كه بر روی يکديگر چیده شده يكاالهاي انبارش
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   بندی شده یا در معرض(واحد جامد پالستیک غیر منبسط )كارتنبار  -3-1-2-2

(Solid Unit Load of Nonexpanded Plastic (Either Cartoned or Exposed  (  

اغلب،   و سااوزدد و تنها در قساامت بیروني ميآن وجود نداشااته باشاا داخلای هگونه حفرباری اساات كه هیچ

 .قابل دسترس برای سوختن برسدآب از اسپرينکلرها به سطوو ممکن است 

 (Rack storage) - رک انبارش -3-1-3

 (Aisle Width) - عرض راهرو -3-1-3-0

 باشد.نظر مي ی موردهارک افقي بین وجه بارها در فاصله

 (Automotive Components on Portable Racks) - حملهای قابلرکقطعات خودرو در  -3-1-3-2

 شود:قابل حمل به صورت زير تعريف ميی هارکقطعات خودرو در 

های در،  كننده، پانلهای گرمهای ابزار دقیق، شاایشااه جلو، مخازن سااوخت فلزی و پالسااتیکي، محفظه پانل

، ورقه فلزی، اجزای بدنه، موتورها، اجزای سیستم انتقال نیرو،  های سیمتودوزی و تز ینات داخلي، بدنه سپر، دسته

 بدون آن باشند. كه همه شامل پالستیک منبسط شده يا - هاچراغ ورهای كمکي وهای فرمان، موتیسممکان

 

 باشد.های قابل حمل نميهای در قفسهها و صندليتاير، 3ايمني های هواكیسه انبارشاين تعريف شامل 

 (Bulk head) - تیغه -3-1-3-3

 ها است.قفسه عرضيک مانل عمودی در 

   (Face Sprinklers) - موضعیاسپرینکلرهای  - 3-1-3-0

سپرينکلر  ضاهای    ا ستاندارد كه در ف متری  36/1ر شوند، كه د قرار داده مي رکيا در  متقاحل رویگربههای ا

 شوند.استفاده مي شنمای انبار راهرو هستند و برای مقابله با توسعه عمودی آتش در وجه بیروني انبار

 (Horizontal Barrier) - مانع افقی -3-1-3-5

ضاهای گربه رو را پوشانده و   رکافقي كه كل  انل صلب م يک صل قا م  از جمله ف معین، برای جلوگیری  در فوا

 است. نصب شده از گسترش آتش

 

                                                                                                                                                                               
1- Air Bag  
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   (Longitudinal Flue Space) - طولی رویگربهفضای  -3-1-3-6

 باشد.مي انبارش هایرديف ( بینin.23)mm631 بار با عرض حداكثرچیدمان عمود بر جهت  ،فاصله

 (Rack) - رک -3-1-3-7

 .داردرا نگه ميشده انبار هر تركیبي از عضوهای عمودی، افقي و مورب است كه مواد 

 (Double-Row Racks) - های دو ردیفهرک -3-1-3-7-0

  تا  ها آنهای تک رديف پشااات به پشااات قرار گرفته كه عمق       رک( يا كمتر يا   ft32)m3/7هايي با عمق   رک

m3/7(ft32)  يا كمتر باشد، با راهروهايي كه عرض آن حداقلm3/3(ft5/7)  ها باشد.رکبین بارهای 

 (Movable Racks) - های متحرکرک -3-1-3-7-2

توانند تنها به صورت افقي در صفحه دو بعدی به سمت جلو و عقب های ثابت كه ميهايي بر روی ريلرک

 آيد.به وجود ميهای متغیر های مجاور، راهرويي با عرضبا جابجا سازی و پر و خالي كردن رکحركت كنند. 

 (Multiple-Row Racks) - های چند ردیفهرک -3-1-3-7-3

يک يا دو رديفه كه توسااط يک راهرو با عرض كمتر   رک( عمق دارند يا يک ft32)m3/7هايي كه بیش از رک

 است.m3/7(ft32)جدا شده است و عرض كلي آن بیشتر از  m3/3(ft5/7)از

 (Portable Racks) - حملقابل رک -3-1-3-7-0

 چیده شوند. ختلفيهای متوانند به شکلاند و ميهنشد نصب و ثابتهايي كه در يک محل رک

 (Single-Row Racks) - بندی تک ردیفهرک -3-1-3-7-5

كه فضاااای    رک به هايي  ند و عمق   روگر ندار قل        m1/3(ft6)تا   ها آنی حولي  حدا به عرض  هايي    با راهرو

m3/3(ft5/7)  باشد.ها ميرکبین بارهای روی 

 (Rack Shelf Area) - رک اقچهسطح ط -3-1-3-7-6

 شود:های زير تعريف ميبه صورت رکدر  يک حاقچهسطح افقي  مساحت

كه  بارها های قرارگیریمحلحرف يا چهار هر  درmm352(in.6 )اسمي محیط راهرو يا فضاهای گربه رو با بعد 

 . شوندكردند(، ميروی مورد نیاز را تأمین ميقبل از بارگیری، فضای گربهكه )عث پر شدن فضاهای باز با
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 (Open Rack) - باز رک -3-1-3-7-7

نصب و هايي با سطح صلب در محل با حاقچهه هايي كبندی در رکحاقچهبندی يا با حاقچههايي بدون رک

كه توری سیمي، باشد ميی احاقچه دارایيا  ( است2ft21)2m9/3برابر يا كمتر از  حاقچهو مساحت اند شده ثابت

 شوند.حفظ مي گربه روو در آن فضاهای  باز است رکدرصد از مساحت  51كه حداقل  ساير مواديا  ایمیلهشبکه 

 (Slatted Shelf Rack) - ایمیلهشبکه ای طاقچه رک -3-1-3-7-2

ر محل د حاقچههای تکي توپر باريک به عنوان مصالح گاههتکیز يک سری اها با استفاده اقچهحدر آن كه  يرك

 .شوندميبندی های منظم فاصلهو به صورت جدا از هم با گشودگيشده  نصب و ثابت

 (Solid Shelf Rack) - توپر ایطاقچه رک -3-1-3-7-1

و  چهحاقها با استفاده از يک حصار توپر، میله میله يا توری سیمي كه به عنوان مصالح اقچهحدر آن كه  ركي

 شده است. نصب و ثابتشود، استفاده مي آنهای محدود در سطح با دهانه

 (Solid Shelving) - توپربندی رک -3-1-3-2

. هاکرهای قرار گرفته داخل حاقچهيا نوع ديگری از  ایمیلهشبکه ثابت در محل از نوع توری سیمي، بندی رک

های حاقچهشود. در كل چهار حرف تعريف ميرو گربهتوسط راهروی پیرامون آن يا فضای  توپر حاقچهمساحت 

ساخته های اقچهحشوند. از تعريف ميهای برکدارند، به عنوان  2m9/3(2ft21) يا كمتر ازكه مساحتي برابر  توپر

حفظ شده  روگربهايي كه فضاهای گشودگي و يا جدرصد  51بیش از  ساير مواد باها يا توری سیمي، میلهشده از 

 شوند.های باز تعريف ميرکاست، به عنوان 

 (Transverse Flue Space) - عرضی روگربهفضای  -3-1-3-1

 است. چیدمان باربه موازات جهت  كاالهای فاصله بین رديف

 تایر الستیکی انبارشتعاریف  -3-1-0

 (Banded Tires) - بندی شده با تسمهبستهتایر  -3-1-0-0

 .شوندمياست كه در آن تعدادی از تايرها با تسمه به هم بسته  انبارشيک روش 

 (Horizontal Channel) - كانال افقی -3-1-0-2

افقي تايرهای ذخیره شده باشد. چنین  های( بین اليهft5)m5/3بیش از ای كه با حول هر فضای پیوسته

 ی انبار تشکیل شود.هاناها يا ديگر چیدمرکها، اقچهحها، تواند توسط پالتهايي ميكانال
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 (Laced Tire Storage) - دارتایر بند انبارش -3-1-0-3

 ايجاد كنند. شده یبند پوشاني داشته باشند و ظاهری نوارحرف تايرها همای كه دو تايرهای انبار شده

 (Miscellaneous Tire Storage) - تایرهای متفرقه انبارش -3-1-0-0

 2m 316(2ft2111)از ، مساحت انبار بیش است ساختمان یكاربروابسته به تايرهای الستیکي كه  انبارش

های ( در جهت سوراخft25)m 6/3 ، بیش ازانبارش، بدون در نظر گرفتن روش 3بر روی كفهای انبار و توده نیست

 :شامل انبارشنباشند. چیدمان های قابل قبول آج 

  .m3/7(ft32)تا ارتفاع  ش روی كف به پهلوروی كف، انبار ا الف

 m5/3(ft5) تا ارتفاع آجروی كف، بر روی  انبارشا  ب

تا ارتفاع   تاير آجيا بر روی به پهلو  قابل حمل يا شااده نصااب و ثبت روی رکدو يا چند رديف  انبار اااااا ج

m5/3(ft5). 

 .m3/7(ft32)تاير تا ارتفاع  آجشده يا قابل حمل به پهلو يا روی  نصب و ثبتانبار تک رديفه بر روی رک  -د

 .m5/3(ft5)های تا ارتفاع رکتايرهای بنددار در  -ھ

 (On-Side Tire Storage) - به پهلو تایر انبارش -3-1-0-5

 .گیرندبه پهلو روی هم قرار ميتايرها به صورت افقي 

 (On-Tread Tire Storage) - آجتایرها روی  انبارش -3-1-0-6

 های خود قرار گیرند.آجتايرها به صورت عمودی يا بر روی 

 (Palletized Tire Storage) - بندی شدهپالت تایرهای انبارش -3-1-0-7

 كند.يمعمولي به عنوان پايه استفاده م های قابل حمل كه از پالترکبر روی انواع  انبارش

 (Pyramid Tire Storage) - هرمی تایرها انبارش -3-1-0-2

 .یرندگبر روی هم قرار ميهرمي به شکل تايرها بیشتر، پايداری به منظور بر روی كف زمین كه در آن  انبارش

 (Rubber Tire Rack Illustrations)  - تایرهای الستیکی رک نمایش - 3-1-0-1

 را ببینید( چ -9-3-9-7الف تا الف-9-3-9-7الف )شکل

 

                                                                                                                                                                               

3 -Tread 
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 (Rubber Tires) - تایرهای الستیکی -3-1-0-01

سواری، هواپیما، كامیون تايرهای بادی برای اتومبیل شاورزی، تجهیزات     های  سنگین، تجهیزات ك سبک و  های 

 ها.ي و اتوبوسساختمان

 تعاریف كاغذ رولی -3-1-5

 یدمانچ -3-1-5-0

 (Closed Array (Paper)) - چیدمان بسته )كاغذ( -3-1-5-0-0

ستون      چیدمان ذخیره صل بین  ست كه در آن فوا ست )حداكثر   كهها در هر دو جهت سازی عمودی ا يا   in2ا

 در جهت ديگر(. مترمیلي 25يا  in.3در يک جهت و  مترمیلي 51

 (Open Array (Paper)) - چیدمان باز )كاغذ( -3-1-5-0-2

ی  هاناها در دو جهت حويل اساات )تمام چیدمعمودی اساات كه در آن فواصاال بین سااتون انبارشچیدمان 

 عمودی غیر از چیدمان بسته يا استاندارد(

 (Standard Array (Paper)) - چیدمان استاندارد )كاغذ( - 3-1-5-0-3

 25ها در يک جهت كوتاه اساات )يک اينچ يا عمودی اساات كه در آن فواصاال بین سااتون   انبارشچیدمان 

 در جهت ديگر. مترمیلي 51اينچ يا  دومتر يا كمتر( و بیش از میلي

 (Banded Roll Paper Storage) - شدهبندی رولی تسمهكاغذ  انبارش -3-1-5-2

3ای )هايي كه با تسمه فوالدی دايرهرول

8
in.  اند.تر( در هر انتهای رول تهیه شدهمتر يا پهنمیلي 5/9يا 

 (Column) - ستون -3-5-1-3

 ها.يک توده عمودی از رول

 (Core) -هسته  -3-1-5-0

 شود.پیچیده مي ، دور آنمركزی كه كاغذ برای تشکیل رول تیوب

 (Paper (General Term)) - كلی( )اصطالحكاغذ  -3-1-5-5

كه از جنا مواد الیاف حبیعي معموالً گیاهي ولي گاه معدني يا  فشردههای ورق اصطالحي برای تمام انواع
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 شکل داده شده باشد. ي،ريز از سوسپانسیون آب بسیار حیواني است و بر روی يک صفحه سیمي

 (Roll Paper Storage) - كاغذ رولی انبارش -3-1-5-6

 (Horizontal Roll Paper Storage) - افقی رول كاغذ انبارش -3-1-5-6-0

 (.انبارش به پهلو) های آن در صفحه افقي قرار گیرد.شده كه مغزه انبارهای رول

 (Vertical Roll Paper Storage) - كاغذ رولعمودی  انبارش -3-1-5-6-2

 روی انتها( انبارشهای آن در صفحه عمودی قرار گیرد. )شده كه مغزه انبارهای رول

 (Wrapped Roll Paper Storage) - پیچیده شده یرولكاغذ  انبارش - 3-1-5-6-3

 شده است. أمینهايي كه با روكش كامل كاغذ ضخیم حول هر دو جهت )كناری و انتهايي( ترول

 (Roll Paper Storage Height) - یرول ر كاغذارتفاع انبا - 3-1-5-7

 .شودميذخیره  يرولحداكثر فاصله عمودی باالی كف كه در آن به حور معمول كاغذ 

 پنبه عدلتعاریف  -3-1-6

 (Baled Cotton) - عدل شده پنبه -3-1-6-0

معموالً از كرباس،   )يید شاااده صااانعتي پیچیده و محافظت شاااده اسااات،       أالیاف دانه حبیعي كه در مواد ت    

شده يا پلي پلي سیمي محافظت      رقهواتیلن پروپیلن بافته  ست و با نوارهای فوالدی يا  شده ا شکیل  ؛  (شود يمای ت

هايي )مواد باقي مانده از فرآيند پنبه        های كوچک )كرک جداشاااده از پنبه دانه( و ريزه      همچنین شاااامل كرک 

 را ببینید(. 7-9-6-3-الف باشد )جدولكني( ميپاک

 (Tiered Storage) - یردیف انبارش -3-1-6-2

 .شوندمي چیدهبر روی كف  عدليا چند  دوها به صورت مستقیم با ارتفاع عدلچیدماني است كه در آن 

 (Marine Definitions) - تعاریف دریایی -3-01

كه در جلد دوم اين دستورالعمل ارا ه خواهند  روندبه كار ميهای دريايي سیستماين تعاريف تنها برای فصل 

 شد.
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 A - (A-Class Boundary)كالس  حد -3-01-0

به مدت يک ساعت در برابر ، 32155-3حبق استاندارد ملي ايران شماره شده كه حین انجام آزمون  حد معین

 كند.مقاومت مي آتش

 B - (B-Class Boundary)كالس  حد -3-01-2

به مدت نیم ساعت در برابر ، 32155-3حبق استاندارد ملي ايران شماره  شده كه حین انجام آزمون حد معین

 كند.مقاومت مي آتش

 (Central Safety Station) - مركزی ایستگاه ایمنی -3-01-3

كنترل و نظارت  در آن تجهیزات كنترل آتش دارد و همهدا م يک فرد مسؤول حضور كه  يايستگاه كنترل

بايد شتي گارتباط مستقیم با پل فرماندهي شتي قرار نداشته باشد، كفرماندهي  عرشه در. اگر اين ايستگاه شوندمي

 برقرار شود.يلي غیر از تلفن كشتي اوس اب

 (Heat-Sensitive Material) - مواد حساس به حرارت -3-01-0

 .( قرار داردFo3311)Cº923زير  هاآنموادی كه نقطه ذوب 

 (Heel) - كج شدن -3-01-5

 باشد.پهلو ميي به يک كشت انحراف

  (Heel Angle) - شدنزاویه كج  -3-01-6

 شود.شناور و يک خط عمود بر سطح آب تعريف ميای است كه از تقاحل خط عمودی مركز زاويه

 (International Shore Connection) - المللی ساحلیبین اتصال - 3-01-7

نشاني تشآب آ تأمیندهد كه به منبل نشاني كشتي اجازه ميكه به لوله اصلي آتش پذيرفته شده جهاني اتصال

 سمت ساحل متصل شود.در واقل 

 (Marine System) - سیستم دریایی - 3-01-2

ن آو منبل خود را از آبي كه در  شودميكه بر روی كشتي، قايق يا شناور ديگری نصب  یاسپرينکلرسیستم 

 كند.مي تأمینشناورها است، 
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 (Marine Thermal Barrier) - دریایی حرارتی مانع -3-01-1

ساختارهای         صدمه نديدن  سوختن كه باعث  شتي مانند بدنه،   ساختاری از مواد غیر قابل  صلي ك   هایتیغه ا

شه    ست كه اگر   ای عايق كند و به گونهرا برآورده مي Bو الزامات مرزی كالس  شود ميساختاری و عر حبق  شده ا

از  بیش آن  غیر در معرضآزمون شااود، متوسااط درجه حرارت ساامت   ،32155-3اسااتاندارد ملي ايران شااماره 

Cº321 و دما در هر نقطه از  كندپیدا نميه آن، افزايش از درجه حرارت اولیCº311 ود.رباالتر از دمای اولیه نمي   

 (Marine Water Supply) - منبع آب دریایی -3-01-01

بخش تأمین آب سیستم اسپرينکلر از مخزن فشار آب يا مکش آب دريا با پمپ سیستم اسپرينکلر حراحي شده 

 كند.آب جدا مي دو منبل را از اين اسپرينکلركه شامل شیری است كه سیستم 

 (Supervision) - نظارت -3-01-00

سیستم را هنگامي كه در حال انجام              ست كه  صری در ايستگاه ايمني مركزی ا سمعي و ب سیستم هشدار  يک 

سیب مي      ست كه به عملکرد مطلوب آن آ شکل مواجه ا ست و يا هنگامي كه با يک م شان مي عملیات ا .  دهدزند، ن

شدار  ستم   ه شانه  سی ست،      نظارتي بايد ن ستم كه تحت كنترل و نظارت ا سی های مجزايي را برای هر يک از اجزای 

 فراهم كند.  

 (Survival Angle) - بقا هایزاویه -3-01-02

 .تواند كج شودحداكثر زاويه مجازی است كه يک كشتي پا از آسیب فرضي حبق الزام مقررات پايداری مي

 (Type 1 Stair) - 0پله نوع  -3-01-03

 . گیردميتوانند از آن استفاده كنند، دربرای كامال محصور شده كه تمام سطوو كشتي را كه افراد ميپله

 (Hanging and Bracing Definitions) - هاتعاریف آویزها و مهاربندی -3-00

3-00-0- Cp  

، تحت عنوان   SEI/ASCE 7نامه   ای را مطابق آ ین ای كه حركت زمین و ضااارايب پاساااخ لرزه     ضاااريب لرزه 

 كند.، تركیب مي«هاها و ساير سازهحداقل بارهای حراحي ساختمان»
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3-00-2- Fpw 

 ای اعمال شده بر روی يک مهاربند در تراز تنش كارینیروی افقي ناشي از بار لرزه

 (Four-Way Bracing) - چهار طرفه مهاربندی -3-00-3

یستم كشي سهای جانبي مجاور يا يک مجموعه مهاربند جانبي كه به منظور مقابله با حركت نسبي لولهمهاربند

 شود.در تمام جهات افقي، در نظر گرفته مي

 (Hanger) - آویز -3-00-0

 شود.ه ميكشي سیستم استفادای كه برای تحمل بار ثقلي لولهوسیله يا مجموعه

 (Lateral Brace) - مهاربند عرضی -3-00-5

 شود.كشي سیستم، در نظر گرفته مييک مهاربند جانبي كه برای مقاومت در برابر حركت نسبي عمود بر محور لوله

 (Longitudinal Brace) - مهاربند طولی -3-00-6

كشي سیستم، در نظر گرفته محور لولهيک مهاربند جانبي كه برای مقاومت در برابر حركت نسبي موازی با 

 شود.مي

 (Net Vertical Force) - عمودی خالصنیروی  -3-00-7

لرزه كشي سیستم است كه به علت زمینپاسخي عمودی ناشي از زاويه نصب مهاربندهای جانبي بر روی لوله

 باشد.مي

 (Post-Installed Anchors)  -های( بعد از اجراكننده)متصل انکرهای -3-00-2

سیله  شده،             و سخت  شده و در بتن  ستفاده  ساختمان ا سازه  صل و محکم كردن لوله به  ست كه برای مت ای ا

 شود.نصب مي

3-00-1- sS 

درصد میرايي بحراني(، تراز كالس    5ثانیه ) 2/1لرزه در نظر گرفته شده برای شتاب پاسخ حیفي    حداكثر زمین

B .برای يک محل مشخص 
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 (Seismic Separation Assembly) -ایجداساز لرزه مجموعه -3-00-01

ها كه اجازه حركت در تمامي جهات برای پذير و يا كوپلینگهای انعطافها، لولهای از اتصاالت، لولهمجموعه

 دهد.ای ساختمان را ميای در میان اتصاالت جداساز لرزهمنطبق شدن با حركت نسبي لرزه

 (Sway Brace) -بند جانبیمهار -3-00-00

هت ای در دو جكشي سیستم، در برابر بارهای افقي لرزهای كه در نظر گرفته شده تا با اتصال به لولهمجموعه

 مقاومت كند.
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 محافظتسطح  -0-0

های شود، بايددرتمام مناحق، جز مناحقي كه در بخشكه باسیستم اسپرينکلر خودكار محافظت مييساختمان

 از اين دستورالعمل حذف اسپرينکلرها مجاز شده است، به اسپرينکلرها مجهز باشد. معیني 

 های ناحیه محدودسیستم -0-2

0-2-0 

اين دستورالعمل بايد در حد مقتضي، به كار  شوند، الزاماتهای اسپرينکلر جز ي نصب ميزماني كه سیستم

 روند.

0-2-2 

 ساختماندر هر صورت بايد استعالم الزم از مقام قانوني مسئول مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملي 

 صورت گیرد.

 هاافزودنی -0-3

رآب )آب ت آن، شوكردن نشت مانند سیلیکات سديم يا مشتقا مواد افزودني يا شیمیايي مورد نظر برای متوقف

 های اسپرينکلر استفاده شوند.نمک( و يا مواد شیمیايي با عملکرد مشابه، نبايد در سیستم

 هوا، نیتروژن یا دیگر گازهای تأیید شده -0-0

وژن يا شود، استفاده از نیترهای اسپرينکلر استفاده ميداری يا نظارت بر سیستمجايي كه از هوا برای شارژ، نگه

 گر تأيید شده نیز مجاز است.گازهای دي

 متصل كردن اجزای سیستم غیراسپرینکلر -0-5

ر گاه برای اجزای سیستم غیر اسپرينکلر استفاده شوند مگاجزای يک سیستم اسپرينکلر، نبايد به عنوان تکیه

 به حور صريح مجاز باشد. دستورالعملاينکه در اين 
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 بندي تصرفات و كاالهاطبقه
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 تصرفات و كاالهابندی طبقه -5-0

5-0-0 

 های تصرف دراين دستورالعمل بايد تنها مرتبط با الزامات حراحي، نصب و تأمین آب اسپرينکلر باشد.بندیحبقه

5-0-2 

 .بندی عمومي خطرات تصرف در نظر گرفته شوندهای تصرف نبايد به عنوان حبقهبندیحبقه

 خطرهای كمتصرف -5-2

صرف  صرف خطر بايد به های كمت سمت عنوان ت صرف   ها يا ق ساير ت شوند كه مقدار و قابلیت   هايي از  ها تعريف 

 رود.هايي با شدت رهايش گرمای نسبتاً كم انتظار ميسوختن محتويات كم است و آتش

 تصرفات خطر متوسط - 5-3

 متوسط )گروه یک( خطر -5-3-0

5-3-0-0 

ها تعريف شوند كه هايي از ساير تصرفا قسمتها يتصرفات خطر متوسط )گروه يک( بايد به عنوان تصرف

های انباشته مواد سوختني بیش از قابلیت سوختن كم است و مقدار مواد سوختني متوسط است، ارتفاع توده

m3/2(ft1نیست و آتش )رود.های رهايش گرمای متوسط انتظار ميهايي با شدت  

5-3-0-2 

 ، بر حسب اقتضاء، محافظت شوند.37و  32مطابق با فصل  مکانانبارش اختصاصي و متفرقه بايد تا حد ا

 )گروه دو( متوسط خطر -5-3-2

5-3-2-0 

ها هستند كه مقدار و قابلیت سوختن هايي از ساير تصرفها يا بخشتصرفات خطر متوسط )گروه دو(، تصرف

رهايش گرمای متوسط، بیش از  های مواد انباشته با شدتمحتويات انبار متوسط تا زياد است، ارتفاع توده

m66/7(ft32نیست و ارتفاع توده )ی زياد بیش از رهايش گرما های مواد انباشته با شدتm3/2(ft1 .نیست ) 
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5-3-2-2- 

 محافظت شوند.37و  32انبارش اختصاصي يا متفرقه بايد بر حسب اقتضاء، مطابق با فصل 

 تصرفات پرخطر -5-0

 (تصرفات پرخطر )گروه یک -5-0-0

واد مها هستند كه مقدار و قابلیت سوختن هايي از ساير تصرفها يا بخشتصرفات پرخطر )گروه يک( تصرف

بسیار باالست و گرد و غبار، پرز يا مواد ديگر موجود است كه احتمال گسترش سريل آتش با شدت رهايش گرمای 

 خیلي كم است. هاآنسوختن وجود ندارند يا مقادير اشتعال يا ماده قابلكند، ما مايعات قابلباال را مطرو مي

 تصرفات پرخطر )گروه دو( -5-0-2

صرفات پرخطر )گروه د  صرف ت صرف   ها يا بخشو(، ت ساير ت شامل مايعات قابل   هايي از  ستند كه  شتعال و ها ه  ا

صرفاتي كه اقدامات محافظتي در برابر  مواد قابل        ست يا ت سط تا قابل توجه ا سوختن متو   هانآسوختن در  قابل 

 شديد است.

 خاص تصرفخطرات  -5-5

  بندی كاالطبقه -5-6

 كلیات -5-6-0

 كاالها بندیطبقه -5-6-0-0

5-6-0-0-0 

بندی كاال و الزامات محافظتي متناظر، بايد براسااااس چیدمان واحدهای مجزای انبارش )مانند بار واحد، حبقه

 بار پالت( باشد.

5-6-0-0-2 

بندی كاال توسط آزمايشگاه ملي معتبر در دسترس باشد، های آزمون مشخصي درباره حبقهكه داده هنگامي

 بندی كاالها مجاز است.ها در تعیین حبقهدادهاستفاده از اين 



 51 22/10/11  بندی و تصرفات كاالطبقه -پنجمفصل 

 

 

 كاالهای درهم -5-6-0-2

5-6-0-2 

 الزامات محافظتي نبايد بر اساس تركیب كلي كاالها در ناحیه آتش باشد.

5-6-0-2-2 

ر بندی انجام گیرد؛ مگمحافظت از انبار كاالهای درهم بايد حبق الزامات چیدمان انبار و كاال با باالترين حبقه

 برآورده شوند.  (3-2-3-6-5)يا  (7-2-3-6-5)كه الزامات بندهای ناي

5-6-0-2-3 

تر درصورتي مجاز است كه، همه موارد زير به كاربردن الزامات محافظتي زير برای كاالهای با حبقه خطر پايین

 شوند، مجاز است:برآورده مي

ضیحي كه در    31تا حد  شتر، با تو ست، در     (3-6-5)و  (7-6-5)بخش پالت بار از كاالی با خطر بی شده ا داده 

 ( مجاز است قرار گیرند.2ft31111)2m7336ای با مساحت كمتر ازناحیه

از جمله  ) ای توزيل شود كه هیچ گونه باری در هیچ جهتيگونهكاالی با خطر باالتر، بايد به صورت تصادفي به -3

 در مجاورت آن نباشد.( قطرها

باشااد، تعداد مجاز بارهای پالت برای حبقه  ( ميII( و )Iكاالهای كالس)كه محافظت سااقف بر اساااس  جايي -2

(IVيا پالستیک )های گروهA   عدد محدود شود. 5بايد به 

 تفکیک كاالهای درهم -5-6-0-2-0

در صورتي كه مواد با خطر بیشتر، محدود به يک منطقه معین باشند و آن منطقه مطابق با الزامات اين 

تر، برای با حبقه خطر پايین الزامات محافظتي برای كاالهای شود،برابر خطر بیشتر محافظت ميدستورالعمل در 

 تر مجاز است.ای با كاالهای با حبقه خطر پايیناستفاده در منطقه

 انواع پالت -5-6-2

 كلیات -5-6-2-0

ی معادل پالت چوبي دارای هاهای چوبي يا فلزی يا پالتشوند، استفاده از پالتبندی ميوقتي بارها پالت

 بندی كاالها در نظر گرفته شود.فني، بايد در حبقهاستاندارد يا گواهي
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 های پالستیکی تقویت نشدهپالت -5-6-2-2

الي باالی اتیلن چگنشده يا پليپروپیلن تقويتهای پالستیکي پلي، وقتي كه پالتIVتا  Iبرای كاالهای كالس 

 بندی واحد كاال بايد يک كالس افزايش يابد.، حبقهشودنشده استفاده مي تقويت

5-6-2-2-0 

انه دا مي اتیلن چگالي باالی تقويت نشده بايد توسط يک نشنشده يا پليپروپیلن تقويتهای پالستیکي پليپالت

 مشخص شوند تا نشان دهد كه پالت تقويت نشده است.

5-6-2-3 

های پالستیکي پروپیلن تقويت شده يا پلي اتیلن چگالي باالی زماني كه پالت ،IVتا  Iبرای كاالهای كالس 

كه بايد به كاالی  IVكالس افزايش يابد، جز برای كاالی كالس  2بندی كاال بايد شود، حبقهتقويت شده استفاده مي

 منبسط نشده، افزايش يابد.A كارتني پالستیکي گروه 

5-6-2-3-0 

اشد، شدگي موجود نبگذاری دا مي مبني بر عدم تقويتنامه سازنده يا نشانهگونه گواهيها هیچاگر بر روی پالت

 ها را بايد تقويت شده فرض نمود.پالت

5-6-2-0 

امي بندی الزهای پالستیکي انبار شده است، هیچ افزايشي در حبقهكه در پالت Aبرای كاالهای پالستیکي گروه 

 نیست.

5-6-2-5 

سیستم  شود و جايي كههای پالستیکي استفاده مينکلر، تنها در سقف، هنگامي كه از پالتبرای محافظت اسپري

كند، الزامات بندهای استفاده مي K-1/36(231معادل ) kكننده با حداقل ضريب اسپرينکلر از اسپرينکلرهای اسپری

 را نبايد به كار برد. (7-2-6-5)و  (5-6-2-2)

5-6-2-6 

های غیر چوبي كه خطر آتش برابر يا كمتر از نبايد برای پالت (3-2-6-5)تا  (2-2-6-5)الزامات بندهای 

 ، به كار برده شوند.هستند نامه يا استانداردهای چوبي دارند و برای همین عنوان دارای گواهيپالت
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5-6-2-7 

ی پالستیکي غیر از چوب، هاهای پالستیکي وقتي از پالتانبار شده بر روی پالت IVتا  Iبرای كاالهای كالس 

اهي ملي با بندی واحد كاال بايد توسط آزمايشگشود، حبقهاتیلن با چگالي باال استفاده ميپروپیلن يا پليفلز يا پلي

 كالس افزايش داده شود. 2انجام آزمون خاص تعیین شود يا بايد 

 های كاالهاكالس -5-6-3

 I (Class I)كالس  -5-6-3-0

يد زماني به عنوان محصاااول غیر قابل ساااوختني تعريف شاااود كه يکي از معیارهای زير را با Iكاالی كالس 

 برآورده كند:

 های چوبي قرار گرفته باشد.به حور مستقیم بر روی پالت -3

 ، با پالت يا بدونهاآنهای مقوايي تک اليه يا بدون كنندهدار تک اليه، با استفاده از جداهای موجدر كارتن -2

 قرار گرفته باشد.آن، 

 بار واحد كه در پالستیک حرارتي يا كاغذ، با پالت يا بدون آن، پیچیده شده است. -7

 II (Class II)كالس  -5-6-3-2

های های چوبي جامد، كارتنهای چوبي با جدارهای باريک يا جعبهسوختن كه داخل جعبه قابل محصولي غیر

 سوختن با پالت يا بدون پالت قرار دارد.مشابه قابل بندیمقوايي مواج چند اليه يا مواد بسته

 III (Class III)كالس  -5-6-3-3

5-6-3-3-0 

ستیک  IIIكالس  صولي كه از چوب، كاغذ، الیاف حبیعي يا پال صندوق يا جعبه و با   Cهای گروه ، مح با كارتن، 

 پالت يا بدون آن تهیه شده باشد.

5-6-3-3-2 

را شامل   Bيا  Aهای گروه درصد وزني يا حجمي( از پالستیک 5ر محدودی )مجاز است مقدا IIIكاالی كالس 

 شود.
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 IV (Class IV)كالس  -5-6-3-0

 IVكالس  -5-6-3-0-0

 محصول با پالت يا بدون آن است كه يکي از شرايط زير را برآورده كند: IVكاالی كالس 

 ساخته شده باشد. Bهای گروه تمام يا قسمتي از آن از پالستیک -3

 با قابلیت جاری شدن است. Aاز مواد پالستیکي گروه  -2

درصد حجمي( از  25تا  5درصد وزني و يا  35تا  5بندی آن شامل مقدار قابل توجهي ) خود كاال يا بسته -7

 باشد. Aهای گروه پالستیک

5-6-3-0-2 

 باشند. Cيا گروه  Bهای گروه يا مصنوعي يا پالستیک تواند از فلز، چوب، كاغذ، الیاف حبیعيمانده مواد ميباقي 

 هاها، االستومرها و الستیکبندی پالستیکطبقه -5-6-0

 بندی شوند.حبقه Cيا  A ،Bها بايد به صورت گروه های ها، االستومرها و الستیکپالستیک

 Aگروه  -5-6-0-0

 قرار گیرند: A مواد زير بايد در گروه

3- ABS بوتادين استايرن( -)كوپلیمر اكريلونیتريل 

 استال )پلي فرمالد ید( -2

 اكريلیک )پلي متیل متاكريالت( -7

 الستیک بوتیل -3

6- EPDM )الستیک اتیلن پروپیلن(  

3- ERP شده با الیاف شیشه(استر تقويت)پلي 

 الستیک حبیعي )اگر منبسط شده باشد( -3

 بوتادين( -اكريلونیتريلالستیک نیتريل )الستیک  -1

9- PET استر گرما نرم()پلي 

 بوتادينپلي -31

  كربناتپلي -33

 استراالستومر پلي -32
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 اتیلنپلي -37

 پروپیلنپلي -33

 استايرنپلي -35

 اورتانپلي -36

33- PVC  شود(درصد( )به ندرت يافت مي 21با نرمي زياد با جزء پالستیسايزر بیشتر از  -كلريدوينیل)پلي 

31- SAN )استايرن اكريلونیتريل( 

39- SBR بوتادين( -)الستیک استايرن 

 B گروه -5-6-0-2

 بندی شوند:حبقه Bمواد زير بايد به عنوان گروه 

 استات سلولز و اتیل سلولز(مواد سلولزی )سلولز استات، بوتیرات  -3

 (Chloroprene) الستیک كلروپرن -2

 تترا فلورواتیلن( -كوپولیمراتیلن -ETFE اتیلن، -فلوروكلرو تری-كوپولیمراتیلن ECTFEها )فلوروپالستیک -7

 الستیک حبیعي )منبسط نشده( -3

 ( 6/6، نايلون 6نايلون )نايلون  -5

 الستیک سیلیکون -6

 C گروه -5-6-0-3

 بندی شوند.حبقه Cر گروه مواد زير بايد د

 تترا فلو ورو اتیلن(پليPTFE  كلروتری فلو ورواتیلن، پلي -PCTFEها )فلورو پالستیک -3

 مالمین )مالمین فرمالد ید( -2

 فنلیک -7

3- PVC پلي(پذيرانعطاف -كلرايدوينیل- PVC  21با محتوای پالستیسايزر تا حد ) درصد 

5- PVDC (پلي  )وينیلیدن كلرايد 

6- PVDF فلورايد(   وينیلیدن)پلي 

3- PVF فلورايد(   وينیل) پلي 

 اوره )اوره فرمالد ید( -1
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5-6-0-0 

 های منبسط شده يا منبسط نشده تقسیم شوند.گروه بندی اصلي به زيربايد عالوه بر گروه  Aهای گروهالستیک

5-6-0-0-0 

داشته باشد بايد به عنوان پالستیک درصد )حجمي( پالستیک منبسط شده  31اگر يک كاالی كارتني بیش از 

 كارتني منبسط شده در معرض محافظت شود.

5-6-0-0-2 

درصد حجمي پالستیک منبسط شده تشکیل بايد به عنوان پالستیک  25كاالهای در معرض شامل بیش از 

 منبسط شده در معرض، محافظت شوند.

 سازی كاغذ رول شدهبندی ذخیرهطبقه -5-6-5

بايد برای  (3-5-6-5)تا  (3-5-6-5)ی بندهابندی كاغذ شرو داده شده در ، حبقهستورالعملدبرای اهداف اين 

 تعیین معیارهای حراحي سیستم اسپرينکلر استفاده شود و به كار رود.

  وزنسنگین  طبقه -5-6-5-0

 باشد.مي( 2m2/92يا  ft3111 2( )وزن در هرlb21)kg3/9اين حبقه شامل انبار مقوا و كاغذ با وزن پايه 

 طبقه میان وزن  -5-6-5-2

تا    kg5/3( از 2m2/92يا   ft3111 2اين حبقه بايد شاااامل حیف گساااترده از كاغذها با وزن پايه )وزن در هر           

kg3/9(lb31  تاlb21) .باشد 

 طبقه سبک وزن -5-6-5-3

 ( باشند.lb31)kg5/3(كمتر از 2m2/92يا  ft3111 2اين حبقه بايد شامل كاغذهايي با وزن پايه )وزن در هر

 تیشو -5-6-5-0

5-6-5-0-0 

 شود كه در بعضي موارد نسبتاً شفاف هستند.ها شامل حیف وسیعي از كاغذهای تنزيب ميتیشو
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5-6-5-0-2 

ستورالعمل برای اهداف اين  شو بايد به عنوان نوعي جاذب، نرم، بدون در نظر گرفتن وزن پايه، نمد كرپ   د ، تی

 ، سفره، دستمال حمام و دستمال كاغذی تعريف شود. و بهداشتي شامل دستمال صورت
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 كلیات -6-0

 كند.فراهم مي را سیستم اسپرينکلراجزای و  فزاراصحیح سخت كاربرداين فصل الزامات 

   نامه فنیدارای استاندارد یا گواهی -6-0-0

6-0-0-0 

الزامات  ،شرايط مطابق با همهنشده است، بايد  تعیین دستورالعملاين  توسطبه حور خاص كه  وسايليمواد يا 

 د.شوناستفاده اند، شده نامهيگواه يااستاندارد  یداراكاربردی كه برای آن های و محدوديت

6-0-0-0-0 

 تجهیز های نصباحالعات فني و دستورالعملبايد خاص  نامهيگواه يااستاندارد تمامي الزامات مربوط به در 

 مشخص شده باشند.

6-0-0-2 

تمام مواد و  شده باشد، برآورده (5-3-3-6)و يا  (3-3-3-6)و  (7-3-3-6) به جز الزاماتي كه در بندهای

  .باشدفني  نامهدارای استاندارد يا گواهيبايد  ،باشنديكه برای عملکرد موفق سیستم ضروری م وسايلي

6-0-0-2-0 

 نامهداشتن استاندارد يا گواهيبه  الزامي( مشابه آن و واشرهاهای داخلي، ، بخش3تريماجزا و قطعات شیر )شامل 

 فني جداگانه ندارند.

6-0-0-3 

نامه فني دارای استاندارد يا گواهي الزامي نیست ،اندشده مجاز (3-3-6)و  (3-3-7-6)زاتي كه در جدول هیجت

 .باشند

6-0-0-3-0 

نامه دارای استاندارد يا گواهياند بايد ذكر شده (3-3-6) و (7-3-3-6) جدوللوله و اتصاالت غیرفلزی كه در 

 فني باشند. 

 

                                                                                                                                                                                                  
1  - Trim 
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6-0-0-0 

كنند، الزامي نیست مي برآوردهرا  (7-5-3-3-9)و  (2-5-3-3-9) ،(2-3-3-9) بندهای موادی كه الزامات

 نامه فني باشند.دارای استاندارد يا گواهي

6-0-0-5 

 كشي تخلیه، شیرهای تخلیه و نشانگرها، الزامي نیستستم تأثیری ندارند، مانند لولهاقالمي كه بر عملکرد سی

 نامه فني باشند.دارای استاندارد يا گواهي

6-0-0-6 

مواد يا وسايل جديد بايد اجزای سیستم موجود، شامل سیاالت حامل، را شناسايي و  تأيیديههای دستورالعمل

 سازگاری دارند. ،جديد دارای تأيیديهمشخص كنند كه با اجزاء، وسايل يا مواد 

6-0-0-6-0 

 ایاجز برای ،شیمیايييا مواد روی مواد بر بايد برای اصالحات انجام شده  ،نامه يا استانداردگواهيالزامات  اين

 شود.انجام نیز  (3-3-6)و  (3-3-7-6)در جدول نامه، دارای استاندارد يا گواهي

 اجزای تعمیر شده -6-0-2

6-0-2-0 

 است.موجود مجاز  هایدر سیستم جايگزينبه عنوان تجهیزات  3شدهتعمیر  و وسايل استفاده از شیرها

6-0-2-2 

 باشد.جديد يا موجود مجاز نميهای شده در سیستمتعمیر های از اسپرينکلراستفاده 

 2فشار مجاز -6-0-3

لي و بندی شده باشدردهگیرد، حداكثر فشار كاری كه سیستم در معرض آن قرار مي ایاجزای سیستم بايد بر

برای bar3/31(psi351 )سطح زمین و  یباالنصب شده برای اجزای bar3/32(psi35 )فشار كمتر از اين  نبايد

 .باشدمین مجاز اجزای نصب شده زير ز

 

                                                                                                                                                                               
1- Reconditioned 
2- Rated 
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 هااسپرینکلر -6-2

 كلیات -6-2-0

 باشند. مجاز مي نواسپرينکلرهای نصب تنها 

6-2-0-0 

 باشد.مجاز به نصب مجدد نمي از محل خود باز شود،اسپرينکلر به هر دلیل  وقتي

 شناسایی اسپرینکلر -6-2-2

ه بعد از آن و بالفاصل شناسايي سازندهانگلیسي بزرگ برای الفبای يک يا دو حرف  باتمامي اسپرينکلرها بايد 

، دفلکتور(، مشخصه 3روزنه)اندازه  K ضريببا اسپرينکلر منحصر به فرد يک سه يا چهار عدد برای شناسايي 

 د.نشوگذاری به حور ثابت عالمتفشار و حساسیت حرارتي بندی درجه

 های تخلیه اسپرینکلرهامشخصه -6-2-3

 كلیات -6-2-3-0

میزان ، K ضريبوند، ش برآورده (3-7-2-6)و  (7-7-2-6)، (2-7-2-6) بندهایكه الزامات  در مواردیمگر 

 (3-7-2-6)جدول  مطابق بامتفاوت بايد  K يبابا ضر هایگذاری برای اسپرينکلرعالمت هو شناس يتخلیه نسب

 شد. با

 های لولهرزوه -6-2-3-2

 در جدولموجود با موارد  هاآنلوله اتصال به های رزوه نامه فني كهيا گواهي دارای استاندارداسپرينکلرهای 

 مجاز هستند.متفاوت است،  (6-2-7-3)

 K-22(011) ازبزرگتر  Kضرایب -6-2-3-3

باشند، ( مي311)K-28بزرگتر از  Kضرايب اسمي  بانامه فني يا گواهياستاندارد  لیستموجود در  اسپرينکلرهای

 ( افزايش دهند.11)K–5.6ضريب اسمي اسپرينکلر دارای درصد در مقايسه با  311بايد جريان را به اندازه 

 

                                                                                                                                                                               
1 - Orifice 



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(             دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 72

 

 

 اسپرینکلرهای مسکونی -6-2-3-0

 .هستندمجاز ، آمده است (3-7-2-6)جدول  غیر از آنچه در Kضرايب با مسکوني  اسپرينکلرهایاستفاده از 

 ESFRو  K،CMSA یباضر -6-2-3-5

( ESFRسريل )واكنش زوداحفاكننده  های( و اسپرينکلرCMSAاسپرينکلرها با كاربرد مخصوص حالت كنترل )

 باشند.داشته  K-11.2 (160) برابر با اسمي K بايد حداقل ضريب

 ESFRبرای  K ضریب -6-3-2-6

 خطر انتخاب شود. متناسب با بايد (ESFR) اسپرينکلر K ضريب

 های تصرفمحدودیت -6-2-0

ر اينکه شوند مگ نامهيگواه يااستاندارد  یداراتصرف، بندی قسمتي از حبقه تمحافظنبايد برای اسپرينکلرها 

 شده باشد. برآورده (2-3-2-6) و( 3-3-2-6)بندهای  الزامات

 اسپرینکلرهای مسکونی -6-2-0-0

تعريف  (3-5-3-1) در بند مسکوني مطابق آنچه كه هایتصرفاز  هاييقسمتبايد برای اسپرينکلرهای مسکوني 

 د.نباش نامهيگواه يااستاندارد  یدارا شده است،

 ویژه هایاسپرینکلر -6-2-0-2

ی، دارای بندبخش از حبقه يکدر  يساختار خاص يکجهت محافظت از كه مجاز هستند اسپرينکلرهای ويژه 

 .(جعه شودرام 1-3-1 به بندند. )باش نامهاستاندارد يا گواهي

 های دماییمشخصه -6-2-5

6-2-5-0 

رنگ  مايل)المپ( حباب  شي ياپوش ه، مادكننده جريانصفحه منحرف ،قاببازوهای  بايد خودكار یاسپرينکلرها

-6)و  (3-5-2-6) و (7-5-2-6)بندهای يا  (2-5-2-6)يا الزامات بند  (3-5-2-6)جدول  الزاماتشده مطابق با 

 د.نباشداشته  (2-5-5

6-2-5-2 

مقاوم در  ایهاسپرينکلر رنگ شناساييبرای  شده قابيا بازوهای رنگ  شيپوش هدام دفلکتور، سر االيک نقطه ب
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 مجاز باشد.بايد برابر خوردگي 

6-2-5-3 

يا برای  یاهانشده كارخيا روكششده رنگ  یتز یني مانند اسپرينکلرها یرنگ شناسايي برای اسپرينکلرها

 .الزامي نیست 2)توكار(فرو رفته و  3هم سطح ی مخفي،اسپرينکلرها

6-2-5-0 

 باشد.دار نمينوع حباب یاسپرينکلرها قاببه كدبندی رنگي بازوهای  الزامي

6-2-5-5 

 .دار الزامي استهای حبابجهت مايل داخل اسپرينکلر (3-5-2-6) رعايت كدبندی رنگ مطابق جدول

 خاص هایپوشش -6-2-6

 خوردگیمقاوم در برابر  - 6-2-6-0

6-2-6-0-0 

هايي نصب شوند كه بايد در محلنامه فني، دارای استاندارد يا گواهي مقاوم در برابر خوردگي یاسپرينکلرها

 .چنین وسايلي شودخوردگي خورنده تا حدی وجود دارند كه سبب  رحوبت يا ديگر بخارات ،مواد شیمیايي

6-2-6-0-2 

تنها بايد مقاوم در برابر خوردگي های پوشش ،دونش دهبرآور (7-3-6-2-6)بند  الزاماته كمگر در مواردی 

 .به كار برده شوند (7-3-6-2-6)بند  و مطابق با الزامات اسپرينکلرتوسط سازنده 

6-2-6-0-3 

شش محافظ در    هر سیبي كه به پو سد    آ صب بر ستفاده از  با تنها فوراً  بايد زمان ن شش  ا سپرين ساز پو   کلرنده ا

شده  شروهب سپرينکلر پا از    ایگونهبه شود تعمیر ، تأيید  سمتي از ا شدن   كه هیچ ق صب  كامل  شش   فاقد پون

 .نباشد

 

 

                                                                                                                                                                               
1- Flush 

2- Recessed 
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  های تخلیه اسپرینکلرمشخصهشناسایی  -0-3-2-6جدول 

اسمی  Kضریب 

 21
gpm(psi) 

 اسمی Kضریب 

 21
(bar)minL 

محدوده ضریب 
K 





 2

1

gpm(psi)

 

 Kمحدوده ضریب 

 21
(bar)minL 

درصد 

تخلیه 

6/5-K 

 اسمی

 نوع رزوه شده

3/3 21 5/3-7/3 22-39 25 1 2in. NPT⁄  

9/3 23 1/2-1/3 29-26 7/77 1 2in. NPT⁄  

1/2 31 9/2-6-2 32-71 51 1 2in. NPT⁄  

2/3 61 3/3-1/3 67-53 35 1 2in. NPT⁄  

6/5 11 1/5-7/5 13-36 35 1 2in. NPT⁄  

1/1 335 2/1-3/3 331-313 331 3 4in. NPT⁄يا 
1 2in. NPT⁄ 

2/33 361 3/33-3/31 366-359 211 3 4in. NPT⁄1يا 2in. NPT⁄ 

1/33 211 5/33-5/37 219-395 251 3 4⁄ in.NPT 

1/36 231 6/33-1/36 253-273 711 3 4⁄ in.NPT 

6/39 211 6/21-6/31 713-232 751 1in.NPT 

3/22 721 5/27-7/23 737-733 311 1in.NPT 

2/25 761 5/26-9-27 713-739 351 1in.NPT 

1/21 311 3/29-6/26 371-719 511 1in.NPT 

ضريب   ستفاده مي       Kنکته:  سپرينکلر ا شک به منظور انتخاب ا سپرينکلرهای نوع خ سمي برای ا برای كاربرد  (7-9-3-3-27)شود. بند  ا

 در نظر گرفته شده جهت اسپرينکلر نوع خشک برای محاسبه هیدرولیکي مراجعه شود. Kضرايب 

 

 رنگ هایبندیبندی و كد، طبقهمادهای بندیدرجه -0-5-2-6جدول 

بندی طبقه بندی دمادرجه حداكثر دمای سقف

 دما
 ایهای حباب شیشهرنگ كد رنگ

Fo Co Fo Co 

 نارنجي يا قرمز رنگ، يا مشکيبي معمولي 33-53 331-375 71 311

 زرد يا سبز سفید متوسط 313-39 225-335 66 351

 آبي آبي باال 339-323 711-251 313 225

 بنفش قرمز خیلي باال 393-367 735-725 339 711

 مشکي سبز باالخیليخیلي 236-213 335-311 393 735

 مشکي نارنجي باال العادهفوق 712-261 535-511 236 335

 مشکي نارنجي  باالالعاده فوق 737 651 729 625

 آمیزیرنگ -6-2-6-2

6-2-6-2-0 

 رنگ شوند.آن اسپرينکلرها تنها بايد توسط سازنده 
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6-2-6-2-2 

سپرينکلر       جايي كه سازنده ا ساني غیر از  سط ك سپرينکلرها تو ش  ا شند، رنگ  سپرينکل  بايد ده با دارای  های ربا ا

 د.شون، پاسخ حرارتي و توزيل آب، جايگزين Kضريب  شامل هانو با همان مشخصه نامه،گواهياستاندارد يا 

6-2-6-2-3 

سپرينکلرهای     جايي شاننده ا صفحات پو س  مخفي كه  سط ك شو  انتو سازنده رنگ  ش  هصفح  د،ني غیر از  اننده  پو

 د.شوبايد جايگزين 

 های تزئینیكارینازک -6-2-6-3

6-2-6-3-0 

حات  صاافبرای  اگر قابل كاربرد باشااد،برای اسااپرينکلرها و توسااط سااازنده تنها بايد های تز یني كارینازک

 .به كار رود هاآنمخفي پوشاننده 

6-2-6-3-2 

تاندارد  دارای اس برای آن حور مشخص  شوند بايد به های تز یني استفاده مي كارینازکكه اسپرينکلرها با  جايي

 ند.باشنامه يا گواهي

 محافظ هایپوشش -6-2-6-0

6-2-6-0-0 

سپرينکلرهای   شش  از ننده كمحافظتا های  اندهمباقي در برابربايد  ،كاربرد رزيناختالط با های و اتاقمناحق پا

 سوزی، محافظت شوند.موثر در زمان رخداد آتشمازاد  پاشش

6-2-6-0-2 

های سااالفوني با ضاااخامت  بايد از كیساااه ،شاااوندمحافظت مي( 3-3-6-2-6) بندهايي كه مطابق حلمدر 

mm136/1(in.117/1) ود.شهای كاغذی نازک استفاده يا كمتر و يا كیسه 

6-2-6-0-3 

 جايگزين نمود. (2-2-6-2-6)بند  الزامات مطابق با بايد را اندي كه رنگ يا پوشش داده شدهياسپرينکلرها
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 های پوشانندهو صفحه 0هاقاب -6-2-7

6-2-7-0 

  ،شوند كه برای پوشش فضای حلقوی دور اسپرينکلر استفاده مي     وسايلي ی پوشاننده يا ساير   هاقابها، صفحه 

 باشند. نامهدارای استاندارد يا گواهير اسپرينکلر واستفاده د برایبايد فلزی يا 

6-2-7-2 

ي از بايد به عنوان بخش  ،شوند استفاده مي  سطح  همرفته و فرو ،توكار مخفي،يي كه برای اسپرينکلرهای  هاقاب

 .باشند نامهدارای استاندارد يا گواهياسپرينکلر  مجموعه

6-2-7-3 

شاننده صفحه  سپرينکلرهای  های پو ستفاده مي مخفي ای كه برای ا شي از مجموعه   بايد به عنوان  ،شوند ا بخ

 .باشندنامه دارای استاندارد يا گواهياسپرينکلر 

6-2-7-0 

 نیست. قاب مجازيا پنهان ثابت نگاه داشتن صفحه پوشاننده بندی منفذ يا آببرای كاری كاری يا چسببتونه

 هامحافظ -6-2-2

دارای استاندارد يا های استفاده از محافظ با بايد ،یکي هستندمکانمعرض صدمات  اسپرينکلرهايي كه در

 محافظت شوند. نامه،گواهي

 ذخیره یاسپرینکلرهای یدك -6-2-1

6-2-1-0 

اسپرينکلرهای عمل كرده يا به هر نحو  با به سرعتشوند تا  دارینگهاسپرينکلر يدک بايد در محل  6حداقل 

 شوند.جايگزين  ،آسیب ديده

6-2-1-2 

 باشند. شابهم ی نصب شده در محلدمايي اسپرينکلرها هایبندیدرجه اسپرينکلرها بايد با نوع و

 

                                                                                                                                                                               
1- Escutcheons 
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6-2-1-3 

 ساالساایوس درجه 71از  هاآن مایكه د شااوند دارینگهگرفته و در محلي  قرار كابینتاسااپرينکلرها بايد در 

 شود.ن( بیشتر فارنهايت درجه 311)

6-2-1-0 

شک با حول   جادر  سپرينکلرهای خ صب  هايي كه ا شک يدكي   یسپرينکلرها ا، شوند ميهای مختلف ن   مالزخ

 شده باشد. ايجاد سرويابازگشت سیستم به  راهي كه ، به شرحنیست

6-2-1-5 

 زير باشد: شروشده و به  نصبهای بندیهيدكي بايد شامل تمام انواع و درج ذخیره اسپرينکلرهای

 اسپرينکلر باشد. 6كمتر از  نبايد -اسپرينکلر  711كمتر از شده با  محافظتتأسیسات برای   -3

 .اسپرينکلر باشد 32كمتر از  نبايد - اسپرينکلر 3111تا  711شده با  محافظتتأسیسات برای   -2

 اسپرينکلر باشد. 23كمتر از  نبايد -اسپرينکلر 3111بیش از شده با  محافظتتأسیسات برای   -7

6-2-1-6 

 ويضتعنصااب يا برای  ذخیره بايد يک آچار مخصااوص اسااپرينکلر، كابینتبرای هرنوع اسااپرينکلر موجود در 

 توسط سازنده فراهم شده باشد.سیستم در  اسپرينکلرها

6-2-1-7 

 شود. نصباسپرينکلر  3در كابینتبايد  ،اندكه در محل نصب شده يياز اسپرينکلرها لیستي

6-2-1-7-0 

 بايد شامل موارد زير باشد: لیست

روزنه، ، كننده جريانصفحه منحرف نوع  يا نام سازنده،  ،در صورت وجود  (SIN)شماره شناسايي اسپرينکلر      .3

 فشار. بندیدرجهحساسیت حرارتي و مدل، 

 شرو كلي .2

 كابینتهر نوع در  عدادت .7

 

                                                                                                                                                                               
1 - Cabinet  
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 لیست بازنگریدور يا صتاريخ  .3

 باالی سطح زمین 0و تیوبلوله  -6-3

 كلیات -6-3-0

6-3-0-0 

-6) با بندطابق ميا  برآورده يا فراتر از آن باشد ورا  (3-3-7-6)بايد يکي از استانداردهای جدول  تیوبلوله يا 

 باشد. (7-3-1

 یا لوله ابعاد و مصالح تیوب  -0-0-3-6جدول 

 ابعاد و مصالح  استاندارد

 (جوش داده شده و بدون درزآهنی ) كشیلوله

ASTM A 795 
Specification for Black and Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded and 

Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use 

ANSI/ASTMA53 
Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and  

Seamless Wrought Steel Pipe 

AnSI/ASME B36.10M 

ASTM 135 
Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe 

 (نورد و بدون درزمسی )  لوله
ASTM B 75 Specification for Seamless Copper Tube 

ASTM B 88 Specification for Seamless Copper Water Tube 

ASTM B 251 
Specification for General Requirements for Wrought Seamless Copper and 

Copper-Alloy Tube 

ASTM 813 
Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering Applications of Copper and 

Copper-Alloy Tube 

AWS A5.8 Brazing Filler Metal (Classification BCuP-3 or BCuP-4) 

ASTM B 32 
Solder Metal, Section 1: Solder Alloys Containing Less Than 0.2% Lead 

and Having Solidus Temperatures Greater than 400°F 

ASTM B 446 Alloy Materials 

CPVC 

ASTM B 442 
Nonmetallic Piping Specification for Special Listed Chlorinated Polyvinyl 

chloride (CPVC) Pipe 

 لوله برنجی

ASTM B 43 Specification for Seamless Red Brass Pipe 

6-3-0-0-0 

 .مجاز باشدm6/1(in.23 )حداكثر داليا  از حريق ديوار ساختمانبايد برای امتداد داخل  زيرزمینيلوله 

 

                                                                                                                                                                               
1 - Tube 
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6-3-0-2 

  باشد. (3-7-6)يا  (7-6-6) ،(2-7-6) مطابق بندهایلوله فوالدی بايد 

6-3-0-3 

 باشد. (5-7-6)بند مسي بايد مطابق  تیوب

6-3-0-0 

 باشد. (3-7-6)بند لوله غیرفلزی بايد مطابق با 

6-3-0-5 

 باشد. (3-7-6) بند لوله برنجي بايد مطابق با

 0نورد شیاردار شدهجوش داده شده یا  -لوله فوالدی -6-3-2

شده  زماني كه لوله فوالدی شکاری مطابق شود و  به كار برده مي، (3-3-7-6)در جدول  ارجاع  -6)بند  با جو

شده    ، يا (5-2 شیاردار  صاالت نورد  صل  (7-5-6)بند  مطابق لوله و ات سمي ديواره      د،وش مي، مت ضخامت ا حداقل 

های  برای لولهmm325(in5 ،)های تا برای لوله با اندازه 31بايد، رده  bar3/21(psi711) تا لوله برای فشاااارهای  

 ،(in.31تااا  in.1)mm251تااا  mm211 هااایبرای لولااه    و mm31/7(in373/1)ر براب   mm351(in6) اناادازه

mm31/3(in.311/1) هایبرای لوله و mm711(in.32 )برابر mm71/1(in.77/1) .باشد 

 رزوه شده -های فوالدیلوله -6-3-3

يا  (3-5-6)بند شده در  ارجاع ای، با اتصاالت رزوه(3-3-7-6)جدول  ارجاع شده درهنگامي كه لوله فوالدی 

برای فشارهای باالتر از  شود، حداقل ضخامت ديواره لولهمتصل مي 2با تراش شیاردارشدهلوله  بااتصاالتي توسط 

bar3/21(psi711)  برای اندازه [ 71رده  شدهتعیینجدول پیشبايد مطابق باmm211(in.1و بزرگ)جداول و يا  ]رت

 باشد.] mm211(in.1)برای اندازه كمتر از[ 31شده رده تعیینپیش

 فنی نامهدارای استاندارد یا گواهیهای فوالدی ویژه لوله -6-3-0

دارای  (1-3-7-6)بند  طابقمويژه  ه حورهای فوالدی كه بفشار و ضخامت ديواره برای لوله هایمحدوديت

 

                                                                                                                                                                              

3 - Roll-grooved 

2 - Cut grooves 
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صالو شده توسط مرجل ذی منتشرلوله و يا  نامهگواهيمجازند مطابق با الزامات  ،نامه فني هستنداستاندارد يا گواهي

 باشند.

 مسی تیوب -6-3-5

مشخص شده است، هنگامي كه در  (3-3-7-6)موجود در جدول  مسي همانطور كه در استانداردهای تیوب

 باشد. Mيا نوع  L، نوع Kشود بايد دارای ضخامت ديواره از نوع اسپرينکلر استفاده مي هایسیستم

 لوله برنجی -6-3-6

شده تاابعاد    (3-3-7-6)لوله برنجي كه در جدول  شخص  شار mm351(in.6 م با bar32(psi335 ) ( و برای ف

ستفاده     ستاندارد مجاز به ا ست وزن ا شار  ا   خیلي زياد( با وزن in.1)mm211 ابعادو bar3/21(psi711 ) و برای ف

 .استمجاز به استفاده 

 لوله غیرفلزی -6-3-7

بررسي شده و برای اين  خودكار اسپرينکلر نصب در لوله غیرفلزیمناسب بودن  (3-3-7-6)جدول  مطابق

 .باشندمي نامهدارای استاندارد يا گواهيمنظور 

6-3-7-0 

، شامل هاآن تأيیديههای محدوديت با مطابقبايد نامه دارای استاندارد يا گواهيلوله غیرفلزی نصب 

 .باشدهای نصب، دستورالعمل

6-3-7-0-0 

شده در استاندارد يا تعیینهای اندازی شركت سازنده بايد شامل محدوديتهای نصب و راهدستورالعمل

 باشد. آن نامهگواهي

6-3-7-2 

از  ش داده شدهپوش فوالدیهای لولهرود كه از به كار مي شده های تركیبسیستم كه لوله غیرفلزی در وقتي

ه از لحاظ سازگاری با لول ، پوشش لوله فوالدی بايدكننداستفاده ميو لوله غیرفلزی خوردگي مانل مواد  خل بادا

 غیرفلزی در آزمايشگاه بررسي شود.
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6-3-7-3 

شوند، های فلزی بدون پوشش داخلي استفاده ميبا لوله شدهتركیبهای هنگامي كه لوله غیرفلزی در سیستم

 .الزم نیستارزيابي اضافي گونه هیچ

6-3-7-0 

برش ی هاروغن رود،به كار ميلوله فوالدی استفاده از با  شده های تركیبهنگامي كه لوله غیرفلزی در سیستم

 مواد لوله غیرفلزی سازگار باشند.لوله فوالدی بايد با برای  رفتهبه كار  هانندهكروانو 

6-3-7-5 

یرفلزی غ ، بايد از لحاظ سازگاری با مواد لولهمورد نظر استلوله غیرفلزی منافذ  دربرای كاربرد كه  بندمواد آتش

 بررسي شود.

6-3-7-6 

ی خطر هادر اتاقبايد مجاز به نصب كم خطر  هایبرای تصرف نامهدارای استاندارد يا گواهيلوله غیرفلزی 

 د.است، باشن 2m73(2ft311)از  كمترمساحت اتاق  كه یكم خطر هایمتوسط تصرف

6-3-7-7 

 نامه باشند.دارای استاندارد يا گواهيتصرف بندی حبقهيک از هايي بخش رایلوله غیرفلزی نبايد ب

6-3-7-2 

 نامه فنيدارای استاندارد يا گواهي تیوبلوله و 

6-3-7-2-0 

صب   كه برای  تیوبانواع ديگر لوله و  سب بودن در ن سي و برای اين نوع     منا سپرينکلر خودكار برر  وياسر ا

ستاندارد يا گواهي  شند نامه ميدارای ا شامل لوله فوالدی و  با  ،CPVC ست و با آنچه   هاآنولي محدود به  ،بوده نی

شده  (3-3-7-6) در جدول ست  متفاوت آورده  شد مجاز  جاييدر  بايد ،ا شده   تعیینی هامحدوديتكه مطابق با  با

 باشد.نصب شده  (های نصبستورالعملشامل د)، هانامهدر استاندارد يا گواهي
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6-3-7-2-2 

های خطر اتاق، مجاز به نصااب در تصاارفات كم خطربرای  نامه،دارای اسااتاندارد يا گواهيهای تیوبها و لوله

 هستند.خطر كم هایدر تصرف 2m73(2ft311)از  كمترمساحت اتاق متوسط با 

6-3-7-2-3 

 شود. نامهدارای استاندارد يا گواهيتصرف بندی حبقهيک از هايي بخش راینبايد ب تیوب لوله يا

6-3-7-2-0 

ستاندارد يا گواهي و تیوب خم كردن لوله  ستاندارد يا گواهي كه در  حورهمانبايد  ،نامهدارای ا مجاز   هاآننامه ا

 .انجام شوداست، شمرده شده 

  تیوبخم كردن لوله و  -6-3-7-1

6-3-7-1-0 

 تیوبباشد و  31رده يا هر لوله فوالدی كه ضخامت ديواره آن برابر يا بیشتر از  31 رده خم كردن لوله فوالدی

  ايكاهش قطر  يا دار شدن، اعوجاجهیچگونه تاب برداشتن، موجها بدون بايد وقتي كه خم كردن، Lو  Kمسي نوع 

 شد.بامجاز  د،شوانجام مي انحراف قابل توجه ديگری حول مركز هر

6-3-7-1-2 

و  mm51(in.2)های  برابر قطر لوله برای لوله   6مساااي، حداقل شاااعاع خم بايد        تیوبو  31 رده برای لوله 

 بزرگتر باشد. ( وin.5/2)mm65 هایبرابر قطر لوله برای لوله 5كوچکتر و 

6-3-7-1-3 

 باشد. های لولهاندازهبرای همه برابر قطر لوله  32های فوالدی ديگر، حداقل شعاع خم بايد هبرای تمام لول

6-3-7-1-0 

 هاآن نامهاساااتاندارد يا گواهي مطابقگونه كه  همان نامه يگواه يا اساااتاندارد    یداراو تیوب خم كردن لوله  

 .استشده است، مجاز  تعیین
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 شناسایی لوله و تیوب -6-3-7-01

6-3-7-01-0 

(  1-3-7-6)بند  و حبقهسااتند  نامهيگواه يااسااتاندارد  یداراهايي كه به حور خاص ها شااامل لولهلوله همه

  درسااتي شااناسااايي شااود،  كه نوع لوله به  ایگونهبايد توسااط سااازنده در امتداد حول خود به  اند،مجاز شااده

 د.نذاری شوگعالمت

6-3-7-01-2 

 باشد. (، قابل مشاهدهft2)mm631با حول بیش از لوله ذاری بايد بر روی هر قطعه گعالمت

6-3-7-01-3 

 لوله باشد. مدل يا ردهمعرفي ، سازندهشناسايي لوله بايد شامل نام 

 اتصاالت -6-0

6-0-0 

ستم     سی صاالتي كه در ستفاده مي  ات سپرينکلر ا ستانداردهای جدول   های ا گیرند يا  بر را در (3-3-6)شوند بايد ا

 تطابق داشته باشند. (3-3-6)و  (2-3-6)اينکه با 
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 ابعاد و مصالح اتصاالت -0-0-6جدول 

 ابعاد و مصالح  استاندارد

 چدن
ASME B16.4 Cast Iron Threaded Fittings, Class 125 and 250 

ASME B16.1 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings 

 خوارچدن چکش

ASME B16.3 Malleable Iron Threaded Fittings,Class 150 and 300 

 فوالد
ASME B16.9 Factory-Made Wrought Steel Buttweld Fittings 

ASME B16.25 Buttwelding Ends for Pipe, Valves, Flanges,and Fittings 

ASME A 234 
Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and 

Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures 

ASME B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ASME B16.11 Forged Steel Fittings, Socket Welded and Threaded 

 مس
ASME B16.22 Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings 

ASME B16.18 Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings 

CPVC 

ASTM F 437 Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)Specification for 

Schedule 80 CPVC Threaded Fittings 

ASTM F 438 Specification for Schedule 40 CPVC Socket Type Fittings 

ASTM F 439 Specification for Schedule 80 CPVC Socket Type Fittings 

 اتصاالت برنزی
ASTM B16.15 Cast Bronze Threaded Fittings 

6-0-2 

 نیز باشند. (3-3-6)، اتصاالت غیرفلزی بايد مطابق با قسمت (3-3-6)عالوه بر استانداردهای جدول 

 اتصاالت غیرفلزی -6-0-3

های اسپرينکلر خودكار هستند بايد برای سازگاری با سیستم (3-3-6)اتصاالت غیرفلزی كه مطابق با جدول 

 اياستاندارد  یدارا. اتصاالت غیرفلزی باشند نامهيگواه يااستاندارد  یدارا ،برای اين سرويامورد بررسي و 

به  ،استذكر شده  هاآنو دستورالعمل نصب نامه استاندارد يا گواهيه در كهايي بايد مطابق محدوديت نامه،يگواه

 .كار گرفته شوند

6-0-3-0 

شوند، ه ميداخلي استفاد كشي فلزی دارای پوششهای تركیبي با لولهدر سیستم ،كه اتصاالت غیرفلزی هنگامي

 د.شون آزمايشو در آزمايشگاه دار بايد از لحاظ سازگاری با اتصاالت غیرفلزی بررسي اتصاالت فوالدی پوشش

بايد با مواد اتصال غیرفلزی سازگار فوالدی لوله  ساختمورد استفاده در  هایكنندهروانو كننده های خنکروغن

  د.نباش
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6-0-3-2 

االت و اتص داخل در بدون پوشش فوالدی شامل لوله یهاسیستم با كه اتصاالت غیرفلزی در تركیبهنگامي

رد مو هایكنندهروانو كننده خنک های. روغنالزم نیستگونه ارزيابي اضافي  شوند، هیچمي غیرفلزی استفاده

 د.نغیرفلزی سازگار باش دهندهبايد با مواد اتصالفوالدی لوله  ساختاستفاده در 

6-0-3-3 

با مواد  بايد از لحاظ سازگارینظر هستند،  فلزی مد برای استفاده در منافذ اتصال غیركه  بندمواد آتش

 ند.شوبررسي غیر فلزی  دهندهاتصال

6-0-0 

تاندارد يا دارای اس سرويااين  اسپرينکلر خودكار بررسي و براینصب انواع ديگر اتصاالت كه برای سازگاری با 

مده، آ (3-3-6) و با آنچه در جدولنباشد  هاآنولي محدود به  بوده CPVCباشند، كه شامل فوالد و  نامهگواهي

ای هدستورالعملود، شامل خ نامهشده در استاندارد يا گواهيتعیین یهامحدوديتمطابق با  وقتي باشد،تفاوت م

 .كاربرد هستندمجاز به نصب شده باشند، اندازی نصب و راه

 تصالا فشار محدوده -6-0-5

6-0-5-0 

با الگوی وزني استاندارد مجاز به استفاده در مواردی هستند كه فشار  و كوچکتر mm51(in.2)اتصاالت چدني

 .شود( بیشتر نميpsi711)bar3/21از 

6-0-5-2 

و كوچکتر با الگوی وزني استاندارد مجاز به استفاده در مواردی  mm351(in.6)اتصاالت آهني چکش خوار

 شود.( بیشتر نميpsi711)bar3/21هستند كه فشار از 

6-0-5-3 

 bar3/32وقتي كه فشار از  ،كنندورده نميآرا بر (2-5-3-6)و  (3-5-3-6)ی ندهاصاالتي كه الزامات بات

(psi335) پیروی كنند. شود بايد از الگوی فوق سنگینبیشتر مي 
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6-0-5-0 

 )كالس(برای حبقه ، ASTM B 36.35استاندارد  طابق بادار مگری شده و رزوهاستفاده از اتصاالت برنزی ريخته

 از در مواردی كه فشار 251نباشد و از رده  bar3/37(psi211) در مواردی كه فشار بیش ازاتصال،  325

bar6/23(psi311بیشتر ) مجاز است.نشود ، 

6-0-5-5 

ر ذك آن نامهاستاندارد يا گواهيفشارهايي كه در حداكثر ، برای تحمل نامهدارای استاندارد يا گواهياتصاالت 

 هستند.به استفاده مجاز شده است، 

 0مهره ماسوره كوپلینگ و - 6-0-6

6-0-6-0 

 باشند.نمي mm51 (in.2)های بزرگتر از مجاز به استفاده در لوله دار،رزوههای مهره ماسوره

6-0-6-2 

کلر اسپرين هایمشخص برای استفاده در سیستمبه حور بايد  داراز نوع رزوههای غیر مهره ماسورهها و كوپلینگ

 .باشند نامهدارای استاندارد يا گواهي

 3هاو كاهنده 2مادگی های نری وتبدیل -6-0-7

6-0-7-0 

لوله    اندازه د، هر زمان كه تغییری در   ن نشاااوبرآورده  (7-3-3-6)و  (2-3-3-6)بندهای    تا زماني كه الزامات    

 تکه كاهنده مورد استفاده قرارگیرد.ايجاد شود بايد يک اتصال يک

6-0-7-2 

  هيوجشش   نری و مادگي هایاستفاده ازتبديل باشد،  نمورد نیاز موجود  اندازهزماني كه اتصاالت استاندارد در   

 .است ورودی اتصاالت، مجازاندازه برای كاهش  صاف سطحبا يا 

 

                                                                                                                                                                                                 

1- Union 

2- Bushings 

3- Reducers 
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6-0-7-3 

ست، مجاز به     (2-21-35-1)بند  همانطور كه در وجهي شش  نری و مادگي هایتبديل شده ا ستفاده   ذكر  ا

 هستند.

6-0-7-0 

 كاربرد ندارند. CPVCدر مورد اتصاالت  (2-3-3-6)و  (3-3-3-6)بندهای الزامات 

 متصل كردن لوله و اتصاالت -6-5

 دارلوله و اتصاالت رزوه -6-5-0

6-5-0-0 

شده بايد   تمام لوله صاالت رزوه  ستاندارد  مطابق با هاآنگام رزوه  ها و ات رزوه گام )بخش: ASME B1.20.1  ا

 لوله برای مصارف عمومي( باشد.

6-5-0-2 

ضخامت ديواره كمتر از رده  لوله برای [ 31و يا رده  ]و بزرگتر mm211(in.1) برای اندازه[ 71های فوالدی با 

دار هساااتند، كه برای نصاااب در     تنها زماني مجاز به الحاق با اتصااااالت رزوه        ]وكوچکتر mm211(in.1)اندازه  

  آمده دهاييكاربر چنین نامهاسااتاندارد يا گواهيخودكار بررسااي و مناسااب شااناخته شااوند و در  یاسااپرينکلرها

   باشند.

6-5-0-3 

 قابل استفاده هستند. روپیچهای اتصال يا نوارها تنها روی رزوه بندیتركیبات آب

 ها و اتصاالت جوشکاری شدهلوله -6-5-2

 كلیات -6-5-2-0

6-5-2-0-0 

-6) هایبندبا  مطابقهای اسپرينکلر تنها در زماني مجاز است كه   اتصال لوله  برایوشي  جوشکاری به عنوان ر 

 باشد. (6-2-5-6)تا  (5-2-2
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 ساخت -6-5-2-2

6-5-2-2-0 

ش   سپرينکلر جو ش  درد، لوله بايد وش مي کاریزماني كه لوله ا   هایبندد مگر اينکه الزامات وش  3اریکكارگاه جو

 د.نشو برآورده (7-2-5-6) و (6-5-2-2)

6-5-2-2-2 

،  را ايجاد نمايدكشااي در محل هنگامي كه مشااخصااات حراحي نیاز به جوشااکاری بخشااي از ساایسااتم لوله  

شکاری لوله  ستاندارد      جو ست كه مطابق با ا سپرينکلر هنگامي مجاز ا شکار نامه آيینهای ا   ساختماني ايران  یجو

شماره     شريه  شور   برنامه و بودجهسازمان   221ن صاال   ك شد و ات و   (22-35-1) مطابق بندهاییکي الزم مکانت با

  تأمین شوند. (1-36-7)

6-5-2-2-3 

ستند به     بندو خارهای الزم برای مهار 2هازبانه شکاری در محل ه صل از زلزله مجاز به جو های حولي لرزش حا

 .انجام شودشرط آنکه فرايند جوشکاری با توجه به 

6-5-2-2-0 

برخورد برف و باران و تگرگ يا بادهای شااديد با مناحق جوشااکاری   مکانهايي كه اجوشااکاری نبايد در محل

 انجام شود. ،ها وجود داردشده لوله

6-5-2-2-5 

صالو و يا تعمیر       شکاری به عنوان راهکاری برای ا شعله و جو ستفاده از  ستم  برش با ا سپرينکلر مج های سی از  ا

 باشد.نمي

 اتصاالت -6-5-2-3

6-5-2-3-0 

اشند   بنامه دارای استاندارد يا گواهي روند بايد از نوع ها به كار ميشده كه برای اتصال لوله   اتصاالت جوشکاری  

 

                                                                                                                                                                               
1- Shop welding  
2- Tabs 
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 تولید شده باشند. (3-3-6)و يا اينکه مطابق با جدول 

6-5-2-3-2 

شاره    صاالت ا شکاری، همان شبايد با يکي از رو (3-7-2-5-6)بند  درشده   ات كه در   حورهای مورد قبول جو

شده،       شاره  صل ا سمت چهارم اين ف شد و    مطابقتق شته با صول،  دا ستورالعمل از نظر اين مح شد و    د مورد قبول با

 سازگار باشد. دستورالعملهای اين با ديگر بخش و ضخامت ديواره صالحهمچنین م

6-5-2-3-3 

رت لب به لب به هم جوش داده  به صااو (7-3-2-5-6)بند  ها با توجه به الزاماتيي كه انتهای لولههامکاندر 

  ديگر نیازی به اتصاالت نیست. ،شوند

6-5-2-3-0 

سب با توجه به الزامات     كشي يک مسیر لوله هنگامي كه اندازه لوله در  صال كاهنده منا كاهش پیدا كند، يک ات

 مورد نیاز است. (3-7-2-5-6) بند

 الزامات جوشکاری -6-5-2-0

6-5-2-0-0 

صاالت خروجي   شکاری نفوذ   جوش جوش بین لوله و ات ستفاده از جو شیاری با نفوذ     ،3كامل یبا ا شکاری  جو

 باشد.مجاز  7ایو يا جوش ماهیچه 2جز ي

6-5-2-0-2 

صال جوش يا    ،نبايد كمتر از ضخامت لوله  ييحداقل ضخامت گلو  mm1/3 (in. 3ضخامت ات

16
كمتر  هر كدام  ،(

 باشد.است، 

6-5-2-0-3 

ای كه نفوذ كامل قابل  گونهباشااند به  هم ترازو كامالً  شااده  پخ داده ،بايد برش داده پیراموني هاتصاااالت لب 

 دستیابي باشد.

 

                                                                                                                                                                               
1 -Full penetration welds 

2 -Partial penetration groove welds 

3 -Fillet welds 
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6-5-2-0-0 

 .الزامي نیست جوشکاری با نفوذ كامل

6-5-2-0-5 

ستفاده از يک جوش ماهیچه  3روكار هایهنگامي كه فلنج شوند، جوش بايد در   ها جوش داده ميای به لولهبا ا

برابر ضاااخامت جداره لوله يا   25/3ها قرار گیرد و حداقل ضاااخامت گلويي آن نبايد كمتر از فلنج جدارهسااامت 

 باشد.   -كه كمتر است هاآنهر كدام از  - جداره فلنجضخامت 

6-5-2-0 

های سطحي بر روی سطح داخلي    جوشکاری  (،5-3-2-5-6) بندمطابق  الزام شده  جداریجوشکاری  بر عالوه 

   باشند.مجاز ميبندی ها به عنوان آبفلنج

6-5-2-0-7 

برابر ضااخامت ديواره  25/3های مهاركننده حولي زلزله بايد دارای حداقل ضااخامت جوش دهانه به اندازه زبانه

 جوش داده شوند. ،ترين ابعادلوله باشند و در هر دو حرف حوالني

6-5-2-0-2 

 شود موارد زير بايد اعمال شود:هنگامي كه جوشکاری انجام مي

شي بايد قبل از جوشکاری اتصاالت در محل به حور كامل و به اندازه قطر داخلي كدر لوله های خروجيحفره  -3

 اتصاالت بريده شوند.

 شوند. ا بايد برداشتههشابلون  -2

پسماندهای داخلي و ضايعات جوشکاری  ر باشد و همهها بايد دارای لبه صاف هموادهانه برش داده شده لوله  -7

 بايد برداشته شود.

 كشي نفوذكنند.قطر داخلي لوله به نبايد اتصاالت  -3

 ها يا اتصاالت جوش داده شوند.نبايد به انتهای لولهفوالدی صفحات   -5

 .ايجاد شوداتصاالت نبايد تغییر در   -6

 

                                                                                                                                                                               
1 -Slip-on 
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ها مجاز به جوش دادن بر روی لوله دهندهای و يا ساير اتصالويههای زای چشمي، بستهاپیچها، ها، گیرهمهره  -3

 اند.ذكر شده (3-3-2-5-6)و  (7-2-2-5-6) هایبنديا اتصاالت نیستند، مگر در مواردی كه در 

mm2(in 1ناقص، تخلخل سطح با قطر بزرگتر از   ذوبترک، دارای بايد نهای كامل جوشکاری 

16
نفوذ جوش  و( 

mm3(in 1ا ي يوارهد درصد ضخامت 25تر از عمیق

32
 باشند. (، هر كدام كمتر است،

 mm3/2(in نبايد از های نهاييبا جوش لب به لب پیرامونيجوش  ضخامت  -1
3

32
 ( بیشتر شود.

 ارزیابی -6-5-2-5

6-5-2-5-0 

 د.شوانجام هر عملیات جوشکاری بايد توسط پیمانکار يا سازنده آماده و تأيید  از روش جوشکاری قبل

6-5-2-5-2 

ت و اس الزاميها و اپراتورهای جوشکاری كیفي روند جوشکاری برای استفاده و عملکرد تمام جوشکاری ارزيابي

های بخار  برای بويلرها و ديگ) ASME، كدهای (شرايط و روند مخصوص جوشکاری) ،AWS B2.1بايد با الزامات 

شار  شکاری و   IX، بخش نهم (و مخازن تحت ف شرايط جو ستانداردهای   ،كاریلحیم،  ارزيابي كیفي الزم  و يا ديگر ا

مجاز شاامرده   (7-5-2-5-6)بند مگر در مواردی كه در االجرای مراجل ذيصااالو، مطابقت داشااته يا فراتر باشااد، 

  .ستا شده

6-5-2-5-3 

 )شااایاری وهای با نفوذ جز ي بايد جوش ،با نفوذ كامل در اتصااااالت کاریموفق فرايند جوشااا كیفي ارزيابي

 .  دربرگیرد دستورالعملای را نیز مطابق مقررات اين های ماهیچهای( و جوشماهیچه

6-5-2-5-0 

شکاری كه  شرو سخه در های جو ستورالعمل های قبلي اين ن شده    د شمرده  توان همچنان مورد را مي اندمجاز 

 .داداستفاده قرار 

6-5-2-5-5 

 مسئول هستند. های انجام شده توسط آنانشکاریپیمانکاران يا سازندگان نسبت به تمامي جو
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6-5-2-5-6 

سترس قانون و مراجل ذی   سازنده بايد در د ضمانت    هر پیمانکار يا  شد و يک  و  نامه كیفیت كتبي تهیهصالو با

 را تضمین نمايد. (3-2-5-6)بند ارا ه نمايد كه تطابق فرايند با الزامات 

 سوابق -6-5-2-6

6-5-2-6-0 

پا از اتمام جوشاااکاری هر لوله، يک عالمت يا نشاااان قابل  بايد  اپراتورهای دساااتگاه جوشجوشاااکارها يا 

 نمايند. درجشناسايي را بر روی قطعه مجاور محل جوشکاری شده، 

6-5-2-6-2 

های  شور صالو باشد، بامقام قانوني ذیدر دسترس را كه بايد شده  گواهيسوابق بايد پیمانکاران يا سازندگان 

مدارک شااناسااايي    به همراه هاآنبه كار رفته توسااط  اپراتورهای دسااتگاه جوشيا  جوشااکاری ته وبه كار رف

 نگه دارند. هاآنجوشکاری 

6-5-2-6-3 

 دهنده تاريخ و نتیجه ارزيابي كیفي وروش عملکرد باشند.سوابق بايد نشان

 0ای()كام و زبانه دارهای اتصال شیارروش -6-5-3

6-5-3-0 

دارای شیارهای برش خورده،  بايد ،شوندهای شیاردار متصل ميبوشن هب كه ها و وسايليشیر ،لوله، اتصاالت

 ها باشند.بوشنسازگار با با ابعاد ی اشده شیارهای ريخته شده يا نورد

6-5-3-0-0 

نظور مهستند يا بدين استاندارد شده های شیار، ويژگيمطابق با  هايي كهبوشنو  ها، وسايلشیر ،لوله، اتصاالت

 نظر گرفته شوند. در هم با بايد سازگار نامه باشند ودارای استاندارد يا گواهي

 

                                                                                                                                                                                                 

3- Groove 
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6-5-3-0-2 

 .استقابل قبول  (3-5-5-6)مطابق بند های ايجاد شیار و روش ساير ابعاد

6-5-3-2 

 تند،هس عملگر و سیالبيپیش ،لوله خشک هایسیستم مورد استفاده در كه هاآنهای واشرو های شیاردار بوشن

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيخشک سیستم بايد برای سرويا 

 و برنجیكاری شده اتصاالت لحیم -6-5-0

6-5-0-0 

صاالت لحیم  صورت مجاز بودن، ات ستاندارد  شده در   ارا ههای شايد مطابق با روب كاری، در  ،  ASTM B 121ا

 .ما باشد مسي و آلیاژاتصاالت و تیوب استاندارد ساخت اتصاالت مويي با 

6-5-0-2 

برنجي لوله مسي بايد  تد، اتصاالنشوبرآورده مي (3-3-5-6)يا  (7-3-5-6)بندهای  غیر از مواردی كه الزامات

 ند.باش

6-5-0-3 

دمايي   بندی  خطر كه حبقه  كممعرض، در تصااارفات  های لوله تر در   سااایساااتم رایكاری ب اتصااااالت لحیم

 ت.اس، مجاز يا معمولي استمتوسط  از نوع دما نصب شده یاسپرينکلرها

6-5-0-0 

( كه  يک)گروه متوسط مجاز باشند   خطر و كم خطر در تصرفات  های لوله تر سیستم  برای كاری اتصاالت لحیم 

 .مجاز است اسپرينکلر دماييبندی درجهبدون توجه به از نوع مخفي است،  كشيلوله

6-5-0-5 

 د.نباش (3-3-7-6) بايد مطابق با جدولكاری لحیم هایشار

6-5-0-6 

 د.نخوردگي باال باش با قابل نبايد از نوع ، در صورت استفاده،لحیم برنجي هایشار
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 های اتصالسایر روش -6-5-5

6-5-5-0 

رای اين ب نامهدارای استاندارد يا گواهياسپرينکلر خودكار و  تأسیسات  برایهای اتصال بررسي شده    ساير روش 

ستاندارد  فنينامه گواهيكه در  ييهابا محدوديت هنگامي كه مطابقخدمات،  ستورالعمل    ،هاآن يا ا های  شامل د

 هستند. به استفاده نصب شوند، مجاز نصب،

 اتصاالت خروجی -6-5-5-2

صاالت  ستیکي كه در     باخروجي  ات شرهای ال ستم   وا ستفاده مي   های سی سپرينکلر ا را  بايد الزامات زير ،شوند ا

 كنند: برآورده

 د.ننصب شو نامه،دارای استاندارد يا گواهيو های نصب سازنده دستورالعملمطابق با   -3

 شوند. ها بايد برداشتهشابلون  -2

 شوند. برداشتههای برش ها صاف برش داده شود و تمامي ماندهلبه  -7

 اعمال نشده باشد هاآنتغییری در   -3

 لوله ایانتهپرداخت  -6-5-6

6-5-6-0 

 شوند. از دو انتهای لوله برداشتهها بايد ها و پرهپلیسه ،پا از برش

6-5-6-2 

بايد مطابق      ،ها آنانتهای  پرداخت  با   ونامه   دارای اساااتاندارد يا گواهي   مورد اساااتفاده با اتصااااالت    های لوله 

 باشند. هاآن نامهاستاندارد يا گواهياتصاالت و الزامات سازنده  یهادستورالعمل

 آویزها-6-6

 باشند. (3-9) آويزها بايد مطابق با الزامات بخش

 شیرآالت -6-7
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 كلیات -6-7-0

 الزامات فشار شیر -6-7-0-0

بندی فشااارشااان  درجهشااود، شاایرها بايد با توجه به بیشااتر ميbar3/32(psi335 )هنگامي كه فشااار آب از 

 د.شوناستفاده 

 زمان بسته شدن شیرها -6-7-0-2

در حالت كامل باز )زماني كه با حداكثر سرعت بسته نبايد نامه دارای استاندارد يا گواهيشیرآالت نشانگر 

 .بسته شوند ثانیه 5در كمتر از شوند( مي

 نامهدارای استاندارد یا گواهی دارنشان هایشیر -6-7-0-3

های یربايد از نوع ش هاده آب اسپرينکلركننهای تأمینبل آب و لولهابه من اتصاالتكننده كنترل هایتمام شیر

-6)، يا (2-7-3-3-6)، (3-7-3-3-6) هایندالزامات ب، مگر اينکه باشند ،نامهدارای استاندارد يا گواهيدار نشان

 د.نبرآورده شو (3-3-7-7

6-7-0-3-0 

دارای استاندارد  3دهندهپست نشانكه مجهز به يک نامه دارای استاندارد يا گواهي ای دفنيدروازه شیراستفاده از 

 .باشد، مجاز استمينامه يا گواهي

6-7-0-3-2 

ه ك حمینانوضعیت قابل ا پست نشان دهندهمجهز به  نامهدارای استاندارد يا گواهي شیر كنترل آبمجموعه 

 .مجاز استبه ايستگاه نظارت دور از محل متصل است، 

6-7-0-3-3 

شانگر  شیر يک  شیر  بدون ن شین  با جعبه  ای دفنيدروازه، مانند  شده دارای سطحي ما شکل     Tآچار رو تأيید 

 .به استفاده استباشند، مجاز  سؤول مورد قبولقانوني م ماقكه توسط م درصورتي

 

                                                                                                                                                                               

3 - Indicator Post 
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 مدل ویفریشیرآالت  -6-7-2

  لکردای نصب شوند كه با عم  گونهبايد به تا بیرون از بدن شیر امتداد دارند، با اجزايي كه  ويفری شکل  هایشیر 

 سیستم تداخل نداشته باشند. ديگر هیچ كدام از اجزای

 های آزمونو شیر تخلیه هایشیر -6-7-3

 بايد تأيید شده باشند. تخلیهو  آزمونشیرآالت 

 شناسایی شیرآالت -6-7-0

6-7-0-0 

جوی  مقاوم در برابر عواملدا مي از مواد های عالمت دارایبايد آزمون، اتصال  و ، تخلیهكنترل هایتمامي شیر

 يا پالستیک سخت باشند. فلزی

6-7-0-2 

 ود.شکم مححفظ و تأيید شده مقاوم در برابر خوردگي  وسايلسیم، زنجیر يا ساير  باعالمت شناسايي بايد 

6-7-0-3 

 .د، مشخص كندرومي به كارآن دركه ي را ساختمانعالمت شیر كنترل بايد قسمتي از 

6-7-0-3-0 

بايد  ،كنند كاريا محلي هايي كه بیش از يک شیر كنترلي دارند كه بايد بسته باشد تا روی سیستم سیستم

 د.نشان دهرا  هاآن حلو مهای ديگر داشته باشد كه وجود شیر عالمتي

  نشانیآتش تصاالت مخصوصا -6-2

6-2-0 

mm65 (in. 2نشاني بايد شامل دو اتصال آتش )های(اتصال
1

2
 NHداخلي دار قابل چرخش رزوه )های(لاتصا (

-6) هایندالزامات ب، مگر اين كه ندباشمشخص شده،  3967NFPAدر  چنانچه« NH 5/3-5/2 استانداردرزوه »با 

 .دنبرآورده شو (7-3-1-6)، يا (6-1-3-2)، (1-3-3
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6-2-0-0 

صالو مجاز مرجل قانوني ذید، نمطابق نباش 3967NFPAبا استاندارد  موضعينشاني آتش جايي كه اتصاالت

 .است، شوداستفاده ي كه بايد به تعیین اتصاالت

6-2-0-2 

ي است يا در جايي كه برای قانوني الزام صالومرجل ذیجايي كه از نظر  ،های بدون رزوهاستفاده از كوپلینگ

 .استمجاز  باشد،مي نامهدارای استاندارد يا گواهيچنین كاربردی 

6-2-0-3 

قبول قابل كوچکتر متصل باشد، يا mm11(in.7) رايزر به كه صورتي نشاني تک خروجي درآتشص مخصو اتصال

 است.

6-2-2 

صاالت   صوص  ات شاني بايد مجهز به  آتشمخ سب  مورد  هایو درپوش هاپوشسر ن   محافظتتأيید كه به نحو منا

 .نشاني باشدآتشقابل بازكردن از اتصال مخصوص  تا به آسانيباشد است، شده و جانمايي 

6-2-3 

 نشاني بايد از نوع تأيید شده باشند.اتصاالت بخش آتش

 وسایل هشدار جریان آب  -6-1

 كلیات -6-1-0

ه و ساختای گونهد و بهنباشمي نامهدارای استاندارد يا گواهيسرويا اين وسايل هشدار جريان آب بايد برای 

نصب  Kب ضري كوچکترينخودكار با  يک اسپرينکلرآنچه از از  ریشتمساوی يا ب ينصب شوند كه اگر هر جريان آب

تا متوقف شدن  از آغاز جريان شروع وپا  دقیقه 5 زنگ هشدار حيباشد،  كند،ميسیستم عبور شده برروی 

 بد.ياجريان ادامه 
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 كشف جریان آب  وسایل -6-1-2

 های لوله ترسیستم -6-1-2-0

 كشف جريان آبهشدار  وسیلهيا  هشدار دهنده يک حرفهشامل شیر بايد هشدار برای سیستم لوله تر  لوازم

 هشدار دادن باشد. برای الزم م ضماا بنامه دارای استاندارد يا گواهي

 های لوله خشک سیستم -6-1-2-2

6-1-2-2-0 

یر برای ش نامه دارای استاندارد يا گواهي  هشدار  ملحقاتشامل   دهشدار برای يک سیستم لوله خشک باي    لوازم 

 لوله خشک باشد.

6-1-2-2-2 

 ا برایههشدار  كنندهوسیله فعال گیرد، اتصال  كه شیر لوله خشک در كنار سیستم شیر هشدار قرار مي        جايي

 ست.اسیستم لوله تر مجاز های هشدار هشیر لوله خشک ب

 عملگر و سیالبیهای پیشسیستم -6-1-2-3

اشف كعملگر بايد شامل هشدارهايي باشد كه توسط سیستم های سیالبي و پیشهشدار برای سیستم لوازم

 شود.به صورت مستقل فعال ميتواند ميو جريان آب  حريق

6-1-2-3-0 

ستم   سیالبي و پیش سی سپرينکلر  های  سط ا ست     فعال مي نماهار هایعملگر كه تو سی شدار  م  شوند نیازمند به ه

 .یستندمستقل نكشف 

 الیجریان آب از نوع پد وسایل -6-1-2-0

 های تر استفاده شوند.سیستم درهای هشدار جريان آب از نوع پدالي تنها بايد نشانگر
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 كلیات -هاپیوست -6-1-3

6-1-3-0 

 ،زنگيا يک نامه دارای استاندارد يا گواهيیکي مکان هشداردهنده، بوق يا آژيرهشدار بايد شامل  واحديک 

 باشد.نامه دارای استاندارد يا گواهيالکتريکي  آژيريا بلندگو، بوق 

6-1-3-2 

 مقاوم در برابر عوامل جویكنند بايد های هشدارالکتريکي يا دارای موتور آبي كه در محیط باز فعالیت ميزنگ

 و دارای محافظ باشند.

6-1-3-3 

در برابر  مقاوم یلزمواد فموتوری آبي بايد از نوع فوالد گالوانیزه، برنج، ما يا ديگر  وسايلكشي به تمام لوله

)mm21اسمي لوله كمتر از  اندازهخوردگي باشد و 
3

4
in.) باشدن. 

6-1-3-0 

ج، كننده هشدار حساس به فشار بايد از نوع فوالد گالوانیزه، برنشروع وسیلهكشي بین سیستم اسپرينکلر و لوله

mm31(3اسمي لوله كمتر از  ازهاندباشد و تأيید شده مقاوم در برابر خوردگي  یفلزمواد ما يا ديگر 

8
in.) باشد.ن 

 كننده با برقشده عمل فعال -ملحقات -6-1-0

6-1-0-0 

ست  صورت الکترونیکي كار مي  پیو شداری كه به  ستگاه مركزی    ،كنندهای ه سمت كمکي در اي به عنوان يک ق

ستند و            سیگنالي ه شداری  ستم ه سی صي يا  صا ستاندارد يا محافظت محلي اخت شماره   مطابق با ا -3ملي ايران 

: دسااتورالعمل برای حراحي، نصااب، 3قساامت  -هاساااختمانهای كشااف و اعالم حريق برای ساایسااتم» 39613

 شود.نصب مي «هاساختمانها در سیستم دارینگهاندازی و تعمیر و راه

6-1-0-2 

نیاز  بايدنیستند، ن الزاميمحافظتي دهي عالمتهای هشدار جريان آب اسپرينکلر كه قسمتي از سیستم سیستم

  د.ننصب شوالزامات مربوحه  يد مطابق باو با داشته باشندبه بازرسي 
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6-1-0-3 

 ند.باش نامهدارای استاندارد يا گواهي بیرونبايد برای استفاده در محیط  الکتريکي بیرونيهشدار  وسايل

 هشدار وسیله تخلیه -6-1-5

های در صورتي كه تحت فشار كاری سیستم تخلیهكه  باشندای گونهبايد بهدهنده هشدار وسايل برای تخلیه

گونه لبريزشدني در وسیله هشدار، اتصال آب شهری، يا در جای ديگر وجود اسپرينکلر به حور كامل باز شوند، هیچ

 .كنید( جعهرام (1-36-26)قسمت  به)نداشته باشد 
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 تر لوله هایسیستم -7-0

 هافشارسنج -7-0-0

7-0-0-0 

 ، يک فشارسنج تأيید شده، بايد نصب شود.«سیستم رايزر»هر ، بر روی (7-33-1)بند مطابق با 

7-0-0-2 

، جايي كه چنین  «ساایسااتم رايزر » يک حرفههشااداردهنده يا هر شاایر   يک حرفهدر باال و پايین هر شاایر 

 نصب شوند. ابزارهايي وجود دارند، بايد فشارسنج

7-0-0-2-0- 

 نیست.شیرهای يک حرفه الزام شده  پايینهای سنجفشارنیازی به  (،3)(2-2-5-33-1) مطابق بند

 0شیر اطمینان -7-0-2

7-0-2-0 

احمینان دارای  تر بايد با شاایر  هک ساایسااتم لولي، نشااده باشاادفراهم  (2-2-3-3) بند الزاماتزماني كه اين 

mm 32(in. 𝟏تجهیز شااود كه كوچکتر از فنينامه اسااتاندارد يا گواهي

𝟐
  ياbar3/32(psi335 )نباشااد و در فشااار ( 

bar3/1(psi31 )از ماكزيمم فشار سیستم، هر كدام كه بیشتر باشد، عمل كند. تربیش 

7-0-2-2 

مورد نیاز   احمینانشاااوند، شااایر جايي كه مخازن هوای كمکي برای جذب فشاااار افزايش يافته، نصاااب مي

 باشد.نمي

7-0-2-3 

ستفاده از   ست  (3-2-3-3) در بند احمینان شیر ا -2-5-33-1) يک حرفه، كه مطابق بند هایشیر  درپا ین د

   .باشدالزام شده است، الزامي مي( 3)(2

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Relief valves  
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 های كمکیسیستم -7-0-3

به ، باشد مجاز  بايد كمکي سیالبي عملگر يا پیش، خشک  هک سیستم لول  آب يبرای تأمین  تريک سیستم لوله   

 ذخیره آب به اندازة كافي باشد.شرحي كه 

7-0-0 

 هشیر و لول زدگي در برابر يخ ظتافشیر برای مح  شده  گرم هایمحفظهجای  هنبايد ب 3گرمکن الکتريکي نواری

 .، استفاده شودمنبل

 های لوله خشک سیستم -7-2

 هافشارسنج -7-2-0

 :متصل شوندبايد به صورت زير  (7-33-1) شده مطابق با بندهای تأيید فشارسنج

 خشک هدر حرف آب و حرف هوای شیر لول -3

 جايي كه يکي از اين ابزارها مهیا شده است. ،گیرنده هوا و هوا هكننددر پمپ تأمین -2

 در گیرنده هوا جايي كه يکي از اين ابزارها مهیا شده است. -7

 خشک ههای منبل هوا تا سیستم لوللوله مستقل از هدر هر لول -3

 در ابزارهای سريل بازشونده -5

 اسپرینکلرها   -7-2-2

هااای لولااه خشااک مجاااز  آيااد، باارای سیسااتمهااای اسااپرينکلر كااه در ادامااه مااي و آرايااش نصااب جهاات

 باشند:مي

 اسپرينکلرهای رو به باال -3

 نامه فنيدارای استاندارد يا گواهياسپرينکلرهای خشک  -2

هااای برگشااتي در جااايي و اسااپرينکلرهای ديااواری نصااب شااده باار روی خاامزن پااايیناسااپرينکلرهای  -7

 دارینگااهيااا باااالتر از آن   )Co3F)o31شااي انشااعابي در دمااای   ككااه اسااپرينکلرها، خاام برگشااتي و لولااه   

 شوند.مي

 افتد.به دام نمي هاآنكه آب در  شوندای نصب گونهاسپرينکلرهای افقي ديواری به -3

 

                                                                                                                                                                               
1- Heat tracing 
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كشااي انشااعابي و اسااپرينکلرهای ديااواری، در جااايي كااه اسااپرينکلرها و لولااه  زنپااايیناسااپرينکلرهای  -5

اساات و  آشااامیدني، منباال آب حفااظ شااده يااا باااالتر   )Co3F)o31آن در هسااتند كااه دمااای  اینطقااهدر م

خشاک   هلولا كاربردهاای  كاه باه وياژه بارای      CPVCياا   يمسا از ناوع  كشاي بارای سیساتم لولاه خشاک،      لوله

   .باشد امهندارای استاندارد يا گواهي

  هاسیستم هانداز -7-2-3

7-2-3-0 

شیر لول      ظرفیت )حجم(  سط يک  شده تو ستم كنترل  سط   هسی شک بايد تو -7-2-3) ،(7-7-2-3) بندهای خ

  ، تعیین شود.(3-7-2-3) يا (3-2-7-5)، (3-2-7-3) ،(2

7-2-3-0-0 

د  د، اندازه سیستم باينكن، محافظت ميتصرفهای واحد مسکوني هر خشک كه از بخش ههای لولبرای سیستم

شروع زماني است كه     ،ثانیه تخلیه شود  35در كمتر از  بازرسي ای باشد كه آب خروجي از سیستم اتصال     به گونه

 .استكامل باز شده  حوربه  آزمون بازرسياتصال  بوده و فشار نرمال هوادارای سیستم 

7-2-3-0-0-0 

ستم    شک كه از بخش  هایسی سکوني هر  لوله خ صرفي های واحد م ستفاده از  محافظت مي ت كنند، مجاز به ا

 باشند.نمي (3-7-2-3)ا ي( 7-7-2-3)، (2-7-2-3)ر بندهای مطرو شده دهای گزينه

7-2-3-2 

لیه شود،  ثانیه تخ 61سیستم در كمتر از    بازرسي ای باشد كه آب خروجي از اتصال   اندازه سیستم بايد به گونه  

 .استكامل باز شده  حوربه  آزمون بازرسياتصال  بوده و فشار نرمال هوادارای سیستم شروع زماني است كه 

7-2-3-3 

نیازمند  همچنین و  ندارندبازكننده ساريل  نیازی به تجهیزات  L3197(gal511،)با اندازه كمتر از  يسایساتم  

 باشد.نمي بازرسي آزمونگونه الزامات ويژه انتقال آب به اتصال هیچ
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7-2-3-0 

گونه الزامات ويژه نیازمند هیچL2179(gal351 ،)و اندازه كمتر از  ابزار بازكننده سااريلبه ساایسااتمي مجهز  

 باشد.نمي بازرسي آزمونانتقال آب به اتصال 

7-2-3-5 

محاسبه    (6-7-2-3) بند اساس  اساس سیستم لوله خشکي باشد كه برای انتقال آب بر      اندازه سیستم بايد بر  

 شده است.

 آب سیستم لوله خشک انتقال -7-2-3-6

7-2-3-6-0- 

سبات برای انتقال  ساس        محا شک بايد بر ا ستم لوله خ سی شده در جدول     بندی حبقهآب  شان داده  خطرات ن

 باشد. (3-2-7-6-3)

7-2-3-6-2 

 شده باشد. تأيید ،توسط يک آزمايشگاه آزمون رسمي ملي بايد يمحاسباتافزارهای و نرمروش 

 

 انتقال آب سیستم لوله خشک -0-6-3-2-7جدول 

 خطر

تعداد دورترین 

اسپرینکلرهایی كه از ابتدا 

 باز بودند

بیشترین زمان انتقال 

 آب )ثانیه(

 61 3 كم خطر

 I 2 51 خطر متوسط گروه

 II 2 51 خطر متوسط گروه

 I 3 35 پر خطر گروه

 II 3 35 پر خطر گروه

 31 3 توده بلند

7-2-3-6-3 

ستم    سی شک كه از بخش  هایبرای  سکوني هر  لوله خ صرفي های واحد م سپرينکلرها محافظت مي ت   یكنند، ا

 ای به دورترين اسپرينکلر باشند.ثانیه 35واحد مسکوني بايد دارای حداكثر زمان انتقال آب 
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7-2-3-6-0 

 .باشد نامهد يا گواهيدارای استاندارخشک  همسکوني بايد برای كاربردهای لول اسپرينکلرهای

7-2-3-7 

های چند  ا خروجيم يسیست   3اتصال آزمون پیمايشي  ای باشد كه تخلیه آب اولیه از  گونهاندازه سیستم بايد به  

كه زمان شروع وقتي است   ،نباشد (3-6-7-2-3)، بیشتر از حداكثر زمان انتقال آب مشخص شده در جدول 2راهه

 .استكامل باز شده  حوربه آزمون، اتصال  است ونرمال ی فشار هواتحت  سیستمكه 

7-2-3-7-0 

  درر دو اسپرينکل ای جانمايي شود كه  گونهبهبايد  ه آزمونراه هنگامي كه جريان از چهار اسپرينکلر باشد، چند  

 كند. سازیشبیه راهر دو خط انشعابي، 

7-2-3-7-2 

شد، چند     سپرينکلر با سه ا شود كه  گونهبهبايد  ه آزمونراه هنگامي كه جريان از  سپرينکلر ای جانمايي  بر  دو ا

 كند. سازیشبیه رامجاور،  هایخهو يک اسپرينکلر بر روی شا خهروی دورترين شا

7-2-3-7-3 

شد، چند    سپرينکلر با شود كه  گونهبهبايد  ه آزمونراه هنگامي كه جريان از دو ا سپرينکلر  ای جانمايي    رددو ا

 كند. یسازشبیه را، خهدورترين شا

7-2-3-7-0 

سپرينکلر مي  شد، چند هنگامي كه جريان از يک ا شود كه    گونهبهبايد  ه آزمونراه با صب  ص الزامات ای ن ال ات

 .برآورده كند (7-3-33-1) بند مطابق باآزمون پیمايشي را 

7-2-3-7-5 

ستمي كه الزامات اين بخش را   ست كه  كند،ميبرآورده  سی -7-2-3)يا  (2-7-2-3) بندهای الزامات نیازی نی

 .را هم برآورده كند (5

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - System trip test connection 

2 - Manifold outlets 
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7-2-3-2 

،  (3-7-2-3)و  (5-7-2-3)، (2-7-2-3) بندهای ی انتقال آب متفاوت باهاناسااایساااتم لوله خشاااک با زم

 .هستند قبولقابل  ،شده باشند تأيیدهنگامي كه توسط يک آزمايشگاه آزمون رسمي ملي 

7-2-3-1 

سیم     محفظه تا زماني كه در يک  يک حرفهشیرهای   شند، نبايد برای تق شده با صب ن س   بندیگرم ن های  تمسی

 ند.شولوله خشک استفاده 

7-2-3-1-0 

شیرهای   ستم      يک حرفههنگامي كه  سی سیم كردن  شک مطابق با برای تق مورد  (9-7-2-3) بند های لوله خ

ستفاده قرار مي  سوراخ به قطر  گا mm7(in. 𝟏یرند يک 

𝟖
شیر   3دريچهدر (  سازی   يک حرفههر  بايد به منظور برابر

 های مختلف سیستم ايجاد شود.فشار هوا در میان بخش

7-2-3-1-2 

  دارای تخلیهشااده اساات، يک شاایر فراهم نشااده بندی های كمکي برای هر بخش تقساایمتخلیهدر جايي كه 

در   ی پا()با يک مسیر فرعي به تصل  م ،(2-3-3-36-1) نددرموقعیت بسته مطابق ب شده   نشانگر جريان نظارت 

 سیستم تهیه شود. تخلیههر شیر تنظیم، بايد به عنوان ابزاری برای 

7-2-3-01 

 نصب شوند. ایبه صورت شبکه های لوله خشک نبايدسیستم

 2سریع بازكنندهسایل و -7-2-0

7-2-0-0 

سايل   ستاندارد يا گواهي بازكننده سريل و -2-3)بندهای  الزاماتمجازند تا برای كمک در برآوردن نامه دارای ا

 .استفاده شوند (1-7-2-3)ا ي (3-2-7-3)،  (3-2-7-5)، (7-2

 

                                                                                                                                                                               

3 - Clapper 

2 - Quick-Opening Devices 
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7-2-0-2 

 قرار گیرد. شیر لوله خشکنزديک  مکانتا حد اسريل بازكننده بايد وسیله 

7-2-0-3 

و  كنندهمحدود اريفیا ت ازفظاحمشوند، برای سريل بازكننده نصب مي  وسیله  هنگامي كه شیر لوله خشک و   

در  د كه ای باش نقطه یی، اتصال به رايزر بايد باال ورغوحهسريل بازكننده در مقابل   گر وسیله های عملديگر قسمت 

يل  سروسیله حراحي  اتصیوكه خص مگر اين( باشد، ورودی به منظور هواگیری و تخلیهرود آب )آب انتظار ميآن 

 بازكننده ويژه، اين الزامات را غیرضروری سازد.

7-2-0-0- 

شود،   سريل بازكننده نصب مي   وسیله شک و يک  خشیر در اتصال بین يک رايزر اسپرينکلر لوله     جايي كه يک

شان از نوع شیر  يک بايد  شده يا در  و  كه مهر و موم اردن ضعیت قفل  صورت الکتريکي نظ  باز و   ود،ش ت ميرابه 

 .باشد

7-2-0-5 

بزار لوله خشک نصب شود، جايي كه ا    بازكننده و محفظه میاني شیر سريل  وسیله بايد بین يک حرفه يک شیر  

 باشد.سیستم مي عملکردورسازی بعد از بازكننده نیازمند محافظت در مقابل غوحهسريل

7-2-0-6 

سیله گر ا شخص         سريل  و شني م شیر كه به رو شد، يک نوع  شار از محفظه میاني با بازكننده نیازمند باز خورد ف

 مورد استفاده قرار گیرد.يک حرفه در محل آن شیر مجاز است تا سازد كه باز يا بسته است، مي

7-2-0-7- 

ای ساخته شود كه    گونهگیرد، شیر بايد به مورد استفاده قرار مي  (6-3-2-3) بندجايي كه يک شیر مطابق   در

 .ه باشدشد مهر و مومقفل يا  ،باز وضعیتدر 

 سازیغرقهابزارهای ضد  -7-2-0-2

7-2-0-2-0 

شده  برآورده (2-1-3-2-3) بند كه الزامات صورتي  در سیله اند، يک ن ستاندارد يا     غرقهضد   و سازی دارای ا

 بايد در اتصال بین رايزر اسپرينکلر لوله خشک و ابزار سريل بازكننده نصب شود. نامه فنيگواهي
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7-2-0-2-2 

سیله  ستاندارد يا گواهي   غرقهضد  و سیله در جايي كه  نامه فنيسازی دارای ا حراحي  دارایبازكننده  سريل  و

ست    غرقهضد  سیله يا ساز داخلي ا ستفاده از  سريل  و سیله بازكننده بدون ا ستاندارد يا   دسازی  غرقهضد  و ارای ا

 .الزامي نیست، استمورد تأيید يا  نامه فنيگواهي

 و محافظت از شیر لوله خشک محل -7-2-5

 كلیات -7-2-5-0

 یکي محافظت شوند.مکانشیر لوله خشک و لوله منبل بايد در مقابل انجماد و صدمات 

 های شیر اتاق -7-2-5-2

7-2-5-2-0 

 باشند. ايشو گرم اييروشن دارای های شیر بايداتاق

7-2-5-2-2 

 منبل گرما بايد از نوع نصب شده و ثابت باشد.

7-2-5-2-3 

رم، برای محافظت از شایر لوله خشاک و لوله منبل در برابر انجماد    نبايد به جای محفظه شایر گ  3حرارتينوار 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 تغذیه -7-2-5-3

ياا باياد    باوده برای اساپرينکلر در محفظاه شایر لولاه خشاک باياد ياا از حارف خشاک سیساتم            تغذيه آب

محافظاات ای كااه شاایر لولااه خشااک در آن قاارار دارد،   از منطقااهكااه  تااراز يااک سیسااتم اسااپرينکلر لولااه  

 ، باشد.كندمي

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Heat tape 
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 محفاظت از سطح باالی آب -7-2-5-0

7-2-5-0-0 

، فراهم  شود  آنکه سیستم ابتدا تخلیه  بدون عملکرد، شیر خشک بعد از   بازگشت مجدد دريچه   مکانجايي كه ا

 .باشدمجاز مي (7-3-5-2-3) مطابق بند 3دريچهآب در باالی  جمل شدن برابرحفاظت در باشد، 

 پائین یشیر لوله خشک تفاضل -7-2-5-0-2

 بار اسااس   پاا ین شایر لولاه خشاک تفاضال      باياد بارای   دريچاه فظت در برابار انباشاتگي آب در بااالی    احم

 شود. فراهم (7-3-5-2-3) بند

 سطح آب باال وسیله -7-2-5-0-3

 .مجاز است ،خودكار تخلیهخودكارسیگنال دهنده سطح باالی آب يا يک سیستم  وسیله

 فشار هوا و منبع -7-2-6

7-2-6-0 

ستورالعمل در هر جايي از اين  صطالو   د ست، مي « هوا»كه ا ستفاده از  تواند به كار رفته ا نیتروژن يا ديگر   شامل ا

 .باشدگازهای مورد تأيید نیز، 

 فشار هوا دارینگهحفظ و  -7-2-6-2

هاای لولاه خشاک در حاول ساال ثابات       ماورد تأيیاد باياد در سیساتم    فشار هوا، نیتروژن يا ديگار گازهاای   

 باقي بماند.

 منبع هوا -7-2-6-3

7-2-6-3-0 

 منبل هوای فشرده بايد به صورتي باشد كه همیشه و در هر زماني در دسترس باشد.

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Clapper 
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7-2-6-3-2 

دقیقه   71مدت زمان منبل هوا بايد دارای ظرفیتي باشد كه قادر به بازسازی فشار هوای نرمال در سیستم در       

 باشد.

7-2-6-3-3- 

ود،  ربه كار  شوند، مي دارینگهCo35(Fo5 )زير دمای كه  تبريدیدر فضاهای  نبايد  (2-7-6-2-3) الزامات بند

 .به حالت اول برگردددقیقه  61فشار هوای نرمال سیستم در مدت مجاز باشد  در اين حالت بايد

 منبع هوا  اتصاالت -7-2-6-0

7-2-6-0-0- 

mm 35(in. 𝟏قطر لوله اتصال از منبل هوا به شیر لوله خشک نبايد از   

𝟐
و بايد در باالتر از سطح آب   بودهكمتر ( 

 وارد سیستم شود. ،شیر لوله خشک پركننده اولیه

7-2-6-0-2- 

نامه گواهيدارای استاندارد يا  3كنندهقطل و يک شیر شدهبايد نصب  يک حرفهيک شیر ا در اتصال پركننده هو

شود و          فني صب  شیر ن سمت منبل اين  سکي قابل تجديد يا توپي بايد در  مان پر  جز در زيا مورد تأيید از نوع دي

 بايد بسته نگه داشته شود. سیستم كردن

 اطمینان شیر -7-2-6-5

فشاار   ساتن قارار گیارد و بارای كا   شاده  شایر احمیناان تأيیاد    ياک  باياد   كنناده بین منبل هوا و شیر قطال 

 باياد تنظایم شاود    3-3-6-2-3بناد  شاده در   ذكار سیساتم   یفشاار هاوا   بایش از  psi 31(bar3/1)حاداقل  هبا 

 ود.بیشتر شهای سازنده از محدوديتفشار تنظیم شده نبايد و 

 

                                                                                                                                                                                                 
1-Shutoff valve 
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 هوافشار خودكار  دارینگه -7-2-6-6

7-2-6-6-0 

شک به       ه، در جايي كه منبل هوا بوندش  برآورده (2-2-6-2-3) الزامات بند كه مگر اين ستم لوله خ  حورسی

سور هوا با   سامانه شود، منبل هوا يا بايد از يک   دارینگهخودكار  شد و     3گیرنده هوا ظرفقابل اعتماد يا كمپر با

ستفاده  دارینگهبايد از يک ابزار  سي     ه حور خاصبكند كه  هوا ا سروي ستاندارد يا گواهي برای چنین  امه  ندارای ا

 باشد.آن جريان هوا به  حداكثرسیستم لوله خشک و الزم در هوای و قادر به كنترل فشار باشد 

7-2-6-6-2 

L/min356 (/min3ft5/5 ) از رخشک دارای ظرفیت كمت هكنندة سیستم لولتأمین یدر جايي كه كمپرسور هوا

 .نیستهوا مورد نیاز  دارینگههوا يا ابزار  مخزن تحت فشارباشد، ميbar3/1(psi31 ) در فشار

7-2-6-6-3 

ستم لول    به ی كهمنبل هوای خودكار سی صل     هبیش از يک  شک مت شد كه ا بايد به گونه شود ميخ   کانمای با

 پذير باشد.مکانمجزای فشار هوا در هر سیستم ا دارینگه

7-2-6-6-0 

شیر   سیله ديگری برای يا  يک حرفهيک  شتي مثبت بايد در منبل هوا  و س  یجلوگیری از جريان برگ ستم   هر  ی

 نصب شود تا از جريان هوا يا جريان آب از يک سیستم به سیستم ديگر جلوگیری شود.

 سیستم  یفشار هوا -7-2-6-7

7-2-6-7-0 

يا بايد  و  هشاادنگه داشااته شاایر لوله خشااک   سااازندهمل العدسااتوربا فشااار هوای ساایسااتم بايد مطابق  

bar3/3(psi21 بیشتر از )   بر اساس باالترين فشار آب نرمال منبل     ،ر لوله خشک شی  محاسبه شده   فعال شدن فشار

 باشد.سیستم 
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7-2-6-7-2 

 باشد. (2-2-25) بند مجاز نشت هوا بايد به صورت مشخص شده درنرخ 

 نیتروژن و دیگر گازهای مورد تأیید -7-2-6-2

7-2-6-2-0 

بايد از يک منبل قابل اعتماد   تأمین آنشااوند، در جايي كه نیتروژن يا ديگر گازهای مورد تأيید اسااتفاده مي

 باشد.

7-2-6-2-2- 

شااود، گاز بايد از حريق يک  در جايي كه از نیتروژن و يا ديگر گازهای مورد تأيید ذخیره شااده اسااتفاده مي 

 باشد. (6-6-2-3) بند فشار تزريق شود و بايد مطابق با رگالتور

7-2-6-2-3 

شار اندک، بايد درمخزن    شداردهنده ف ستفاده ننده گاز كهای ذخیرهه كردن مجدد مخزن را  به پر نیاز شودتا  ا

 اعالم كند.

 سیالبیو  عملگرپیشهای سیستم -7-3

 كلیات -7-3-0

7-3-0-0 

 .های پنوماتیکي، هیدرولیکي يا الکتريکي بايد سازگار باشندتمام اجزای سیستم

7-3-0-2- 

ستي هیدرولیکي، پنوماتیکي يا      سايل د ستقل   یکي برای عملیات كه ممکانشیر كنترل آب خودكار بايد به همراه و

 د.تهیه شوباشند، و اسپرينکلرها مي وسايل كشف حريقاز 

 هافشارسنج -7-3-0-3

 بايد به صورت زير نصب شوند: (7-33-1) بند های مورد تأيید مطابق بافشارسنج

 و زير شیر سیالبي عملگرپیشپايین شیر  و باال در -3
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 و شیرهای سیالبي عملگرپیششیرهای حرف روی منبل هوا به  -2

7-3-0-0 

  ،ييدما بندیدرجه حداقل دو عدد برای هرحساس به حرارت،  وسايليدكي برای شونده عناصر ذوب  بامنبعي 

 شوند. دارینگهجايگزيني  منظورايي با هبايد در محل

7-3-0-5- 

برای  ،نامهدارای اسااتاندارد يا گواهيسااازی هیدرولیکي بايد مطابق با الزامات سااازنده و  رهاهای ساایسااتم 

حراحي   ،های شیر سیالبي برای جلوگیری از ستون آبكنندهباالی شیرهای سیالبي يا فعال ،های ارتفاعمحدوديت

 و نصب شوند.

 0سازیوسایل رها گذاریاصلهو ف مکان -7-3-0-6

7-3-0-6-0 

صله ف سايل رها  گذاریا شده به عنوان ابزارهای        و ستفاده  سپرينکلرهای خودكار ا شامل ا سازی، بايد   آزادسازی 

 باشد. نامه فنيدارای استاندارد يا گواهي

7-3-0-6-2 

 كند، سرويا دهد.حفاظت مي عملگرپیشسازی بايد تمام مناحقي را كه سیستم رهاسیستم 

7-3-0-6-3 

سازی بايد كمتر از دمای   رهاسازی سیستم    سازی حرارتي استفاده شده است، دمای فعال    ز فعالجايي كه ا در

 سازی اسپرينکلر باشد.فعال

 كنندهآزمونهای و دستگاه آزمونبرای اهداف  وسایل -7-3-0-7

7-3-0-7-0 

ند،  باشاند كه در دسترس آزمايش نمينصب شده در مدار در جايي قرار گرفته كشف حريق وسايلدر جايي كه 

شي در محل        صد آزماي ضافي بر روی هر مدار برای مقا شخیص ا سیله ت سترس بايد  های قابليک و شود و    فراهمد

 

                                                                                                                                                                                                 

3- Releasing Devices 
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 .مدار احمینان حاصل شود آزمون از انجام صحیحای به مدار اتصال يابد كه بايد در نقطه

7-3-0-7-2 

مرتبه  در هرنرمال بايد  كاشف كردن هر وسیله  فعال قادر به تولید گرما يا ضربه مورد نیاز برای   آزمون ستگاه د

 شود، تهیه و در اختیار مالک قرار گیرد.كه سیستم نصب مي

7-3-0-7-3 

  امل منبلكه ش آزمونديگر  هایجايي كه بخارات يا مواد قابل انفجار وجود داشته باشد، آب گرم، بخار يا روش

 .شوداستفاده  ،باشندافروزش نمي

7-3-0-7-0 

تا در   مجاز اساات، شااده اسااتنظارت  (2-3-3-36-1) ندكه مطابق ب يک شاایركنترل شاااخص اضااافي مجزا

یستم،  س سازیغرقهبدون  پیمايشكامل آزمون يا شیر سیالبي  به منظور  عملگرپیشمجموعه رايزر در باالی شیر 

 نصب شود.

 و محافظت از شیرهای كنترل آب سیستم مکان -7-3-0-2

7-3-0-2-0 

 یکي محافظت شوند.مکانو صدمات  زدگييخهای منبل بايد در مقابل شیرهای كنترل آب سیستم و لوله

 های شیراتاق -7-3-0-2-2

7-3-0-2-2-0 

 باشند. دارای روشنايي و گرمايشهای شیر بايد اتاق

7-3-0-2-2-2 

 باشد. دايمي هشد منبل حرارت بايد از نوع نصب

7-3-0-2-2-3 

شااایرهای   زدگي دردر برابر يخبرای حفاظت شاااده های محفظه شااایر گرم جای اتاقه نبايد ب گرمکن نواری

 و شیرهای سیالبي و لوله منبل استفاده شود. عملگرپیش
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 عملگرهای پیشسیستم -7-3-2

7-3-2-0 

 بايد يکي از انواع زير باشند: عملگرهای پیشسیستم

هااای اجااازه ورود آب بااه لولااه  بنااد تکاايهاامسیسااتم  وسااايل كشااف حريااق،  فعااال شاادنهنگااام  -3

 دهند.مي رااسپرينکلر 

اجااازه بنااد باادون هاامسیسااتم  ،يااا اسااپرينکلرهای خودكاااروسااايل كشااف حريااق  فعااال شاادنهنگااام  -2

 دهند.ميرا های اسپرينکلر ورود آب به لوله

 دوتااايي بناادهاامسیسااتم ، اسااپرينکلرهای خودكااار و نیاازوسااايل كشااف حريااق  فعااال شاادنهنگااام  -7

 دهد.مي راهای اسپرينکلر ورود آب به لوله هاجاز

 بند تکیبند و همبدون هم عملگرپیشهای سیستم -ها اندازه سیستم -7-3-2-2

 كنترل شوند. عملگراسپرينکلر خودكار نبايد با هر يک از شیرهای پیش 3111بیشتر از 

 دوتایی بندهم عملگرپیشسیستم  -هااندازه سیستم -7-3-2-3

7-3-2-3-0 

شیر         سط يک  شده تو ستم كنترل  سی ساس بايد دوتايي  بندهم عملگرپیشاندازه  -3-7-2-7-3) بندهای بر ا

 تعیین شود. (3-3-7-2-7-3)و يا  (3-7-2-7-3-7)، (3-7-2-7-3-2) ،(3

7-3-2-3-0-0 

و نیازمند  بوده مجاز  ،نباشاادL3197(gal511 )بیش از اندازه آن دوتايي كه  بندهم عملگرپیشهای ساایسااتم

 باشد.نمي پیمايشي آزموناتصال به كدام از الزامات ويژه انتقال آب  فراهم آوردن هیچ

7-3-2-3-0-2 

 آزمونكه انتقال آب به اتصااال  دای حراحي شااوگونهدوتايي بايد به بندهم عملگرپیشهای ساایسااتم اندازه 

  بوده و نرمال هوافشار  دارای سیستم   كه شروع آزمون زماني است كه    كمتر از آن انجام گیرد، ثانیه و 61 پیمايش

 .استشده  كامل باز حوربه  بازرسي آزموناتصال  زمان سیستم كشف حريق فعال شده وحور همبه
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7-3-2-3-0-3 

-2-3)دوتايي بايد بر اساس محاسبات انتقال آب مطابق با  بندهم عملگرپیشهای اندازه سیستم برای سیستم    

 .باشد زمانهماسپرينکلر  عملکردو  كشف حريقسیستم  شدنكه فعال شود ميبیني و پیشباشد  (7-6

7-3-2-3-0-0 

  اتصااال آزمون پیمايشدوتايي بايد برای انتقال آب به  بندهم عملگرپیشهای اندازه ساایسااتم برای ساایسااتم

حراحي   (3-6-7-2-3)حداكثر زمان انتقال آب مشااخص شااده در جدول در  3راهههای چندخروجيساایسااتم يا 

زمان سیستم كشف حريق فعال  حور همبه بوده و فشار نرمال هوادارای سیستم  شروع آن زماني است كه   ، كه شود 

 .استكامل باز شده  حوربه يا چندراهه  پیمايش آزمون گردشي بازرسي اتصالشده و 

7-3-2-3-2 

سیله ي ستاندارد يا گواهي  كنندهسريل باز  ک و ست  ،نامه فنيدارای ا   تالزاما برآوردنتا برای كمک به  مجاز ا

 به كار گرفته شود. (3-3-7-2-7-3)و  (7-3-7-2-7-3)و  (2-3-7-2-7-3) بندهای

 نظارت -7-3-2-0

7-3-2-0-0 

شتر از   ستم وجود      21در جايي كه بی سی سپرينکلر بر روی  شي دارد، لولها سپرينکلر و   ك شف حريق  ا سايل ك  و

 خودكار نظارت شوند. حوربايد به 

7-3-2-0-2 

های  هوا يا نیتروژن برای ساایسااتمنظارتي ، فشااار شااده اسااتمجاز  (7-3-2-7-3)آنچه در بند به اسااتثنای 

 .دشونصب  (6-2-3) بند سیستم لوله خشک و قوانین منبل یعملگر بايد مطابق با فشار هواپیش

7-3-2-0-3 

شده حبق بند شیرهای احمینان  حذف  ستم پیش   (6-2-3) الزام  سی شده در   برای نوع  صیف  -7-3)عملگر تو

  bar1/3(psi35)فشااارهای بیشااتر از  ايجادشااود كه قادر به (، هنگامي كه فشااار هوا از منبعي تأمین مي3)(2-3

 .مجاز استباشد، نمي

 

                                                                                                                                                                                                 

3- Manifold 
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7-3-2-0-0 

ستم    سی شده در    های پیشتمام انواع  صیف  شار   7)(3-2-7-3)و  (2)(3-2-7-3)عملگر تو ( بايد در حداقل ف

 حفظ شوند.bar3(psi35 )  هوا يا نیتروژن نظارت

 اسپرینکلرها -7-3-2-5

 كااارعملگاار بااههااای پاایشصااورت زياار باارای سیسااتماسااپرينکلرها بايااد بااه یهاااناچیاادمو  نصااب جهاات

 گرفته شوند:

 زناسپرينکلرهای باال -3

 نامه فنياستاندارد يا گواهيموجود دارای اسپرينکلرهای خشک  -2

و اسااپرينکلرهای ديااواری نصااب شااده روی خاام برگشااتي، در جااايي كااه      زنپااايیناسااپرينکلرهای  -7

يااا باااالتر از  Co3(Fo31) كشااي در يااک محوحااه در دمااایبرگشااتي، خطااوط انشااعابي لولااه خااماسااپرينکلرها، 

 شوند.مي داریهنگآن 

 آب به دام نیفتد. هاآنای كه در گونهاسپرينلکرهای ديواری افقي نصب شده به -3

اسااپرينکلرهای آوياازان و اسااپرينکلرهای ديااواری در جااايي كااه اسااپرينکلرها و خطااوط انشااعابي         -5

شااوند، منباال آب قاباال شاارب اساات و    مااي دارینگااهباااالتر از آن ( يااا Fo31)Co3 كشااي در دمااای لولااه

 ناماه فناي  اساتاندارد ياا گاواهي    دارایكاه در  اسات   CPVCياا   يمسا  عملگار، كشاي بارای سیساتم پایش    لوله

 است. آمده برای كاربردهای لوله خشک ويژه به

 پیکربندی سیستم -7-2-3-6

هاااای ( و تماااام سیساااتم7)(3-2-7-3) بناااد از ناااوع توصااایف شاااده در عملگااارهاااای پااایشسیساااتم

 باشند. ایهمتفرقه نبايد شبک انبار، غیر از انبارهای تصرفكننده از عملگر محافظتپیش

 های سیالبیسیستم -7-3-3

7-3-3-0 

 نظارت شوند. خودكاربايد به صورت  های كشف حريقوسايل يا سیستم

7-3-3-2 

 .های سیالبي بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شوندسیستم



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 021

 

 

 ها و باراندازهاها، پایانهعملگر و لوله خشک برای اسکلهتركیبی پیشهای سیستم 7-0

7-0-0 

 ها و باراندازها نیز مطابقت داشته نهها، پاياالزامات حراحي و نصب اسکله ، بايد با3-3عالوه بر الزامات بخش 

 باشد.

 كلیات 7-0-2

7-0-2-0 

از  ای ساخته شده باشند كه نقص سیستم آشکارس       گونه عملگر و لوله خشک، بايد به های تركیبي پیشسیستم  

 سبب جلوگیری از عملکرد سیستم به عنوان يک سیستم لوله خشک خودكار متداول نشود.

7-0-2-2   

ک  ای ساخته شده باشند كه نقص سیستم لوله خش    گونهعملگر و لوله خشک، بايد به های تركیبي پیشسیستم  

سبب جلوگیری ا   سپرينکلرهای خودكار  ستم اعالم حريق          ا سی ساز به عنوان يک  شکار ستم آ سی سب  ز عملکرد منا

 خودكار نشود.

7-0-2-3 

( نباشااد، بايد قوانیني جهت عملکرد دسااتي  m63)ft211هايي كه نیازمند انتقال به فواصاال بیش از در مکان

 سیستم آشکارساز تدوين گردد.

7-0-2-0 

سپرينکلرها و آرايش    سپرينکلرها.  ا ستم      امه بیان ميهايي كه در ادا سی ستفاده در  یبي  های تركشوند ، برای ا

 عملگر و لوله خشک مجاز مي باشند:پیش

 اسپرينکلرهای باالزن  -3

 (نامه فنيفهرست شده )استاندارد يا گواهياسپرينکلرهای خشک   -2

های برگشاااتي در جايي كه  اساااپرينکلرهای پايین زن و اساااپرينکلرهای ديواری نصاااب شاااده بر روی خم  -7

 های برگشتي هر دو در ناحیه گرم شده باشند.ينکلرها و خماسپر

 اسپرينکلرهای ديواری افقي، به گونه ای نصب شوند كه آب در آنها به دام نیفتد.  -3
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 های تركیبیلوله خشک در سیستم سیستمشیرهای  7-0-3

7-0-3-0 

 235عدد باشااد و يا در هر منطقه حريق بیش از  611كه تعداد اسااپرينکلرهای ساایسااتم بیش از    هنگامي

شک          شیر لوله خ ستم بايد از حريق دو  سی شد، كل  سپرينکلر موجود با سته    in.6(mm351ا صورت موازی ب ( كه ب

 شده اند و از يک منبل اصلي تغذيه مي شوند كنترل گردد.

7-0-3-2 

باشد اين شیرها بايد در مقابل    ، شیرهای لوله خشک موازی مورد نیاز مي  3-7-3-3در جايي كه بر اساس بند  

 يکديگر چک شوند.

7-0-3-3 

هر شاایر لوله خشااک بايد به يک ضااامن فهرساات شااده )دارای اسااتاندارد يا گواهینامه( به كار افتاده توسااط 

 حريق، مجهز شود. سیستم آشکارساز

7-0-3-0 

صال        ضي و  از حريق ات صورت عر شک بايد ب شوند  تا   in.3(mm25شیرهای لوله خ صل  هر  tripping( بهم مت

 زمان انجام شود. حور همه دو شیر لوله خشک  ب

7-0-3-5   

ای كه يکي از دو شیر لوله گونه مجهز باشد به 3( بايد به يک شیر دارای نشانگرmm25)in.3لوله اتصال عرضي 

 شود و  عمل كرده باشد در حالي كه شیر ديگر فعال باشد. خشک بتواند قطل

7-0-3-6 

  های بای پاشاایرهای يک حرفه بین شاایرهای لوله خشااک و لوله اصاالي تغذيه كننده مشااترک بايد با لوله

in.2/3(mm35 شوند به شیر لوله خشک باعث نشود كه        گونه( تجهیز  شي از  نشت در متعلقات  ای كه اتالف هوا نا

 كننده مشترک تا  فشار نقطه لغزش كاهش يابد.تا اين كه فشار در لوله اصلي تغذيه  2دشیر بلغز

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Indicating 

2- Trip  
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7-0-3-7 

شانگر در هر كدام از اين لوله    شیر مجهز به ن شد به    يک  شده با صب  شیر ل گونه های بای پا بايد ن وله  ای كه 

 لوله خشک مجزا گردد. ديگر شیرهایيزر اصلي يا از منبل اصلي يا از خشک بتواند به حور كامل از را

7-0-3-2 

شک و پیش     ستم تركیبي خ سی ستاندارد يا          هر  شده )دارای ا ست  شونده  فهر سريل باز  سايل  عملگر، بايد با و

 نامه فني( در شیرهای لوله خشک، مجهز شده باشد.گواهي

 های فرعی سیستم كه از شیرهای یک طرفه استفاده می كنندبخش 7-0-0

7-0-0-0 

باشد، با استفاده از شیرهای يک حرفه، سیستم  اسپرينکلر مورد نیاز مي 235قه حريق  بیش از اگر در يک منط

 اسپرينکلر يا كمتر تقسیم كرد. 235هايي با را بايد به بخش

7-0-0-2 

اسپرينکلر نصب شده باشد، سیستم از حريق  611اگر سیستم در بیش از يک منطقه حريق يا حبقه با حداكثر 

 ه تغذيه مي شود.يک شیر يک حرف

7-0-0-3 

سمت سیستم هريک از شیرهای يک حرفه دارای يک شیر درين )تخلیه(       4هر بخش بايد در 
11in.(mm72)  

 باشد كه توسط درين كمکي سیستم لوله خشک كامل مي گردد.

7-0-0-0 

رم  های  گشده يا در كابینت های گرمهای كمکي سیستم لوله خشک بايد در منطقه   خطوط لوله درين و درين

 های كمکي برای هر بخش محصور شود.شده قرار گیرند تا شیرهای درين و درين
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 محدودیت زمان 7-0-5

7-0-5-0 

ای ساخته شده و تعداد اسپرينکلرهای كنترل شده بايد حوری محدود شود كه       گونهسیستم اسپرينکلر بايد به   

( لوله تغذيه  تجاوز نکرده و از زماني كه سااایساااتم         m322)ft311آب در دوره زماني كه از يک دقیقه برای هر     

 كند، به آخرين اسپرينکلر برسد.عمل مي 3حساس به حرارت

7-0-5-2 

 دقیقه باشد. 7حداكثر زمان مجاز نبايد بیشتر از 

 اتصال آزمون سیستم 7-0-6

امي  های لوله خشک الز گونه كه برای سیستم  بخش انتهايي بايد يک اتصال آزمون سیستم داشته باشد، همان      

 است.

 های چند سیکلیسیستم -7-5

7-5-0 

اساتاندارد ياا   دارای  سیساتم باه عناوان ياک    و  آزماون حاور وياژه   باياد باه   سایکلي هاای چناد   تمام سیستم

 د.باشن نامه فنيگواهي

7-5-2 

 .شوندهای نصب سازنده نصب بايد براساس دستورالعمل سیکليهای چند تمام سیستم

 زدگییخ های ضدسیستم -7-6

 

                                                                                                                                                                                                 

1- heat-responsive 
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 كلیات -7-6-0

7-6-0-0 

 باشد. مليبهداشت  مقرراتبايد مطابق با  يخهای ضد استفاده از محلول

7-6-0-2 

ستم    يخضد   سی سپرينکلر     ESFRهای نبايد در  ستفاده قرار گیرد مگر اينکه ا ستفاده با   ESFRمورد ا برای ا

 باشد. نامهدارای استاندارد يا گواهي يخمحلول ضد 

7-6-0-3 

ا ب هیدروسااتاتیک آزمونگیرند، بايد بعد از انجام مورد اسااتفاده قرار مي نزپايینكه اسااپرينکلرهای  در جايي

 كرد. تخلیه آب، آب را از تمام سیستم

7-6-0-3-0 

نبايد در جايي كه سیستم آزمون هیدرو استاتیک با مخلوط ضد يخ انجام شده است،        (7-3-6-3)الزامات بند 

 رود.كار به

7-6-0-0 

  دب شو نص بايد بر روی رايزر سیستم    پالكاردی ،دور از سیستم رايزر باشند    يخهای ضد  كه سیستم   در جايي

 .يخ دور تأمین شده توسط آن رايزر باشدهای ضد كننده تعداد و محل تمام سیستمكه مشخص

7-6-0-5 

ضد         پالكاردی ستم  سی صلي  شیر ا شخص  يخبايد بر روی  ساخت و عالمت تجاری   قرار بگیرد كه م كننده نوع 

 استفاده شده در سیستم باشد. يخاستفاده شده و حجم محلول ضد  يخ، غلظت حجمي محلول ضد يخمحلول ضد 

 یخ های ضدمحلول -7-6-2

7-6-2-0 

ضد ، محلول(2-2-6-3) بند غیر از مورد مجاز در ستم      يخ های  سی ستفاده در  ضد  برای ا بايد   زدگييخهای 

 .نامه فني باشنددارای استاندارد يا گواهي
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7-6-2-2 

را مخلوط كرد، بايد مجاز به اسااتفاده با  هانآپروپیلن گلیکول كه قبل از اسااتفاده بايد  يخ های ضاادمحلول

دارای  ای در يک كاربرد ويژه برای چنین استفاده  ESFRكه اسپرينکلرهای   باشند در جايي  ESFRاسپرينکلرهای  

 ند.نامه باشاستاندارد يا گواهي

 كشی و شیرهای منبعآرایش لوله -7-6-3

7-6-3-0 

ضد       در جايي ستم  سی شتي          زدگييخكه ارتباط بین  شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگ ستم لوله تر  سی و 

-3)گونه نشان داده شده در شکل كشي و شیرها بايد به فراهم نشده است لوله   (5-7-6-3) بند باشد و شرايط  نمي

 نصب شوند. (6-7-3

 

 
 .باشندمي شدن حذف به مجاز باشندمي A ریش سطح ريز نکلرهاياسپر كه ييجا در يک حرفهی رهایش -3 نکات:

mm3(in. 1 سوراخ  -2

32
ساط  به دادن اجازهی برا يک حرفه ریش  زبانه ( در  زای ریجلوگی برا نيبنابر ا و دما شيافزا اثر در محلول انب

 .باشدمي الزم نکلرهاياسپر بيتخر

 منبعی رهایش و كشیلوله شیآرا -0-3-6-7 شکل
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7-6-3-2 

و سیستم لوله تر شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگشتي باشد و       زدگييخارتباط بین سیستم ضد     جايي كه

-3)يا  (7-7-6-3) گونه نشان داده شده در شکل   كشي و شیرها بايد به  فراهم نشده است لوله   (5-7-6-3)شرايط  

 نصب شوند. (6-7-3

7-6-3-2-0 

 .شودبايد تهیه  (6-3-33-1) بند جريان رو به جلو كامل مطابق با آزمونيک وسیله برای انجام دادن 

7-6-3-3 

 شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگشتي باشد و    ترو سیستم لوله    زدگييخكه ارتباط بین سیستم ضد     جايي

ست، يک    (5-7-6-3)شرايط   شده ا ساط   منبلفراهم ن ستاندارد يا گواهي انب ساط   نامه فني دارای ا برای جبران انب

 نشان داده شده است. (7-7-6-3)گونه كه در شکل هم شود همانبايد فرا يخحرارتي محلول ضد 

 
 كشی به همراه ابزار جریان برگشتیآرایش لوله -3-3-6-7شکل 

7-6-3-3-0 

 انبساط دمای هوا قبل از شارژ و فشار هوای قبل از شارژ بايد در نظر گرفته شوند. منبلهنگام تعیین اندازه 



 027 22/10/11        الزامات سیستم -فصل هفتم

 

 

7-6-3-3-2 

ای باشد كه ماكزيمم فشار سیستم از فشار ارزيابي شده برای هر كدام از اجزای      گونهانبساط بايد به  منبلاندازه 

 بیشتر نباشد. يخ زدگي،سیستم ضد 

7-6-3-0 

 .mm32(inشیر احمینان 
𝟏

𝟐
بند انبساط مورد نیاز در  منبلجای ه مجاز است تا بنامه دارای استاندارد يا گواهي( 

گونه كه در  نشود همان L353(gal31 )بیشتر از   يخود مشروط بر اينکه حجم سیستم ضد     استفاده ش   (3-6-7-7)

 نشان داده شده است. (3-7-6-3)شکل 

7-6-3-5 

نبايد   شااوند،برآورده ميكه سااه شاارط زير  در جايي (7-7-6-3)و  (2-7-6-3)، (3-7-6-3) بندهایالزامات 

 :كار رودبه

شار باالتر   دارینگهبه منظور  -3 سه با      سمت خودكار ف ستم در مقاي ل آب منب يک حرفهشیر   ،منبل سمت سی

ضد       ستم  سی ضد      صورتي كه  دركند، را از منبل آب جدا مي يخ زدگيكه  ستم  شار    اب زدگييخسی يک پمپ ف

 ها مجهز شده است.يا دستگاه وسايلخودكار يا ديگر 

شد      -2 شده با شار به خودكار حور هبرا  محلولتا  شرايطي ايجاد  یل  دلبرای جلوگیری از افزايش بیش از حد ف

 .  انبساط حرارتي محلول آزاد كند

دلیل  پیش آمیخته چنانچه برای بازيابي فشار سیستم به   خودكار محلولحور هبتا  شرايطي ايجاد شده باشد    -7

 .انقباض حرارتي الزم است، آزاد شود

7-6-3-6 

 ورترين بخش سیستم نصب شود.بايد در د آزمون /تخلیه ک اتصال ي

7-6-3-7 

ستم    در شتر از سی صال  L5/731(gal311 )، برای هر L1/563(gal351) هايي با ظرفیت بی  آزمونبايد يک ات

 شود. تهیهاضافي 
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 باشند.باشند محاز به حذف شدن ميدر جايي كهاسپرينکلرها زير سطح شیر مي يک حرفهشیرهای  -3 :نکات 

 mm3(.in سااوراخ -2
1

32
 ازی ریجلوگی برا نيبنابرا و دما شيافزا اثر در محلول انبساااط به دادن اجازهی برا میتنظ ریشاا زبانه در (

 .باشدمي الزم نکلرهاياسپر بيتخر

 كشی منبع با شیر اطمینان و ابزار جریان برگشتیآرایش لوله -0-3-6-7شکل 

 آتش كننده در برابرمحافظت تاتصاال دونب ی اسپرینکلر خودكارهاستمسی -7-7

 حلقه بسته گردشیهای سیستم -7-7-0

 اجزای سیستم -7-7-0-0

7-7-0-0-0 

  تورالعملدس اين مقررات حلقه بسته اصوالً يک سیستم اسپرينکلر است و مطابق با همه        گردشي يک سیستم   

نشاني،   آتشهای هشدار، اتصاالت   يک سیستم، زنگ   مساحت های شرايط برای كنترل شیرها، محدوديت   همچون

 .استاصالو شده  (3-3)يي كه در بخش هاآن به جزباشد، فضای اسپرينکلر و مانند آن مي

7-7-0-0-2 

 .برآورد كنندرا  (6)لوله بايد الزامات تصريح شده در فصل  هایكشي، اتصاالت، شیرها و آويزلوله



 021 22/10/11        الزامات سیستم -فصل هفتم

 

 

7-7-0-0-3 

  بايد در محل تقاحل جايي كه غیررسااانااند يک اتصااال فراهم نشااده (3-3-3-3-3) بند كه الزامات تا زماني

 استیل(. به)به عنوان مثال از ما  يابند نصب شودكشي به همديگر اتصال ميمتفاوت لوله مصالح

7-7-0-0-0 

 باشند.اند مورد نیاز نميكشي اتصال يافتهكه اسپرينکلرها به لوله در جاهايي غیر رسانااتصاالت 

7-7-0-0-5 

اگرچه  ،نامه فني يا استاندارد باشند  دارای گواهيكمکي ديگر برای سرويا اسپرينکلر    وسايل یست تا  نالزامي 

ها بايد تحت فشار   ، رادياتورها و نورافکنهای حرارتيمبدل، سیركوله )گردشي(  های ها، پمپپمپ مثل وسايل اين 

bar3/32ا يbar3/21(psi335ا يpsi711)  برابر فشااار كار ساایسااتم آب( تا مطابق با   5باشااند )فشااار گساایختگي

 مورد نیاز اجزای سیستم اسپرينکلر باشند. بندیدرجه

7-7-0-0-6 

فیزيکي خود را تحت  محافظت شااوند تا يکپارچگي ساااختمان ای توسااط مصااالحگونهبهكمکي بايد  وسااايل

 د.جلوگیری شوآتش در برابر ظت ايجاد اختالل در سیستم حفا از كهشرايط آتش حفظ كنند 

7-7-0-0-7 

آويزان هسااتند بايد به صااورت مسااتقل از بخش اسااپرينکلر   ساااختمان سااازه كه از كمکي در جايي وسااايل

 د.نشو ، مهارسیستم

7-7-0-2 

  ننده و سردكننده اتصال يافته بايد دارایكمكشي برای تجهیزات گرهای لولههیدرولیکي. سیستمهای مشخصه  

كشااي بازگردانند تا از موارد زير  به ساایسااتم لوله های كمکي باشااند يا بايد دارای آرايشااي باشااند كه آب راپمپ

 احمینان حاصل شود:

 سردكننده عبور كند. ياكننده آب مورد نیاز برای اسپرينکلرها از درون تجهیزات گرم تانیست الزم   -3

ب اسااپرينکلر به هر كدام از اسااپرينکلرها وجود حداقل بايد يک مساایر مسااتقیم برای جريان آب از منبل آ  -2

 داشته باشد.

 باشد. دستورالعملاندازه لوله در مسیر مستقیم بايد مطابق با الزامات حراحي در اين   -7
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شي از لوله   -3 سپرينکلر    هیچ بخ شي ا صال يافت   تجهیزات گرم يمد عملیات صرفنظر از ك سردكننده ات   ه،كننده و 

 راحي سیستم اسپرينکلر داشته باشد.نبايد فشاری كمتر از فشار ح

كننده و سردكننده نبايد وجود داشته    آب از سیستم به علت عملیات تجهیزات گرم   يا سرريز گونه كاهش هیچ  -5

 باشد.

سیله برای  كن شیرهای قطل    -6 شي برای تجهیزات گرم بايد بر روی لوله تخلیهو يک و ننده در  سردك  ياكننده ك

صال به لوله  شود و بايد به     تمام نقاط ات سپرينکلر فراهم  شي ا ساندن به        گونهك سیب ر شوند كه بدون آ صب  ای ن

سرويا  سخگويي دهي و قابلیت  سپرينکلر، ا      پا ستم ا سیله كمکي  تعمیر يا حذف مکانسی وجود   هاآن هرگونه و

 داشته باشد.

 نصب شوند. كنها بايد بر روی تجهیزات كمکي در كنار شیرهای قطل تمام اجزای كمکي شامل صافي -3

 دمای آب -7-7-0-3

 حداكثر -7-7-0-3-0

7-7-0-3-0-0 

 تجاوز كند.Co39(Fo321 )از  هیچ موردی حداكثر دمای آب جاری درون بخش اسپرينکلر نبايد در

7-7-0-3-0-2 

های  برای اين منظور بايد برای خاموش كردن سیستم  نامه دارای استاندارد يا گواهي ابزارهای كنترل محافطتي 

تجاوز كرد،  Co39(Fo321 )سردكننده هنگامي كه دمای آب جاری درون بخش اسپرينکلر سیستم از  ياكننده گرم

 نصب شوند.

7-7-0-3-0-3 

)كالس(  دما بندی با درجهشاااود بايد از اساااپرينکلرهای بیشاااتر مي Co1/73(Fo311)كه دمای آب از  جايي

 توسط يا دما باال استفاده كرد.م

7-7-0-3-2 

 نخواهد رسید.Co3(Fo31 )كه دما به زير شودگرفت تا اين احمینان حاصل  در نظرهايي را بايد حداقل احتیاط
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7-7-0-0 

از توزيل مناساااب آب كشاااف حريق يا  نبايد مانعي برایكاری و مانند آن كشاااي، عايقابزارهای كمکي، لوله

 د.شوناسپرينکلرهای خودكار 

 عالئم -7-7-0-5

7-7-0-5-0 

 كننده اسپرينکلر بايد وصل شوند.عال م احتیاط به همه شیرهای كنترل

7-7-0-5-2 

 عال م احتیاط بايد به صورت زير نوشته شود:

اشد.   ب كند. آن را نبنديد مگر بعد از اينکه آتش خاموش شده اين شیر، تجهیزات حفاظت از آتش را كنترل مي 

 باشد از شیرهای كمکي استفاده كنید.هنگامي كه بستن مسیر منبل به تجهیزات كمکي ضروری مي

 آيد.اين شیر بسته شود، زنگ خطر خودكار به صدا در مي : اگرهشدار

 های آبافزودنی -7-7-0-6

7-7-0-6-0 

ش            شته با ضد آتش آب دا صیات  صو سويي بر خ شده به آب نبايد اثرات  ند و بايد مطابق با قوانین مواد افزوده 

 باشند. مليبهداشت 

7-7-0-6-2 

ستفاده از افزودني  سوب را  توانندايي كه ميهدر ا ستم    ر سی شي قديمي  های لولهاز  ايد  ب معلق كننديا  جداك

 احتیاط كرد.

7-7-0-6-3 

ستم     در جايي كه سی سب  ضروری مي افزودني ،برای عملکرد منا شند بايد احمینان ها الزم و  صل كرد كه  با   حا

 ها به سیستم اضافه شوند.شود دوباره افزودنييا هنگامي كه آب از سیستم حذف مي آزمون هشدار از بعد
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 جریان آب تشخیص -7-7-0-7

7-7-0-7-0 

ط يا  گونه شاراي ها نبايد تحت هرو پمپ سایركوله كشاي  كمکي، لوله وساايل اساپرينکلر از حريق  از تأمین آب 

 های اشتباه جريان آب اسپرينکلر شود.سبب سیگنالتا، ايسعملیات زودگذر يا 

7-7-0-7-2 

كه   يشود، در حال مي تخلیهسیستم    آزموناتصال   حريقيا از شده  هنگامي كه آب از حريق يک اسپرينکلر باز  

سیگنال جريان آب       حالتتجهیزات كمکي در هر يک از  ستند،  شن، خاموش، زودگذر، پايدار( ه های عملیاتي )رو

 اسپرينکلر نبايد معیوب باشد.

های اسپپپرینکلر های در معرض )سپپیسپپتماسپپپرینکلرهای بیرونی برای مقابله با آتش -7-2

 محافظتی در معرض(

 كاربردها -7-2-0

7-2-0-0 

اده از شود يا نه، استف  با استفاده از سیستم اسپرينکلر محافظت مي     هاساختمان اينکه كه آيا درون  نظر ازصرف 

 .استو ساختارها مجاز  هاساختمانبرای  در معرضهای برای آتش اسپرينکلرسیستم 

7-2-0-2 

ها و ديگر حفاظت از پنجرهايجاد برای  بايد هاآناساات، مورد نیاز  درمعرض اسااپرينکلركه ساایسااتم   جايي

 شوند. ها يا هر تركیبي از اين موارد، نصبهای داخل ديوارهای بنا، حفاظت ديوارها، حفاظت سقفبازشو

 آب و كنترلمنبع  -7-2-2

7-2-2-0 

شد، شده   برآورده (2-2-1-3) بند الزاماتمگر اين كه  شده برای حفاظت در مقابل        با صب  سپرينکلرهای ن ا

ستاندارد همان  معرض درهای سوزی آتش صل   بايد از يک منبل آب ا ست،      (37)حوری كه در ف شده ا شرو داده 

 تأمین شوند.
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7-2-2-2 

، نشااانيها يا اتصاااالت آتششاایرهای دسااتي يا پمپ ها نظیركنندهتامینشااده اساات، ديگر جايي كه تأيید 

 استفاده شوند. درمعرضتوانند برای تأمین آب به اسپرينکلرها برای حفاظت مي

7-2-2-3 

ه  كای درمحل قرار گرفته باشند  گونهشود بايد به نشاني برای تأمین آب استفاده مي  كه اتصاالت آتش  در جايي

 تحت تأثیر  قرار نگیرند.در معرض سوزی توسط آتش

 كنترل -7-2-3

7-2-3-0 

 هر سیستم اسپرينکلر خارجي بايد شیر كنترل مستقل داشته باشد.

7-2-3-2 

صورت دستي فقط بايد در جايي مورد استفاده قرار بگیرند كه نظارت دايمي     اسپرينکلرهای باز كنترل شده به  

 وجود داشته باشد.

7-2-3-3 

 اسپرينکلرها بايد از نوع باز يا خودكار باشند.

7-2-3-0 

سپرينکلرهای خودكار در مناحقي كه در معرض    ستم     مي زدگييخا سی شند بايد  شک با با  مطابق های لوله خ

ضد  ستم سی  (6-3)بخش مطابق با ا ي (2-3)بخش  سپرينکلرها  دگي يايخهای  شک با حول كافي   یا صل به  مخ ت

 باشند. شدههای گرم قرار گرفته در منطقه ترهای لوله سیستم

7-2-3-5 

ستم   عملکرد  سط    با های خودكار سی سپرينکلرهای باز بايد تو شده بر كننده حريق یزات اعالمهتجا ای حراحي 

 كاربرد ويژه كنترل شوند.
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 سیستماجزای  -7-2-0

 تخلیه شیرهای -7-2-0-0

غیر از  ود،ش مجزای نصب  شیر تخلیه  بايد يک  بیرونياسپرينکلر  هر شیر كنترل شبکه   سیستم    بر روی سمت 

 .باشدكار رفته به كننده باالسریتغذيه سیستم تخلیهبرای ساده كردن  3كه يک اسپرينکلر باز، جايي

 یک طرفهشیرهای  -7-2-0-2

7-2-0-2-0 

 جدا معرضسطح در  شوند، كه از دونصب مي ساختمانمجاور يک  سمتكه اسپرينکلرها بر روی دو  در جايي

  سطتوخطوط لوله بايد انتهای باشند، مي سمتكنند و دارای شیرهای كنترل مجزا برای هر و متمايز محافظت مي

لر  ای قرار گرفته باشند كه يک اسپرينک  گونهبايد به يک حرفهباشد و اين شیرهای    شده  متصل  يک حرفهشیرهای  

 .كننداحراف گوشه، عمل 

7-2-0-2-2 

 باشد. تخلیه، چیدمان شدهبايد برای  يک حرفهشیر  لوله میاني بین دو

7-2-0-2-3 

عنوان يک راه حل جايگزين، يک اسااپرينکلر اضااافي بايد بر روی هر ساایسااتم قرار گرفته در احراف گوشااه به

 سیستم درگیر، نصب شود.

 سیستم چیدمان -7-2-0-3

شده را تحت    يک حريق درمعرضكه  جايي ساختار حفاظت  ستم نبايد      ،دهدتأثیر قرار مي، دو حرف يک  سی

 كه به صورت يک سیستم مجزا عمل كند. چیدمان شودای گونهبین دو حرف تقسیم شود بلکه بايد به

 لوله و اتصاالت -7-2-5

 بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشند. سازهيا  ساختمانلوله و اتصاالت نصب شده بر روی بخش خارجي 

 

                                                                                                                                                                                                 

1- Top fed  
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 هاصافی -7-2-6

صلي كه  در رايزر يا سپرينکلرهايي با فاكتور   از منبل تغذيه ا سمي  Kا شتیباني  K-2.8(40)كمتر از  ا ند  نكمي پ

 فراهم شود.نامه فني ارای استاندارد يا گواهيدبايد يک صافي 

 گیریاندازهاتصاالت  -7-2-7

پايین شاایر كنترل هر  بالفاصاالهبايد  (7-33-1)مطابق با نامه فني دارای اسااتاندارد يا گواهييک فشااارساانج 

 سیستم نصب شود.

 اسپرینکلرها -7-2-2

7-2-2-0 

ديوار يا دو سااطح از سااطح از  حبقهاسااتفاده از يک رديف مجزا از اسااپرينکلرها برای محافظت از حداكثر دو 

ای است كه جاری شدن  گونههای معماری بهصهمشخ كه اند، در جاييهايي كه به صورت عمودی قرار گرفتهپنجره

 .استمجاز سازد، پذير ميمکانرا اآب به سمت پايین 

7-2-2-2 

های پن    جايي  يا  جكه قرنیز به      اجزایره  به منجر  يا پیش مشاااا مدگي فرورفتگي   بیش از به عمق  هايي آ

mm3/25(in.3) در نظرم شااود، بدون شااوند، اسااپرينکلرهای مجزا برای هر پنجره روی هر سااطح بايد فراه مي  

 ها يا كل ديوارها فراهم شده است يا نه.گرفتن اينکه آيا محافظت برای پنجره

7-2-2-3 

( از سطح   in.32تا  in.6)mm715تا  mm352 های محافظت از ديوار، اسپرينکلرها بايد در فاصله  برای سیستم  

صورت مشخص شده در     يا بايد به، m33/2(ft1)فاصله بین  ( باالی ديوار با حداكثر in.6)mm352ديوار و به فاصله  

 قرار بگیرند. درمعرضاسپرينکلر برای استفاده محافظت  نامهاستاندارد يا گواهي

7-2-2-0 

سپرينکلرهای پنجره  برای محافظت از پنجره و ديگر ورودی ستاندارد يا گواهي ای های مشابه، ا ي  نامه فندارای ا

 .قرار گیرد (3-1-1-3)باالی پنچره مطابق با جدول  mm1/51(in.2)بايد به اندازه 
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7-2-2-5 

  قرنیز دارایاند، اسااپرينکلرهای شااده نصااب كننده در معرضهای اسااپرينکلر محافظتكه ساایسااتم در جايي

ستاندارد يا گواهي  شتر  سوختن برای محافظت از قرنیزهای قابل  نامه فنيا بايد مورد   mm715(in.32)از  عمق بی

 گیرند. استفاده قرار

7-2-2-5-0 

سپرينکلرهای   شکل از  م 3دهانهبايد در هر  قرنیزا صل به اندازه      اجزای قرنیزت شوند و بايد در حداكثر فوا صب  ن

m15/7(ft31قرار گیرند، به )به اندازه  دفلکتوركه  حوریmm211(in.1)  قرار گیرند. پوشش سقفدر زير  

7-2-2-6 

  معیارهای تخلیه و مناحق يا ديواری( هنگامي كه مطابق با پاين زن، زنباز )باال كنندهاسااپریاسااپرينکلرهای 

سط  سقف        3گروه  محافظتي خطر متو شند، بايد برای كاربرد در محافظت از  شده با صب  ، موازی با  با دفلکتور ن

 ند.مجاز باش( باالتر از سطح سقف in.31)mm353 شیب و حداقل

 

 ی اسپرینکلرهای پنجرههامکان -0-2-2-7جدول 

 (ft) پهنای پنجره
 اسمی Kضریب 

 (.in)فاصله اسمی از پنجره 
U.S متریک 

 3 31 1/2 7 حداكثر تا

 1 31 1/2 3تا  7 >

 9 31 1/2 5تا  3 >

 3تا  5 >

6/5 11 32 

2/33 361 32 

 3 31  1/2 دو عدد

 5/9تا  3 >
33 211 32 

 9 31  1/2دو عدد 

 32 11  6/5دو عدد  32تا  5/9 >

 

7-2-2-6-0 

كه به  هاآندفلکتور اند بايد به همراه قرار گرفته 2ایاسپرينکلرهای لبه  كه مانندزن استفاده اسپرينکلرهای باال  

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Bay 

2- Ridge pole 
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صله  حداكثربا  لبهی باالmm352(in.6 )صورت افقي و حداقل   شده در   شده   حفاظت مناحق وگذاری فا تعیین 

 .باشند مجاز ،بیشنمای پالن نسبت به امتداد 

 تبریدیفضاهای  -7-1

 هستند Co0(Fo32)فضاهایی كه در دمای باالی  -7-1-0

 رود.كار نميبه هاآناين بخش در مورد  الزامات ،( هستندFo72)Co0فضاهايي كه در دمای باالی 

 شوندمی دارینگه Co0(Fo32)فضاهایی كه در دمای زیر دمای  -7-1-2

 كلیات -7-1-2-0

7-1-2-0-0 

كند، بخشااي از لوله كه برای تعويض و عبور ميسااردخانه جايي كه لوله اسااپرينکلر از ديوار يا كف به فضااای 

 قرار گیرد. سردخانهبايد بالفاصله داخل فضای جابجايي است، 

7-1-2-0-2 

 ( باشد.in71.)mm362بیان شد حداقل بايد  (3-3-2-9-3)حول بخش تعويضي لوله كه در 

 ر فشار هوای پایینهشدا آژیر -7-1-2-2

7-1-2-2-0 

ست،     برآورده (2-2-2-9-3)بند  الزاماتكه  تا زماني شده ا شار هوای پايین    يک ن شدار ف محلي كه   بايد دره

 نصب شود. ،دارد تحت نظر قرارهمیشه 

7-1-2-2-2 

ستم   شدار  ي كههايسی سیله خودكار    هایمجهز به ه شار پايین محلي و و ست   ميهوا حفظ ف شند، الزم نی ه ببا

 د.است، هشدار دهنمي  دا تمراقبتحت كه  محلي

 كشیلوله شیب -7-1-2-3

 نصب شود. ه،قید شد (7-7-2-36-1) ندكه در بشیبي بايد با تبريدی كشي در فضاهای لوله



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 032

 

 

 منبع هوا یا نیتروژن - 7-1-2-0

 باشد:يکي از موارد زير  مطابق ها بايدمنبل هوا يا نیتروژن برای سیستم

 د.دهكاهش را رحوبت اين كه با كمترين دما برای  ياز اتاق هوا -3

برای كاربردی كه از هوای محیط استفاده   نامه دارای استاندارد يا گواهي  كنندهخشک كمپرسور هوا /  پکیج  -2

 كنند.مي

 استفاده شده به جای هوای فشرده. یگاز نیتروژن فشرده از سیلندرها -7

 كنترلشیر  -7-1-2-5

ستم    آزمونبرای  سی شیر كنترل  عملي  شانگر مؤثر بايد يک  سپرينکلر در بیرون  در رايزر هر روی  3دارای ن هر ا

 شود.فراهم  سردخانهاز فضای 

  طرفه یک شیر -7-1-2-6

7-1-2-6-0 

  .mm3/2(inبا سوراخي به قطر   يک حرفهنشده است يک شیر     برآورده (2-6-2-9-3) بند كه الزامات تا زماني
𝟑

𝟑𝟐
 نصب شود. (5-2-9-3) بند مورد نیاز در آزمونشیر  پا ین( در زبانه بايد در سیستم رايزر 

7-1-2-6-2 

  خلیهتروند و برای كار ميبه عملگرپیشيي كه شیرهای لوله خشک يا شیرهای    هامکاندر  يک حرفهشیرهای  

دارای اسااتاندارد يا   باقي ماندن آب اولیهاند و برای نصااب بدون حراحي شااده محل اسااتقرارآب باالی  تمامكامل 

 .الزامي نیست شود،ميدر رايزر سیستم استفاده ن آب پركننده اولیه كه اند و جاييشده نامهگواهي

 كشی منبع نیتروژن یا هوالوله -7-1-2-7

7-1-2-7-0 

-9-3)و  (3-3-3-2-9-3) بندهای مطابقشود بايد  مي فريزریكشي منبل نیتروژن يا هوا كه وارد فضای   لوله

 باشد. (2-3-3-2

 

                                                                                                                                                                                                 
1-Indicating  
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 منبع هوا -7-1-2-7-0-0

( قطر  in.3)mm25( حول و ft6)m9/3حداقل تعويض بوده و قابلكشاي منبل بايد با دو لوله كه به آسااني   لوله

شد،     شته با شود دا شکل  كه  مجهز  شکل   ((الف) 3-3-3-2-9-3)در  شده    ((ب)3-3-3-2-9-3)يا  شان داده    ن

 .است

 منبع نیتروژن -7-1-2-7-0-2

له  به آسااااني           لو كه  له  يک لو با  يد  با بل تعويض بوده  كشاااي منبل  قل    قا حدا قل    m9/3(ft6و  حدا ( حول و 

mm25(in.3 قطر )،مجهز شود. داشته باشد 

7-1-2-7-2 

 گرمي قرار گرفته مجهز شود. مکانهر خط تغذيه بايد با شیر كنترل كه در 

7-1-2-7-3 

 شود تا هوای موردنیاز سیستم را در هر زماني تأمین كند.فقط يک خط تغذيه هوا بايد باز 

 عملگررهاسازی سیستم پیشبرای  كشف حریق -7-1-2-2

 عملگرپیشهای برای سیستم های حریقكاشف -7-1-2-2-0

7-1-2-2-0-0 

 حريق هایكاشف بايد حوری حراحي شود تا قبل از عملکرد اسپرينکلر عمل كند مگر اينکه    سازی سیستم رها  

 را داشته باشند. (2-3-1-2-9-3)رايط بند ش

يا      های حريق كاشاااف  -الف يد از نوع الکتريکي  مايي كمتر از           از نوع نیبا با نرخ د بت  ثا مای  با د ماتیکي  و

 اسپرينکلرها باشند.

 باشند. 3حساس به تغییر ناگهاني دمانبايد از نوع  كشف حريقهای دستگاه -ب

7-1-2-2-0-2 

ستم       جايي سی ستم يک  سی ستم    بندعملگر همپیشكه  سی   بند تکيمهضد انجماد  عملگر پیشدوتايي يا يک 

اگر   باشد مجاز مي خانهشده برای استفاده در منطقه سرد   تأيید حريق وسايل كاشف  باشد، استفاده از هر نوع ويژه   

 

                                                                                                                                                                               

3- Rate-of-rise 



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 001

 

 

ستاندارد يا گواهي مطابق با الزامات  ستاندارد و  هاآن نامها شماره  م مطابق با ا ستم   » 39613-3لي ايران  های  سی

  دارینگهاندازی و تعمیر و : دستورالعمل برای حراحي، نصب، راه  3قسمت   -هاساختمان كشف و اعالم حريق برای  

 باشند.نصب شده « هاساختمانها در سیستم

 در سقف های حریقكاشف مکان -7-1-2-2-2

 های صافزیرسقف -7-1-2-2-2-0

 ند.خود باش نامهيگواه يااستاندارد  صلهبیش از فاای در فاصلهنبايد  های كشف حريقسیستم

 صافناهای برای سقف -7-1-2-2-2-2

كل فضااای مجاز  يانامه دارای اسااتاندارد يا گواهيخطي های كاشاافنبايد از نصااف فضااای  های حريقكاشااف

 ند.ناسپرينکلر تجاوز ك

 هادر قفسه های حریقكاشف مکان -7-1-2-2-3

7-1-2-2-3-0 

ست، يک    برآورده (3-1-2-9-3) شرايط بند كه  تا زماني شده ا شف از  ترازن از  ترازبايد برای هر  های حريقكا

 اسپرينکلرها نصب شود.

7-1-2-2-3-2 

 به صورت زير نصب شوند: ایاسپرينکلرهای قفسه تراز انباربايد به صورت عمودی درون يک ها كاشف

شف  -3 سه ها كا سه   رویهای تک رديفي درون دودبايد در قف ضي و در قف حولي   رویهای دو رديفي در دودعر

 قرار گیرند.

عرضااي قرار   رویيا در فضااای دودو حولي  رویدود فضااایيا در ها كاشاافهای چند رديفي، برای قفسااه -2

 ( باشد.ft5)m5/3از هر اسپرينکلر  افقي گیرند و بايد به فاصلهمي

 ای بايد نصب شوند.و درون قفسه يهای اسپرينکلر سقفی سیستممجزا براكشف های سیستم -7

ستم از نوع پیش    جايي -5 سی ستم      دوتايي مي بندعملگر همكه  سی شد،  شف حريق با شیره  يسقف  كا ای  بايد 

 قفسه ای عملیاتي كند. عملگر داخلو پیش يسیستم سقف برای هر دوسولنو یدی را 
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mm3/2(in. 32با سوراخ  يک حرفه، شیر وداستفاده نشیه اول پركننده اگر از آب -3: نکات

 (  در زبانه مورد نیاز نیست.3

 منبل هوا به باال يا كنار لوله سیستم، اتصال داشته باشد. -2

 ( باشد.ft6)m1/3( و حول حداقل in.3)mm25قابل حذف، بايد يک لوله با قطر  حداقل  یهر خط لوله هوا -7

توپی زدگی بیرون احتمالمورد استفاده برای به حداقل رساندن  سردخانهمنطقه  اسپرینکلرسیستم  -)الف(0-0-7-2-1-7شکل 

 ی. یخ

 

mm3/2(in. 32با سوراخ  يک حرفهشیر  ود،ستفاده نشیه ااول پركننده آباز اگر  -3 :نکات
 ( در زبانه مورد نیاز نیست.3

 نصب شده باشد. m1/3(ft6)( و حول حداقل in.3)mm25خط لوله هوا قابل حذف با قطر حداقل  -2

 عملگرپیشسیستم  چیدمان -)ب(0-0-7-2-1-7شکل 



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 002

 

 

 ایو درون قفسه یبرای اسپرینکلرهای سقف تنها كشف حریقسیستم  -7-1-2-2-0

 باشد كه همه شرايط زير مهیا شده باشند:تنها در جايي مجاز مي يسقف كاشف

 ( باشد.ft75)m3/31 انبارشحداكثر ارتفاع  -3

 .( باشدft31)m2/32حداكثر ارتفاع سقف  -2

 باشد. IIIكالس  انبارشحداكثر خطر  -7

 وجود نداشته باشد.قفسه توپری هیچ  -3

شیر  ي  -5 سقف   عملگرپیشک  سپرينکلرهای  سه و  يبرای ا ساني را محافظت مي درون قف كنند به ای كه منطقه يک

  كننده جريان پايینفراهمكه شاااخص مجزا  يک حرفهبه همراه شاایرهای كنترل و شاایرهای ، كار رفته باشااد

 نشان داده شده است. (3-1-2-9-3)گونه كه در شکل  باشند، هماني ميدست

قرار  نامه دارای اسااتاندارد يا گواهي های حريقكاشاافدر سااقف حداكثر به اندازه نصااف فاصااله   هاكاشااف  -6

 ای كه اين فاصله كمتر از فاصله قرارگیری اسپرينکلرها نباشد.گونه گیرند، بهمي

 

 
 شیر چیدمان -0-2-2-1-7شکل 

 و تهویه تجاریپز  های پخت وسیستم -7-01

 كلیات -7-01-0

پاشااشااي  های اسااپرينکلرهای اضااافي يا نازل پز محافظت شااده با اسااپرينکلرهای خودكار، در مناحق پخت و

  به بیرون چرببخارات  انتقالهای تهويه كه برای و ساایسااتم تجاریپز  پخت و تجهیزاتخودكار برای حفاظت از 
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 شده باشد مگر اينکه سیستم حفاظتي ديگری به كار رفته باشد. فراهماند بايد حراحي شده

 های خودكاراسپرینکلرها و نازل -7-01-2

7-01-2-0 

  پاشااشاايهای نشااده اساات، اسااپرينکلرهای اسااتاندارد يا نازل برآورده (2-2-31-3) بند كه الزامات تا زماني

با محفظه    هود،  خروجي داكت ، حلقه  خروجيهای  ای قرار گرفته باشاااند كه حفاظت از لوله        گونه خودكار بايد به    

 فراهم شود. هود خروجي 3تجمیل هوا

7-01-2-2 

 های تجمیل هوا با تزريق هواها و محفظهگلويي داكتها، داكتخودكار در  پاشااشاايهای نازلاسااپرينکلرها يا 

سط استخراج   جايي ستاندارد يا گواهي  روغنهای كنندهكه همه تجهیزات پخت و پز تو ده  كار برنامه فني بهدارای ا

   باشند.نبايد الزامي  ،شوندمي

7-01-2-3- 

شده  (5-2-31-3)كه الزامات  تا زماني ستاندارد و نازل    ،اندفراهم ن سپرينکلرهای ا شي    های ا ش خودكار بايد  پا

 .محافظت كنندای قرار گرفته باشند كه از تجهیزات پخت و پز و سطوو پخت گونهبه

7-01-2-0 

 موانعياين هودها  ،، بنابراينشوند محسوب مي فظت شده  احناحق محريق، م ءهای احفاسیستم   دارایهودهای 

 ندارند. زيرين دهي سطحپوشش به  نیازو  نشدهتلقي باالسر های اسپرينکلر برای سیستم

7-01-2-5 

شاااده محساااوب  محافظت    ،ند هساااتحريق خودكار   ءتجهیزات احفا  دارایتجهیزات پخت زير هودهايي كه    

 ند.ندارمحافظت سیستم اسپرينکلر باالسر  لزومي بهو  وندشمي

 

                                                                                                                                                                                                 

1- Plenum 



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 000

 

 

 هاداكت –خودكار  نازل پاششیاسپرینکلر و  حلم -7-01-3

7-01-3-0 

بايد يک      خروجيهای  داكت اند،  نشاااده برآورده (3-7-31-3)يا   (2-7-31-3) بندهای   كه الزامات   تا زماني  

شي     ش سپرينکلر يا نازل پا شند كه  خودكار  ا شته با سر در باال دا قرار   3هر رايزر عمودی و در نقطه میاني هر خم ی 

 گرفته باشد.

7-01-3-2 

سپرينکلرها يا نازل  شي خودكار در رايزر عمودی خارج از   ا ش ست،  الزامي ساختمان های پا شروط بر اينکه    نی م

شروط بر اينکه داخل     سوختن در معرض مواد قابل  ،رايزر شد يا م صله افقي بین خروجي هود و    ساختمان نبا و فا

 ( باشد.ft25)m6/3رايزر عمودی حداقل 

7-01-3-3 

شده  برآورده (3-7-31-3) بند كه الزامات تا زماني ست،  ن سپرينکلر يا    خروجيهای داكت ا افقي بايد دارای ا

  حداكثرای قرار گرفته كه از فاصاااله گونه( بهft31)m7در مراكز كه باشاااند  یخودكار نازل پاشاااشاااي وساااايل

m5/3(ft5 ) شودداكت شروع ميورودی از. 

7-01-3-0 

 باشند. الزامي بايد هاداكتپاششي خودكار در  هایاسپرينکلرها يا نازل

7-01-3-0-0 

شتر m16/22(ft35 )ها از داكت كه حول جايي ستانداردهای معتبر   مطابق  خروجي داكتو كل  شود نمي بی با ا

صنعتي   شپزخانه  شي       محافظت مي كنترل تهويه و حفاظت در برابر حريق آ ش سپرينکلر)ها( يا نازل)های( پا شود، ا

 باشند. د الزامينبايخودكار 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Offset 
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7-01-3-5 

بايد   ،قرار دارند زدگييخكه در معرض  خروجيهای داكتخودكار در  ياسااپرينکلر)ها( يا نازل)های( پاشااشاا 

جعه رام (3-3-36-1) به بند) محافظت شااوند زدگييخدر برابر  مورد تأيیديل احور مناسااب با اسااتفاده از وساابه

 .(شود

 داكت گلویی –خودكار ی اسپرینکلر و نازل پاشش حلم -7-01-0

7-01-0-0 

تا   mm25به فاصااله حداقل  كهخودكار  هود بايد دارای يک اسااپرينکلر يا نازل پاشااشااي  داكت خروجيهر 

تجمیل هوای هود  در محفظه  داكت گلويي( باالی نقطه اتصااال in.32تا حداكثر  in.3)حداقل  mm715حداكثر 

 باشد. قرار دارد،

7-01-0-2 

ا  بايد با يک اسپرينکلر ي  ،نددار نامه فني در گلويي داكتدارای استاندارد يا گواهي  آتش دمپرهایكه  يهودهاي

شي    ش شو  دمپر كناره تخلیه درخودكار قرار گرفته  نازل پا عمل   لماند كه نای قرار گیرگونهد و بايد بهنمحافظت 

 ند.نشو دمپر

 خروجی تجمیع هوایهای محفظه -خودكار اسپرینکلر و نازل پاششی حلم -7-01-5

7-01-5-0 

شد،  نميm7(ft31 )از بیش كه حول آن تجمیل هوای خروجي هود، های محفظه سپرينکلر و نازل   با بايد يک ا

 باشد.داشته خودكار در مركز هر محفظه  پاششي

7-01-5-2 

شتر  تهويه با تزريق هوا با حولهای محفظه سپرينکلر يا نازل  m7(ft31از  بی ش ( بايد دو ا شي   ی )هانااف ش (  پا

 د.شوm7(ft31 )از بیش د كه حداكثر فاصله بین دو اسپرينکلر نبايد نباش داشته يکنواختفواصل با خودكار 

 خودكار های پاششیدمایی اسپرینکلر و نازل هایبندیو درجه K ضرایب -7-01-6

7-01-6-0 

  های پاشااشااي اسااپرينکلر يا نازل ،( يا كمتر باشاادFo711)Co339رود دمای در معرض كه انتظار مي جايي



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 006

 

 

شده در     ستفاده  سیار  -بندی دماحبقه بابايد  ناحق تجمیل هواو م داكت گلويي، داكتخودكار ا تا   Co367] باال ب

Co393(Fo725  تاFo735)] .باشند 

7-01-6-2 

، يک  شااودنشااان داده ميCo339(Fo711 ) یباال یدما، دماگیری اندازه وساایلهاسااتفاده از با  ي كههنگام

 كالس باالتر بايد استفاده شود. بااسپرينکلر يا نازل پاششي خودكار 

7-01-6-3 

يد  با شااود،يماسااتفاده  ناحق تجمیل هواو م گلويي داكت، كه در داكتخودكار  اسااپرينکلر يا نازل پاشااشااي

 باشد.داشته  K-5.6(80) حداكثر و K-1.4(20) رابر باب K حداقل ضريبيي با هااريفیا

 خودكار پاششیاسپرینکلر و نازل  -7-01-7

 بايد فراهم باشد.برای بازرسي و تعويض های پاششي خودكار همه اسپرينکلرها و نازلبه سي دستر

 پخت و پز تجهیزات -7-01-2

 كلیات -7-01-2-0

عنوان يک منبل ها( كه بهندهان، فرها و جوشهافرگاز، كن گودسرخ هایتابهماهي مثلتجهیزات پخت و پز )

 محافظت شوند. (3-31-3) دنمقررات ببايد مطابق  ،شوندمي گرفته در نظر افروزش

 كن گودسرخهای تابهماهی -7-01-2-2

7-01-2-2-0 

شي خودكار      ش سپرينکلر يا نازل پا ستفاده برای حفاظت از ماهي تابه مورد يک ا  چرب بايد برای اين گودهای ا

 باشد.نامه دارای استاندارد يا گواهيكاربرد 

7-01-2-2-2 

شي خودكار بايد مطابق با      حل، مچیدمانموقعیت،  ش سپرينکلر يا نازل پا فني   نامهگواهيو منبل آب برای هر ا

 باشد.آن، يا استاندارد 
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 قطع كردن سوخت و حرارت -7-01-2-3

7-01-2-3-0 

تجهیزات پخت و پز بايد به صااورت خودكار، تمام منابل   براینازل پاشااشااي خودكار   عمل هر اسااپرينکلر يا

 قطل كند.را بسته و فظت احمسوخت و گرما به همه تجهیزات نیازمند 

7-01-2-3-2 

 طل باشد.قبسته و بايد  نیزتجهیزات تهويه قرار گرفته زير ولي دارد، محافظت ن به نیاز كه هرگونه وسیله گازی

7-01-2-3-3 

س  شند كه   كردن خاموشو يل قطل اتمام و سوخت يا برق را به بايد از نوعي با ستي به حالت    صورت جريان  د

 .برگردانند اولیه

 دارای نشانگرشیرهای  -7-01-1

شیر   شانگر يک  ستاندارد يا گواهي  دارای ن سپرينکلرها   منبلخط در نامه فني بايد دارای ا های  نازل ياآب به ا

 تهويه نصب شود.پز و كننده سیستم پخت و پاششي محافظت

 هاصافی -7-01-01

های  بايد در منبل اصلي آب قبل از اسپرينکلرها يا نازل   نامه فنيدارای استاندارد يا گواهي يک صافي خط لوله  

 نصب شود. K-2.8(40)كمتر از  اسمي K ضرايبپاششي خودكار با 

 آزموناتصال  -7-01-00

 شود. فراهم (7-1-31-3) بند در مشخص شدهبرای تأيید عملکرد درست تجهیزات  سیستم بايد آزموناتصال 

 هاها و پوششفزودنیا -7-00

7-00-0 

برای د ، بايشااوندها به منبل آب اضااافه ميكه با هدف كنترل میکروبیولوژيکي يا ديگر خوردگي ييهاافزودني

 .باشندنامه دارای استاندارد يا گواهيهای اسپرينکلر آتش استفاده در سیستم



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 002

 

 

7-00-2 

شش  ستثنا ه های دروني لوله، بپو سیون، به  یا بايد  ها منظور كنترل میکروبیولوژيکي يا ديگر خوردگيگالوانیزا

 ند.نامه باشدارای استاندارد و گواهيهای اسپرينکلر آتش برای استفاده در سیستم

 

  



 (هاحریق )اسپرینکلر یخودكار اطفابارنده های نصب شبکهو  / دستورالعمل طراحی001 

 

 

 

 فصل هشتم

  

 الزامات نصب

 

 

 



 )اسپرینکلرها( بارنده خودكار اطفای حریقهای دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 051
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 الزامات پایه -2-0

2-0-0 

 الزامات برای تعیین محل، موقعیت و فاصله بین اسپرينکلرها بايد بر اساس اصول زير باشد:

 نصب شوند. ساختماناسپرينکلرها بايد به حور سرتاسری در  -3

سپرينکلرها بايد  -2 سپرينکلر تجاوز        گونهبه ا شش به ازای هر ا شند كه از حداكثر مساحت پو شده با ای قرار گرفته 

 نکنند.

زمان   بخشي را با توجه به ای در محل قرار و جانمايي گرفته باشند كه عملکرد رضايت  گونهاسپرينکلرها بايد به  -7

 سازی و نحوه توزيل آب فراهم سازند.فعال

 توانند حذف گردند.هايي كه به حور مشخص در اين دستورالعمل مجاز دانسته شده، مياسپرينکلرها در محل -3

ها از الزامات  دهد كه انحرافشااوند و نتايج آزمون نشااان مي هنگامي كه اسااپرينکلرها به حور ويژه آزمون مي -5

سبب      ساختاری  صل اجزای  سپرينکلرها برای كنترل يا خا  تأثیر منفيفوا شود،   موش كردن آتش نميبر روی توانايي ا

 مطابق با نتايج آزمون بايد مجاز باشند. هاآنموقعیت قرارگیری و محل 

د به كنند بايد مجاز باشن ها كه از حداكثر فاصله در اين دستورالعمل تجاوز مي  فواصل بین اسپرينکلرها و سقف    -6

ن نصب شده و تطابق آ   یيسه اسپرينکلرها  دهنده حساسیت و عملکرد قابل مقا  ها يا محاسبات نشان  شرط آنکه آزمون 

 با الزامات اين بخش باشند.

و اثاثیه مشااابه كه در زمره تصاارف خاصااي قرار   3هاها، ويتريناثاثیه، همچون كمدهای قابل جابجايي، كابینت -3

 شوند. ده نصبباشند. اين نوع اثاثیه مجاز هستند به سازه تمام شنمي هاآنگیرند، نیازمند نصب اسپرينکلر در نمي

یکي، يا هواسااازها كه در زمره تصاارف مکاننیاز نیساات كه اسااپرينکلرها درون تجهیزات الکتريکي، تجهیزات  -1

 خاصي قرار ندارند، نصب شوند.

2-0-2 

 بايد قابل دسترس باشند. دارینگهها و های سیستم برای عملیات، بررسي، آزمونشیرها و گیج

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Trophy Cases 
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 هاپوشش سیستممساحت تحت های محدودیت -2-2

2-2-0 

  «ساایسااتم رايزر»ک يتواند تحت پوشااش اسااپرينکلرهای تغذيه شااده توسااط حداكثر مساااحت هر حبقه كه مي

 اسپرينکلر يا سیستم رايزر تركیبي قرار گیرد، بايد به صورت زير باشد:  

 2m3173(2ft52111) -كم خطر -3

 2m3173(2ft52111) -خطر متوسط -2

 2m7336(2ft31111)سبه شده هیدرولیکي محا -رخطرپ -7

اند( و انبارهای تحت پوشش ديگر معرفي شده (33-3-9-7))همان حور كه در بند  3انبارهای با انباشتگي باال -3

 .2m7336(2ft31111) -استانداردها 

2-2-2 

 گیرد.قرار نمي (3-2-1)های مساحت بند در محدوديت 2میان حبقهمساحت 

2-2-3 

ستم مجزا  يكه جايي سی ستانداردهای معتبر و در      های پاز محیط ک  شش ديگر ا شوند يا انبار تحت پو رخطر، انبار 

2m7336(2ft31111 )رخطر نبايد از كند، در مساحت محیط پ های كم خطر يا خطر متوسط محافظت مي طیكنار مح

 ( بیشتر شود.2ft52111)2m3173محوحه )مساحت( تجاوز كند و كل مساحت پوششي نیز نبايد از 

2-2-0 

سقف بین دو      ساختمان چند  سايبان، راهرو م سط  سقف ساختمان كه تو شترک   یها،  شترک،   يم ا يک ديوار)ها( م

 اند، مجاز است كه توسط يک رايزر اسپرينکلر تجديد شود.متصل شده

2-2-0-0 

 باشد. (3-2-1)حداكثر اندازه سیستم بايد مطابق با بند 

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - High-piled storage 

2 - Mezzanines 
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 ی تفکیک شدههاساختمان -2-2-5

2-2-5-0 

نظر از  ی تفکیک شده، صرف  هاساختمان اعمال شده باشد،    (2-5-2-1)الزامات بند  هاآنبه غیر از مواردی كه در 

 مجهز شده باشند. اسپرينکلر مجزا یهااند بايد به سیستمرا فراهم نساخته (3-2-1)، كه ضوابط بند هاآنفاصله بین 

2-2-5-2 

وسط  توانند تهای تفکیک شده مي باشد، سازه  صالحیت مورد قبول مي هنگامي كه برای مقام قانوني مسئول دارای  

  مجاور تأمین شوند. ساختمانسیستم اسپرينکلر آتش 

 استفاده از اسپرینکلرها -2-3

 كلیات -2-3-0

2-3-0-0 

 نصب شوند. هاآن نامهاستاندارد يا گواهياسپرينکلرها بايد مطابق با مشخصات 

2-3-0-2 

غیرمعمول   های ويژه نیازمند توزيل آب   های ساااازه يا ديگر موقعیت   كه ويژگي در جايي  (3-3-7-1)الزامات بند   

د تواند به شرط ارا ه محاسبات مورد تأيی  ، مينامهدارای استاندارد يا گواهي كار روند و اسپرينکلرهای  باشند نبايد به مي

 آيد. تبه دساند، نصب شوند تا نتیجه خاص شده نامهگواهياستاندارد يا مقام قانوني در موقعیتي متفاوت از آنچه كه 

2-3-0-3 

شاخه تغذيه    چهارچوب سپرينکلرهای باالزن بايد به موازات  ساير         ا صب در  شوند مگر اينکه برای ن صب  كننده ن

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيها نیز جهت

2-3-0-0 

سپرينکلرها نبايد در             در جايي ست، ا شده ا ستفاده  صاالت ا صال لوله و ات سیماني به عنوان عامل ات سب پايه  كه چ

 اتصاالت سیمان شده، نصب گردند. مکاناتصاالت قبل از 
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 كنندهمحافظت 2هایو تسمه 0هادرپوش -2-3-0-5

2-3-0-5-0 

 های نصب سازنده برداشته شوند.كننده بايد مطابق با دستورالعملهای محافظتا و تسمههدرپوش

2-3-5-0-2 

كننده بايد از تمام اسپرينکلرها قبل از زماني كه سیستم اسپرينکلر برای     های محافظتها و تسمه برداشتن درپوش 

 سرويا آماده شود، برداشته شوند.

2-3-5-0-3 

  ر روی هر اسپرينکلر نصب شده   كننده بر روی اسپرينکلرهای باالزن يا ب های محافظتها و تسمه برداشتن درپوش  

 كف، بالفاصله بعد از نصب مجاز است. m7(ft31)در باالتر از 

 دمانرخ  -2-3-2

2-3-2-0 

اند، در  فراهم شااده (5-2-7-1)و يا  (3-2-7-1)، (7-2-7-1)، (2-2-7-1)به غیر از مواردی كه الزامات بندهای 

 كار برده شوند.بايد اسپرينکلرهای دما معمولي و دما متوسط به هاساختمان

2-3-2-2 

سقف از   شتر مي Co71(Fo311هنگامي كه حداكثر دمای  سپرينکلرها با نرخ   ( بی شد، ا   یدمايي حداكثر دما یهابا

 بايد استفاده شوند. (3-5-2-6)سقف مطابق با جدول 

2-3-2-3 

حور كه در اين اسااتفاده در فضاااهای با خطرات معمولي و زياد، انبارها و همان اسااپرينکلرهای دما باال بايد برای 

 باشند، مجاز به استفاده باشند.دستورالعمل مجاز مي

 

                                                                                                                                                                                                       

3  - Caps 

2  - Straps 
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2-3-2-0 

 نصب شوند. (5-2-7-1)های ويژه مورد نیاز اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال بايد در موقعیت

2-3-2-5 

ينکلرها به غیر از اسااپرينکلرهای دما معمولي مالحظه شااوند مگر اينکه ديگر های زير بايد برای تهیه اسااپرشاایوه

شند و انتخاب دما بايد مطابق با            شده با ستفاده  سری ا سرتا سپرينکلرهای دما باال به حور  شند يا ا شده با دماها تعیین 

 باشد: (5-2-7-1)و شکل  ()ب( 5-2-7-1)و  ()الف( 5-2-7-1)جدول 

منطقه دما باال بايد از كالس اسپرينکلرهای دما باال باشند و اسپرينکلرهای موجود در منطقه  اسپرينکلرهای در  -3

 دما متوسط بايد از نوع اسپرينکلرهای دما متوسط باشند.

صله     -2 سپرينکلرهای قرار گرفته در فا شبکه بخار بدون  mm362.(in71 ( يک حرف ياin.32)mm715ا ( باالی 

 ا بخاری ديواری بايد از نوع دما متوسط باشند.يور عايق، كويل حرارتي، راديات

،  شود ( يک شیر تخلیه كم فشار كه به راحتي در يک اتاق بزرگ تخلیه مي  ft3)m3/2اسپرينکلرهای در فاصله    -7

 بايد از نوع دما باال باشند.

شه     -3 شی سپرينکلرهای زير نورگیرهای  شید مي     ا شعه خور ستقیم ا ستیکي كه در معرض م شند ای يا پال بايد از   با

 نوع دما متوسط باشند.

اسپرينکلرها در فضاهای مخفي بدون تهويه در زير يک سقف عايق نشده، يا در يک شیرواني بدون تهويه بايد         -5

 از نوع دما متوسط باشند.

وع نهای ويترين بدون تهويه دارای نورهای الکتريکي توان باال نزديک سااقف بايد از اسااپرينکلرهای در پنجره -6

 دما متوسط باشند.

سپرينکلرهای محافظت  -3 ستم   ا سی تهويه جاری بايد از نوع دما باال يا خیلي   یهاكننده تجهیزات پخت تجاری و 

 را ببینید(. (6-31-3) بنداند )گیری دما، تعیین شدهباال باشند كه داخل تجهیزات استفاده از ابزارهای اندازه

حق مسکوني نصب شده نزديک منابل گرمايي ويژه مشخص شده در جدول        كننده منااسپرينکلرهای محافظت  -1

 نصب شوند. ()پ(5-2-7-1)بايد مطابق با جدول  ()پ(1-7-2-5)

نال حرارتي          -9 C oكه سااابب تخلیه هوای كمتر از     3اساااپرينکلرهای دما معمولي قرار گرفته در مجاور يک كا

71F)o311( جدا شوند ()الف( 5-2-7-1)شوند مورد نیاز نیست مطابق با جدول مي. 

شوند،  خ خودكار استفاده ميينفررو با سیستم آب شدن  یو فريزرها هاهناكه در فضای سردخ يياسپرينکلرها  -31

 سپرينکلرهای دما متوسط يا باال باشند.ا بايد از نوع

 

                                                                                                                                                                                                       

3  - Heating duct 
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2-3-2-6 

    د.كه جز تصرف تغییرات دما، اسپرينکلرها نیز بايد متعاقباً تغییر كنن یدر موارد

 
 m73/1=ft3؛ SI :in.3 =mm3/25واحدهای 

 هاكنندهمناطق دما باال و دما متوسط در واحد گرم -5-2-3-2شکل 
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 های دمایی اسپرینکلرها بر اساس فاصله از منابع حرارتینرخ -الف-2-5-3-2جدول 

 باال –بندی دما درجه متوسط –بندی دما درجه معمولی –بندی دما درجه نوع شرایط گرمایی

  ( داكت حرارتي3)

  ا كمتري( in.6و ft2) ( in.6و ft2)بیشتر از  ( باالالف)

  ( يا كمترin.1و ft3)  (in.1وft3بیشتر از ) ( پهلو و پايینب)

 كننده( پخشپ)

جز آن چه ه ب یادر هر فاصله

 –بندی دما كه در ستون درجه

 متوسط نشان داده شده است

تخلیه رو به پايین: 

 ft3ی با شعاع )هاآناستو

(. از لبه در حال in.1و

( in.1و ft3انبساط به ارتفاع )

( in.6و ft6به سمت پايین و )

 به سمت باال تخلیه افقي

 

  ( واحد گرمايش2)

 ( تخلیه افقيالف)

( تا in.1و ft3تخلیه از كنار: ) 

(ft21وin.1 سیلندر )pic-

shaped  1شعاعي )شکل-

 انبساطرا ببینید( با  7-2-5

(ft3 وin.1  گرماده بااليي و )

(ft2وin.1 گرماده پايیني؛ )

همچنین سیلندر شعاعي 

(ft3 وin.1( بیشتر از )ft3 

 ( باالی گرماده تکيin.1و

(ft3 وin.1 سیلندر )

 ft3شعاعي منبسط )

 ft2( باال و )in.1و

 (in.1و

 پايین گرماده تکي

( تخلیه عمودی به سمت ب)      

حد وا اسپرينکلرهای زيرپايین )برای 

 (.را ببینید 1-2-7-1گرمايش، شکل 

 

ft3(in.1استوانه با شعا )ی 

ft3  امتداد يابد به باالی واحد

 گرمايش

(ft3 وin.1 سیلندر )

شعاعي منبسط از نوک 

واحد گرمايش با يک 

( in.1و ft33ارتفاع)

 باالی واحد گرمايش

 های بخار )بدون پوشش(( شبکه7)

 باال( الف)      

 ( پهلو و پايینب)      

 ( شیر تخلیه فشارپايینپ)      

 

  (  يا كمترin.6و ft2) ( in.6و ft2بیشتر از )

  ا كمتري( in.1وft3) (in.1وft3بیشتر از )

 ا كمتري( in.1وft3)  (in.1وft3بیشتر از )

 m7131/1=ft3؛ SI،mm 3/25=in.3 واحدهای برای
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 های مشخص شدههای دمایی اسپرینکلرها در محلنرخ -ب-2-5-3-2جدول 

 باال -بندی دمادرجه متوسط -بندی دمادرجه معمولی -بندی دمادرجه موقعیت

 - شیشه يا پالستیک - نورگیرهای

 - با تهويه يا بدون تهويه بدون استفاده های اتیکا

: فلزی يا 3دو يا چند شیروانيبا  بام

پنهان يا بردهای با ضخامت كم، تخته

 آشکار، با عايق حرارتي يا بدون آن

 - بدون تهويه با تهويه

 با تهويه يا بدون آن بام مسطح، فلزی، آشکار

نکته: برای بام عايق حرارتي 

تواند شده يا نشده تصرف مي

شود اسپرينکلرهای  الزامي

متوسط، با كاربری ارزيابي 

 شود.

- 

 - بدون تهويه با تهويه های ويترينپنجره

 

 های دمایی اسپرینکلرها در مناطق مسکونی مشخص شدهنرخ -پ-2-5-3-2جدول 

 منبع گرما

حداقل فاصله از لبه منبع 

 تا اسپرینکلر دما معمولی

حداقل فاصله از لبه منبع 

 تا اسپرینکلر دما متوسط

in. mm in. mm 

 715 32 933 76 كنار شومینه توكار يا با 

 933 76 3523 61 شومینه توكار

 715 32 3163 32 چوبي يا زغالي –اجاق 

 229 9 353 31 ( آشپزخانهrangeمحدوده )

 229 9 353 31 آون يا فر ديواری

 229 9 353 31 های هوای داغلوله

 229 9 353 31 كانال حرارتي بدون عايق

 352 6 715 32 اتصال گرمايي عايق حرارتي نشده

 715 32 613 23 های آب داغ عايق حرارتي نشدهلوله

 353 31 933 76 های هوای داغكنندهكنار توزيل

 36 7 352 6 كن آب گرم

  لوستر: 

W251-W1 6 352 7 36 

W399-W251 32 715 6 352 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

1-Peaked roof  
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 حساسیت دمایی -2-3-3

2-3-3-0 

 اسپرينکلرها در فضاهای كم خطر بايد مطابق يکي از موارد زير باشد:

 مشخص شده است (3-3-6-7)نوع واكنش سريل همانطور كه در بند  -3

 (5-3-1)اسپرينکلرهای مسکوني مطابق با الزامات بند  -2

سخ    -7 سپرينکلرهای پا ستم            ا سی ضافات به  صالحات يا ا ستفاده برای ا ستاندارد مورد ا كه با   یخطر های كما

 اسپرينکلرهای با پاسخ استاندارد مجهز شده باشند.

های  استاندارد مجزا با سیستم    كه اسپرينکلرهای پاسخ   اسپرينکلرهای پاسخ استاندارد مورد استفاده در جايي     -3

 اند.كم خطر جايگزين شده

2-3-3-2 

اند، تمام اسااپرينکلرها درون يک فضااای بسااته بايد از نوع كه اسااپرينکلرهای واكنش سااريل نصااب شاادههنگامي

 مجاز باشند. (7-7-7-1)ند واكنش سريل باشند مگر اينکه در ب

2-3-3-3 

وجود نامه دارای اساااتاندارد يا گواهيكه در محدوده دمايي مورد نیاز، اساااپرينکلرهای واكنش ساااريل  ر جاييه

 باشند.نداشته باشد، استفاده از اسپرينکلرهای پاسخ استاندارد، مجاز مي

2-3-3-0 

ستم  هنگامي سی سپرينکلرهای   یهاكه  سکوني تغییر     كم خطر موجود، به ا سپرينکلرهای م سريل يا ا ابند،  يواكنش 

 نکلرها در آن فضای بسته بايد تغییر كنند.يتمام اسپر

 k-6/5(21فاكتور كمتر از ) -kاسپرینکلرها با  -2-3-0

2-3-0-0 

 مجاز باشد. (3-7-1)باشد مگر اينکه توسط  6/5(11)فاكتور اسمي  -kاسپرينکلرها بايد دارای حداقل 
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2-3-0-2 

  يفاكتور اساام -kبرای فضاااهای با كم خطر كه نیازمند مقدار آبي كمتر از آنچه كه توسااط يک اسااپرينکلر با   

(11)6/5-k  در فشار تخلیه ،bar5/1(psi3تخلیه مي ) های كوچکترباشند، بايد اسپرينکلرهای دارای اريفیا  شود، نمي  

 های زير:گرفتن محدوديت در نظرمجاز باشد، با 

 بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شده باشد.سیستم  -3

سپرينکلرهای با   -2 ستم    k-6/5(11فاكتور كوچکتر از ) -kا سی سپرينکلر لوله تر يا درتطابق با  یهابايد تنها در    ا

 نصب شوند. (3-3-7-1)بند  يا (7-3-7-1)های بند محدوديت

  k-1/2(31فاكتور كوچکتر از ) -kکلرهای با به ساامت منبل اسااپريننامه دارای اسااتاندارد يا گواهييک صااافي  -7

 فراهم شود.

2-3-0-3 

سپرينکلرهای با   سمي كوچکتر از )  -kا صب در تطابق با   k-6/5(11فاكتور ا برای محافظت   (2-7-33)بايد برای ن

 های در معرض مجاز باشند.در برابر آتش

2-3-0-0 

  یهابايد برای نصااب بر روی لوله خشااک و ساایسااتم k-2/3(53كوچکتر از ) يفاكتور اساام -kاسااپرينکلرهای با 

 اهآنباشااند يا داخل كشااي مقاوم به خوردگي ميكه لوله كننده از فضاااهای كم خطر در جاييعملگر محافظتپیش

 گالوانیزه شده، مجاز باشند.

 های اندازه رزوهمحدودیت -2-3-5

in. 1(NPTرزوه لوله ) و دارای k-6/5(11فاكتور بزرگتر از ) -kاسپرينکلرهای دارای 

2
(mm35نبايد در سیستم )یها  

 اسپرينکلر جديد نصب شوند.

 كاربرد انواع اسپرینکلر -2-0

ستفاده به    سپرينکلرها بايد برای ا ست و بايد موقعیت و        گونها شده ا شخص  شوند كه در اين بخش م ای انتخاب 

 توصیف شده است. (5-1)ای باشد كه در بند گونهبه هاآنفاصله 
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 زن و باالزن استانداردپایین هكننداسپرینکلرهای اسپری -2-0-0

2-0-0-0 

سپری   سپرينکلرهای ا سازه  زن و باالزن بايد در تمام كالسپايین هكنندا صرفات و انواع    يمانساخت های های خطر ت

 مجاز باشند.

2-0-0-2 

ضاهای پرخطر تحت روش حراحي       ستفاده در ف سريل برای ا سپرينکلرهای واكنش  ساحت  ا / چگالي نبايد مجاز   م

 باشند.

 دیواریكننده اسپرینکلرهای اسپری -2-0-2

 صورت زير نصب گردند:اسپرينکلرهای ديواری تنها بايد به

 دار و مسطحصاف، افقي يا شیب یهافضاهای كم خطر با سقف -3

دارای  حور ويژه بهای كه برای چنین اسااتفاده صاااف و مسااطح در جايي یهافضاااهای خطر معمولي با سااقف -2

 انددهنامه شاستاندارد يا گواهي

 برای محافظت مناحق زير سردرها   -7

 اسپرینکلرهای پوشش گسترده -2-0-3

 صورت زير نصب گردند:اسپرينکلرهای پوشش گسترده تنها بايد به

)يک افرايش دو واحدی   6در  3مسطح و صاف با شیب برابر يا كمتر از  یهاشونده شامل سقفساختار غیرمانل -3

 درصدی( 3/36ک سقف با شیب يواحدی،  32در حول 

دارای  حور ويژه ای بهكه برای چنین اسااتفاده قابل سااوختن، در جاييا ساااختار غیريشااونده ساااختار غیرمانل -2

 اند.شده نامهاستاندارد يا گواهي

شتر نبوده يا جايي   mm3/25(in.3ای دارای اجزای جان كه حداكثر بعد از های میلهداخل خرپاها يا تیرچه -7 ( بی

شتر از     صله مركز تا مركز بی سقف بزرگتر از     m7/2(ft5/3)كه خرپاها دارای فا شیب  )يک   6به  3بوده و در جايي كه 

 درصدی( نباشد. 3/36واحدی، يک سقف شیبدار  32واحدی در حول  2افزايش ارتفاع 

صاااف و مسااطح كه دارای   یهازن با پوشااش گسااترده نصااب شااده، زيرسااقفاسااپرينکلرهای باالزن و پايین -3

شیب    هايي ميشیب  شند كه از يک  شیبدار    يواحدی،  32واحدی در حول  3)يک افرايش  7در  3با سقف   7/77ک 

 د.انشدهنامه دارای استاندارد يا گواهيحور ويژه  هايي بهدرصدی( بیشتر نباشد، در جايي كه برای چنین استفاده
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در   2های بزرگتر از يک شیب  در شیب  (2-2-3-9-1)اسپرينکلرهای ديواری با پوشش گسترده مطابق با بند     -5

 اند.شدهنامه دارای استاندارد يا گواهيهايي به حور ويژه در جايي كه برای چنین استفاده 32

 ل شونده شامل اجزای ساختاری صلب كه در زير دفلکتور اسپرينکلر گسترش يافته است.در هر دهانه سازه قان -6

 0اسپرینکلرهای باز -2-0-0

2-0-0-0 

ساایالبي برای محافظت خطرات ويژه يا در معرض يا در   یهااسااپرينکلرهای باز بايد برای اسااتفاده در ساایسااتم 

 ی ويژه ديگر مجاز باشند.هامکان

2-0-0-2 

 د.نصب گردن هاآنبرای انواع خودكار  دستورالعملاسپرينکلرهای باز بايد مطابق با تمامي الزامات كاربردی اين 

 اسپرینکلرهای مسکونی -2-0-5

2-0-5-0 

سپرينکلرهای مسکوني بايد در واحدهای وياليي و راهروهای مجاور    شرط آنکه    هاآنا صب گردند به  مطابق   هاآنن

 خودشان نصب شده باشند. نامهاهياستاندارد يا گوبا 

2-0-5-2 

حور ويژه برای اسااتفاده در  تر اسااتفاده شااوند مگر اينکه به یهااسااپرينکلرهای مسااکوني تنها بايد در ساایسااتم

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيعملگر پیش یهاخشک يا سیستم یهاسیستم

2-0-5-3 

اند، تمام اسپرينکلرها درون فضا بايد از    نصب شده   (6-7-7)در جايي كه اسپرينکلرهای مسکوني در تطابق با بند   

 اسپرينکلرهای مسکوني باشند.

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Open sprinkler 
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 (ESFRاسپرینکلرهای زوداطفاكننده واكنش سریع ) -2-0-6

2-0-6-0 

حور ويژه برای اساااتفاده در  لوله تر به كار روند مگر اينکه به یهاتنها بايد در سااایساااتم ESFRاساااپرينکلرهای 

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيخشک  یهاسیستم

2-0-6-2 

در   2ا سقف باالی اسپرينکلر از شیب ييي نصب شوند كه شیب بام هاساختمان تنها بايد در  ESFRاسپرينکلرهای  

 درصدی( تجاوز نکند. 3/36ک سقف شیبدار يواحدی،  32)يک افرايش دو واحدی در حول  32

2-0-6-3 

سپرينکلرهای   ستفاده در   ESFRا ساختارهای غیرمانل هاساختمان بايد برای ا های غیرقابل  شونده و عمارت يي با 

 سوختن مجاز باشند.

2-0-6-3-0 

( بیشااتر باشااد،   in.32)mm715از  آويزهای سااقف و مانند آنای توپر )تیرها، در جايي كه عمق اعضااای سااازه 

 نصب شود. ،ای توپربايد در هر كانال تشکیل شده توسط اعضای سازه ESFRاسپرينکلرهای 

2-0-6-3-2 

 باشند. (7-32-1) و (2-32-1)حداقل فاصله اسپرينکلر و مساحت پوشش يافته بايد مطابق با الزامات بندهای 

 0داكنندههای جپرده -2-0-6-0

2-0-6-0-0 

ستم    سی سپرينکلرهای   یهادر جايي كه  ستم    ESFRا سی سخ        یهادر مجاورت  سپرينکلرهای با پا سپرينکلر با ا ا

شده    صب  ستاندارد ن سوختن و با ارتفاع حداقل  ا سازی   m6/1(ft2اند، يک پرده جداكننده از جنا غیرقابل  ( برای جدا

 باشد.دو بخش مورد نیاز مي

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Draft curtain 
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2-0-6-0-2 

 های جداكننده قرار داشته باشد.( بايد زير پردهft3)m2/3يک راهرو خالي با عرض حداقل 

 های دمایینرخ -2-0-6-5

سپرينکلرهای    نرخ سپرينکلر برای ا شد به غیر از مورد  ESFRهای دمايي ا كه   (2-7-1) بند بايد به حور معمول با

 باشند.های دما متوسط و دما باال مينیازمند نرخ

 (CMSA)اسپرینکلرهای كاربرد خاص با مد كنترل  -2-0-7

2-0-7-0 

سپرينکلرهای  ستم     CMSAا سی ستفاده در  شک يا پیش  یهابايد برای ا شند و بايد مطابق با   تر، يا خ عملگر مجاز با

 نصب شده باشند. هاآن نامهاستاندارد يا گواهي

 لوله گالوانیزه شده -2-0-7-2

2-0-7-2-0 

به  كشي بايد محدود عملگر و لوله خشک استفاده شده است، مواد لوله    پیش یهاسیستم   جايي كه لوله استیل در 

 استیل از درون گالوانیزه شده شوند.

2-0-7-2-2 

باشااد نصااب ( ميFo72)Co1ز اتر لوله اسااتیل ساایاه هنگامي كه ساایسااتم در فريزرها جايي كه دمای هوا پايین 

 .باشدكن هوا مي نیتروژن يا يک تولیدكننده خشکباشند بايد مجاز باشند و منبل هوا مي

2-2-7-2-3 

 اتصاالت غیرگالوانیزه مجاز است.

 دمایی یهانرخ -2-0-7-3

2-0-7-3-0 

 یهااند، نرخمهیا شده (3-7-3-3-1)يا بند  (7-7-3-3-1)يا بند  (2-7-3-3-1)غیر از مواردی كه الزامات بند  به

  (ب -5-2-7-1)و  (الف -5-2-7-1) دمايي اسپرينکلر مشخص شده در جدول    یاهدمايي اسپرينکلر بايد مشابه نرخ  
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دمايي اسااتفاده شااده در آزمون آتش مقیاس كامل برای تعیین الزامات محافظت برای خطرات مشاامول     یهايا نرخ

 باشند.

2-0-7-3-2 

 نصب شوند. (2-7-1)های ويژه مطابق بند اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال بايد در محل

2-0-7-3-3 

سپرينکلرهای با نرخ   ضاهای انبار، ا ستم     یهادر ف سی سط و باال بايد برای  ست  یهادمايي معمولي، متو فاده  لوله تر ا

 شوند.

2-0-7-3-0 

 لوله خشک استفاده شوند. یهادر فضاهای انبار، اسپرينکلرهای با نرخ دمايي باال بايد برای سیستم

 اسپرینکلرهای ویژه -2-0-2

2-0-2-0 

سازه    سپرينکلرهای ويژه كه برای حفاظت خطرات ويژه يا  شند بايد در جايي كه چنین ابزارهايي   های خاص ميا با

 اند مجاز باشد:  شدهنامه دارای استاندارد يا گواهياند و برای عملکرد تحت شرايط زير ارزيابي شده

 های آتش در ارتباط با خطرات مورد نظرآزمون -3

 ها و ديوارهاسازی كفالگوی پاششي با توجه به مرحوب ليتوز -2

 توزيل الگوی پاششي با توجه به موانل -7

 ارزيابي حساسیت حرارتي اسپرينکلر -3

 دارافقي يا شیب یهاعملکرد تحت سقف -5

 منطقه حراحي -6

 هافواصل مجاز تا سقف -3

2-0-2-2 

 نند:اسپرينکلرهای ويژه بايد خصوصیات زير را برآورده ك

 باشد. (7-2-6)فاكتور بايد مطابق با جدول  -k اندازه -3

 باشد. (3-5-2-6)دمايي بايد مطابق با جدول  یهانرخ -2

 برای فضاهای با كم خطر يا خطر متوسط تجاوز كند.2ft311(2m76 )مساحت محافظت شده تحت پوشش نبايد از  -7
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 برای فضاهای پرخطر تجاوز كند. 2m33(2ft396)مساحت محافظت شده تحت پوشش نبايد از  -3

 اسپرینکلرهای خشک -2-0-1

2-0-1-0 

كننده مناحق درمعرض دمای  اسااپرينکلر لوله تر محافظت یهادر جايي كه اسااپرينکلرهای خشااک به ساایسااتم 

يا   ()الف( -3-9-3-1)شوند، حداقل حول در معرض غالف اسپرينکلر خشک بايد مطابق با جدول    زدگي متصل مي خي

 باشد. ()ب(-3-9-3-1)جدول 

2-0-1-2 

حداقل حول غالف بايد از سمتي از اتصاالت كه اسپرينکلر خشک به آن اتصال يافته است تا سطح داخلي نصب،          

 گیری شود.ديوار يا سقف منتهي به فضای سرد، هر كدام كه به اتصال نزديک باشد، اندازه

2-0-1-3 

ستم       سی شک به  سپرينکلرهای خ سپرينکلر لوله تر محافظت  یهاجايي كه ا سازه ا شده    عايق یهای فريزركننده 

   اند، فاصله احراف غالف اسپرينکلر بايد عايق باشد.اتصال يافته

 (.U.Sهای غالف در معرض برای اسپرینکلرهای خشک )واحدهای متداول طول -الف-0-1-0-2جدول 

دمای محیط در معرض 

در قسمت انتهایی 

 (Foاسپرینکلر )

كمینه طول غالف درمعرض 

 Fo01وقتی كه در معرض تا 

 (.inاست )

كمینه طول غالف 

درمعرض وقتی كه در 

 (.inاست ) Fo51معرض تا 

كمینه طول  غالف درمعرض 

 Fo61وقتی كه در معرض تا 

 (.inاست )

31 1 1 1 

71 1 1 1 

21 3 1 1 

31 1 3 1 

1 32 7 1 

31- 33 3 3 

21- 33 6 7 

71- 36 1 3 

31- 31 1 3 

51- 21 31 6 

61- 21 31 6 
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 متری( های غالف در معرض برای اسپرینکلرهای خشک )واحدهایطول -ب -0-1-0-2جدول 

دمای محیط در معرض 

در قسمت انتهایی 

 (Coاسپرینکلر )

كمینه طول بارل در معرض 

 Co0وقتی كه در معرض 

 (mmاست )

كمینه طول غالف در 

معرض وقتی كه از در 

 (mmاست ) Co01معرض 

كمینه طول غالف در 

معرض وقتی كه در معرض 

Co06 ( استmm) 

3 1 1 1 

3- 1 1 1 

3- 311 1 1 

32- 211 25 1 

31- 711 11 1 

27- 761 311 25 

29- 761 351 11 

73- 311 211 311 

31- 361 211 311 

36- 531 251 351 

53- 531 251 351 

 

 بندی و استفاده از اسپرینکلرهاموقعیت، محل، فاصله -2-5

 كلیات -2-5-0

2-5-0-0 

 در موقعیت و فاصله مناسب جانمايي شده باشند. (5-1)اسپرينکلرها بايد مطابق با الزامات بخش 

2-5-0-2 

ط كنترل  توس دستورالعملای جانمايي شوند تا محافظت منطقه همانند با اهداف كلي اين گونهاسپرينکلرها بايد به

 .شودكردن موقعیت و مساحت مجاز تحت پوشش برای هر اسپرينکلر، فراهم 

2-5-0-3 

سط قوانین        (3-5-1)تا بند  (2-5-1)الزامات بند  شود مگر اينکه تو سپرينکلر بايد به كار گرفته  برای تمام انواع ا

 اصالو و بهینه شده باشند. (32-1)تا بند  (6-1)حدودكننده بیشتر در بند م
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 منطقه محافظت به ازای هر اسپرینکلر -2-5-2

 تعیین منطقه محافظت تحت پوشش -2-5-2-0

2-5-2-0-0 

 :شودر تعیین يصورت ز( بايد بهsAمنطقه محافظت تحت پوشش به ازای هر اسپرينکلر )

 انشعابي به صورت زير:در امتداد خطوط  -3

شعابي( در          -الف سپرينکلر انتهايي روی خط )لوله( ان سپرينکلرها )يا تا ديوار يا تا موانل در مورد ا صله بین ا تعیین فا

 جريان بااليي و جريان پايیني

 انتخاب دو برابر فاصله تا ديوار يا مانل يا  فاصله تا اسپرينکلر بعدی، هركدام كه بزرگتر است. -ب

 Sمشخص كردن اندازه به صورت  -پ

 بین خطوط انشعابي به صورت زير: -2

تعیین فاصااله عمودی تا اسااپرينکلر روی خط )لوله( انشااعابي مجاور ) يا تا ديوار يا تا مانل در مورد اسااپرينکلر   -الف

 .گرفته استانتهايي روی خط )لوله( انشعابي ( روی هر حرف از خط )لوله( انشعابي كه اسپرينکلر هدف قرار 

 انتخاب دو برابر فاصله تا ديوار يا موانل يا فاصله تا اسپرينکلر بعدی هركدام كه بزرگتر است. -ب

 Lمشخص كردن اندازه به صورت  -پ

2-5-2-0-2 

 :شودبه صورت زير تعیین  Lدر بعد   Sمساحت محافظت تحت پوشش اسپرينکلر بايد با ضرب بعد

AS=S×L 

 محافظت تحت پوششحداكثر مساحت  -2-5-2-2

2-5-2-2-0 

( بايد مطابق با مقدار مشاخص شاده در    sAحداكثر مسااحت محافظت مجاز تحت پوشاش برای يک اساپرينکلر )   

 باشد.از اسپرينکلر مي مدلبخش برای هر نوع يا هر 

2-5-2-2-2 

 ( باشد.2ft311)2m76از  اسپرينکلر نبايد بزرگتر حداكثر مساحت محافظت تحت پوشش برای هر
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 اسپرینکلرها بینفاصله  -2-5-3

 حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-5-3-0

2-5-3-0-0 

 براساس فاصله خط مركزی بین اسپرينکلرهای مجاور باشد. بین اسپرينکلرها بايد حداكثر فاصله مجاز

2-5-3-0-2 

 گیری شود.حداكثر فاصله بايد در امتداد شیب سقف اندازه

2-5-3-0-3 

حداكثر فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بايد مطابق با مقدار مشااخص شااده در بخش كاربردی برای هر نوع يا هر 

 مدلي از اسپرينکلر باشد.

 حداكثر فاصله از دیوارها -2-5-3-2

2-5-3-2-0 

 ر باشد.فاصله از اسپرينکلرها تا ديوارها نبايد از نصف حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشت

2-5-3-2-2 

 گیری شود.فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازه

2-5-3-2-3 

 شوند. گیریها اندازهها و ويترينها، كابینتفاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد تا ديوار پشت اثاثیه همچون گنجه

2-5-3-2-0 

كف   اند و هیچ فضااایها قرار گرفتهمي كه اسااپرينکلرها نزديک به پنجرهفاصااله از ديوار تا اسااپرينکلر بايد هنگا

 گیری شوند.اضافي ايجاد نشده است بايد تا ديوار اندازه

 حداقل فاصله تا دیوارها -2-5-3-3

2-5-3-3-0 

شده در بخش كاربردی برای هر نو      شخص  سپرينکلر و ديوار بايد مطابق با مقدار م صله مجاز بین يک ا  عحداقل فا
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 و هر مدلي از اسپرينکلر باشد.

2-5-3-3-2 

 گیری شود.فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازه

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -2-5-3-0

2-5-3-0-0 

ک حداقل فاصااله بین اسااپرينکلرها برای جلوگیری از تر شاادن اسااپرينکلر مجاور جهت اختالل در عملکرد آن  ي

 حفظ شود.

2-5-3-0-2 

حداقل فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بايد مطابق با مقدار مشااخص شااده در بخش كاربردی برای هر نوع يا هر  

 مدلي از اسپرينکلرها باشد.

 موقعیت دفلکتور -2-5-0

 فاصله زیرسقف از دفلکتور -2-5-0-0

2-5-0-0-0 

 نوع سازه انتخاب شود. و اس نوع اسپرينکلراس سقف بااليي بايد بر و فاصله بین دفلکتور اسپرينکلر

 دارعرشه فوالدی موج یهاسقف -2-5-0-0-2

2-5-0-0-2-0 

 گیری شود.ترين نقطه عرشه اندازه(، فاصله دفلکتور بايد از پايینin.7)mm36های با عمق حداكثر عرشه برای

2-5-0-0-2-2 

 گیری شود.بايستي از باالترين نقظه عرشه اندازه( اين فاصله in.7)mm36هايي با عمق بیشتر از برای عرشه

2-5-0-0-3 

سقف  صله            بندی بهكه عايق ييهابرای  ست، فا شده ا صب  سازه بام ن سقف يا  ستقیم در مقابل بخش زيرين  حور م
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  (2-7-3-3-5-1)يا بند    (3-7-3-3-5-1)ری شاااود و بايد مطابق با بند       یگبندی اندازه  دفلکتور بايد از پايین عايق    

 باشد.

2-5-0-0-3-0 

سقف يا بام              برای عايق سازه  سطح و موازی با  ست و م شده ا صب  سقف يا بام ن سازه  ستقیمًا در مقابل  بندی كه م

 گیری شود.بندی اندازهنصب شده است،  فاصله دفلکتور بايد برای سطح زيرين عايق

2-5-0-0-3-2 

سبب تغییر      قيبرای عا ست كه  شده ا صب  سقف يا بام مي     بندی كه در حالتي ن سازه  صله   شود، ف شکل يا انحنا  ا

 گیری شود.بندی نقطه پايین اندازهبندی نقطه باال تا عايقعنوان نیمي از فاصله تغییرشکل از عايقدفلکتور بايد به

عايق     -الف فت در  يا ا بااليي             mm352(in.6ندی از  باگر انحراف  طه  يد برای نق با له دفلکتور  فاصااا ند  جاوز ك ( ت

 گیری شود.ندی اندازهبعايق

 بندی قرار بگیرد.دفلکتور نبايد در باالی نقطه پايین عايق -ب

2-5-0-0-0 

 سازی اسپرينکلر استفاده شود.ای برای كمک كردن به فعالعنوان وسیلهنبايد به 3های گرماكنندهجمل

 دفلکتور گیری جهت -2-5-0-2

 ها امتداد داشته باشند.ها و شیب پلهبامها، اسپرينکلر بايد موازی با سقف یهادفلکتور

 اسپرینکلر تخلیهموانع  -2-5-5

 عملکرد هدف -2-5-5-0

ه در  حور كای قرار گرفته باشااند كه موانل برای تخلیه به حداقل رساایده باشااند همان  گونهاسااپرينکلرها بايد به

افي  دهي كاضافي به جهت دستیابي پوششاند يا بايد اسپرينکلرهای مشخص شده (7-5-5-1)و  (2-5-5-1)بندهای 

 گرفته شوند. در نظربسته به نوع خطر 

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Heat Collectors 
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 موانع ایجاد الگوی تخلیه اسپرینکلر -2-5-5-2

2-5-5-2-0 

سته كوچکتر و يا برابر با     سته يا ناپیو شکیل الگوی    mm353 (in.31موانل پیو سپرينکلر كه مانل ت ( زير دفلکتور ا

 باشد. (2-5-5-1)ا بند شود، بايد مطابق بتخلیه كامل مي

2-5-5-2-2 

قرار گرفته باشاااند   (32-1)از حريق بند  (6-1)اساااپرينکلرها بايد مطابق با حداقل فواصااال و الزامات ويژه بند           

ای، به اندازه كافي دور قرار  ها و اجزای سازه ها، ستون خرپا و وتر، لوله یهااز موانعي همچون شبکه  هاآنای كه گونهبه

 باشند.گرفته 

 كند.موانعی كه از رسیدن آب به اسپرینکلر به خطر جلوگیری می -2-5-5-3

( زير دفلکتور  in.31)mm353ای كه از تخلیه آب در يک صااافحه افقي بزرگتر از      موانل پیوساااته و ناپیوساااته    

شده، جلوگیری مي     سیدن به خطرات محافظت  سپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از ر ابق با يد مطكنند باا

 باشد.( 7-5-5-1)بند 

2-5-5-3-0 

 ( نصب شوند.ft3)m2/3اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت شده با عرض بیش از 

2-5-5-3-2 

 ست.یباشند، همچون میزهای كنفرانا الزم ناسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نمي

 0هااتاقک -2-5-5-0

( نیستند،  3ft311)3m77/33ها، كه بزرگتر از یکي محفظه گنجهمکانها، شامل تجهیزات ها و محفظهدر تمام گنجه

     باشد بدون در نظر گرفتن موانل يا حداقل فاصله تا ديوار.يک اسپرينکلر مجزا در باالترين فضای سقف كافي مي

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Grating 



 073 22/10/11        الزامات نصب -فصل هشتم

  

 

 فاصله از دفلکتور تا انبارش -2-5-6

2-5-6-0 

اند،  فراهم شاااده (5-6-5-1)يا بند    (3-6-5-1)، (7-6-5-1)، (2-6-5-1)كه الزامات بندهای      یبه غیر از موارد 

 ( يا بیشتر باشد.in.31)mm353فاصله بین دفلکتور و باالی سطح انبارش يا محتويات اتاق بايد 

2-5-6-2 

 د.پیروی كر هاآناز  دهند بايددر جايي كه ديگر استانداردها، فاصله بزرگتری برای حداقل انبارش تخصیص مي

2-5-6-3 

 ( تا انبارش برای اسپرينکلرهای ويژه بايد مجاز باشند.in.76)mm933حداقل فاصله، 

2-5-6-0 

صله تا انبارش كوچک  سقف بايد در      یها( بین باالی انبارش و دفلکتورin.31)mm353تر از حداقل فا سپرينکلر  ا

 اند، مجاز باشند.برای خطرات ويژه تأيید شدههای آتش با مقیاس بزرگ جايي كه توسط آزمون

2-5-6-5 

كه تايرهای   ( باشاااد در جاييmm933)in.76اساااپرينکلر نبايد كمتر از  یهافاصاااله از باالی انبارش تا دفلکتور

 اند.الستیکي انبار شده

  0نورگیرها -2-5-7

2-5-7-0 

باشااند، و حداقل به ( نمي2ft72)2m7بدون توجه به كالس خطرات اسااپرينکلرها بايد از نورگیرهايي كه بزرگتر از 

نشده فاصله دارند،     سقف محافظت  2( به صورت افقي از ديگر نورگیرهای محافظت نشده يا فرورفتگي  ft31)m7میزان 

 باشند.مجاز به حذف شدن مي

2-5-7-2 

 باشند مجاز به داشتن پوشش پالستیکي هستند.( نمي2ft72)2m7زنورگیرهای كه بزرگتر ا

 

                                                                                                                                                                                     
1- Skylights 

2- Pocket 
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 زن و باالزن استانداردكننده پاییناسپرینکلرهای اسپری -2-6

 كلیات -2-6-0

سپری    (5-1)تمام الزامات بند  سپرينکلرهای ا ستاندارد به كننده پايینبايد برای ا شون زن و باالزن ا د به كار گرفته 

 اند.اصالو شده (6-1)غیر از مواردی كه در بند 

 زن و باالزن استاندارد(كننده پایینپوشش هر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپریمساحت  -2-6-2

 تعیین مساحت پوشش -2-6-2-0

2-6-2-0-0 

سط بند  به سپرينکلر )      (2-3-2-6-1)غیر از موارد مجاز تو شش هر ا ساحت پو ( بايد مجاز به مطابقت با بند  sAم

 باشد. (1-5-2-3)

2-6-2-0-2 

 كار گرفته شوند.به (23-7-7)نبايد برای اتاق كوچک مشخص شده در بند  (3-3-2-6-1)الزامات بند 

2-6-2-0-2-0 

 مساحت پوشش هر اسپرينکلر در اتاق كوچک بايد برابر مساحت اتاق تقسیم بر تعدد اسپرينکلرهای در اتاق باشد.

 حداكثر مساحت پوشش -2-6-2-2

2-6-2-2-0 

سپرينکلر     شش هر ا ساحت پو شده در جدول   sA) حداكثر م شخص  تا   (الف-3-2-2-6-1) ( بايد مطابق با مقدار م

 باشند. (ت-3-2-2-6-1)جدول 
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برای  استانداردباالزن  زن وكننده پایینبندی اسپرینکلرهای اسپریحداكثر فاصله و مساحت محافظت -)الف(-0-2-2-6-2جدول 

 خطر تصرف كم

 نوع سیستم نوع سازه 

حداكثر مساحت 

 پوشش
 ه بین اسپرینکلرهاصلحداكثر فا

2ft 2m ft m 

 6/3 35 9/21 225 هیدرولیکي  محاسبة سوختن  غیرمسدودكننده غیرقابل

 سوختن غیرمسدودكننده غیرقابل
 پیش جداول

 شدهتعیین
211 6/31 35 6/3 

 6/3 35 9/21 225 هیدرولیکي محاسبة غیرقابل سوختنمسدودكننده 

 مسدودكننده غیرقابل سوختن 
 جداول پیش

 شدهتعیین
211 6/31 35 6/3 

 غیرمسدودكننده قابل سوختن بدون اعضای در

 معرض
 6/3 35 9/21 225 هیدرولیکي محاسبة

 غیرمسدودكننده قابل سوختن بدون اعضای در

 معرض

 پیشجداول

 شدهتعیین
211 6/31 35 6/3 

كننده قابل سوختن با اعضای در معرض مسدود غیر

ft7(m93/1يا بیشتر در مركز ) 
 6/3 35 9/21 225 هیدرولیکي ةمحاسب

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای در معرض 

ft7(m93/1 يا بیشتر در مركز ) 

 جداول پیش

 شدهتعیین
211 6/31 35 6/35 

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای در معرض 

ft7(m93/1يا بیشتر در مركز ) 
 6/3 35 3/32 371 همه

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض 

ft7(m93/1يا بیشتر در مركز ) 
 6/3 35 6/35 361 همه

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض 

ft7(m93/1در مركز ) 
 6/3 35 3/32 371 همه

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض 

ft7(m93/1بر )  3-3-3-6-1حبق بند 
 3/33 321 همه

به  35 

حورموازی 

 با شیب

به حور موازی   6/3

 با شیب

 مراجعه شود. (3-3-3-3-6-1)به بند 
 

 زن و باالزن استاندارد برای تصرف خطرپایین كنندهاسپریاسپرینکلرهای حداكثر فاصله مساحت پوشش و -)ب( -0-2-2-6-2جدول 

 معمولی

 نوع سیستم نوع سازه
 حداكثر فاصله بین اسپرینکلر حداكثر مساحت پوشش

2ft 2m ft m 

 6/3 35 3/32 371 همه همه
 

 برای خطرات زیادزن و باالزن استاندارد كننده پایینبندی اسپرینکلرهای اسپریمساحت محافظت و حداكثر فاصله -پ-0-2-2-6-2جدول 

 نوع سیستم نوع سازه
 نکلرین اسپریحداكثر فاصله ب حداكثر مساحت پوشش

2ft 2m ft m 

   3/7   32 3/1 91 شدهتعیین جداول پیش همه

   3/7   32 7/9 311 ≥25/1محاسبه هیدرولیکي با چگالي  همه

 6/3 35 3/32 371 ≤25/1حاسبه هیدرولیکي با چگالي م همه

كنند، حداكثر فاصااله بین ( را ايجاد ميft25)m6/3های با پهنای بیشااتر ازای صاالب دهانهيي كه اعضااای سااازههاساااختماندر   

 ( مجاز است.in.6وft32)m1/7 اسپرينکلرها باالتر از
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2-6-2-2-2 

 ( بزرگتر باشد.2ft225)2m23 در هر صورت، حداكثر مساحت پوشش نبايد از

 زن و باالزن استاندارد(كننده پاییناسپرینکلر)اسپرینکلرهای اسپریفاصله بین  -2-6-3

 حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-6-3-0

 باشد. (ت-3-2-2-6-1)تا جدول  (الف-3-2-2-6-1)حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بايد مطابق با جدول 

 حداكثر فاصله از دیوارها -2-6-3-2

2-6-3-2-0 

-3-2-2-6-1)فاصله اسپرينکلرها تا ديوارها نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها مشخص شده در جدول         

 بیشتر باشد. (ت-3-2-2-6-1)تا جدول  (الف

2-6-3-2-2 

 گیری شود.فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازه

2-6-3-2-3 

شند به دار يا بييد در جايي كه ديوارها زاويهنبا (3-2-7-6-1)الزامات بند  صله افقي  كار روند و حداكثرقاعده با   فا

سپرينکلر و هر نقطه از يک كف منطقه محافظت  سپرينکلر نبايد از    بین يک ا صله مجاز بین   35/1شده با آن ا برابر فا

 اسپرينکلرها بیشتر باشد به شرط آنکه حداكثر فاصله عمودی بیشتر نباشد.

2-6-3-2-0 

 كار گرفته شوند.به (23-7-7)های كوچک مشخص شده در بند نبايد در اتاق (3-2-7-6-1)الزامات بند 

2-6-3-2-0-0 

 باشند.قرار گرفتن مي( تا هر ديوار مجزايي فاصله ندارند، مجاز بهft9)m3/2يي كه بیشتر از هامکاناسپرينکلرها در 

 

2-6-3-0-2 

سپرينکلر در بند    محدوديت صله بین ا شش   و محدوديت (7-6-1)های فا ساحت پو -6-1)ها نبايد از جدول های م

 تجاوز كنند. (الف-2-2-3
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2-6-3-2-5 

گیری شااود، يا تقاحل سااطح خمیده و كف تا  زير سااطوو خمیده، فاصااله افقي بايد در سااطح كف از ديوار اندازه

 فاصله مجاز بین اسپرينکلرها باشد.ترين اسپرينکلر، نبايد بزرگتر از نصف نزديک

 حداقل فاصله از دیوارها -2-6-3-3

 ( از يک ديوار قرار بگیرند.in.3)mm312اسپرينکلرها نبايد در حداقل فاصله 

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -2-6-3-0

2-6-3-0-0 

شده  (3-3-7-6-1)يا  (7-3-7-6-1)، (2-3-7-6-1)به غیر از مواردی كه الزامات بندهای  سپرينکلرها   مهیا  اند، ا

 ( روی مركز قرار گیرند.ft6)m1/3نبايد در فواصل كمتر از

2-6-3-0-2 

(روی مركز باشند در جايي كه شرايط زير فراهم    ft6)m1/3اسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در فواصل كمتر از   

 شده باشند:

 اسپرينکلر بايد آرايش يافته باشند.كننده ی فعالهاالمانبرای محافظت  3هاتیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر در محل ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و كمتر از in1).mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

سپرينکلرهای باال  یها( باالی دفلکتورin.7و  in.2)mm36و  mm53ها بايد بین باالهای تیغه -3 زن امتداد يافته  ا

 باشند.

سطحي هم  پايین تیغه -6 سمت پايین حداقل تا  سپرينکلرهای آويزان، امتداد ياف  یهاتراز با دفلکتورها بايد به  ته  ا

 .باشند

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Baffles  
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 استاندارد(زن و باالزن كننده پاییندفلکتور )اسپرینکلرهای اسپری موقعیت -2-6-0

 هافاصله زیر سقف -2-6-0-0

 های غیرمانع شوندهسازه -2-6-0-0-0

2-6-0-0-0-0 

سازه      سپرينکلر در زير  شش ا ساحت تحت پو سقف      در كل م سپرينکلر و  صله بین دفلکتور ا شونده، فا های غیرمانل 

 ( باشد.in.32)mm715( و حداكثر in.3)mm3/25بايد حداقل 

2-6-0-0-0-2 

ند    مات ب جايي  (3-3-3-3-6-1)الزا كار و هم     در  های نوع ساااقفي )انواع مخفي، تو تراز( دارای  كه اساااپرينکلر

دارد يا  اسااتانكه مطابق با  تر به سااقف جاييكننده در باالی سااقف و دارای دفلکتور قرار گرفته نزديکی فعالهاالمان

 اند، نبايد اعمال شوند.نصب شده هاآن نامهگواهي

2-6-0-0-0-3 

عمارت غیرقابل سوختن يا سازه   یهابرای فضاهای خطرات اندک و معمولي با سقف (3-3-3-3-6-1)بند  الزامات

 با قابلیت سوختن محدود نبايد اعمال شوند.

كه تغییر عمودی در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرينکلر سبب ايجاد يک فاصله بیشتر         جايي – الف

قف در  س  افته فرض ازيشود، يک صفحه عمودی امتداد   و دفلکتور اسپرينکلر مي ( بین سقف بااليي  in.76)mm933از 

قساامتي كه تغییر در ارتفاع وجود دارد بايد به عنوان يک ديوار برای هدف فاصااله بین اسااپرينکلر نظر گرفته شااود  

 نشان داده شده است. (الف -7-3-3-3-6-1)گونه كه در شکل همان

باشااد،  مي mm933(in.76)بااليي و دفلکتور اسااپرينکلر كمتر و يا برابر با در جايي كه فاصااله بین سااقف   -ب

شرط آنکه قوانین موانل همانند قوانین             شند به  سطح با سقف م شرايط  شابه با  سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری م ا

 شوند. رعايت (ب -7-3-3-3-6-1)نشان داده شده در شکل 
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 mm100(in.36)در ارتفاع سقف بزرگتر از  تغییر عمودی -الف-3-0-0-0-6-2شکل 

 

 

 mm100(in.36)تغییر عمودی در ارتفاع سقف كمتر یا برابر با  -ب  -3-0-0-0-6-2شکل 

 شوندهسازه مانع -2-6-0-0-2

 های زير قرار گرفته باشند.شونده، دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با يکي از آرايشزير سازه مانل

زير اجزای ( in.6تا  in.3)mm352تا  3/25باشد كه دفلکتورها در درون صفحات افقي با فاصله ای گونهنصب به -3

 ( زير سقف / بام عرشه باشد.in.22)mm559ای و حداكثر فاصله سازه

صب  -2 شد  گونهبه ن شونده    كه دفلکتورها ای با سازه مانل  سازه   در هر دهانه  سطح يا باالی جزء  صله   هم  ای با فا

نصب شده است     (2-3-5-6-1)كه اسپرينکلر مطابق با بند   جايي زير سقف / بام عرشه در   mm559(in.22)حداكثر 

 باشد.  
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( و in.3)mm3/25نمای عمارت مساادود شااده، در حداقل  ای باشااد كه دفلکتورها در هر حاق گونهنصااب به -7

 ( زير سقف باشد.in.32)mm715حداكثر 

های  ( زير تیرچهin.6تا  in3).mm352تا  mm3/25ا در صاافحات افقي ای باشااد كه دفلکتورهگونهنصااب به -3

های تیرچه برای كه كانال ( زير عرشااه سااقف / بام تنها در جاييin.22)mm559چوبي كامپوزيتي تا حداكثر فاصااله 

كه مساااحت هر كانال مجزا از حوریبند شااده باشااد به ای آتشها با مواد معادل با ساااختار شاابکه كل عمق تیرچه

2m9/23(2ft711.تجاوز نکند ) 

كه در فواصل كمتر   ييهاشکل با دنباله -Tاسپرينکلرهای زير سازه بتني  یهاای باشد كه دفلکتورگونهبه نصب -5

شتر از  m7/2(ft5/3از  صرف ( روی مراكز قرار گرفتهft7)m93/1( ولي بی شکل، قرار گرفته روی يا    -Tنظر از عمق اند، 

 باشد. (2-3-5-6-1) ها و در تطابق با جدول بندT( زير سطح پايین دنباله in.3)mm3/25باالی يک صفحه افقي 

 شیروانی یهاها و سقفبام -2-6-0-0-3

2-6-0-0-3-0 

ينکلرهای زير يا  اند، اسااپرمهیا شااده (7-7-3-3-6-1)يا بند  (2-7-3-3-6-1) به غیر از مواردی كه الزامات بند

حور عمودی از نوک قرار  ( بهin.76)mm933باشند كه بیشتر از    ييهانزديک تاج يک بام يا سقف بايد دارای دفلکتور 

 مشخص شده است. (ب -3-7-3-3-6-1) و شکل (الف-3-7-3-3-6-1)گونه كه در شکل نگرفته باشند همان

 

 
 هاها در امتداد شیبدار با اسپرینکلر مستقیماً زیر تاج، شاخهاسپرینکلرهای زیر سقف شیب -الف-0-3-0-0-6-2شکل 
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 هاها در امتداد شیبدار )فاصله تا بام(، شاخهاسپرینکلرها در سقف شیب -ب-0-3-0-0-6-2شکل 

 

2-6-0-0-3-2 

گیری شده از پايین شیب    ( اندازهin.76)mm933ای، اسپرينکلرها در باالترين ارتفاع نبايد از فاصله   های ارهزيربام

 از تاج تجاوز كنند.  

2-6-0-0-3-3 

شیب    سطح  صله از تاج تا دفلکتور   ددر زير يک  شتي(، فا صله افقي   ار تند )ه ها بايد مجاز به افزايش برای حفظ فا

شتر از   شد همان  mm631(in.23بی ساختاری با شکل  ( از ديگر اجزای  شده     (7-7-3-3-6-1)گونه كه در  شان داده  ن

 است.

 
 افقی برای اسپرینکلر در تاج سقف منظم فاصله -3-3-0-0-6-2شکل 
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چوبی یا    یها سپپوختن پنهان شپپده تیرچه   یا سپپقف در فضپپاهای قابل     بام اسپپپرینکلرهای زیر   -2-6-0-0-0

 02 به 0( روی مركز و شیب دارای بزرگتر از ft3)m10/1چوبی با اجزای كوچکتر از  یساختارخرپا

قرار   (5-3-3-3-6-1)تا بند  (3-3-3-3-6-1)و الزامات بند  (3-3-3-6-1)اساااپرينکلرها بايد مطابق با شاااکل 

 گرفته باشند.

 

 
 .ft3=m7131/1؛ SI ،in.3=mm3/25برای واحد 

 شود.گیری ميهای سقف اندازهو تیرچه 3های چوبياز محل تقاحل وترهای بااليي و پايین خرپا يا لنگه ft5حداقل فاصله 

سوختن پنهان شده تیرچه چوبی یا ساختار خرپا چوبی با اجزای  اسپرینکلرهای زیر بام یا سقف در فضاهای قابل -0-0-0-6-2شکل 

 یا بزرگتر 02به  0روی مركز و دارای شیب  m10/1(ft3)كوچکتر از 

 

2-6-0-0-0-0 

سوختن مخفي تیرچه         ضاهای قابل  سقف در ف سپرينکلرهای زير بام يا  ساختارخرپا ا  چوبي با اجزای یچوبي يا 

   شتر بايد از نوع واكنش سريل باشند.یيا ب 32به  3( روی مركز و دارای شیب ft7)m93/1كوچکتر از 

2-6-0-0-0-2 

سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا ساااختار خرپا چوبي با اجزای  اسااپرينکلرهای زير بام يا سااقف در فضاااهای قابل

ای نصب شده باشند كه يک رديف از    گونهشتر بايد به یيا ب 32به  3و دارای شیب   مركز( روی ft7)m93/1ز كوچکتر ا

( از پايین باالی وتر in.32تا  in.3)mm5/71تا  mm3/25( فاصاااله افقي تاج و بین in.32)mm715اساااپرينکلرها در 

 نصب شده باشد.

 

                                                                                                                                                                                     
1- Wood rafters 
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2-6-0-0-0-3 

اسااپرينکلرهای زير بام يا سااقف در فضاااهای قابل سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا ساااختار خرپا چوبي با اجزای 

  یای نصب شده باشند كه اسپرينکلرهاگونهشتر بايد بهیيا ب 32به  3( روی مركز و دارای شیب ft7)m93/1كوچکتر از 

شده در امتداد برآمدگي لبه بام   صب  صلي كه كمتر از   3ن ( از تقاحل وترهای خرپا بااليي و پايیني يا  ft5)m52/3در فوا

 تیر چوبي زير شیرواني و اتصاالت سقف قرار گرفته باشند.

2-6-0-0-0-0 

ضاهای قابل    سقف در ف سپرينکلرهای زير بام يا  صال چوبي يا عمارت خرپا چوبي با اجزای     ا شده ات سوختن پنهان 

كننده  يا بزرگتر، و با اسااتفاده از اسااپرينکلرهای اسااپری 32به  3( روی مركز و دارای شاایب ft7)m93/1كوچکتر از 

 ( باشد.psi21)bar3/3بزرگتر باشد، بايد دارای حداقل فشار m3/2(ft1 )استاندارد، جايي كه اندازه عمودی به شیب از 

2-6-0-0-0-5 

برای اساااپرينکلرهای زير بام يا ساااقف در فضااااهای قابل   (3-3-3-6-1)و  (3-2-2-6-1)الزامات ويژه بندهای 

به  3( روی مركز و دارای شاایب ft7)m93/1سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا عمارت خرپا چوبي با اجزای كوچکتر از 

شوند هنگامي يا بزرگتر نبايد به 32 سقف از چوب        كار گرفته  ضاهای بام يا  سوختن در معرض در ف شش فابل  كه پو

 كار گرفته شوند.ز ساخته شده باشند، نبايد بهفشرده كندسو

 دوتایی موانع تیرچه -2-6-0-0-5

2-6-0-0-5 

مات بند      ند، در جايي كه دو مجموعه از تیرچه      را فراهم نموده (2-5-3-3-6-1)به غیر از مواردی كه الزا ها زير   ا

اسااپرينکلرها بايد در باال و پايین  سااازی روی مجموعه پايیني وجود ندارد، باشااند و هیچ كفيک بام يا سااقف مي

ا بیشااتر بین باالی تیرچه پايیني و پايین تیرچه بااليي  يmm352(in.6 )كه فاصااله  ها جاييمجموعه پايیني تیرچه

  نشان داده شده است. (3-5-3-3-6-1)كه در شکل حورباشد، بايد نصب گردند همانمي

 

 

                                                                                                                                                                                     
1- Eave  
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 های پایینیبدون پوشش روی تیرچه -مجموعه از تیرچه یا جان باز آرایش اسپرینکلرها زیر دو -0-5-0-0-6-2شکل 

 

2-6-0-0-5-2 

( بین دفلکتور اساااپرينکلر و باالی تیرچه   in.31)mm353كه حداقل     ها در جايي  در زير مجموعه پايیني تیرچه    

 باشند.شود، اسپرينکلرها مجاز به حذف شدن ميپايیني حفط مي

 هاگیری دفلکتورجهت -2-6-0-2

2-6-0-2-0 

ند    ها آنبه غیر از مواردی كه در    مات ب ها   (7-2-3-6-1) و (2-2-3-6-1)الزا   یفراهم شاااده اسااات، دفلکتور

 پله باشند. ها يا نردبان شیبها، باماسپرينکلرها بايد موازی با سقف

2-6-0-2-2 

صورت   به اسپرينکلر بايد  اند، دفلکتوردار نصب شده  ک سطح سقف يا بام شیب   يدر جايي كه اسپرينکلرها زير تاج  

 .شودافقي نصب 

2-6-0-2-3 

شیبي كمتر از  بام صد( در كاربرد بند   3/36) 32به  2های دارای  شوند و  ، افقي در نظر گرفته مي(2-3-6-1)در

 افقي باشند. یهااسپرينکلرها بايد مجاز به نصب همراه با دفلکتور
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 زن و باالزن استاندارد(كننده پاییناسپریموانع تا تخلیه اسپرینکلر )اسپرینکلرهای  -2-6-5

 هدف عملکرد -2-6-5-0

2-6-5-0-0 

-5-6-1)ای قرار گرفته باشند تا موانل تا تخلیه به حداقل برسد همان حور كه توسط بند    گونهاسپرينکلرها بايد به 

مشاخص شاده اسات يا اساپرينکلرهای اضاافي برای احمینان از پوشاش كافي خطرات بايد فراهم         (7-5-6-1)و  (2

 گردند.

2-6-5-0-2 

 های زير بايد چیدمان شوند:اسپرينکلرها برای مطابقت نمودن با يکي از آرايش

 باشند. (الف-2-3-5-6-1)و شکل  (2-3-5-6-1)، جدول (2-5-5-1)بايد مطابق مفاد بند  -3

 

  ]كننده استانداردزن اسپریباالزن و پایین[تخلیه  جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع از -2-0-5-6-2جدول 

 (Aفاصله از اسپرینکلرها تا كناره مانع )
 (Bحداكثر فاصله مجاز باالی دفلکتور تا پایین مانع )

mm in. 

 mm711(ft3( 1 1كمتر از 

 mm711(ft3 تا كمتر از )mm351(ft3  وin.6) 65 2
1

2
 

 mm351(ft3  وin.6 تا كمتر از )mm611(ft2) 91 3
1

2
 

mm611(ft2 تا كمتر از )mm351(ft2  وin.6) 331 5
1

2
 

mm351(ft2  وin.6 تا كمتر از )mm911(ft7) 391 7
1

2
 

ft7  تا كمتر ازft7  وin.6 231 9
1

2
 

ft7  وin.6  تا كمتر ازft3 711 32 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 751 33 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft5 321 16
1

2
 

ft5  تا كمتر ازft5  وin.6 351 31 

ft5  وin.6  تا كمتر ازft6 531 21 

ft6  تا كمتر ازft6  وin.6 611 23 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 351 71 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 135 75 

 .ft3=m7131/1؛ SI ،in.3=mm3/25برای واحدهای 

 .)الف( مراجعه شود2-3-5-6-1به شکل  Bو  Aنکته: برای 
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 ]كننده استانداردزن اسپریباالزن و پایین[جانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند  - الف-2-0-5-6-2شکل 

سمت   -2 سپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن در  شند،   تجاوز نمي )m2/3ft)3های از موانعي كه از عرض ا كنند، با

 فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نباشد. به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف مقدار

  ( بايد مجاز به محافظت، مطابق با شاااکل         in.71)mm362موانل قرار گرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از      -7

 باشند. (ب -1-6-5-3-2)

 

 
 (SSU/SSPمانع در مقابل دیوار) -ب  -2-0-5-6-2شکل 

 

  ( بايد مجاز به محافظت مطابق با شاااکل          in.23)mm631موانل قرار گرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از      -3
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باشند. حداكثر فاصله بین اسپرينکلر و ديوار بايد از اسپرينکلر تا ديوار پشت موانل نه ديوار جلوی       (پ -1-6-5-3-2)

 گیری شود.، اندازهآن

 

 
 موانع در مقابل دیوارها -پ -2-0-5-6-2شکل 

 

 موانع تا بهبود الگوی تخلیه اسپرینکلر -2-6-5-2

 كلیات-2-6-5-2-0

2-6-5-2-0-0 

( زير دفلکتور اسپرينکلر كه از توسعه كامل الگو   in.31)mm353موانعي كه پیوسته يا ناپیوسته كوچکتر يا برابر با   

 باشند. (2-5-6-1)كند بايد مطابق با بند جلوگیری مي

2-6-5-2-0-2 

سطح يا باالتر از صفحه دفلکتور  كه قسمت فوقاني موانل هم ، در جايي(2-5-6-1)ون در نظر گرفتن قوانین بند بد

 ترين اسپرينکلر بايد برآورده شوند.در مورد موانل پیوسته (2-3-5-6-1)باشد، الزامات كاربردی بند 

 حداقل فاصله از موانع -2-6-5-2-0-3

اند، اسپرينکلرها بايد   تأمین شده  (9-3-2-5-6-1)تا بند  (3-3-2-5-6-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند  -الف

ای جانمايي شااوند كه تا موانل به اندازه سااه برابر بزرگترين بعد مانل )به عنوان مثال، اجزای ساااختاری، لوله،   گونهبه
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 و لوازم تثبیت شده( فاصله داشته باشند.  ها ستون

 باشد. (ب-7-3-2-5-6-1)( مطابق با شکل in.23)mm619حداكثر فاصله خالص مورد نیاز بايد  -ب

2-6-5-2-0-0 

-6-1)گرفته شوند كه الزامات بند   در نظرای تنها زماني بايد برای تصرفات كم خطر و خطر معمولي، اجزای سازه  

 گرفته شده است.كار به (5-2-3-7

2-6-5-2-0-5 

كه فاصاااله از خط مركزی موانل به    های مقابل موانل جايي    اساااپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن روی سااامت      

 اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست، باشند.

2-6-5-2-0-6 

با جان   یهانل باشند در جايي كه موانل شامل تیرچه  اسپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن در نصف فاصله بین موا   

باشاااند، به شااارط آنکه تمام اجزای خرپا بیشاااتر از مي ]( روی مركزin.23/1)m]63/1ا بزرگتر يm53/1(in.21 )باز 

mm312(in.3.عرض نداشته باشند )اسمي( ) 

2-6-5-2-0-7- 

شدن بر روی خط مركزی يک خرپا       صب  سپرينکلرها بايد مجاز به ن ستقیماً باالی يک تیر  يا ا میلگرد تیرچه يا م

( نباشاااد و دفلکتور اساااپرينکلر حداقل در      in.1)mm217ا تیر بزرگتر از ي شااارط آنکه ابعاد وتر تیرچه    باشاااند به   

mm352(in.6      باالی جز ساختاری قرار گرفته باشد و جايي كه اسپرينکلر در فاصله سه برابر بزرگتر از حداكثر اندازه )

 اجزای شبکه قرار گرفته است. اجزای وب از

2-6-5-2-0-2 

كار  ( بهin.7) mm11كشااي ساایسااتم اسااپرينکلر با قطر كوچکتر از نبايد برای لوله (7-3-2-5-6-1)الزامات بند 

 روند.

2-6-5-2-0-1 

-3-5-6-1)نبايد برای اسااپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل در تطابق با بند  (7-3-2-5-6-1)الزامات بند 

 كار روند.به( 2
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2-6-5-2-0-01 

 in.61(m5/3)با قطر كوچکتر از يسااقف پنکه یهاگرفتن تیغه در نظراسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون 

 درصد باز باشد. 51شرط آنکه نمای باال پنکه سقفي حداقل باشند، به

 (floor-mounted)موانع معلق یا عمودی نصب شده در كف  -2-6-5-2-2

های اتاق و موانل مشااابه در  كنندههای ساااده، تقساایمهای تفکیک فضااا، پارتیشاانفاصااله از اسااپرينکلرها تا پرده

 باشند. (2-2-5-6-1)و شکل  (2-2-5-6-1)فضاهای با كم خطر بايد مطابق با جدول 

2-6-5-2-2-0 

ضاهای كم خطر  ضا در ، پرده3در ف شکل   های تفکیک ف شند، در جايي كه تمام    (2-2-5-6-1)صورتي كه مطابق  با

 گرفته شوند: در نظراند نبايد به عنوان موانل موارد زير فراهم شده

 ها توسط پارچه توری روی خط سقف مهار شده باشند.پرده -3

 درصد يا بیشتر باشند. 31ها برابر با ها در توریروزنه -2

 يافته باشد.تر از سقف را امتداد ( پايینin.22) mm559توری يک حداقل  -7

به خطرات موجود )        یموانع -2-6-5-3 تا رسپپیدن آب تخلیه شپپود از اسپپپرینکلر  ( جلوگیری reachingكه 

  كنند.می

2-6-5-3-0 

( زير دفلکتور  in.31)mm353ای كه سبب توقف تخلیه آب در يک صفحه افقي بزرگتر از موانل پیوسته و ناپیوسته

-6-1)شوند، بايد مطابق بند  توزيل از رسیدن خطرات محافظت شده مي  اسپرينکلر در يک حالت برای محدود كردن  

 باشند. (5-7

2-6-5-3-2- 

( يا كمتر زير اساااپرينکلر برای تصااارفات  in.31)mm353كه  يهمچنین بايد برای موانع (7-5-6-1)الزامات بند 

 كار روند.معمولي هستند نیز به خطر و خطركم

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Intermidate level / rack storage 
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2-6-5-3-3 

 نصب گردند. m2/3(ft3)موانل ثابت با عرض بزرگتر از  اسپرينکلرها بايد در زير

2-6-5-3-0 

 باشند.باشند مثل میزهای كنفرانا، مورد نیاز نميكه در محل ثابت نمي ياسپرينکلرها در زير موانع

2-6-5-3-5 

شند           سطحي انبارش رک با شبک فلزی بايد از نوع میان  صفحه م شده در زير  صب  سپرينکلرهای ن  ر اينا در غیيا

 محافظت شوند. یصورت بايد در مقابل تخلیه اسپرينکلرهای باالسر

 زن و باالزن استاندارد(كننده پایینفاصله تا انبارش )اسپرینکلرهای اسپری -2-6-6

2-6-6-0 

 شتر باشد.ی( يا بin.31)mm353فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد 

2-6-6-2 

بندی در مقابل يک ديوار مطابق با بند  بندی روی يک ديوار يا قفساااهنبايد ارتفاع قفساااه mm353(in.31)ندازه ا

 را محدود كند. (9-1)و بخش  (1-1-6)، (1-3-6)، (1-6-6)

2-6-6-2-0 

سه  در جايي سپرينکلرها نمي    كه قف شده روی يک ديوار، دقیقاً زير ا صب  سه   بندی ن شد، قف ی آن  رو انبارشها و با

 های اسپرينکلر سقفي امتداد يابند.زير دفلکتور mm353(in.31)باالتر از تراز صفحه قرار گرفته در تواند به مي

2-6-6-2-2 

ندی و  قفساااه بارش ب ته       ان ها قرار گرف قاً زير اساااپرينکلر كه دقی حه           روی آن  باالتر از تراز صاااف به  يد  با ند، ن ا

mm353(in.31) های اسپرينکلر سقفي امتداد يابند.زير دفلکتور 

2-6-6-3 

 پیروی كرد. هاآناند، بايد از های انبار معین كردههای بزرگتر از حداقلكه ديگر استانداردها، فاصله در جايي
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 كننده باالراست و آویزان استاندارد(های سقفی )اسپرینکلرهای اسپریفرورفتگی -2-6-7

2-6-7-0 

سپرينکلرها در همه فرورفتگي      (7-3-6-1)و  (2-3-6-1)به جز آنچه كه در بندهای  صب ا ست، ن شده ا های  مهیا 

 سقفي الزامي است.

 

 
 (SSU/SSPحداقل فاصله از موانع) -ب -3-0-2-5-6-2شکل 

2-6-7-2 

 های سقفي الزام شوند.صورتي كه همه موارد زير برآورده شده باشند، اسپرينکلرها نبايد در فرورفتگيدر

 ( نشود.7ft3111)7m7/21حجم نهايي فرورفتگي سقفي محافظت نشده بیشتر از   -3

 ( بیشتر شود.in.76)mm933عمق فرورفتگي سقفي محافظت نشده نبايد از  -2

 محل سطح كف زير فرورفتگي سقفي محافظت نشده بايد در تراز سقف پايین محافظت شوند. -7

m7(ft31  )ک فضااای بسااته با فاصااله كمتر از يهای سااقفي محافظت نشااده در مجموع اندازه همه فرورفتگي -3

 ( نشود. 7ft3111)7m7/21 يکديگر، بیشتر از

 های نسوختني يا سوختن محدود دارند.  كاریسقفي محافظت نشده نازک فرورفتگي -5

 اسپرينکلرهای واكنش سريل در كل فضای بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند. -6

2-6-7-3 

 باشند، استفاده از اسپرينکلر الزامي است. (3-5-1)های مشابه آن مطابق بند نورگیرها و فرورفتگي در
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 كننده استاندارد دیواریاسپرینکلرهای اسپری -2-7

 كلیات -2-7-0

د  بايد برای اسااپرينکلرهای اسااپری اسااتاندار (3-1)به جز اصااالحات صااورت گرفته بند  (5-1)همه الزامات بند 

 كار روند.به (3-1)ديواری مطابق بند 

 مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای دیواری استاندارد( -2-7-2

 مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر تعیین -2-7-2-0

2-7-2-0-0 

 ( بايد مطابق الزامات زير تعیین شود:sAمساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر )

 در حول ديوار بايد: -3

شاخه تا ديوار جانبي يا          )الف(  سپرينلکر بر روی  صله آخرين ا سپرينکلرها در حول ديوار )يا فا صله بین ا تعیین فا

 مانل( با اسپرينکلرهای كناری

 .ا مانلي)ب( انتخاب فاصله بزرگتر بین فاصله اسپرينکلر مجاور يا دو برابر فاصله اسپرينکلر از ديوار 

 شود.تعیین مي S)پ( بعد 

 تاق به شرو زير عمل شود:در عرض ا -2

ست با ديوار مقابل، يا نقطه میاني از اتاق در            شده ا صب  سپرينلکر بر روی آن ن صله ديواری كه ا )الف( تعیین فا

 رجوع شود(. (6-3-7-3-1) و (5-3-7-3-1) هایاند )به بندجايي كه اسپرينکلرها بر روی دو ديوار مقابل نصب شده

 شود.تعیین مي L)ب( بعد 

2-7-2-0-2 

 شود:محاسبه مي Lدر بعد  Sمساحت حفاظتي اسپرينکلر بايد ساخته شود با ضرب بعد 

LSAs  

 حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -2-7-2-2

2-7-2-2-0 

( نبايد از ماقدير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در   sAحداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر )   
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 ارا ه شده است بیشتر باشد. (3-2-2-3-1)جدول 

2-7-2-2-2 

 ( بیشتر شود.2ft396)2m2/31در هیچ موردی، حداكثر مساحت پوشش اسپرينکلر نبايد از 

 كننده استاندارد()اسپرینکلر دیواری اسپری مساحت تحت پوشش و حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -0-2-2-7-2جدول 

 

 خطر متوسط كم خطر

كاری سقف نازک

 سوختنی

كاری سقف نازک

 –سوختنی محدود 

 یا نسوختنی

كاری نازک

 سقف سوختنی

كاری سقف نازک

سوختنی محدود یا 

 نسوختنی

 33 33 31 31 (S()ftحداكثر فاصله در حول ديوار )

 32 33 31 31 (L()ftحداكثر عرض اتاق )

 321 396 11 311 (2ftحداكثر مساحت حفاظتي )

 

 كننده استاندارد(بین اسپرینکلر )اسپرینکلرهای دیواری اسپری فاصله -2-7-3

 حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-7-3-0

2-7-3-0-0 

نکلرهای  بین اسپري كننده بايد بر اساس فاصله خط مركزی   حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرهای ديواری اسپری   

 روی خط انشعابي باشد.

2-7-3-0-2 

 وند.گیری شكننده تا ديوار بايد در امتداد شیب سقف اندازهفاصله بین اسپرينکلرهای ديواری اسپری حداكثر

2-7-3-0-3 

ند،  ادهها نصب شها يا دهانهكننده در امتداد حول يک ديوار مجزا از اتاقیواری اسپريكه اسپرينکلرهای د در جايي

 قرار گیرند. (3-2-2-3-1)بايد مطابق با حداكثر فاصله مجاز مقرر در جدول  هاآن
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2-7-3-0-0 

سپری   سپرينکلرهای ديواری ا شت  كننده نبايد بها شت بدون جدا  -به  -صورت پ سط يک نعل درگاه   پ يا   1شدن تو

 نصب شوند. 2زيرحاق

2-7-3-0-0-0 

 ( تجاوز كند.  in.36)mm311حداكثر عرض نعل درگاه يا زيرحاق نبايد از 

2-7-3-0-0-2 

زن زير  كه اساااپرينکلر پايین  ( تجاوز كند هنگامي   in.36)mm 311تواند از حداكثر عرض نعل درگاه يا زيرحاق مي     

 نعل درگاه يا زيرحاق نصب شده است.

2-7-3-0-5 

سپری    در جايي سپرينکلرهای ديواری ا صب مي كننده روی دو ديوار مقابل يا حرف دهانهكه ا شوند، حداكثر   ها ن

( برای فضااااهای  ft21)m3/6ا ي( برای فضااااهای با كم خطر ft3)m72/3ها بايد مجاز به افزايش تا عرض اتاق يا دهانه

 باشد.مي (3-2-2-3-1)مطابق با موارد مورد نیاز جدول  هاآنخطر معمولي باشند، كه فاصله بین 

2-7-3-0-6 

سپری   سپرينکلرهای ديواری ا شند، به    ا شدن روی ديوارهای مقابل يا مجاور با صب  نکه شرط آ كننده بايد مجاز به ن

 هیچ اسپرينکلری درون حداكثر مساحت محافظت اسپرينکلر ديگر قرار نداشته باشد.

2-7-3-0-7 

درون فضاااهای خطر  3درهای باالسااردر جايي كه اسااپرينکلرهای پاشااشااي كنار ديواری برای محافظت مناحق  

شده   معمولي يا اتاق صب  ساحت محافظت ها ن ضاهای كم خطر      اند، م سپرينکلر برای ف صله بین ا كننده و حداكثر فا

 باشند.، در زير درهای باالسر مجاز مي(3-2-2-3-1)مشخص شده در جدول 

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Lintel 

2 - Soffit 
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 حداكثر فاصله از دیوارها -2-7-3-2

-2-2-3-1)فاصله اسپرينکلرها تا ديوارهای انتهايي نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها مشخص شده در         

 بیشتر باشد. (3

 حداقل فاصله از دیوارها -2-7-3-3

2-7-3-3-0 

 قرار گرفته باشند. ي( از ديوار جانبin.3)mm312اسپرينکلرها بايد حداقل در فاصله 

2-7-3-3-2 

 گیری شود.صورت عمودی تا ديوار اندازهر تا اسپرينکلر بايد بهفاصله از ديوا

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -2-7-3-3-3

مورد   (3-7-3-3-3-1)( مگر اينکه توسط الزامات بند  ft6)m1/3حداقل فاصله مجاز مركز تا مركز بین اسپرينکلر   

 كه مطابق با موارد زير باشند جدا شده باشند: 3ها نیاز باشد يا مگر اينکه اسپرينکلرها توسط تیغه

 كننده اسپرينکلر محافظت كنند.فعال المان ای آرايش يابند كه ازگونهها بايد بهتیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

 ( باالی دفلکتورها امتداد يابد.in.7و  in.2)mm36و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3

 ابد.يسطح با دفلکتورها امتداد ها بايد همپايین تیغه -5

 استاندارد(ننده كها و دیوارها )اسپرینکلرهای دیواری اسپریدفلکتورها از سقف موقعیت -2-7-0

 ها از دیوارهافاصله زیر سقف -2-7-0-0

 هاسقف – 2-7-0-0-0

2-7-0-0-0-0 

شده  (2-3-3-3-3-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند  سپرينکلر كنار د برآورده  واری نبايد در  ياند، دفلکتورهای ا

 

                                                                                                                                                                                    

3- Baffles 

2- Overheads doors 
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 ها قرار بگیرند.( از سقفin.3)mm312( و كمتر از in.6)mm352فاصله بیشتر از 

2-7-0-0-0-2- 

تا   mm715ا ي( in.32تا  in.6)mm715تا  mm352اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد مجاز به قرارگیری در منطقه 

mm353(in.32   تاin.31زير ساااقف ) قابل ساااوختن يا قابل ساااوختن محدود در جايي كه برای چنین            غیر یها

 باشند.اند، مجاز شده نامهاستاندارد يا گواهي ييهااستفاده

 دیوارها -2-7-0-0-2

2-7-0-0-2-0 

( از  in.3)mm312و كمتر از  mm352(in.)6دفلکتورهای اساااپرينکلر ديواری عمودی نبايد در فاصاااله بیش از       

 باشد، قرار بگیرند.ديواری كه مورد نظر مي

2-7-0-0-2-2- 

قرار بگیرند و بايد برای قرارگرفتن با  ( نبايد in.6)mm352های اسپرينکلر ديواری افقي در فواصل بیش از   دفلکتور

 اند مجاز باشند.بر روی آن نصب شده هاآن( از ديواری كه in.3)mm312در فواصل كمتر از  هاآنهای دفلکتور

 هاها و زیرطاقدرگاه نعل -2-7-0-0-3

2-7-0-0-3-0 

سااپرينکلر اضااافي در پايین   ( از ديوار جلوآمدگي داشااته باشااد بايد ا in.1)mm217هنگامي كه زيرحاق بیش از 

 زيرحاق نصب شوند.

2-7-0-0-3-2 

ضافي مورد        mm217(in.1هنگامي كه زيرحاق برابر يا كمتر از  سپرينکلر ا شد بايد ا شته با ( از ديوار جلوآمدگي دا

 كه اسپرينکلر ديواری روی زيرحاق نصب شده است.نیاز نیست، هنگامي

2-7-0-0-3-3 

زير يک زيرحاق بايد مجاز به نصااب شاادن باشااد هنگامي كه حداقل فاصااله از   ديواری در  يک اسااپرينکلر كنار

 دفلکتور اسپرينکلر تا پايین زيرحاق و حداكثر فاصله از دفلکتور اسپرينکلر تا سقف باال حفظ شود.
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 گیری دفلکتورتهج -2-7-0-2

2-7-0-2-0 

 .ها آرايش يابندها و بامدفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقف

2-7-0-2-2 

اند، بايد در نقطه  نصب شده 32به  2دار با شیب بزرگتر از اسپرينکلرهای ديواری، در جايي كه زير يک سقف شیب

 باالی شیب قرار بگیرد و برای تخلیه در امتداد شیب آرايش شده باشند.

یه را نگیرند           -2-7-5 كه موانع جلوی تخل به نحوی  مایی اسپپپرینکلرها  واری ی)اسپپپرینکلرهای د جان

 كننده استاندارد(اسپری

   هدف عملکرد -2-7-5-0

2-7-5-0-0 

سپرينکلرها بايد به  سند همان   گونها شند تا موانل به تخلیه به حداقل بر و  (2-5-5-1)حور كه در  ای قرار گرفته با

 مشخص شده است، يا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش مناسب بايد فراهم شوند. (1-5-5-7)

2-7-5-0-2 

 ند.های سبک يا موانل مشابه نصب شو( از اثاثیهft3)m2/3اسپرينکلرهای ديواری نبايد در فاصله كمتر از 

2-7-5-0-3 

( اسااپرينکلرها بايد مطابق با  ft3)m2/3از  ا موانل مشااابه قرار گرفته در بیشيفاصااله بین تجهیزات ساابک معلق 

 باشند. (7-3-5-3-1)و شکل  (7-3-5-3-1)جدول 

  



 )اسپرینکلرها( بارنده خودكار اطفای حریقهای دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 012

 

 

 ارد(كننده استاندتخلیه را نگیرند )اسپرینکلرهای دیواری اسپری یجانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلو -3-0-5-7-2جدول 

فاصله از اسپرینکلرها تا 

 (Aكناره موانع )

مجاز دفلکتور حداكثر فاصله 

 (.B( )inتا پایین مانع )

 مجاز نیست ft3كمتر از 

ft3  تا كمتر ازft5 3 

ft5  تا كمتر ازft5  وin.6 2 

ft5  وin.6  تا كمتر ازft6 7 

ft6  تا كمتر ازft6  وin.6 3 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 6 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 3 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft1 9 

ft1  تا كمتر ازft1  وin.6 33 

ft1  وin.6 33 يا بزرگتر 

 ft3=m7131/1؛ in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (7-3-5-3-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
 استاندارد(كننده )اسپرینکلرهای دیواری اسپری جانمايي اسپرينکلرها به نحوی كه موانل جلوی تخلیه را نگیرند -3-0-5-7-2شکل 

 

2-7-5-0-0 

آمده از ديوار مشااابه همانند ديواری كه اسااپرينکلر ديواری روی آن نصااب شااده اساات بايد مطابق با   موانل پیش

 باشند. (3-3-5-3-1)و شکل  (3-3-5-3-1)جدول 

  



 011 22/10/11        الزامات نصب -فصل هشتم

  

 

 ارد(كننده استانددیواری اسپری)اسپرینکلرهای  جانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند -0-0-5-7-2جدول 

فاصله از اسپرینکلر دیواری 

 (Aتا كنار مانع )

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور 

 (.B( )inتا پایین مانع )

in.3  تا كمتر ازin.6 3 

in.6  تا كمتر ازft3 2 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 7 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft2 4
1

2
 

ft2  تا كمتر ازft2  وin.6 5
3

4
 

ft2  وin.6  تا كمتر ازft7 3 

ft7  تا كمتر ازft7  وin.6 1 

ft7  وin.6  تا كمتر ازft3 9
1

4
 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 31 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft5 11
1

2
 

ft5  تا كمتر ازft5  وin.6 12
3

4
 

ft5  وin. 6  تا كمتر ازft6 33 

ft6 تا كمتر ازft6 وin.6 35 

ft6 وin.6  تا كمتر ازft3 16
1

4
 

ft3  تا كمتر ازft3 وin.6 17
1

2
 

 .ft3=m7131/1؛ in.3=mm3/25 ؛SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (3-3-5-3-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
 استاندارد(كننده موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای دیواری اسپری -0-0-5-7-2شکل 

 

2-7-5-0-0-0 

( از  in.3)mm312آمده منفک از ديواری كه اسپرينکلر ديواری نصب شده است بايد حداقل در فاصله      موانل پیش 

 اسپرينکلر كنارديواری قرار بگیرند.
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2-7-5-0-5 

سپرينکلرها تجاوز           صله مجاز بین ا صف فا سپرينکلرها از ن صله از خط مركزی موانل تا ا كند  نمي در جايي كه فا

 ( باشند.ft3)m22/3های مقابل موانل با عرض كوچکتر از اسپرينکلرها مجاز به قرارگیری روی حرف

2-7-5-0-6 

( عرض داشاااته  ft2)m6/1( عمق و ft2)m6/1در جايي كه موانل روی ديوار مقابل اساااپرينکلر ديواری از حداكثر 

 .ز باشندباشد موانل روی ديوار مقابل اسپرينکلر ديواری بايد مجا

 موانع تا توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر -2-7-5-2

 كلیات -2-7-5-2-0

2-7-5-2-0-0 

( زير دفلکتور اسپرينکلر كه از الگو در مقابل توسعه   in.31)mm353موانل پیوسته و ناپیوسته كوچکتر و يا برابر با   

 كند، بايد مطابق با اين بخش باشد.جلوگیری مي كامل الگو

2-7-5-2-0-2 

سته بايد الزامات بندهای   صرف  صلب پیو را فراهم   (7-3-5-3-1) و (2-3-5-3-1)نظر از قوانین اين بخش، موانل 

 سازند.

2-7-5-2-0-3 

اند، اسپرينکلرها بايد در   را مهیا كرده (5-3-2-5-3-1)يا بند  (3-3-2-5-3- 1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

انل ها( از موها، اثاثیهها، ستون های خرپا، وترها، لولهبزرگتر مانل )همچون شبکه  حداقل فاصله سه برابری حداكثر بعد  

در   (7-3-2-5-3-1)( باشااد و بايد مطابق با شااکل  in.23)mm631قرار بگیرند. حداكثر فاصااله آزاد مورد نیاز بايد 

 جايي كه موانل وجود دارند قرار بگیرند.
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 حداقل فاصله از موانع )اسپرینکلر پوششی دیواری استاندارد( -3-0-2-5-7-2شکل 

 

2-7-5-2-0-0 

 كار روند.( بهin.7)mm11كشي سیستم اسپرينکلر با قطر كوچکتر از نبايد برای لوله (7-3-2-5-3-1)الزامات بند 

2-7-5-2-0-5 

،  (2-3-5-3-1) در جايي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در مطابقت با بندهای (7-3-2-5-3-1)الزامات بند 

 كار گرفته شوند.اند، نبايد بهقرار گرفته (3-3-5-3-1)و  (1-3-5-3-7)

2-7-5-2-0-6 

( مجاز به قرارگیری باشند   in.61)m5/3های سقفي با قطر كوچکتر از  فن یهااسپرينکلرها بايد بدون توجه به تیغه 

 درصد باز باشد. 51مشروط بر آنکه نمای باال فن 

 (floor-mounted)موانع عمودی آویزان یا نصب شده در كف  -2-7-5-2-2

های اتاق و موانل مشااابه در  كنندههای ساااده، تقساایمهای تفکیک فضااا، پارتیشاانفاصااله از اسااپرينکلرها تا پرده

 باشند. (2-2-5-3-1)کل و ش (2-2-5-3-1)تصرفات كم خطر بايد مطابق با جدول 

2-7-5-2-2-0 

  حور كه در شکلهای تفکیک فضا، هماندر جايي كه تمام موارد زير برآورده شده باشند در تصرفات كم خطر پرده

 گرفته شود: در نظرعنوان موانل نشان داده شده است نبايد به (1-3-5-2-2)
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 ای روی خط سقف محافظت شوند.ها توسط توری پارچهپرده -3

 درصد باشند. 31توری در مش برابر يا بزرگتر از  یهاروزنه -2

 ( زير سقف گسترش يابد.in.22)mm559توری در حداقل  -7

 كنند.كه از رسیدن آب تخلیه شده اسپرینکلر به امتداد خطرات جلوگیری می یموانع -2-7-5-3

2-7-5-3-0 

سته    سته و ناپیو سبب اختالل تخلیه آب در  موانل پیو ( زير دفلکتور  in.31)mm333صفحه افقي بزرگتر از  ای كه 

 شود، بايد مطابق با اين بخش باشند.ياسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن به خطرات م

2-7-5-3-2 

ها، شااابکه فلزی،    ها، عرشاااه ( همچون داكت ft3)m2/3اساااپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از        

 برشکاری و درهای باالسری نصب گردند.میزهای 

2-7-5-3-3 

 باشند.که در محل ثابت نیستند، مثل میزهای کنفرانس، مورد نیاز نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

 كننده استاندارد(فاصله آزاد تا انبارش )اسپرینکلرهای دیواری اسپری -2-7-6

 شتر باشد.یيا ب mm353(in.31)فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد 

 كننده استاندارد( صرفاً در تصرفات كم خطرموانع آویزان یا قرار گرفته برروی زمین )اسپرینکلر دیواری اسپری -2-2-5-7-2جدول 

 (.B( )inحداقل فاصله عمودی پایین دفلکتور ) (Aفاصله افقی )

in.6 7 يا كمتر 

 in.9 3تا  in.6بیشتر از 

 in.32 6تا  in.9بیشتر از 

 in.35 1تا  in.32بیشتر از 

in.31 9تا  in.35بیشتر از 
1

2
 

in.23 12تا  in.31بیشتر از 
1

2
 

in.71 15تا  in.23بیشتر از 
1

2
 

 in.71 31بیشتر از 

  in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (2-2-5-3-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 
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 كننده استاندارد( صرفاً در تصرفات پرخطرقرار گرفته روی زمین )اسپرینکلر دیواری اسپریا یزن موانع پایین -2-2-5-7-2شکل 

 

 زناسپرینکلرهای پوشش گسترده باالزن و پایین -2-2

 كلیات -2-2-0

شي باالزن و پايین     (5-1)تمام الزامات بخش  ش سپرينکلرهای پو سترده      بايد برای ا شش گ ساحت تحت پو زن با م

 اند.اصالو شده (1-1)كار گرفته شوند مگر مواردی كه در بخش به

شش   زن پومساحت تحت پوشش به ازای هر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای پوششی باالزن و پایین       -2-2-2

 گسترده(

 تعیین مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -2-2-2-0

2-2-2-0-0 

رد يا  استاندا ايد كمتر از مقدار ذكر شده توسط   ( برای اسپرينکلرهای پوشش گسترده نب   sAمساحت تحت پوشش )  

 باشد. ،آن نامهگواهي

2-2-2-0-2 

 باشد. (2-3-2-1-1)مطابق جدول  ،های پوششمساحت نامهاستاندارد يا گواهيهای اندازه
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2-2-2-0-3 

سپرينکلرهای         سپرينکلر برای ا صل بین ا شش و فوا ساحت تحت پو ستاندارد يا گواهي م صرفات   تبرای نامه دارای ا

باشند و حداكثر فاصله بین اسپرينکلر      (7-5-1)و  (2-5-1)خطر يا انبارش توده بلند بايد مطابق با الزامات بندهای پر

( و ft35)m6/3( يا از 2ft396)2m2/31( و حداكثر مساااحت تحت پوشااش هر اسااپرينکلر نبايد از ft33)m7/3نبايد از 

 ( تجاوزكند.2ft333)2m3/37از  حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد

 حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -2-2-2-2

2-2-2-2-0 

( نبايد از مقادير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در   sAحداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر )   

 ارا ه شده است بیشتر باشد. (2-3-2-1-1)جدول 

2-2-2-2-2 

 (بیشتر شود.2ft311)2m2/73در هیچ موردی، حداكثر مساحت پوشش اسپرينکلر نبايد از 

 (زن پوشش گستردهكننده باالزن و پایینبندی اسپرینکلرها )اسپرینکلرهای اسپریفاصله -2-2-3

 اسپرینکلرها بینحداكثر فاصله  -2-2-3-0

2-2-3-0-0 

زن بايد بر اساااس فاصااله خط مركزی بین ه باالزن و پايینكنندحداكثر فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرهای اسااپری

 اسپرينکلرهای روی خط انشعابي باشد.

2-2-3-0-2 

 ری شوند.گیزن بايد در امتداد شیب سقف اندازهكننده باالزن و پايینحداكثر فاصله بین اسپرينکلرهای اسپری

2-2-3-0-3 

 باشند. (2-3-2-1-1)ل زن بايد مطابق با جدوباالزن و پايینكننده حداكثرفاصله مجاز بین اسپرينکلرها اسپری
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شش زن پوكننده باالزن و پایین)اسپرینکلرهای اسپری مساحت تحت پوشش و حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-0-2-2-2جدول 

 گسترده(

 نوع سازه

 انبارش توده بلند پرخطر خطر متوسط كم خطر

مساحت 

تحت 

 (2ftپوشش)

حداكثر 

فاصله بین 

 اسپرینکلرها

(ft) 

مساحت 

تحت 

پوشش 

(2ft) 

حداكثر 

فاصله بین 

 اسپرینکلرها

 (ft) 

مساحت 

تحت 

پوشش 

(2ft) 

حداكثر 

فاصله بین 

 اسپرینکلرها

 (ft) 

مساحت 

تحت 

پوشش 

(2ft) 

حداكثر 

فاصله بین 

 اسپرینکلرها

 (ft) 

 بدون مانل

311 21 311 21 - - - - 

723 31 723 31 - - - - 

256 36 256 36 - - - - 

- - 396 33 396 33 396 33 

- - 333 32 333 35 333 35 

 مسدود شده

نسوختني )وقتي كه 

به صورت خاص برای 

دارای چنین كاربری 

استاندارد يا 

 اند( شده نامه گواهي

311 21 311 21 - - - - 

723 31 723 31 - - - - 

256 36 256 36 - - - - 

- - 333 32 333 35 333 35 

مسدود شده قابل 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A سوختن

 2ft3=2m1929/1؛ SI،ft3=m7131/1برای واحدهای 

 

 حداكثر فاصله از دیوارها -2-2-3-2

2-2-3-2-0 

-1)ر جدول گونه كه دتا ديوارها نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد همان اسپرينکلرهافاصله از 

 نشان داده شده است. (1-2-3-2

2-2-3-2-2 

 گیری شود.صورت عمودی تا ديوار اندازهفاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به

2-2-3-2-3 

باشاند، حداكثر فاصاله افقي بین اساپرينکلر و هر نقطه از مسااحت كف      نظم ميدار و يا بيجايي كه ديوارها زاويه

 درصد فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد. 35اسپرينکلر نبايد از  حفاظت شده توسط

 حداقل فاصله از دیوارها -2-2-3-3

قل          حدا يد در  با ها  يک ديوار قرار بگ mm312(in.3اساااپرينکلر که برای فواصااال كمتر از      ی( از  ند مگر اين ر
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mm312(in.3 )باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهي 

 فاصله بین اسپرینکلرهاحداقل  -2-2-3-0

2-2-3-0-0 

اند، فاصااله مركز تا مركز اسااپرينکلرها نبايد كمتر از  آورده شاادهبر (2-3-7-1-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

m3/2(ft1.باشد ) 

2-2-3-0-2 

صل مركز تا مركز كمتر از     سپرينکلرها بايد برای قرار گرفتن در فوا زير برآورده  صورتي كه الزامات ( درft6)m1/3ا

  شوند:

 باشند. يافتهكننده آرايش ی فعالهاالمانها بايد برای حفاظت تیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سخت باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

سپرينکلرهای باالزن گسترش يافته    in.7و  mm36(in.2و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3 ( باالی دفلکتورهای ا

 باشند.

سترش   زن به سمت پايین گ ها بايد در سطح حداقل برابر با سطح دفلکتورهای اسپرينکلرهای پايین   پايین تیغه -5

 يابند.

 زن پوشش گسترده(كننده باالزن و پایینموقعیت دفلکتور )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-0

 هافاصله تا زیر سقف -2-2-0-0

 نشده مسدودساختار  -2-2-0-0-0

2-2-0-0-0-0 

( و حداكثر  in.3)mm3/25زير ساااختار مساادود نشااده، فاصااله بین دفلکتور اسااپرينکلر و سااقف بايد حداقل     

mm715(in.32در كل منطقه تحت پوشش اسپرينکلر باشد ). 

2-2-0-0-0-2 

كار گرفته شااوند در جايي كه اسااپرينکلرهای نوع سااقفي )مخفي، توكار و  نبايد به (3-3-3-3-1-1)الزامات بند 

شد كه مطابق با       ی فعالهاالمانتراز( دارای هم سقف قرار گرفته با شند و دفلکتور نزديکتر به  سقف با كننده در باالی 
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 نصب شده است. ،هاآن نامهاستاندارد يا گواهي

2-2-0-0-0-3 

نامه  گواهياسااتاندارد يا در جايي كه اسااپرينکلرها برای اسااتفاده در ساااير شاارايط  (3-3-3-3-1-1)الزامات بند 

سقف    شند دارای تأيیديه ميساختار  صل متفاوتي كه    با صب مطابق با   هاآنيا برای استفاده در فوا س مجاز به ن تاندارد  ا

  ته شوند.كار گرف، نبايد بهنامه هستنديا گواهي

2-2-0-0-0-0 

قابل  غیر یهانبايد برای تصاارفات كم خطر و خطر معمولي برای ساااختار با سااقف  (3-3-3-3-1-1)الزامات بند 

 كار گرفته شوند.سوختن يا قابل سوختن محدود به

صله            در -الف سبب ايجاد يک فا سپرينکلر  شش ا سقف درون محوحه تحت پو جايي كه تغییر عمودی در ارتفاع 

شود، يک صفحه عمودی گسترش يافته از سقف  ( بین سقف بااليي و دفلکتور اسپرينکلر ميin.76)mm933بزرگتر از 

 گرفته شود. نظر دربندی اسپرينکلر عنوان يک ديوار برای هدف فاصلهدر تغییر در ارتفاع بايد به

( باشاااد،  in.76)mm933در جايي كه فاصاااله بین ساااقف بااليي و دفلکتور اساااپرينکلر كمتر و يا برابر با          -ب

شند به        سطح با سقف م سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری همانند  سقف   pocketشرط آنکه قوانین مانل و قوانین  ا

 مشاهده گردند.

 ساختار مسدود شده -2-2-0-0-2

 ی زير قرار بگیرند.هانااختار مسدود شده، دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با چیدمزير س

صفحات افقي       -3 شده با دفلکتورهای درون  صب  ساختاری و  in.6تا  mm3352(in.3تا  mm3/25ن ( زير اجزای 

 ( زير سقف / عرشه باشد.in.22)mm559حداكثر فاصله 

صب به  -2 ساختاری تا ماكزيمم   گونهن شد كه دفلکتورها در يا باالی زير جز  سقف / بام   mm559(in.22ای با ( زير 

 نصب شده باشند. (2-3-5-1-1)عرشه در جايي كه اسپرينکلر مطابق با 

( و in.3)mm3/25نمای ساااختار مساادود شااده، با دفلکتورهای قرار گرفته در حداقل نصااب شااده در هر حاق -7

 ( زير سقف.in.32)mm715حداكثر 

شده مطابق با    -3 صب  ستاندارد يا گواهي ن شرايط ديگر      هاآن نامها ستفاده تحت  سپرينکلرها برای ا در جايي كه ا

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيساختار سقف يا برای فواصل متفاوت 

 شیروانی   یهاها و سقفبام -2-2-0-0-3

سپرينکلرها زير يا نزديک نوک يک بام   صله بیش از      ا شد كه در فا سقف بايد دارای دفلکتورهايي با m9/1(ft7  )يا 
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 .(ب -3-7-3-3-6-1)و شکل  (الف -3-7-3-3-6-1)عمودی از نوک قرار گرفته نباشند مطابق با شکل 

 دفلکتور گیریجهت -2-2-0-2

 ها امتداد داشته باشند.ها يا بامدفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقف

 (  دهزن پوشش گستركننده باالزن و پایینموانع تا تخلیه اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-5

 عملکرد هدف -2-2-5-0

2-2-5-0-0 

-1)دهای گونه كه در بنای قرار گرفته باشند كه موانل برای تخلیه به حداقل برسند همان  گونهاسپرينکلرها بايد به 

شده   (7-5-1-1)و  (1-5-2 شخص  شش كافي         اند، يام صل نمودن از پو ضافي بايد برای احمینان حا سپرينکلرهای ا ا

 خطرات فراهم شده باشند.

2-2-5-0-2 

 های زير چیدمان شوند:اسپرينکلرها برای مطابقت نمودن با يکي از آرايش

 باشند. (الف-2-3-5-1-1)و شکل  (2-3-5-1-1)، جدول (2-5-1-1)اسپرينکلرها بايد مطابق با بند  -3

( در عرض تجاوز  ft3)m2/3باشااند كه از  يهای مقابل موانعسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بر روی حرفا -2

 نکنند به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نشود.

( ندارند بايد مجاز به محافظت           in.71)mm362يي كه عرض بزرگتر از  ها آنموانل قرار گرفته در مقابل ديوار و    -7

 باشند. (ب -2-3-5-1-1)مطابق با شکل 

( ندارند بايد مجاز به محافظت  in.23)mm631يي كه عرض بزرگتر از هاآنموانل قرار گرفته در مقابل ديوار و  -3

شکل   شت         (پ -2-3-5-1-1)مطابق با  سپرينکلر تا ديوار پ سپرينکلر و ديوار بايد از ا صله بین ا شند. حداكثر فا با

 گیری شود.موانل نه ديوار رو به مانل اندازه
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شش زن پوكننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع تا تخلیه )اسپرینکلرهای اسپری -2-0-5-2-2جدول 

 گسترده(

اسپرینکلرها تا كنار مانع  فاصله از

(A) 

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور باالی 

 (.B( )inپایین دفلکتور تا مانع )

 ft3 1كمتر از 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 1 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft2 3 

ft2  تا كمتر ازft2  وin.6 3 

ft2  وin.6  تا كمتر ازft7 3 

ft7  تا كمتر ازft7  وin.6 7 

ft7  وin.6  تا كمتر ازft3 7 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 5 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft5 3 

ft5  تا كمتر ازft5  وin.6 3 

ft5  وin.6  تا كمتر ازft6 3 

ft6  تا كمتر ازft6  وin.6 9 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 33 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 33 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft1 33 

ft1  تا كمتر ازft1  وin.6 35 

ft1  وin.6  تا كمتر ازft9 33 

ft9  تا كمتر ازft9  وin.6 39 

ft9  وin.6  تا كمتر ازft31 23 

 ft3=m7131/1؛ in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (الف-2-3-5-1-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
زن كننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلر برای جلوگیری از موانع برای تخلیه )اسپرینکلرهای اسپری -الف-2-0-5-2-2شکل 

 پوشش گسترده(
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 زن پوشش گسترده(كننده باالزن و پایینموانع در مقابل دیوارها )اسپرینکلرهای اسپری -ب -2-0-5-2-2شکل 

 
 زن پوشش گسترده(كننده باالزن و پایینپرینکلرهای اسپریموانع در مقابل دیوارها )اس -پ  -0-2-5-2-2شکل 

 

 موانع توسعه الگوی تخلیه كامل اسپرینکلر -2-2-5-2

 كلیات -2-2-5-2-0

2-2-5-2-0-0 

سته كوچکتر يا برابر از     سته يا نا پیو سپرينکلر كه از الگو در مقابل بهبود  mm353(in.31موانل پیو ( زير دفلکتور ا

 باشد. (2-5-1-1)كند بايد مطابق با بند كامل جلوگیری مي

2-2-5-2-0-2 

 را فراهم سازند. (2-3-5-1-1)نظر از قوانین اين بخش، موانل پیوسته صلب بايد الزامات كاربردی بند صرف
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2-2-5-2-0-3 

شده  (1-3-2-5-1-1)از حريق بند  (3-3-2-5-1-1)غیر از مواردی كه الزامات بند  سپرينکلرها ب فراهم  ايد  اند، ا

عنوان مثال  اندازه بعد بزرگتر مانل فاصااله داشااته باشااد. )به 3ای جانمايي شااود كه اگر مانل حداقل به میزان گونهبه

ستون   شبکه  ساختاری و لوله و  صله آزاد مورد نیاز بايد    ها و لوازم لولههای اجزای  شي(. حداكثرفا mm933(in.76  )ك

 باشند. (7-3-2-5-1-1)مطابق با شکل 

2-2-5-2-0-0- 

اسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری روی ساامت مقابل مانل باشااند در جايي كه فاصااله از خط مركزی موانل تا   

 اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست، باشند.

2-2-5-2-0-5 

شند در جايي كه         صله بین موانل با صف فا سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در ن شامل تیرچه ا وبي های چمانل 

های چوبي با عرض  شاارط آنکه باال و پايین خرپاهای تیرچهاند، بههای بزرگتر تشااکیل شاادهمتری( يا قساامت53/1)

 ( بیشتر نشود.mm3/25()in.3( )اسمي( نباشند و عرض اجزای تیرچه از عرض )in.3)mm312بزرگتر از 

2-2-5-2-0-6 

ن برروی خط مركزی يک خرپا يا میلگرد تیرچه يا مسااتقیماً باالی يک تیر اسااپرينکلرها بايد مجاز به نصااب شااد

( نباشااد و دفلکتور اسااپرينکلر حداقل در   in.1)mm217ا تیر بزرگتر از، يباشااند مشااروط بر آنکه ابعاد وتر تیرچه  

mm352(in.6      صله بزرگتر از سپرينکلر در يک فا شد و جايي كه ا ساختاری قرار گرفته با برابری حداكثر   3( باالی جز 

 اندازه اجزای شبکه قرار گرفته است.

2-2-5-2-0-7 

سپرينکلر با قطر كوچکتر از       نبايد برای لوله (7-3-2-5-1-1)الزامات بند  ستم ا سی شي  ستفاده   mm11(in.7ك ( ا

 شوند.

2-2-5-0-2 

سپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل مطابق با بند  (7-3-2-5-1-1)الزامات بند    (2-3-5-1-1) نبايد برای ا

 كار روند.به
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2-2-5-2-0-1 

 m5/3(in.61)با قطر كوچکتر از  يهای پنکه سااقفگرفتن تیغه در نظراسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون 

 باز باشد.درصد  51شرط آنکه نمای باال پنکه سقفي حداقل باشند، به

 (floor-mountedزن یا نصب شده روی كف )موانع عمودی پایین -2-2-5-2-2

های اتاق و موانل مشابه در فضاهای    كنندههای ساده، تقسیم  های خصوصي، پارتیشن   فاصله از اسپرينکلرها تا پرده  

 باشند.  (2-2-5-1-1)و شکل  (2-2-5-1-1)با خطرات اندک بايد مطابق با جدول 

 

 
 زن گسترده(كننده باالزن و پایینحداقل فاصله از مانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-2-5-2-2شکل 

 

2-2-5-2-2-0 

ست، پرده      شده ا ضاهای كم خطر، در جايي كه تمام موارد زير فراهم  صورتي كه مطابق     در ف ضا در های تفکیک ف

 ند:گرفته شو در نظرباشند، نبايد به عنوان موانل  (2-2-5-1-1)شکل 

 ها توسط مش فابريک روی خط سقف مهار شده باشند.پرده -3

 درصد يا بزرگتر باشند. 31ها در مش برابر با روزنه -2

 ( پايین تر از سقف امتداد يافته باشند.in.22)mm559توری در حداقل  -2
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زن گسترده( صرفاَ برای تصرفات كننده باالزن و پایینموانع نصب شده بر روی كف )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-5-2-2جدول 

 خطركم

 (.B( )inحداقل فاصله عمودی زیر دفلکتور ) (Aفاصله افقی )

in.6 7 يا كمتر 

 in.9 3تا  in.6بیشتر از 

 in.32 6تا  in.9بیشتر از 

 in.35 1تا  in.32بیشتر از 

in.31 9تا  in.35بیشتر از 
1

2
 

in.23 12تا  in31بیشتر از 
1

2
 

in.71 15تا  in.23بیشتر از 
1

2
 

 in.71 31بیشتر از 

 in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (2-2-5-1-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
رای ب زن پوشش گسترده( صرفاًباالزن و پایین كنندهموانع آویزان یا نصب شده بر روی كف )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-5-2-2شکل 

  فضاهای كم خطر

 

 .كنندشده اسپرینکلر به خطرات جلوگیری میكه از رسیدن آب تخلیه یموانع -2-2-5-3

2-2-5-3-0 

( زير دفلکتور  in.31)mm353ای كه سبب توقف تخلیه آب در يک صفحه افقي بزرگتر از موانل پیوسته و ناپیوسته

-5-1-1)ايد مطابق با بند شوند ب اسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن خطرات محافظت شده مي   
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 باشند. (7

2-2-5-3-2 

ها، میزهای برش و درهای  ها، قفسه ( همچون داكتft3)m2/3اسپرينکلر بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  

 باالسری نصب شوند.

2-2-5-3-3 

 باشند.نیاز نميباشند، همچون میزهای كنفرانا مورد كه در محل ثابت نمي ياسپرينکلرها در زير موانع

2-2-5-3-0 

شند، يا در غیر اين           سطحي يا انبارش رک با شبک فلزی بايد از نوع میان  صفحه م شده زير  صب  سپرينکلرهای ن ا

 صورت بايد در مقابل تخلیه اسپرينکلرهای باالسری محافظت شوند.

 رده(زن پوشش گستكننده باالزن و پایینفاصله تا انبارش )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-6

2-2-6-0 

 ا بزرگتر باشد.يmm35(in.31 )فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد 

 زن پوشش گسترده(كننده باالزن و پایینهای سقف )اسپرینکلرهای اسپریفررفتگی -2-2-7

2-2-7-0 

های سقف  ، نصب اسپرينکلرها در تمامي فرورفتگي(7-3-1-1)و  (2-3-1-1)به غیر موارد فراهم شده در بندهای 

 الزامي است.

2-2-7-2 

 باشند:های سقف مورد نیاز نميصورتي كه همه موارد زير برآورده شده باشند، اسپرينکلرها در فرورفتگيدر

 ( نشود.7ft3111)7m7/21حجم نهايي فرورفتگي سقفي محافظت نشده بیشتر از   -3

 شود. ( بیشترin.76)mm933عمق فرورفتگي سقفي محافظت نشده نبايد از  -2

 محل سطح كف زير فرورفتگي سقفي محافظت نشده بايد در تراز سقف پايین محافظت شوند. -7

m7(ft31  )های سااقفي محافظت نشااده در يک فضااای بسااته با فاصااله كمتر از مجموع اندازه همه فرورفتگي -3

 ( نشود. 7ft3111)7m7/21 يکديگر، بیشتر از
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 يا سوختن محدود دارند. های نسوختنيكاریسقفي محافظت نشده نازک -5

 اسپرينکلرهای واكنش سريل در كل فضای بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند. -6

 كننده دیواری پوشش گستردهاسپرینکلرهای اسپری -2-1

 كلیات -2-1-0

صورت گرفته بند     (5-1)تمام الزامات بند  صالحات  سپری    (9-1)به جز ا سپرينکلرهای ا ديواری  كننده بايد برای ا

 كار روند.پوشش گسترده به

 كننده دیواری پوشش گسترده(مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپری -2-1-2

2-1-2-0 

سپرينکلر )     حداكثر شش هر ا ساحت تحت پو سپرينکلر كه      Asم شش مجاز هر ا ساحت تحت پو ( نبايد از مقادير م

 ارا ه شده است بیشتر باشد. (3-2-2-9-1)در جدول 

 

 كننده دیواری پوشش گستردهبندی برای اسپرینکلرهای اسپریمساحت محافظت و حداكثر فاصله -0-2-2-1-2 -جدول

 نوع ساختار

 خطر معمولی كم خطر

 حداكثر فاصله مساحت محافظت حداكثر فاصله مساحت محافظت

2ft 2m ft m 
2ft 2m ft m 

 7/3 23 2/73 311 5/1 21 2/73 311 تخت يکنواخت،مسدود نشده، 

 

 حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -2-1-2-2

2-1-2-2-0 

( نبايد از مقادير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در  sAمساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر )حداكثر 

 ارا ه شده است بیشتر باشد.  (3-2-2-9-1)جدول 

2-1-2-2-2 

 ( تجاوز كند.3ft311)3m2/73در هیچ موردی، حداكثر مساحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد از 
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 كننده دیواری پوشش گسترده(ن اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپرییب فاصله -2-1-3

 حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-1-3-0

2-1-3-0-0 

پوشش گسترده بايد بر اساس فاصله خط مركزی بین     كننده ديواری حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها اسپری   

 اسپرينکلرهای روی خط انشعابي باشند.

2-1-3-0-2 

ا  بايد مطابق ب هاآناند، ها گسترش يافتهها يا دهانهدر جايي كه اسپرينکلرها در امتداد حول يک ديوار مجزا از اتاق

 باشند. (3-2-2-9-1)بندی شرايط جدول حداكثر فاصله

2-1-3-0-3 

سپرينکلرهای كنار  شت   ديواری نبايد به ا شت بدون جدا  -به  –صورت پ سط يک نعل   پ حاق  درگاه، يا زير شدن تو

 نصب شوند.

2-1-3-0-0 

لری  شرط آنکه هیچ اسپرينکديواری بايد مجاز به نصب روی ديوارهای مقابل يا مجاور باشند به اسپرينکلرهای كنار

 گری وجود نداشته باشد.در حداكثر مساحت محافظت اسپرينکلر دي

 حداكثر فاصله از دیوارها -2-1-3-2

حور كه  فاصله اسپرينکلر تا ديوارهای انتهايي نبايد از نصف فاصله از فاصله مجاز بین اسپرينکلرها تجاوز كند همان

 مشخص شده است. (3-2-2-9-1)در جدول 

 حداقل فاصله از دیوارها -2-1-3-3

2-1-3-3-0 

 ( از ديوار جانبي انتهايي قرار گرفته باشند.in.3)mm312اسپرينکلرها بايد حداقل در فاصله 

2-1-3-3-2 

 گیری شود.فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازه
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 احداقل فاصله مركز تا مركز بین اسپرینکلره -2-1-3-0

ساحت مح   سپرينکلرها نبايد درون حداكثر م سط  ا سپرينکلرها قرار بگیرند مگر اينکه تو -3-9-1) ندب افظت ديگر ا

 باشند جدا شده باشند:كه مطابق با موارد زير مي ييهامورد نیاز باشد يا توسط تیغه (3-3-3

 كننده اسپرينکلر محافظت كنند.فعال المانای آرايش يابند كه از گونهها بايد بهتیغه -3

 صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر در محل ثابت باقي بمانند.ها بايد از مواد تیغه -2

 ( عرض داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

 ( باالی دفلکتور امتداد يابد.in.7و  in.2) mm36و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3

 سطح دفلکتورها امتدا يافته باشد.ها بايد حداقل همپايین تیغه -5

 كننده دیواری پوشش گسترده(ها و دیوارها )اسپرینکلرهای اسپریموقعیت دفلکتور از سقف -2-1-0

 ها از دیوارهافاصله زیر سقف -2-1-0-0

 هاسقف -2-1-0-0-0

2-1-0-0-0-0 

اند، دفلکتورهای اساااپرينکلر ديواری نبايد در  را برآورده نموده (2-3-3-3-9-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

 ها قرار بگیرند.( از سقفin.3)mm312( و كمتر از in.6)mm352فاصله بیش از 

2-1-0-0-0-2 

تا   mm353 (in.32تا  mm715ا ي( in.32تا  in.6) mm715تا  mm352اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد در زون 

in.31ييهاقابل سوختن محدود باشند در جايي كه برای چنین استفاده یهاسقفابل سوختن يا قغیر یها( زير سقف  

 ، مجاز باشند.نامه دارنداستاندارد يا گواهي

 دیوارها -2-1-0-0-2

2-1-0-0-2-0 

شتر از      صله بی سپرينکلر ديواری نبايد در فا ( از ديواری كه  in.3)mm312يا كمتر از  mm352(in.6)دفلکتورهای ا

  اند قرار بگیرند.روی آن نصب شده
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2-1-0-0-2-2 

( از  in.3)mm312اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد مجاز به قرارگیری به همراه دفلکتورهايشان در فواصل كمتر از 

   اند، باشند.ديواری كه روی آن نصب شده

  نعل درگاه و زیرطاق -2-1-0-0-3

2-1-0-0-3-0 

فاده شاااده برای نصاااب اساااپري         حاق اسااات كه زير گامي  با     هن يا برابر  های ديواری، دارای عرض كمتر و  نکلر

mm217(in.1) كه  باشااند هنگاميها الزم نميزدگي باشااند، اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاقرونیاز ديوار ب

   ( از پايین زيرحاق باشند.in.3)mm312اسپرينکلر ديواری روی زيرحاق در فاصله 

2-1-0-0-3-2 

ديواری بايد مجاز به نصااب زير يک زيرحاق باشااد هنگامي كه هم حداقل فاصااله از دفلکتور   يک اسااپرينکلر كنار

 ند.شومي دارینگهاسپرينکلر تا پايین زيرحاق و هم حداكثر فاصله از دفلکتور اسپرينکلر تا سقف بااليي 

 ها در مناطق تصرفات مسکونیها و كابینتزیرطاق -2-1-0-0-0

سپرينکلرهای د  ها برادر جايي كه زيرحاق صب ا شده  يی ن سپرينکلرها و زيرحاق واری استفاده  ق با  ها بايد مطاباند، ا

 نصب شده باشند. (7-3-3-3-9-1)يا  (2-3-3-3-9-1)، (3-3-3-3-9-1)بندهای 

2-1-0-0-0-0 

شتر مي  زدگيبیرون ا ازيmm217(in.1 )ها از عرض در جايي كه زيرحاق سپرينکلرهای    ديوار بی زن  پايینشوند، ا

 ها نیز نصب شوند.بايد در پايین زيرحاق

2-1-0-0-0-2 

ها، اسااپرينکلرهای ديواری بايد مجاز به نصااب بر بدون نیاز به اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاق يا كابینت

  ها قرار گرفته اسااات، در جايي كه زيرحاق دارای      حور مساااتقیم روی كابینت  روی حرفي از زيرحاق باشاااند كه به      

 .( از ديوار نداشته نباشدin.32)mm715زدگي افقي بزرگتر از بیرون

2-1-0-0-0-3 

باشند و در جايي كه اسپرينکلرهای ديواری در فواصل  از ديوار نمي mm715(in.32)ها بزرگتر از جايي كه كابینت

 باشند.ها ميديوار باالی كابینهباشند، اسپرينکلر بايد مجاز به نصب روی ها مي( باالی كابینتft7)m93/1بزرگتر از 
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 دفلکتور گیریجهت -2-1-0-2

2-1-0-2-0 

 ها امتداد يافته باشند.ها يا بامدفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقف

2-1-0-2-2 

اند، بايد در باالترين نصب شده   32به  2دار با شیب بیشتر از   اسپرينکلرهای ديواری، جايي كه زير يک سقف شیب   

 طه شیب قرار گرفته باشند و برای تخلیه در امتداد شیب آرايش شده باشند.نق

2-1-0-2-3 

ه های سقف بايد مجاز ب صورت خاص، برای ساير پیکربندی  بهنامه دارای استاندارد يا گواهي اسپرينکلرهای ديواری  

 باشند. هاآن نامهاستاندارد يا گواهينصب مطابق با الزامات 

 كننده دیواری پوشش گسترده(تخلیه اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپریموانع تا  -2-1-5

   عملکرد هدف -2-1-5-0

2-1-5-0-0 

سپرينکلرها بايد به  سد همان    گونها سپرينکلر به حداقل بر شند تا موانل تخلیه ا ه در بندهای  گونه كای قرار گرفته با

بايد برای مطمئن شدن از پوشش مناسب فراهم      اند يا اسپرينکلرهای اضافي  مشخص شده   (7-5-5-1)و  (1-5-5-2)

 شده باشند.

1-1-5-0-2 

 های سبک و موانل مشابه نصب شوند.( از اثاثیهft1)m3/2اسپرينکلرهای ديواری نبايد در فاصله كمتر از 

2-1-5-0-3 

( از اسااپرينکلر بايد  ft1)m3/2فاصااله بین تجهیزات ساابک معلق و موانل مشااابه قرار گرفته در فواصاال بیشااتر از 

 باشند. (7-3-5-9-1)و شکل  (7-3-5-9-1)مطابق با جدول 
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 كننده دیواری پوشش گسترده(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-5-1-2جدول 

موانع باالتر از انتهای  حداكثر فاصله دفلکتور (Aتا كنار مانع ) یفاصله از اسپرینکلر دیوار

(B()in.) 

 مجاز نیست ft1كمتر از 

ft1  تا كمتر ازft31 3 

ft31  تا كمتر ازft33 2 

ft33  تا كمتر ازft32 7 

ft32  تا كمتر ازft37 3 

ft37  تا كمتر ازft33 6 

ft33  تا كمتر ازft35 3 

ft35  تا كمتر ازft36 9 

ft36  تا كمتر ازft33 33 

ft33 33 ا بیشتري 

 .ft3 =m7131/1؛SI :in.3=mm3/25برای واحدهای 

 مراجعه شود. (7-3-5-9-1)به شکل  Bو  Aتوجه: برای 

 

 
 كننده دیواری پوشش گسترده(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-5-1-2شکل 

 

2-1-5-0-0 

سته بیرون  ست بايد مطابق با        موانل پیو شده ا صب  سپرينکلر ديواری ن شابه با ديواری كه بر روی آن ا زده از ديوار م

 باشند. (3-3-5-9-1)و شکل  (3-3-5-9-1)جدول 
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كننده دیواری پوشش جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای اسپری -0-0-5-1-2جدول 

 گسترده(

 (.B()inحداكثر فاصله دفلتکور باالتر از انتهای مانع ) (Aاسپرینکلر دیواری تا كنار موانع )فاصله از 

 مجاز نیست in.6و  ft3كمتر از 

ft3وin.6  تا كمتر ازft7 1 

ft7  تا كمتر ازft3 3 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 7 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft6 5 

ft6  تاft6  وin.6 3 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 9 

ft6  تا كمتر ازft3 33 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 33 

 ft3 =m7131/1؛ in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (3-3-5-9-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
 كننده دیواری پوشش گسترده(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای اسپری -0-0-5-1-2شکل 

 

2-1-5-0-5 

در جايي كه فاصااله از خط مركزی مانل تا اسااپرينکلر از نصااف فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بیشااتر نباشااد،     

 ( هستند.ft3)m22/3های مقابل موانل با عرض كوچکتر از اسپرينکلرها مجاز به قرارگیری در حرف

2-1-5-0-6 

( عرض كمتر  ft2)m6/1و ( عمق ft2)m6/1در جايي كه موانل روی ديوار مقابل اساااپرينکلر ديواری از حداكثر تا       

 .نظر نمودتوان از آن صرفباشد، مي
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 موانع تا توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر -2-1-5-2

2-1-5-2-0 

دفلکتور اسااپرينکلر كه از توسااعه كامل الگو ( زير in.31)mm353موانل پیوسااته يا ناپیوسااته كوچکتر يا برابر با 

 .كنند، بايد مطابق با اين بخش باشندجلوگیری مي

2-1-5-2-0-2 

سته بايد الزامات بندهای   صرف  صلب پیو را فراهم   (7-3-5-9-1) و (2-3-5-9-1)نظر از قوانین اين بخش، موانل 

 سازند.

2-1-5-2-0-3 

اند، اساااپرينکلرها بايد در      مهیا كرده  (6-3-2-5-9-1)ا بند  ي  (3-3-2-5-9-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند     

ها( قرار  ها و اثاثیههای خرپا و وترها، لوله، سااتونعنوان مثال شاابکهبرابری حداكثر اندازه موانل )به 3حداقل فاصااله 

 ( از ديوار باشد.in.76)mm933بگیرند. حداكثر فاصله آزاد مورد نیاز بايد 

2-1-5-2-0-0 

سپرينکلرهای ديواری بايد مطابق با شکل   (3-3-2-5-9-1)و  (7-3-2-5-9-1)الزامات بندهای  -3-2-5-9-1) ا

 باشند زماني كه موانل وجود داشته باشند. (3

2-1-5-2-0 

هنگامي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در تطابق با            (3-3-2-5-9-1)و  (7-3-2-5-9-1)الزامات بندهای    

  كار گرفته شوند.اند، نبايد بهقرار گرفته (7-3-5-9-1)و  (2-3-5-9-1)بندهای 
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 كننده دیواری پوشش گسترده(حداقل فاصله از موانع )اسپرینکلرهای اسپری -0-0-2-5-1-2شکل 

 

2-1-2-5-0-6 

 روند.كار ( بهft7)mm11كشي سیستم اسپرينکلر با قطر كوچکتر از نبايد برای لوله (7-3-2-5-9-1)الزامات بند 

2-1-5-2-0-7 

سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغه  سقفي با قطر كوچکتر از  فن یهاا شند،   m5/3(in.6های  ( با

 درصد باز باشد.   51فن حداقل،  یمشروط بر آنکه نمای از باال

 موانع عمودی آویزان یا نصب شده بر روی كف -2-1-5-2-2

صرفات  های اتاق و ديگر موانل در تكنندههای ساده، تقسیمهای تفکیک فضا، پارتیشنپردهفاصله از اسپرينکلرها تا 

 باشند. (2-2-5-9-1)و شکل  (2-2-5-9-1)كم خطر بايد مطابق با جدول 

2-1-5-2-2-0 

حور كه در  های تفکیک فضاا، همان باشاند، در تصارفات كم خطر، پرده   در جايي كه تمام موارد زير برآورده شاده 

 گرفته شوند: در نظرعنوان موانل نشان داده شده است، نبايد به (2-2-5-9-1)شکل 

 ای روی ريل سقف مهار شده باشند.ها توسط توری پارچهپرده -3

 درصد باشند. 31توری برابر يا بزرگتر از  یهاروزنه -2

 ( زير سقف امتداد يابد.in.22)mm559توری در حداقل  -7
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2-1-5-3-2 

ها، شبکه فلزی، میزهای  ها، عرشه( همچون داكتft3)m2/3اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از 

 برش و درهای باالسری نصب گردند.

2-1-5-3-3 

 باشند. كه در محل ثابت نیستند مثل میزهای كنفرانا، اسپرينکلرها مورد نیاز نمي يدر زير موانع

 

 خطركننده دیواری پوشش گسترده( صرفاً در تصرفات كمانع آویزان یا نصب شده بر روی كف )اسپرینکلرهای اسپریوم -2-2-5-1-2جدول 

 (.B()inحداقل فاصله مجاز دفلکتور ) (Aفاصله افقی )

in.6 7 و يا كمتر 

 in.9 3تا  in.6بیشتر از 

 in.32 6تا  in.9بیشتر از 

 in.35 1تا  in.32بیشتر از 

in.31 9تا  in35بیشتر از 
1

2
 

in.23 12تا  in31بیشتر از 
1

2
 

in.71 15تا  in23بیشتر از 
1

2
 

 in.71 31بیشتر از 

 SI ،in.3=mm3/25برای واحد 

 رجوع شود. (2-2-5-9-1)به شکل  Bو  Aنکته: برای 

 

 
 پوشش گسترده( صرفاً در تصرفات كمكننده دیواری موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-5-1-2شکل 

  خطر
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 اسپرینکلرهای مسکونی -2-01

 كلیات -2-01-0

 در اين بخش، در خصوص اسپرينکلرهای مسکوني توضیح داده خواهد شد.

 هانامهاستانداردها یا گواهی -2-01-2

2-01-2-0 

 سازنده باشند. نامهاستاندارد يا گواهيمناحق تحت پوشش بايد مطابق با 

 فاصله بین اسپرینکلرها -2-01-3

2-01-3-0 

 سازنده باشد. نامهاستاندارد يا گواهيحداكثر فاصله بین اسپرينکلرها بايد مطابق با 

2-01-3-2 

  نامهاسااتاندارد يا گواهيفاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها در لر و ديوار نبايد از نصااف حداكثر فاصااله بین اسااپرينک

 بیشتر باشند. ،سازنده

2-01-3-3 

صله ب  سته بايد     یحداقل فا ضای ب سپرينکلرها داخل يک ف شد مگر اينکه  m33/2(ft1ن ا ستاندارد يا گواهي ( با نامه  ا

كه   3هاييالزامي شده و يا اينکه توسط تیغه   (3-5-3-3-31-1)فاصله بزرگتری را الزام كنند يا مطابق بند   ،اسپرينکلر 

 كنند؛ جدا شده باشد:با شرايط زير مطابقت مي

 كننده چیدمان شده باشند.ی فعالهاالمانها بايد برای محافظت از تیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملکرد اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

 .اسپرينکلرهای باالزن امتداد يابد ( باالی دفلکتورin.7و  in.2)mm36و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3

 داد يابد.زن امتاسپرينکلرهای پايین یهاسطح با دفلکتورها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همپايین تیغه -5

 

                                                                                                                                                                                                       

3  - Baffles 
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2-01-3-0 

صب بر روی ديوارهای     سکوني بايد مجاز به ن سپرينکلرهای ديواری م شروط بر آنکه هیچ      ا شند م مقابل يا مجاور با

سط تیغه        شد و يا اينکه تو شته با سپرينکلر ديگر وجود ندا سپرينکلر ديگری در حداكثر منطقه محافظت ا هايي كه با ا

 كنند، جدا شده باشد:شرايط زير مطابقت مي

 كننده چیده شده باشند.ی فعالهاالمانها بايد برای محافظت از تیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملکرد اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از تیغه -7

 باالی دفلکتور امتداد يابد. (in.7و  in.2)mm36و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3

 ابد.يامتداد ها سطح با دفلکتورها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همپايین تیغه -5

2-01-3-5 

سقف همان     شیب  صله بايد در امتداد  شکل  حداكثر فا شکل  (الف -5-7-31-1)حور كه در    (ب -5-7-31-1) و 

 گیری شود.نشان داده شده است، اندازه

2-01-3-6 

سقف   در جايي سپرينکلرها در امتداد  ش كه ا صله      یبهای  سپرينکلرها بايد حداقل فا شند، ا صب با ستا دار ن ندارد يا  ا

-31-1)حور كه در شکل  ک اسپرينکلر تا اسپرينکلر ديگر همان  يرا حفظ كنند، اين فاصله در نمای باال از   نامهگواهي

بايد توسط  صورت  (كمتر نباشد، در غیر اين ft1)m33/2نشان داده شده است از     (ب -6-7-31-1)و شکل   (الف -7-6

 باشند، جدا شده باشند:هايي كه مطابق با شرايط زير ميتیغه

 كننده آرايش يافته باشند.ی فعالهاالمانها بايد برای محافظت از تیغه -3

 ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.تیغه -2

 ( ارتفاع داشته باشند.in.6)mm352( حول و in.1)mm217ها نبايد كمتر از  تیغه -7

 های اسپرينکلرهای باالزن امتداد يابد.باالی دفلکتور( in.7و  in.2)mm36و  mm53ها بايد بین باالی تیغه -3

 داد يابد.زن امتهای اسپرينکلرهای پايینسطح با دفلکتورها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همپايین تیغه -5
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 چیدمان الف -دارشیب یهاحداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -الف-5-3-01-2شکل 

 

 
 چیدمان ب -دارهای شیبحداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -ب -5-3-01-2شکل 
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 چیدمان الف -دارشیب یهاحداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -الف -6-3-01-2شکل 

 

 
 چیدمان ب -دارهای شیبحداقل فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -ب -6-3-01-2شکل 

 

 ها و دیوارهاموقعیت دفلکتور از سقف -2-01-0

2-01-0-0 

( از  in.3تا   in.3)mm312تا   mm25ها  ای قرار گیرند كه دفلکتور  گونه زن و باالزن بايد به    اساااپرينکلرهای پايین  

   مجاز باشد. یبزرگتر فاصله نامهاستاندارد يا گواهي سقف فاصله داشته باشند مگر اينکه مطابق

2-01-0-2 

سپرينکلرهای كنار ديواری بايد به  سقف    in.6تا  mm352(in.3تا  mm312ها ای قرار گیرند كه دفلکتورگونها ( از 

 مجاز باشد. یبزرگتر فاصله نامهاستاندارد يا گواهيفاصله داشته باشند مگر اينکه مطابق 

2-01-0-3 

سپرينکلرهای ديواری، دارای عرض بزرگتر     كه زيرحاق جايي در صب ا شده برای ن ستفاده  mm217(in.1  )از  های ا

 ها نصب شوند.زدگي ديوار باشند، اسپرينکلرهای اضافي بايد در پايین زيرحاقا از بیروني

2-01-0-0 

(تا ديواری كه روی آن نصااب in.6)mm352اسااپرينکلر ديواری مسااکوني نبايد در فواصاال بزرگتر از  یهادفلکتور

 شده باشد. نامهيگواه يااستاندارد های بیشتر اند قرار بگیرند مگر اينکه برای فاصلهشده

2-01-0-5 

رد يا  اسااتانداكه در  ييفاصااله از اسااپرينکلرها تا ديوارهای جانبي نبايد از نصااف فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها 



 221 22/10/11        الزامات نصب -فصل هشتم

  

 

 یشتر شود.است، ب اسپرينکلر مشخص شده نامهگواهي

 حداقل فاصله از دیوارها -2-01-0-6

2-01-0-6-0 

 رند.ی( از يک ديوار جانبي قرار گin.3)mm312اسپرينکلرها بايد در فاصله حداقل 

2-01-0-6-2 

 گیری شود.صورت عمودی تا ديوار اندازهفاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به

2-01-5 

يا  ( 6-31-1)اسپرينکلرهای مسکوني نصب شده مطابق با اين دستورالعمل، بايد از قوانین مانل اسپرينکلر بندهای     

سب برای جهت  (1-31-3) صب  منا شده     )باالزن، پايین هاآنگیری ن شخص  شد و معیارهای مانل م زن و يا ديواری( با

 سازنده، پیروی كنند. های نصبدر دستورالعمل

 زن مسکونی(كننده باالزن و پایینموانع تا تخلیه اسپرینکلر )اسپرینکلرهای اسپری -2-01-6

 هدف عملکرد -2-01-6-0

2-01-6-0-0 

سپرينکلرها بايد به  شند تا موانل تا تخلیه همان گونها -31-1)و  (2-6-31-1)حور كه در بندهای ای قرار گرفته با

 ای اضافي برای احمینان از پوشش كافي خطرات فراهم گردند.معین شده است حداقل باشد، يا اسپرينکلره (6-7

2-01-6-0-2 

 ی زير باشند:هاناای چیدمان يابند كه مطابق با يکي از چیدمگونهاسپرينکلرها بايد به

 باشند. (الف -2-3-6-31-1)و شکل  (2-3-6-31-1)، جدول (2-5-5-1)اسپرينکلرها بايد مطابق مفاد بند  -3

( تجاوز   ft3)m2/3باشاااند كه از عرض     يهای مقابل موانع   بايد مجاز به قرار گرفتن در سااامت      اساااپرينکلرها  -2

 كنند به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نباشد.نمي

شکل ( بايد مin.71)mm362موانل قرارگرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از  -7 -1) جاز به محافظت، بر حبق 

 باشند. (ب -31-6-3-2

شکل     mm631(in.23)و با عرض كوچکتر از موانل قرار گرفته در مقابل ديوار  -3 بايد مجاز به محافظت، بر حبق 
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شت موانل و نه تا روی          (پ-1-31-6-3-2) سپرينکلر تا ديوار پ سپرينکلر و ديوار بايد از ا صله بین ا شند. حداكثر فا با

 گیری شود.موانل، اندازه

 

 ونی(زن مسکكننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع تا تخلیه )اسپرینکلرهای اسپری -2-0-6-01-2جدول 

 (.B()inحداكثر فاصله مجاز باالی دفلکتور تا پایین مانع ) (Aدیواری تا كنار مانع )فاصله از اسپرینکلر 

 ft3 1كمتر از

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 1 

ft3وin.6  تا كمتر ازft2 3 

ft2  تا كمتر ازft2  وin.6 3 

ft2  وin.6  تاft7 3 

ft7  تا كمتر ازft7  وin.6 7 

ft7  وin.6  تاft3 7 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 5 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft5 3 

ft5  تاft5  وin.6 3 

ft5  وin.6  تا كمتر ازft6 3 

ft6  تا كمتر ازft6  وin.6 9 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 33 

 ft3  33بزرگتر از 

 

 
 زنكنندة باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع تا تخلیه )اسپرینکلرهای اسپری -الف-2-0-6-01-2شکل 

 مسکونی(
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 زن مسکونی(كنندة باالزن و پایینموانع مقابل دیوار )اسپرینکلرهای اسپری -ب-2-0-6-01-2شکل 

 

 
 زن مسکونی(باالزن و پایین هكنندموانع مقابل دیوار)اسپرینکلرهای اسپری -پ -2-0-6-01-2شکل 

 

 الگوی توسعه موانع تا تخلیه اسپرینکلر -2-01-6-2

 كلیات -2-01-6-2-0

2-01-6-2-0-0 

( زير دفلکتور جريان اسااپرينکلر كه از توسااعه in.31)mm353موانل پیوسااته و نا پیوسااته كوچکتر و يا برابر با  

 باشد. (2-6-31-1)كند، بايد مطابق با بند كامل الگو جلوگیری مي
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2-01-6-2-0-2 

 را برآورده كنند. (7-3-2-6-31-1)نظر از قوانین اين بخش، موانل صلب پیوسته بايد الزامات كاربردی بند صرف

2-01-6-2-0-3 

اند، اسااپرينکلرها بايد  تأمین شااده (1-3-2-6-31-1)تا بند  (3-3-2-6-31-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

ها،  ها، سااتونخرپا، وترها، لوله یهابرابر بزرگترين بُعد مانل )همچون شاابکه 3جانمايي شااوند كه حداقل ای گونهبه

-31-1)( و مطابق با شکل in.76)mm933ها( از موانل فاصله داشته باشند. حداكثر فاصله خالص مورد نیاز بايد اثاثیه

 باشد. (6-2-3-7

2-01-6-2-0-0 

سپرينکلرها بايد مجاز به ق  سمت ا صله از خط مركزی موانل   رار گرفتن روی  شند در جايي كه فا های مقابل موانل با

 تا اسپرينکلرها ار نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست، باشند.

2-01-6-2-0-5 

های  كه موانل شاااامل خرپا اساااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در نصاااف فاصاااله بین موانل باشاااند در جايي

m53/1(in.21 )ا بزرگتر باز تشکیل شده باشند    ي]m63/1(in.23) شرط آنکه تمام اجزای خرپا با عرض   به ،]روی مركز

 ( بیشتر نشود.in3).mm3/25( )اسمي( نباشند و اجزای شبکه از عرض in3.)mm312بزرگتر از 

2-01-6-2-0-6 

شدن بر      صب  سپرينکلرها بايد مجاز به ن ستقیماً خرپا يا میلگرروی خط مركزی يک  ا ک تیر باالی ي د تیرچه يا م

چه       قل در      mm217(in.1ا تیر،بزرگتر از ي باشاااند مشاااروط بر آنکه وتر تیر حدا باشاااد و دفلکتور اساااپرينکلر  ( ن

mm352(in.6     باالی جز ساختاری قرار گرفته باشد و جايي كه اسپرينکلر در يک فاصله بزرگتر از )برابری حداكثر   3

 جزای شبکه قرار گرفته باشند.اندازه اجزای وب دورتر از ا

2-01-6-2-0-7 

سپرينکلر با قطر كوچکتر از      نبايد برای لوله (7-3-2-6-31-1)الزامات بند  ستم ا سی شي  ستفاده   mm11(in.7ك ( ا

 شوند.

2-01-6-2-0-2 

سپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل مطابق با بند  (7-3-2-6-31-1)الزامات بند  -3-6-31-1) نبايد برای ا
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 كار روند.به (2

2-01-6-2-0-1 

ه  شبکه سقفي باشند مشروط بر اينکه نمای باال شبک       یهااسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغه 

 درصد باز باشد. 51سقفي حداقل 

2-01-6-2-2 

شده روی كف قرار گرفته روی زمین   موانل باالزن و پايین صب  سپري    زن يا ن صله از ا یک  های تفکنکلرها تا پردهفا

شن   ضا، پارتی سیم  ف ساده، تق صرفات كم خطر بايد مطابق با جدول   كنندههای  شابه در ت -6-31-1)های اتاق و موانل م

   باشند. (2-2-6-31-1)و شکل  (2-2

 

 
 زن مسکونی(پایین –كننده باالزن حداقل فاصله از موانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-2-6-01-2شکل 

 

 زنپایین -كننده باالزن موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف قرار گرفته روی زمین )اسپرینکلرهای اسپری -2-2-6-01-2جدول 

 مسکونی( صرفاً برای تصرفات كم خطر

 (.B()inحداقل فاصله عمودی پایین دفلکتور ) (Aفاصله افقی )

in.6 7 و يا كمتر 

 in.9 3تا  in.6بیشتر از 

 in.32 6تا  in.9بیشتر از 

 in.35 1تا  in.32بیشتر از 

in.31 9تا  in35بیشتر از 
1

2
 

in.23 12تا  in31بیشتر از 
1

2
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in.71 15تا  in23بیشتر از 
1

2
 

 in.71 31بیشتر از 

 in.3=mm3/25؛ SIدر واحدهای 

 رجوع شود. (2-2-6-31-1)به شکل  Bو  Aرای ب

 
زن مسکونی( صرفاً برای كننده باالزن و پایینروی كف )اسپرینکلرهای اسپری یا نصب شده بر موانع آویزان -2-2-6-01-2شکل 

 خطرتصرفات كم

 

 كنند.یه شده اسپرینکلر به خطرات جلوگیری میلكه از رسیدن آب تخ یموانع -2-01-6-3

2-01-6-3-0 

( زير دفلکتور  in.31)mm333ای كه ساابب توقف تخلیه آب در صاافحه افقي بزرگتر از موانل پیوسااته و ناپیوسااته

شده مي     سیدن خطرات حفاظت  سپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از ر -6-31-1)شود، بايد مطابق بند  ا

 باشند. (7

2-01-6-3-2 

 و پاگردها نصب گردند. پلکانن ( همچوft3)m2/3اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از 

2-01-6-3-3 

 باشند.كه در محل ثابت نیستند، مورد نیاز نمي ياسپرينکلرها در زير موانع
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2-01-6-3-0 

شند، در غیر اين           سطحي يا انبارش رک با شبک فلزی باز بايد از نوع میان  شبکه م شده زير  صب  سپرينکلرهای ن ا

 اسپرينکلرهای باالسری، محافظت شوند.صورت، بايد در مقابل، تخلیه 

مایی   -2-01-7 كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند )اسپپپرینکلرهای دیواری        اسپپپرینکلرها  جان به نحوی 

 كننده(اسپری

 هدف عملکرد -2-01-7-0

2-01-7-0-0 

سپرينکلرها بايد به  سند همان   گونها شند تا موانل تخلیه به حداقل بر -5-5-1)بندهای  حور كه درای قرار گرفته با

 ا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش مناسب بايد فراهم شوند.يمشخص شده است،  (7-5-5-1)و  (2

2-01-7-0-2 

 های سبک يا موانل مشابه نصب شوند.( از اثاثیهft3)m2/3واری نبايد در فاصله كمتر از ياسپرينکلرهای د

2-01-7-0-3 

( اسااپرينکلرها بايد مطابق با  ft3)m2/3فاصااله بین تجهیزات ساابک معلق يا موانل مشااابه قرار گرفته در بیش از 

 باشند. (7-3-3-31-1)و شکل  (7-3-3-31-1)جدول 

 

 كننده دیواری مسکونی(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-7-01-2جدول 

 (.B()inحداكثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ) (Aاسپرینکلر دیواری تا كنار موانع )فاصله از 

in.1 مجاز نیست و يا كمتر 

in.1 تا كمتر ازin.31 0 

in.33 تا كمتر ازin.32 2 

in.33 تا كمتر ازin.32 3 

in.32 تا كمتر ازin.37 3 

in.37 تا كمتر ازin.33 6 

in.33 تا كمتر ازin.35 3 

in.35 تا كمتر ازin.36 1 

in.36 تا كمتر ازin.33 00 

 in.33 00بیشتر از 

 ft3 =m7131/1و  in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (7-3-3-31-1)به شکل  Bو  Aبرای 
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 كننده دیواری مسکونی(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع )اسپرینکلرهای اسپری -3-0-7-01-2شکل 

 

2-01-7-0-0 

ست بايد مطابق با جدول       یموانل پیش آمده از ديوار شده ا صب  سپرينکلر ديواری روی آن ن   (3-3-3-31-1)كه ا

 باشند. (3-3-3-31-1)و شکل 

 

 كننده دیواری مسکونی(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای اسپری -0-0-7-01-2جدول 

 (.B()inحداكثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ) (Aنع )ااز اسپرینکلر دیواری تا كنار مفاصله 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 1 

ft3وin.6  تا كمتر ازft7 3 

ft7  تا كمتر ازft3 2 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 7 

ft3 وin.6  تاft6 5 

ft6  تا كمتر ازft6  وin.6 3 

ft6  وin.6  تا كمتر ازft3 9 

ft3  تاft3  وin.6 33 

 ft3=m7131/1؛ in.3=mm3/25؛ SIبرای واحدهای 

 رجوع شود. (3-3-3-31-1)به شکل  Bو  Aبرای 
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 كننده دیواری مسکونی(جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای اسپری -0-0-5-7-2شکل 

 

 هاها و كابینتزیرطاق -2-01-7-0-5

شده     در جايي كه زيرحاق سپرينکلرهای ديواری استفاده  صب ا سپرينکلرها و زيرحاق ها برای ن ق با  ها بايد مطاباند، ا

 نصب شده باشند. (7-5-3-3-31-1)يا  (2-5-3-3-31-1)، (3-5-3-3-31-1)بندهای 

2-01-7-0-5-0 

شتر مي ( يا از بیرونin.1)mm217ها از عرض در جايي كه زيرحاق سپرينکلرهای پايین   زدگي ديوار بی ن  زشوند، ا

 بايد در پايین زيرحاق نیز نصب شوند.

2-01-7-0-5-2 

ها، اسااپرينکلرهای ديواری بايد مجاز به نصااب بر بدون نیاز به اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاق يا كابینت

رار گرفته اسااات، در جايي كه زيرحاق دارای       ها ق حور مساااتقیم روی كابینت  روی حرفي از زيرحاق باشاااند كه به      

 از ديوار نداشته باشد. mm715(in.32)زدگي افقي بزرگتر از بیرون

2-01-7-0-5-3 

ديواری در   یباشاااند، در جايي كه اساااپرينکلرها     ( از ديوار نميin.32)mm715ها بزرگتر از  در جايي كه كابینت    

ها  تاشااد تا بر روی ديوار باالی كابینباشااند، اسااپرينکلر بايد مجاز ب( باالی كابینت ميft7)m93/1فواصاال بزرگتر از 

 نصب شود.

2-01-7-0-6 

صرف     m6/1(ft2( عمق و تا ft2)m6/1در جايي كه موانل تا  شند،  شته با موانل روی ديوار   نظر نمودن از( عرض دا
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 مقابل اسپرينکلر ديواری مجاز است.

 کلرموانع توسعه الگوی تخلیه اسپرین -2-01-7-2

 كلیات -2-01-7-2-0

2-01-7-2-0-0 

كامل الگو  هير دفلکتور اسااپرينکلر كه از توسااع( زin.31)mm353موانل پیوسااته يا ناپیوسااته كوچکتر يا برابر با 

 باشند. (2-3-31-1)كنند، بايد مطابق با بند جلوگیری مي

2-01-7-2-0-2 

سمت فوقان مانل هم ، در جايي كه (2-3-31-1)گرفتن قوانین بند در نظربدون  شد،   سطح يا باال ق تر از دفلکتور با

 ه سازند.ردرا برآو (7-3-3-31-1)و  (2-3-3-31-1)صلب بايد الزامات بندهای  هموانل پیوست

2-01-7-2-0-3 

اند اساااپرينکلر بايد  تأمین شاااده (3-3-2-3-31-1)تا بند  (3-3-2-3-31-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند     

ستون         ای جگونهبه ساختاری، لوله،  سپرينکلرها از مانل  صله ا شود كه فا شي، حداقل  لولهها و لوازم انمايي  برابر  3ك

عنوان مثال  ( از اسپرينکلر باشد )به  mm933(in.76حداكثر فاصله خالص بايد   بزرگترين بعد مانل فاصله داشته باشد.   

 ها(.ها و اثاثیهخرپاها و وترها، لوله و ستون یهاشبکه

2-01-7-2-0-0 

 كه موانل وجود داشته باشند. يباشند زمان (3-3-2-3-31-1)اسپرينکلرهای ديواری بايد مطابق با شکل 

2-01-7-2-0-5 

هنگامي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در تطابق با   (3-3-2-3-31-1)و  (7-3-2-3-31-1)الزامات بندهای 

 كار گرفته شوند.اند، نبايد بهگرفتهقرار  (7-3-3-31-1)و  (2-3-3-31-1)بندهای 

2-01-7-2-0-6 

mm11(in.7  )سااتم اسااپرينکلر با قطر كوچکتر از یكشااي ساانبايد برای لوله (7-3-2-3-31-1)الزامات بندهای 

 كار روند.به
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2-01-7-2-0-7 

ن  باشند، مشروط بر آنکه نمای از باال ف   يهای سقف فن یهااسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغه 

 درصد باشد.   51حداقل 

 زن یا نصب شده بر روی كفو پایین باالزنموانع  -2-01-7-2-2

صرفات  های اتاق و ديگر موانل در تكنندههای ساده، تقسیمهای تفکیک فضا، پارتیشنفاصله از اسپرينکلرها تا پرده

 باشند. (2-2-3-31-1)و شکل  (2-2-3-31-1)كم خطر بايد مطابق با جدول 

 

 

 كننده مسکونی(حداقل فاصله از موانع )اسپرینکلرهای دیواری اسپری -0-0-2-7-01-2شکل 

 كننده مسکونی( صرفاً در تصرفات كم  خطرزن یا نصب شده بر روی كف )اسپرینکلرهای دیواری اسپریموانع پایین -2-2-7-01-2 جدول

 (.B( )inپایین دفلکتور ) فاصله مجازحداقل  (Aفاصله افقی )

in.6  7 يا كمتر 

 in.9 3تا  in.6بیشتر از 

 in.32 6تا  in.9بیشتر از 

 in.35 1تا  in.32بیشتر از 

 in.31 5/9تا  in.35بیشتر از 

 in.23 5/32تا  in.31 بیشتر از

 in.71 5/35تا  in23بیشتر از 

 in.71 31بیشتر از 
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      خطرصرفاً درتصرفات كم كننده مسکونی(زن یا نصب شده برروی كف )اسپرینکلرهای دیواری اسپریموانع پایین -2-2-7-01-2شکل

 

2-01-7-3 

 كنند.كه از رسیدن آب تخلیه شده اسپرينکلر با متداد خطرات جلوگیری مي يموانع

2-01-7-3-0 

سته    سته و ناپیو صفحه افقي بزرگتر از    موانل پیو سبب اختالل تخلیه آب در  ( زير دفلکتور  in.31)mm333ای كه 

 شود، بايد مطابق با اين بخش باشند.اسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن خطرات مي

2-01-7-3-2 

و پاگردها نصاااب    ها لکان پها،  ( همچون داكت ft3)m2/3اساااپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از       

 گردند.

2-01-7-3-3 

 باشند.كه در محل ثابت نیستند، مورد نیاز نمي ياسپرينکلرها در زير موانع

2-01-7-3-0 

 اسپرينکلرهای نصب شده زير شبکه فلزی باز، بايد از تخلیه اسپرينکلرهای بااليي، محافظت شوند.
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 یهای سقففرورفتگی -2-01-2

 2-01-2-0 

 های سقف الزامي باشند.بايد در تمامي فرورفتگي اسپرينکلرها

2-01-2-2 

 كار گرفته شوند:اند نبايد بهدر جايي كه الزامات زير برآورده شده (3-1-31-1)الزامات بند 

 ( بیشتر نشود.3ft311)3m17/2حجم نهايي فرورفتگي سقف محافظت نشده از  -3

 ( بیشتر نشود.in.32)mm715عمق فرورفتگي سقف محافظت نشده از  -2

 ند.ترين ارتفاع سقف محافظت شوكل كف زير فرورفتگي سقف محافظت نشده توسط اسپرينکلرها، در پايین -7

قابل سااوختن يا قابل سااوختن اندک  های غیرهای سااقف محافظت نشااده از سااازه انتهای داخلي فرورفتگي -3

 باشند.مي

 CMSAاسپرینکلرهای  -2-00

 كلیات 2-00-0

بهینه و اصالو    (33-1)به كار روند مگر اينکه در بخش  CMSAبايد برای اسپرينکلرهای   5-1تمام الزامات بخش 

 شده باشند.

2-00-0-0   

-1)جای الزامات ه های نصب سازنده ب  و دستورالعمل  (5-1)بايد مطابق با بخش  CMSAاسپرينکلرهای پايین زن 

 نصب شوند. (33

 (CMSAمساحت پوشش هر اسپرینکلر)اسپرینکلرهای  2-00-2

2-00-2-0 

 تعیین گردد. (3-2-5-1)بند ( بايد مطابق با sAتعیین مساحت پوشش. مساحت پوشش  هر اسپرينکلر )

 بیشترین مساحت قابل پوشش 2-00-2-2

2-00-2-2-0 

(  3-2-2-33-1)با مقادير مشخص شده در جدول    بايد مطابق بیشترين مساحت مجاز قابل پوشش هر اسپرينکلر    

 باشند.
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2-00-2-2-2   

 ( تجاوز كند.2m9/32)2ft371در هر مورد، بیشترين مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد از 

 كمترین مساحت تحت پوشش 2-00-2-3

 ( باشد.2m3/3)2ft11( نبايد كمتر از sAكمترين مساحت قابل پوشش هر اسپرينکلر )

 (CMSAاسپرینکلرها )اسپرینکلرهای  فاصله 2-00-3

 بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 2-00-3-0

2-00-3-0-0   

احتراق،   كننده قابلهای غیر مساادوداحتراق و سااازه كننده غیر قابلكننده و مساادودهای غیر مساادوددر سااازه

سپرينکلرها بايد       صله مجاز بین ا شترين فا شد،  هما  ft32(3/7بی شان    (3-2-2-33-1)ن گونه كه در جدول متر( با ن

 داده شده است.

 

 CMSAسپرینکلرهای ابین  مساحت پوشش و حداكثر فاصله 0-2-2-00-2جدول 

 سازه نوع

 گذاریحداكثر فاصله مساحت حفاظتی

2ft 2m ft m 

 3/7 32 3/32 371 غیر مسدودكننده -غیرقابل اشتعال

 3/7 32 3/32 371 مسدود كننده -غیرقابل اشتعال

 3/7 32 3/32 371 غیر مسدودكننده –قابل اشتعال 

 3/7 31 7/9 311 مسدود ننده –قابل اشتعال 

 3/7 31 7/9 311 قابل اشتعال مسدودكننده –انبارش رک 

انبارش رک  غیر مسدودكننده و غیر قابل 

 اشتعال مسدودكننده
311 7/9 32 3/7 

 

2-00-3-0-2 

 متر( محدود شود. 7)ft31های مسدود كننده قابل احتراق بیشترين فاصله فاصله بايد به در سازه

 بیشترین فاصله از دیوارها 2-00-3-2

شد همان گونه كه در جدول              شتر با سپرينکلرها بی صله مجاز بین ا صف فا سپرينکلرها تا ديوارها نبايد از ن صله ا فا

 مشخص شده است. (1-33-2-2-3)

 كمترین فاصله از دیوارها 2-00-3-3

 ( از ديوار قرار گرفته باشند.mm312)in.3اسپرينکلرها بايد در حداقل فاصله 
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   كمترین فاصله بین اسپرینکلرها 2-00-3-0

 (  قرار بگیرند.m3/2)ft1اسپرينکلرها نبايد در فاصله كمتر از 

 (CMSAموقعیت دفلکتور)اسپرینکلرهای  2-00-0

 له اسپرینکلرها از زیر سقففاص  2-00-0-0

2-00-0-0-0 

( و حداكثر  mm352)in.6های غیرمساادودكننده، فاصااله بین دفلکتوراسااپرينکلر و سااقف بايد حداقل  در سااازه

in.1(mm217.باشد ) 

 سازه مسدودكننده 2-00-0-0-2

 بگیرند: های زير قراردر سازه های مسدودكننده، دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با يکي از چیدمان

 ( از سقف نصب شود.mm715) in.32( و حداكثر فاصله mm352)in.6دفلکتور در حداقل فاصله  -3

های چوبي، تیرهای چوبي متر( زير تیرمیلي 3352تا  3/25)in.6تا  in.3دفلکتور در صاافحات افقي در فاصااله  -2

احتراق مسدودكننده صلب، يا سازه های با قابلیت اشتعال محدود مسدودكننده  صلب،  های غیر قابل كامپوزيت، سازه

 CMSAكه كه اسپرينکلرهای   بام يا عرشه نصب شود . هنگامي    ی( زيرسقف /  mm 559.ی)in 22تا حداكثر فاصله  

شده     صب  سازه با تیر چوبي باز ن سپرينکلر بايد   در زير  شار كاری ا سپرينکلرها با     psi51(3/7  اند، حداقل ف بار( برای ا

11.2(160)-K  ياpsi22(5/3   سپرينکلرها با و  (3-2-7-36)، (3-2-2-36)مطابق با بندهای  K-(240)16.8بار( برای ا

 باشد. (33-2-2-7)

سازه    -7 سپرينکلرها زير  ستون    Tبتني   دفلکتور ا صله كمتر از  شکل با  ي  متر( ول 7/2)in6و  ft3هايي كه در فا

باالی صااافحه افقي و در فاصاااله         teeمتر( روی مراكز قرار دارند، صااارف نظر از عمق   9/1)ft7بزرگتر از  يا   ، در 

in.3(mm3/25زير  ستون ) هایtee  نصب میشود.(  2-3-5-33-1)و مطابق با جدول 

 دفلکتور گیریجهت 2-00-0-2

 .دفلکتور اسپرينکلرها بايد موازی با سقف يا بام نصب شود
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 ( CMSAموانع تخلیه اسپرینکلر )اسپرینکلرهای 2-00-5

 هدف عملکرد 2-00-5-0

2-00-5-0-0 

سپرينکلرها بايد به گونه  سانند همان   ا شند  كه موانل تخلیه را به حداقل بر -5-1-1)گونه كه در  ای قرار گرفته با

 اند، يا اسپرينکلرهای اضافي  برای احمینان  از پوشش كافي خطر نصب شده باشند.مشخص شده (7-5-1-1)و  (2

2-00-5-0- 2 

 باشد. (2-3-5-33-1)و شکل  (2-3-5-33-1)، جدول (2-5-5-1)چیدمان اسپرينکلرها بايد مطابق با 

2-00-5-0-3   

 نبايد به كار گرفته شود. (2-3-5-33-1)اند الزامات بند اگر اسپرينکلرها در دو حرف مانل  قرار گرفته

 موانع موثر بر توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر 2-00-5-2

 كلیات 2-00-5-2-0

2-00-5-2-0-0   

اند  ( زير دفلکتور اسپرينکلرقرار گرفتهmm933)in.76موانل پیوسته يا ناپیوسته كه در فاصله كوچکتر يا مساوی با   

 مطابقت داشته باشند. (2-5-33-1)كنند بايد با الزامات بخش گیری ميو از توسعه كامل الگوی تخلیه آب جلو

2-00-5-2-0-2 

 را رعايت كنند. (7-3-5-33-1)و  (2-3-5-33-1)صرف نظر از قوانین اين بخش، موانل پیوسته بايد الزامات 
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 (CMSAجانمایی اسپرینکلر  از مانع برای  جلوگیری از تاثیر آن برتخلیه آب )اسپرینکلرهای  2-0-5-00-2شکل 

 (CMSAجانمایی اسپرینکلر  از مانع برای  جلوگیری از تاثیر آن برتخلیه آب )اسپرینکلرهای  2-0-5-00-2جدول 

فاصله افقی اسپرینکلر تا 

 (Aكنار مانع )

 بیشترین فاصله عمودی

مجاز دفلکتور از زیر مانع 

(B()in.) 

 ft3 1 كمتر از

 in.6 1 1/2و  ft3تا  ft 3از

 ft2 3تا  in.6وft  3 از

 in.6 5 1/2و  ft2تا  ft2 از

 ft7 1تا  in.6و  ft2 از

Ft 7  تاft7  وin.6  31 

ft7  وin.6  تاft3 32 

ft3  تاft3  وin.6 35 

ft3  وin.6  تاft5 31 

ft5  تاft5  وin.6 22 

ft5  وin.6  تاft6 26 

ft6  73 

 

2-00-5-2-0-3 

نشااان داده   (7-3-2-5-33-1)حور كه در شااکل  ( يا كوچکتر، همانmm217)in.1در خصااوص موانل با عرض 

ای قرار بگیرند كه  ، اسپرينکلرها بايد به گونه (7-3-5-33-1)يا  (2-3-5-33-1)شده است، به غیر از الزامات بندهای   

ها(  ثیهها و اثاوترها، لوله، ستون )به عنوان مثال اجزای سازه، حداقل فاصله آنها از مانل سه برابر ضلل بزرگتر مانل باشد

 قرار بگیرند.

 های انشعابی(شاخه )لوله 2-00-5-2-2

 شوند:اسپرينکلرهای باالزن با توجه به شاخه ها مطابق با يکي از موارد زير جانمايي مي

سپرينکلره  -3 ساوی     ای باالزن ميا سمي كوچکتر و يا م شاخه ها با قطر ا ستقیما به  in.3(mm311  )با  توانند م

 متصل شوند.

 ( از لوله قرار گیرند.mm715)in.32توانند در حداقل فاصله افقي اسپرينکلرهای باالزن مي -2

( از خط  mm715)in.32 لوله ارتباحي قا م  در حداقل فاصااله توان بادفلکتور اسااپرينکلرهای باالزن را مي -2

 ( قرار داد.mm311)in.3مركزی هر لوله با  قطر اسمي  بزرگتر از 
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 آب تخلیه شده از اسپرینکلر به منطقه خطر می شوند موانعی كه موجب جلوگیری از رسیدن 2-00-5-3

2-00-5-3-0   

ای گونهه شوند ب مي اسپرينکلر ای كه سبب توقف تخلیه آب در صفحه افقي زير دفلکتور   موانل پیوسته و ناپیوسته  

 باشند. (7-5-33-1) كه از رسیدن آب به منطقه خطر تحت پوشش جلوگیری كنند، بايد مطابق با بخش

2-00-5-3-2 

( جانمايي  mm631)in.23ها و موانل با عرض بیشااتر از اسااپرينکلرها بايد با توجه به تجهیزات روشاانايي، داكت 

ای قرار گیرند  كه حداقل فاصاااله افقي از حرف نزديک مانل به مركز          ا به گونه  شاااوند و اين موانل زير اساااپرينکلره  

 نباشد. (2-7-5-33-1)و شکل  (2-7-5-33-1)كمتر از مقادير مشخص شده در جدول  اسپرينکلر،

2-00-5-3-3 

ده  ش اسپرينکلرهای نصب شده زير شبکه های مشبک باز بايد از پاشش آب تخلیه شده از  اسپرينکلرهای  نصب           

 در ارتفاع باالتر محافظت شوند.

2-00-5-3-0 

 ( يا بیشتر باشد، موارد زير بايستي رعايت شوند:mm631)in.23اگر فاصله لبه پايیني مانل از دفلکتور اسپرينکلر 

ای جانمايي شااوندكه مانل در مركز بین اسااپرينکلرهای مجاور   اسااپرينکلرها  در دو ساامت مانل بايد به گونه  -3

 قرار گیرد.  (3-7-5-33-1)مطابق با شکل 

 عرض مانل بايد الزامات زير را رعايت كند: -2

 .باشند (3-7-5-33-1)( مطابق با شکل mm631)in.23بیشترين عرض مانل برابر با    -الف

 ( باشد، يک رديف اسپرينکلر  يا بیشتر  بايد در زير مانل نصب شود.mm631)in.23اگر عرض مانل بزرگتر از   -ب

 الزامات زير در خصوص گسترش مانل بايستي رعايت گردد: -7

( از نقطه میاني بین اسااپرينکلرها  به هر يک از حرفین مطابق با شااکل   mm715)in.32مانل نبايد بیش از  -الف

 توسعه يابد. (1-33-5-7-3)

سترش مانل از   -ب شتر بايد در زير مانل    ( تجاوز ميmm715)in.32در جايي كه گ سپرينکلر يا بی كند يک رديف ا

 نصب شود.

صله   -3 شکل    in.31(mm353حداقل فا ستي بین زير مانل  و باالی انبارش مطابق با  حفظ   (3-7-5-33-1)( باي

 شود.
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 (CMSAحداقل فاصله از مانع )اسپرینکلرهای  3-0-2-5-00-2شکل 

 

 (CMSAمانع كامالً زیر اسپرینکلر قرار گرفته است )اسپرینکلرهای  2-3-5-00-2جدول 

 حداقل فاصله مجاز از

 (.A( )inكنار مانع)

عمودی دفلکتور تا  فاصله

 (.B( )inزیرمانع  )

 in.6 5/3 كمتر از

in.6  تا كمتر ازin.32 7 

in.32  تا كمتر ازin.31 3 

In31  تا كمتر ازin.23 5 

in.23  تا كمتر ازin.71 5/5 

in.71  تا كمتر ازin.76 6 

 

 
 (CMSAمانع كامالً زیر اسپرینکلر قرار گرفته است )اسپرینکلرهای  2-3-5-00-2شکل 

 

2-00-5-3-5 

 قرار دارد، موارد زير بايد انجام گیرد: صورت موازی و يا مستقیما زير شاخهه در مورد خاصي كه مانل ب

قرار   (5-7-5-33-1)( باالتر از باالی مانل  مطابق با شااکل mm933)in.76اسااپرينکلر بايد در حداقل فاصااله  -3

 گیرد.

 محدود شود. (3-7-5-33-1)( مطابق با شکل mm715)in.32بیشترين عرض مانل بايد به  -2
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سترش مانل بايد    -7 شکل   میلي in.6(352حداكثر گ شاخه مطابق با  -5-33-1)متری( به هر حرف خط مركزی 

 محدود شود. (7-5

 ( CMSAفاصله آزاد تا انبارش )اسپرینکلرهای  2-00-6

 ( يا بزرگتر باشد.mm352)in.76فاصله آزاد بین دفلکتور و باالی انبارش بايد 

 

 
 (CMSAسپرینکلرهای ( زیر اسپرینکلر )اmm601)in.20مانع بزرگتر از  0-3-5-00-2شکل

 
 (CMSA( زیر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای mm100)in.36مانع بزرگتر از  5-3-5-00-2شکل

 اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع 2-02

 كلیات 2-02-0

 تغییر يافته باشند. (32-1)بايد به كار گرفته شوند مگر اينکه در بخش  (5-1)تمام الزامات بخش 
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 پوشش هر اسپرینکلر )اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع(مساحت  2-02-2

 تعیین مساحت پوشش 2-02-2-0

 معین گردد. (3-2-5-1بند ) ( بايد مطابق با sAمساحت  پوشش هر اسپرينکلر )

 بیشترین مساحت قابل پوشش 2-02-2-2

2-02-2-2-0 

  (3-2-2-32-1)( بايد مطابق با مقادير مشخص شده در جدول  sAبیشترين مساحت قابل پوشش  هر اسپرينکلر )    

 باشد.

2-02-2-2-2 

2ft311(2m7/9  )، بیشااترين مساااحت تحت پوشااش هر اسااپرينکلر نبايد از (7-2-2-32-1)به غیر از الزامات بند 

 تجاوز كند.

2-02-2-2-3 

 توساط اجزای ساازه )مانند خرپاها،  انحراف از بیشاترين فاصاله بین اساپرينکلرها  برای حذف موانل ايجاد شاده     

مجاز، قابل   متری( از فاصاااله 73/1)ft3ها و بادبندها( با حركت يک اساااپرينکلر در امتداد شااااخه تا حداكثر    تیرچه 

سپرينکلر از       شش آن ا شروط بر آنکه پو شد، م شرايط زير برقرار  2ft331(2m2/31پذيرش مي با (  تجاوز نکند و تمامي 

 باشند:  

ساحت    سط م سپرينکلرهای مجاور آن نبايد از      متو شده و ا سپرينکلر جابجا  شش ا 2ft311( 2m7/9 )واقعي تحت پو

 تجاوز كند.

 های مجاور بايد الگوی مشابه را حفظ كنند.شاخه 

 متر( تجاوز كند. 3/7)ft32در هیچ حالتي نبايد فاصله بین اسپرينکلرها از  

2-02-2-2-3 

 اساپرينکلرها  برای حذف موانل ايجاد شاده توساط اجزای ساازه )مانند خرپاها،    انحراف از بیشاترين فاصاله بین   

شاخه تا حداكثر  تیرچه صله مجاز، قابل پذيرش مي  ft3(73/1ها و بادبندها( با حركت يک  شروط    متری( از فا شد، م با

ز باشند  ا ر شدن مي كه در حال دو ایبر آنکه پوشش آن اسپرينکلر روی آن شاخه  و اسپرينکلرهای واقل روی  شاخه     

2ft331(2m2/31:به ازای هر اسپرينکلر تجاوز نکند و تمامي شرايط زير برقرار باشد ) 
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متوسط مساحت واقعي تحت پوشش اسپرينکلرها روی شاخه جابجا شده و اسپرينکلرهای  واقل در شاخه مجاور           

 (  برای هر اسپرينکلر تجاوز كند.2m7/9 )2ft311آن نبايد از 

 متر( تجاوز كند. 3/7)ft32اسپرينکلرها در هیچ موردی نبايد از  فاصله بین

 اشد.باند، مجاز نميای كه اسپرينکلرهای واقل بر شاخه بیشترين فاصله مجاز را رعايت نکردهجابجا كردن شاخه

 كمترین مساحت تحت پوشش 2-02-2-3

 تجاوز كند.2ft63(2m6 )( نبايد از sAهر اسپرينکلر ) كمترین مساخت تحت پوشش

 

 ESFRبیشترین مساحت پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهای  0-2-2-02-2جدول 

 نوع سازه

های سقف تا كف بیشتر از ارتفاع ft31 (m0/1)های سقف یا بام  تا ارتفاع

ft31 (m0/1) 

 مساحت پوشش
 بین فاصله

 اسپرینکلرها
 مساحت پوشش

بین  فاصله

 اسپرینکلرها

2ft 2m 2ft 2m 2ft 2m 2ft 2m 

 3/7 31 7/9 311 3/7 32 7/9 311 غیر مسدودكننده –غیرقابل اشتعال 

 3/7 31 7/9 311 3/7 32 7/9 311 غیرقابل اشتعال مسدودكننده

 3/7 31 7/9 311 3/7 32 7/9 311 قابل اشتعال غیر مسدودكننده

 N/A N/A N/A N/A قابل اشتعال مسدودكننده

 

 اسپرینکلرها )اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع(بین  فاصله 2-02-3

 بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 2-02-3-0

 حداكثر فاصله بین اسپرينکلرها بايد مطابق با موارد زير باشد:

مترft71(3/9   )و ارتفاع سقف كوچکتر و يا مساوی با  مترft25(6/3  )اگر ارتفاع انبارش كوچکتر و يا مساوی با  -3

 ft32(3/7نشان داده شده است بیشترين فاصله بین اسپرينکلرها برابر با        (3-2-2-32-1)گونه در جدول  باشد، همان 

 متری( خواهد بود

كند و ارتفاع  متر( تجاوز  6/3)ft25، اگر ارتفاع انبارش از (3-3-7-32-1)يا ( 7-3-7-32-1)به غیر از الزامات   -2

 متر( خواهد بود. 7)ft31بیشترين فاصله مجاز بین اسپرينکلرها   ر باشد،متر( بیشت 3/9)ft71سقف از 

سپرينکلرها برای حذف موانل          -7 صله بین ا شترين فا سقف، انحراف از بی صرف نظر از چیدمان ارتفاع انبارش يا 

د شاخه تا حداكثر  ها و بادبندها( با حركت يک اسپرينکلر در امتدا تیرچه ايجاد شده توسط اجزای سازه )مانند خرپاها،   
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ft3(73/1  صله سپرينکلر از       مجاز، قابل پذيرش مي متری( از فا شش آن ا شروط بر آنکه پو شد، م 2ft331(2m2/31   )با

 تجاوز نکند و تمامي شرايط زير برقرار باشند:  

سپرينکلرهای مجاور آن نبايد از          شده و ا سپرينکلر جابجا  شش ا ساحت واقعي تحت پو سط م 2ft311( 2m7/9 )متو

 تجاوز كند.

 های مجاور بايد الگوی مشابه را حفظ كنند.شاخه 

 متر( تجاوز كند. 3/7)ft32فاصله بین اسپرينکلرها در هیچ حالتي نبايد از 

باشند انحراف از بیشترين فاصله بین اسپرينکلرها برای حذف  ها ها موازی با  خرپاها و تیرچهكه شاخه هنگامي -3

 ft3(73/1ها و بادبندها( با حركت يک شاااخه تا حداكثر تیرچه جزای سااازه )مانند خرپاها،موانل ايجاد شااده توسااط ا

صله مجاز، قابل پذيرش مي  سپرينکلرهای         متری( از فا شاخه  و ا سپرينکلر روی آن  شش آن ا شروط بر آنکه پو شد، م با

ينکلر تجاوز نکند و تمامي  ( به ازای هر اسااپر2m2/31)2ft331باشااند از واقل روی شاااخه كه در حال دور شاادن مي

 شرايط زير برقرار باشد:

متوسط مساحت واقعي تحت پوشش اسپرينکلرها روی شاخه جابجا شده و اسپرينکلرهای  واقل در شاخه مجاور           

 (  برای هر اسپرينکلر تجاوز كند.2m7/9 )2ft311آن نبايد از 

 تجاوز كند.مترft32(3/7  )فاصله بین اسپرينکلرها در هیچ موردی نبايد از 

 اشد.باند، مجاز نميای كه اسپرينکلرهای واقل بر شاخه بیشترين فاصله مجاز را رعايت نکردهجابجا كردن شاخه

 دیوار بیشترین فاصله از 2-02-3-2

شد همان گونه كه در جدول          سپرينکلرها بیشتر با صف فاصله مجاز بین ا سپرينکلرها تا ديوار نبايد از ن -1فاصله  ا

 نشان داده شده است. 32-2-2-3

 كمترین فاصله از دیوار 2-02-3-3

 ( از  ديوار قرار گیرند.mm312)in.3اسپرينکلرها بايد در حداقل فاصله 

 كمترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 2-02-3-0

 متر(  قرار گیرند. 3/2)ft1اسپرينکلرها نبايد در فواصل كمتر از 
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 زود اطفاكننده واكنش سریع( )اسپرینکلرهای موقعیت دفلکتور 2-02-0

 فاصله اسپرینکلر از سقف 2-02-0-0

2-02-0-0-0 

ای قرار گیرند كه دفلکتورها در حداكثر      بايد به گونه     k-14(200)فاكتور اسااامي   -kاساااپرينکلرهای پايین زن با    

 متری( زير سقف باشند.میلي352)in.6( و حداقل فاصله mm 756.ی)in 33فاصله 

2-02-0-0-2 

ای قرار گیرندكه دفلکتورها در حداكثر  بايد به گونه k-16.8(240)فاكتور اسااامي  -kينکلرهای پايین زن با اساااپر

 متر( زير سقف باشند.میلي 352)in.6( و حداقل فاصله مترمیلي 756)in.33فاصله 

2-02-0-0-3 

با      پايین زن  های  نه     k-25.2(360) و k-22.4(320)فاكتور اسااامي   - kاساااپرينکلر به گو يد  ند كه    با ای قرار گیر

 ( زير سقف باشند.mm352)in.6متر( و حداقل فاصله میلي 353)in.31دفلکتورها در حداكثر فاصله 

2-02-0-0-0 

 تا  in.7ای قرار گیرند كه دفلکتورها در فاصله  بايد به گونه k-14(200)فاكتور اسمي   - kاسپرينکلرهای باالزن با  

in.32(mm36  تاmm715 ).زير سقف باشند 

2-02-0-0-5 

تا   in.7ای قرار گیرند كه دفلکتورها در فاصله  بايد به گونه k-16.8(240)فاكتور اسمي   -kاسپرينکلرهای باالزن با   

in.32(mm36  تاmm715 ).زير سقف باشند 

های مسادود كننده، شااخه ها بايد در بین تیرها نصاب شاوند ولي اساپرينکلرها بايد در       در ساازه  2-02-0-0-6

 ها قرار گیرند نه در زير تیرها.دهانه
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 اسپرینکلرها )اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع(. موانع در مسیر تخلیه آب از 2-02-5

 موانع در یا نزدیک سقف 2-02-5-0

2-02-5-0-0 

-1)ها، اسپرينکلرها بايد مطابق با جدول  وانل موجود در سقف مانند تیر، داكت، روشنايي و خرپاها و تیرچه  برای م

 جانمايي شوند. (3-3-5-32-1)و  شکل  (32-5-3-3

2-02-5-0-2 

سپرينکلرها در دو حرف مانل  با عرض كوچکتر از   هنگامي صله مركز مانل   in.23(mm631كه ا ( قرار گیرند،  و فا

 نبايد به كار گرفته شوند ( 3-53-32-1)الزامات  سپرينکلر از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها تجاوز نکند،از ا

 

 (ESFR)اسپرینکلرهای  جانمایی اسپرینکلرها  از موانع جهت جلوگیری از تاثیر بر تخلیه آب 0-0-5-02-2جدول 

فاصله اسپرینکلر از كنار 

 (Aمانع )

بیشترین  فاصله مجاز 

 (.B()inدفلکتور  )

 ft3 1 كمتر از

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 5/1 

ft3وin.6  تا كمتر ازft2 7 

ft2  تا كمتر ازft2  وin.6 5/5 

ft2  وin.6  تاft7 1 

ft7  تا كمتر ازft7  وin.6 31 

ft7  وin.6  تاft3 32 

ft3  تا كمتر ازft3  وin.6 35 

ft3  وin.6  تا كمتر ازft5 31 

ft5  تاft5  وin.6 22 

ft5  وin.6  تا كمتر ازft6 26 

ft6  73 
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 (ESFRجانمایی اسپرینکلرها از مانع به منظور جلوگیری از تاثیر بر تخلیه آب)اسپرینکلرهای  0-0-5-02-2شکل 

 

2-02-5-0-3 

 شوند.اسپرينکلرها با مقادير مجاز مرتبط با موانل خاص بايد مطابق با فهرست بندی خود نصب 

 موانع مجزا  زیر  اسپرینکلر 2-02-5-2

 اسپرينکلرها بايد با توجه به موانل مطابق با يکي از موارد زير جانمايي شوند:

اند،  تری از اسپرينکلرها قرار گرفتهها و منابل حرارتي كه در تراز پايیندر زير موانل غیرپیوسته مجزا مانند چراغ -3

 محدود كنند، بايد اسپرينکلر نصب شودحتي اگر فقط يک اسپرينکلر را 

صله افقي       ft2(6/1كه عرض مانل   هنگامي -2 سپرينکلر در فا شد و ا شتر از    ft3(7/1متر( يا كمتر با متری( يا بی

 باشد.ترين لبه مانل قرار گرفته باشد، نصب اسپرينکلر اضافي الزم نمينزديک

سپرينکلرها با      -7 ضافي در جايي كه ا سپرينکلرهای ا جانمايي   (3-5-32-1)توجه به لبه پايیني مانل و مطابق با ا

 باشند.اند، مورد نیاز نميشده

گامي  -3 مانل     هن له         in.2(mm53كه عرض  فاصااا قل در  حدا يا كمتر بوده و  متری( زير دفلکتور   6/1)ft2( و 

صله افقي      سپرينکلر و يا  در حداقل فا شد    ft3(7/1ا سپرينکلر قرار گرفته با ضافي      متری( از ا سپرينکلرهای ا صب ا ، ن

 ضرورتي ندارد.

 بندی خود نصب شوند.اسپرينکلرها با مقادير مجاز مرتبط با موانل خاص بايد مطابق با فهرست -5
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 موانع پیوسته زیر اسپرینکلر   2-02-5-3

 موانع پیوسته كلی 2-02-5-3-0

 اسپرينکلرها بايد با توجه به موانل و مطابق با يکي از موارد زير جانمايي شوند: 

ها و هها، لولها، چراغدر زير موانل پیوسته بايد اسپرينکلر نصب شود، يا در صورت وجود موانل افقي مانند داكت     -3

سپرينکلرها قرار گرفته نوار نقاله كه در تراز پايین سپرينکلر مجاور را محدو اند و الگوی تختری از ا د  لیه آب دو يا چند ا

 اسپرينکلرها را جانمايي نمود. (3-3-5-32-1)سازند بايد مطابق با جدول مي

متری( زير دفلکتور اسااپرينکلر قرار   6/1)ft2( و يا كمتر بوده و حداقل در فاصااله mm53)in.2اگر عرض مانل  -2

صله افقي     شد و يا اينکه در حداقل فا شد،    ft3(7/1گرفته با سپرينکلر قرار گرفته با سپرينکلرهای      متری( از ا صب ا ن

 باشد.اضافي مورد نیاز نمي

متری( از اسااپرينکلر قرار   7/1)ft3متر( و يا كمتر بوده و مانل در حداقل فاصااله افقي  7/1)ft3اگر عرض مانل  -7

 باشند.گرفته باشد، اسپرينکلرهای اضافي مورد نیاز نمي

متری( از اسااپرينکلر   6/1)ft2باشااد و مانل در حداقل فاصااله افقي  متر( و يا كمتر مي 6/1)ft2اگر عرض مانل  -3

 باشند.قرار گرفته باشد، اسپرينکلرهای اضافي مورد نیاز نمي

-32-1)باشند، نصب اسپرينکلرهای سقفي مطابق با جدول      اگر يک رديف از اسپرينکلرها زير مانل نصب شده    -5

 ضرورتي ندارد. (5-3-3

 یا خرپاهای باز بال های تحتانی تیر 2-02-5-3-2

متری( از نزديکترين لبه مانل تا بال های تحتاني تیر يا   7/1)ft3بايد در حداقل فاصله افقي   ESFRاسپرينکلرهای  

 خرپای باز قرار گیرند.

2-02-5-3-2-0 

گامي  بال       هن باالزن بر روی  های  كه اساااپرينکلر تاني تی  كه  ها            های تح حداكثر عرض آن كه  باز  های  پا يا خر ها  ر

in.3(mm312مي )شود.كار گرفته نميه ب (2-7-5-32-1)باشند الزامات   باشد، قرار گرفته 

 شبکه های مشبک باز 2-02-5-3-3

های مشبک باز بايد از نوع انبارش رک دما متوسط باشند و يا در غیر اين    اسپرينکلرهای نصب شده در زير شبکه    

 ايد از تخلیه اسپرينکلرهای بااليي محافظت شوند.صورت ب
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 overheadدرهای  2-02-5-3-0

 استفاده نمود. overheadتوان در زير درهای كننده واكنش سريل را مياسپرينکلرهای اسپری

 موانع ویژه مجاز 2-02-5-3-5

 بندی خود نصب شده شوند.اسپرينکلرها با موانل ويژه مجاز بايد مطابق با فهرست

 فاصله آزاد تا انبارش )اسپرینکلرهای زود اطفا كننده واكنش سریع( 2-02-6

 ( و يا بزرگتر باشد.mm933)in.76فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد 

 اسپرینکلرهای درون قفسه ای 2-03

 سایز سیستم 2-03-0

های  ز تعداد رديفای،  صاارف نظر امنطقه تحت پوشااش يک ساایسااتم مجزا از اسااپرينکلرهای درون قفسااه    

سه    سپرينکلرهای درون قف سه       2ft31111(2m7336نبايد از  ای،ا سط قف شده تو شغال  ساحت كف ا ها با در نظر ( از م

 گرفتن راهروها تجاوز كند.

 اینوع اسپرینکلرهای درون قفسه 2-03-2

2-03-2-0 

،  k-5.6(80)فاكتور اسمي   -kها بايد از نوع واكنش سريل يا واكنش استاندارد دما معمولي با   اسپرينکلرها در قفسه  

k-8.0(115) ،k-11.2(160) زن باشند.باالزن يا پايین 

استفاده   (2-7-1)بند در مجاورت منابل حرارتي بايد از اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال مطابق با  2-03-2-2

 نمود. 

 ایهای  محافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهای درون قفسهپوشش 2-03-3

 IVتا  Iمحافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهای درون قفسه در انبار با كاالهای كالس  هایپوشش 2-03-3-0

های محافظ در مقابل پاشش آب بايد مستقیماً باالی اسپرينکلرهای درون قفسه نصب گردند و يا در جايي       پوشش 

از يک رديف اسپرينکلر وجود داشته باشد، اگر با يک حا ل افقي پوشیده نشده باشند، بايد از اسپرينکلرهای          كه بیش

 فهرست شده درون قفسه تراز میاني استفاده  نمود.
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 های محافظ در مقابل پاشش آب برای انبار پالستیکاسپرینکلرها درون قفسه با پوشش 2-03-3-2

ابل  های محافظ در مقتوسط يک حا ل افقي محافظت نشده باشند، يا بايد پوشش     اگر اسپرينکلرهای درون قفسه  

 پاشش آب در باالی اسپرينکلرها قرار گیرند و يا از اسپرينکلرهای درون قفسه تراز میاني استفاده شود.

 بین اسپرینکلرهای درون قفسه محل، موقعیت و فاصله 2-03-0

 باشد. 21تا  32درون قفسه بايد مطابق با الزامات مرتبط فصل  محل، موقعیت و فاصله بین اسپرينکلرهای

2-03-0-0 

 متر( جانمايي نمود. 1/3)ft6اسپرينکلرهای درون قفسه را میتوان در فواصل كوچکتر از  

 in-rackموانع تخلیه اسپرینکلر  2-03-5

را رعايت   (5-1)اسااپرينکلرهای درون قفسااه ضاارورت ندارد تا ضااوابط موانل و الزامات فاصااله آزاد تا انبار بخش  

 نمايند.

 آشکارسازهای خطی پایلوت -2-00

2-00-0 

آشکارسازهای خطي پايلوت و ديگر اجزای مرتبط همچون لوله و اتصاالت هنگامي كه در مناحق در معرض هوا يا     

 گردند بايد مقاوم به خوردگي باشند.مي شرايط خورنده نصب

2-00-2 

گیرند، آشکارسازهای خطي پايلوت و اجزای سیستم      یکي و فیزيکي قرار ميمکاندر جايي كه مورد صدمه و آسیب   

 تشخیص مربوط بايد محافظت شده باشند.

2-00-3 

سپری    سپرينکلرهای ا سازهای خطي پايلوت    در جايي كه ا شکار ستفاده مي كننده به عنوان آ با   شوند، بايد مطابق ا

نصااب شااوند، مگر اينکه پیروی از قوانین موانل برای توزيل  (6-1)بندی و محل بخش و قوانین فاصااله (33-1)بخش 

الزامي   (6-1) آب برای اسااپرينکلرهای خودكار، مربوط به محل نصااب و فاصااله بین اسااپرينکلرهای مندرج در بخش

 نباشد.
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2-00-3-0- 

سقف قرار گرفته  در جايي كه  سپرينکلرهای پايلوت در زير  سپرينکلرهای پايلوت بايد مطابق با الزامات بخش  ا اند، ا

 جانمايي شوند. (1-6)

2-00-0 

-7-1)عنوان آشکار ساز خطي پايلوت بايد مطابق با بخش كننده استفاده شده بهنرخ دمايي اسپرينکلرهای اسپری

 انتخاب شود. (2

2-00-5 

 بیشتر باشد. m3/7(ft32)های دروني نبايد از بین اسپرينکلرها، برای محیط يفقحداكثر فاصله ا

2-00-6 

صله  ساز خطي پايلوت      در جايي كه حداكثر فا شکار سپرينکلرهای آ سازهای       m7(ft31)بین ا شکار شد آ يا كمتر با

 باشند.ميزير يک سقف يا عرشه mm559(in.22 )ش از یخطي پايلوت بايد مجاز به قرارگیری در فواصل ب

2-00-6-0 

صله  سپرينکلرها متفاوت از مقادير مندرج در بند   ديگر حداكثر فا صورتي كه مطابق با   در (35-33-1)افقي بین ا

 خود نصب شوند، مجاز است. نامهاستاندارد يا گواهي

2-00-7 

ای قرار  گونهبه های فرآيندی باز، بايد، همچون سااازهيآشااکارسااازهای خطي پايلوت قرار گرفته در محیط بیرون 

سازهای خطي پايلوت از           شکار ضافي آ سطوو ا سازهای پايلوت خطي و بین  شکار سطح مجزا از آ گیرند كه ارتفاع يک 

m2/5(ft33 ).تجاوز نکند 

2-00-2 

 ( بیشتر باشد.ft1)m5/2نبايد از  يحداكثر فاصله بین آشکارسازهای خطي پايلوت نصب شده در محیط بیرون
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2-00-2-0- 

شده  هنگامي  شرايط زير مهیا  شده در محیط           كه تمام  صب  سازهای خطي پايلوت ن شکار صله افقي بین آ شند فا با

 ( باشد: ft31)m7بر روی يک سطح مشخص بايد مجاز به افزايش تا  يبیرون

 متر( تجاوز كند. 6/3)ft35ارتفاع اولین سطح نبايد از  -3

 وز كند.متر( تجا 3/7)ft32فاصله بین سطوو اضافي نبايد از  -2

 باشند. 3صورت عمودی يک در میانهای خطي پايلوت بهمحرک -7

2-00-2-2 

بايد مجاز   (3-1-33-1) بندی عمودی متناوب آشکارسازهای خطي پايلوت متفاوت از مقادير مندرج در بند  فاصله 

 اند.خود نصب شده نامهاستاندارد يا گواهيباشند در جايي كه مطابق با 

2-00-1 

سازهای خطي پايلوت در    شکار صله ي) 2ی حرف دور بازهاساختمان آ بندی  ک حرف يا چند حرف( بايد از قوانین فا

 در محیط دروني تبعیت كنند.

2-00-1-0 

صله       ي صل مطابق با قوانین فا سازهای خطي پايلوت قرار گرفته در فوا شکار ساز خطي     ک رديف از آ شکار بندی آ

 باز قرار گرفته باشند. ی دورهاساختمانهای باز داد حرفپايلوت محیط بیروني بايد در امت

2-00-1-2 

شبکه      سازهای خطي پايلوت قرار گرفته زير  شکار صله آ شده   بنهای باز بايد مطابق با قوانین محیط بیروني فا دی 

 باشند.

2-00-1-3 

  آشکارساز خطي   یهاكننده آب مجاور، در يک منطقه آتش توسط سیستم   در جايي كه دو يا چند سیستم اسپری   

سیم  پايلوت كنترل مي ستم  شوند، اگر خط تق سی سازهای روی هر     كننده بین  شکار سازی بود، آ های ديوار يا پرده جدا

  بندی شده باشند.صورت مستقل فاصلهسیستم بايد به

 

                                                                                                                                                                                                       
1- Staggered 

2  - Open- sided 
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2-00-1-0 

زامات  البق با كننده آب نصب شده باشند، مطا   برج خنک یهاكاربرددر  پايلوت يخط یكه آشکارسازها   يدر صورت 

 .بايد باشندكننده های خنکبرج

2-00-01 

 كشي اصلي سیستم مجاز است.كننده آشکارسازهای خطي پايلوت از همان نقاط آويزهای لولهلوله تأمین

2-00-01-0 

 باشند.نمي (5-7-9)كننده آشکارسازهای خطي پايلوت نیازمند فراهم نمودن الزامات لوله تأمین

 شرایط ویژه -2-05

 فضاهای پنهان -2-05-0

 فضاهای پنهان نیازمند محافظت اسپرینکلر -2-05-0-0

نیاز به نصب اسپرينکلر   (6-35-1)و  (31-2-3-35-1)تا  (3-2-3-35-1)مطابق با بند  يبه غیر از فضاهای پنهان

 شوند. باشند، فضاهای پنهان دارای ساختار در معرض قابلیت سوختن بايد توسط اسپرينکلرها محافظتنمي

 فضاهای پنهان بدون نیاز به محافظت اسپرینکلر   -2-05-0-2

2-05-0-2-0 

ضاهای پنهان   سوختن و  غیر ساختارهای ف سوخت كه در   سوختن   یتقابل ساختارهای با قابل  محدود با حداقل بار 

  ، نیاز به محافظت اسپرينکلر ندارند.دسترس نیستند

2-05-0-2-0-0 

وان فضای   عنشوند، بايد به يي كه برای بازگشت هوا يا پلنیوم استفاده مي  هاآنفضاهايي با بازشوهای كوچک نظیر   

 نظر گرفته شود. پنهان در

2-05-0-2-2 

با دسترسي اندک و فضاهای   محدود سوختن یتقابل ساختارهای باقابل سوختن و  فضاهای پنهان ساختارهای غیر

 باشند.، نیازمند حفاظت اسپرينکلر نميمواد كردن انبارقابل استفاده برای  غیرغیر استفاده برای متصرفین و يا 
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2-05-0-2-2-0 

وان فضای   عنشوند، بايد به يي كه برای بازگشت هوا يا پلنیوم استفاده مي  هاآنفضاهايي با بازشوهای كوچک نظیر   

 نظر گرفته شود. پنهان در

2-05-0-2-3- 

های نزديک استادها  ( بین درون يا لبهin.6)mm352فضاهای پنهان تشکیل شده با استادها يا اتصاالت با كمتر از 

 را ببینید( (3-5-3-3-6-1)يا اتصاالت نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارد. )شکل 

2-05-0-2-0 

صاالت میله        شده با ات شکیل  ضاهای پنهان ت سقف نیاز به     mm352(in.6)ای كمتر از ف شه كف و  بین بام يا عر

 محافظت اسپرينکلر ندارد.

2-05-0-2-5 

اتصااال يافته به سااازه يا از حريق تیرچه چوبي با فاصااله     یهافضاااهای پنهان تشااکیل شااده توسااط سااقف   

mm352(in.6اتصاالت چوبي، به اجزای صلب سازه و نیاز به محافظت اسپرينکلر نمي )د.باش 

2-05-0-2-6 

ستقیمًا يا بر روی كانال         سازه تیرچه چوبي كامپوزيت م سقف به  صال  ضاهای مخفي كه از ات   های فلزی با عمقف

های تیرچه با اسااتفاده از اند نیاز به اسااپرينکلر ندارند، مشااروط بر آنکه كانال( تشااکیل شاادهmm3/25)in.3كمتر از 

3ft361(3m57/3 )ها از آن كننده آتش تقسیم شده باشند كه حجمهای متوقفموادی مشابه با ماده سازه جان به حجم

تیرچه هنگامي كه ساااقف با اساااتفاده از        های ای در زير كانال  ( از عايق ورقه  mm91)in.5/7تجاوز نکند و حداقل     

 های فلزی اتصال يافته، نصب شده باشد.كانال

2-05-0-2-7 

 قابل سوختن نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارندفضاهای پنهان پر شده با عايق غیر

2-05-0-2-7-0 

 باشد.( در باالی فضا مجاز ميin.2)mm51 ييفاصله هوا حداكثر

2-05-0-2-2 
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احتراق فضای   های غیرقابل های تیرچه چوبي كامپوزيت كه عايقهای تیرچه چوبي و سازه فضاهای مخفي درسازه  

های  های تیرچه چوبي كامپوزيت، كانالاند به شرحي كه در سازهسقف تا لبه پايین تیرچه عرشه بام يا كف را پر نموده

ه از هايي تقسیم شوند ك  وادی مشابه با سازه جان تیر به حجم  كننده آتش تا كل عمق تیرچه با متیرچه با مواد متوقف

3ft361(3m57/3،تجاوز نکند ) .نیاز به اسپرينکلر ندارند 

2-05-0-2-1 

شده باالی اتاق   ضاهای پنهان  ساحت كمتر از    یهاف شده كه دارای م شند نیاز   ( مي2ft55)2m3/5كوچک منفک  با

 به حفاظت اسپرينکلر ندارند.

2-05-0-2-01 

ضاهای پنهان در جايي كه مواد   شده   صلب ف ستفاده  سطوو در معرض دارای ا واكنش در برابر آتش  Aحبقه  اند و 

 باشند.  نیازمند حفاظت اسپرينکلر نمي هستند،

2-05-0-2-00 

اند، همان  آتش ساااخته شااده های مقاوم در برابرفضاااهای مخفي كه در آن مواد در معرض به حور كامل از چوب

 ، نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارند.مشخص شده NFPA 730گونه كه توسط 

2-05-0-2-02 

احتراق در معرض هسااتند، اگر محتوی گرما نما و زيراليه  احتراق كه دارای عايق قابل قابل  فضاااهای مخفي غیر

 باشند.حفاظت اسپرينکلر نمي ( تجاوز نکند، نیازمند2kJ/m33756)2Btu/f3111مواد عايق از 

2-05-0-2-03 

د و به انفضاااهای مخفي زير عايق كه مسااتقیماً در باال يا در تیرچه چوبي يا تیرچه چوبي كامپوزيت امتداد يافته 

ستقیمًا به پايین تیرچه            سقفي كه م سپرينکلر ديگر، با  شده با ا ضای مخفي محافظت  سقف در يک ف عنوان تیرچه 

 فاظت اسپرينکلر نیاز ندارند.اتصال يافته به ح

2-05-0-2-00 

ی چندحبقه وجود هاسااااختمان(، در 2ft31)2m97/1های عمودی با مسااااحت كمتر از ها لولهدر جايي كه داكت

ها در هر حبقه با اسااتفاده از مصااالحي با درجه مقاومت در برابر آتش معادل ساااختارها   داشااته باشااند، و اين داكت
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وختن قابل س  باشند )بايد پر از آب يا از نوع غیر  يها فاقد هیچ منبل قابل افروزش چنین لوله همبند شده باشد و   آتش

شند و منافذ لوله در هر حبقه بايد به  صحیح آتش با سپرينکلر         حور  صورت نیاز به حفاظت ا شد(، در اين  شده با بند 

 .باشدنمي

2-05-0-2-05 

اند كه  های چوبي تشااکیل شاادهها يا تیرچه(، كه از تیرک2m97/1)2ft31های خارجي با مساااحت كمتر از سااتون

سپرينکلر   شوند، نیاز به ا كنند و به حور كامل با يک سیستم اسپرينکلر محافظت مي   های بیروني را ساپورت مي سايبان 

 ندارند.

2-05-0-2-06 

كه از قساامت پايین   احتراق و يا با قابلیت احتراق اندکهای غیر قابل فضاااهای مخفي تشااکیل شااده با سااقف  

های چوبي كامپوزيت، تیرهای چوبي، يا خرپاهای چوبي كه تمام فضااااهای بین خرپاها و               های چوبي، تیرچه  تیرچه 

ه ها وجود داشته باشد، نیاز بتیرها با مواد عايق پر شده است و اگر اسپرينکلرها در فضای باال عايق در خرپاها و تیرچه   

 اسپرينکلر ندارند.

2-05-0-2-06-0 

 ( تجاوز كند.2kJ/m33756)2Btu/ft3111محتوای گرمايي نما، زيراليه و ساپورت مواد عايق نبايد از 

2-05-0-2-07 

سقف        شده با  شکیل  ضاهای مخفي ت سمت تحتاني    های غیر قابل ف احتراق و يا با قابلیت احتراق محدود كه از ق

اند، اگر ( معلق شاادهmm1/51)chord in.2اساامي  های چوبي كامپوزيت با حداكثر عرضهای چوبي و تیرچهتیرچه

( بین عرشه سقف و باالی عايق    mm1/51)in.2احتراق با حداكثر فضای هوا  ای غیر قابل ای از عايق ورقهفضای تیرچه 

 ای پر شده باشد، نیاز به اسپرينکلر ندارند.ورقه

2-05-0-2-07-0 

هر تیرچه را   chordدهنده سطح پايین احتراق يا با قابلیت احتراق اندک پوشش نماهايي كه الزامات مواد غیر قابل

 گیرند، نیاز به اسپرينکلر ندارند.های سازنده در محل قرار ميسازند و با توجه به توصیهفراهم مي
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 نماها و عناصر چارچوب زینتیهای لبه بام و طاقآمدگیها، پیشآمدگیپیش -2-05-0-2-02

2-05-0-2-02-0 

m2/3(ft3  )سااوختن نبايد از  نماها و عناصاار چارچوب زينتي قابلهای لبه بام و حاقآمدگيها، پیشآمدگيپیش

 بزرگتر باشند. 

2-05-0-2-02-2 

سوختن بايد توسط يک مانل     نماها و عناصر چارچوب زينتي قابل های لبه بام و و حاقآمدگيها، پیشآمدگيپیش

سدودكننده  صالح معادل با ماده پیش     م شده از م شند،    3m5/3(3ft361هايي كه از آمدگي، در حجمساخته  شتر نبا ( بی

 فضابندی شوند. 

2-05-0-2-02-3 

  ساختماننماها و عناصر چارچوب زينتي قابل سوختن بايد از داخل های لبه بام و حاقآمدگيها، پیشآمدگيپیش

  جدا شوند. محدودقابل سوختن يا با قابلیت سوختن توسط ديوارها يا بام های غیر

2-05-0-2-02-0 

صر چارچوب  های لبه بام و حاقآمدگيها، پیشآمدگيپیش شو    تز ینينماها و عنا سوختن نبايد دارای باز ا  ي قابل 

  شوند.باز مي ساختمانتقیماً به داخل ی باشند كه مسمنافذ

 الزامات طراحی فضای پنهان -2-05-0-3

ضاهای پنهان كه دارای هیچ   سپرينکلرها در ف ستفاده   ا سي برای انبار يا ديگر ا ستر ق  ها وجود ندارد بايد مطابگونه د

 با الزامات برای تصرفات كم خطر نصب شوند.

 تجهیزات تولیدكننده حرارت در سازه های تیرچه چوبی كامپوزیت   -2-05-0-0

های تیرچه و در باالی ساااقفي كه       يند در كانال   آها يا تجهیزات فر  تولیدكننده حرارت مانند كوره    اگر تجهیزات 

ضاها با         شند و نیاز به حفاظت اين ف صال يافته قرار گرفته با سازه تیرچه چوبي كامپوزيت ات ستقیمًا به بخش پايیني  م

شد، كانال تیرچه كه تجهیز تولیدكننده حرارت در آن قر    سپرينکلر نبا ار گرفته بايد در هر كانال تیرچه، در هر حرف، ا

 نزديک به تجهیز تولیدكننده حرارت با اسپرينکلر محافظت شود.

 سوختن در معرض سوختن در معرض یا مواد قابل از ساختار قابل موضعیحفاظت  -2-05-0-5

ضاهای پنهان غیر هنگامي سوختن      كه ف ضاهای با قابلیت  سوختن يا ف سپرينک  كه نیاز محدودقابل  لر  به حفاظت ا
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در معرض موضعي باشند،     های قابل سوختن سوختن باشند و يا شامل قسمت     های در معرض قابلندارند، دارای محل

 مناحق قابل سوختن بايد مجاز به حفاظت به صورت زير باشند:

ش از فضااای  های يا ديوارهای عمودی احراف همه يا يک بخسااوختن در معرض در پارتیشاان اگر مناحق قابل -3

سته  صل بزرگتر از      3ب سپرينکلرها كه نه در فوا شند، يک رديف از ا شتر از    m3/7(ft32)با صل بی از همديگر و نه در فوا

m1/3(ft6 شن قرار گرفته سپرينکلر در چنین       ( از درون پارتی شند. اولین و آخرين ا سطح با اند، بايد مجاز به حفاظت 

 انتهای پارتیشن فاصله داشته باشند.( از ft5)m5/3رديفي  نبايد بیش از 

شند، منطقه قابل  يسوختن در معرض   اگر مناحق قابل -2 سوختن بايد مجاز به حفاظت توسط    ک صفحه افقي با

بندی مجاز فضاااهای كم خطر باشااند. اسااپرينکلرهای اضااافي بايد در فواصاال كمتر از    اسااپرينکلرهای با فاصااله 

m1/3(ft6 خارج از ضلل بیروني ناحیه و)  كمتر ازm3/7(ft32    نسبت به مركز اسپرينکلر مجاور، در امتداد ضلل محیط )

رسااد، اسااپرينکلر انتهايي نبايد بیش از  بیروني نصااب شااوند. هنگامي كه ضاالل بیروني به ديوار يا ديگر موانل مي  

m1/3(ft6.ازديوار يا موانل فاصله داشته باشد ) 

 های عمودیشفت -2-05-2

 كلیات -2-05-2-0

سپرينکلر بايد   را برآورده نموده (2-3-2-35-1)يا بند  (3-3-2-35-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند  اند، يک ا

 ها نصب شود.در باالی شفت

2-05-2-0-0 

قابل دسااترس نیازمند حفاظت  ، غیرمحدودقابل سااوختن، با قابلیت سااوختن  های محصااور عمودی غیرشاافت

 اسپرينکلر نیستند.

2-05-2-0-2- 

ازمند  قابل دسااترس نیغیر محدودقابل سااوختن يا با قابلیت سااوختن  غیر قا میکي يا الکتريکي مکانهای شاافت

 .حفاظت اسپرينکلر نیستند

 

                                                                                                                                                                                                       

3 - Enclosure 
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 ها با سطوح قابل سوختنشفت -2-05-2-2

2-05-2-2-0 

شفت  سوختن مي   جايي كه  سطوو قابل  سپرينکلر بايد در هر   های عمودی دارای  شند، يک ا سطح كف يک در    با

 میان نصب شود.

2-05-2-2-2- 

سپرينکلر بند           يجايي كه  سط ا ست كه تو سوختن ا سطوو قابل  شفت دارای  قابل محافظت   (3-2-2-35-1)ک 

 باشد، بايد توسط اسپرينکلر جداگانه محافظت شوند.نمي

 قابل سوختنهای دردسترس با سطوح غیرشفت -2-05-2-3

شفت  سطوو غیر   های عمودی در جايي كه  سترس دارای  سپرينکلر بايد نزديک      قابل د شند، يک ا سوختن با قابل 

 پايین نصب شود.

 هاپلکان -2-05-3

 سوختن قابل هایسازه -2-05-3-0

 ی دارای ساختار قابل سوختن نصب شوند.هاپلکاناسپرينکلرها بايد در زير تمام 

2-05-3-0-0 

 سوختن نصب شوند. های پله قابلاسپرينکلرها بايد در باالی شفت

2-05-3-0-2 

 هر حبقه نصب شوند. یاسپرينکلرها بايد در زير پاگردها

2-05-3-0-3 

 ترين پاگرد میاني نصب شوند.اسپرينکلرها بايد در زير پايین

 قابل سوختن غیر سازه -2-05-3-2

2-05-3-2-0 

سوختن دارای پله در محورهای پله غیر سوختن با نازک های غیرقابل  سوختن يا با قابلیت   های غیركاریقابل  قابل 
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 .، اسپرينکلرها بايد در باالی شفت و زير اولین پاگرد دسترسي باالی زير شفت نصب شوندمحدودسوختن 

2-05-3-2-2 

شفت  شده     های پله غیردر جايي كه  سیم  سط ديوارها يا درها تق سوختن تو سپرينکلرها بايد در هر حرف  قابل  اند، ا

 وند.جداسازی فراهم ش

2-05-3-2-3 

 ها در جايي كه منطقه زيرين برای انبار استفاده شده است، نصب شوند.بايد در زير پاگردها يا پله اسپرينکلرها

2-05-3-2-3-0 

ضای زير پله    صورتي كه ف شده    گونهبه در  سدود  شد،  ای م ستفاده از آن به منظ  مکاناكه با ساير موارد وا   ر انبار يا 

 است.مجاز ای زير پلکان فضحذف شدن از نباشد، 

2-05-3-2-0 

سپرينکلرها   سازه غیر     51ی خارجي كه ديوارهای آن حداقل هاپلکانا ستند و از  صد باز ه ساخته    در سوختن  قابل 

 اند، بايد مجاز به حذف شدن باشند.شده

 كننددهی میكه به دو یا چند ناحیه سرویس ییهاپله -2-05-3-3

باشااند، اسااپرينکلرها بايد در محور   بند)ها( ميبازشااوهايي به هر حرف از يک ديوار آتشها دارای كه پلههنگامي

 ای كه دارای چند بازشو هستند، نصب شوند.چفت در هر پاگرد هر حبقه

 بازشوهای عمودی -2-05-0

 یاتلك -2-05-0-0

ست   (3-3-35-1) بند دربه غیر از مواردی كه  شده ا شودگي  يا  پلکان، برقي کان، در جايي كه پلذكر           هایساير گ

  مطابق با الزامات بند اسااپرينکلر با در جايي كه حفاظت اساات، نشااده ی قا م محافظت دوربندبه وساایله داخل كف، 

ساختمان      (7-1-6-2) سوم مقررات ملي  سوم مبحث  شده      دوربندعنوان جايگزين به از ويرايش  شناخته  قا م مجاز 

شودگي   ست، اين گ سپرينکلرهای   ها ا سط ا   ایهدر تركیب با موانل دود و حرارت، مطابق با بندبا توزيل متراكم بايد تو

 محافظت شوند.  (7-3-35-1)و بند  (1-35-3-2)
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 و حرارت دود موانع -2-05-0-2

صات    شخ شده        (2-6-1-7)در بند موانل دود و حرارت م ساختمان ارا ه  سوم مقررات ملي  سوم مبحث  از ويرايش 

 است.

 اسپرینکلرها توزیع -2-05-0-3

2-05-0-3-0 

تا   mm715 (in.6تا  mm352( از همديگر قرا بگیرند و به فاصله  ft6)m1/3اسپرينکلرها نبايد در فواصل بیشتر از    

in.32.از موانل دود و حرارت سمت دور از روزنه قرار بگیرند ) 

2-05-0-3-2 

  (2-3-7-6-1) بندمتقاحل بايد مطابق با  یهاباشااند، تیغهمي m1/3(ft6)تر از در جايي كه اسااپرينکلرها نزديک

 فراهم شوند.

 های بزرگبازشو -2-05-0-0

شو  سازه هايي كه در مراكز خريد، آتريومهای بزرگ همچون نمونهدر احراف باز شابه يافت مي ها و  شوند، در   های م

سپرينکلرها      سط ا ضاهای مرتبط تو سطوو و ف ستورالعمل حفاظت مي  یجايي كه تمام  وند و ش خودكار مطابق با اين د

باشااند و دارای مساااحت  متری( يا بیشااتر مي 6)ft21های مقابل ها دارای تمام ابعاد افقي بین لبهدر جايي كه بازشااو

(2m97)(2ft3111 )   سپرينکلرها نزديک به هم و موانل دود و حرارت نمي ست، نیاز به ا شتر ا شند. يا بی   ثرعايت مبح با

  سوم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

 موتورخانه و چاه آسانسور  -2-05-5

2-05-5-0 

شي كنار      ش سپرينکلرها پا صله كمتر از       ا سور در فا سان در باالی كف   m63/1(ft2)ديواری بايد در پايین هر چاه آ

 گودال نصب شوند.

2-05-5-2 

سپرينکلر  سط  یا سور،   ( 3-5-35-1) بند كه تو سان شفت در كف چاه آ سور  برای  سان صالح غیر  یهای آ قابل  كه با م

 ست.یباشند، مورد نیاز نهای هیدرولیکي قابل سوختن نميسوختن دوربند شده و حاوی روغن
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2-05-5-3 

شرايط زير                سور، در جايي كه تمام  سان ضاهای كنترل يا چاه آ سور، ف سان ضاهای موتور آ سور، ف سان در موتورخانه آ

 باشند:  اسپرينکلرهای خودكار مورد نیاز نمياند، مهیا شده

اتاق موتورخانه آسااانسااور، فضااای موتور، اتاق كنترل، فضااای كنترل يا چاه آسااانسااور تنها مختص تجهیزات   -3

 باشند.آسانسور مي

اتاق ماشااین آسااانسااور، اتاق ماشااین، فضااای ماشاایني، اتاق كنترل، فضااای كنترل يا چاه آسااانسااور توسااط   -2

سازهای خودكار حفاظت مي      شکار سازهای دود يا ديگر ا شکار شماره   شوند،  آ ستاندارد ملي ايران   39613-3مطابق با ا

اندازی و تعمیر و : دستورالعمل برای حراحي، نصب، راه3قسمت  -هاساختمانهای كشف و اعالم حريق برای سیستم»

 نصب شده باشند.، «هاساختمانها در سیستم دارینگه

های  توسط ديوارها و مجموعه ساختمانتاق موتور آسانسور، اتاق كنترل، فضای كنترل يا چاه آسانسور از باقي ا -7

سقف از بقیه    سقف يا بام /  شخص       ساختمان كف /  صالح دارای نرخ مقاومت آتش برابر يا بزرگتر از مقادير م سط م تو

 كاربردی جدا شده باشد. ساختمانشده توسط كد 

سور مجاز به ذخیره در اتاق   گونه هیچ -3 سان شیني،         یهاماده نا مرتبط با تجهیزات آ ضاهای ما سور، ف سان موتور آ

 كنترل، فضاهای كنترل يا چاه آسانسور نباشد. یهااتاق

 آالت آسانسور نبايد از نوع هیدرولیک باشد.ماشین -5

2-05-5-0 

سپرينکلرهای خودكار در اتاق  سور يا در باالی    یهاا سان سط    يها بايد از نوع نرخ دما معمولچاه موتور آ يا دما متو

 باشند.

2-05-5-5 

 زن يا ديواری بايد در باالی مسیر آسانسور نصب شوند.اسپرينکلرهای پاششي باالزن، پايین

2-05-5-6 

سپرينکلر   شده در  ا سور    (،5-5-35-1)بند الزام  سان سورهای نفربر  در باالی چاه آ سان صالح  كه  صورتي در  ،آ چاه  م

سور    سان سوختن    غیراز نوع آ سوختن يا با قابلیت  شد  محدودقابل  صالح اتاق كابین الزامات   با ستاندارد و م  ASME ا

 باشد.مورد نیاز نميبراورده ساخته باشد، را  17.1
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 مصالح قابل سوختن معلق در آسانسورها -2-05-5-7

2-05-5-7-0 

حلقوی با پوشااش  سااوختن همچون كمربندهای اسااتیلي غیرآسااانسااورها از وسااايل معلق قابل در در جايي كه 

  .اسپرينکلرها بايد در باال و پايین چاه آسانسور نصب شوندشده است، اورتاني استفاده االستومری يا با پوشش پلي

 های بیرونی و سکوهاها، عرشه باراندازكف زیرفضاهای  -2-05-6

2-05-6-0 

و  اند، اساااپرينکلرها بايد در كل فضااااهای زير كفرا فراهم نموده (2-6-35-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

 قابل سوختن نصب شوند. یهای بیروني و سکوهاعرشه بارانداز

2-05-6-2 

ضاهای زير كف   سپرينکلرها بايد از ف شه بارانداز ا شند در جايي      ها، عر شدن با سکوها، مجاز به حذف  های بیروني و 

 داشته باشد: كه تمام شرايط زير وجود 

شده           -3 سوختني قابل جابجايي با باد محافظت  شد و در مقابل مواد  سترس نبا ضا برای اهداف انبار كردن درد ف

 باشد.

 باشد.ها يا واحدهای گرمايشي سوختي نميگونه تجهیزاتي مثل تسمه نقالهفضا شامل هیچ -2 

 كف باالی فضا از سازه بسته باشد. -7 

شتعال   گونه مايعات هیچ -3 سوختن يا ا ديل  پذير تبپذير و يا موادی كه در اثر آتش به مايعات احتراقيا مواد قابل 

 وری و ذخیره نشده باشند.آشوند بر روی كف باالی فضا فرمي

 های خارجیزدگیبیرون -2-05-7

2-05-7-0 

های          ند مات ب كه الزا ند     (7-3-35-1)، (2-3-35-1)به غیر از مواردی  ند،  را فراهم نموده (3-3-35-1)يا ب ا

 ( نصب شوند.m2/3)ft3های خارجي با عرض بزرگتر از زدگياسپرينکلرها بايد در زير بیرون

2-05-7-2 

باشاااند، حذف   محدودبا قابلیت ساااوختن يا  قابل ساااوختنهای خارجي با مصاااالح غیرزدگيدر جايي كه بیرون

 باشد.اسپرينکلرها مجاز مي
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2-05-7-3 

سپرينکلرها در زي  شدن مي    زدگير بیرونا سوختن مجاز به حذف  سازه قابل  شروط بر آنکه    های خارجي  شند، م با

باشااند و  محدودقابلیت سااوختن يا با  قابل سااوختنهای خارجي غیرزدگيكاری نهايي در معرض روی بیروننازک

ضا      زدگيبیرون سپرينکلر بوده يا هر يک از ف ضاهای پنهان دارای ا شامل ف سوختن   های خارجي تنها  های پنهان قابل 

 فاقد اسپرينکلر دارای شرايط زير باشد:

 قابل سوختنختن كامالً پر شده با مواد عايق غیروفضاهای پنهان قابل س -3

  محدودقابل سااوختن يا با قابلیت سااوختن   غیر یهاخطر يا خطر معمولي در جايي كه سااقف تصاارفات كم  -2

صال يافته به پايین تیرچه    ستقیماً ات سته با حجم       یهام ضاهای تیرچه ب صلب برای ايجاد ف ( يا  3m5/3)3ft361چوبي 

كمتر، شامل فضای زير عايق كه مستقیماً روی باال يا درون اتصاالت سقف در يک شیرواني اسپرينکلر شده قرار گرفته  

 ]()ت( را ببینید3)3-3-7-2-33)بند [است 

 ( تجاوز نکنند.2ft55)2m3/5ز های خارجي كوچک كه افضاهای پنهان روی بیرون زدگي -7

2-05-7-0 

شدن از راهرو    سپرينکلرها بايد مجاز به حذف  شند هنگامي ا  51كه ديوارهای بیروني راهرو های خروجي بیروني با

 قابل سوختن باشند.حور كامل از سازه غیركه راهرو بهدرصد باز باشند و هنگامي

2-05-7-5 

( روی مناحقي كه مواد قابل سوختن ft2)m6/1های خارجي با عرض بزرگتر اززدگياسپرينکلرها بايد در زير بیرون

 اند نصب شوند.ذخیره شده

 واحدهای مسکونی -2-05-2

 هاحمام -2-05-2-0

2-05-2-0-0 

( بزرگتر  2ft55)2m3/5اند و از  ها قرار گرفته  ها و متل  هايي كه در واحدهای اقامتي، هتل       اساااپرينکلرها در حمام  

باشند، )شامل ديوارها و   مي محدودقابل سوختن يا مواد با قابلیت سوختن   غیر یهادارای ديوارها و سقف  باشند و نمي

 باشند.های پشت هر دوش يا وان(، مورد نیاز نميسقف

 هاكمدها و آبدارخانه -2-05-2-0-2

ها در جايي  ها و متلهتلهای ملحفه در واحدهای اقامتي، ها، مواد غذايي و گنجهاسااپرينکلرها در كمدهای لباس



 )اسپرینکلرها( بارنده خودكار اطفای حریقهای دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 272

 

 

ها با مشروط بر آنکه ديوارها و سقف كند، نصب اسپرينکلر الزامي نیست،( تجاوز نمي2ft23)2m2/2كه فضای منطقه از 

 قابل سوختن يا مواد با قابلیت سوختن اندک پوشیده شده باشند.مواد غیر

 كمدهای لباس بیمارستان -2-05-1

ست در كمدهای لباس اتاق خواب بیما ساحت كمد از   هانار در بیمار شد     ی( ب2m55/1)ft6 2در جايي كه م شتر نبا

ست، به     سپرينکلر الزامي نی صب ا شتي كمد از حداكثر        ن سپرينکلر در اتاق خواب بیمار تا ديوار پ صله از ا شرط آنکه فا

 بیشتر نباشد. (2-7-5-1)فاصله مجاز در بند 

 مناطق مخزن كتاب و اتاق بایگانی -2-05-01

اند، اسااپرينکلرها بايد  كتاب باز ثابت، ذخیره شااده یهاهای بايگاني شااده در قفسااه ها و فايلجايي كه كتاب در

 مطابق با يکي از موارد زير باشد:  

 شتر باشند.ی( يا بin.31)mm353ها اسپرينکلر و باالی قفسه یهادر جايي كه فاصله بین دفلکتور -3

تواند حفظ شااود، ها، نمياسااپرينکلر و باالی قفسااه  یهابین دفلکتورmm353(in.31 )در جايي كه فاصااله  -2

 ft32های قفسه، با فاصله بین اسپرينکلرهای در امتداد راهرو كه از    اسپرينکلرها بايد در همه راهروها و در همه رديف 

 ، نصب شوند.(الف -31-35-1)باشند، مطابق با شکل بیشتر نمي

تواند حفظ شود و در جايي   ها نمياسپرينکلر و باالی قفسه   یهابین دفلکتور mm353(in.31)در جايي كه فاصله   -6

دهند، اسااپرينکلرها  كامل بوده و اجازه توزيل آب به راهروهای مجاور را مي های عمودی قفسااه غیركنندهكه تقساایم

ها  رديف يه در كفبايد مجاز به حذف شاادن در راهروهای متناوب در هر رديف باشااند و در جايي كه بازشااوهای تهو

 صورت عمودی يک در میان، قرار بگیرند.، به(ب -31-35-1)اند، اسپرينکلرها بايد، مطابق شکل فراهم شده

 
 های عمودی كاملكنندههای كتاب چندردیفی با تقسیماسپرینکلرها در قفسه -الف -01-5-2شکل 
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 های عمودی غیركاملكنندهبا تقسیمهای كتاب چندردیفی اسپرینکلرها در قفسه -ب -01-05-2شکل 

 تجهیزات الکتریکی -2-05-00

2-05-00-0 

تجهیزات   یها اند، حفاظت اساااپرينکلر بايد در اتاق      فراهم نموده (7-33-35-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند     

 الکتريکي مورد نیاز باشد.

2-05-00-2 

 باشند:تجهیزات الکتريکي جايي كه تمام شرايط زير مهیا شده است مورد نیاز نمي یهااسپرينکلر در اتاق

 باشد.اتاق تنها مختص تجهیزات الکتريکي مي -3

 تنها تجهیزات الکتريکي نوع خشک استفاده شده باشد. -2

 ساعت مقاومت در برابر آتش نصب شده است. 2تجهیزات در يک فضای بسته دارای  -7

 باشد.مواد قابل سوختن مجاز به ذخیره شدن در اتاق نميگونه انبارش هیچ -3

 های صنعتیها و اجاقآون -2-05-02

 هاحفاظت از كانال -2-05-03

شند، بايد الزامات          شده با ستاندارد مرجل، حفاظت از كانال الزام  سئول يا كد يا ا سط مقام قانوني م در جايي كه تو

 .فراهم شود (32-5-1)بند 
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 سپرینکلرها  محل ا -2-05-03-0

2-05-03-0-0 

ها بايد دارای  لااند، كانرا فراهم نموده (7-3-37-35-1)يا بند  (2-3-37-35-1)به غیر از مواردی كه الزامات بند 

 يک اسپرينکلر، در باالی هر رايزر عمودی و در نقطه میاني محل شکست كانال، قرار گرفته شود.

2-05-03-0-2 

  ساختمان قرار گرفته و در معرض مواد قابل سوختن باشند، درون    ساختمان صورتي كه رايزر عمودی، در خارج  در

 ( باشد، نصب اسپرينکلر الزامي نیست.ft25)m6/3تعبیه شده و خروجي دود و رايزر عمودی دارای فاصله افقي حداقل 

2-05-03-0-3 

( باشاااد كه در فاصاااله كمتر از       ft31)m7های تخلیه افقي بايد دارای اساااپرينکلر قرار گرفته روی مراكز       داكت 

m5/3(ft5.از ورودی داكت شروع شده باشند ) 

 حفاظت در مقابل انجماد -2-05-03-2

سپرينکلرها در داكت  شوند.  های تخلیه در معرض انجماد بايد بها سب در مقابل انجماد محافظت  -1))بند  حور منا

 را ببینید(. (36-3-3

 دسترسی اسپرینکلر -2-05-03-3

 دسترسي فراهم باشد. مکاناسپرينکلرها، ا ههم دارینگهبايد برای بررسي، آزمون، تعمیر و 

 هاصافی -2-05-03-0

فاكتور   - k، بايد در منبل آب اصلي قبل از اسپرينکلرهای دارای نامهاستاندارد يا گواهي ، دارایک صافي در مسیري

 .شودنصب  k-2.8(40)اسمي كمتر از 

 مشبک یهاسقف -2-05-00

 کي از موارد زير برآورده شده است نصب گردند:يمشبک تنها بايد در زير اسپرينکلرها در جايي كه  یهاسقف

mm3/6(.in4ها، ، كوچکترين بعد روزنههاآنمشاابک كه در  یهاسااقف -3
باشااد، در جايي كه  ا بزرگتر ميي( 1

شد و در جايي كه چنین روزنه   ساحت مواد    31هايي ضخامت يا عمق مواد از كوچکترين بعد روزنه بزرگتر نبا صد م در

 دهند. فاصله بین اسپرينکلرها روی سقف مشبک، بايد مطابق با يکي از موارد زير باشد:سقف را تشکیل مي
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اسپرينکلر )هم اسپرينکلرهای پاششي و هم اسپرينکلرهای نوع       خطر، در جايي كه فاصله بین در تصرفات كم  -الف

صله    ( ميft31ft31)m7m×7قديمي( كمتر از  شد، حداقل فا سپرينکلر و   یها( بايد بین دفلکتورin.31)mm353با ا

صله بین بزرگتر از          شد. در جايي كه فا شده با شبک فراهم  سقف م ( ولي كمتر از ft31ft 31)m7m×7سطح بااليي 

m3/7m7(ft31ft32مي )  باشااد يک فاصااله حداقلmm631(in.23    از اسااپرينکلرهای پاشااشااي و يک فاصااله )

mm933(in.76  از اساااپرينکلرهااای نوع قااديمي بااايااد فراهم شاااود. در جااايي كااه فاااصااالااه بین بزرگتر از )

ft31ft32(m3/7m7مي )( باشد يک فاصله حداقلmm3239()in.31 بايد فراهم )شود. 

صرفات  -ب سقف  در ت شي          یهابا خطر معمولي،  ش سپرينکلرهای پا صب زير ا شبک بايد تنها در جايي مجاز به ن م

سپرينکلرها كمتر از     صله بین ا شند كه فا صله   مي m7m×7(ft31ft31)با شد، حداقل فا ( بايد بین in.23) mm631با

له بین بزرگتر از اساااپرينکلر و ساااطح بااليي ساااقف مشااابک فراهم شاااده باشاااد. در جايي كه فاصااا یهادفلکتور

ft31ft×31(m7m×7 باشد، يک فاصله حداقل )mm933(in.76 بايد فراهم )شود. 

سقف  شند در جايي كه         یهاانواع ديگر  سپرينکلرها با صب زير ا شبک بايد مجاز به ن برای چنین خدماتي   هاآنم

 بسته از مواد سقف نصب شده باشند. های موجود در هراند و مطابق با دستورالعملشده نامهدارای استاندارد يا گواهي

   حساس به گرما كاذب یهاسقف -2-05-05

2-05-05-0 

سقف       یهاسقف  شند در جايي كه  سپرينکلرها با صب زير ا اربرد  اين كها برای كاذب حساس به گرما بايد مجاز به ن

 اند.خود نصب شده نامهاستاندارد يا گواهيطابق با شرايط تا ید شده و م

2-05-05-2 

  ا اسپرينکلرهای پوشش گسترده قرار   يكاذب حساس به گرما نبايد در زير اسپرينکلرهای واكنش سريل     یهاسقف 

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيحور ويژه برای آن كاربرد مگر اينکه به ،گیرند

2-05-05-3 

اصاالي در   یهاعنوان سااقفهكار رفته در سااقف ذكر شااده، نبايد ببه لحكاذب حساااس به گرما و مصااا یهاسااقف

 گرفته شوند. در نظر دستورالعملمحتوای اين 

2-05-05-0 

 ته شود.گرف در نظركشي پنهان عنوان لولهكاذب حساس به گرما، نبايد به یهاكشي نصب شده در باالی سقفلوله
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2-05-05-5 

 نصب شوند. حساس به گرما كاذب یهااسپرينکلرها نبايد در زير سقف

 اسپرینکلرهای نوع قدیمی -2-05-06

2-05-06-0 

، اسااپرينکلرهای نوع قديمي نبايد در  (7-36-35-1)يا بند  (2-36-35-1)به غیر از موارد مورد نیاز توسااط بند 

 نصب جديد استفاده شوند.

2-05-06-2 

 های انبار پوست نصب شوند.اسپرينکلرهای نوع قديمي بايد در حاق

2-05-06-3 

ستفاده از   صه    ا صی سپرينکلرهای نوع قديمي بايد در جايي كه خ ساختاری يا ديگر موقعیت ا مند  های ويژه نیازهای 

 باشد.ای باشند، مجاز ميتوزيل آب ويژه

 سن نمایش -2-05-07

2-05-07-0 

سن نمايش             سوختن يا  شامل مواد قابل  سن نمايش  ضاهای زير  سن نمايش، در ف سقف  سپرينکلرها بايد در زير  ا

 ها نصب گردند.تعويض لباس، انبارها و كارگاه یهاده از مواد قابل سوختن و در تمام فضاهای مجاور و اتاقساخته ش

2-05-07-2 

باشد، يک سیستم سیالبي با اسپرينکلرهای باز در فواصل         در جايي كه حفاظت قوس صحنه نمايش مورد نیاز مي 

m9/1(ft7  و كمتر از ساامت ساان پرده نمايش و قوس پرده نمايش قرار گرفته، با فواصاال حداكثر )m1/3(ft6 روی )

 مراجعه شود( 33مركز به مركز، بايد فراهم گردند. )برای حراحي به فصل 

 خارجی پلکان -2-05-02

سازه يخارجي  پلکان ش  های نا كامل، اگر با رايزرهای مستقل لوله ها با كفا ديگر  سبه  كشي  شند، بايد در محا   ده با

 عنوان يک مطنبق تلقي شوند.اندازه لوله، به
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 های برگشتیخم -2-05-01

2-05-01-0 

های  اند، خمفراهم شاااده (5-39-35-1)يا  (3-39-35-1)، (7-39-35-1)به غیر از مواردی كه الزامات بندهای 

باز های روا مخزنيزن از يک منبل آب تصاافیه شااده، يک حوضااچه برگشااتي بايد در جايي كه اسااپرينکلرهای پايین

 شوند، بايد مورد استفاده قرار گیرند.تأمین مي

2-05-01-2- 

منظور جلوگیری از تجمل رسوب در لوله رابط رو به پايین مطابق  های برگشتي بايد به باالی خطوط انشعابي بهخم

 اتصال يابند. (2-39-35-1)با شکل 

 
 های برگشتیآرایش خم -2-01-05-2شکل 

 

2-05-01-3 

 باشند.های سیالبي مورد نیاز نميهای برگشتي برای سیستمخم

2-05-01-0 

 باشند.اند، مورد نیاز نميزن خشک استفاده شدههای برگشتي در جايي كه اسپرينکلرهای پايینخم

2-05-01-5 

-kفاكتور اسمي از   -kباشند كه اسپرينکلرها با   نیاز نميهای لوله تر در جايي مورد های برگشتي برای سیستم   خم

 يا بزرگتر استفاده شده است. (160)11.2
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 زیرسقف یكشی اسپرینکلرهالوله -2-05-21

2-05-21-0 

صب  سقف به  در ن سپرينکلرهای زير شوند، كه انتظار مي های جديد برای تغذيه ا رود حداقل اندازه خروجي كار برده 

mm25(in.3 فراهم ).شود 

2-05-21-2 

پیچ تو پیچ آچارخور برای های رو( با تبديلin.3)mm25های های جديد، فراهم نمودن حداقل خروجي    در نصاااب

آينده سیستم   هایسازیتطبیق با اسپرينکلرهای اتصال يافته مستقیم به اتصاالت خط انشعابي برای مهیا كردن بهینه

 مجاز است.

2-05-21-3 

(، تبديل  revampedشااوند )برای مطابقت با سااقف جديد اضااافه شااده حراحي جديد ميها هنگامي كه ساایسااتم

های اسااپرينکلر اسااتفاده شااده برای باز و انتهايي جديد يا لوله رابطه روی به پايین    روپیچ تو پیچ آچارخور خروجي

 جديد حذف شوند.

 شده های طارحی شده براساس جداول پیش تعییناصالحات جزئی سیستم -2-05-21-0

2-05-21-0-0 

شده بر    ستم حراحي  سی شود مجدداً حراحي مي  هنگامي كه يک  ساس جداول پیش تعیین  شود، يک لوله رابط با   ا

 ( بزرگتر نباشد، بايد مجاز به نصب در اتصاالت خط انشعابي باشد.in.3)mm311حولي كه از 

2-05-21-0-2 

بايد حداقل دارای   (7-3-21-35-1)و  (3-3-21-35-1)كشي به غیر از لوله رابط مجاز شده در بندهای تمام لوله

 باشند. (2-3-21-35-1)( مظابق با شکل in.3)mm25قطر 
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 سقف زانویی كاهنده تغذیه اسپرینکلر زیر لوله رابط و -2-0-21-05-2شکل 

 

 

2-05-21-0-3 

فاده  باشد، استاسپرينکلر سقف از يک خروجي از انشعاب موجود برای لوله ضروری ميگیری دو كه انشعابهنگامي

با رزوه مشااابه اندازه خروجي بايد مجاز باشااند مشااروط به آنکه يک     mm 311(in.3)از لوله رابط كه حول حداكثر

 ترسي خواهد بود.قابل دس (7-3-21-35-1)محاسبه هیدرولیکي تأيید نمايد كه نرخ جريان حراحي مطابق با شکل 

 

 
 اسپرینکلرها در فضاهای پنهان و زیر سقف -3-0-21-05-2شکل 
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1-05-21-0-0 

در جايي كه يک باز و انتهايي برای اتصال يافتن به يک اسپرينکلر متصل شده است، در جايي كه حراحي وابسته        

mm25 (in.3 )تر از های با قطر كوچکباشد، استفاده از لوله  بر روی سیستم مورد نیاز مي   شناسي  به محاسبات زمین 

 باشد.مجاز نمي

 های طراحی شده براساس محاسبات هیدرولیکیاصالحات جزئی سیستم -2-05-21-5

2-05-21-5-0 

ستم     سی صالحات جز ي روی  شود، هر تبديل روپیچ تو پیچ بايد   های با حراحي هیدرولیکي انجام ميهنگامي كه ا

 (، در اتصاالت خط انشعابي بايد مجاز باشند.in.3)mm311ک لوله رابط با قطر حداكثر تا يو نصب  شودحذف 

2-05-21-5-2 

 محاسبات برای تأيید اينکه نرخ جريان حراحي سیستم قابل دسترسي است، بايد فراهم شوند.

2-05-21-5-3 

باشااد، هرگونه ضااروری ميهنگامي كه دو اسااپرينکلر سااقف جديد از يک خروجي از انشااعاب موجود برای لوله  

bushing  و استفاده از يک لوله رابط با حداكثر قطر  شودبايد حذفmm311(in.3 و نیز استفاده از )ک رزوه با اندازه ي

مشااابه خروجي بايد مجاز باشااد، مشااروط به آنکه يک محاساابه هیدرولیکي تأيید نمايد كه نرخ جريان حراحي قابل  

 حصول خواهد بود.

2-05-21-5-0 

ک باز و انتهايي، برای اتصال يافتن به يک اسپرينکلر متصل شده است، در جايي كه حراحي وابسته       يدر جايي كه 

ستم مورد نیاز مي      سی سبات زلزله، بر روی  ستفاده از لوله   به محا شد، ا mm25(in.3  ،)های رابط با قطر كوچکتر از با

 باشد.مجاز نمي

 لوله خشک دفنی -2-05-20

2-05-20-0 

 جايي كه ضروری است تا لوله تحت فشار هوا، زير زمین قرار گیرد، لوله بايد در برابر خوردگي محافظت شود.در 
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2-05-20-2 

برای سرويا هوا دفني اتصال يافته است، استفاده      نامه دارای استاندارد يا گواهي در جايي كه يک اتصال واشردار   

 از است.گری محافظت نشده، مجاز لوله چدني يا آهن ريخته

 های سیستمزیربخش -2-05-22

شده   شیرهای كنترل حبقه يا زون مجزا فراهم ن شن   در جايي كه  صال فلنجي يا يک بو ايد در  یکي بمکاناند، يک ات

 ( استفاده شود.2ft5111)2m365دهنده به حبقات با مساحت بیش از كشي سرويارايزر در هر حبقه برای اتصاالت به لوله

 هاباالی سقف فضای -2-05-23

2-05-23-0 

سقف   ضاها دارای  شند كه پايین  ييهادر جايي كه ف سقف كوتاه      مي هامکانتر از باقي با ضاهای باالی اين  شند، ف با

برای فضاااهای پنهان اسااپرينکلر نشااده مجاز،    (2-3-35-1)بايد دارای اسااپرينکلر باشااند مگر اينکه با قوانین بند  

 مطابقت كند.

2-05-23-2 

انین  باشد، سیستم اسپرينکلر بايد مطابق با قو    ي كه فضای باالی يک سقف پايین آمده دارای اسپرينکلر مي   در جاي

 باشند. (7-32)و بخش  (2-3-33)بند 

2-05-23-3 

ضای غیر يدر جايي كه  سقف پايین آمده، غیر   ک ف سوختن در باالی يک  سوختن     قابل  سوختن يا با قابلیت  قابل 

شد     شته با سپرينکلر         اندک وجود دا شش كه دارای ا ضای تحت پو صرفًا به دلیل وجود راه، از يک حرف به يک ف كه 

ضای          مي سترش تا ف سپرينکلر تنها بايد مجاز به گ ستم ا سی شد،  ستم         6/1با سی ساحت حراحي  شه مربل م برابری ري

 اسپرينکلر در فضای مجاور باشد.

2-05-23-3-0 

 ( درون فضای باالی سقف گسترش يابد.tf23)m2/3سیستم اسپرينکلر حداقل بايد به میزان 

 كشینصب لوله -2-06
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 شیرها -2-06-0

 كنترل شیرهای -2-06-0-0

 كلیات -2-06-0-0-0

2-06-0-0-0-0 

شانگر         شیر دارای ن سپرينکلر بايد با يک  ستم ا سی ستاندارد يا گواهي هر  س   نامه دارای ا ستر ي  در يک محل قابل د

 گرفته باشد كه تمام منابل خودكار تأمین آب كنترل شوند.ای قرار گونهمجهز شده باشد و به

2-06-0-0-0-2 

 بايد در هر منبل تأمین آب نصب شود.نامه دارای استاندارد يا گواهيحداقل يک شیر دارای نشانگر 

2-06-0-0-0-3 

صال   و وصل در ات كار گرفته شوند و نبايد شیر قطل   نشاني نبايد به برای اتصال آتش  (32-3-3-36-1)الزامات بند 

 نشاني وجود داشته باشد.آتش

 نظارت -2-06-0-0-2

2-06-0-0-2-0 

شیرها در لوله         شیرهای جداكننده و ديگر  شي و  شیرهای كنترل بخ صاالت به منابل آب،  ل  های منبشیرها روی ات

ستم      سی سپرينکلرها و ديگر  سي  مورد نظارت و بررهای زير احفای حريق پايه آبي ثابت، بايد با يکي از روش یهابه ا

 قرار گیرند:

 دهي راه دورايستگاه مركزی، اختصاصي، يا سرويا سیگنال -3

 شود.دهي محلي كه سبب ايچاد يک سیگنال قابل شنیدن در يک نقطه ثابت ميسرويا سیگنال -2

 های درست و صحیحشیرهای قفل شده در وضعیت -7

)فنا شده( تحت كنترل مالک، مهر و موم شده در وضعیت     های محصور شده   شیرهای قرار گرفته در وضعیت   -3

 صورت هفتگي مطابق يک برنامه تأيید، مورد بازرسي قرار گیرد.باز كه به
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2-06-0-0-2-2 

  یهاكننده جريان به اسپرينکلرها، در سیستمی بلند مرتبه و شیرهای كنترلهاساختمانشیرهای كنترل حبقه در 

 باشند. (2-3-2-3-3-36-1)يا بند  (3-3-2-3-3-36-1) سیکل بسته بايد مطابق با بند

2-06-0-0-2-3 

 كار گرفته شوند.رو بهای با جعبه سطحي ماشیننبايد برای شیرهای دروازه (3-2-3-3-36-1)الزامات بند 

2-06-0-0-2-0 

شده     صب  شیرهای كنترل در باال ن شند كه  گونهاند، بايد بهدر جايي كه  شانگر تیر از كف ز ای قرار گرفته با يرين  ن

 قابل رويت باشد.

2-06-0-0-2-5 

شتي   ستاندارد يا گواهي يک مجموعه جلوگیری از جريان برگ شیر كنترل     نامه دارای ا ست تا به عنوان يک  مجاز ا

ارای  دگرفته شود مشروط به آنکه هر دو شیر كنترل برای استفاده در سیستم حفاظت در برابر آتش سیستم           در نظر

 باشد.  باشند و شیر كنترل اضافي ديگری مورد نیاز نمينامه ارد يا گواهياستاند

 یک طرفهشیرهای  -2-06-0-0-3

2-06-0-0-3-0 

شیر      شد، يک  شته با شته      يک حرفهدر جايي كه بیش از يک منبل تأمین آب وجود دا صال وجود دا بايد در هر ات

 باشد.

2-06-0-0-3-2 

و شیر    گرفته شود  در نظر يک حرفهعنوان يک شیر  شده، بايد به  استاندارد يک ابزار جلوگیری از جريان برگشتي  

 باشد.اضافي ديگر مورد نیاز نمي يک حرفه

2-06-0-0-3-3 

در   يک حرفهگونه شاایر اند، هیچنشاااني خودكار اسااتفاده شااده های آتشهای ديافراگمي با پمپجايي كه مخزن

 باشد.اتصال مخزن ديافراگمي مورد نیاز نمي
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2-06-0-0-3-0 

 خود نصب شوند. نامهاستاندارد يا گواهيبايد در يک موقعیت عمودی يا افقي مطابق با  يک حرفهشیرهای 

2-06-0-0-3-5 

عنوان نشاني مجهز شده است، شیر هشدار به      ک سیستم اسپرينکلر لوله تر مجزا با يک اتصال آتش    يدر جايي كه 

 اضافي ديگر نیاز نحواهد بود. يک حرفهشود و به شیر گرفته مي در نظر يک حرفهشیر 

 یک طرفهشیرهای كنترل به همراه شیرهای  -2-06-0-0-0

2-06-0-0-0-0 

يا  نامه دارای اسااتاندارد يا گواهيعنوان يک منبل تأمین، شاایرهای دارای نشااانگر  كننده بهدر يک اتصااال عمل

 نصب شوند. (7-3-3-36-1)مورد نیاز در بند  يک حرفهبايد در دوحرف تمام شیرهای علمک شیرهای نشانگر دارای 

2-06-0-0-0-2 

شیر          شانگر( بايد مجاز به عمل كردن به عنوان يک  شیر كنترل فاقد ن شهری ) مت  س  يک حرفهشیر كنترل آب 

 منبل باشند.

2-06-0-0-0-3 

شیرهای   (3-3-3-3-36-1)الزامات بند  صال آتش   قرار گرفته در لوله يک حرفهنبايد برای  شي ات شاني به ك كار  ن

 نشاني باشد.كشي اتصال آتشدر لوله يک حرفهگونه شیر گرفته شوند و نبايد هیچ

2-06-0-0-0-0 

كند،  عنوان تنها منبل خودكار تأمین برای يک ساایسااتم اسااپرينکلر لوله تر عمل ميدر جايي كه اتصااال شااهر به

شیر  نبايد به (3-3-3-3-36-1)الزامات بند  شیر       يک حرفهكار رود و نیز يک  سمت  ستم  سی ش  يک حرفهروی  یر يا 

 باشد.هشدار، مورد نیاز نمي يک حرفه

 برای مخازن ثقلی یک طرفهشیرهای  -2-06-0-0-5

 اشند.، بيک حرفه، بر روی دو حرف شیر نامهاستاندارد يا گواهيدارای  نشانگر با، دارای شیرهای يبايد مخازن ثقل

 هاپمپ -2-06-0-0-6

گیرد يا در معرض خطر ناشااي از آتش يا سااقوط   هنگامي كه يک پمپ در يک پمپ خانه قابل سااوختن قرار مي
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نشاني اختصاصي تغذيه شده توسط يک منبل ديگر       ديوارها قرار دارد و يا هنگامي كه يک مخزن درون سرويا آتش 

شیرها  يشود و  تخلیه مي صال بايد در يک چاله )  يک حرفها  شیر كنترل بايد از    pitدر ات شند يا اينکه  ( قرار گرفته با

 ، باشد.ساختماننشانگر قرار گرفته در يک فاصله امن خارج  لمکعنوع دارای 

 قابلیت دسترسی شیر كنترل -2-06-0-0-7

 .تمام شیرهای كنترل بايد در جايي كه قابل دسترس و بدون مانل، قرار گرفته باشند

 شیر كنترل شناسایی -2-06-0-0-2

 كند، عاليم شناسايي فراهم شده باشند.بايد در هر شیر، برای تشخیص عملکرد و آن چیزی كه كنترل مي

 شیرهای كاهنده فشار -2-06-0-2

2-06-0-2-0 

نامه  گواهياستاندارد يا  دارای psi335(bar3/32 )شتر از  یهايي از سیستم كه تمام اجزاء برای فشارهای ب   در بخش

ستند  شرايط بدون آتش    نی شار آب معمولي ) سیل برای ف شد،   psi335(bar3/32سوزی( بیش از  و پتان شته با ( وجود دا

بايد نصاااب شاااود و برای يک فشاااار خروجي كه بیش از نامه دارای اساااتاندارد يا گواهييک شااایر كاهنده فشاااار 

psi365(bar73/33در حداكثر فشار ورودی نمي )شود. باشد، تنطیم 

2-06-0-2-2 

 ها بايد در هر دو حرف ورودی و خروجي هر شیر كاهنده فشار فشارسنج، نصب شوند.فشارسنج

2-06-0-2-3 

نباشد، بايد در حرف تخلیه شیر كاهنده فشار برای عمل كردن     mm37(in.5/1)كه كوچکتر از  3يک شیر احمینان 

 .شودباشد، فراهم شده بیشتر نميبندی شده اجزای سیستم در فشاری كه از فشار درجه

2-06-0-2-0 

، در حرف ورودی هر شیر كاهنده فشار، فراهم شود مگر اينکه     نامهدارای استاندارد يا گواهي ک شیر نشانگر   يبايد 

 .، برای استفاده به عنوان يک شیر نشانگر مورد تأيید باشدنامهاستاندارد يا گواهيشیر كاهنده فشار مطابق الزامات 

 

                                                                                                                                                                                                       

1- Relief 
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2-06-0-2-5 

دست همه شیرهای كاهنده فشار، برای آزمون های جريان در سیستم اسپرينکلر        در پايین تجهیزات مورد نیازبايد 

 مورد نظر، فراهم شوند.

   نشانگرعلمک شیرهای دارای  -2-06-0-3

2-06-0-3-0 

شیرهای   شده    علمک در جايي كه  ستفاده  شانگر ا شوند كه باالی  گونهبايد به هاآناند، ن تا   m1/1علمک ای تنظیم 

m1/3(in.72  تاin.31.باالی كف تمام شده باشد ) 

2-06-0-3-2 

شیرهای دارای   سیب       علمک بايد  ست، در مقابل آ صحیح، در جايي كه الزم ا شانگر، به حور  یکي، محافظت  مکانن

 شوند.

2-06-0-3-3 

 كار گرفته شوند.نشانگر ديواری بهعلمک نبايد برای شیرهای داری  (3-7-3-36-1)الزامات بند 

 3در چاله یشیرها -2-06-0-0

 كلیات-2-06-0-0-0

نشانگر غیرعملي باشد، شیرها با اجازه مقام قانوني مسئول، بايد      علمک در جايي كه فراهم نمودن يک شیر دارای  

 ها باشند.مجاز به قرارگیری در چاله

 شیر هساختار چال -2-06-0-0-2

2-06-0-0-2-0 

های شیر بايد دارای اندازه كافي باشند و برای بررسي، عملیات،     شوند، چاله های شیر استفاده مي  چاله هنگامي كه

 و حذف تجهیزات موجود در آن، قابل دسترسي باشد. دارینگهآزمون كردن، 

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Pit  
2- Poured-in-place 
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2-06-0-0-2-2 

ر برابر حركت و جابجايي زمین، انجماد  شیر بايد برای محفاظت درست و صحیح تجهیزات نصب شده، د      یهاچاله

 افته باشند.  يو تجمل آب، ساخته و چیدمان 

2-06-0-0-2-3 

ها و يا آجر )همه وابسااته به كنندها بدون تقويتييا بتون از پیش ساااخته شااده، با /  3بتون ريخته شااده در محل

 شیر باشند. یهاچالهباشند(، بايد از مواد مناسب برای ساختن شرايط خاک و اندازه چاله مي

2-06-0-0-2-0 

 ديگر مواد مورد تأيید، بايد مجاز به استفاده برای ساختن چاله شیر، باشند.

2-06-0-0-2-5 

باشد، بايد سنگ ريزه يا شن مجاز به استفاده برای كف چاله      جايي كه سطح آب پايین است و خاک متخلخل مي  

 ]پیشنهادی را ببینیدبرای يک چیدمان  (ب -2-33-1-الف)شکل  [باشند.

2-06-0-0-2-6 

 د.حراحي شده باشن استانداردشیر قرار گرفته در يا نزديک پايه رايزر يک تانک مرتفل بايد مطابق با  یهاچاله

 گذاری چاله شیرنشانه -2-06-0-0-3

 .باشدگذاری شود و پوشش چاله بايد از موانل فاقد و دور از موانل حور واضح نشانهمحل شیر بايد به

 تخلیه -2-06-2

   كلیات -2-06-2-0

 ای نصب شده باشند كه سیستم بتواند تخلیه شود.گونهتمام لوله و اتصاالت اسپرينکلر بايد به
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 لوله تر یهاسیستم -2-06-2-2

2-06-2-2-0 

 سطح باشند.های اسپرينکلر بايد مجاز به نصب هملوله تر، لوله یهادر سیستم

2-06-2-2-2 

 تخلیه شود. (5-2-36-1)افتد بايد مطابق با بند كه در آن به دام ميكشي لوله

 عملگرلوله خشک و پیش یهاسیستم -2-06-2-3

  (7-7-2-36-1)از حريق بند  (3-7-2-36-1)گونه كه در بند دار باشااد همانكشااي شاایببايد برای تخلیه، لوله

 بیان شده است.

 یاخانهسردلوله خشک در مناطق  یهاسیستم -2-06-2-3-0

ستم    سی شعابي حداقل بايد به میزان     یهادر  شک، خطوط ان صلي   ( و لولهft31در  in.5/1)mm/m3لوله خ های ا

 دار باشند.ی شیباهنا( در مناحق سردخft31در  in.25/1)mm/m2بايد به میزان حداقل 

 عملگرپیش یهاسیستم -2-06-2-3-2

های اصلي   ( و لولهft31در  in.5/1)mm/m3عملگر، خطوط انشعابي بايد دارای حداقل شیب   های پیشدر سیستم  

 ( باشند.ft31در  in.25/1)mm/m2بايد حداقل شیب 

 یانهاعملگر در مناطق سردخخشک و پیش لوله یهاسیستم -2-06-2-3-3

به میزان          يد  با قل  حدا عابي  له ft31در  mm/m3(in.5/1خطوط انشااا قل       های اصااال ( و لو حدا به میزان  يد  با ي 

mm/m3(in.5/1  درft31در مناحق سردخ )دار باشند.ی شیبانها 

 ایسیستم، تخلیه اصلی یا تخلیه اتصاالت تخلیه منطقه -2-06-2-0

2-06-2-0-0 

 های سیستم اتخاذ شود.تخلیه كامل و صحیح تمام بخش یتمهیداتي بايد برا

2-06-2-0-2 

ستم    سی صاالت تخلیه برای  صلي، بايد مطابق با اندازه كننده رايزر و لولهتأمین یهاات شده  های ا شان داده  در   های ن
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 باشند. (2-3-2-36-1)جدول 

 اندازه تخلیه -2-0-2-06-2جدول 

 (.inاندازه اتصال تخلیه ) (.inرایزر یا اندازه اصلی )

 2باال تا 
4
3

 ا بزرگتري

 5/7؛ 7؛ 5/2
4
1

 يا بزرگتر 1

 2فقط  و بزرگتر 3

 

2-06-2-0-3 

گرفته شده است، بايد با يک اتصال تخلیه، دارای      در نظر( كنترل بخش دروني يا كف، یدر جايي كه يک شیر)ها 

از ساایسااتم كه با يک شاایر    يمنظور تخلیه آن بخشاا، به(2-3-2-36-1)حداقل اندازه نشااان داده شااده در جدول 

 شود، تجهیز بشود.ای كنترل ميمنطقه

2-06-2-0-0 

صال تخلیه تخلیه شود   ها بايد به خارجي يا به يک ات شد، منتقل  -1-الف)شکل  [گر قادر به جابجايي يک جريان با

 .]را ببنید (ب -33-3-2

2-06-2-0-5 

ستم    سی شار، تخلیه؛    برای تخلیه  شیرهای كاهنده ف صاالت تخلیه های دارای  شي تخلیه و جريان   و همه لوله ات ك

ست، بايد به اندازه پايین شار آب مورد نیاز قابل      د شترين میزان دبي ف شد كه اجزای يک جريان حداقل برابر با بی ای با

 تأمین، با شیر كاهنده فشار را فراهم آورد.

2-06-2-0-6 

های  عنوان اتصاااالت تخلیه لولهمجاز به اسااتفاده به، (3-3-33-1)اساااس بند  بايد اتصاااالت آزمون مورد نیاز بر

 اصلي، باشند.

2-06-2-0-7 

شد، بايد رايزر            شده با صل  شیرهای كنترل كف به يک رايزر تخلیه معمول و صاالت تخلیه، برای  در جايي كه ات

 تخلیه يک سايز بزرگتر از هر سايز اتصال تخلیه متصل به آن، باشد.
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2-06-2-0-2 

كشاااي تخلیه، از حريق ديوار به بیرون امتداد يافته باشاااد و در جايي كه در معرض انجماد قرار            هنگامي كه لوله   

از لوله تخلیه در معرض، در يک منطقه گرم بین شااایر تخلیه و ديوار خارجي، قرار          )m22/3ft)3دارند، بايد حداقل      

 بگیرد. 

 های كمکیتخلیه -2-06-2-5

1-06-2-5-0 

لي  كشي سیستم از حريق شیر تخلیه اص      كشي سبب جلوگیری از تخلیه لوله  جهت لولهدر جايي كه يک تغییر در 

 های كمکي بايد فراهم شوند.شود، تخلیهمي

2-06-2-5-2 

 باشند.پیشگیری در مناحقي كه در معرض انجماد نمي یهالوله تر و سیستم یهاهای كمکي برای سیستمتخلیه

2-06-2-5-2-0 

باشااد، تخلیه  ( يا بیشااتر ميgal51)lit319ی به دام افتاده غیرقابل دسااترس لوله هادر جايي كه ظرفیت بخش

شد كه كوچکتر از      شیری با شامل يک  سي لوله  mm25(in.3كمکي بايد  ستر شده    ( نبوده و به يک محل قابل د شي  ك

 باشد.

2-06-2-5-2-2 

یت بخش     كه ظرف جايي  له، بیشاااتر از          در  بل دساااترس لو قا تاده غیر به دام اف ( و كمتر از  gal51)lit319های 

lit319(gal51مي )     شیری شامل يک  شد، تخلیه كمکي بايد  mm21(in.3با
و  2يا يک مغزی 3( يا بزرگتر و درپوش⁄4

 باشد. 7سرپوش

2-06-2-5-2-3 

های زير بايد  باشااد يکي از آرايش( ميgal51)lit319ها كمتر از های به دام افتاده لولهدر جايي كه ظرفیت بخش

 :شودفراهم 

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Plug 

2- Nipple 

3- Cap 
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( نباشد، تشکیل شده     in.5 /1)mm35ک تخلیه كمکي بايد از يک مغزی و سرپوش يا درپوش كه كوچکتر از  ي -3

 باشد.

ستم مي    در جايي كه لوله -2 سی شي  شود، تخلیه كمکي      ك سپرينکلر آويزان منفرد تخلیه  سط حذف يک ا تواند تو

 باشد.نیاز نمي( مورد gal51)lit319های به دام افتاده كوچکتر از برای بخش

شن  -7 صاالت به راحتي جدا مي های انعطافدر جايي كه بو سرپوش بايد    پذير يا ديگر ات شوند، مغزی و درپوش يا 

 مجاز به حذف شدن باشند.

2-06-2-5-2-0 

ستم    سی ستم   در  سی شگیری محافظت های لوله تر و  صال های غیر انجمادی، تخلیهكننده محیطهای پی   های با ات

 باشند.مورد نیاز نمي دار،زاويه

 عملگرپیش یها لوله خشک و سیستم یهاكمکی برای سیستم هایتخلیه -2-06-2-5-3

2-06-2-5-3-0 

 ، بايد قابل دسترسي باشند.هاآن ههای كمکي قرار گرفت های در معرض يخبندان، تخلیهدر محل

2-06-2-5-3-2 

شااده، بايد قابل دسااترس باشااند و بايد از   دارینگههای كمکي قرار گرفته در مناحق ندان، تخلیهبخيدر دماهای 

 ا يک درپوش، تشکیل شده باشد.يا يک مغزی و ي( و دارای سرپوش، in.3)mm25كوچکتر از  یشیر

2-06-2-5-3-3 

باشاااد، تخلیه كمکي بايد از يک        ( ميgal51)lit319های به دام افتاده لوله كمتر از     در جايي كه ظرفیت بخش   

 نباشد و يک درپوش يا يک مغزی و يا سرپوش تشکیل شده باشد.mm37(in.5/1 )شیری كه كوچکتر از 

2-06-2-5-3-0 

شده، تخلیه     لوله تأمین dropsبرای  صب  شک ن سپرينکلرهای آويزان خ   (2-2-3)های كمکي، مطابق با بند كننده ا

 باشند.نمي

2-06-2-5-3-5 

lit319(gal51 )كشااي ساایسااتم، بیشااتر از قابل دسااترسااي لولههای به دام افتاده غیركه ظرفیت بخش در جايي

  mm715mm×51( و يک مغزی به منظور تخلیه میعانات، in.3)mm25باشااد، تخلیه كمکي بايد شااامل دو شاایر مي
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(in.2  درin.32   يا معادل آن باشااد و به حور قابل دسااترس مطابق با شااکل )(5-7-5-2-36-1)  دارای  يا يک ابزار

 برای اين سرويا قرار گرفته باشد.نامه استاندارد يا گواهي

 

 
 تخلیه كمکی سیستم خشک -5-3-5-2-06-2شکل

 

2-06-2-5-3-6 

دار، فراهم شااوند و تنها بايد  های با اتصااال زاويههای انشااعابي به دام افتاده مجاور چندگانه، تخلیهبايد برای لوله

mm25(in.3 )دار بايد دارای حداقل شیب باشد. خطوط تخلیه با اتصال زاويهmm/m3] in.5/1 ( درft31)[ .باشند 

2-06-2-5-3-7 

عملگر باشااند كه  دارای تخلیه در نقاط پايین، بايد دارای يک عالمت در شاایر لوله خشااک يا پیش یهاساایسااتم

 ا باشد.ها در نقاط پايیني و محل هر تخلیه مجزدهنده تعداد تخلیهنشان

 خروجی شیرهای تخلیه -2-06-2-6

2-06-2-6-0 

 های اسپرينکلر و مجرای فاضالب ساخته شوند.اتصاالت دروني مستقیم نبايد بین تخلیه
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2-06-2-6-2 

 خروجي تخلیه بايد مطابق با مقررات بخش سالمت يا آب باشند.

2-06-2-6-3 

 لوله مقاوم به خوردگي تأيید شده، بايد استفاده شوند.اند، های تخلیه در زير زمین دفن شدهدرجايي كه لوله

2-06-2-6-0 

 خاتمه يابند. ساختمانهای تخلیه نبايد در فضاهای كور زير لوله

2-06-2-6-5 

سفر مي  شند، لوله در جايي كه در معرض اتم شده به پايین مجهز   ييهای تخلیه بايد با يک زانوبا رو به پايین خم 

 گردند.

2-06-2-6-6 

گونه از بخش پر شااده از آب ساایسااتم اسااپرينکلر با   های تخلیه بايد برای جلوگیری از در معرض بودن با هرهلول

 ابند.يشرايط انجماد چیدمان 

 شستشو یهامقررات برای سیستم -2-06-3

2-06-3-0 

 ابند.ياسپرينکلر بايد با حجم مناسبي از آب، برای شستشو چیدمان  یهاسیستم همه

2-06-3-2 

 ها، اتصاالت با قابلیت حذف ساده، فراهم شوند.های اصلي انشعابدر انتهای تمام لوله بايد

2-06-3-3 

 ها بايد خاتمه يابند.های اصلي انشعابا بزرگتر، همه لولهي mm72(in.25/3)بايد در لوله به اندازه 

2-06-3-0 

شعابي روی   ستم   همه خطوط ان ست     شبکه  یهاسی ش سان نمودن  سبي از درآمد،     ای بايد برای آ شو با حجم منا

 چیدمان يافته باشند.
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 كشیحفاظت از لوله -2-06-0

 زدگیخیكشی در مقابل از لوله حفاظت -2-06-0-0

2-06-0-0-0 

توان دما را در يا باالی  زدگي قرار داشته باشد و به راحتي نمي  در جايي كه هر بخش از يک سیستم در معرض يخ  

Co3(Fo31 ) نصب شود.عملگر پیشعنوان يک سیستم لوله خشک يا سیستم بايد بهنگه داشت، سیستم 

2-06-0-0-0-0 

-3-3-36-1)در بند های توصیف شده   های جايگزين جلوگیری از انجماد، مطابق با يکي از روشدر جايي كه روش

 شوند.كار گرفته ، نبايد به(3-3-3-36-1)فراهم شده باشد، الزامات بند  (3-3-3-3-36-1)تا بند  (2

2-06-0-0-2 

ضااد انجماد يا توسااط ساااير   یهابرای اين اهداف، مناحق فاقد گرمايش، بايد مجاز باشااند تا به وساایله ساایسااتم

 ، حفاظت شوند.شده نامهاستاندارد يا گواهيحور ويژه به یهاسیستم

2-06-0-0-3 

  های تغذيه عبوركنندهرايزرها، يا شبکه های منبل پر شده با آب در باالی زمین، رايزرها، سیستم    كه لوله در جايي

لوله بايد مجاز باشاااند در  ، Co3(Fo31)سااارد، راهروها يا ديگر مناحق در معرض دماهای زير  یهااز مناحق باز، اتاق  

شش   خيمقابل  سط پو سیله       یهازدگي تو ساير و ضد برفک يا  شش  شتن دما حداقل بین  عايق، پو و  Co3)های نگه دا

Co9/31) (Fo31  وFo321.حفاظت شوند ،) 

2-06-0-0-0 

  (2-3-3-3-36-1) و (3-3-3-3-36-1)مطابق با بندهای نامه دارای استاندارد يا گواهي نوار حرارتي  یهاسیستم  

 باشند.مجاز مي

2-06-0-0-0-0 

حور ويژه، برای اسااتفاده در  های نوار حرارتي، بهدر مدت اسااتفاده برای حفاظت خطوط انشااعابي، بايد ساایسااتم 

 بشوند. نامهاستاندارد يا گواهيخطوط انشعابي، 
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2-06-0-0-0-2 

 دار است.بايد نظارت الکتريکي سیستم نوار حرارتي، تأيید نمايد كه مدار جريان

2-06-0-0-5 

ستم دچار         بايد، هنگامي سی صص، تأيید نمايد كه  سط يک متخ شده تو سبات اتالف حرارت انجام  زدگي  خيكه محا

صورت، لوله   نمي صب در مناحقي با دمای كمتر از      شود، در اين  شده از آب، مجاز به ن شي پر  ست  Fo31(Co3ك (، ا

 باشد(.)مي

 كشی در مقابل خوردگیحفاظت لوله -2-06-0-2

2-06-0-2-0 

وجود  هاآندر جايي كه شرايط خوردگي، به دلیل وجود رحوبت يا بخار ناشي از مواد شیمیايي خورنده يا هر دوی 

 باشند بايد استفاده شوند   ها و آويزها كه مقاوم به خوردگي ميداشته باشد، در اين صورت، نوع خاصي از اتصاالت، لوله     

 كار گرفته شود.نشدة سیستم اسپرينکلر، بايد به و يا يک پوشش محافظ در تمام سطوو در معرض محافظت

2-06-0-2-2 

شرايط محیطي، به  شوند، لوله       در جايي كه منابل آب يا  شناخته  صیات خورنده غیرعادی  صو شي بايد عنوان خ   ك

، بهینه و (5-3-23)يا بیشااتر باشااد و ساایسااتم بايد مطابق با بند  يک( برابر CRRدارای نساابت مقاومت خوردگي )

 شود.اصالو 

2-06-0-2-3 

كشي در معرض عوامل جوَی باشد، انواع لوله، اتصاالت و آويزهای    در جايي كه شرايط خورندگي وجود دارد يا لوله 

 مقاوم به خوردگي محافظ، بايد مورد استفاده قرار گیرند. یهامقاوم به خوردگي يا پوشش

2-06-0-2-0 

 شود، لوله بايد در مقابل خوردگي محافظت شود.جايي كه لوله استیل به صورت دفني استفاده مي در
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 كشی در مناطق پرخطرمحافظت لوله -2-06-0-3

2-06-0-3-0 

 هایهای اختصاااصااي، نبايد از مناحق پرخطر عبور كند و بايد به از آساایب كشااي غیردفني اصاالي ساارويا لوله

 یکي و آتش محافظت شوند.مکان

2-06-0-3-2 

شده با يک       سرويا  كشي روی غیردفني اصلي  بايد لوله شد تا در مناحق پرخطر محافظت  صاصي مجاز با های اخت

 سیستم اسپرينکلر خودكار، قرار بگیرند.

 یکیمکانحفاظت رایزرهای در معرض صدمات  -2-06-5

صدمات     سپرينکلر در معرض  شده،         مکانرايزرهای ا سايل تأيید  ساير و سط موانل فوالدی، بتوني يا  یکي، بايد تو

 محافظت شوند.
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 متعلقات سیستم -2-07

 هشدارهای اسپرینکلر / جریان آب -2-07-0

 آب محلی جریانهشدارهای  -2-07-0-0

 ک هشدار جريان آب محلي فراهم شود.يعدد اسپرينکلر،  21بايد بر روی هر سیستم اسپرينکلر دارای بیش از 

 تأخیرانداز ابزارهای -2-07-0-2

 .ودشده تحت شرايط فشار آب متغیر، يک ابزار تأخیرانداز بايد نصب هشدار استفاده ش يک حرفهبر روی هر شیر 

 پس(هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی )بای -2-07-0-3

2-07-0-3-0 

سیر فرعي            شرايط آزمون م شدار  سیالبي، بايد با ه شگیری و  شک، پی شدار، لوله خ ک  پا( برای يبای)شیرهای ه

 سازگار و مناسب باشد.چ هشدار الکتريکي، زنگ آبي يا هر دو یسو 

2-07-0-3-2 

سیالبي بايد در سمت   پا( آزمون هشدار، برای شیرهای هشدار، لوله خشک، پیشگیری و       اتصال مسیر فرعي )بای  

 كشي هشدار، مجهز شده باشند.منبل آب سیستم فراهم شوند و با يک شیر كنترل و تخلیه برای لوله

2-07-0-3-3 

صال مسیر فرعي )بای   شیر            پا( آزموات سیستم  سمت  ست كه  شیرهای هشدار روی رايزر، مجاز ا ن هشدار، برای 

 هشدار قرار بگیرد.

2-07-0-3-0 

شیر  يبايد  شود به      يک حرفهک  صب  شدار جريان آب ن شک و ابزار ه شیر لوله خ كه از   ایگونه، بین محفظه میاني 

ي شیر لوله خشک، در حول آزمون هشدار     پا( آزمون هشدار، به محفظه میان جريان ناشي از اتصال مسیر فرعي )بای   

 پا( آزمون هشدار، جلوگیری كند.از حريق هشدار اتصال مسیر فرعي )بای
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 شیرهای كنترل دارای نشانگر -2-07-0-0

2-07-0-0-0 

در جايي كه شیر كنترل، در محل اتصال به يک كنتاكتور نوع فشار يا زنگ آبي، نصب شده است، در اين صورت،          

 دارای نشانگر باشد.بايد از نوع 

2-07-0-0-2 

 چنین شیرهايي، بايد در موقعیت مهر و موم شده )پلمپ شده(، به صورت الکتريکي نظارت شوند.

 یکیمکانبا عملکرد  –متعلقات  -2-07-0-5

2-07-0-5-0 

ستم   ههمبرای  سی ستفاده   یهاانواع  سپرينکلر ا صافي   ا شدارهای زنگ آبي، يک  mm21(.in4كننده از ه
دارای  ( 3

 .شود، بايد در خروجي هشدار ابزار تشخیص جريان آب، نصب نامهاستاندارد يا گواهي

2-07-0-5-2 

ه خروجي محفظک محفظه تأخیری در اتصال با يک شیر هشدار، استفاده شده باشد، صافي بايد در         يدر جايي كه 

 کپارچه در خروجي خود، مجهز شده باشد.يتأخیری قرار گیرد مگر اينکه محفظه تأخیری با يک صافي 

 ی بلند مرتبههاساختمان –اتصاالت هشدار  -2-07-0-6

 بايد از داخل مهار شود، وسايل هشدار اضافي زير بايد مهیا شوند: ساختمانهنگامي كه آتش به دلیل ارتفاع 

باشد. ابزار نشانگرجريان آب     هر سیستم اسپرينکلر روی هر حبقه بايد با يک ابزار جريان آب مجزا مجهز شده     -3

د، و ک اسپرينکلر، سیستم هشدار را فعال كن    يای كه عمل كردن گونهبايد به يک سیستم هشدار، اتصال يافته باشد به     

ننده يا  ككننده، مشخص شده باشد. اعالم   ا ثبتيمحل ابزار نشانگر جريان فعال شده، بايد بر روی يک اعالم كننده و /   

سي نیروهای آتش   ثبات، بايد در ح ستر شاني، در يک  بقه همکف در محل، د سته مركز   ساختمان ن تحت مراقبت پیو

 كنترل امنیت يا در هر دو محل، قرار گرفته باشد.

های هشاادار يا نظارتي، دريافت  ی محافظت شااده، جايي كه ساایگنال هاساااختماندر جايي كه محل درون  -2

شخص تأيی     مي سط  سته تو ستخدام مالک نمي  شوند و تحت نظارت پیو شده در ا صال بايد برای انتقال  د  شند، يک ات   با

 يک سیگنال به ايستگاه مركزی دور، مهیا شده باشد.
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ضايت      يبايد  -7 شرايطي كه عملکرد ر شخیص  سیگنال متمايز، برای ت شده      ک  سپرينکلر مختل  ستم ا سی   بخش 

 باشد، فراهم شود.

 نشانیآتش اتصاالت -2-07-2

2-07-2-0 

نشاااني بايد همانند بخش اند، يک اتصااال آتشمشااخص شااده (2-2-33-1)به غیر از مواردی كه در الزامات بند 

 مهیا شود. (3-2-33-1)مطابق با شکل  (2-33-1)توصیف شده در بند 

 

 
 نشانیاتصال آتش -0-2-07-2شکل 

 

2-07-2-2 

 باشند:نشاني نميزير نیازمند يک اتصال آتش یهاسیستم

 اند.نشاني، قرار گرفتهكه در خارج از محدوده تحت پوشش سازمان آتش ييهاساختمان -3

 نشاني بیشتر است.سیالبي با ظرفیت باال كه از ظرفیت پمپاژ آتش یهاسیستم -2
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 ( بیشتر نباشد.2ft2111)2m316از   هاآنک حبقه كه مساحت يی هاساختمان -7

 اندازه -2-07-2-3

 نشاني بايد مطابق با يکي از موارد زير باشد:صال آتشاندازه لوله برای ات

 ( باشد.in.3)mm311نشاني، بايد حداقل اندازه لوله برای اتصاالت پمپ آتش -3

 باشد. mm351(in.6)نشاني، بايد حداقل  اندازه لوله برای اتصاالت قايق آتش -2

نشااااني بايد مجاز اسااات كه از      محاسااابه شاااده به روش هیدرولیکي، اتصاااال آتش      یها برای سااایساااتم -7

mm311(in.3كوچکتر باشد، ولي نبايد از اندازه بزرگترين رايزری كه به آن سرويا)كند، كمتر باشد.دهي مي 

 چیدمان -2-07-2-0

 مراجعه كنید. (3-2-33-1)به شکل 

2-07-2-0-0 

 منبل آب باشد. يک حرفهنشاني بايد بر روی سیستم سمت شیر اتصال آتش

2-07-2-0-0-0 

 .شودكشي خط انشعابي متصل نشاني نبايد به لولهاتصال آتش

2-07-2-0-0-2 

 كند، متصل شود.كشي اصلي روی سیستمي كه عمل مينشاني بايد مجاز باشد تا به لولهاتصال آتش

2-07-2-0-2 

 نشاني بايد به صورت زير نصب شود:مجزا، اتصال آتش یهابرای سیستم

ستم تر    -3 ستم     د -سی سی سمت  شکل         ر  ستم ) سی شدار  شیرهای كنترل، تنظیم و ه را   (3-3-36-1-الف)ها 

 ببینید(؛

 بین شیر كنترل سیستم و شیر لوله خشک؛ -سیستم خشک -2

 روی سیستم سمت شیر پیشگیری؛ يک حرفهبین شیر پیشگیری و شیر  -سیستم پیشگیری -7

 روی سیستم سمت شیر سیالبي. -سیستم سیالبي -3
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2-07-2-0-3 

ستم   برای صال آتش  یهاسی صال          چندگانه، ات ستم ات سی شیرهای كنترل  شیرهای كنترل منبل و  شاني بايد بین  ن

 يابد.

2-07-2-0-0 

صال آتش  شاني به لوله در جايي كه ات ست، الزامات بندهای   ن صال يافته ا شي دفني ات -33-1)و  (2-3-2-33-1) ك

 كار گرفته شوند.نبايد به (2-3-7

2-07-2-0-5 

صال آتش  شي از   در جايي كه ات شاني، تنها به بخ شان    سرويا مي  ساختمان ن شود كه ن صب  دهنده  دهد، تابلويي ن

 مناحق تحت پوشش باشد.  

2-07-2-0-6 

صاالت آتش  شاني بايد در نزديک ات سي خودروهای آتش   ن ستر شاني يا در محلي قرار گیرند كه مورد   ترين نقطه د ن

 باشد.مي تأيید مقام قانوني مسئول

 عالئم -2-07-2-0-6

2-07-2-0-7-0 

اسپرينکلر بايد توسط يک عالمت دارای حروف برجسته يا حک شده، حداقل   یهانشاني به سیستمهر اتصال آتش 

 ,.AUTOSPKR.,OPENSPKRبرای مثال:  -( تا صاافحه يا خود اتصااال، درج شااده باشااد in.3)mm3/25با ارتفاع 

AND STANDPIPE. 

2-07-2-0-7-2 

ها، برای انتقال بیشترين دبي و فشار مورد نیاز    كننده فشار مورد نیاز در ورودی ک عالمت بايد مشخص يهمچنین 

 سیستم باشد.

2-07-2-0-7-3 

ستم كمتر از      سی شار مورد نیاز  ست، عالمت مورد نیاز در بند  bar7/31(psi351در جايي كه ف -3-3-2-33-1)( ا

 باشد.مورد نیاز نمي (2
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2-07-2-0-2 

 نشاني متصل شوند.های آتشنشاني نبايد در حرف مکش پمپاتصاالت آتش

2-07-2-0-1 

 نشاني بايد به حور صحیح مهاربندی شوند.اتصاالت آتش

 شیرها -2-07-2-5

2-07-2-5-0 

، نصب شود و نیز در يک محل قابل  نامهاستاندارد يا گواهي دارای يک حرفهک شیر ينشاني بايد در هر اتصال آتش

 دسترس قرار بگیرد.

2-07-2-5-2 

 نشاني هیچ شیر قطل و وصلي نبايد وجود داشته باشد.كشي اتصال آتشدر لوله

 تخلیه -2-07-2-6

مورد تأيید در   3كن خودكارجمل لنگ خارجي، بايد به يک قطرهیو كوپلینگ شاا يک حرفهكشااي بین شاایر  لوله

 خبندان، مجهز شده باشند.يمناحق در معرض 

 هاسنجه -2-07-3

2-07-3-0 

(، در سامانة تخلیه اصلي، در هر تخلیه اصلي در ارتباط با شیر      in.25/1)mm6ک فشارسنج با اتصال حداقل     يبايد 

 كنترل كف و در روی حرف ورودی و خروجي هر شیر كاهش فشار، نصب شود.

2-07-3-2 

 تخلیه، مجهز شده باشند.هر اتصال سنجه، بايد با يک شیر قطل و وصل و نیز تمهیداتي برای 

 

                                                                                                                                                                                                       

1- Approved  - automatic drip 
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2-07-3-3 

های مورد نیاز بايد تأيید شده باشند و نیز بايد دارای حداكثر حدی باشند كه كمتر از دو برابر فشار كار      فشارسنج  

 نصب، نباشد. نرمال سیستم در نقطه

2-07-3-0 

 از يخبندان، قرار گیرند. ای نصب شوند كه جدا كردن آن مقدور بوده و بايد در جايي دورگونهبهها بايد سنجه

 اتصاالت سیستم -2-07-0

 اتصاالت آزمون تخلیه اصلی -2-07-0-0

2-07-0-0-0 

های جريان منابل آب و اتصاااالت وجود دارند، اتصاااالت آزمون تخلیه اصاالي    آزمون مکانهايي كه ابايد در محل

 فراهم شوند.

2-07-0-0-2 

شوند كه در زمان    گونهبايد به هاآن صب  شود كه آزمون       ای ن صل  شده و احمینان حا شیر بتواند، كامالً باز  كافي 

 صحیح و بدون صدمه ناشي از آب، انجام شده است.

2-07-0-0-3- 

 باشند. (6-2-36-1)و  (3-2-36-1)اندازه اتصاالت تخلیه اصلي بايد مطابق با بندهای 

 لوله تر یهاسیستم -2-07-0-2

2-07-0-2-0 

ک اتصااال آزمون هشاادار، دارای حداقل قطر   يبرای هر ساایسااتم، بايد برای آزمون هر ابزار هشاادار جريان آب،  

mm25(in.3منتهي به اريفیا لبه صاااف ،)ک اسااپرينکلر،  ي، مقاوم به خوردگي، با جرياني معادل يا كمتر از جريان 3

 .شودنصب شده بر روی سیستم شخصي، فراهم   kدارای كوچکترين فاكتور 

 

                                                                                                                                                                                                       

3  - Orifice 
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2-07-0-2-2 

 شیر اتصال آزمون بايد در دسترس باشد.

2-07-0-2-3 

ستم، يا به     گونهتخلیه بايد به خارج، به سی شار  ای انجام گیرد كه در يک تخلیه، قادر به پذيرش كل جريان تحت ف

 يک محل ديگر، به صدمه ناشي از آب منجر نشود.

2-07-0-2-0- 

هر محلي روی سیستم اسپرينکلر آتش جريان پايیني هشدار جريان آب       اتصال آزمون آتش بايد مجاز به نصب در  

 باشند.

 لوله خشک یهاسیستم -2-07-0-3

2-07-0-3-0 

فیا لبه صاااف، مقاوم به ي، منتهي به يک ارmm25(in.3)با قطر حداقلي 3ا منیوفولدييک اتصااال آزمون پیمايش 

صب          خوردگي و با فراهم نمودن يک جريان برابر با جريان  شخص، بايد ن ستم م سی شده بر روی  صب  سپرينکلر نوع ن ا

 شود.

2-07-0-3-2 

سپرينکلر در باالترين حبقه قرار گیرد و بايد      صال آزمون پیمايش يا منیوفولد، بايد در انتهای دورترين لوله ا يک ات

سترس و يک درپوش كه از      صل در د شیر قطل و و ش    mm25(in.3به يک  شده با شد، مجهز  د و حداقل  ( كوچکتر نبا

 بايد از آلیاژ برنج باشد. هاآنيکي از 

2-07-0-3-3 

 باشد.به جای يک درپوش، يک مغزی و يک سرپوش، قابل قبول مي

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Maniufold 
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2-07-0-3-0 

شک مطابق با بندهای      ستم لوله خ سی -3)يا  (3-7-2-3) ،(7-7-2-3)، (2-7-2-3)هنگامي كه ظرفیت )حجم( 

د معادل با يک اسپرينکلر را مطابق با بن  يپیمايش بايد مجاز باشد تا جريان ، يک اتصال آزمون  شود تعیین مي (2-7-5

 ، فراهم كند.(7-7-3-33-1)بند  تا (1-33-3-7-3)

2-07-0-3-5 

شک مطابق با بند       ستم لوله خ سی ، موارد زير بايد اعمال  شود تعیین مي (3-7-2-3)هنگامي كه ظرفیت )حجم( 

 شوند:

نکلر،  سازی دو اسپري  باشد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد برای شبیه  پرينکلر ميهنگامي كه جريان از چهار اس  -3

 ابد.يبر روی هر دو خط انشعابي، چیدمان 

باشاااد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد حوری چیدمان يايد تا دو             هنگامي كه جريان از ساااه اساااپرينکلر مي     -2

ک اسپرينکلر نیز بر روی خط انشعابي مجاور بعدی جای داده    ياسپرينکلر، بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرد و   

 شود.

ای آرايش يابد تا دو     گونه باشاااد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد به       هنگامي كه جريان از دو اساااپرينکلر مي    -7

 اسپرينکلر بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرند.

سپرينکلر مي  -3 شد، منیو هنگامي كه جريان از يک ا ساس الزامات بند  فولد آزمون پیمايش، بايد بربا -3-33-1)ا

 ، برای يک اتصال آزمون پیمايش، نصب شود.(7-7-3-33-1)تا  (7-3

 پیشگیری یهاسیستم -2-07-0-0

2-07-0-0-0 

 فراهم شود. 3كننده از هوا نظارتييک اتصال آزمون، بايد بر روی يک سیستم پیشگیری استفاده

2-07-0-0-2- 

صال   شده        ات ستر زده  سطح آب آ شده برای كنترل  ستفاده  شدار  2ا كننده  های پايش، بايد برای آزمون عملکرد ه

 گرفته شود.  در نظرنظارتي،  یفشار هوا

 

                                                                                                                                                                                                       

3- Upervisory air 

2- Priming 
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2-07-0-0-3 

بند دوتايي، يک اتصااال آزمون پیمايش يا منیوفولد كه دارای قطر كوچکتر از  پیشااگیری هم یهابرای ساایسااتم

mm25(in.3 نباشد و منته )     ي به يک اريفیا لبه صاف مقاوم به خوردگي بايد نصب شود. اريفیا لبه صاف مقاوم به

   باشد.خوردگي، برای فراهم نمودن يک جريان برابر با جريان اسپرينکلر نوع نصب شده بر روی سیستم مشخص، مي

2-07-0-0-0 

ستم    سی صال آزمون پیمايش يا منیوفولد، بايد در انتهای دورترين       برای  شده دوتايي، يک ات شگیری قفل  های پی

لوله اساااپرينکلر در باالترين حبقه قرار گیرد و بايد به يک شااایر قطل و وصااال در دساااترس و يک درپوش كه از            

mm25(in.3 كوچکتر نباشد، مجهز شده باشد و حداقل يکي از )رنج باشد.بايد از آلیاژ ب هاآن 

2-07-0-0-5- 

 باشد.به جای يک درپوش، يک مغزی و يک سرپوش قابل قبول مي

2-07-0-0-6 

شگیری همبند دوتايي مطابق با بندهای      ستم پی سی -7-2-7-3)و  (3-3-7-2-7-3)هنگامي كه ظرفیت )حجم( 

صال آزمون پیمايش، بايد مطابق با ب   تعیین مي (7-3-7-2-7-3)يا بند  (3-2 تا  (7-3-3-33-1) ندهایشود، يک ات

 ، مجاز به فراهم نمودن يک جريان معادل با يک اسپرينکلر باشد.(1-33-3-3-5)

2-07-0-0-7 

،  شااودتعیین مي (3-3-7-2-7-3)بند دوتايي مطابق با بند هنگامي كه ظرفیت )حجم( ساایسااتم پیشااگیری هم

 موارد زير بايد اعمال گردند:

 ، موارد زير بايد اعمال گردند:شودتعیین مي (3-7-2-3))حجم( سیستم لوله خشک مطابق با بند 

نکلر،  سازی دو اسپري  باشد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد برای شبیه  هنگامي كه جريان از چهار اسپرينکلر مي  -3

 ابد.يبر روی هر دو خط انشعابي، چیدمان 

باشاااد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد حوری چیدمان يايد تا دو             ينکلر ميهنگامي كه جريان از ساااه اساااپر     -2

ک اسپرينکلر نیز بر روی خط انشعابي مجاور بعدی جای داده    ياسپرينکلر، بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرد و   

 شود.

ی آرايش يابد تا دو     اگونه باشاااد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد به       هنگامي كه جريان از دو اساااپرينکلر مي    -7

 اسپرينکلر بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرند.
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سپرينکلر مي  -3 شد، منیوفولد آزمون پیمايش، بايد بر هنگامي كه جريان از يک ا ساس الزامات بند  با -3-33-1)ا

 ، برای يک اتصال آزمون پیمايش، نصب شود.(5-7-3-33-1)تا  (7-7

 سیالبی یهاسیستم -2-07-0-5

 .نیست، مورد نیاز تست )بازرسي(سیستم سیالبي، اتصال در 

 ابزارهای جریان برگشتی  -2-07-0-6

 شیرهای جلوگیری از جریان برگشتی -2-07-0-6-0

های جريان در سیستم مورد نیاز، از جريان برگشتي و برای آزمون بايد در جريان پايیني تمام شیرهای جلوگیری

 وسايل مهیا شده باشند.

 های موجودنصب برروی سیستم -2-07-0-6-2

موجود نصب شوند، بايد دارای آنالیز  یهااز جريان برگشتي روی سیستم در صورتي كه شیرهای جلوگیری

ای هازیسوهیدرولیکي كامل، شامل محاسبات هیدرولیکي تجديد نظر شده، احالعات جديد جريان آتش و تمام اصال

 كردن افت بار اضافي، باشند.ضروری سیستم برای منطبق 

 لنگیاتصاالت كوچک ش -2-07-5

 ]in.] 5/0(mm32)اتصاالت شیلنگ كوتاه -2-07-5-0

2-07-5-0-0 

 د نصب شوند.يبا ]mm]71(in.5/3)لنگ یدر جايي كه الزم است يک اتصاالت كوچک ش

2-07-5-0-0-0 

 (، بايد شیرها جانمايي شود.ft71)m5/71(ft311+)m3/9لنگ یهای منطقه به اندازه شبرای رسیدن همه بخش

2-07-5-0-0-2 

اده شود، برای استفحور كامل توسط يک سیستم اسپرينکلر تأيید شده، محافظت ميبه ساختماندر جايي كه 

 باشد.(، نیاز نميin.5/3)mm71لنگ ی، به وجود خطوط شساختمانساكنین 
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2-07-5-0-0-3 

-1)های مشخص شده در بند شود، محل شیرها، به افزايش فاصله در جايي كه توسط مقام قانوني مسئول تأيید

 باشند.، مجاز مي(33-5-3-3-3

2-07-5-0-2 

ش    صاالت  ستم   یات سی شده مطابق   IIلنگ كالس یش  یهالنگ، نیاز به فراهم نمودن الزامات  ستورالعمل   تعريف  د

 باشد.، نمينشانيايستاده و شیلنگي آتشهای لوله نصب سیستم

2-07-5-0-3 

 :شودلنگ بايد توسط يکي از موارد زير تأمین یاتصاالت ش

 ؛ساختمانهیدارنت بیروني  -3

 كشي مجزا برای اتصاالت كوچک شیلنگ كوتاه؛سیستم لوله -2

مه شیرهای ه ياتصاالت شیلنگ شیردار روی رايزرهای اسپرينکلر، در جايي كه چنین اتصاالتي از جريان باالدست -7

 اند؛كنترل اسپرينکلر تشکیل شده

 اسپرينکلر مجاور؛ یهاسیستم -3

ای، ساایسااتم اسااپرينکلر سااقفي در مناحق مشااابه )به شاارحي كه اسااپرينکلرهای  در مناحق انبارهای قفسااه -5

 ای، در منطقه مشابه فراهم شده باشند و به صورت مستقل كنترل شوند(قفسه

ستاده نمي     يي كه تحت هامکاندر  -6 ستم لوله اي سی شش يک  شند، لوله پو سپرينکل      با ستم ا سی سقفي  شي  ر در  ك

 ؛يهمان محل اتصال شیلنگ

2-07-5-0-0 

کلر لوله تر اسپرين  یهانشاني، تنها بايد مجاز به اتصال به سیستم    استفاده شده برای اهداف آتش   ياتصاالت شیلنگ  

 باشند:های زير ميباشند كه تحت تأثیر محدوديت

 (، متصل شود.in.5/2)mm65ايي با قطر كوچکتر از چ لولهیه، نبايد بهيكننده اتصال شیلنگهای تغذيهلهول -3

-33-1) ای و يا هیدرولیکي حراحي شده باشد؛ الزامات بندای يا شبکهصورت حلقهكشي بهدر جايي كه لوله -2

د به توانو منبل، مي ياتصاااال شااایلنگ هكنندنرفته و حداقل اندازه لوله بین لوله تغذيهبه كار  ((3) 5-3-3

mm53(in.2.كاهش يابد ) 

( برای in.3)mm25دهنده به يک اتصااال شاایلنگي، لوله بايد دارای حداقل اندازه كشااي ساارويابرای لوله -7

 ی افقي تا  اهرمسی



 311 22/10/11        الزامات نصب -فصل هشتم

  

 

mm71(in.5/3  )كننده در اتصاااالت شاایلنگ چندگانه، دورها بايد به حور كلي حداقل كشااي عملبرای لوله  -3

 باشند.

 ( باشد.in.3)mm25كشي بايد برای دورهای عمودی حداقل لوله -5

  bar9/6( در روی يک اتصااال شاایلنگ بیش از in.5/3)mm71مانده در يک خروجي در جايي كه فشااار باقي -6

(psi311)   مانده در خروجي تا     كننده فشاااار بايد برای محدود كردن فشاااار باقي      باشاااد، يک ابزار تنظیم

psi311(9/6  )فراهم شود.بار 

 نشانیاتصاالت شیلنگ برای استفاده آتش -2-07-5-2

2-07-5-2-0 

( برای اسااتفاده  in.5/2)mm63ی با فضاااهای با خطرات اندک يا معمولي، شاایرهای شاایلنگ   هاساااختماندر 

 نشاني، بايد مجاز به اتصال يافتن به رايزرهای سیستم اسپرينکلر لوله تر، باشند.آتش

2-07-5-2-2 

 كار گرفته شوند:های زير بايد بهمحدوديت

د، بايد دارای  باش هر اتصال از يک لوله ايستاده كه بخشي از يک سیستم مشترک با يک سیستم اسپرينکلر مي          -3

 با اندازه مشابه با اتصال باشد. يک حرفهيک شیر كنترل مجزا و شیر 

ت هیدرولیکي نشااان دهد كه يک رايزر با  ( باشااد، مگر اينکه محاساابا in.3)mm312حداقل اندازه رايزر بايد  -2

 كند و جريان شیلنگ اين اجازه را بدهد.اندازه كوچکتر اسپرينکلر را كفايت مي

شد تا ا       -7 شیر كنترل رايزر مجهز با ستاده، بايد با يک  شترک با رايزر لوله اي سپرينکلر م س  مکانهر ا ازی يک  جدا

نشااااني  رايزر بدون قطل كردن منبل به ديگر رايزرها از منبل مشاااابه تغذيه، فراهم شاااود. )برای اتصااااالت آتش        

 مراجعه كنید(. (1-6)اسپرينکلر به بخش  یهادهنده لوله ايستاده و سیستمسرويا

  



 (هاحریق )اسپرینکلر یخودكار اطفابارنده های نصب شبکهو  / دستورالعمل طراحی301 

 

 

 

 

 فصل نهم

  

 8، مهاربندي1آويزان كردن

سیستم  3و مقید كردن

 كشي لوله

 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Hanging 

2 - Bracing 

3 - Restraint 
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 آویزها -1-0

 كلیات-1-0-0

1-0-0-0 

 باشند. (3-9)اند انواع آويزها بايد مطابق با الزامات بخش فراهم نشده (2-3-3-9)تا زماني كه الزامات بند 

1-0-0-2 

در برگرفتن تمام موارد زير بايد يک جايگزين مورد قبول برای  ای برایآويزهای مورد تأيید يک مهندس حرفه    

 باشد: (3-9) الزامات بخش

ساپورت  kg333(lb251)برابر وزن لوله پر از آب به عالوه  5آويزها بايد برای تحمل كردن  -3   3در هر نقطه از 

 كشي حراحي شوند.لوله

 باشند. اين نقاط ساپورت برای پشتیباني كردن سیستم بايد كافي -2

نشااان داده شااده اساات، فضااای بین  ()ب(3-2-2-9)يا جدول  ()الف(3-2-2-9)گونه كه در جدول همان -7

 آويزها نبايد از مقادير داده شده برای نوع لوله تجاوز كند.

 اجزای آويزها بايد از جنا آهن باشند. -3

نده  دهد، بايد ارا ه شوند، كه نشانشونكه توسط مقام بازديدكننده درخواست ميهنگامي جز یات محاسبات -5

 كشي، اتصاالت و ضرايب ايمني مجاز است.های توسعه يافته در آويزها، لولهتنش

1-0-0-3 

-9)و  (2-3-3-9) ای تأيید شده و مطابق با بندهایهای ساپورت مشترک بايد توسط يک مهندس حرفهسازه

 باشند. (3-3-7

1-0-0-3-0 

 باشد. (2-3-7-3-3-9)يا  (3-3-7-3-3-9)حراحي سازه ساپورت مشترک بايد براساس بندهای 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Support 
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1-0-0-3-0-0 

سپرينکلر و ديگر سیستم    شده         لوله ا ساپورت مشترک حراحي  سازه  سط يک  شند تا تو های توزيل بايد مجاز با

های توزيل ساااپورت شااده به عالوه برابر وزن لوله اسااپرينکلر پر شااده از آب و ديگر ساایسااتم 5برای پشااتیباني 

kg333(lb251.بر اساس تنش نهايي مجاز، ساپورت شوند ،) 

1-0-0-3-0-2 

سپرينکلر و ديگر سیستم   لول شده         ه ا ساپورت مشترک حراحي  سازه  سط يک  شند تا تو های توزيل بايد مجاز با

نیم برابر وزن  كیلوگرم( و يک و 333پوند ) 251برابر وزن لوله اسپرينکلر پر شده از آب به عالوه 5برای پشتیباني 

 های توزيل ساپورت شده، پشتیباني گردند.  همه ديگر سیستم

1-0-0-3-0-3 

 نبايد به عنوان يک سازه ساپورت مشترک لحاظ شود. ساختمانسازه 

1-0-0-3-0-0 

 كار روند.به (7-7-3-2-9)نبايد برای بند  (3-7-3-3-9)الزامات بند 

1-0-0-3-0-5 

  های اسپرينکلر بر اساس ارتعاش، انبساط و انقباض حرارتي يا ديگر عوامل ناسازگار    هايي كه با سیستم  سیستم  

 كننده، مشترک باشند.های ساپورتاشند نبايد در سازهبمي

1-0-0-0 

از  های ناشي از زلزله نی كننده آتش پايه آبي برای محافظت در مقابل آسیب های محافظتدر جايي كه سیستم  

 را نیز برآورده كنند. (3-7-9)باشند، آويزها همچنین بايد الزامات بند مي

 نامهگواهیاستاندارد یا  -1-0-0-5

1-0-0-5-0 

، اجزای مجموعه آويز كه مستقیماً به لوله يا   (7-5-3-3-9)يا  (2-5-3-3-9)به غیر از موارد مجاز در بندهای 

 نامه فني باشند.دارای استاندارد يا گواهياتصال دارند بايد  ساختمانبه سازه 
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1-0-0-5-2 

 .نامه باشنددارای استاندارد يا گواهيتا ها، نیاز نیست آويزهای فوالد نرمه ساخته شده از میله

1-0-0-5-3 

دارای  اند، نیاز نیسااات تا مشاااخص شاااده (5-3-9)و  (3-3-9-7-3-9)ونه كه در بندهای گها همانبسااات

 باشند. نامهاستاندارد يا گواهي

1-0-0-5-0 

ست  شي از مجموعه آويز، در به ،هاديگر ب ستاندارد يا   عنوان بخ شند و مطابق با   گواهيصورتي كه دارای ا نامه با

   باشند.مجاز مي نامه نصب شوند،الزامات استاندارد يا گواهي

 مصالح اجزا -1-0-0-6

1-0-0-6-0 

 بايد از آهن باشند. هاآن، آويزها و اجزای (7-6-3-3-9) يا (2-6-3-3-9)به غیر از موارد مجاز بندهای 

1-0-0-6-2 

دارای  تأيید و برای اين منظور    ،آتش متناساااب با نوع خطر، آزمون  های  اجزای غیر فلزی كه توساااط آزمون 

 باشند، قابل پذيرش هستند.وهمچنین مطابق با ديگر الزامات اين بخش مي بوده نامهاستاندارد يا گواهي

1-0-0-6-3 

سازه   سوراخ  صلب  ستانداردی كه درون اجزای  سط كدهای  های ا   ي كاربردی مجازساختمان ای وجود دارند و تو

ساپورت برای آويزهای اين        مي شرايط  صله و  شند و فا ستورالعمل با ستند به را برآورده كرده د عنوان اند، مجاز ه

 كشي سیستم استفاده شوند.آويزها برای ساپورت كردن لوله

 ایآویزهای ذوزنقه -1-0-0-7

1-0-0-7-0 

سا    برای آويزهای ذوزنقه صله بین  شي فوالدی يا فا ساس   گونهها بايد بهپورتای، حداقل اندازه نب شد كه ا   ای با

  3-3-3-3-9)از اساااس مقطل در دسااترس جزء ذوزنقه از جدول  ()الف(3-3-3-3-9)مقطل مورد نیاز در جدول 

 تجاوز نکند. ()ب(
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1-0-0-7-2 

 مقاحل ديگری كه اساس مقطل برابر يا بزرگتری دارند، قابل قبول است.

1-0-0-7-3 

 بزرگتر بايد نصب شوند. های با ساق عمودیتمام نبشي

1-0-0-7-0 

 ای برای جلوگیری از لغزش بايد ايمن شوند.اجزای ذوزنقه

1-0-0-7-5 

باشد    (5-3-3-9) ای متصل شده است بايد مطابق با بند   تمام اجزای هر مجموعه آويز كه به يک عضو ذوزنقه 

 د.ای باشد كه اسپرينکلرهای آويزان لوله را ساپورت كنو بايد به اندازه

1-0-0-7-6 

ای لوله بايد برای مناسااب اندازه لوله عضااو نصااب شااده بر روی يک عضااو ذوزنقه  2يا ركابک 3حلقه، تساامه

 ای ساخته و استفاده شوند.ذوزنقه

1-0-0-7-7 

mm2(.in16 های مورد استفاده برای پیچ كردن نبايد از قطر پیچ به اندازهسوراخ
 بزرگتر باشند.( 1

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Strap 

2 - Clevis 
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  .in)3(اساس مقطع مورد نیاز برای اعضای ذوزنقه  -)الف(0-7-0-0-1جدول 

 01براساس فوالد رده  –ای ساپورت شده است ابعاد اسمی لوله

Span(ft) 0 25/0 5/0 2 5/2 3 5/3 0 5 6 2 01 

5/3 11/1 11/1 19/1 19/1 31/1 33/1 32/1 37/1 35/1 31/1 26/1 73/1 

1/2 33/1 33/1 32/1 37/1 33/1 35/1 36/1 33/1 21/1 23/1 73/1 35/1 

5/2 33/1 33/1 35/1 36/1 31/1 23/1 27/1 25/1 71/1 76/1 51/1 69/1 

1/7 36/1 33/1 31/1 39/1 21/1 22/1 23/1 26/1 73/1 76/1 53/1 63/1 

5/7 39/1 21/1 23/1 22/1 23/1 26/1 21/1 71/1 76/1 32/1 61/1 31/1 

1/3 22/1 22/1 23/1 25/1 23/1 71/1 72/1 73/1 33/1 31/1 61/1 19/1 

5/3 23/1 25/1 23/1 21/1 71/1 77/1 76/1 71/1 36/1 53/1 33/1 13/3 

1/5 23/1 21/1 71/1 73/1 73/1 73/1 31/1 37/1 53/1 61/1 15/1 32/3 

5/5 71/1 73/1 77/1 73/1 73/1 33/1 33/1 33/1 56/1 66/1 93/1 27/3 

1/6 77/1 73/1 75/1 71/1 33/1 33/1 31/1 53/1 63/1 33/1 12/3 73/3 

5/6 75/1 76/1 71/1 33/1 33/1 31/1 52/1 56/1 66/1 33/1 33/3 35/3 

1/3 71/1 79/1 33/1 33/1 33/1 52/1 56/1 61/1 33/1 17/1 39/3 56/3 

5/3 33/1 32/1 33/1 33/1 53/1 55/1 61/1 63/1 36/1 19/1 21/3 61/3 

1/1 37/1 35/1 33/1 51/1 53/1 59/1 67/1 61/1 12/1 95/1 76/3 39/3 

5/1 36/1 31/1 51/1 57/1 51/1 67/1 63/1 37/1 13/1 13/3 35/3 91/3 

1/9 39/1 51/1 57/1 56/1 63/1 66/1 33/1 33/1 92/1 13/3 57/3 13/2 

5/9 52/1 57/1 56/1 61/1 63/1 31/1 35/1 13/1 93/1 37/3 62/3 32/2 

1/31 53/1 56/1 59/1 67/1 61/1 33/1 39/1 15/1 12/3 39/3 31/3 27/2 

5/31 53/1 59/1 62/1 66/1 33/1 31/1 17/1 91/1 13/3 25/3 39/3 75/2 

1/33 61/1 62/1 65/1 69/1 33/1 13/1 13/1 93/1 32/3 73/3 13/3 36/2 

5/33 67/1 63/1 61/1 32/1 31/1 15/1 93/1 91/1 33/3 73/3 96/3 53/2 

1/32 65/1 63/1 33/1 35/1 13/1 19/1 95/1 12/3 22/3 37/3 13/2 61/2 

5/32 61/1 31/1 33/1 31/1 15/1 92/1 99/1 13/3 23/3 39/3 37/2 39/2 

1/37 33/1 37/1 33/1 13/1 11/1 96/1 17/3 33/3 77/3 55/3 23/2 91/2 

5/37 37/1 36/1 11/1 15/1 93/1 11/3 13/3 35/3 71/3 63/3 71/2 12/7 

1/33 36/1 31/1 17/1 11/1 95/1 17/3 33/3 21/3 37/3 63/3 71/2 37/7 

5/33 39/1 13/1 16/1 93/1 91/1 13/3 35/3 23/3 31/3 37/3 33/2 23/7 

1/35 12/1 13/1 19/1 93/1 12/3 33/3 39/3 21/3 57/3 39/3 56/2 75/7 

5/35 13/1 13/1 92/1 93/1 15/3 33/3 27/3 72/3 51/3 15/3 63/2 36/7 

1/36 13/1 91/1 95/1 11/3 11/3 31/3 23/3 73/3 67/3 93/3 37/2 51/7 

 01براساس فوالد رده  –ای كه ساپورت شده است ابعاد اسمی لوله

Span(ft) 0 25/0 5/0 2 5/2 3 5/3 0 5 6 2 01 

5/3 11/1 19/1 19/1 3/1 33/1 32/1 33/1 35/1 31/1 22/1 71/1 33/1 

1/2 33/1 33/1 32/1 37/1 35/1 36/1 31/1 21/1 23/1 29/1 31/1 55/1 
5/2 33/1 33/1 35/1 36/1 33/1 31/1 21/1 23/1 25/1 71/1 37/1 56/1 
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1/7 36/1 33/1 31/1 21/1 22/1 25/1 23/1 71/1 76/1 37/1 61/1 12/1 

5/7 39/1 21/1 23/1 27/1 26/1 29/1 72/1 75/1 32/1 53/1 31/1 96/1 

1/3 22/1 27/1 23/1 26/1 29/1 77/1 76/1 31/1 31/1 51/1 11/1 31/3 

5/3 25/1 26/1 23/1 29/1 77/1 73/1 33/1 35/1 53/1 65/1 91/1 27/3 

1/5 23/1 29/1 71/1 77/1 73/1 33/1 32/1 39/1 61/1 32/1 11/3 73/3 

5/5 71/1 73/1 77/1 76/1 31/1 35/1 51/1 53/1 66/1 39/1 31/3 53/3 

1/6 77/1 73/1 76/1 79/1 33/1 39/1 53/1 59/1 32/1 13/1 21/3 63/3 

5/6 76/1 73/1 31/1 32/1 31/1 53/1 59/1 63/1 31/1 93/1 73/3 31/3 

1/3 71/1 31/1 37/1 36/1 52/1 51/1 67/1 69/1 13/1 13/3 33/3 92/3 

5/3 33/1 37/1 36/1 39/1 52/1 51/1 67/1 69/1 13/1 13/3 33/3 92/3 

1/1 33/1 31/1 39/1 52/1 59/1 66/1 32/1 39/1 96/1 36/3 63/3 39/2 

5/1 33/1 31/1 52/1 56/1 67/1 31/1 33/1 13/1 12/3 27/3 33/3 77/2 

1/9 39/1 53/1 55/1 59/1 66/1 33/1 13/3 19/1 11/3 71/3 13/3 33/2 

5/9 52/1 53/1 51/1 62/1 31/1 31/1 16/1 93/1 33/3 73/3 93/3 61/2 

1/31 55/1 53/1 63/1 65/1 33/1 12/1 91/1 99/1 21/3 35/3 13/2 33/2 

5/31 51/1 61/1 63/1 69/1 33/1 16/1 95/1 13/3 26/3 52/3 33/2 11/2 

1/33 61/1 67/1 63/1 32/1 13/1 93/1 99/1 19/3 72/3 59/3 23/2 13/7 

5/33 67/1 66/1 31/1 35/1 15/1 95/1 13/3 33/3 71/3 66/3 73/2 33/7 

1/32 66/1 61/1 37/1 31/1 11/1 99/1 11/3 39/3 33/3 37/3 33/2 29/7 

5/32 69/1 33/1 36/1 12/1 92/1 17/3 37/3 23/3 5/3 13/3 53/2 37/7 

1/37 33/1 33/1 39/1 15/1 96/1 33/3 13/3 29/3 56/3 11/3 63/2 56/7 

5/37 33/1 33/1 12/1 11/1 99/1 33/3 22/3 73/3 62/3 95/3 33/2 31/7 

1/33 33/1 11/1 15/1 93/1 17/3 35/3 26/3 79/3 61/3 12/2 13/2 13/7 

5/33 11/1 17/1 11/1 95/1 13/3 39/3 73/3 37/3 33/3 3/2 93/2 93/7 

1/35 12/1 16/1 93/1 91/1 31/3 23/3 75/3 31/3 1/3 33/2 13/7 33/3 

5/35 15/1 11/1 93/1 13/3 33/3 21/3 3/3 57/3 16/3 23/2 33/7 25/3 

1/36 11/1 93/1 93/1 15/3 31/3 72/3 33/3 51/3 92/3 73/2 23/7 79/3 

1-0-0-7-2 

 ها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ

 ساپورت از اجزای غیرسیستمی -1-0-0-2

1-0-0-2-0 

 سیستمي نبايد مورد استفاده قرار بگیرند.اجزای غیركشي اسپرينکلر يا آويزها برای ساپورت لوله
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1-0-0-2-2 

-3-9)ند ب های ساپورت مشترک مطابق با  استفاده از سازه   مکانای باشد كه ا گونهكشي اسپرينکلر بايد به  لوله

 داشته باشد. وجود (3-7

 های آویزمیله -1-0-2

1-0-2-0 

ای باشد كه برای استفاده    گونهبرآورده نشده است، اندازه میله آويز بايد به   (2-2-3-9)كه الزامات بند  تا زماني

 كمتر باشد. (3-2-3-9)ها نبايد از مقادير داده شده در جدول با مجموعه آويز مورد تأيید باشد و اندازه میله
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 (.3in) اساس مقطع دردسترس آویزهای ذوزنقه متداول -)ب( 0-7-0-0-1جدول 

 (.3inمدول ) (.inنبشی ) (.3inمدول) لوله
in. mm 

    01رده 

1 25 0.12 1
1

2
× 1

1

2
×

3

16
 0.10 

1
1

4
 32 0.19 2 × 2 ×

1

16
 0.13 

1
1

2
 40 0.26 2 × 1

1

2
×

3

16
 0.18 

2 50 0.42 2 × 2 ×
3

16
 0.19 

2
1

2
 65 0.69 2 × 2 ×

1

4
 0.25 

3 80 1.04 2
1

2
× 1

1

2
×

3

16
 0.28 

3
1

2
 90 1.38 2

1

2
× 2 ×

3

16
 0.29 

4 100 1.76 2 × 2 ×
5

16
 0.30 

5 125 3.03 2
1

2
× 2

1

2
×

3

16
 0.30 

6 150 4.35 2 × 2 ×
3

8
 0.35 

   2
1

2
× 2

1

2
×

1

4
 0.39 

   3 × 2 ×
3

16
 0.41 

 01رده 

1 25 0.13 3 × 2
1

2
×

3

16
 0.43 

1
1

4
 32 0.23 3 × 3 ×

3

16
 0.44 

1
1

2
 40 0.33 2

1

2
× 2

1

2
×

5

16
 0.48 

2 50 0.56 3 × 2 ×
1

4
 0.54 

2
1

2
 65 1.06 2

1

2
× 2 ×

3

8
 0.55 

3 80 1.72 2
1

2
× 2

1

2
×

3

8
 0.57 

3
1

2
 90 2.39 3 × 3 ×

1

4
 `0.58 

4 100 3.21 3 × 3 ×
5

16
 0.71 

5 125 5.45 2
1

2
× 2

1

2
×

1

2
 0.72 

6 150 8.50 3
1

2
× 2

1

2
×

1

4
 0.75 

   3 × 2
1

2
×

3

8
 0.81 

   3 × 3 ×
3

8
 0.83 

   3
1

2
× 2

1

2
×

5

16
 0.93 

 
  



 )اسپرینکلرها( بارنده خودكار اطفای حریقهای دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 321

 

 

 های میله آویزاندازه -0-2-0-1جدول 

 قطر میله  اندازه لوله
in. mm in. mm 

 311 3و شاملباال تا 
3

8
 5/9 

5 325 1

2
 3/32 

6 351 
 

 

1 211  

31 251 5

8
 9/35 

32 711   

1-0-2-2 

  وسیلهبايد در جايي كه مجموعه آويز به  ،(3-2-3-9)های با قطر كمتر از مقادير مشخص شده در جدول  میله

شگاه مورد ت  ستاندارد يا گواهي ید، أيآزماي شده در   های اندازهو مطابق با محدوديت نامه بودهدارای ا های لوله بیان 

 اند، مجاز به استفاده باشند.مجزا نصب شده های آنها،نامهاستانداردها يا گواهي

1-0-2-3 

ها  های آويز شاخهو يا بزرگتر باشد، كاهش در بارگذاری جانبي بر روی میله 32در  6در جايي كه شیب شاخه  

 ی زير برآورده شود:هابايد به يکي از روش

 عالوه بر آويزهای اصلي مورد نیاز، آويز دوم نیز نصب شود.  -3

 گرفته شود. در نظرهای مهاربندی جانبي و عرضي بر روی خطوط اصلي مجموعه -2

 دار استفاده كنند.ای مفصلآويزهای لوله انشعابي از يک اتصال سازه -7

 كند.های آويز ساپورت ميمیلهابزارهای معادل كه از لوله انشعابي  -3

 شکل -Uهای چنگک -1-0-2-0

 كمتر باشند.( 3-2-3-9)شکل نبايد از مقادير داده شده در جدول  -Uاندازه مصالح میله چنگک 

 0خار مغزی -1-0-2-5

1-0-2-5-0 

 باشد. (3-5-2-3-9) اندازه مصالح میله برای خارهای مغزی نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول

 

                                                                                                                                                                                                 

3 - Eye rods 
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1-0-2-5-2 

 خارهای مغزی بايد برای اجتناب از حركات جانبي با واشرها قفلي، ايمن شوند.

1-0-2-5-3 

سازه  شده  در جايي كه خارهای مغزی به اجزای  سته  سطح بزرگ   ای چوبي ب شر م اند، خار مغزی بايد با يک وا

 ای، عالوه بر واشر قفلي، ساپورت شوند.مستقیماً در مقابل جزء سازه

 

 شکل -Uهای میله چنگک اندازه -0-2-0-1جدول 

 کقطر میله چنگ اندازه لوله
in. mm in. mm 

 51 2و شامل 2تا 
16

5

 
9/3 

21

2
 5/9 83 351تا  65 6تا   

1 211 
2

1
 

3/32 

 های خارهای مغزیاندازه -0-5-2-0-1جدول 

 اندازه لوله

 قطر میله

 خار جوشکاری شده با شده خم خار با
in. mm in. mm in. mm 

 311 3 و شامل 3تا 
3

8
 5/9 

3

8
 5/9 

5 325 1

2
 3/32 1

2
 3/32 

6 351 1

2
 3/32 1

2
 3/32 

1 211 3

4
 3/39 1

2
 3/32 

 

 هاهای رزوه شده میلهقسمت -1-0-2-6

 دار يا خمیده باشند.فرمها نبايد های رزوه شده میلهقسمت

 ها در بتنبست - 1-0-3

1-0-3-0 

های پیش  باشااد، اسااتفاده از مجموعه ممنوع مي (7-7-3-9)يا  (2-7-3-9)در مواردی كه با بندهای  به جز

شده در بتن     صب  ستاندارد يا گواهي ن شد   نامه دارای ا صب  ستاندارد يا گواهي  هو انکرهای پا ن  براینامه دارای ا
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 آويزها، برای خطوط اصلي و انشعابي بايد مجاز باشند. حفاظت از

1-0-3-2 

سرباره     ت شده نبايد در بتن  صب  شود،    انکرهای از پیش ن ستفاده  شعابي، جايي كه    به جزای ا برای خطوط ان

 اند.های سراسری يا آويزهای متصل به بتن جايگزين شدهمهارهای از پیش نصب شده با بولت

1-0-3-3 

 های گچي يا ديگر مواد نرم مشابه استفاده شوند.پیش نصب شده نبايد در سقفنکرهای از ات

1-0-3-0 

برآورده شده است، انکرهای از پیش نصب شده بايد در موقعیت       (5-7-3-9)در مواردی كه الزامات بند  جزبه 

 جان تیرهای بتني به صورت افقي نصب شوند.

1-0-3-5 

 ب شده در موقعیت عمودی تحت هر يک از شرايط زير نصب شوند:بايد اجازه داد تا انکرهای از پیش نص

شتیباني از لوله        كه از بتنهنگامي -3 سته برای پ شک صالح  شن يا م ( يا  in.3)mm311های با قطر های دارای 

 كمتر استفاده شده است.

همچون خرپاها   ایكه مهارهای از پا نصب شده با آويزهای مستقیماً اتصال يافته به اجزای سازه      هنگامي -2

جايگزين  (mm325(in.5)های و تیرهای باربر فوالدی يا اتصاااال يافته به جان تیرهای بتني )برای حمايت از لوله

 شده باشند.

 با همديگر فاصله نداشته باشند. m7(ft31)هنگامي كه مهارهای پا نصب شده بیش از  -7

1-0-3-6 

شده دركنار   سوراخ  صب  سمت      ها برای مهارهای از پا ن سری میله يا در باالی ق سرا تیرها بايد در باالی خط 

 كننده باشند.های فوالدی تقويتتحتاني میله

1-0-3-7 

ها برای مهارهای پا نصب شده، استفاده شده در موقعیت عمودی برای فراهم نمودن تماس يکسان با       سوراخ 

 كاری شوند.روپوش در تمام پیرامون آن، بايد سوراخ
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1-0-3-2 

 استفاده شده، كمتر باشد. شده برای نوع روكش مشخص از مقادير نصب شده نبايد پا مهار سوراخ عمق

 های تفنگیكوبپین -1-0-3-1

1-0-3-1-0 

نامه  دارای استاندارد يا گواهيهای تفنگي، جوشي و ابزارهای مورد استفاده برای نصب اين وسايل بايد كوبپین

 باشند.

1-0-3-1-2 

صالح     صب و م صب مي ي كه پینساختمان اندازه لوله، موقعیت ن ستاندارد شوند بايد مطابق با  ها داخل آن ن يا   ا

 باشند. هاآن نامهگواهي

1-0-3-1-3 

داقل   ح  دارینگه ها توانايي   اند، برای تعیین اينکه اين پین  ها قرار گرفته  پین ها آنهای معرف بتن كه در   نمونه 

گذاری    له  kg733(lb351)بار له  mm51(in.2های  برای لو يا لو له kg353(lb3111های كوچکتر،  (  های  ( برای لو

متری  میلي 325يا   311های  برای لوله  kg535(lb3211)( و in.5/7يا   in.5/2 ،in.7متری )میلي 91يا   11، 65

(in.3  ياin.5.را دارند، بايد آزمون شوند ) 

1-0-3-1-0 

 كوب تفنگي متصل باشد.ر مستقیم به پینوحدهنده بايد بهافزايشهای( های)كوپلینگبوشن

 حداقل اندازه پیچ برای بتن -1-0-3-01

1-0-3-01-0 

شده در             شخص  شده نبايد كمتر از مقادير م صب  شده و درون بتن ن ستفاده  اندازه پیچي كه به همراه آويز ا

 باشد. (3-31-7-3-9)جدول 

1-0-3-01-2 

 .mm2(inد به اندازه ها نبايهای پیچسوراخ
1

16
 از قطر پیچ باشد. ( بزرگتر
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1-0-3-01-3 

 ها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ

 ها در فوالدبست -1-0-0

1-0-0-0 

 اشند.بنامه دارای استاندارد يا گواهيهای تفنگي و پودری، مورد استفاده برای نصب اين وسايل بايد كوبپین

1-0-0-2 

صالح     صب و م صب مي ي كه پینساختمان اندازه لوله، موقعیت ن ستاندارد شوند بايد مطابق با  ها داخل آن ن يا   ا

 باشند هاآن نامهگواهي

1-0-0-3 

شن  شده با تفنگ پودری يا پین   های افزايشبو ص  دهنده بايد مستقیماً به استادهای میخکوب  شي ات ال  های جو

 يابند.

1-0-0-0 

( اتصال   mm7)gauge32های آويزها نبايد توسط جوشکاری به فوالد كمتر از،   های جوشي يا ديگر قسمت  پین

 يابند.

 حداقل اندازه پیچ برای استیل -1-0-0-5

1-0-0-5-0 

شده در            شخص  شده نبايد كمتر از مقادير م صب  شده و درون فوالد ن ستفاده  اندازه پیچي كه به همراه آويز ا

 اشد.ب (3-5-3-3-9)جدول 

1-0-0-5-2 

 .mm 2(inنبايد به اندازهها های پیچسوراخ
1

16
 ، بزرگتر از قطر پیچ باشد.(

1-0-0-5-3 

 ها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ
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 ها در چوببست -1-0-5

 خودكار پیچ -1-0-5-0

1-0-5-0-0 

يا كوچکتر اساااتفاده     mm51(in.2) های برای لوله پیچ خودكار بايد تنها در موقعیت افقي در جان تیر و تنها        

 شوند.

1-0-5-0-2 

 باشند استفاده شوند.نقطه اتصال مي 2پیچ خودكار تنها بايد در اتصال به آويزهايي كه نیازمند 

 

 حداقل اندازه پیچ برای فوالد -0-5-0-0-1جدول 

 پیچ اندازه انداره لوله
in. mm in. mm 

 311و شامل 311تا  3و شامل 3تا 
8

3 31 

5 325 
2

1 32 

6 351   

1 211   

31 251 
8

5 35 

32 711 
4

3 21 

 

 هابا پیچ U-های نوعهای سقفی و چنگکفلنج -1-0-5-2

1-0-5-2-0 

های سقفي و  برآورده شده است، برای فلنج   (7-2-5-3-9)و  (2-2-5-3-9)ر مواردی كه الزامات بند د به جز

 باشند. (3-2-5-3-9) ها نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول، ابعاد پیچU-های نوعچنگک
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1-0-5-2-2 

را ندهد،   mm51(in.2)هايي با حول بندی سقف و ضخامت لبه اجازه استفاده از پیچهنگامي كه ضخامت تخته

( نساابت به همديگر ft31)m7بايد به همراه آويزهايي كه در فواصاال حداكثر  mm35(in.35/3)هايي با حول چپی

 قرار دارند، استفاده شوند.

 بولت یا پیچ خودكار آچارخور -1-0-5-3

1-0-5-3-0 

برآورده شااده اساات، اندازه بولت، پیچ متری يا پیچ خودكار    (2-7-5-3-9)در مواردی كه الزامات بند  به جز

شده           سمت كناری تیر نبايد كمتر از مقادير مشخص  شده بر روی  صب  شده همراه با يک آويز ن ستفاده  آچارخور ا

 باشد. (7-5-3-9)در جدول 

1-0-5-3-2 

هايي با  ( را ندهد، پیچn.i5/2) mm63هايي با حول ها اجازه اسااتفاده از پیچجايي كه ضااخامت تیرها يا تیرچه

( نسااابت به همديگر قرار دارند،       ft31)m7بايد به همراه آويزهايي كه در فواصااال حداكثر         mm51(in.2)حول 

 استفاده شوند.

1-0-5-3-3 

mm2/7(1آچارخور بايد به میزان      های خودكار  های از قبل دريل شاااده برای پیچ    تمام ساااوراخ 

8
in. )  كمتر

 پیچ خودكار آچارخور باشد.ازحداكثر قطر ريشه 

1-0-5-3-0 

mm2(in. 1ها نبايد به اندازه های پیچسوراخ

16
 (، بزرگتر از قطر پیچ باشد.

1-0-5-3-5 

 ها بايد به همراه يک مهره و واشر تخت استفاده شوند.پیچ

 چوبهای پیچ -1-0-5-0

 های چوب بايد با يک پیچ گوشتي نصب شوند.پیچ
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 هامیخ -1-0-5-5

 ها نبايد برای بستن آويزها مورد تأيید قرار گیرند.میخ

 
 انواع متداول آویزهای قابل قبول  -5-0-1شکل 
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 های چوبیهای كنار الوار یا تیرچهپیچ -1-0-5-6

1-0-5-6-0 

(، از لبه پايیني جايي كه خطوط انشاااعابي را        in.5/2)mm63های چوبي نبايد از    های كنار الوار يا تیرچه    پیچ

 كنند، كوتاهتر باشند.( از جايي كه خطوط اصلي را مهار ميin.7)mm35كنند و نبايد كمتر از ساپورت مي

1-0-5-6-2 

سمه  (3-6-5-3-9)الزامات بند  شده با میخ میخ 3هاینبايد برای ت ضخیم mm51(in.2های كاری  تر، قرار  ( يا 

 كار روند.های فوالدی بهباالی تیرگرفته بر 

 2های دوسر رزوهمیله -1-0-5-7

 حداقل اندازه میله دوسر رزوه -1-0-5-7-0

 باشد. (3-3-5-3-9)اندازه میله دوسر رزوه نبايد كمتر از الزامات جدول 

1-0-5-7-2 

های دوسر رزوه   یلهها كه در آن مبندی سقف و حداقل عرض وجه پايیني تیرها يا تیرچه حداقل ضخامت تخته 

 باشند. (2-3-5-3-9)اند نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول استفاده شده

1-0-5-7-3 

 ( مورد استفاده قرار گیرند.in.3)mm311های با قطر بزرگتر از های دوسر رزوه نبايد برای مهار لولهمیله

1-0-5-7-0 

سوراخ  شده برای میله تمام  سر رزوه بايد به میزان  ها از قبل دريل  mm2/7(in. 1های دو

8
( كمتر از حداكثر قطر  

 های دوسر رزوه باشد.ريشه میله

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

3 - Strip 

2 - Coach Screw 
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 نصب آویزهای لوله -1-2

 كلیات -1-2-0

   0پوشش زیر سقف -1-2-0-0

1-2-0-0-0 

صااورت  كشااي اسااپرينکلر بايد به ه اساات، لولهبرآورده شااد (2-3-3-2-9)جز در مواردی كه الزامات بند ه ب

 مستقل، از پوشش زير سقف مهار شود.

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 

3 - Ceiling sheeting 
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 U-های نوعهای سقف و چنگکابعاد پیچ برای لبه فلنج -0-2-5-0-1جدول 

 اندازه لوله
 in. mm 

 فلنج سقفی دو پیچی 

 .in165 in. 5/3پیچ آچارخور  يا 31 in. 5/3پیچ چوبي نمره  51 2و شامل  2تا 

 فلنج سقفی سه پیچی 

 31 in. 5/3پیچ چوبي نمره  51 2و شامل  2تا 

 .in.2 inپیچ آچارخور ) 65 5/2
8

3) 

7 11  

5/7 91  

 (in.2 in.5/1پیچ آچارخور ) 311 3

5 325  

6 351  

 (in.2 in. 85پیچ آچارخور ) 211 1

 فلنج سقفی چهار پیچی 

.31inپیچ چوبي نمره  51 2و شامل  2تا  +5/3 

 (in. 83 in.5/3پیچ آچارخور ) 65 5/2

7 11  

5/7 91  

 (in.5/1 in.7پیچ آچارخور ) 311 3

5 325  

6 351  

.inپیچ آچارخور ) 211 1
8

3 in.7) 

 Uهای نوع کچنگ 

 36 in.2پیچ خودكار نمره  51 2و شامل  2تا 

in.پیچ آچارخور ) 65 5/2
8

3 in.5/2) 

7 11  

5/7 91  

 (in.5/1 in.7) پیچ آچارخور 311 3

5 325  

6 351  

) .inپیچ آچارخور  211 1
8

57) 
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 تیری سمت كنارخودكار برای  یا پیچپیچ های اندازهحداقل  -0-3-5-0-1جدول 

 اندازه لوله
اندازه پیچ یا پیچ خودكار 

 آچارخور

طول پیچ خودكار كه برای 

تیرهای چوبی استفاده 

 شوندمی
in. mm in. mm in. mm 

5/2 31 83 51 2و شامل  5/2تا 
 

65 

2 351تا  65 )شامل( 6تا  2
1 32 7 36 

1 211 85 35 7 36 

 حداقل اندازه میله دوسر رزوه -0-7-5-0-1جدول 

 حداقل نفوذ قطر میله اندازه لوله
in. mm in. mm in. mm 

 311 3و شامل  3تا 
8

3

 
31 7 35 

 م ن م ن م ن م ن 311  3 بزرگتر از

 ن: مجاز نیست.م 

 

1-2-0-0-2 

های سااافالي    ( يا كوچکتر زير ساااقف in.5/3)mm31های  از لوله  دارینگه تنها بايد برای     3آويزهای چنگالي  

 توخالي يا مشبک فلزی و رابیتا و گچ مجاز باشند.

 های انبارش  رک -1-2-0-2

سپرينکلر در رک  جايي كه لوله شي ا شد، لوله   ك شده با صب  شي  های انبارش ن سازه رک ك ش يا  های انباربايد از 

 محافظت شود. (7-9و  2-9)های يا مطابق با شرايط بخش ساختمانسازه 

 

 بندی سقف و عرض تیر یا تیرچهحداقل ضخامت تخته  -2-7-5-0-1جدول 

 پهنای اسمی تیر یا وجه اتصال ضخامت تخته اسمی اندازه لوله
in. mm in. mm in. mm 

 51 2 35 7 51 2و شامل  2تا 

5/2
 

65 3 311 2 51 

7 11     

5/7 91     

3 311 3 311 7 39 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

1- Taggle 
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 ساختمانسازه  -1-2-0-3

1-2-0-3-0 

ست، لوله  كار به (7-7-3-2-9)مگر آنکه الزامات بند  شده ا سپرينکلر به  برده  شي ا سي بايد ب  ك سا س هحور ا یله و

شده از آب به عالوه حداقل   ساختمان سازه   شود، كه بايد تحمل بار لوله پر ( در نقطه آويز را lb251)kg333 مهار 

سط بندهای       شد، به غیر از جاهايي كه تو شته با شده   (3-3-3-2-9)و  (7-7-3-2-9)و  (2-3-3-2-9)دا مجاز 

 است.

1-2-0-3-2 

 باشد، استفاده شوند.ای مقتضي ضروری ميسازهای بايد در جايي كه انتقال بارها به اجزای آويزهای ذوزنقه

 پذیر اسپرینکلرانعطاف شیلنگاتصاالت  -1-2-0-3-3

1-2-0-3-3-0 

صاالت   سپرينکلر  انعطاف شیلنگ ات ستاندارد يا گواهي پذير ا ا هدف  ب هاآنو ديگر اجزای مهاركننده نامه دارای ا

ستاندارد يا   اكشي سیستم اسپرينکلر به اسپرينکلرها بايد مطابق با الزامات      دهنده لولههای اتصال استفاده در نصب  

 های نصب باشد.شامل تمام دستورالعمل نامهگواهي

1-2-0-3-3-2 

ستاندارد مربوط را د             شرايط ا سقف بايد  شدند،  سقف معلق مهار  سط يک  شدند و تو صب  ش هنگامي كه ن ته  ا

 باشد.

1-2-0-3-3 

صاالت   شتر از    انعطاف شیلنگ در جايي كه ات سپرينکلر بی سیله حول دارد و بهm1/3(ft6 )پذير ا سقف معلق   و

شتیبان مي  (2-7-7-3-2-9)مطابق با بند  سازه، به منطور احمینان از اينکه حداكثر       پ صل به  شود، آويزهای مت

 استفاده از آويز)ها( متصل به سازه اظافي، الزامي است. شود،( بیشتر نميft6)m1/3حول بدون مهار از 
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1-2-0-3-0 

های  پذير اسپرينکلر برای اتصال اسپرينکلرها به خطوط انشعابي در سقف     انعطاف شیلنگ در جايي كه اتصاالت  

ستفاده مي  سپرينکلر   »شوند، يک  معلق ا سب محدود كردن جابجايي ا بايد بر روی اجزای مهاركننده تهیه « برچ

 ود.ش

 عرشه فوالدی   -1-2-0-0

1-2-0-0-0 

شتیباني از لوله      شه فوالدی فقط بايد برای پ صل به عر شعابي مت ( يا كوچکتر  in.3)mm25های آويزهای خط ان

 ها انجام گیرد.مجاز باشند و از حريق سوراخ كردن يا پانچ كردن بخش عمودی عرشه فوالدی و با استفاده از پیچ

1-2-0-0-2 

mm5/9(in. 3فاصله از پايین سوراخ پیچ تا پايین عضو عمودی نبايد كمتر از 

8
 باشد. (

1-2-0-5 

شد، لوله      جايي كه لوله شده با صب  سپرينکلر زير كانال ن شي ا سازه   ك شي بايد از  ساپ  ساختمان ك های  ورتيا از 

ساپورت      شرط آنکه چنین  شود به  شتیباني  شده در بن   هايي قادر به تحمل بار كانال وكانال پ شخص  د مقدار بار م

 باشند. (9-2-3-7-3)

 حداكثر فاصله بین آویزها -1-2-2

1-2-2-0 

  ()ب(3-2-2-9) يا جدول ()الف(3-2-2-9)حداكثر فاصله بین آويزها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول    

 برده شده است.كار به (3-2-9)مواردی كه مقررات بند  به جزتجاوز كند 

1-2-2-2 

بايد به حور مشاااخص در      نامه   دارای اساااتاندارد يا گواهي    حداكثر فاصاااله بین آويزها برای لوله غیرفلزی       

 های محصول مجزا اصالو شوند.نامهاستانداردها يا گواهي
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 محل آویزها بر روی خطوط انشعابی  -1-2-3

1-2-3-0 

مشااخص   (3-7-6)حور كه در بند بايد برای پشااتیباني از لوله فلزی يا تیوب مسااي همان (7-2-9)زير بخش 

   باشد.مي (2-2-9)رود و موضوع الزامات كار بهشده است، 
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 (in.-ftحداكثر فاصله بین آویزها ) -الف -0-2-2-1جدول 

 
 (mm) اندازه لوله اسمی

𝟑

𝟒
 0 𝟏

𝟏

𝟒
 𝟏

𝟏

𝟐
 2 𝟐

𝟏

𝟐
 3 𝟑

𝟏

𝟐
 0 5 6 2 

لوله فوالدی 

رزوه  به جز

 شده سبک
 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 32-1 32-1 ق ن

لوله فوالدی 

رزوه شده 

 سبک
 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 32-1 32-1 32-1 32-1 32-1 32-1 ن.ق

 35-1 35-1 35-1 35-1 35-1 32-1 32-1 32-1 31-1 31-1 1-1 1-1  لوله مسي 

لوله 
CPVC 

 .نق .نق .نق .نق .نق 1-31 1-9 1-1 1-3 6-6 1-6 6-5

لوله مجرايي 

 آهني -
 35-1 35-1 .نق 35-1 .نق 35-1 .نق .نق .نق .نق .نق .نق

 ق.ن: قابل كاربرد نیست

 متر(میلی -حداكثر فاصله بین آویزها )متر -ب- 0-2-2-1جدول 

 
 (mm)اندازه لوله اسمی

21 25 32 01 51 65 21 11 011 025 051 211 

رزوه شده  به جزلوله فوالدی 

 سبک 
 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 3/7 3/7 ق.ن

 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 ق.ن لوله فوالدی رزوه شده سبک 

 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 6/3 3/7 3/7 1/7 3/2 3/2  لوله مسي 

 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن CPVC 3/3 1/3 2 3/2 3/2 3/2 1/7لوله 

 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن آهني -لوله مجرايي 

 .ق.ن: قابل كاربرد نیست

 

 حداقل تعداد آویزها -1-2-3-2

1-2-3-2-0 

-2-7-2-9)تا  (2-2-7-2-9)نبايد برای هر بخش لوله كمتر از يک آويز وجود داشته باشد، مگر آنکه الزامات  

 برآورده شده باشد. (5

1-2-3-2-2 

اند، آويزها مجاز هسااتند كه حداكثر در  ( قرار گرفتهft6)m1/3در جايي كه اسااپرينکلرها در فواصاال كمتر از  

 اند،  برآورده شده (7-2-7-2-9)( از همديگر قرار گیرند، مگر آنکه الزامات بند ft32)m 3/7فواصل 
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1-2-3-2-3 

-2-9)یکي، بر روی يک مقطل پیوسته لوله، فاصلة آويز بايد مطابق با جدول   مکانهای جوشي يا  برای خروجي

 باشد. ()ب(3-2-2-9)يا جدول  ()الف(-2

1-2-3-2-0 

شخص يا جايي       m 1/3(ft6های ابتدايي كمتر از حول ستم م سی ( نیاز به آويز ندارند مگر روی خط پايان يک 

 كه يک آويز لوله اصلي میاني حذف شده باشد.  

1-2-3-2-5 

-3-2-2-9) هنگامي كه فاصااله تجمیعي بین آويزهای روی خطوط انشااعابي از فاصااله مورد نیاز در جدول  

 تجاوز نکند، يک بخش منفرد از لوله نیاز به آويز ندارد. ()ب(-3-2-2-9)و جدول  ()الف(

 فاصله تا آویزها -1-2-3-3

 ( باشد.in.7)mm36يد كمتر از فاصله بین يک آويز و خط مركزی يک اسپرينکلر باالزن نبا

 های مهار نشدهطول -1-2-3-0

1-2-3-0-0 

سپرينکلر انتهايي و آخرين آويز روی خط )لوله( نبايد بزرگتر از      شده بین ا برای لوله فوالدی، حول افقي مهار ن

m9/1(in.76  برای لوله )mm25(in.3 ،)m2/3(in.31  برای لوله )mm72(in 1
1

4
های  ( برای لوله in.61)m5/3( و 

mm31(in. 1
1

2
 های  بزرگتر باشد.( يا لوله

1-2-3-0-2 

سپرينکلر انتهايي و آخرين آويز روی خط )لوله( نبايد بزرگتر از       شده بین ا سي، حول افقي مهار ن برای تیوب م

mm353(in.31  برای لوله )mm25(in.3 ،)mm631(in.23  برای لوله )mm72(in. 1
1

4
 ( برایin.71)mm362( و 

mm31(in. 1های لوله
1

2
 های بزرگتر باشد.(  يا لوله

1-2-3-0-3 

تجاوز شاااود، لوله بايد تا بعد از اساااپرينکلر    (2-3-7-2-9)و  (3-3-7-2-9)های بند   جايي كه از محدوديت    

 .شودآخری امتداد يابد و با يک آويز اضافي مهار 
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1-2-3-0-0 

( و شاااخه باالی سااقفي كه اسااپرينکلرها در  psi311)bar3حول پشااتیباني نشااده با حداكثر فشااار بیش از  

 آن سقف قرار دارند. زن زيرموقعیت پايین

1-2-3-0-0-0 

صال             شي از ات شد، به جز فشار نا سپرينکلر بیشتر با ستاتیک يا جاری، هر كدام در ا در جايي كه حداكثر فشار ا

شده، از    آتش شاني اعمال  سقفي در             bar9/6(psi 311ن سپرينکلرهای  سقف ا شاخه باالی  شود و يک  شتر  ( بی

زن  كننده و اساااپرينکلر انتهايي در موقعیت پايین    زن را تأمین كند، مجموعه آويز مهار لوله تأمین      موقعیت پايین  

 بايد از نوعي باشد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری كند.

1-2-3-0-0-2 

سپري     شده بین ا ساپورت ن شاخه نکلر انتهايي در موقعیت پايینحول    زن يا لوله رابط رو به پايین و آخرين آويز 

 ( برای لوله مسي باشد.in.6)mm351( برای لوله فوالدی و in.32)mm711نبايد بزرگتر از 

1-2-3-0-0-3 

شااود، لوله بايد دورتر از اسااپرينکلر انتهايي امتداد   تخطي مي (2-3-3-7-2-9)هنگامي كه از محدوديت بند 

 يابد و توسط يک آويز اضافي مهار شود.

1-2-3-0-0-0 

ترين آويز به اساااپرينکلر بايد از نوعي باشاااد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری شاااود، مگر آنکه نزديک

 ده شده باشد.استفا (3-7-7-3-2-9)شیلنگ انعطاف پذير اسپرينکلر مطابق 

 نشدهطول بازوی انتهایی مهار  -1-2-3-5

1-2-3-5-0 

سپرينکلر، لوله عمودی رو به پايین، يا لوله عمودی      شده تا يک ا حول افقي تجمیعي يک بازوی انتهايي مهار ن

 ( برای تیوب مسي بیشتر شود.in.32)mm711( برای لوله فوالدی و in.23)mm631رو به باال نبايد از 

1-2-3-5-2 

  كننده( و شاااخه باالی سااقف تأمینpsi113)bar9/6حول بازوی انتهايي مهار نشااده با حداكثر فشااار بیش از 

 زن زير سقف.اسپرينکلرها در موقعیت پايین
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1-2-3-5-2-0 

صال بخش آتش اعمال           شد، ات شتر با سپرينکلرها بی ستاتیک يا جاری، هر كدام در ا شار ا در جايي كه حداكثر ف

( تجاوز كند و يک خط )لوله( انشاعابي باالی يک ساقف اساپرينکلرها را در موقعیت     psi311)bar9/6شاود، از  مي

آويزان زير سااقف تأمین و تغذيه كند، حول افقي تجمیعي يک بازو انتهايي مهار نشااده تا يک اسااپرينکلر، لوله    

mm351(in.6  )های فوالدی و  وله ( برای لin.32)mm711عمودی رو به پايین، يا لوله عمودی رو به باال نبايد از          

 برای تیوب مسي بزرگتر باشد.

1-2-3-5-2-2 

 ترين آويز به اسپرينکلر بايد از نوعي باشد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری كند.نزديک

1-2-3-6 

 ديواری نصب شده بر روی ديوار بايد برای جلوگیری از حركات مهار شوند. اسپرينکلرهای

 های عمودی رو به بااللوله -1-2-3-7

 ( يا بزرگتر بايد در مقابل حركات جانبي مهار شوند.ft3)m2/3  های عمودی رو به بااللوله

 های اصلیموقعیت آویزها روی لوله -1-2-0

1-2-0-0 

شعابي، يا روی        (6-3-2-9)تا  (2-3-2-9)مواردی كه الزامات  به جز ست، بین هر خط )لوله( ان شده ا فراهم 

 باشند. (2-2-9)باشد، آويزهای لوله اصلي بايد مطابق با هر شاخه، هر كدام كه دارای ابعاد كوچکتری مي

1-2-0-2 

شده يا  برای خروجي صله آويز بايد مطابق با جدول     مکانهای جوش داده  سته لوله، فا یکي روی يک بخش پیو

 باشد. ()ب(3-2-2-9)يا جدول  ()الف(9-2-2-3)
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1-2-0-3 

ستم       برای لوله سی شعاب در  صلي ان شاخه، آويز میاني    3هاييهای لوله فوالدی در زير حاقهای ا كه دارای دو 

ست كه حذف   شد و تا           شود مجاز ا شده با صب  شاخه ن صل به تیرک فرعي بر روی هر  شرط آنکه يک آويز مت به 

 های اصلي انشعاب نزديک باشد.دهد به لولهفرعي اجازه ميآنجايي كه محل تیرک 

1-2-0-3-0 

 نصب شوند. (7-2-9)بند مانده آويزهای شاخه بايد مطابق با باقي

1-2-0-0 

ستم      برای لوله سی صلي در  شعاب ا صلي    7های دارای های لوله فوالدی تنها در زيرحاقهای ان خط لوله تغذيه ا

سط يا كن  به صل به      صورت تغذيه از و شرط آنکه يک آويز مت ست به  شدن ا ار، تنها يک آويز میاني مجاز به حذف 

شد و تا آنجايي كه محل تیرک فرعي اجازه مي      شده با صب    های اصلي دهد به لولهتیرک فرعي بر روی هر شاخه ن

 انشعاب نزديک باشد.

1-2-0-0-0 

 نصب شوند. (7-2-9) بند مانده آويزهای شاخه بايد مطابق باباقي

1-2-0-5 

ستم       برای لوله سی شعاب در  صلي ان شاخه يا لوله تغذيه    3های دارای های لوله فوالدی تنها در زيرحاقهای ا

صلي كه به  ست به      ا شدن ا سط يا كنار، دو آويز میاني مجاز به حذف  صله     صورت تغذيه از و شرط آنکه حداكثر فا

شده در      شخص  صل م شتر نبا  (7-2-9)بند بین آويزها از فوا صل به تیرک فرعي بر روی هر    بی شد و يک آويز مت

 دهد به لوله انشعاب نزديک باشد.شاخه نصب شده باشد و تا آنجايي كه محل تیرک فرعي اجازه مي

1-2-0-6 

صلي، آويزهای ذوزنقه  ضای قاب         در انتهای لوله ا صلي تا نزذيک اع شود، مگر آنکه لوله ا صب  ای میاني بايد ن

صب يک آوي      سیله ن صورت آويز میاني مي   سازه، بو شد. در اين    تواند مطابق بندهایز در آن نقطه، امتداد يافته با

 حذف شود. (5-3-2-9)تا ( 9-2-3-7)
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1-2-0-7 

يک بخش مجزا از لوله نبايد به يک آويز نیاز داشته باشد هنگامي كه فاصله تجمیعي بین آويزهای روی شبکه      

 تجاوز نکند. ()ب(3-2-2-9)و  ()الف(3-2-2-9)از فاصله مورد نیاز در جدول 

 مهار رایزرها -1-2-5

1-2-5-0 

mm631(in.23  )های رايزر يا آويزهای قرار گرفته بر روی اتصااااالت افقي تاحداكثر رايزرها بايد توساااط گیره

 خط سراسری رايزر محافظت و پشتیباني شوند.

1-2-5-2 

 استفاده قرار گیرند.های مهاركننده رايزر نبايد از نوع پیچي، مورد گیره

1-2-5-3 

ستفاده از میله      گیره شده به ديوارها با ا شده )مهار  صل  های آويز در موقعیت افقي، مجاز به مهار  های رايزر مت

 باشند.عمودی رايزرها نمي

 ی چند طبقههاساختمان -1-2-5-0

1-2-5-0-0 

حبقه، در هر حبقه يک در میان، باال و پايین  ترين ی چند حبقه، مهارهای رايزر بايد در پايینهاسااااختماندر 

 ها مسیر و در باالی رايزر فراهم شوند.خمیدگي

1-2-5-0-2 

چنین بايد لوله را برای جلوگیری از حركت رو به باال در محور لوله ناشااي  ترين حبقه، همهای باالی پايینمهار

 پذير، مهار نمايد.از استفاده از اتصاالت انعطاف

1-2-5-0-3 

 تشکیل دهد. مهار زمیني بايد اولین سطح مهار رايزر را شوند،جايي كه رايزرها به زمین مهار مي در
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1-2-5-0-0 

شوند، اولین سطح سقف باالی شکست       باشند يا از سطح زمین شروع نمي   جايي كه رايزرها دارای شکست مي  

 مسیر بايد اولین سطح مهار رايزر را تشکیل دهد.

1-2-5-5 

 ( باشد.ft25)m6/3مهارها برای رايزرها نبايد بیشتر از فاصله بین 

  0دارندههای نگهپایه -1-2-6

 كلیات -1-2-6-0

1-2-6-0-0 

شتیباني از لوله های نگهدر جايي كه پايه ستم به    دارنده برای پ سی شي  بايد   (6-2-9)روند، الزامات بند كار ميك

 برآورده شده باشند.   (2-3-6-2-9)كه الزامات بند كار روند مگر اينبه

1-2-6-0-2 

سط يک مهندس حرفه  های نگهپايه شده تو شتن همه موارد زير       دارنده تأيید  شده با دا شناخته  سمیت  ای به ر

 باشند: (6-2-9)بايد جايگزين قابل قبولي برای الزامات بند 

برابر  5دارنده لوله بايد حوری حراحي شاده باشاند كه توانايي حمايت و محافظت از حداقل   های نگهپايه (3)

 كشي داشته باشند.را در هر نقطه از پشتیبان لولهkg333(lb251 )مجموع وزن لوله پر شده از آب به عالوه 

 پشتیبان بايد برای پشتیباني از سیستم كافي باشند. طاين نقا (2)

صله  (7) شده برای نوعي از لوله چنانچه در جدول   دارندهگذاری بین نگهفا های لوله نبايد بیش از مقدار داده 

 داده شده، باشد. ()ب(3-2-2-9)يا جدول  ()الف(9-2-2-3)

 دارنده لوله و اجزای آن بايد آهني باشند.نگه پايه (3)

شان دادن تنش  (5) سعه يافته در نگه زماني كه ن صاالت و لوله های تو شي دارنده لوله، ات ستم و عوامل    ك  سی

 ايمني مجاز توسط مرجل ذيصالو بازبیني الزامي است، محاسبات جز ي بايد ثبت شوند. 
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1-2-6-0-3 

شده  ستم     در جايي كه الزام  سی ست  شي از زلزله    های محافظتا سیب نا كننده در برابر آتش پايه آبي در برابر آ

 برآورده كند.را نیز  (1-7-9)محافظت شده باشند، لوله بايد الزامات بند 

 دهندهمواد جزء تشکیل -1-2-6-2

1-2-6-2-0 

 مجاز شده باشند.   (22-6-2-9)دارنده لوله و اجزای آن بايد آهني باشند مگر اينکه در بند نگه پايه

1-2-6-2-2 

های آتش اثبات شااده برای كاربرد در خطر مناسااب و مطابق با الزامات ديگر اين  اجزاء غیرآهني كه با آزمون

 بخش هستند، بايد قابل قبول باشند.

1-2-6-3-2 

دارنده با  های نگهمجاز است كه به وسیله پايه   31( و شامل آن با رده  in.31)mm211قطرهای لوله حداكثر تا 

 كه همه شرايط زير برآورده شوند:( نگه داشته شوند، زمانيin.2)mm51قطر 

شد چنانچه از پا m2/3(ft3حداكثر ارتفاع بايد  (3) شته  دارنده لوله تا خط مركزی لولهيه نگه( با ای كه نگه دا

 گیری شده باشد.شود، اندازهمي

 پايه لوله بايد به صورت محوری بارگذاری شده باشد. (2)

1-2-6-3-3 

آمده    ()ب( -3-2-2-9)يا   ()الف(3-2-2-9)های لوله نبايد از مقاديری كه در جدول        دارنده فاصاااله بین نگه   

 بیشتر شود.

 دارنده لولهپایه نگه -1-2-6-0

1-2-6-0-0 

 دارنده لوله بايد با روشي تأيید شده، محافظت شود.پايه نگه
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1-2-6-0-2 

  های فوالدیخور يا فلنجهای آهني قابل انعطاف و چکشدارنده لوله بايد رزوه شااده با فلنجصاافحات پايه نگه

 باشد. (3-3-6)جوش داده شده مطابق با جدول 

1-2-6-0-2-0 

شده مطابق بند    دارندهای نگههپايه صب  شده      (2-7-6-2-9)های ن صفحه فوالدی جوش  بايد برای كاربرد در 

 مجاز باشند.

1-2-6-0-3 

ا  نامه فني ي   های بايد به يک كف بتني يا پاخور با اساااتفاده از مهارهای بتني دارای گواهي            دارنده های نگه  پايه  

 ديگر وسايل گواهي و تأيید شده، محکم شوند.

1-2-6-0-0 

 مهار بايد برای اتصال به صفحه پايه به كف استفاده شود. 3حداقل 

1-2-6-0-5 

شااامل آن و  و mm35(in.7)دارنده تا برای قطرهای پايه نگه mm5/32(in.5/1) حداقل قطر برای مهارها بايد

mm6/35(in.5
 و بزرگتر باشد. mm311(in.3)دارنده با قطر های نگهبرای پايه( ⁄8

1-2-6-0-5-0 

mm3/9(in.3مهارهای  باشد، (2-7-6-2-9)دارنده مطابق بند جايي كه پايه نگه
 بايد مجاز باشند. (⁄8

 زلزله  ناشی از هایكشی در مقابل تخریبمحافظت از لوله -1-3

ستاندارد   سازه ايران، ضوابط حراحي لرزه  2111در ويرايش آخر ا یکي  مکانای از جمله تأسیسات   ای اجزای غیر

ضوابط در چارچوب اين       ست. لذا رعايت اين  شده ا ستورالعمل و برقي ارا ه  ست كه مختص      د شور الزامي ا در ك

ها با اهمیت زياد و خیلي زياد  ساااختمانها با اهمیت متوسااط و تعداد حبقات بیش از هشاات حبقه و ساااختمان

 باشد.مي



 )اسپرینکلرها( بارنده خودكار اطفای حریقهای دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 300

 

 

 كلیات -1-3-0

1-3-0-0 

كننده آتش پايه آبي نیاز به محافظت در مقابل تخريب ناشي از زلزله دارند،  های محافظتدر جايي كه، سیستم

 .شودفراهم  (2-3-7-9) بند بايد اعمال شود مگر اينکه الزامات (7-9)الزامات بخش 

1-3-0-2 

ای  های اسپرينکلر در مقابل زلزله كه بر اساس آنالیز زلزله  كننده محافظت از سیستم  های جايگزين فراهمروش

ای است كه عملکرد سیستم حداقل     گونهباشند و به ای دارای صالحیت، مي اهي شده توسط يک مهندس حرفه  گو

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.باشد، ميای قابل انتظار ميتحت نیروهای زلزله ساختمانمعادل با عملکرد سازه 

 موانع اسپرینکلرها -1-3-0-3

 باشند. (1)نبايد مسیرتخلیه اسپرينکلر را مسدود كنند و بايد مطابق با قوانین موانل فصل  2و قیود 3مهاربندها

 هابوشن -1-3-2

1-3-2-0 

شن  ستاندارد يا گواهي پذير های لوله انعطافبو صال مي كه انتهای دندانهنامه دارای ا ه دهند بايد بدار لوله را ات

mm65(in 2های های مجزای لولهشگرفته شوند تا بخ  در نظرعنوان مفصل خمیدگي  
1

2
( يا بزرگتر اجازه حركات  

 اند را داشته باشند.را كه به آن اتصال يافته ساختمانهای مجزای متفاوت با بخش

1-3-2-2 

 های ساختاری درون يک سیستم بايد چیدمان يابند.ها برای منطبق شدن با جداسازیبوشن

1-3-2-3 

ستم    شن   سی شامل بو ضافي همانند   های انعطافهای  پذيرتر از مقادير مورد نیاز اين بخش بايد با يک مهاربند ا

 .شودمجهز  (9-5-5-7-9)موارد مورد نیاز در بخش 

 

                                                                                                                                                                                                 

3 - Braces 

2 - Restraints 
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1-3-2-3-0 

 پذير بايد مطابق زير نصب گردند:های انعطافبوشن

 ه الزامات زير فراهم شوند:( باال و پايین رايزرها، مگر اينکin.23)mm631تا فاصله   -3

 باشند.پذير مجاز به حذف شدن ميهای انعطاف( بوشنft7)m 9/1در رايزرهای كوچکتر از  -الف

 باشد.پذير كافي مي( يک بوشن انعطافft3تا  ft7) m3/2تا  m9/1در رايزرهای  -ب

 ی چندحبقه.هاساختمان( پايین كف در in.23)mm611( باال و تا فاصله in.32)mm711تا فاصله  -2

سطح ديوار، مگر اينکه مطابق با  mm711(ft3روی هر دو حرف ديوارهای بتني يا بنايي درون  -7  )(9-7-3)  ،

 فاصله الزم فراهم شده باشد.

 ( از درز انبساطin.23)mm611تا فاصله   -3

هايي از سیستم    ( به بخشft53)m 6/3( باالی لوله عمودی رو به پايین بزرگتر از in.23)mm611تا فاصله   -5

 نظر از اندازه لوله.كنند، صرفكه بیش از يک اسپرينکلر را تغذيه مي

( پايین هر نقطه میاني مهار شاااده برای رايزر يا ديگر      in.23)mm611( باال و  in.23)mm611تا فاصاااله     -6

 های عمودی.لوله

1-3-2-3-2 

شن انعطاف  شد،        هنگامي كه بو صلي تغذيه كف با صلي به لوله ا شعابات ا پذير زير كف در باالی محل تحويل ان

 :شودپذير بايد مطابق با يکي از موارد زير فراهم يک بوشن انعطاف

 صورت افقي باشد.( از تحويل در جايي كه محل تحويل بهin.23)mm611های افقي تا فاصله در بخش -3

 باشد.های عمودی از تحويل در جايي كه محل تحويل شامل يک رايزر ميدر بخش -2

 های عمودی رو به پایینپذیر برای لولههای انعطافبوشن -1-3-2-0

،  ایهای عمودی رو به پايین به خطوط شااایلنگي، اساااپرينکلرهای قفساااهپذير برای لولههای انعطافبوشااان

 صورت زير نصب گردند:نظر از اندازه لوله بهصرفها و ساختارهای خود ايستا بايد حبقهنیم

 (  باالی لوله عمودی رو به پايینin.23)mm611تا فاصله  -3

صله   -2 شتیبان لوله عمودی رو به پايین جايي كه مهار  mm611(in.23تا فا صال پ وله  های ل( باالی باالترين ات

 اند.هفراهم شد میان حبقهعمودی رو به پايین برای سازه، قفسه يا 

( باالی پايین لوله عمودی رو به پايین جايي كه هیچ مهار اضاااافي برای لوله            in.23)mm611تا فاصاااله     -7

 عمودی رو به پايین فراهم نشده است.
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 مجموعه جداسازی زلزله -1-3-3

1-3-3-0 

ر از اندازه، از درز  ظنكشااي اسااپرينکلر، صاارف يک مجموعه جداسااازی زلزله مورد تأيید بايد در جايي كه لوله

 .شودكند، نصب ، در سطح زمین و در باالی آن عبور ميساختمانانبساط جداساز زلزله 

1-3-3-2 

  ای كه اجازه حركتگونهپذير باشند به های انعطافای بايد متشکل از اتصاالت يا لوله  های جداساز لرزه مجموعه

صله جداسازی شده به دو برابر اندازه معمولش و حركت    كافي برای بسته شدن فاصله جداسازی شده، باز شدن فا      

 نسبت به فاصله جداسازی شده در دو جهت ديگر به مقداری برابر فاصله جداسازی شده را فراهم كند.

1-3-3-3 

دساات محل تا حداكثر  باالدساات و پايین چهار راهي در بايد شااامل يک مهاربندزلزله مجموعه جداسااازی 

m1/3(ft6 از مجموعه ).جداسازی باشد 

1-3-3-0 

 اتصالي داشته باشند.زلزله مهاربندی نبايد به مجموعه جداسازی 
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mm011(in.0 .)ها با قطر اسمی تا  ( در محل تقاطع لولهin.2)mm211ای با فاصله جداسازی مجموعه جداساز لرزه -0-3-3-1شکل 

 ها و فواصل باید متناسباً اصالح شوند(طولها، لوله )برای سایر فواصل جداسازی و اندازه
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 فاصله باز -1-3-0

1-3-0-0 

شاااامل   هاسااااختمانها، ساااکوها و پي های پیرامون ديوارها، كفكشااايفاصاااله باز بايد در احراف همه لوله

 كشي كمکي فراهم گردند.نشاني و ديگر لولهها، اتصال آتشزهکشي

1-3-0-2 

های اند، در جايي كه لوله از سوراخ مهیا شده  (3-3-7-9)تا  (7-3-7-9)بندهای به غیر از مواردی كه الزامات 

ها ای باشند كه قطر اسمي سوراخها بايد به اندازهكند، سوراخها عبور مي، ديوارها يا كفهاساختماندر سکوها، پي 

mm91(in 3( تا لوله   in.3)mm25( بزرگتر از لوله برای لوله   in.2)mm51به میزان  
1

2
( و قطر ساااوراخ به میزان   

mm311(in.3بزرگتر از قطر لوله برای لوله ) هایmm311(in.3 .يا بزرگتر باشد ) 

1-3-0-3 

سمي           ست، با قطر ا شده ا سط منفذ عبور لوله فراهم  صله باز تو ( بزرگتر از قطر  in.2)mm51در جايي كه فا

سمي لوله برای لوله  mm91(in 3( تا in.3)mm25های به اندازه ا
1

2
صله    ست و فا شده   ( قابل قبول ا های باز مهیا 

های با اندازه    ( بزرگتر از قطر اسااامي لوله برای لوله  in.3)mm311توساااط يک منفذ عبور لوله با قطر اسااامي      

mm311(in.3.و بزرگتر قابل قبول است ) 

1-3-0-0 

یازمند داشااتن يک نرخ كند، كه نهای شااکننده مشااابه عبور مي های گچي يا سااازهای كه از تختهبرای لوله

 باشد.گونه فاصله باز الزم نميمقاومت در برابر آتش نیستند، هیچ

1-3-0-5 

قرار گرفته   ساااختمان( هر دو حرف ديوار، كف، سااکو يا پي ft3)mm711پذير درون های انعطافاگر بوشاان

 باشد.باشند، نیاز به هیچ فاصله باز نمي

1-3-0-6 

صور   جايي كه لوله شي افقي به  ستون ك صاالتي كه يک مجموعه ديوار يا كف /   ت عمودی از  های متوالي يا ات

 باشد.گونه فاصله باز الزم نميكند، هیچدهد عبور ميسقف را تشکیل مي
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1-3-0-7 

پذيری ذاتي معادل با بزرگتر از حداقل انعطاف  در جايي كه اثبات شااده اساات كه لوله غیر فلزی دارای انعطاف

ش      سط بو شده تو سکو يا پي    mm711(ft3)پذير قرار گرفته درون های انعطافنمهیا  هر دو حرف از ديوار، كف، 

 باشد.باشد نیاز به فاصله باز نمي ساختمان

1-3-0-2 

صله  سازگار با مواد لوله انعطاف بايد با يک ماده های بازفا شند، در جايي كه الزم مي   پذير كه  شي با شد، پر   باك

 شود.

1-3-0-1 

ه  به هر شکلي عبور نکرده و استفاده نشد    هاآنكشي اسپرينکلر از   ي، كه لولهساختمان فاصله باز ناشي از اجزای   

 ( باشند.in.2)mm51صورت تجمعي بايد حداقل است، به

1-3-0-01 

سوراخ   در جايي كه لوله سط  شي تو شتیبان و حمايت مي ساختمان های درون اجزای ك شوند و مطابق با بند   ي پ

 باشد.گونه فاصله باز نیاز نميباشند هیچمي (9-3-3-6-7)

 های جانبی مهاركننده -1-3-5

 كلیات   -1-3-5-0

1-3-5-0-0 

ستم به     لوله سی شي  منظور تحمل هر دوبار افقي، جانبي و حولي زلزله و همچنین برای جلوگیری از حركات  ك

 عمودی قا م ناشي از بارهای زلزله بايد مهار شده باشند.

1-3-5-0-2 

اتصااال يافته اساات بايد مشااخص شااود كه قادر به تحمل بارهای زلزله   هاآنای كه مهاربندی به اجزای سااازه

 اعمال شده، اضافي هستند.

1-3-5-0-3 

 تعیین شوند. (9-5-7-9)كشي سیستم بايد مطابق با بخش بارهای افقي بر روی لوله
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1-3-5-0-0 

شترک بايد برای      شتیبان م ساختار پ شده در   يک  و بار زلزله   (3-7-3-3-9)ساپورت كردن بارهای ثقلي ذكر 

 مجاز باشند. (9-5-7-9)ذكر شده در بند 

1-3-5-0-0-0 

شااود، سااازه بايد برای كه يک سااازه ساااپورت مشااترک برای تحمل بارهای ثقلي و زلزله اسااتفاده ميهنگامي

ستم   تحمل اين بارها برای تمامي لوله سی شود و  ساختار با ب های ها حراحي  -7-9)كارگیری بندهای ه توزيل روی 

 های توزيل اعمال شود.كه به تمام سیستم 5/3( PIبا يک ضريب اهمیت ) (6-9-5-7-9)يا  (5-9-5

1-3-5-0-5 

-3-9)های توزيل در بند اگر يک سازه ساپورت مشترک برای ساپورت كردن لوله اسپرينکلر و ديگر سیستم         

را فراهم نکند موارد زير بايد   (3-3-5-7-9)اسااتفاده شااود و آن سااازه مقاومت زلزله مورد نیاز در بند  ( 3-7-3

 فراهم گردند:

ستفاده از روش بند     -3 سپرينکلر با ا شده از آب و     ب (6-5-7-9)لوله ا سپرينکلر پر  شامل لوله ا ا منطقه تأثیر 

ستم    سی شترک           های توزيل ديگر كه بهتمام  شتیبان م سازه پ شد و به  ستقل مجهز به محافظت زلزله نبا صورت م

 اتصال يافته است، بايد مهار شود.

ته است، اتصال يافيا سازه كه سازه پشتیبان مشترک   ساختمان مهاركننده جانبي اسپرينکلر  بايد به همان   -2

 متصل شود.

1-3-5-0-6 

 كار گرفته شوند.كشي پايین دست شیر تخلیه نبايد بهبرای لوله (5-7-9)الزامات مهاركننده بند 

   هانامهاستانداردها یا گواهی -1-3-5-2

1-3-5-2-0 

ستاندارد يا گواهي بندی جانبي برای حداكثر نرخ بارگذاری بايد های مهارمجموعه شند مگر اينک نامه دارای ا ه  با

 مهیا شده باشند. (2-2-5-7-9)الزامات بند 
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1-3-5-2-2 

حور كه در  ها همانها يا میلهها(، ورقها )نبشااايكننده از لوله، زاويهدر جايي كه مهاركننده جانبي اساااتفاده     

اند نشان داده شده ()پ( -1-33-5-7-9)و جدول  ()ب( -1-33-5-7-9)و جدول  ()الف( -1-33-5-7-9)جدول 

 باشند. نامهاستاندارد يا گواهيدارای كار گرفته شوند، اجزا الزم نیست به

1-3-5-2-2-0 

دارای اسااتاندارد يا  بايد  هاآنهای رابط )اتصاااالت( اسااتفاده شااده با مواد ويژه   اتصاااالت مهاركننده و میله

 شوند.نامه گواهي

1-3-5-2-3 

حور كه  درجه است بايد كاهش يابند، همان  91هايي كه زاويه مهاربندی با محور قا م كمتر از نصب بارها برای 

 نشان داده شده است. (7-2-5-7-9)در جدول 

 

 ترین جزء مجموعه مهاركنندهبار افقی مجاز روی مجموعه مهاربند بر اساس ضعیف -3-2-5-3-1جدول 

 افقی مجازبار  درجات زاویه مهاربند از محورقائم

 111/2تقسیم بر  استانداردنرخ بار  33 تا 71

  333/3تقسیم بر  استانداردنرخ بار  59 تا 35

  355/3تقسیم بر  استانداردنرخ بار  19 تا 61

 استانداردنرخ بار  91

 

 مواد سازنده -1-3-5-3

1-3-5-3-0 

 اجزای مجموعه مهاربندی جانبي بايد از آهن باشند. (2-7-5-7-9)موارد مجاز توسط  به جز

1-3-5-3-2 

 اند و برای اينهای آتش برای كفايت در كاربرد خطر مورد تأيید قرار گرفتهاجزای غیرآهني كه توسااط آزمون 

 ند.اشبباشند قابل قبول مياند و مطابق با ديگر الزامات اين بخش ميشده نامهدارای استاندارد يا گواهيمنظور 
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 طراحی مهاربندی جانبی -1-3-5-0

1-3-5-0-0 

شوند مگر اينکه الزامات       شي حراحي  ش شاری و ك   (2-3-5-7-9)مهاربندی جانبي بايد برای تحمل نیروهای ف

 مهیا شده باشند.

1-3-5-0-2 

های مهاربندی صرفًا كششي بايد در جايي كه برای اين سرويا ذكر شده است و در جايي كه مطابق        سیستم  

 .باشندباشد، مجاز به استفاده شامل دستورالعمل نصب مي، نامهاستاندارد يا گواهيهای با محدوديت

1-3-5-0-3 

ه نباشااند، حداكثر بار مجاز بايد بر اساااس باشااند چ نامهدارای اسااتاندارد يا گواهيها، چه برای تمام مهاربند

 گرفتن ضرايب ايمني باشد. در نظرترين جزء مهاربند با ضعیف

 مهاربندی جانبی عرضی   -1-3-5-5

 مهاربندی جانبی عرضی -1-3-5-5-0

ها و ديگر و تمام شاااخه هاآننطر از اندازه های اصاالي تغذيه و انشااعابات اصاالي صاارف   بايد برای تمام لوله

mm65(in. 2ها با قطر كشيلوله
1

2
 و بزرگتر، فراهم شود. (

1-3-5-5-0-0 

ضي مجهز نمي    شعابي با مهاربندی جانبي عر شند،  جايي كه خطوط ان   6-7-9بايد با يک قید مطابق با  هاآنبا

 مجهز باشند.

1-3-5-5-2 

-5-5-7-9)يا  (، )پ(، )ت( يا )ث()الف(، )ب(-2-5-5-7-9)بندهای  مهاربندی جانبي عرضااي بايد مطابق با

 كشي سیستم اسپرينکلر باشند.بر اساس مصالح لوله (7
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1-3-5-5-2-0 

بايد مجاز به استفاده از مقادير ارا ه شده در جدول     نامهدارای استاندارد يا گواهي حور ويژه لوله غیراستاندارد به 

 يا مقادير تهیه شده توسط سازنده باشند. ((پ)-9-7-5-2)

1-3-5-5-2-2 

 ( روی مركز بیشتر شود.ft31)m32فاصله نبايد از يک حداكثر فاصله 

1-3-5-5-2-3 

-2-5-5-7-9) حداكثر بار مجاز در منطقه تأثیر يک مهاربندی جانبي نبايد از مقادير داده شاااده در جدول              

 یشتر باشد.ب (7-5-5-7-9)يا از مقادير محاسبه شده مطابق با  ()ث( -2-5-5-7-9)تا جدول  ()الف(

1-3-5-5-3 

 .شودبايد محاسبه  نامه،دارای استاندارد يا گواهيدر منطقه تأثیر برای لوله خاص  (qwF) حداكثر بار

1-3-5-5-0 

كار   كنند، نبايد به    ( تجاوز نمي ft32)m6/7(كه از  in5/2.)mm65برای مقاحل ابتدايي    (3-5-5-7-9)الزامات  

 گرفته شوند.

1-3-5-5-5 

 متر( باشد. 1/3)ft6فاصله بین آخرين مهاربند و انتهای لوله نبايد بیشتر از 
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 فوالدی 01برای لوله رده  (ksi 31=yF( در منطقه تأثیر )پوند(، )pwFحداكثر بار ) -0-الف-2-5-5-3-3-1جدول 

 (.inلوله )

 a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

3 333 19 37 67 52 

1
1

4
 336 333 336 99 17 

5/3 233 397 351 376 333 

2 791 732 256 239 317 

5/2 633 537 321 761 713 

7 966 337 677 537 353 

5/7
 

3213 3125 131 321 617 

3 3673 3713 3133 931 369 

5 2133 2253 3133 3513 3723 

 e 3179 7273 2633 2269 3911و بزرگتر 6

ksiFدارای  Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
y

 30 باشند.مي 

ksiFيک 
y

 30 و همچنین   مصالح ها در خصوصیات   )متوسط( برای گزارش برای تفاوت كارانه عنوان يک مقدار محافظهچنین به هم

 های عملیاتي استفاده شد.برای ديگر تنش

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  عاب اصليشانهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامي كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.لوله با قطر بزرگتر مي 
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 فوالدی 01لوله رده  برای (2mmN/ 217=yF)(، kgدر منطقه تأثیر ) pwFحداكثر بار  -2-الف-2-5-5-3-3-1جدول 

 (mm) لوله

   a(m) های جانبی عرضیمهاربندی فاصله
b0/6 b6/7 c0/1 c7/01 d2/02 

25 51 31 77 29 23 

72 11 63 57 35 71 

31 319 11 32 62 52 

51 333 332 336 99 17 

65 293 277 393 367 373 

11 371 753 213 236 216 

91 513 365 713 723 237 

311 333 597 316 336 739 

325 3236 3123 176 333 613 
e351 3172 3366 3213 3129 162 

 باشند.مي (2mmN/ 233=yF)دارای  Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 

و  مصاالح ها در خصاوصایات   )متوساط( برای گزارش برای تفاوت كارانه عنوان يک مقدار محافظهچنین به  هم (2mmN/ 213=yF)يک 

 های عملیاتي استفاده شد.همچنین برای ديگر تنش

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  عاب اصليشانهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- قرار گیرد هنگامي كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.تواند مورد استفاده لوله با قطر بزرگتر مي 
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 فوالدی  01برای لوله رده  (ksi 31=yF)در منطقه تأثیر )پوند(،  (pwF)حداكثر بار  -0-ب-2-5-5-3-3-1جدول 

 (.inلوله )
  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

3 323 93 39 61 53 

25/3 233 333 331 321 311 

5/3 716 235 213 332 333 

2 521 336 733 292 235 

5/2 913 313 635 557 367 

7 3593 3231 3133 193 353 

5/7 2239 3335 3355 3233 3133 

3 2913 2715 3953 3635 3312 

5 5163 3139 7733 2137 2713 

 e 3197 6733 5337 3373 7337و بزرگتر 6

ksiFدارای  Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
y

 30 باشند.مي 

ksiFيک 
y

 30 ها در خصااوصاایات مواد و همچنین)متوسااط( برای گزارش برای تفاوت انهكارعنوان يک مقدار محافظههمچنین به  

 های عملیاتي استفاده شد.برای ديگر تنش

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتنه لوله و نزديک به هر ادر نقطه سوم از دهخطوط انشعابي فرضي 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميلوله با قطر بزرگتر مي 
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 فوالدی 01برای لوله رده  (2mmN/ 217=yF)(، kgدر منطقه تأثیر ) (pwF)بار  حداكثر -2-ب -2-5-5-3-3-1جدول 

 (mmلوله )

   a(m) های جانبی عرضیمهاربندی فاصله
b0/6 b6/7 c0/1 c7/01 d2/02 

25 55 33 76 73 26 

72 93 31 67 53 35 

31 379 333 93 31 65 

51 276 319 355 372 333 

65 336 753 297 253 231 

11 323 511 335 313 733 

91 3113 115 661 566 333 

311 3752 3112 116 361 676 

325 2296 3173 3515 3291 3111 
e351 7511 2163 2736 2133 3613 

 باشند.مي (2mmN/ 233=yF)دارای  Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 

و  مصاالح ها در خصاوصایات   )متوساط( برای گزارش برای تفاوت كارانه چنین به عنوان يک مقدار محافظه هم (2mmN/ 213=yF)يک 

 های عملیاتي استفاده شد.همچنین برای ديگر تنش

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  عاب اصليشانهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.د استفاده قرار گیرد هنگاميتواند مورلوله با قطر بزرگتر مي 
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  فوالدی 5برای لوله رده  (ksi 31=yF)در منطقه تأثیر )پوند(،  (pwF)حداكثر بار  -0-پ– 2-5-5-3-3-1جدول 

 (.inلوله )

  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

3 33 56 36 31 77 

25/3 336 97 36 65 55 

5/3 353 323 313 13 37 

2 236 393 363 371 336 

5/2 359 763 713 251 236 

7 693 552 357 711 725 

5/7 931 321 593 533 321 

e3 3361 921 361 652 536 

ksiF دارای Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
y

35 باشند .مي 

ksiFيک 
y

30 ها در خصااوصاایات مواد و همچنین )متوسااط( برای گزارش برای تفاوت انهكارهمچنین به عنوان يک مقدار محافظه

 های عملیاتي استفاده شد.برای ديگر تنش
a -  بار،جداول برای حداكثر

pw
F باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای اساس پیکربندی در منطقه تأثیر بر 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتدهانه لوله و نزديک به هر  چهارم ازخطوط انتهايي فرضي در نقطه 

e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميلوله با قطر بزرگتر مي 
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   فوالدی  5برای لوله رده ( 2N/mm 217=yF)(، kg( در منطقه تأثیر )pwFحداكثر بار )  -2-پ– 2-5-5-3-3-1جدول 

لوله 

(mm) 

   a(m) های جانبی عرضیمهاربندی فاصله
b0/6 b6/7 c0/1 c7/01 d2/02 

25 72 25 23 31 35 

72 57 32 73 29 25 

31 31 56 36 79 77 

51 332 19 37 67 57 

65 211 366 373 333 91 

11 737 251 215 336 333 

91 337 771 233 272 393 

e311 526 323 735 296 231 

 باشند.مي (2mmN/ 233=yF)دارای  Bنمره  ASTM A53يا  Bنمره  ASTM A106نکته: 

و  مصاالح ها در خصاوصایات   )متوساط( برای گزارش برای تفاوت كارانه چنین به عنوان يک مقدار محافظه هم (2mmN/ 213=yF)يک 

 های عملیاتي استفاده شد.همچنین برای ديگر تنش

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  عاب اصليشانهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميلوله با قطر بزرگتر مي 
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حداكثر بار ) -0-ت-2-5-5-3-3-1جدول 
PW

F ،)( در منطقه تأثیر )پوند(ksi 2=yF)  لوله برایCPVC 

لوله 

(in.) 

  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

4
3 35 32 31 1 3 

3 21 22 31 35 37 
4

13 56 35 73 71 26 

5/3 17 63 55 35 79 

2 363 329 315 13 36 

5/2 216 229 311 353 375 

7 536 336 771 231 237 

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای اساس پیکربندی در منطقه تأثیر بر 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر 
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d- ساپورتدهانه لوله و نزديک به هر  خطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم از 

حداكثر بار ) -2-ت-2-5-5-3-3-1جدول 
PW

F در منطقه تأثیر )(kg ،)(2N/mm 55=yF)  برای لولهCPVC 

لوله 

(mm) 

   a(m) های جانبی عرضیمهاربندی فاصله
b0/6 b6/7 c0/1 c7/01 d2/02 

21 3 5 5 3 7 

25 37 31 1 3 6 

72 25 21 33 33 32 

31 71 71 25 21 31 

51 37 59 31 79 73 

65 371 313 15 31 63 

11 273 313 357 326 331 

a-  ،جداول برای حداكثر بارPW
F باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای اساس پیکربندی در منطقه تأثیر بر 

b-  ساپورت.خطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر 
c-  ساپورت.خطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورت.دهانه لوله و نزديک به هر  چهارم ازخطوط انتهايي فرضي در نقطه 
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 )با اتصاالت Mنوع تیوب مسی برای  (ksi 31=yF)( در منطقه تأثیر )پوند(، pwFحداكثر بار ) -0-ث-2-5-5-3-1جدول 

 لحیم شده( 

لوله 

(in.) 

  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

4
3 36 37 31 9 1 

3 29 23 39 36 33 

4
13 52 32 75 21 25 

5/3 16 69 56 36 33 
e2  311 333 331 93 15 

a- ،جداول برای حداكثر بارpwF باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای در منطقه تأثیر براساس پیکربندی 

b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگالوله با قطر بزرگتر مي 

)با اتصاالت  Mبرای نوع تیوب مسی  (2N/mm 3217=yF)(، kg)( در منطقه تأثیر pwFحداكثر بار ) -2-ث-2-5-5-3-1جدول 

 لحیم شده(

لوله 

(mm) 

   a(m) های جانبی عرضیمهاربندی فاصله
b0/6 b6/7 c0/1 c7/01 d2/02 

21 7/3 9/5 5 3/3 6/7 

25 2/37 9/31 6/1 7/3 3/6 

72 23 3/39 9/35 3/32 7/33 

31 79 7/73 3/25 9/21 6/31 

51e 6/13 7/65 57 33 6/71 

a- ،جداول برای حداكثر بار pwF باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای منطقه تأثیر براساس پیکربندی در 
b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميلوله با قطر بزرگتر مي 
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 (brazed)با اتصاالت  Mبرای نوع تیوب مسی  (ksi 1=yF)( در منطقه تأثیر )پوند(، pwFحداكثر بار ) - 3-ث-2-5-5-3-1جدول 

 قطر

  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

4
3 6 5 3 7 7 

3 33 9 3 6 5 

4
13 21 36 37 32 31 

213 77 23 22 39 36 
e2 31 65 36 79 77 

a- ،جداول برای حداكثر بار pwF باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای منطقه تأثیر براساس پیکربندی در 
b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميلوله با قطر بزرگتر مي 

)با  Red Brassبرای نوع لوله  (ksi 1=yF) در منطقه تأثیر در منطقه تأثیر )پوند(،( pwF) حداكثر بار  -0-ج-2-5-5-3-1جدول 

 (brazedاتصاالت 

 قطر

  a(ftهای جانبی عرضی )مهاربندی فاصله

b21 b25 c31 c35 d01 

4
3 73 23 22 39 36 

3 63 39 31 75 29 

4
13 336 97 36 65 55 

213 363 329 315 91 36 
e2 232 231 331 357 321 

a- ،جداول برای حداكثر بار pwF باشند.مي شاخهو خطوط  انشعاب اصليهای منطقه تأثیر براساس پیکربندی در 
b-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر 
e- كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.قرار گیرد هنگاميتواند مورد استفاده لوله با قطر بزرگتر مي 

 

1-3-5-5-6 

كشااي وجود دارد، فاصااله تجمیعي بین مهاربندهای جانبي عرضااي نبايد از  جايي كه يک تغییر در مساایر لوله

 تجاوز كند. (2-2-5-5-7-9)بند حداكثر فاصله مجاز مطابق با 

1-3-5-5-7 

 منبل تغذيه يا لوله اصلي انشعاب بايد مجهز به يک مهاربندی عرضي باشد.آخرين حول از لوله در انتهای يک 
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1-3-5-5-2 

ند                هارب به عنوان م ند  باشااا جاز  يد م با های عرضاااي  ند هارب ند اگر     م مل كن حدوده    ها آنهای حولي ع در م

mm611(in.23از محور مركزی لوله )    ادل  كشي مهارشده از لحاظ حولي باشند و مهاربند عرضي روی يک لوله مع

 يا بزرگتر از لوله مهاربند حولي باشد.

1-3-3-5-1 

شن  صب مي    های انعطافدر جايي كه بو شعابات ن صلي ان   (2-7-9)شوند، غیر از آنچه در بند  پذير بر روی لوله ا

ضي در محدوده        شود، بايد با يک مهاربند عر صب  ست ن شن mm611(in.23الزم ا صورت يک در میان،   ( بو ها به 

( از مركز ft31)m2/32دار مجهز شود، ولي اين اندازه نبايد بیشتر از پذير در اتصاالت شیارانعطافهای شامل بوشن

 باشد.

1-3-5-5-01 

mm351(in.6  )های كوتاهتر از های مهار شااده مسااتقل توسااط میله نبايد برای لوله (7-5-7-9)الزامات بند 

 اعمال شوند. ساختمانگیری شده بین باالی لوله و نقطه اتصال به سازه اندازه

1-3-5-5-00 

چیدمان     U– های نوع از نوع كمربندی يا چنگک    U -های نوع در جايي كه چنگک    (5-5-7-9)الزامات بند   

سازه   دارینگهيافته برای  صر  صديق و تأيید الزامات برای   محکم لوله به بخش زيرين عن ستفاده برای ت ای مجاز به ا

درجه از حالت عمودی   71ها حداقل به میزان شاارط آنکه پايهاعمال گردند، بهباشااند، نبايد مهاربندی جانبي مي

شرايط جدول     شند و حداكثر حول هر پايه و اندازه میله،  -33-5-7-9) ، جدول()الف(-1-33-5-7-9)خمیده با

 را تأيید كنند. ()پ(-1-33-5-7-9)و جدول  ()ب(-1

 مهاربندی جانبی طولی -1-3-5-6

1-3-5-6-0 

صله مركز تا مركز حداكثر در   شعبات   ( بايد برای لولهft11)m3/23مهاربندی جانبي حولي با فا های تغذيه و ان

 .شوداصلي فراهم 

1-3-5-6-2 

در محدوده    ها آنعنوان مهاربندهای عرضاااي عمل كنند اگر       های حولي بايد مجاز باشاااند تا به         مهاركننده  
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mm611(in.23محور مركزی لوله ) مهاربند عرضي باشند.كشي دارای 

1-3-5-6-3 

 ( باشد.ft31)m2/32فاصله بین آخرين مهاربندی و انتهای لوله يا يک تغییر در جهت نبايد بیشتر از 

 لوله دارای تغییر)ها( در جهت -1-3-5-7

1-3-5-7-0 

دو مهاربندی عرضااي و حولي باشااد    هر بخش از لوله كه ما بین دو تغییر جهت قرار گرفته، بايد مجهز به هر

 فراهم شده باشند. (2-3-5-7-9)مگر اينکه الزامات 

1-3-5-7-2 

سط مهاربند  m 6/7(ft32هايي از لوله با حول كمتر از بخش شند تا تو های جانبي  های روی بخش( بايد مجاز با

 شوند. دارینگهلوله ساپورت و 

 مهاربندهای جانبی عرضی -1-3-5-2

1-3-5-2-0 

سمت  شتر از  ق شند، m3(ft7های فوقاني از رايزر كه دارای حول بی بايد دارای يک مهاربند چهار راهي مجزا  ( با

 باشند.

1-3-5-2-2 

 بايد مجاز باشد. (3-1-5-7-9)برای لوله رابطه قا م حذف مهاربند چهار راهه مورد نیاز بند  

1-3-5-2-3 

باشااد، مهاربند بايد در  كشااي افقي ميايزر متصاال به لولههنگامي كه يک مهاربند چهار راهه در باالی يک ر

دو لوله عمودی و افقي   ( محور مركزی رايزر باشد و بارها برای آن مهاربند بايد شامل هر  in.23)mm611محدوده 

 باشد.

1-3-5-2-0 

 ( بیشتر باشد.ft25)m6/3فاصله بین مهاربند چهار راهي برای رايزرها نبايد از 
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1-3-5-2-5 

ی چند حبقه عبور كرده اساات، هاساااختمانمهاربند چهار راهه در جايي كه رايزرها از كف حبقات میاني در 

 تجاوز نکرده باشد.   (3-7-9)های بخش باشد، در صورتي كه فواصل باز از محدوديتمورد نیاز نمي

 بارهای افقی زلزله -1-3-5-1

1-3-5-1-0 

سط مقام      (3-9-5-7-9)يا  (6-9-5-7-9)ها بايد همانند بارهای زلزله افقي برای مهاركننده شوند يا تو معین 

 دارای صالحیت تعیین گردند.

1-3-5-1-2 

-7-9-الف )بند گرفته شود ) در نظركشي پرشده از آب برابر وزن لوله35/3( بايد PWوزن سیستم مهار شده)

 را ببینید(. (5-9-3

1-3-5-1-3 

زلزله انتخاب شده    ضريب  PC آيد كهمي دست به (pWp=CpwF) ، اعمالي روی مهاربند ازرابطهpwF، نیروی افقي

 .باشدمي SS «پاسخ در دوره كوتاه»با استفاده از پارامتر  (7-9-5-7-9)در جدول 

1-3-5-1-3-0 

شده در جدول     مقدار ستفاده  شه     (7-9-5-7-9)ا ستعالم يا از نق سئول ا های خطر زلزله  بايد از مقام قانوني م

 فراهم شوند.

1-3-5-1-3-2 

 باشند.  مجاز به استفاده مي SS يابي خطي برای مقادير حد واسطدرون

1-3-5-1-0 

شماره    تواند مطابق با ميمهاربند  ، وارده برpwF، نیروی افقي ستاندارد ملي ايران به  نامه حراحي  آيین» 2111ا

شود و برای تبديل حراحي به روش تنش مجاز ) « ها در برابر زلزلهساختمان  ضريب  (، ميASDتعیین   3/1توان از 

 استفاده كرد.
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 جدول ضریب ارتعاشی زلزله - 3-1-5-3-1دول ج
sS PC sS PC 

 35/1 61/3 75/1 يا كمتر 77/1

31/1 71/1 31/3 39/1 

51/1 31/1 35/3 12/1 

61/1 32/1 11/3 13/1 

31/1 32/1 91/3 19/1 

35/1 32/1 11/2 97/1 

11/1 33/1 31/2 91/1 

91/1 31/1 21/2 17/3 

95/1 51/1 71/2 13/3 

11/3 53/1 31/2 32/3 

31/3 53/1 51/2 33/3 

21/3 53/1 61/2 23/3 

25/3 51/1 31/2 26/3 

71/3 63/1 11/2 73/3 

31/3 65/1 91/2 75/3 

51/3 31/1 11/7 31/3 

 

1-3-5-1-5 

در جايي كه احالعات برای تعیین 
p

C  سترس نمي شند، نیروی افقي زلزله  موجود و در د شونده بر روی  اعمالبا

 معین گردند. PC=5/1با  (7-9-5-7-9)در ها بايد به حريق ذكر شده و مشخص شده مهاربنده

1-3-5-1-6 

شد به         شبکه به مهاربند با شعاب  شعابي و ان شامل تمامي خطوط ان منطقه تأثیر برای مهاربندهای جانبي بايد 

ممنوع شده،   (3-6-9-5-7-9) اند يا مواردی كه توسطغیر از خطوط انشعابي كه با مهاربندهای حولي مجهز شده  

 باشند.مي

1-3-5-1-6-0 

  باشااند، فراهمبرابر زلزله مي هايي كه نیازمند به محافظت درهای ارتباحي قا م در ساایسااتم كه لولههنگامي

شده از آب در منطقه تأثیر )    ( ميft3)m2/3اند و بزرگتر از شده  شعابي پر  شند، وزن لوله خط ان شده  ( تعريفpWبا

( و ضرب شده در ارتفاع لوله   pCشده در ضريب زلزله )   م، ضرب شامل حول لوله رابط قا ( 3-9-5-7-9)بند توسط  

           ( لوله ارتباحي قا م رايزر نبايد برابر يا بزرگتر از مقاومت تسااالیم         s( تقسااایم بر بخش مدول ) rHارتباحي قا م )  
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(yFلوله )  كشي لوله ارتباحي قا م رايزر باشد. اگر مقدار محاسبه شده برابر يا بزرگتر از مقاومت تسلیم لوله ارتباحي

شعابي به مهاربند جانبي           شود و خطوط ان صورت مجزا ارزيابي  شاخه بايد به  شد، بار حولي زلزله هر  قا م رايزر با

 مجهز شوند. (6-5-7-9)بند حولي مطابق با 

y

ppr
F

S

.C.WH
 

 كه:

 rHكشي لوله ارتباحي قا م= حول لوله 

pW  به پوند( برای خط )لوله( انشعابي يا قسمتي از خط انشعابي درون منطقه تأثیر شامل لوله       = وزن انشعاب(

 ارتباحي قا م

pC ضريب زلزله = 

S   مدول بخش لوله ارتباحي قا م = 

yF   مقاومت تسلیم مجاز =psi71111  برای فوالد و ما )لحیم شده( وpsi1111  برای لولهCPVC باشد.مي 

1-3-5-1-6-2 

اگر مقدار محاسبه شده برابر يا بزرگتر از مقاومت تسلیم لوله ارتباحي قا م رايزر باشد، بار حول زلزله هر شاخه      

-7-9)يد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گیرد و خطوط انشعابي بايد با مهاربند جانبي نوساني حولي مطابق با با

 مجهز باشند. (5-3

1-3-5-1-7 

 منطقه تأثیر مهاربند حولي بايد شامل همه انشعابات اصلي به قسمت مهاربند باشند.

 خالص ل قائمالعمنیروهای عکس -1-3-5-01

درجه از    35تجاوز كند و زاويه مهاربند كمتر از       p0.5Wای افقي اساااتفاده شاااده از  در جايي كه بارهای لرزه    

درجه از امتداد   61تجاوز كند و زاويه مهاربند كمتر از  p0.1Wای افقي از امتداد قا م باشاد يا در جايي كه بار لرزه 

 العمل قا م خالص ناشي از بار افقي را تحمل كنند.ای آرايش يابند تا عکاگونهبهقا م باشد، مهاربندها بايد 

 نصب مهاربندهای جانبی - 1-3-5-00

1-3-5-00-0 

 مهاربند بايد مستقیماً به لوله سیستم اتصال يابد.
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1-3-5-00-2 

 مهاربند جانبي بايد سفت باشد.

1-3-5-00-3 

سبت الغری ) برای مهاربند های مجزا، ن
r

l شد كه     711( نبايد از شتر با شعاع    rحول مهاربند و  lبی حداقل 

 باشد.ژيراسیون مي

1-3-5-00-0 

شده به  ستفاده مي   جايي كه لوله رزوه  سمتي از يک مجموعه مهاربند جانبي ا شود، نبايد كمتر از رده   عنوان ق

 باشد. 71

1-3-5-00-5 

اتصاااالت يک مهاربند بايد در يک خط مسااتقیم امتداد يابد تا از بارهای غیر هم مركز روی  ها و تمام قساامت

 ها جلوگیری شود.اتصاالت و بست

1-3-5-00-6 

 مجاز است. (2-5-6) ها به يک زبانه جوش شده به لوله مطابق باتنها برای مهاربندهای حولي، اتصال مهاربند

1-3-5-00-7 

فاً كشااشااي، دو جزء مهاربند صاارفاً كشااشااي متقابل همديگر بايد در هر يک از    های صاارتنها برای مهاربند

 های مهاربند عرضي يا حولي نصب شوند.محل

1-3-5-00-2 

-1-33-5-7-9) نبايد از كمترين حداكثر بار مجاز تهیه شااده در جدول (9-5-7-9)بارهای تعیین شااده در 

يا حداكثر بار افقي مجاز مورد تأيید سازنده   ()پ( -1-33-5-7-9)و جدول  ()ب( -1-33-5-7-9)، جدول ()الف(

 درجه بیشتر باشد. 91درجه يا  19تا  61درجه،  59تا  35درجه،  33تا  71های مهاربند برای زاويه
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1-3-5-00-1- 

گر رده   ي ولااه كااه بااه     د ل لح  خص در جاادول     هااا و مصااااا لف(، جاادول  -1-33-5-7-9)حور مشااا  )ا

ای مورد تأيید اند ، اگر توسااط يک مهندس حرفه)پ( ذكر نشااده -1-33-5-7-9)ب( و جدول  -9-7-5-33-1

 مطابق با معیارهای مندرج در جداول تصديق و تأيید شده باشند، مجاز به استفاده است.برای تحمل بارهای تعیین شده، 

1-3-5-00-1-0 

 ايه شوند.باشند بايد ارمحاسبات در جايي كه توسط يک مقام قانوني مسئول الزامي مي

1-3-5-00-01 

صاالت تیر فوالدی نوع   صال     و گیره Cات سمه مقیدكننده، نبايد برای ات های فلنجي بزرگ، به همراه يا بدون ت

 استفاده شوند. ساختمانمهاربندها به سازه 

1-3-5-00-00 

صل  صال مهاربند  3كوبهای تفنگكنندهمت سازه  نبايد برای ات شوند مگر اين   ساختمان ها به  ستفاده   هاآنكه  ا

نامه دارای اسااتاندارد يا گواهيخیز رساااني برای تحمل بارهای جانبي در مناحق زلزلهحور ويژه برای ساارويابه

 باشند.

 هاكنندهمتصل -1-3-5-02

1-3-5-02-0 

صل  شده در بند  كنندهبرای مت شده در     (9-5-7-9)های مجزا، بارهای تعیین  نبايد بیشتر از بارهای مجاز ارا ه 

 باشد. (3-32-5-7-9)شکل 

1-3-5-02-2 

صل  شده        كنندهنوع مت شان داده  سازه بايد به موارد ن شده برای محکم كردن مجموعه مهاربند به  ستفاده  های ا

 ند.شومحدود  نامه،دارای استاندارد يا گواهييا ابزارهای  (3-32-5-7-9)در شکل 

 

                                                                                                                                                                                                 

1 - Fasteners powder-driven 
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1-3-5-02-3 

صاالت به چوب، از حريق بولت  ستفاده قرار گیرند،       برای ات شرها بر روی هر انتها بايد مورد ا سری با وا سرا های 

 مهیا شوند. (3-32-5-7-9)مگر اينکه الزامات 

1-3-5-02-0 

های ( يا عدم دسترسي، نصب از حريق بولت   in.32)mm711در جايي كه به دلیل ضخامت جزء چوبي بیش از  

های از قبل تعبیه شده بايد   های خودكار آچارخور بايد مجاز باشند و سوراخ  راسری عملي نیست، استفاده از پیچ   س 

3به میزان 
2⁄ mm(in. 1

 خودكار آچارخور باشد. كوچکتر از حداكثر قطر ريشه پیچ (⁄8

1-3-5-02-5 

صاالت      ها برای بولتسوراخ  سری و ديگر ات سرا ستاندارد يا گواهي های  شابه بايد  نامه دارای ا mm2(in. 1م

16
  )

 بزرگتر از قطر بولت باشد.

1-3-5-02-6 

كار رود، ولي اگر توساااط يک مهندس     های برقراری اتصاااال به  نبايد برای ديگر روش   (32-5-7-9)الزامات  

شده مطابق با معیارهای بند  حرفه شند، برای   (9-5-7-9)ای مورد تأيید برای تحمل بارهای تعیین  مورد تأيید با

 استفاده مورد قبول هستند.

1-3-5-02-6-0 

 باشند، بايد ارا ه گردند.در جايي كه محاسبات توسط يک مقام قانوني مسئول الزامي مي

 0انکرهای بتن -1-3-5-02-7

1-3-5-02-7-0 

صااالحیت شااوند و در تطابق با  بايد از قبل تعین   ACI355.2انکرهای بتن برای كاربردهای زلزله در تطابق با 

 های سازنده نصب شده باشند.دستورالعمل

 

                                                                                                                                                                                                 

3- Concrete Anchors  
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1-3-5-02-7-2- 

شکل     شده در  شان داده  ستفاده در جاهايي كه مطابق با    (3-32-5-7-9)انکرهای بتن به غیر از موارد ن برای ا

 مورد قبول است. باشند،ای مورد تأيید مياند و توسط يک مهندس حرفهي حراحي شدهساختمانالزامات مقررات 

 ی با حركات متفاوتهاساختمانمهار برای  -1-3-5-03

 باشند مهار شود.كه دارای حركت متفاوت مي ساختمانهايي از هیچ حولي از لوله نبايد به بخش

 انشعابی خطوطقید  -1-3-6

سبت به مهاربند  ستفاده      ها از لحاظ تحمل بار يک درجه كمتر تلقي مين سط ا ارد  از يکي از موشوند و بايد تو

 زير مهیا شوند:

 نامهاستاندارد يا گواهي دارای مجموعه مهاربندهای جانبي -3

 (33-5-5-7-9)كمربندی تأمین كننده الزامات بند   Uچنگگ -2

درجه از صفحه عمودی نصب شده باشد و روی هر دو       35( كه حداقل در lb331)kg211، 32سیم شماره    -7

 حرف لوله مهار شده باشد.

 كنند.كه از دو نقطه اتصال استفاده مي CPVCآويزهای  -3

( از آويز in.6)mm351درجه از امتداد قا م در فاصاااله حداكثر  35ای بیش از آويز نصاااب شاااده با زاويه -5

تجاوز نکند، در   311عمودی اجرا شااده برای جلوگیری از حركات به ساامت باال، مشااروط به اينکه الغری آن از  

 گیر، نصب شده است.يابد يا يک گیره ضربهتا لوله امتداد ميجايي كه میله 

 یاجرا شاااده برادرجه از امتداد قا م كه با آويز عمودی )سااااپورت عمودی لوله(        35ای بیش از يه زاومهار با    -6

سمت باال،  یریجلوگ صله دارد. الغری اين مهارنبايد از  mm351(in.6حداكثر  از حركات به  و تجاوز كند  311( فا

دار باشاااد، در غیر اين صاااورت بايد يک گیره  رساااد، رزوههمچنین میله اين مهار بايد در انتهايي كه به لوله مي

 رسد، نصب شده باشد.گیر روی انتهای میله كه به لوله ميضربه
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   (ksi 36=yF)های فوالدی با برای مهاربند l/r=110 های جانبی باحداكثر بارهای افقی برای مهاربند -الف -2-00-5-3-1جدول 

ند
ارب

مه
ل 

شک
 

اندازه مهاربند 

(in.) 

مساح

 ت

(2in.) 

حداقل 

شعاع 

ژیراسیون 

(r()in.) 

حداكثر طول برای 
I/r=100 

 (lbحداكثر بار افقی )

 زاویه مهاربند

ft in. 
 o 00تا o31زاویه 

 از عمود

 تا o05زاویه 

o51  عموداز 

 تا o61زاویه 

o11 از عمود 

له
لو

ده 
ی ر

ا
01 

3 393/1 323/1 7 6 351/7 355/3 356/5 

4
13 669/1 531/1 3 6 266/3 177/6 719/3 

2
13 399/1 627/1 5 2 195/5 216/3 125/1 

2 13/3 313/1 6 6 127/6 651/9 131/33 

ی
ش

نب
 


4

15/35/3 611/1 292/1 2 5 713/3 215/6 599/3 


4

122 971/1 793/1 7 7 912/5 359/1 761/31 


4

12 5/2 16/3 323/1 7 6 361/6 561/9 311/33 


4

15/25/2 39/3 393/3 3 3 519/3 372/31 333/37 


4

15/27 73/3 521/1 3 3 753/1 133/33 369/33 


4

177 33/3 592/1 3 33 317/9 913/32 915/35 

ی
تر

چ م
پی

 

8
3 13/1 135/1 1 3 336 673 337 

2
1 329/1 313/1 1 31 127 367/3 325/3 

8
5 213/1 321/1 3 1 721/3 163/3 216/2 

4
3 719/1 353/1 3 7 931/3 313/2 337/7 

8
7 329/1 315/1 3 6 376/2 169/7 371/3 

له
می

 
وه

رز
ر 

 س
دو

 

8
3 33/1 193/1 1 9 313 992 235/3 

2
1 396/1 325/1 3 1 251/3 361/3 365/2 

8
5 713/1 356/1 3 7 951/3 369/2 793/7 

4
3 332/1 311/1 3 6 139/1 916/7 112/3 

مه
تس

 


4

15/3 


4

12 


8

32 

735/1 1322/1 1 3 793/2 712/7 332/3 

5/1 1322/1 1 3 319/7 519/3 527/5 

35/1 3112/1 1 31 317/3 363/6 213/1 
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 قید كابلی -1-3-6-2

1-3-6-2-0 

 ( يک آويز قرار بگیرد.ft2)mm611كابل مورد استفاده برای قید بايد در محدوده 

1-3-6-2-2 

 بايد از نوعي باشد كه از حركات رو به باالی يک شاخه جلوگیری كند.ترين آويز به يک قیدكابلي نزديک

1-3-6-3 

 .شوداسپرينکلرهای انتهايي روی يک شاخه بايد مهار 

1-3-6-0 

  ()ب(-3-6-7-9) يا جدول ()الف(-3-6-7-9)هايي كه از مقادير مشااخص شااده در جدول شاااخه در فاصااله

 به صورت عرضي مهار شوند. بايد pCبزرگتر نباشد بر اساس قطر خط انشعابي و مقدار 

1-3-6-5 

سط میله    شعابي تو شده بین باالی لوله و نقطه   ( اندازهin.6)mm351ای كوچکتر از جايي كه خطوط ان گیری 

سازه     صال به  شوند و قید   نبايد به (3-6-7-9)تا  (3-6-7-9)شود، الزامات  ، محافظت ميساختمان ات كار گرفته 

 باشد.ها مورد نیاز نمياضافي برای شاخه

1-3-6-6 

 ( يا بزرگتر بايد در مقابل حركات عرضي مهار شوند.ft3)m2/3لوله عمودی رو به باال 

1-3-6-7 

 لوله عمودی رو به پايین و بازوی انتهايي نیاز به قید ندارند.
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 ها در معرض زلزلههنندكآویزها و متصل -1-3-7

1-3-7-0 

های فلنجي  شااامل تیر و گیره Cجايي كه محافظت دربرابر زلزله مهیا شااده اساات، اتصاااالت تیر فوالدی نوع 

سازه      صال آويزها به  ستفاده برای ات شند، مگر      ساختمان بزرگ مورد ا شده با سمه مقیدكننده مجهز  بايد با يک ت

 برآورده شده باشند. (3-3-3-7-9)بند اينکه الزامات 

1-3-7-0-0 

شده به      به سي  سمه مقیدكننده مورد نیاز، يک ابزار برر صب يک ت ر ويژه حوعنوان يک راه حل جايگزين برای ن

باشااد در جايي كه هدف ابزار برای برای مقید كردن اتصاااالت به سااازه مجاز مي نامه دارای اسااتاندارد يا گواهي

 .رد انتطار باشدمقاومت در برابر بارهای افقي مو

1-3-7-2 

صاالت تیر فوالدی نوع      ستفاده با يک ات سمه مقیدكننده بايد برای ا ستاندارد يا گواهي  Cت شد يا   نامه دارای ا با

( ضاااخامت نداشاااته باشاااد و كمتر از       mm53/3)guage36بايد با يک تسااامه فوالدی باشاااد كه كوچکتر از         

mm3/25(in.3 عرض برای قطرهای لوله )mm211(in.1 يا كمتر نباشد و )guage33(mm91/3  ضخامت و كمتر )

 ( نباشد.in.1)mm211های با قطر بزرگتر از ( عرض برای لولهin.25/3)mm3/73از 

1-3-7-3 

 پیچیده شوند. ،باشد( كوچکتر نميmm3/25)in.3بايد به دور بال تیری كه از تسمه مقیدكننده 

1-3-7-0 

صاالت تیر فوالدی نوع   ستفاده قرار    نبايد به عنوان يک روش مقید Cيک مهره قفلي روی يک ات كردن مورد ا

 گیرد.

1-3-7-5 

كردن مورد استفاده    شکل نبايد به عنوان يک روش مقید « z»شکل يا  « c»يک لبه روی يک تیرک فرعي نوع 

 قرار گیرد.
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1-3-7-6 

بايد   كنند، تسمه لبه محافظ و ايمن برای تسمه مقیدكننده فراهم نمي های فرعي يا تیرها يک جايي كه تیرک

 حور كامل بولت سراسری شوند يا توسط يک پیچ خودكار محافظت شوند.به

1-3-7-7 

باشااد، میخکوب تفنگي بايد مجاز به اتصااال كردن  بیشااتر مي pW5/1 ازدر مناحقي كه ضااريب نیروی افقي 

دارای  خیز حور ويژه برای اساااتفاده در مناحق زلزلهبه هاآنباشاااند، يعني جايي كه  سااااختمانآويزها به ساااازه 

 اند.شده نامهاستاندارد يا گواهي

1-3-7-2 

جايي كه محافظت در برابر زلزله فراهم شااده اساات، انکرهای بتن مورد اسااتفاده برای محکم كردن آويزها به 

 باشند. ACI 355.2/355.2R بايد مطابق با ساختمانسازه 
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  (ksi 36=yF)های فوالدی با برای مهاربند l/r=211 حداكثر بار مجاز برای مهاربند جانبی با  -ب-2-00 -5 -3-1جدول 

شکل و اندازه 

مهاركننده 

(in.) 

 مساحت

(2in.) 

حداقل 

شعاع 

ژیراسیون 

(r()in.) 

حداكثر طول برای 

200rl 

 (lbحداكثر بار افقی )

 زاویه مهاركننده

ft in. 

 تا o31زاویه 

o00  از

 عمود

زاویه 
o05 تا 

o51  از

 عمود

زاویه 
o61 تاo 11 

 از عمود

ای رده لوله

01 

3 393/1 323/1 3 926 3731 3613 

4
13 669/1 531/1 9 3253 3333 2337 

213 399/1 627/1 31 3391 2339 2595 

2 13/3 313/1 37 2116 2173 7335 

 نبشی

1
1

2
×1

1

2
×

1

4
 611/1 292/1 3 3291 3123 2273 

4
122 971/1 793/1 6 3359 2313 7136 

4
1 21

2
 2 16/3 323/1 3 3911 2133 7332 

2
1

2
× 2

1

2
×

1

4
 39/3 393/1 1 2273 7355 7165 

4
1 21

2
 7 73/3 521/1 1 2356 7333 3253 

4
177 33/3 592/1 9 2311 7131 3633 

 متری پیچ

 

83 13/1 135/1 3 373 316 223 

21 329/1 313/1 3 232 732 339 

85 213/1 321/1 2 711 539 632 

43 719/1 353/1 2 539 139 3113 

87 329/1 315/1 7 113 3371 3797 

دو سر  میله

 رزوه

83 33/1 193/1 3 216 292 753 

21 396/1 325/1 2 761 521 673 

85 713/1 356/1 2 536 133 993 

43 332/1 311/1 7 129 3332 3375 

87 613/1 239/1 7 3323 3593 3952 

 تسمه

1
1

2
×

1

4
 735/1 1322/1 3 317 993 3231 

412 5/1 1322/1 3 971 3726 3623 

832 35/1 3112/1 3 3316 3919 2376 

 

  



 377 22/10/11        كشیآویزان كردن، مهاربندی و مقید كردن سیستم لوله -فصل نهم

 

 

  (ksi 36=yF)های فوالدی بابرای مهاربند 300rlحداكثر بار افقی برای مهاربندهای جانبی با  -پ-2-00-5-3-1جدول 

شکل و اندازه 

مهاركننده 

(in.) 

 مساحت

(2in.) 

حداقل 

شعاع 

چرخش 

(r()in.) 

حداكثر طول برای 

300rl 

 (lbحداكثر بار افقی )

 زاویه مهاركننده

ft in. 

 o31زاویه 

از  o 00تا

 عمود

 o05زاویه 

از  o 51تا

 عمود

 o61زاویه 

از  o 11تا

 عمود

 01ای رده لوله

3 393/1 323/1 31 332 512 337 

4
13 669/1 531/1 37 551 311 966 

5/3 399/1 627/1 35 666 932 3357 

2 13/3 313/1 39 192 3263 3533 

 نبشی

1
1

2
×1

1

2
×

1

4
 611/1 292/1 3 537 133 997 

4
122 971/1 793/1 9 312 3315 3753 

4
15/2 2 16/3 323/1 31 117 3239 3571 

2
1

2
×

1

4
×2 39/3 393/1 32 992 3312 3331 

2
1

2
×

1

4
×3 73/3 521/1 37 3192 3533 3193 

4
177 33/3 592/1 33 3211 3693 2131 

 پیچ متری

 

83 13/1 135/1 3 51 12 313 

21 329/1 313/1 2 311 352 316 

85 213/1 321/1 7 337 233 299 

43 719/1 353/1 7 251 763 336 

87 329/1 315/1 3 751 516 639 

دو سر  میله

 رزوه

 

83 33/1 193/1 2 92 371 359 

21 396/1 325/1 7 367 273 217 

85 713/1 356/1 7 256 762 337 

43 332/1 311/1 3 761 523 671 

87 613/1 239/1 5 513 311 163 

 تسمه

1
1

2
×

1

4
 735/1 1322/1 3 737 332 533 

412 5/1 1322/1 3 333 519 322 

832 35/1 3112/1 2 625 113 3117 



 

 

 
 

 

 ایبارگذاری عمودی بر روی عضو سازه اینیرو در جهت عضو سازه

 3000psiبتن سبک تركدار  رول بولت بیرون رزوه در
 قطر

(in.) 

 جابجایی

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 33

1
 21

6
 33

1
 27

6
 21

6
 39

3
 79

6
 39

2
 55

3
 

1
2⁄  3

1

4
 23

5
 36

3
 93

1
 55

9
 36

3
 32

6
 31

23
 32

79
 37

61
 

5
8⁄  3 73

3
 66

3
 33

16
 

13
3

 66
3

 59
3

 35
69

 31
36

 21
55

 

3
4⁄  4

3

4
 33

6
 15

9
 31

79
 31

63
 

15
9

 33
3

 21
31

 23
36

 23
16

  

 4000psiبا وزن معمولی   بتن رول بولت بیرون رزوه در

 قطر

(in.) 

جابجایی 

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 39

6
 73

2
 61

1
 73

6
 73

2
 73

3
 33

2
 63

6
 33

3
 

1
2⁄  3

1

4
 33

7
 39

3
 33

33
 

15
2

 39
3

 36
9

 32
63

 36
36

 31
32

 

5
8⁄  3 62

3
 33

33
 23

91
 32

61
 33

33
 31

11
 39

91
 25

37
 21

37
 

3
4⁄  4

3

4
 13

6
 33

91
 21

93
 36

61
 33

91
 33

33
 26

57
 77

79
 73

31
  

 6000psi رزوه در بتن تركدار با وزن معمولى یرونرول بولت ب

 قطر

(in.) 

جابجایی 

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 27

2
 79

3
 66

3
 71

3
 79

3
 31

2
 39

2
 63

1
 35

3
 

1
2⁄  3

1

4
 52

1
 92

1
 36

39
 

95
3

 92
1

 93
6

 37
26

 33
21

 39
39

 

5
8⁄  3 35

1
 37

33
 23

33
 33

21
 37

33
 37

11
 23

12
 26

93
 71

33
 

3
4⁄  4

3

4
 93

6
 33

56
 72

63
 31

12
 33

56
 36

93
 21

13
 75

13
 31

16
  

 3000psi فوالدى عرشه سبک بتن در رزوه بیرون بولت رول

 قطر

(in.) 

جابجایی 

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 33

6
 23

6
 32

1
 

- - - - - - 

1
2⁄  3

1

4
 23

5
 31

6
 12

6
 

- - - - - - 

5
8⁄  3 76

9
 63

7
 32

12
 

- - - - - - 

 

 3000psi معمولى وزن با تركدار بتن در رزوه بیرون بولت رول

 قطر

(in.) 

 جابجایی

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 37

3
 71

1
 55

3
 72

3
 71

1
 71

3
 35

1
 59

3
 63

1
 

1
2⁄  3

1

4
 79

3
 33

7
 37

51
 

31
3

 33
7

 63
1

 32
35

 36
73

 33
33

 

5
8⁄  3 55

7
 31

23
 21

11
 33

59
 31

23
 

95
6

 39
13

 27
31

 26
33

 

3
4⁄  4

3

4
 33

3
 37

72
 26

71
 35

21
 37

72
 32

37
 25

76
 73

55
 75

73
  

 3000psiمعمولى  وزن با تركدار بتن در رزوه بیرون بولت رول

 قطر

(in.) 

 جابجایی

(in.) 
A B C D E F G H I 

3
8⁄  2 61

5
 33

16
 33

33
 

91
9

 33
16

 33
13

 33
33

 35
33

 31
39

 

1
2⁄  3

1

4
 15

5
 33

39
 25

52
 33

37
 33

39
 33

17
 39

35
 25

12
 29

11
 

5
8⁄  3 

33
57

 21
33

 76
35

 23
23

 21
33

3
 

39
93

 71
22

 79
12

 33
31

  



 

 

اند(گرفته شده در نظراتصاالت به فوالد )مقادیر با فرض عمود بودن بولت به پایه   

 (.inقطر بولت فوالدی )

𝟑
𝟖⁄  𝟏

𝟒⁄  

I H G F E D C B A I H G F E D C B A 

3231 3175 375 3551 3211 111 3311 3211 911 565 351 725 651 511 711 611 511 311 

 (.inقطر بولت فوالدی )

𝟓
𝟖⁄  𝟏

𝟒⁄  
I H G F E D C B A I H G F E D C B A 

7553 2111 2135 3311 7711 2251 7951 7711 2511 2261 3171 3711 2151 2151 3351 2551 2151 3611  
 

 های چوب در نظر گرفته شده است(بولت مخصوص چوب برای الوارهای یکپارچه با بهم چسبیده )جهت نیرو عمود بررگه

در
ت 

ول
ل ب

طو
 

ر  
وا

ل ال
اخ

د
(

in
.

) 

 
  (.in)قطر بولت 

𝟏
𝟐⁄  𝟓

𝟖⁄  𝟑
𝟒⁄  

A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I 

1
1

2
 335 365 211 375 271 795 371 235 731 375 391 275 355 231 361 355 255 711 355 221 231 311 731 571 331 711 351 

2
1

2
 331 211 231 361 211 311 365 235 331 361 225 211 315 721 551 391 721 395 311 255 731 215 761 635 635 765 535 

3
1

2
 335 251 715 211 751 611 211 315 315 211 215 735 271 311 615 275 315 675 221 731 711 255 331 355 261 355 371 

5
1

2
 - - - - - - - - - 211 795 315 725 561 961 735 535 375 731 331 575 761 621 621 761 631 925 

 



 

 

 
ول

ط
 

یر
ز

 
(  

ت
ول

ب
in

.
) 

 

 گرفته شده است( در نظرهای چوبی های با باربری باال )جهت نیرو عمود بر رگهپیچ و بولت

 (.inهای باال )با باربریقطر بولت 

3
8⁄  1

2⁄  5
8⁄  

A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I 

3
1

2
 365 391 211 331 221 731 11 321 331 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4
1

2
 311 211 211 335 275 751 11 321 331 711 755 711 735 311 551 335 271 725 - - - - - - - - - 

5
1

2
 391 211 211 335 235 711 11 321 331 721 731 711 721 321 631 335 271 725 375 525 555 325 551 335 395 721 361 

6
1

2
 395 215 211 335 251 311 11 321 331 731 735 711 725 375 651 335 271 725 365 531 555 371 531 131 395 721 361 

 

های ديگر بايد ها با ساير چگاليبرای ساير چوباندو شدهمحاسبه ،75/1های با چگالي نسبي های چوب، بر مبنای معیارهای حراحي ملي برای چوبحداكثر باربری گیره نکته: 

 از ضرايب موجود در جدول روبرو استفاده كرد.
وزن مخصوص 

 چوب

مولتی 

 پلیر

 33/3 39/1 تا 76/1

 25/3 65/1 تا 51/1

 51/3 37/1تا  66/1
 

 

 SI ،in.3mm=3/25های برای اندازه

 ها به ساختارهاكنندهحداكثر بارها برای انواع مختلف ساختارها و حداكثر بارها برای انواع مختلف اتصال -00-02-5-3-1شکل 
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 حداكثر فضا )فاصله( )فوت( قید لوله انشعابی فوالدی -الف -0-6-3-1جدول 

 (.inلوله )

 (PCضریب ارتعاش )

51/1 PC 70/1 PC  51/1 70/1 PC  

3 03 36 26 

413 06 31 27 

213 01 00 21 

2 53 05 30 

 

 و مسی CPVCحداكثر فضا )فاصله( )فوت( قید لوله انشعابی  -ب -0-6-3-1جدول 

 (.inلوله )

 (PCضریب ارتعاش )

51/1 PC 70/1 PC  51/1 70/1 PC  

43 73 26 31 

3 73 21 21 

413 73 73 22 

213 31 73 23 

2 35 71 23 

 

  



 322/ كشی دفنیلوله -دهمفصل  

 

 

  
 

 

 

 فصل دهم

  

 كشي دفنيلوله
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 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 320

 

 

 كشیمصالح لوله -01-0

 نامهاستاندارد یا گواهی -01-0-0

باشاااد يا مطابق با      نامه   دارای اساااتاندارد يا گواهي   بايد برای سااارويا محافظت در برابر آتش     كشاااي لوله 

 باشند. (3-3-31)استانداردهای جدول 
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 های دفنی استاندارهای سازنده برای لوله -0-0-01جدول 

 مواد و ابعاد استاندارد

 چدن نشکن

AWWA C104  برای آبرساني  چدن نشکنهای لولهپوشش مالت سیماني برای اتصاالت و 

AWWA C105 های لوله چدني نشکنپوشش پلي اتیلن برای سیستم 

AWWA C110 ؛ اتصاالت چدن نشکن و چدن خاكستریin.7 تا ،.in31برای آب و مايعات ديگر ، 

AWWA C111  فشار چدن نشکن هایلولهاتصاالت واشر الستیکي برای اتصاالت و 

AWWA C115 ای از جنا چدن نشکن يا چدن خاكستریهای رزوهلوله چدني نشکن دو سر فلنچ با فلنچ 

AWWA C116 
های پودری اپوكسي محافظ )به روش گداز( برای سطوو داخلي و بیروني اتصاالت چدن نشکن و چدن پوشش

 خاكستری برای آبرساني

AWWA C150  چدني نشکن هایلولهحراحي ضخامت 

AWWA C151 برای آبرساني از مركز يزروش گربه ید شدهتولو گری شدهريخته چدن نشکن هایلوله 

AWWA C153 اتصاالت فشرده چدن نشکن برای آبرساني 

AWWA C600 هاو لوازم جانبي آن نشکن يچدن استاندارد نصب وسايل 

 فوالد

AWWA C200 های آبي فوالدی لولهin.6 ترو بزرگ 

AWWA C203 
كار رفته در به –داردار يا برچسبهای زغال سنگ محافظ برای خطوط لوله آبي فوالدی لعابآسترها و پوشش

 شرايط بسیار گرم 

AWWA C205 ها و آستر مالت سیماني محافظپوشش 

AWWA C206 جوش میداني لوله آب فوالدی 

AWWA C207 های آبرساني،اندازههای لوله فوالدی برای مصارف فلنچin.3 تا ،in.333 

AWWA C208 شده ابعاد اتصاالت لوله فوالدی آبي ساخته 

AWWA M11 راهنمای حراحي و نصب لوله فوالدی 

 بتن

AWWA C300 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدی 

AWWA C301 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدی 

AWWA C302  لوله فشار بتن پیش تنیده، نوع غیرسیلندری 

AWWA C303 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدی 

AWWA C400  آزبست  –استاندارد لوله توزيل از جنا سیمانin.3 تا ،in.36 های توزيل آببرای سیستم 

AWWA C401  آزبست -استاندارد انتخاب لوله فشار سیمان 

AWWA C602  پوشش مالت سیماني خطوط لوله آبيin.3 و بزرگتر، در محل 

AWWA C603  آزبست -استاندارد نصب لوله آبي سیمان 

 پالستیک

AWWA C900 لوله فشار پلي( وينیل كلريدPVC )in.3 تا ،in.32 برای توزيل آب 

AWWA C905 لوله فشار پلي( وينیل كلريدPVC )in.33 تا ،.in31 برای توزيل آب 

AWWA C906 لوله فشار پلي( اتیلنPE( )mm311)in.3 تا ،(mm3535)in.67 برای توزيل آب 

 ما

AWWA B 75 های لوله مسي بدون درزويژگي 

AWWA B 88 های لوله آب مسي بدون درزويژگي 

AWWA B 251 های آلیاژ ما و مسي بدون درزالزامات لوله 
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 لوله فوالدی -01-0-2

حور خاص  كشي دفني معمول مورد استفاده قرار بگیرد مگر اينکه به  نبايد برای سرويا لوله كشي فوالدی  لوله

 باشد.نامه دارای استاندارد يا گواهيبرای چنین سرويسي 

 لوله فوالد استفاده شده برای اتصاالت بخش آتش -01-0-3

شده      در جايي كه لوله شند و از داخل گالوانیزه  شده با شش يافته و نوار پیچي  شند،   بهای فوالدی از بیرون پو ا

 ني است.نشابیروني برای اتصال آتش شیلنگو اتصاالت  يک حرفههای فوالد مجاز به استفاده بین شیرهای لوله

 انواع و كالس لوله -01-0-0

 رزمیني ويژه بايد از حريق در نظرگرفتن فاكتورهای زير تعیین گردند:نوع و درجه لوله برای يک نصب زي

 مقاومت لوله در برابر آتش -3

 حداكثر فشار كاری سیستم -2

 عمقي كه در آن لوله نصب شده است -7

 شرايط خاک -3

 خوردگي -5

صب زير    -6 شامل وزن خاک روی لوله، ن شي    هاساختمان قابلیت و تحمل لوله دربرابر بارهای خارجي  و بارهای نا

 از ترافیک و وسايل نقلیه.

 فشار كاری -01-0-5

ستم كه در معرض آن مي         لوله سی شار كاری  ستم بايد برای حداكثر ف سی صاالت و ديگر اجزای  شي، ات شند،   ك با

 باشد. bar31(psi351)كمتر از  هاآنفشاركاری بندی بندی شوند ولي نبايد درجهدرجه

 دفنی هایاندودكردن لوله -01-0-6

01-0-6-0 

های آهني بايد مطابق با اساااتانداردهای  اند، تمام لولهمهیا شاااده (2-6-3-31)جز مواردی كه الزامات بند ه ب

 اندود شوند. (3-3-31)كاربردی در جدول 

01-0-6-2 

ت  الزم نیس  (7-3-31) بند شده مطابق با الزامات نشاني و محافظت لوله فوالدی استفاده شده در اتصاالت آتش   
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 از درون اندود شده باشند.

 اتصاالت  -01-2

 اتصاالت دفنی   -01-2-0

 ید باشد.أيهای فشار سازگار با لوله استفاده شده، مورد تبندیو درجه اتصاالت بايد از نظر نوع مفصل

 اتصاالت استاندارد -01-2-2

01-2-2-0 

 باشند. (7-2-31)را فراهم سازند يا بايد مطابق با بند  (3-2-2-31)اتصاالت بايد استانداردهای جدول 

 مصالح و ابعاد اتصاالت  -0-2-2-01جدول 

 عادبمواد و ا استاندارد

 چدن

ASME B16.4 251و  325های دار، كالساتصاالت چدن رزوه 

ASME B16.1 251و  325، 32یهاكالس ي،لوله چدن یهاو فلنچ ياتصاالت فلنچ 

 خوارآهن چکش

ASME B16.3 711و  351خوار، كالس دار آهن چکشاتصاالت رزوه 

 چدن نشکن

AWWA C110  ، اتصاالت چدن نشکن و چدن خاكستریmm35(in.7 تا )mm3211(in.31برای آب و مايعات ديگر ) 

AWWA C153  اتصاالت فشرده چدن نشکنmm35(in.7 تا  )mm611(in.23برای آب )رساني 

 فوالد

ASME B16.9  برای جوش لب به لب فوالدی شکل داده شدهاتصاالت 

ASME B16.25 

ASTM A 234 

های فوالد كربني شکل داده شده و فوالد آلیاژی كار های دو انتهای جوش لب به لب برای اتصاالت لولهويژگي

 شده برای كاركرد با دمای متوسط و باال

ASME B16.5 های مخصوص لوله، اتصاالت فلنچي و فلنچNPS 
1

2
 23تا  

ASME B16.11  دار( و رزوهسوكتي)تولید شده به روش جوشکاری سرلوله فوالدی، اتصاالت فورج 

AWWA C207 های اندازه –های لوله فوالدی برای مصارف آبي فلنچin.3  تاin.333   

  

AWWA C208 ای( لوله آب فوالدیابعاد برای اتصاالت ساخته شده )كارخانه 

 ما

ASME B16.22  و مسي شکل داده شدهاتصاالت فشار مفصل لحیم برنزی 

ASME B16.18 گریاتصاالت فشار مفصل لحیم برنزی ریخته 

 برنزیاتصاالت 

ASTM B16.15 گریبرنز ريختهای اتصاالت رزوه 
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01-2-2-2 

ستانداردهای جدول   صاالت   (2-2-2-31)عالوه بر ا و مطابق   (7-2-31)همچنین بايد مطابق با بند  CPVCات

شماره    با بخش ستانداردهای ملي ايران  شده در جدول    33323-3تا  33323-3هايي از ا شخص    (2-2-2-31) م

 روند.كار ميباشند كه برای سرويا محافظت آتش به

  نامه ویژهمصالح و ابعاد اتصاالت دارای استاندارد یا گواهی -2-2-2-01جدول 
 مواد و ابعاد استاندارد

ASTM A795 
وری گرم های سیاه فوالدی بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روی به روش غوحهبرای لولهها ويژگي

 )گالوانیزه(

ASTM A53 
وری برای لوله سیاه فوالدی بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روی به روش غوحهها استاندارد ويژگي

 گرم 
ASTM A135 برای لوله فوالدی جوش داده شده بدون درز )يکپارچه(ها استاندارد ويژگي 

ISIRI 3266 های تحت فشاروینیل کلراید سخت با بوشن ساده برای لولهابعاد اتصاالت پلی 

ISIRI 3266-1 
یا  (PVC-C)پلی وینیل کلراید کلردارشده ،(PVC-U) وینیل کلراید سختاتصاالت ساخته شده از پلی-ها کپالستی

 های متریسری -قسمت اول -های تحت فشاربا مادگی ساده برای لوله (ABS) ان استایرنآکریلونیتریل بوتادی

ISIRI 3267 های تحت فشاربوشن ساده برای لوله نیل کلرید سخت بایوطول نصب اتصاالت پلی 

 ویژهنامه دارای استاندارد یا گواهیاتصاالت  -01-2-3

سب بودن     صاالتي كه منا سي و برای اين منظور       هاآنديگر انواع ات سپرينکلرهای خودكار برر صب در ا جهت ن

و فوالد متمايز از  CPVCباشااد، شااامل، )ولي نه محدود به اين موارد( پلي بوتیلن، نامه دارای اسااتاندارد يا گواهي

يت           (3-2-2-31)جدول   حدود با م طابق  كه م گامي  يد هن با يا گواهي    های  ،  ندارد  تا مه  اسااا مل   ها آن نا ، شاااا

 های نصب، نصب شده باشند، مجاز به استفاده باشنددستورالعمل

 های فشارمحدودیت -01-2-0

صاالت   ستاندارد يا گواهي ات ستم كه در     نامه دارای ا سی شارهای  ستاندارد يا گواهي برای ف شخص    هاآن نامها م

 باشد. bar31(psi351)متر از كباشند ولي نبايد است مجاز به استفاده مي

 متصل نمودن لوله و اتصاالت -01-3

 اتصاالت دفنی -01-3-0

 نوع اتصال بايد مورد تأيید باشند.
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 دارلوله و اتصاالت رزوه -01-3-2

لوله،  رزوه» ASME B1.20.1دار بايد دارای گام رزوه مطابق با اساااتاندارد تمام لوله و اتصااااالت فوالدی رزوه

 باشند.(« .inكلي ) اهداف

 0ای()كام و زبانه های اتصاالت شیاردارروش -01-3-3

االت،  از اتصنامه دارای استاندارد يا گواهيای های متصل شده با اتصاالت شیاردار بايد با استفاده از مجموعهلوله

 واشرها و انواع شیارها اتصال يابند.

01-3-0 

ا با  كاری شده باشند ي  اتصاالت برای متصل نمودن تیوب مسي بايد لحیم    های اتصال لحیم شده و فشاری   روش

 اتصال يافته باشند. (3-2-2-31)استفاده از اتصاالت فشاری مشخص شده در جدول 

 های اتصالروش دیگر -01-3-5

با   برای اين ساارويا، در جايي كه مطابقنامه دارای اسااتاندارد يا گواهيهای اتصااال اسااتفاده از ديگر روش

 باشند مجاز است.مي هاآن نامهاستاندارد يا گواهيهای محدوديت

 اتصاالت لوله مجموعه -01-3-6

01-3-6-0 

اژ ها و خصوصیات سازنده مونتاتصاالت بايد توسط افراد آشنا با مواد ويژه استفاده شده و مطابق با دستورالعمل   

 شوند.

01-3-6-2 

شده بايد تمیز   صاالت پیچ  شش داده      تمام لوازم ات صب پو شند و به حور كامل با مواد مقاوم خوردگي بعد از ن با

 شوند.

 عمق دفن -01-0

 

                                                                                                                                                                              

1- Groove joining 
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01-0-0 

زدگي در محل، جايي كه لوله قرار گرفته اسااات، تعیین  های آب بايد توساااط حداكثر عمق يخعمق دفن لوله

 شود.

01-0-2 

 ل دفن باشد.زدگي، در محتر از عمق يخ( پايینft3)m7/1باالی لوله بايد حداقل 

01-0-3 

حل  كه يخ  در م يد كمتر از       هايي  با مل مهمي نیسااات، عمق دفن ن عا ( برای جلوگیری از  ft5/2)m1/1زدگي 

 یکي باشد.مکانهای آسیب

01-0-0 

 (زير زمین نصب شوند.ft3)m7/1های گذرنده از زير معبر خودرو بايد حداقل لوله

01-0-5 

 ( زير زمین دفن شوند.m2/3)ft3لوله زير مسیرهای ريل راه آهن بايد حداقل 

01-0-6 

شده اندازه   سطح تمام  سطح نهايي     عمق دفن بايد از باالی لوله تا  شود و تغییرات آتي، حبیعت خاک و  گیری 

 سازی مورد توجه قرار گیرد.كف

 زدگیمحافظت در برابر یخ -01-5

01-5-0 

نکه شاارط آباشااد. بايد اجازه داد تا لوله بر روی زمین قرار گیرد بهپذير نميمکانفن لوله اد مکاندر جايي كه ا

 یکي محافظت شود.مکانزدگي و آسیب لوله در مقابل يخ

01-5-2 

ی آب و ديگر منابل )مانند بركه، اساااتخر، رودخانه و ...(        ها نازدگي، جايي كه جري   لوله بايد در زير عمق يخ   

 شوند.وجود دارد، دفن 
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01-5-3 

در جايي كه لوله در مساایرهای آبرو يا جريان های سااطحي قرار دارند، بايد احتیاط كرد كه عمق آب جاری    

صل  شد؛ يک روش ايمن بین لوله و خط يخبندان در حول تمام ف m7/1(ft3 )تر دفن لوله در های يخبندان كافي با

 يا بیشتر زير بستر آبراه باشد.

01-5-0 

زدگي جلوگیری  های خاكريزی قرار بگیرد كه از خطر يخای از حاشاایه مساایر آب و ديوارهفاصاالهلوله بايد در 

 شود.

 محافظت در برابر آسیب -01-6

01-6-0 

 قرار گیرد. ساختمانلوله نبايد زير  (7-6-31)و  (2-6-31)غیر از موارد مجاز توسط بندهای ه ب

01-6-2 

های ويژه شامل موارد  قرار گیرد و احتیاط ساختمانباشد، بايد اجازه داد تا لوله زير در جايي كه مورد تأيید مي

 زير بايد اتخاذ شوند:

 حاق زدن ديوارهای پي روی لوله -3

 های سرپوشیدهقرار دادن لوله در مسیر ترنج -2

 كند.  عبور مي ساختماناز زير هايي از لوله كه مین كردن شیرهايي جهت جداسازی بخشأت -7

01-6-3 

 در مجاورت پي بايد مجاز باشد. ساختماننشاني به های اصلي آتشورود لوله

01-6-3-0 

در   ساختمان نشاني زير  های اصلي آتش نبايد در جايي كه لوله ((7)2-6-31)و  ((2)2-6-31)الزامات بندهای 

كار  كنند، نبايد بهتا مركز لوله عمودی(، ورود مي ساااختمانگیری شااده از لبه خارجي (، )اندازهft31)m7كمتر از 

 گرفته شوند.
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01-6-0 

 اتصاالت لوله نبايد در زير پي بنا قرار گیرند.

01-6-5 

 ( زير پايین پي بناها اجرا شوند. ft3)m7/1كشي بايد در حداقل لوله

01-6-5-0 

   .كار رودگذاری شده است نبايد بهكشي غالفكه لولههنگامي (6-6-31)الزامات بند 

01-6-6 

های تغذيه اصاالي بايد برای ارزيابي شاارايط بارگذاری ويژه موارد زير مورد بررسااي قرار گیرند و اگر الزم   لوله

 باشد محافظت شوند:

 كنند.های سنگین حمل ميآهن كه محمولههای تغذيه اصلي زير راهلوله -3

 های سنگین.  های بزرگ محمولههای تغذيه اصلي زير تودهولهل -2

هايي كه لوله تغذيه اصاالي را در معرض شااوک و ارتعاشااات   های تغذيه اصاالي قرار گرفته در محوحهلوله -7

 دهند.سنگین قرار مي

01-6-7 

ريان  برابر عبور يک ج باشد، اتصاالت بايد درهمسان ضروری مي  در جايي كه اتصال لوله فلزی با لوله فلزی غیر 

 الکتريکي با استفاده از يک روش مورد تأيید عايق شود.

01-6-2 

های الکتريکي مورد  عنوان يک الکترود روی زمین برای سااایساااتمكشاااي دفني نبايد بهدر هیچ موردی لوله

 استفاده قرار گیرد.

01-6-2-0 

صال لوله  (1-6-31)الزامات بند  صاعقه در مواردی        نبايد از ات ستم روی زمیني محافظت از  سی شي دفني به  ك

 كه محافظت در مقابل صاعقه برای سازه فراهم شده است، جلوگیری كند.

 



 313 22/10/11 كشی دفنیلوله -فصل دهم

 

 

 گذاریالزامات لوله -01-7

01-7-0 

شیرها، هیدرانت لوله صاالت هنگامي كه دريافت مي    های آتشها،  شرها و ات شاني، وا صب بايد   شوند و قب ن ل از ن

 را ببینید(. (3-31-31)برای بررسي آسیب مورد بازبیني قرار گیرند، )شکل 

01-7-2 

 ای بايد چک شوند.گشتاور سفت كردن جهت اتصاالت پیچ و مهره

01-7-3 

 نشاني و اتصاالت بايد از درون تمیز باشند.های آتشلوله، شیرها، هیدرانت

01-7-0 

شیرها، هیدرانت     هنگامي كه كار كردن متوقف  ست، انتهای باز لوله،  صاالت برای    های آتششده ا شاني و ات ن

 ها و مواد خارجي بايد بسته شوند. جلوگیری از ورود سنگ

01-7-5 

،  3نشاني بايد به دقت با استفاده از تجهیزات مناسب درون ترنچ های آتشتمام لوله، اتصاالت، شیرها و هیدرانت  

شوند و هنگام  سیر ترنچ آويزان مي پايین آورده  شد به دقت برای ترک ي كه در باالی م سي با  ها و ديگر عیوب برر

 .شوند

01-7-6 

 های آسیب بايد مورد بررسي قرار گیرند.انتهاهای صاف قبل از نصب برای پیدا كردن نشانه

01-7-7 

 های اصلي آب نبايد پرتاب يا روی هم انباشته شوند.تحت هیچ شرايطي لوله

 

                                                                                                                                                                              

1 - Trench 
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01-7-2 

 لوله نبايد روی لوله ديگر قل يا سر داده شود. 

01-7-1 

 گاه باشد.ها بايد در تمام حول خود )نه فقط در ابتدا و انتها( دارای تکیهلوله

01-7-01 

 برای ساپورت لوله بايد اتخاذ شود. ای داشته باشد، شرايط ويژهباشد، يا حبیعت ماسهاگر زمین نرم 

01-7-00 

 های سازنده، ساپورت شوند.تفاده شده با لوله غیرفلزی بايد مطابق با دستورالعملشیرها و اتصاالت اس

 قیددار كردن اتصاالت -01-2

 كلیات -01-2-0

01-2-0-0 

سه راهي  سرپوش ها، درپوشهمه  شعابات هیدرانت   ها، تبديلها، خمیدگيها،  شیرها و ان شاني   های آتشها،  ن

های اتصاااالت در برابر حركت يا بايد با ساایسااتم  (2-1-31)در تطابق با بند  3های مهاركنندهبايد توسااط بلوک

 مهار شوند. (7-1-31)قیددار شده در تطابق با بند 

01-2-0-2 

شده    لوله صاالت گداخته  شي با ات ضافي نمي    ، رزوه2ك شي نیازمند قیود ا شیاردار، يا جو شروط بر    ای،  شند، م با

ست   صاالتي، آزمون هیدرو شت در مقادير مازاد    بدون جابجايي لوله (3-2-31-31)اتیک بند آنکه چنین ات شي يا ن ك

 مجاز را برآورده كنند.  

 

                                                                                                                                                                              

1 - Thrust Block 

2 - Fused 
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01-2-0-3 

 صورت ويژه مهار گردند.  های اصلي برای جلوگیری از لغزش، بايد بهدار، لوله. روی سطوو شیبدارسطوو شیب

01-2-0-3-0 

 ها )جانبي يا عمودی( مهار گردند.جهتلوله بايد در پايین توده خاک و در هر يک از تغییر 

01-2-0-3-2 

های مناسب ساخته    بايد مادگي لوله در صخره حبیعي يا در ستون   (3-7-3-1-31)قید مشخص شده در بند   

 شده درسمت سرپايیني، مادگي لوله باشند.

01-2-0-3-3 

 انتهاهای مادگي لوله بايد رو به سربااليي نصب گردند.

01-2-0-3-0 

 اند، قیدگذاری شوند.حور كه توسط مهندس حراحي تعیین شدهها بايد همانمستقیم روی تپهمسیر 

 های مهاركنندهبلوک -01-2-2

01-2-2-0 

 بخش باشند. مناسب است، بايد رضايت هاآنهای مهاركننده در جايي كه خاک برای استفاده بلوک

01-2-2-2 

ش بلوک سیمان،    های مهاركننده بايد مخلوحي از بتني با سمت  سه و پنج      5/2د كه حداقل از يک ق سمت ما ق

 قسمت سنگ، تشکیل شده باشد.

01-2-2-3 

د  گذاری شوند قرار بگیرد و باي های مهاركننده بايد بین زمین دست نخورده و اتصاالتي كه قرار است قید   بلوک

 قادر به مقاومت در برابر نیروهای محوری محاسبه شده باشند.  
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01-2-2-0- 

شد، بلوک مکانجايي كه اهر  شدن،     گونههای مهاركننده بايد بهپذير با صاالت برای تعمیر  ای قرار بگیرند كه ات

 قابل دسترسي باشند

 های اتصال قیددار شدهسیستم -01-2-3

صلي آتش لوله ستم    های ا سی شاني كه از  ستفاده مي    ن شده ا صال قیددار شتر  های ات شامل يکي يا بی از   كند بايد 

 ير باشند:موارد ز

   3یکي يا اتصاالت فشاریمکانكننده اتصاالت قفل -3

 2های گلندی پیچيدارندهكننده از نگهیکي استفادهمکاناتصاالت  -2

 ایاتصاالت فلنجي پیچ مهره -7

 اتصاالت گداخته حرارتي يا لحیم شده -3

    7دارندهدار نگههای لوله يا میله رزوهبست -5

 يا كالیبر شدهدار های پیچپیوست -6

 ها و ابزارهای مورد تأيید  ديگر روش -3

 ها و واشرهاها، بولتها، میلهگذاری بستاندازه -01-2-3-0

 ها بست -01-2-3-0-0

01-2-3-0-0-0 

 ها بايد دارای ابعاد زير باشند:بست

3- mm3/32mm 1/51(in. 2×in. 1

2
 )mm352(in.6( تا in.3)mm312های ( برای لوله 

2- mm9/35mm5/67(in. 1

2
 2 ×in. 5

8
 mm253(in.31  )( تا in.1()mm213( برای لوله ) 

7- mm9/35mm2/36(in.7×in. 5

8
 in.32)mm715( برای لوله ) 

 

                                                                                                                                                                              

1 - Push-on 

2 - Setscrew retainer glands 

7 - Tie rods 
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 ها  میله -01-2-3-0-2

01-2-3-0-2-0 

mm36(in 5ها نبايد كمتر از میلهقطر 

8
 .  (  باشد

01-2-3-0-2-2 

ها را مهیا كرده اسااات كه بايد برای يک اندازه لوله داده          لوله اعداد قطرهای مختلف    2-2-3-7-1-31جدول  

 شده مورد استفاده قرار گیرند.

 شماره قطر میله -2-2-0-3-2-01جدول 

 (.inاندازه اسمی لوله )
mm 06  

(in. 𝟓

𝟖
  ) 

mm 21  

(in. 𝟑

𝟒
  ) 

mm 22  

(in. 𝟕

𝟖
  ) 

mm 25  

(in. 𝟏  ) 

3 2 - - - 

6 2 - - - 

1 7 2 - - 

31 3 7 2 - 

32 6 3 7 2 

33 1 5 3 7 

36 31 3 5 3 

 ( فراهم شده است.psi25111)mpa3/332( و تنش حراحي psi225)bar5/35نکته: اين جدول با استفاده از فشار 

 

01-2-3-0-2-3 

mm39(in. 3ها را تا   یکي، بايد قطر میله   مکان های اتصااااالت  های بولت، قطر بولت   هنگام اساااتفاده از میله   

4
  )

 محدود كند.  

01-2-3-0-2-0 

 دار يا خمیده باشند.  ها نبايد فرمهای رزوه شده میلهبخش

01-2-3-0-2-5 

 ها استفاده شوند. صورت جفتي برای هر كدام از بستها بايد بهها استفاده شده است، میلهجايي كه از بست
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01-2-3-0-2-6 

يک قید توسط بست اريب روی غالف لوله ساخته شده است، بايد مجاز به استفاده          هاآنهايي كه در مجموعه

 از يک میله به ازای هر گیره باشند اگر برای نصب كردن ويژه توسط مقام قانوني مسئول مورد تأيید باشند.  

01-2-3-0-2-7 

 قرار گرفته باشند.ها بايد به صورت متقارن ها استفاده شده است، میلهدر جايي كه از تركیب میله

 های بست بولت -01-2-3-0-3

 های بست بايد دارای ابعاد زير باشند:بولت

3- mm36(in. 5

8
 mm211(in.1)( و in.6)mm311(in.3 ،)mm351( برای لوله 

2- mm21(in. 3

4
 mm251(in.31  )( برای لوله 

7- mm22(in. 7

8
 mm711(in.32  )( برای لوله 

 واشرها   -01-2-3-0-0

01-2-3-0-0-0 

 توانند گرد يا مربعي باشند.  باشند و ميواشرها بايد چدني يا فوالد 

31-2-3-0-0-2 

 واشرهای چدني بايد دارای ابعاد زير باشند:

3- mm9/35mm2/36(in. 3 ×in. 5

8
ولااه       ل برای   )mm312(in.3 ،)mm352(in.6 ،)mm213 (in.1  و )

mm253(in.31.) 

2- mm3/39mm9/11(in. 1

2
 3×in. 3

4
 mm715(in.32  )( برای لوله  

01-2-3-0-0-3 

 واشرهای فوالد بايد دارای ابعاد زير باشند:  

3- mm3/32mm2/36 (in.7×in. 1

2
ولااه       ل برای   )mm312(in.3  ، )mm352(in.6( ،)in.1)mm213  و

mm253(in.31.) 

2- mm3/32mm9/11(in. 1

2
 3×in. 1

2
 mm715(in.32  )( برای لوله  
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01-2-3-0-0-0 

mm2/7(in. 1ها بايد قطر سوراخ

8
 ها باشد.از قطر میله ( بزرگتر
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 ها راهیهای مقیدكننده برای سهتسمه -3-2-3-2-01جدول 

 A B C D (.inاندازه اسمی لوله )
mm in. mm in. mm in. mm in. 

3 731 5/32 253 10
1

8
 63 5/2 33 1

3

4
 

6 761 5/33 711 12
1

8
 91 3

9

16
 33 2

13

16
 

1 325 16
3

4
 765 14

3

8
 331 4

21

32
 99 3

29

32
 

31 313 19
1

16
 323 16

11

16
 336 5

3

4
 323 5 

32 563 22
5

16
 313 19

3

16
 333 6

3

4
 339 5

7

8
 

 

 هاراهیمقیدكننده برای سه هایهای تسمهاندازه -01-2-3-2

01-2-3-2-0 

 باشند:ها بايد دارای ابعاد زير راهيهای مقیدكننده برای سهتسمه

3- mm9/35(.in85 ضااخامت و)mm5/67 (.in2
mm312(in.3 ،)mm352(in.6  ،)عرض برای لوله  (12

mm213(in.1 و )mm253(in.31.) 

2- mm9/35(.in8
 mm715(in.32  .)(عرض برای لوله in.7)mm2/36ضخامت و   (5

01-2-3-2-2 

mm2(1های میله بايد قطر سوراخ

16
in.ها باشد.از قطر میله ( بزرگتر 

 

 
 ها راهیهای مقیدكننده برای سهتسمه -3-2-3-2-01شکل 
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01-2-3-2-3 

راهي  های مقیدكننده برای اتصاالت سهبايد برای اندازه تسمه (7-2-7-1-31)و جدول  (7-2-7-1-31)شکل 

 یکي و اتصاالت فشاری استفاده شوند. مکاناتصاالت 

 های درپوش برای انتهای مادگی لوله تسمه اندازه -01-2-3-3

01-2-3-3-0 

mm39(in. 3دارای ضخامت تسمه بايد 

4
mm65(in. 2( و عرض 

1

2
  باشد.  (

01-2-3-3-2 

سمه    شابه الف ت شکل  ها همانحول درپوش بايد دارای ابعاد م شده      (7-2-7-1-31)گونه كه در  شان داده  ن

 است، باشد.

01-2-3-3-3 

گونه كه در  راهي باشد همانهای سهبرای كالف Bهای لوله بايد مشابه با ابعاد ها و سوراخفاصله بین مراكز لوله

 نشان داده شده است.  (7-2-7-1-31)شکل 

 مصالح -01-2-3-0

سمه  شن ها، میلهت ست ها، بو سمه    ها،، بولت3های دوحرفههای میله يا ب شرها، ت سمه وا های  های مقیدكننده و ت

درپوش بايد از مصالحي دارای خصوصیات فیزيکي و شیمیايي باشند كه تشخیص زوال آن تحت تنش با احمینان        

   بیني باشد.قابل پیش

 در برابرخوردگی مقاومت -01-2-3-5

امل با  حور كدكننده بايد تمیز شوند و بهها و ديگر ابزار مقیها، واشرها، بستها، بولتها، مهرهبعد از نصب، میله

 قیر يا ديگر مواد مقاوم خوردگي مورد قبول پوشش داده شوند. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 - Turnbuckles 
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 یزیرخاک -01-1

01-1-0 

كند به نحوی كه از نشااساات و حركات جانبي لوله   ريزی بايد به صااورت اليه اليه زير و احراف لوله را پرخاک

له، پا          فا خاكساااتر، ت نده  يد دربرگیر با خاک ن باشاااد.        جلوگیری كرده و  نده  يا ديگر مواد خور نده، مواد آلي  ما

]23:31.9.3[ 

01-1-2 

 ها قرار گیرند.ها نبايد در ترنچسنگ

01-1-3 

 زده نبايد برای پرسازی مورد استفاده قرار گیرد.  خاک يخ

01-1-0 

( زير و احراف لوله  in.6)mm351ريزی متراكم بايد حداقل در كنند، خاکهايي كه از صااخره عبور ميدر ترنچ

 ( باالی لوله مورد استفاده قرار گیرند.ft2)m6/1و حداقل 

 و پذیرشون آزم -01-01

 كشی دفنیتأیید لوله -01-01-0

 باشد:پیمانکار نصب بايد برای موارد زير پاسخگو و مسئول 

 مطلل ساختن مقام قانوني مسئول و نماينده مالک از زمان و روزی كه آزمون انجام خواهد شد. -3

 های پذيرش مورد نیازانجام دادن تمام آزمون -2

 .(3-31-31)جدول  كامل كردن وامضا كردن مصالح پیمانکاری و گواهي)های( آزمون نشان داده شده در -7
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 ملزومات پذیرش   -01-01-2

 ها با حجم مناسبی از آبشستشوی لوله -01-01-2-0

01-01-2-0-0 

شي دفني، از منبل آب به  لوله ستم رايزر   »ك صاالت منتهي به  « سی ستم رايزر   »و ات از   حور كامل قبلبه« سی

 كشي محافظت آتش جريان پايین دست برقرار شود بايد شستشو شوند. اينکه اتصال به سیستم لوله

01-01-2-0-2 

صل آيد كه به حور كامل تمیز        شو بايد تا زماني ادامه پیدا كند تا اين احمینان حا ست ش جام  سازی ان عملیات 

 شده است. 

01-01-2-0-3 

 حداقل نرخ جريان نبايد كمتر از يکي از موارد زير باشد:

 باشد شیلنگنرخ مورد نیاز آب محاسبه شده هیدرولیکي سیستم، شامل هر يک از ملزومات  -3

 باشد. (7-3-2-31-31)جريان در مطابقت با جدول  -2

 حداكثر دبي جريان قابل دسترسي برای سیستم تحت شرايط آتش -7

01-01-2-0-0 

 گرفته شود. در نظرشرايطي بايد برای دفل مناسب آب استفاده شده برای شستشو يا آزمون كردن، 

 آزمون هیدروستاتیک  -01-01-2-2

01-01-2-2-0 

عملکرد سااایساااتم بايد از لحاظ هیدروساااتاتیکي در فشاااار   معرض فشاااار متعلقات در كشاااي وتمام لوله

bar1/37(psi211  شار شود، هر كدام كه بزرگتر       bar5/7(psi51( يا در ف ستم آزمون  سی شارعملکردی  شتر از ف ( بی

 ساعت ثابت باقي بمانند.   2( برای psi5)bar75/1±باشد و بايد در آن فشار مي

01-01-2-2-2 

  .افت فشار بايد توسط يک فشارسنج يا نشت بصری تعیین شود
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01-01-2-2-3 

ه  ترين سطح سیستم يا در محلي ك   فشار آزمون بايد توسط يکي از موارد زير خوانده شود، قرار گرفته در پايین   

 های زير:آزمون انجام شده است، به يکي از روش

 نشاني قرارگرفته است.های هیدرانت آتشيک فشارسنج كه در يکي از خروجي -3

نشاااني فراهم نشااده اساات، قرار  گونه هیدرانت آتشترين نقطه در جايي كه، هیچيک فشااارساانج كه در پايین -2

 .است گرفته

01-01-2-2-0 

 يزی شود.رخاکآزمون، منظور جلوگیری از حركت لوله، ترنچ بايد پیش از در قسمت بین اتصاالت به

01-01-2-2-5 

يزی  رهای باز، لوله و اتصاالت بايد مجاز به خاکدر جايي كه برای حفظ ايمني در برابر مخاحرات ناشي از ترنچ 

 كننده مسئولیت قرارگیری و تصحیح نشت را بر عهده بگیرد.شرط آنکه پیمانکار نصببهباشند، 

 هیدروستاتیکمیزان مجاز نشتی آزمون  -01-01-2-2-6

به  (3-2-2-31-31)در جايي كه آب اضافي )نشتي( برای ثابت نگه داشتن فشارهای آزمون مورد نیاز توسط       

ضافه مي     ستم ا شود و نبايد از محدوديت شود، مقدار آب بايد اندازه سی تجاوز   (6-2-2-31-31)های جدول گیری 

 باشند:اساس رابطه زير ميكند كه بر

 .U.S واحدهای مرسوم 

  (الف -6-2-2-31-31)معادله 
148000

PSD
L  

 در آن: كه

L )دبي مجاز نشتي آزمون )آب جبراني =[gph(gal/hr)] 

S( حول لوله آزمون شده =ft) 

D( قطر اسمي لوله =in.) 

P( متوسط فشار آزمون در حول آزمون هیدروستاتیک =gauge psi) 

 واحدهای متريک

 (ب -6-2-2-31-31)معادله 
794797

PSD
L  

 در آن: كه
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L )دبي مجاز نشتي آزمون) آب جبراني =(L/hr) 

S حول لوله آزمون شده =(m)   

Dقطر اسمي لوله  = (mm) 

P( متوسط فشار آزمون در حول آزمون هیدروستاتیک =kPa  ) 

 آزمون عملیاتی   -01-01-2-0

01-01-2-0-0 

 حور كامل باز و بسته شود.  سیستم بهنشاني بايد تحت فشار آب هر هیدرانت آتش

01-01-2-0-2 

 نشاني بدنه خشک بايد برای تخلیه مناسب مورد بررسي قرار گیرند.  های آتشهیدرانت

01-01-2-0-3 

  هانآحور كامل باز و بسته شوند تا از عملکرد صحیح    های كنترلي بايد تحت شرايط فشار آب به  تمام هیدرانت

 احمینان حاصل آيد.  

01-01-2-0-0 

ست  نشاني در دسترس مي  های آتشجايي كه پمپ شند، ت بايد با   (3-2-31-31) های عملیاتي مورد نیاز بندبا

 های در حال كار تکمیل گردند. پمپ

 ی برگشتی  هاناكننده از جریجلوگیری هایمجموعه -01-01-2-5

01-01-2-5-0 

احمینان از عمل كردن صاااحیح بايد در جهت موافق    ی برگشاااتي برای ها ناكننده از جري  مجموعه جلوگیری 

 جريان آزمون شوند.

01-01-2-5-2 

  شیلنگ اساس نیاز سیستم باشد، شامل نیاز جريان      بايد بر (3-5-2-31-31)حداقل دبي جريان مورد نیاز بند 

 كار رفته باشد.  در جايي كه به
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 دفنیكشی نامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهگواهی

 سیستم لوله ایستاده

 دستورالعمل

 شده ودر حضور نماينده كارفرما انجام شوند.ها توسط نماينده پیمانکار انجامتا انتهای كار، بايد بازرسي و آزمون

 برداری باشد.تمامي عیوب بايد اصالو شوند و سیستم بايد قبل از ترک كار كاركنان پیمانکار، آماده به بهره

شود. كپي     يک گواهینامه  ضا  سط هر دو نماينده تکمیل و ام شوند. های گواهینامهبايد تو   ها بايد برای تأيید مقام قانوني، كارفرما، و پیمانکار فراهم 

ضای نماينده كارفرما به     ست كه ام ضح ا سئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیب هیچ وا صص، يا خرابي مطابق با     وجه م ساني غیرمتخ دار، نیروی ان

 نمايد.لزامات مورد تأيید مقام قانوني مسئول يا احکام محلي را رد نميا
 تاريخ نام پروژه

 آدرس پروژه

 هانقشه

 ها(مورد پذيرش توسط مقام قانوني مسئول )نام

 آدرس

 خیر □بله   □ شده؟   انجام شدههای پذيرفته نصب مطابق با حرو

 خیر   □بله   □تجهیزات مورد استفاده مورد تأيید هستند؟           

 ها را بیان نمايید.اگر نیستند، مغايرت

 هادستورالعمل

از اين  دارینشاااني در خصااوص محل شاایرهای كنترل و نحوه مراقبت و نگه  آيا شااخص مساائول تجهیزات آتش 

 خیر □بله  □                                          ديده است، وجود دارد؟         تجهیزات جديد كه آموزش

 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.

 خیر □بله  □محل داريد؟           داری را درنگههای مراقبت و های مربوحه و چارتآيا كپي دستورالعمل

 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید. 

 ی منابلهاساختمان مکان

های دفنی لوله

 و اتصاالت

 نوع اتصال نوع و كالس لوله

 خیر □بله  □ ------------------------------------------------------لوله مطابق با استاندارد

 خیر □بله  □  --------------------------------------------------اتصاالت مطابق با استاندارد

 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.

به بسااات     كه  ندارد             از نوع چنگکي، گیره اتصااااالتي  تا با اسااا طابق  ند م یاز دار نده ن يا اتصاااال مسااادودكن                                                                                                                                      ای، 

 خیر □بله  □

 ------------------------------------------------------------دهید.اگر خیر، توضیح 

 شرح آزمون

شویی:    شار هايي های كنفي در خروجيای كه هیچ تجمعي از مواد خارجي در كیسااهاندازهآب را تا زماني كه به ف

-33)شده درزيربند  های مشخص يکي ازدبي در مشاهده نشود جريان دهید.   3های جريانكنها و قطلمانند هیدرانت

 ، فشارشويي را انجام دهید.اين دستورالعمل (2-7

 هیدرواستاتیک:
( يا psi211)bar1/37گیرند، بايد در فشااار فشاااركاری ساایسااتم قرار مي  كه تحتكشااي و متعلقات آن تمامي لوله

bar35/7(psi51   بیش از فشاركاری سیستم، هر )    ،استاتیک شوند، و بايد آن فشار     آزمون هیدروكدام كه بیشتر است

 دارند.نگه  تا دو ساعت ±]bar75/1(psi5)[ را با روداری 

 

                                                                                                                                                                               
1-Blow-offs 
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به  (3-3-33)الذكر مطابق بند مقدار مجاز نشت آزمون هیدرواستاتیک: درجايي كه آبي اضافه جهت حفظ فشار فوق

 شود: محدوده فرمول زير بیشترگیری شود و نبايد از شود، مقدار آب بايد اندازهسیستم اضافه مي

L=
SD√P

148,000
 

L = حسب  شده(، بر آب افزوده) مقدار مجاز آزمون(L/min) 

S = حسب  حول لوله مورد آزمون، برm 

D = حسب  قطر اسمي لوله، برm 

P =  )میانگین فشار آزمون در حین آزمون هیدرواستاتیک )فشار نسبي 

های آزمون

 فشارشویی

 خیر □بله  □ .ستاده ش )نام شركت( انجام ----جديد مطابق با استاندارد توسط كشي دفني لوله
 --------------------------------------------------------------- .اگر خیر، توضیح دهید

چگونگي جريان فشارشويي   

 آمدهبه دست 
 نشانيپمپ آتش □ حوضچه روباز مخزن ذخیره يا □ عمومي شبکه آب □

 لوله باز□  اتصال هیدرانت □ نوع دهانه

 خیر □بله  □ شده است    جاری -----ها مطابق با استاندارد آب با فشار از ورودی

 -----------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید

چااگااونااگااي جااريااان    

 آمدهبه دست فشارشويي 

 مخزن ذخیره يا □ شبکه آب عمومي □

 بازحوضچه رو

 نشانيپمپ آتش □

 لوله باز□  شکل به فلنج و توپي Y اتصال□  نوع دهانه

 آزمون               

 هیدرواستاتیک
شي تمامي لوله شده    های جديد دفني آزمون هیدروك ستاتیک  . اندا

 ساعت ----برای  bar-----در فشار

 خیر □بله  □اند شده اتصاالت پوشش داده

 آزمون نشتی
 --------- L --------  minگیری شده مجموع مقدار نشتي اندازه

 --------- L--------  min نشتي مجاز  
آزمون جریان 

موافق با جهت 

با جهت 

كننده ممانعت

 جریان برگشتی

 جايي كه وجود داشته حداقل نرخ جريان آزمون بايد معادل دبي و فشار مورد نیاز سیستم شامل جريان شیلنگي در      

 باشد.

 خیر □بله □ .كنندمندی عمل ميبا رضايت نوع و نام تولیدكننده: شده تعداد: نصب هاهیدرانت

شیرهای 

 كنترل

 خیر □ بله □اند    شیرهای كنترل كامال بازمانده

 -------------------------------------------------------------نمايید.اگر خیر، دلیل را بیان 

های تعويض با هشااداردهندهها قابل نشاااني و هیدرانتهای شاایلنگي اتصاااالت سااازمان آتشرزوه

 نشاني گو سازمان آتشپاسخ
 خیر □ بله □

 -----------------------------------------------------------------------برداری تاريخ آماده بهره مالحظات

 امضاها

 نام پیمانکار نصب

 شوند توسطها گواهی میآزمون

 تاريخ عنوان نام و امضا() مالک پروژه

  

 تاريخ عنوان پیمانکار نصب )نام و امضا(

  

 كشی زیرزمینیای از مواد پیمانکار و گواهی آزمون برای لولهنمونه -0-01-01شکل 
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 هادر لوله 10ft/sec(3m/sec)جریان مورد نیاز برای تولید سرعت  -3-0-2-01-01جدول 

 شدت جریان اندازه لوله
mm in. L/min gpm 

53 2 739 311 

67 𝟐
𝟏

𝟐
 561 351 

36 7 177 221 

312 3 3336 791 

323 5 2719 631 

352 6 7773 111 

217 1 5915 3561 

253 31 9275 2331 

715 32 37727 7521 

 

 gph/100ft)از لوله  (psi211میزان مجاز نشتی آزمون هیدروستاتیک در  -6-2-2-01-01جدول 

قطر اسمی لوله 

(in.) 

 نشتی مجاز

2 139/1 

3 171/1 

6 153/1 

1 136/1 

31 196/1 

32 335/1 

33 373/1 

36 357/1 

31 332/1 

21 393/1 

23 229/1 

 نکات:

  برای تعیین میزان محاز ()ب( -6-2-2-31-31)يا رابطه  ()الف( -6-2-2-31-31)ها، قطرها و فشااارها، از رابطه برای ديگر حول -3

 نشتي آزمون مناسب استفاده كنید.

باشااد، میزان مجاز نشااتي آزمون برابر مجموع میزان مجاز نشااتي ميهای متفاوتي از لوله های تساات كه شااامل اندازهبرای بخش -2

 باشد.ها برای هر اندازه و بخش ميآزمون
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 فصل يازدهم

  

 رويكردهاي طراحي
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 كلیات -00-0

، 33كه در بخش ويژه از فصاال يي هاآنهای اسااپرينکلر غیر از بايد برای همه ساایسااتم (3-33) بندالزامات 

 كار رود.اصالو شده است، به

00-0-0 

قابل كاربرد اساات،   يا قساامتي از آن مجاز اساات مطابق با هر رويکرد حراحي كه از نظر حراو ساااختمانهر 

 محافظت شود.

 جواریطراحی یا خطرات هم هایروش -00-0-2

 حراحي، موارد زير را بايد به كار برد:ی مجاور با دو يا چند خطر يا روش هاساختمانبرای  

شني جدا نمي  اااا در جايي كه مناحق به3 سیله مانل يا پارتی شي از  حور فیزيکي به و   شوند كه بتواند گرمای نا

رانه گیاندازد، در حراحي سخت اند، به منطقه مجاور به تأخیرای كه اسپرينکلرها ذوب شدهسوزی را در منطقهآتش

 ( فراتر از محیط آن افزايش يابد.ft35)m6/3ظت اسپرينکلر تا بايد محیط تحت محاف

كار رود.  شوند، به مانل جدا مي نبايد در جايي كه مناحق به وسیله پارتیشن   ((3) -2-3-33) بند اااا الزامات2

های تركیبي به ناحیه مجاور،       مانل قادر اسااات از انتقال گرمای آتش در يک ناحیه از اساااپرينکلر        اين پارتیشااان 

 جلوگیری كند،

  تر كهتر از تراز سقف باالتر به زير سقف پا ین  برای توسعه معیارهای سخت   ((3) -2-3-33) بند اااا الزامات7

 كار رود.( است، نبايد بهft2)m6/1اختالف ارتفاع بین ترازهای سقف حداقل 

00-0-3 

ه  م بايد برای هر حراحي پايصورت هیدرولیکي، الزامات منبل آب كل سیست  های محاسبه شده به  برای سیستم  

 اصالو شده باشد. (33) تعیین شود مگر اين كه به وسیله بخشي از فصل (3-32) بند هایمطابق روش

 نیاز آب -00-0-0

00-0-0-0 

 باشد. (33)رويکرد كنترل آتش با خطر تصرف و رويکردهای حراحي خاص فصل  مطابقالزامات نیاز آب 
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00-0-0-2 

 بهنشاني  كشي آب آتش سیستم لوله  الزامات حداقل آب مورد نیاز برای سیستم اسپرينکلر بايد با افزودن سهم     

 تعیین شود. ،آب مورد نیاز اسپرينکلرها

 منابع آب -00-0-5

00-0-5-0 

 باشد. تأمین (33)مشخص شده در فصل  زمان دتمحداقل منبل آب بايد برای حداقل 

00-0-5-2 

 گرفته شود. در نظر، شوداستفاده مي هاآنكه در تجهیزاتي  متناسب بامخازن بايد 

00-0-5-3 

 گرفته شود. در نظر شود،ياستفاده م هاآندر تجهیزاتي كه  متناسب باها بايد پمپ

 (Fنشانی )جعبه كشی آب آتشمیزان آب سیستم لوله -00-0-6

 سطوح خطر چندگانههایی با سیستم -00-0-6-0

ستم    سی بايد مطابق يکي از   شیلنگي،  و مدت زمان تأمین آب میزان آب، سطوو خطر چندگانه هايي با برای 

 موارد زير باشد.

 ی خطر داخل سیستم بايد استفاده شود.بندا الزامات منبل آب برای باالترين حبقه3

برای منطقه حراحي كه برای )بايد در محاسبات  به حور مستقلبندی خطر ا الزامات منبل آب برای هر حبقه2

 آن خطر است( استفاده شود.

ا  هايي ببندی خطر باالتر فقط مربوط به تک اتاقكه حبقه سااطوو چندگانه خطرهای با ااااا برای ساایسااتم7

قرار داشاااته باشاااد،  هاآنهايي در مجاورت كه چنین اتاق( بدون اين2ft311)2m2/73مسااااحت كمتر يا معادل 

 مانده سیستم استفاده شود.تصرف اصلي بايد برای باقي الزامات منبل آب برای

00-0-6-2 

شیر آتش             شهری يا  صلي  صال با بخش ا سپرينکلر در ات شیلنگ بیروني بايد به الزام ا شاني   سهم آب برای  ن

 تر است، اضافه شود.اختصاصي، هر كدام كه به رايزر سیستم نزديک
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00-0-6-3 

 كار روند.شود، موارد زير بايد بهالزامي مي هر جا كه اتصال شیلنگ داخلي حراحي يا

 بايد به الزامات اسپرينکلر اضافه شود. ي( برای نصب اتصال شیلنگ تکgpm51)L/min319ا سهم آب كل 3

 ( برای نصب اتصال چند شیلنگ بايد به الزامات اسپرينکلر اضافه شود.gpm311)L/min739ا سهم آب كل 2

ها در دورترين اتصال شیلنگ، با  اضافه شود، با شروع افزايش L/min319(gpm51)ا سهم آب بايد به میزان  7

 شود.هر افزايشي كه در فشار الزم توسط حراحي سیستم، اسپرينکلر در آن منطقه افزوده مي

00-0-6-3-0 

 حوربه ساختمان ( در IIIيا  Iنشاني است )كالس   صورت تركیبي از اسپرينکلر و لوله آتش  جايي كه سیستم به  

ساس   ستورالعمل،  كامل برا سپرينکلر مي اين د شیلنگي نیازی به       دارای ا ستم  سی شد، برای  رفتن آب گ در نظربا

 باشد.اضافي نمي

00-0-6-0 

ستفاده در آتش     شیلنگ برای ا شیرهای  سپرينکلر لوله     وقتي كه  ستم ا سی شاني به رايزرهای  -1)بق با تر مطان

 كار روند:شوند، موارد زير بايد به، وصل مي(33-5-2

ستاده كه          3 سپرينکلر به میزان آب مورد نیاز لوله اي ستم ا سی ست میزان آب مورد نیاز  ا  مطابق بااااا الزم نی

 تعیین شده، اضافه شود.« نشانيايستاده و شیلنگي آتشهای لولهدستورالعمل نصب سیستم»

  (2-3-7-2-33)گ از جدول ا هر جا كه مجموع میزان آب مورد نیاز سیستم اسپرينکلر و سهم جريان شیلن 2

شتر از الزامات   ستم     »بی سی صب  ستورالعمل ن شیلنگي آتش  های لولهد ستاده و  شاني اي مورد  شود، اين میزان آب « ن

 نیاز بايد استفاده شود.

سمت هاساختمان برای  -7 سپرينکلر، كه      يي كه ق ست، میزان آب مورد نیاز ا سپرينکلر ا هايي از آن مجهز به ا

سهم جريان   شکل      شامل  شد، چنانچه در  شده      (3-3-7-2-33)شیلنگ نبا شده، بايد به الزامات داده  شان داده  ن

 اضافه شود.« نشانيايستاده و شیلنگي آتشهای لولهدستورالعمل نصب سیستم»در 

 (HVLSهای كم سرعت پر حجم )فن -00-0-7

)پاسخ سريل زود     ESFRرهای ی مجهز به اسپرينکلرها، شامل اسپرينکل   هاساختمان در  HVLSهای نصب فن 

 ، بايد مطابق با موارد زير باشد:احفاءكننده(

 ( باشد.ft23)m7/3ا حداكثر قطر فن بايد 3

 اسپرينکلر مجاور 3بايد در مركز قرار داده شود تقريباً بین  HVLSا فن 2
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 ( باشد.ft7)m9/1كننده جريان بايد حداقل تا صفحه منحرف HVLSا فاصله عمودی از فن 7

بايد برای قطل فوری پا از دريافت سیگنال جريان آب از سیستم هشدار، مطابق با   HVLSهای فنااا همه 3

: 3قساامت  -هاهای كشااف و اعالم حريق برای ساااختمان ساایسااتم » 39613-3اسااتاندارد ملي ايران شااماره  

 بند شوند.هم «هانها در ساختماداری سیستماندازی و تعمیر و نگهدستورالعمل برای حراحي، نصب، راه

 كنندهکرد كنترل آتش بر اساس خطر تصرف برای اسپرینکلرهای اسپرییرو -00-2

 كلیات -00-2-0

00-2-0-0 

شده لوله مطابق با   سبه    2-2-33بند الزامات آب مورد نیاز بايد يا به روش جداول پیش تعیین  يا به روش محا

 تعیین شوند. 7-2-33بند  هیدرولیکي مطابق با

 های تصرفبندیطبقه -00-2-0-2

00-2-0-2-0 

 باشد. هانآاسپرينکلر و منابل آب  تأسیسات به مربوط فقط بايد اين دستورالعملهای تصرف برای بندیحبقه

00-2-0-2-2 

 بندی كلي خطرات تصرف استفاده شود.صورت يک حبقههای تصرف نبايد بهبندیحبقه

00-2-0-2-3 

های رهايش گرمای مورد  ها بايد مطابق با مقدار و قابلیت سوختن اجزا، شدتهايي از تصرفها يا قسمتتصرف

ها و حضااور مايعات قابل سااوختن و قابل اشااتعال، با اسااتفاده از  انتظار، پتانساایل كل رهايش انرژی، ارتفاع توده

 بندی شوند.، حبقه(5-5)تا  (2-5)تعاريف بخش 

00-2-0-2-0 

 ها بايد به صورت زير باشند:بندیقهحب

 خطرا كم3

 (2و 3های )گروه متوسطا خطر 2

 (2و 3های ا پرخطر )گروه7
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   شده تعیین پیش جداول روش – آب مورد نیاز الزامات -00-2-2

00-2-2-0 

  متوساااطخطر و خطر های كم بايد برای تعیین حداقل الزامات منبل آب برای تصااارف       (3-2-2-33)جدول  

شده توسط سیستم      شده   هاآنهايي كه اندازه لوله محافظت    (5-27) بندمندرج در مطابق با جداول پیش تعیین 

  برآورد شده، استفاده شود.

00-2-2-2 

صرف    شار و جريان برای ت ساس روش الزامات ف سبه هیدرولیکي   هایهای پرخطر بايد برا   (7-2-33)بند محا

 باشند.

 های اسپرینکلر با جداول پیش تعیین شده لولهالزامات منبع آب برای سیستم -0-2-2-00جدول 

 بندی تصرفطبقه

حداقل فشار 

 مانده الزمباقی

قبول در كف رایزر  جریان قابل

 )شامل سهم جریان شیلنگ(

 مدت
min 

bar psi L/min gpm  

 71-61 511-351 3197-2179 35 3 كم خطر
 61-91 151-3511 7231-5631 21 3/3 خطر متوسط/ معمولي

00-2-2-3 

 های زير مجاز باشد:روش جداول پیش تعیین شده لوله بايد به صورت

ستم     ااااا افزايش3 سی صالحاتي برای  شده لوله موجود مطابق با جداول پیش   ها يا ا های جداول پیش تعیین 

 .(5-32) بندمندرج در  شده لولهتعیین

 .های جداول پیش تعیین شده لوله موجود با خطر باالسیستمها يا اصالحاتي برای ا افزايش2

 ( يا كمتر2ft5111)2m365جديد با  هایا سیستم7

 2m365(2ft5111)های جديد با بیش از ا سیستم3

( در باالترين ارتفاع    psi51)bar3/7با حداقل فشاااار باقي مانده         (3-2-2-33) ی الزم در جدول ها ناكه جري  

 س هستند.اسپرينکلر قابل دستر

00-2-2-0 

 بايد در تعیین حداقل الزامات منبل آب استفاده شود. (3-2-2-33)جدول 
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00-2-2-5 

بايد فقط وقتي مجاز باشاااد كه وسااایله)های( هشااادار جريان آب   (3-2-2-33)كمتر در جدول  مدت زمان

در محلي   چنین نظارتيشوند و  صورت الکتريکي كنترل و نظارت مي )های( نظارتي بهسیستم اسپرينکلر و وسیله    

 شود.تأيید شده و تحت مراقبت دا مي نمايش داده مي

 ماندهفشار باقی -00-2-2-6

00-2-2-6-0 

 بايد در ارتفاع باالترين اسپرينکلر برآورده شود. (3-2-2-33)مانده جدول الزام فشار باقي

00-2-2-6-2 

 برگشتيافت اصطکاک به دلیل شیرهای مانل جريان

00-2-2-6-2-0 

ستم      وقتي سی شتي بر روی  شیرهای مانل جريان برگ صب مي   های جداول از پیش تعیینكه  وند،  ش شده لوله ن

سیله برای وقتي كه فشار باقي   بايد افت سپرينکلرها تعیین مي مانده قابلهای اصطکاک و شود،   قبول در تراز باالی ا

 گرفته شود. در نظر

00-2-2-6-2-2 

مانده در رديف باالی اسپرينکلرها   (( بايد به افت ارتفاع و فشار باقي psi)barسیله )برحسب   افت اصطکاک اين و 

 برای تعیین فشار كل مورد نیاز در منبل آب اضافه شود.

00-2-2-7 

، نسااوختني  ساااختمانآمده اساات، بايد فقط جايي كه ساااختار  (3-2-2-33)عدد جريان كمتر كه در جدول 

كه   ایگونهيا فضابندی محدود شده است، مجاز باشد به     ساختمان است يا مناحقي كه احتمال آتش توسط اندازه   

نداشته  وجودمتوسط  خطر برای 2m732(2ft3111)خطر يا ( برای كم2ft7111)2m239هیچ منطقه بازی بیش از 

 باشد.
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 یدرولیکیمحاسبه ه هایروش –الزامات آب مورد نیاز -00-2-3

 كلیات -00-2-3-0

00-2-3-0-0 

 نیاز آب اسپرينکلرها بايد فقط از حريق يکي از موارد زير، با تشخیص حراو، تعیین شود:

   (2-7-2-33)مطابق با روش چگالي / مساحت  (3-3-7-2-33)های چگالي / مساحت شکل ا منحني3

 كند.ايجاد مي (7-7-2-33) بند اتاقا اتاقي كه بیشترين نیاز به آب را مطابق با روش حراحي 2

   (3-7-2-33)ا مناحق حراحي ويژه مطابق 7

00-2-3-0-2 

   دسترس باشد. در (2-3-7-2-33)حداقل منبل آب بايد برای حداقل دوره مشخص شده در جدول 

 

 
 های چگالی / مساحتمنحنی -0-0-3-2-00شکل 
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 های محاسبه شده با علم استفاده شده از فشار سهمیه جریان آب لوله و الزامات زمانی منبع آب برای سیستم -2-0-3-2-00جدول 

 (hydraulicallyآب )

 نوع تصرف
 مدت زمان )دقیقه( شیلنگ خارجی و داخلی تركیب شده نهایی شیلنگ داخلی

gpm L/min gpm L/min 

 71 739 311 739يا  1.319 311 يا 1.51 كم خطر

 91-61 936 251 739يا  1.319 311يا  1.51 خطر متوسط

 91-321 3197 511 739يا  1.319 311 يا 1.51 خطرپر

 

00-2-3-0-3 

آمده اساات بايد وقتي مجاز باشااد كه وساایله)های( هشاادار   (2-3-7-2-33)مقادير كمتر دوره كه در جدول 

ین  شااوند و چن)های( نظارتي به صااورت الکتريکي كنترل و نظارت ميجريان آب ساایسااتم اسااپرينکلر و وساایله

 شود.نظارتي در محلي تأيید شده و تحت مراقبت دا مي نمايش داده مي

 هامحدودیت -00-2-3-0-0

 كار روند:شود، موارد زير بايد بهچگالي / مساحت استفاده مي وقتي كه از روش حراحي اتاق يا

2m379(2ft3511  )خطر و خطر معمولي، جايي كه مناحق عملکرد اسپرينکلر كمتر از های كما برای تصرف 3

 ( استفاده شود.2ft3511)2m379باشد، چگالي بايد برای 

( باشد، چگالي بايد  2ft5112)2m272كمتر ازهای پرخطر، جايي كه مناحق عملکرد اسپرينکلر ا برای تصرف 2

 ( استفاده شود.2ft5112)2m272برای 

00-2-3-0-5-0 

ی دارای فضااااهای پنهان قابل       ها سااااختمان برای  ((3) 3-3-7-2-33) بندهای   جز در مواردی كه الزامات  

شوند، چنانچه در     سپرينکلر برآورده  شده، حداقل      (6-35-1)و  (2-3-35-1)بندهای  سوختن بدون ا شرو داده 

 ( باشد.  2ft1171)2m239 بايد ساختمانمنطقه عملکرد اسپرينکلر برای آن قسمت 

هايي )اجزايي( از  ( بايد فقط برای ساایسااتم اسااپرينکلر يا قساامت2ft1171)2m239مساااحت حراحي  -الف

 كار رود.سیستم اسپرينکلر كه مجاور فضای پنهان قابل سوختن واجد شرايط هستند، به

صطالو   -ب سوختن        « مجاور»ا ضای پنهان قابل  سپرينکلری كه از باال، پا ین و كنار ف ستم ا سی بايد برای هر 

مدت   بندی مقاومت در برابر آتش، حداقل معادل با         كار رود به جز جايي كه مانعي با درجه        كند، به  محافظت مي  
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سط  زمان تامین آب ضای پنهان را از منطقه  به، منبل تو سپرينکلر جدا مي حور كامل ف د كند، وجوتحت حفاظت ا

 داشته باشد.

00-2-3-0-5-2 

فضاهای پنهان بدون اسپرينکلر كه در زير شرو داده شده، نیازی نیست در حداقل منطقه عملکرد اسپرينکلر         

2m239(2ft1171 )گرفته شوند: در نظر 

كه هیچ دسترسي ندارد. اين    اااا فضاهای پنهان نسوختني و با سوختن محدود با حداقل بار قابل سوختن     3

 عنوان هوایيي كه بههاآنحتي اگر دارای بازشااوهای كوچک نظیر  فضااا بايد فضااايي پنهان در نظر گرفته شااود

 .شوند، باشدبرگشتي پلنیوم استفاده مي

مواد  شاااا فضاهای پنهان نسوختني و با سوختن محدود با دسترسي محدود و بدون اجازه تصرف يا انبار       2

شود      سوختني.  ضايي پنهان در نظر گرفته  ضا بايد ف شوهای كوچک نظیر   اين ف كه   ييهاآنحتي اگر دارای باز

   شوند، باشد.عنوان هوای برگشتي پلنیوم استفاده ميبه

 .شدكامالً پر شده باكه با عايق نسوختني ا فضاهای پنهان قابل سوختن 7

حور مستقیم به زير های نسوختني يا با سوختن محدود، بهكه سقف متوسطخطر يا خطر های كمتصرف  ااا3

شده         تیرچه صل  سوختني، مت سوختن محدود يا ن ساختار توپری با  صور    های چوبي توپر يا  ضاهای مح اند تا ف

حور ( يا كمتر ايجاد كنند، كه شااامل فضااای زير عايق اساات كه به 3ft361)3m5/3گذاری شااده به حجم تیرچه

   شود.های سقفي در فضای پنهان مجهز به اسپرينکلر به شکلي ديگر كار گذاشته مييا تیرچه مستقیم باال

مصالح با حبقه واكنش در برابر با  شوند و سطوو در معرضااا فضاهای پنهاني كه از مواد صلب استفاده مي5

  .ايران 1299-3يا بهتر مطابق با استاندارد  A2/B-S3,d2آتش 

 باشد. 2m3/5(2ft55) های كوچک مجزا با حداكثر مساحتاتاق فضاهای پنهان روی -6

باشد، ادامه فضا در هر حبقه با استفاده      2m97/1(2ft31)مسیرهای عبور لوله عمودی با مساحت كمتر از    -3

ای نبايد منبل  های لولهبند شاادند و در جايي كه چنین دنبالهارز با ساااختار كف هسااتند، آتش از موادی كه هم

 كشي بايد نسوختني باشد و منافذ لوله در هر حبقه بايد به درستي محکم شوند.افروزشي را دربرگیرد، لوله

ساحت كمتر از   های خارجي باستون  -1 شمل    2m97/1(2ft31)م شکل از مبله  ها يا تیرهای چوبي، كه از  مت

 كنند.شود، پشتیباني ميی بیروني كه كامالً با سیستم اسپرينکلر محافظت ميهاآنسايب

های نساااوختني يا با ساااوختن محدود، به تیرهای چوبي های كم خطر يا خطر معمولي كه ساااقفتصااارف -1

های  شوند؛ مشروط براين كه كانال( عمق، وصل ميin.3)mm3/25هايي با حداكثر كامپوزيتي، مستقیماً يا با كانال 

( تخته گچي و حداقل  in.2/3)mm3/32با اساااتفاده از مواد معادل با  2m5/3(2ft613)تیر مجاور با حجم حداكثر   
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mm91(in.5/7عايق، آتش )   شند كه در كف تیر كانال شده با صب مي بند  سقف به كانال   ها ن های  شوند، وقتي كه 

 شود.فلزی مورد استفاده وصل مي

 چگالی/ مساحتروش  -00-2-3-2

 منبع آب -00-2-3-2-0

00-2-3-2-0-0 

سپرينکلرها فقط بايد از منحني  ساحت های الزام منبل آب برای ا سبه   (3-3-7-2-33) شکل چگالي / م ، محا

 شود.

00-2-3-2-0-2 

شکل   ستفاده مي  (3-3-7-2-33)وقتي از  سبات بايد هر نقطه را روی منحني    ا ساحت  شود، محا چگالي  / م

 متناسب برآورده كند.

00-2-3-2-0-3 

 .شودبرآورده  نیاز نیست تا تمامي نقاط روی منحنيشود، استفاده مي (3-3-7-2-33)وقتي از شکل 

 اسپرینکلرها -00-2-3-2-2

00-2-3-2-2-0 

كننده  بايد فقط با اسااپرينکلرهای اسااپری (3-3-7-2-33)های فراهم شااده در شااکل ها و مساااحتچگالي

 استفاده شوند.

00-2-3-2-2-2 

سپرينکلرهای   صرف      واكنشا ستفاده درت صرفاتي سريل نبايد برای ا قادير  كه م هاآندر  های پرخطر يا ديگر ت

 سوختن وجود دارند، مجاز باشند.توجهي از مايعات قابل اشتعال يا غبارهای قابلقابل

00-2-3-2-2-3 

شکل         شش گسترده، حداقل مساحت حراحي بايد مساحت متناظر با خطر در  سپرينکلرهای پو -2-33)برای ا

 اسپرينکلر، هر كدام كه بزرگتر است، باشند. 5يا منطقه محافظت شده توسط  (7-3-3
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00-2-3-2-2-0 

برای حداقل جريان متناظر با  باشااند و  نامهدارای اسااتاندارد يا گواهي بايداسااپرينکلرهای پوشااش گسااترده 

 مشخص شده است. (3-3-7-2-33)چنانچه در شکل  ،حراحي شوند ،چگالي برای خطر

 سریع – واكنشاسپرینکلرهای  -00-2-3-2-3

00-2-3-2-3-0 

ريل  س  واكنشنامه فني، شامل اسپرينکلرهای   دارای استاندارد يا گواهي سريل   واكنشهر جا كه اسپرينکلرهای  

پوشش گسترده، در سراسر يک سیستم يا بخشي از يک سیستم دارای همان مبنای حراحي هیدرولیک استفاده             

شوند، وقتي كه همه شرايط زير برآورده شوند مساحت سیستم عملکرد بايد مجاز به كاهش يافتن بدون اصالو  مي

 :است نشان داده شده (3-7-2-7-2-33)چگالي باشد چنانچه در شکل 

 تر سیستم لوله ا3

 خطر يا كم متوسطا تصرف خطر 2

 m3/6(ft21)ا حداكثر ارتفاع سقف 7

-6-1)وجود نداشته باشد چنانچه در بندهای  2m7 (2ft72)ا هیچ فرورفتگي سقف محافظت نشده بیشتر از  3

 مجاز شده است. (3-1-1)و  (3
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 ft31،40yبرای سقف كوچکتر از 

 ft21 ،0yبرای ارتفاع سقف بزرگتر از 

 SI ،m73/1=ft3برای واحدهای 

 سریع واكنشكاهش مساحت طراحی برای اسپرینکلرهای  -0-3-2-3-2-00شکل 

 

00-2-3-2-3-2 

 باشد. 5تعداد اسپرينکلرها در مساحت حراحي هرگز نبايد كمتر از 

00-2-3-2-3-3 

قف  شوند، حداكثر ارتفاع بام يا سدار استفاده ميجايي كه اسپرينکلرهای پاسخ سريل بر روی سقف يا بام شیب

 استفاده شود. يحابايد برای تعیین درصد كاهش مساحت حر

 دارهای شیبسقف -00-2-3-2-0

 2 واحد )يک افزايش 6بر  3دار با شاایبي بیش از های شاایبوقتي كه انواع اسااپرينکلرهای زير بر روی سااقف

شااوند، مساااحت  درصاادی بام( در كاربردهای غیر از انبار اسااتفاده مي 3/36واحدی، شاایب  32واحدی در رديف 

 درصد افزايش يابد: 71عملکرد سیستم بدون تصحیح چگالي بايد تا 
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سپری   3 سپرينکلرهای ا ستاندارد يا گواهي      اااا ا سترده دارای ا شش گ سپرينکلرهای پو شامل ا ني  نامه فكننده، 

 سريل واكنشو اسپرينکلرهای  ((3) 7-3-1)بند  مطابق با

 CMSAا اسپرينکلرهای 2

 دوتاییبند عملگر همپیش لوله خشک و هایسیستم -00-2-3-2-5

 درصد بدون اصالو چگالي افزايش يابد.   71رينکلر بايد تا مساحت عملکرد اسپ

 اسپرینکلرهای دما باال -00-2-3-2-6

صرف    سپرينکلرهای دما باال برای ت ستفاده مي جايي كه ا سپرينکلر بايد      های پرخطر ا ساحت عملکرد ا شوند، م

 نشود. 2m316(2ft1112)درصد كاهش يابد، ولي كمتر از  25مجاز باشد بدون اصالو چگالي تا 

 چندگانه تنظیمات -00-2-3-2-7

00-2-3-2-7-0 

شد مطابق بندهای   ساحت عملکرد الزم به انجام با -33)، (7-2-7-2-33) جايي كه تنظیمات چندگانه برای م

ساحت عملکرد  (6-2-7-2-33)يا  (33-2-7-2-5)، (2-7-2-3 ساس م شده    اولیه ، اين تنظیمات بايد برا انتخاب 

 شوند. ضرب، (3-3-7-2-33)در آغاز كار از شکل 

00-2-3-2-7-2 

  (3-3-7-2-33)بند فضاهای پنهان قابل سوختني دارد كه مجهز به اسپرينکلر نیستند، قوانین      ساختمان اگر 

 كار برده شود.بايد پا از انجام تمام اصالحات ديگر، به

 روش طراحی اتاق -00-2-3-3

00-2-3-3-0 

 ا دارد.ر دبي و فشار مورد نیازاساس اتاقي باشد كه بزرگترين بايد بر الزامات منبل آب برای اسپرينکلرها فقط

00-2-3-3-2 

بندی خطر تصاارف و اندازه اتاق  متناظر با حبقه (3-3-7-2-33)چگالي انتخاب شااده بايد برگرفته از شااکل  

 باشد.
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00-2-3-3-3 

بندی مقاومت در  ای دارای درجهبا ديواره محصااور شااده ها بايدبرای اسااتفاده از روش حراحي اتاق، همه اتاق

 محصور شده باشند. (2-3-7-2-33)برابر آتش معادل با مدت زمان منبل آب نشان داده شده در جدول 

00-2-3-3-0 

-3-3-7-2-33) هایباشد، مقررات بند (3-3-7-2-33)اگر اتاقي كوچکتر از مساحت مشخص شده در شکل 

 كار رود.بايد به ((2)-3-3-7-2-33)و  ((3)

00-2-3-3-5 

 حداقل محافظت بازشوها بايد به صورت زير باشد:

 مقاوم در برابر آتشبندی درجهفاقد شو يا خودكار درهای خودبسته –خطر ا كم3

محاسبات بايد شامل اسپرينکلرهای   اند،محافظت نشده جايي كه بازشوها - خطر بدون محافظت عملکردا كم2

سپرينکلر در نز  ضای مرتبط ديکاتاق به عالوه دو ا شوی محافظت  ترين ف شده  با چنین باز شد مگر ن كه   ينا ای با

ضای مرتبط فقط  شند كه در    ف شته با سپرينکلر دا سبات   يک ا صورت، محا سپرين  آن عملکرد به بايد آن  سط    کلرا ب

 داده شود.

از  شود، بايد مربوط به اتاقي باشد كه بیشترين نی   و اسپرينکلرهای فضای مرتبطي كه محاسبه مي   انتخاب اتاق 

صرف هیدرولیک را ايجاد مي شده در ديوارها، حداقل ارتفاع نعل    های كمكند. برای ت شوهای محافظت ن خطر با باز

( داشته باشد. داشتن بازشويي  ft1)mm33/2از ( الزم است و بازشو نبايد عرضي بیش in1)mm121درگاه بازشوها 

سبت       mm933(in.76تک با  شوی ديگری ن شروط بر آن كه هیچ باز شد، م ( يا كمتر بدون نعل درگاه، بايد مجاز با

 به فضاهای مجاور وجود نداشته باشد.

ر آتش های مقاومت در براببندیشااونده يا خودكار با درجهدرهای خودبسااته –ااااا خطر معمولي و پرخطر 7

 مناسب برای فضای محصور.

00-2-3-3-6 

محافظت شااده توسااط يک تک   راهرونظر، شااود و مساااحت تحتجايي كه از روش حراحي اتاق اسااتفاده مي

اشاااد، حداكثر تعداد  ب (5-7-7-2-33)بند بازشاااوهای محافظت شاااده مطابق با  ، دارایرديف از اساااپرينکلرها

شود،      سبه  ست محا سپرينکلرهايي كه نیاز ا صب         5 ا سترده ن شش گ سپرينکلرهای پو ست يا وقتي كه ا سپرينکلر ا ا

 باشند. راهروخطي(  ft35خطي ) m9/22شوند، همه اسپرينکلرهای شامل در مي
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00-2-3-3-7 

ساحت مورد نظر،   شده         راهروهر جا كه م شوهای محافظت ن سپرينکلرها با باز شده با تک رديف از ا محافظت 

تا باشد يا وقتي كه    5تا حداكثر  راهروخطر، مساحت حراحي بايد شامل همه اسپرينکلرها در    باشد، در تصرف كم  

 باشند. راهروخطي(  ft35خطي ) m9/22شوند، همه اسپرينکلرها در اسپرينکلرهای پوشش گسترده نصب مي

 های طراحی خاصمساحت -00-2-3-0

00-2-3-0-0 

ساحت حراحي    شوت زباله  هرجا كه م شد، حداكثر       تغذيه ساختمان مربوط به  سط رايزری جداگانه با شده تو

تعداد اساااپرينکلرهايي كه نیاز اسااات محاسااابه شاااود، ساااه اساااپرينکلر اسااات، هركدام با حداقل تخلیه                 

L/min53(gpm35.) 

00-2-3-0-2 

تک خطي از اسااپرينکلر حفاظت شااود، مساااحت حراحي بايد شااامل همه    يک بايد توسااطهرجا كه منطقه 

 تا باشد. 3اسپرينکرهای روی خط تا حداكثر 

00-2-3-0-3 

حور هیدرولیکي  شاارو داده شااده، بايد به (37-35-1)بند و  (31-3) بندها چنانچه در رينکلرها در كانالاسااپ

شار تخلیه حداقل      شند تا ف شده با سپرينکلرهای داخل جريان   bar5/1(psi3حراحي  سپرينکلر با همه ا ( را در هر ا

 فراهم كند. كانال

 رویکردهای طراحی خاص -00-3

 مسکونی اسپرینکلرهای -00-3-0

00-3-0-0 

ا ايجاد  ر يكه بیشترين نیاز هیدرولیک  یمساحت حراحي بايد مساحتي باشد كه شامل چهار اسپرينکلر مجاور      

 .، استكنندمي

00-3-0-2 

ی با فضاهای پنهان قابل سوختن بدون تجهیز    هاساختمان برای  ((3)-3-3-7-2-33) بند مگر اين كه الزامات
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سپر  شود، چنانچه در  يبه ا ساحت حراحي    ( 6-35-1)و  (2-3-35-1)بندهای نکلر برآورده  ست، حداقل م آمده ا

 بايد هشت اسپرينکلر باشد. ساختمانعملکرد اسپرينکلر برای آن قسمت از 

00-3-0-2-0 

سکوني به            سپرينکلرهای م سمتي از ا سپرينکلر بايد فقط برای ق شت ا ساحت حراحي ه شود ك  م ه  كار برده 

 مجاور با فضای پنهان قابل سوختن واجد شرايط هستند.  

00-3-0-2-2 

فضااای پنهان قابل سااوختن  بايد برای هر ساایسااتم اسااپرينکلری كه از باال، پا ین و كنار« مجاور»اصااطالو 

 ایدورهبند ی مقاومت در برابر آتش، حداقل معادل با        كار رود به جز جايي كه مانعي با درجه       كند، به  محافظت مي  

 .كند، وجود داشته باشدكه منبل آب به حور كامل فضای پنهان را از منطقه تحت حفاظت اسپرينکلر جدا مي

00-3-0-3 

سپرينکلر كه از نظر     (3-3-7-33)بند مگر اين كه الزامات  شوند، حداقل تخلیه الزم از هر چهار اليه ا برآورده 

 هیدرولیکي بیشترين نیاز را دارند، بايد بیشتر از موارد زير باشد:

 .نامهاستاندارد يا گواهيجريان نشان داده شده در  دبيا مطابق با حداقل 3

-1)  بند ( در مساحت حراحي مطابق با مقررات2gpm/ft3/1)mm/min3/3ااا محاسبه شده براساس حداقل 2

 .(2-3-2-6-1) بند يا (5-2-3

00-3-0-0 

صالحات يا   شي برای ا ستم    افزودن بخ سی سکوني، معیارهای       به  سپرينکلرهای م شده با ا های موجود تجهیز 

 ( بايد مجاز به استفاده باشند.2gpm/ft3/1)mm/min3/3كمتر از  استانداردتخلیه 

00-3-0-5 

بیرون از واحدهای خانه مسکوني    ،های زيرشیرواني، زيرزمین يا انواع ديگر تصرفات  كه مناحقي مثل اتاقجايي 

محافظت   (3-33) ندصااورت يک حراحي جداگانه مطابق با باما داخل همان ساااختار هسااتند، بايد اين مناحق به

 شوند.

00-3-0-6 

شیلنگ و مدت   سهم جريان  صرف   آنچهبق با تأمین آب بايد مطا زمان الزامات  شد كه برای ت ر  خطر دهای كمبا



 027 22/10/11 رویکردهای طراحی -فصل یازدهم

 

 

 است. (2-3-7-2-33)جدول 

 محافظت در معرض -00-3-2

00-3-2-0 

شي بايد به حور هیدرولیکي مطابق با  لوله شار )      (3-32) بندك شود تا حداقل ف سبه  در هر  bar5/1)psi3محا

 تمام اسپرينکلرهايي كه با عملکرد در معرض روبرو هستند، تأمین كند. برایاسپرينکلر را 

00-3-2-2 

كند. اين منبل بايد قادر به تأمین های محافظ در برابر آتش ديگری را تغذيه ميجايي كه منبل آب، ساایسااتم

 هايي به عالوه نیاز سیستم در معرض باشد.نیاز كل برای چنین سیستم

 های آبپرده -00-3-3

00-3-3-0 

حور شااارو داده شاااده بايد به (2-33-35-1)بند  يا (3-35-1) بند اساااپرينکلرها در پرده آب مثل آنچه در

( در  L/min1/56)gpm35پرده آب و حداكثر تخلیه   فوت( در هر L/min73)gpm7هیدرولیکي برای تأمین تخلیه    

 حراحي شوند. فوتهر 

00-3-3-2 

ستفاده مي  برای پرده سپرينکلرهای خودكار ا شده در اين     های آبي كه از ا سبه  سپرينکلرهای محا كنند، تعداد ا

 باشد. (3-3-3-3-32)ها در مساحت تعیین شده توسط بندحول موازی با شاخهتعداد حول متناظر باآب بايد پرده

00-3-3-3 

پرده آب و داخل مساااحت حراحي ساایسااتم  سااوزی اسااپرينکلرهای داخل بیني شااود در يک آتشاگر پیش

محاسااابه شاااده به روش هیدرولیکي، با هم به كار بیفتند، بايد تأمین آب پرده آب به آب مورد نیاز محاسااابات  

 هیدرولیکي اضافه شود و بايد با آب مورد نیاز مساحت محاسبه شده موازنه شود.

00-3-3-0 

انتخاب شده با اسپرينکلرهای سقفي مجاور با پرده     محاسبات حراحي هیدرولیکي بايد شامل مساحت حراحي    

 آب باشد.





 (هاحریق )اسپرینکلر یخودكار اطفابارنده های نصب شبکهو  طراحی/ دستورالعمل 021 

 

 
 

 

 فصل دوازدهم

  

 ها و محاسباتنقشه
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 های كارینقشه -02-0

02-0-0 

 وند.شهای كاری بايد پیش از اجرايي يا بازنگری شدن، جهت كسب تأيیديه به مقام قانوني مسئول ارا ه نقشه

02-0-2 

 های تأيید شده نیازمند كسب مجوز از مقام قانوني مسئول است.انحراف از نقشه

02-0-3 

همراه نقشه هر حبقه رسم های هم اندازه و بههای كاری بايد در يک مقیاس مشخص شده، روی برگهنقشه

 دهند: باشند، نشانهای زير را كه مربوط به حراحي سیستم ميشوند و همچنین بايد بخش

 نام مالک و ساكن -3

 ي، شامل آدرسمکانموقعیت  -2

 عالمت شمال -7

، در صورت لزوم برای شفافیت ساختمانمقطل عرضي كامل يا نمودار شماتیک كه دربردارنده احالعات اجزای  -3

 كشي غیرفلزی باشد.حرو و همچنین ساختار سقف و روش حفاظت اجرا شده برای لوله

 هاتیشنمحل قرارگیری پار -5

 های مقاوم در برابر آتشمحل قرارگیری ديواره -6

 كالس سکونت هر منطقه يا اتاق -3

 های بهداشتيهای زير شیرواني و سرويامحل قرارگیری و اندازه فضاهای بسته، كمدها، احاق -1

 باشد.هر محوحه كوچکي كه فاقد اسپرينکلر مي -9

ه لوله از نوع انتهايي باشد و چه از نوع گردشي، اگر از نوع انتهايي كشي اصلي شهر در خیابان چاندازه لوله -31

درانت نسبت هیبه باشد، جهت و فاصله تا نزديکترين لوله گردشي و آزمون لوله اصلي شهری و ارتفاع سیستم 

 نشاني مورد آزمون.آتش

 .ساير منابل تأمین آب به همراه فشار ناشي از افزايش ارتفاع -33

 ها كه حاوی شماره شناسايي اسپرينکلر نیز باشد.اسمي اسپرينکلر Kنام تولیدكننده، نوع، مدل و ضريب  -32

 های دما باالبندی دمايي و محل قرارگیری اسپرينکلرحبقه -37

 شود.كل مساحتي كه توسط هر سیستم در هر حبقه محافظت مي -33
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 كننده شبکه )رايزر(، در هر حبقهتأمینهای نصب شده روی هر لوله تعداد اسپرينکلر -35

 عملگر، سیستم مشترک لوله خشکتعداد كل اسپرينکلرهای روی هر سیستم لوله خشک، سیستم پیش -36

 های سیالبي.عملگر يا سیستمو پیش

 ظرفیت تقريبي هر سیستم لوله خشک )بر حسب گالن( -33

 نوع لوله و جدول ضخامت لوله -31

های مشابه زياد يي كه انشعابهامکانه و حول مقاحل لوله )يا ابعاد مركز به مركز(. در اندازه اسمي لول -39

 گیری يک خط ضروری است.هستند، فقط اندازه

 های ارتباحي قا م اسپرينکلرهامحل قرارگیری و اندازه لوله -21

كه  هايينقشه، تمامي قسمت ها. پیمانکار بايد رویها و زانوييتمامي جوش مکاننوع اتصاالت و مفاصل و  -23

 كار رفته را مشخص كند.شوند و همچنین نوع اتصاالت يا تركیب بهجوشکاری كارگاهي مي

 های محافظت از اسپرينکلر در مواقل ضروری ها، مهارها و روشنوع و محل قرارگیری آويزها، غالف لوله -22

 ه و اتصاالت آزمون های تخلیتمامي شیرهای كنترل، شیرهای يک حرفه، لوله -27

 مارک، نوع، مدل و اندازه شیر هشدار يا شیر لوله خشک -23

 عملگرمارک، نوع، مدل و اندازه شیر سیالبي يا پیش -25

 های هشدارنوع و محل قرار گرفتن زنگ -26

دستي  شیلنگنشاني، آتش شیلنگاندازه و محل رايزرهای عمودی متصل به منبل آب، خروجي  -23

 ، منیتورها و تجهیزات مرتبطنشانيآتش

ها، مصالح، محل اتصال به سیستم اصلي ، وزنهامکانها، ابعاد كامل سیستم احفاء حريق اختصاصي، حول -21

های شیر و عمق گیرها و چالهها، اندازهكنندهو ابعاد شیرها، نشانگرهای شیر، تنظیم هامکانها، انواع و شهری، اندازه

 باشد.مي ،وله تا تراز زمینكه فاصله از باالی ل

 كشي برای تخلیه ناگهاني آبمالحظات لوله -29

شوند، كافي است تمام شرايط روی در مواردی كه تجهیزات به يک سیستم موجود به صورتي افزوده مي -71

 های سیستم موجود مشخص شوند.نقشه

 های هیدرولیک نمايش داده شود.های حراحي شده هیدرولیکي، احالعات روی پالک دادهبرای سیستم -73

 هاارا ه گرافیکي مقیاس استفاده شده در تمامي نقشه -72

 اسم و آدرس پیمانکار -77

 نقاط مرجل هیدرولیکي روی نقشه كه با نقاط مرجل مربوحه در صفحات محاسبات هیدرولیکي متناظر باشند. -73
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ن(، مساحت حراحي شده استفاده آب، نیازمندی حداقل نرخ استفاده آب )فشار تخلیه، چگالي، دبي جريا -75

 نشاني داخلي و خارجيای و آب مورد نیاز برای جريان لوله آب آتشاسپرينکلرهای درون قفسه

 مقدار كل آب و فشار مورد نیاز كه در يک نقطه مرجل مشترک برای هر سیستم مشخص شده باشد. -76

 اط مرجل يا منبلارتفاع نسبي اسپرينکلرها، نقاط اتصال و نق -73

 تمامي بازشوهای حفاظت نشده درسرتاسر حبقه حفاظت شده، در صورت استفاده از روش حراحي اتاق -71

 گیری و تعیین جز یات مهاربند جانبيمحاسبه بارها جهت اندازه -79

 تنظیمات شیرهای كاهنده فشار -31

 منبل )درباره سازنده، اندازه و نوع(های برگشت جريان به سمت كنندهاحالعات در مورد جلوگیری -33

 مورد استفاده )نوع و مقدار(نامه دارای استاندارد يا گواهيهای احالعات در مورد ضديخ -32

ها همراه شاایرهای  ها و اينکه اگر خروجينشاااني، ابعاد و تعداد خروجيهای آتشهیدرانت مکاناندازه و  -37

ستقل دروازه  شد. آيا  م شخص      های لوله آب آتشجايگاهای تجهیز خواهند  شد و همچنین م شاني فراهم خواهند  ن

اند بايد  رفتهكار بههای جريان نشاني در آزمايش های آتشكردن مسئول نصب. فشار استاتیک و باقیمانده هیدرانت    

 نمايش داده شوند.

 نشاني  كشي اتصاالت سازمان آتشو چیدمان لوله مکاناندازه،  -33

 اند.هايي كه در مقطل كامل عرضي نمايش داده نشدهسقف و شیبارتفاع كف/  -35

كه در آن سال، سیستم      «اسپرينکلرها  نصب  و محاسبه  حراحي، راهنمای و دستورالعمل »سال ويرايش   -36

 اسپرينکلر حراحي شده است.

02-0-0 

سازنده           ستورالعمل  شامل د شده بايد  شه كاری ارا ه  شده گواهي مالک و نق ضا  سخه ام صب برای   يک ن جهت ن

شده  هر تجهیز به حورخاص  شد ارا ه  ضیحات، كاربردها و محدوديت    كه با سپرينکلرها،   شامل تو ها برای تمامي ا

 است. كشي يا اتصاالتها، لولهدستگاه
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شه  -02-0-5 ستم   نق سی صاالت غیر محافظتی آتش     های كاری برای  سپرینکلر خودكار كه از ات های ا

 برخوردار هستند.

02-0-5-0 

سمبل  صي برای لوله   بايد  صو شي كمکي، پمپ های مخ صافي   ها، مبدلك شیرها،  ها و تجهیزات  های حرارتي، 

شابه ب  ستگاه هكار روند، بهم سیرهای لوله حوری كه اين د سیرهای لوله    ها و م ستگاه و م شي را از د س    ك سی شي  تم  ك

 اسپرينکلر به وضوو متمايز كنند.

02-0-5-2- 

 زنده برای هر قطعه از تجهیزات كمکي بايد مشخص شده باشد.شماره مدل، نوع و اسم سا

 اطالعات تأمین آب -02-2

02-2-0 

 احالعات ظرفیت تأمین آب بايد شامل احالعات ذيل باشد:

  كننده رايزرمانده نساابت به نقطه مرجل لوله تأمینو ارتفاع ساانجه آزمون فشااار اسااتاتیک و باقي  مکان -3

 ها  كشي اسپرينکلرلوله

 محل جريان -2

 psi (bar)فشار استاتیکي،  -7

 psi (bar)مانده، فشار باقي -3

 gpm (L/min)دبي،  -5

 تاريخ -6

 زمان -3

 نام مسئول آزمون يا تهیه احالعات -1

 ديگر منابل تأمین آب، با فشار يا ارتفاع -9

02-2-0-0 

 32ذكور نبايد در زماني بیش از رود، آزمون مميكار بهدر صورتي كه آزمون جريان آب جهت حراحي سیستم    

 ماه قبل از ارا ه نقشه كاری انجام شود، مگر در مواردی كه مورد موافقت مقام قانوني مسئول قرار گرفته باشد.
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 اطالعات تعمیر منبع آب -02-2-2

 ارا ه شود، بايد شامل احالعات زير باشد: (5-3-37)بند در مواقعي كه تعمیر منبل آب مطابق با 

 شرايطي كه در آن تعمیر ضروری است. -3

 نوع تعمیری كه برای حل مشکل مورد نیاز است. -2

 جز یات نقشه و حرو تعمیر -7

 های محاسبات هیدرولیکفرم -02-3

 كلیات -02-3-0

سبات هیدرولیکي بايد روی فرم  صه   محا شامل برگه خال صیلي و برگه نمودار     هايي كه  سي، برگه كاری تف نوي

 هستند، انجام شوند. 

02-3-2 

 نويسي. اين برگه در هنگام كاربرد بايد شامل احالعات ذيل باشد:برگه خالصه

 تاريخ -3

 مکان -2

 اسم مالک و ساكن -7

 سايي ديگريا موارد شنا ساختمانشماره  -3

 ها باشد(بندی كاالها، ارتفاع انبار و پیکربندی قفسهتوصیف خطر )در انبارها بايد شامل حبقه -5

 نام و نشاني حراو و پیمانکار -6

 كننده حرواسم دفتر تصويب -3

 الزامات حراحي سیستم به شرو زير: -1

 m2(ft(2مساحت حراحي،  الف

سپرينکلر هامکان. در  gpm/ftmm/min)2(آب،  حداقل چگالينرخ   -ب ستفاده از آب   يي كه ا هايي با حداقل ا

اند، نرخ حداقل استفاده از  شده  نامهدارای استاندارد يا گواهي  bar (psi)يا فشار بر حسب    L/min (gpm)برحسب  

 نمايش داده شود. bar (psi)يا فشار،  L/min (gpm)آب بايد برحسب 

 m2(ft(2کلر، مساحت تحت پوشش هر اسپرين -ج
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شیلنگ آب آتش          -9 سهم  شامل  شده كل آب مورد نیاز،  سبه  شاني درمعرض داخلي، هیدرانت   مقدار محا ن

 های درمعرضهای پرده آب و اسپرينکلرنشاني خارجي، اسپرينکلرآتش

 L/min(gpm)ای، های قفسهسهم اختصاص داده شده برای اسپرينکلر -31

سپرينکلر   محدوديت -33 شار( روی ا سپرينکلر     ها )اندازه، جريان، ف سترده يا ديگر ا شش گ   دارایهای های پو

 خاصنامه استاندارد يا گواهي

 كار برگ تفصیلی -02-3-3

 های پرينت كامپیوتری بايد شامل احالعات ذيل باشند:ها يا برگهكار برگ

 هاشماره برگه -3

 (Kتخلیه ) توصیف اسپرينکلر و ضريب -2

 نقاط مرجل هیدرولیکي - 7

 L/min (gpm)دبي بر حسب  -3

 اندازه لوله -5

 حول لوله، مركز تا مركز اتصاالت -6

 های معادل لوله برای اتصاالت و تجهیزاتحول -3

 bar/m(psi/ft)افت فشار اصطکاكي لوله برحسب  -1

 افت فشار اصطکاكي كل بین نقاط مرجل -9

 ای، موازنه شده با نیاز اسپرينکلرهای سقفيیاز اسپرينکلر درون قفسهمیزان آب مورد ن -31

 بین نقاط مرجل bar  (psi)اختالف فشار ارتفاعي برحسب  -33

 bar (psi)فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجل برحسب  -32

 فشار سرعتي و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده اند -37

 های نشان داده شدههدسازی داهای ديگر يا شفافهای شروع به برگهنقطههايي جهت نمايش يادداشت -33

شبکه      -35 ستم  سی سبات  سیر خط دياگرامي همراه با محا سپرينکلر  ای كه مقادير جريان و م شامل ا ای  ههای 

 نواحي دوردست را نشان دهد.  

ای  هها )لولهه پايین(، اسپريگهای عمودی رو بها )لولهتركیبي اسپرينکلرها روی دراپ Kمحاسبه ضريب  -36

 شود.عمودی رو به باال( و بازوهای انتهايي، در جايي كه محاسبات از اسپرينکلر شروع نمي

 های نموداربرگه -02-3-0

 و شامل موارد زير باشد:( 1.85Q)نمايش نموداری محاسبه هیدرولیکي كامل كه بايد به صورت نیمه نمايي ترسیم شود 
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 آب نمودار تأمین -3

 دبي و فشار مورد نیاز سیستم اسپرينکلر -2

 نشاني )در موارد كاربرد(سهم شیلنگ آب آتش -7

 ای )در موارد كاربرد(دبي و فشار مورد نیاز اسپرينکلر قفسه -3

 های كامپیوتری هیدرولیکگزارش -02-3-5

 كلیات -02-3-5-0

02-3-5-0-0 

سبات هیدرولیکي بايد روی فرم  شامل  محا سي، برگه نمودار، آنالیز تأمین آب، آنالیز     هايي كه  صه نوي برگه خال

 های كاری تفصیلي هستند، آماده شوند.گره و برگه

02-3-5-0-2- 

شکل     داده شده در  شان داده  شکل   ()الف(2-3-5-7-32)ها بايد حبق ترتیب ن ، ارا ه ()ت( 2-3-5-7-32)تا 

 شوند.

 برگه خالصه -02-3-5-2

بايد شاامل احالعات ذيل باشاد )در موارد     –نشاان داده شاده    ()الف(2-3-5-7-32)گونه كه در شاکل  همان

 كاربردی(:

 ( اسم پروژه و تاريخ3)

 ي )آدرس دقیق(مکان( موقعیت 2)

 ( شماره نقشه7)

 ( شماره دورترين نواحي حراحي3)

 ( موقعیت دورترين نواحي حراحي5)

 بندی كاالها و يا نوع تصرف( حبقه6)

 حراحي سیستم:( الزامات 3)

 m2(ft(2الف( مساحت حراحي شده استفاده از آب، 

 mm/min2(gpm/ft(ب( چگالي، 
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 m2(ft(2ج( مساحت پوشش هر اسپرينکلر، 

شیلنگ آب آتش          -1 سهم  شامل  شده كل آب مورد نیاز،  سبه  شاني درمعرض داخلي، هیدرانت   مقدار محا ن

های درمعرض و سااهم اختصاااص داده شااده برای   های پرده آب، اسااپرينکلرنشاااني خارجي، اسااپرينکلر آتش

 L/min(gpm)ای، های قفسهاسپرينکلر

 عملگر است.نوع سیستم و حجم سیستم برحسب گالن )لیتر( اگر سیستم خشک يا پیش -9

 احالعات منبل تأمین آب كه شامل موارد ذيل باشد: -31

 الف( تاريخ 

 مکانب(  

 ج( منبل 

 د( تراز زمین 

 پیمانکار نصب كننده نام و نشاني -33

 نام حراو -32

 مقام قانوني مسئول -37

صه      -33 شاخ صوص  سط نرم     تذكراتي در خ شده تو سبات انجام  ها  افزار كامپیوتری، محدوديتهای مهم محا

دارای اسااتاندارد يا  های خاص های پوشااش گسااترده يا ساااير اسااپرينکلر)ابعاد، جريان و فشااار( برای اسااپرينکلر

 شدهنامه يگواه

 برگه نمودار -02-3-5-3

حور كه در  ( همان1.85Qصااورت نمايي ترساایم شااود )نمايش نموداری محاساابات هیدرولیکي كامل كه بايد به

 نمايش داده شده است و شامل موارد ذيل باشد: (ب-2-3-5-7-32)شکل 

 منحني تأمین آب -3

 دبي و فشار مورد نیاز سیستم اسپرينکلر -2

 نشاني )در موارد كاربرد(ز شیلنگ آب آتشدبي و فشار مورد نیا -7

 ای )در موارد كاربرد(دبي و فشار مورد نیاز اسپرينکلر درون قفسه -3

 نشاني و يا ديگر منابل )در موارد كاربرد(شارهای اضافي تأمین شده از پمپ آتشف -5

 آنالیز منبع تأمین -02-3-5-0

شده از برگه نمودار    صه  شکل      –احالعات خال شده در  شیوه نمايش داده  شامل    ()پ( 2-3-5-7-32)به  بايد 

 موارد ذيل باشد:



 

 031 22/10/11 ها و محاسباتنقشه -فصل دوازدهم

 

 

 عالمت گره در منبل -3

 [bar(psi)]بر حسب فشار استاتیکي موجود در منبل  -2

 [bar(psi)]بر حسب فشار باقي مانده موجود در منبل  -7

 [L/min(gpm)]بر حسب جريان كل موجود در منبل  -3

 [bar(psi)] بر حسب ر منبل وقتي كه تمامي نیاز محاسبه شده در جريان استفشار موجود د -5

 [L/min(gpm]) بر حسب نیاز كل محاسبه شده در منبل -6

 [bar(psi)] بر حسب فشار الزم جهت به جريان انداختن تمامي نیاز محاسبه شده -3

 آنالیز گره -02-3-5-5

درباره عال م گره كه به هر  – ()پ(2-3-5-7-32)گونه نمايش داده شده در شکل به –احالعات سازمان يافته  

 های كارگاهي نشان داده شده است، بايد شامل موارد ذيل باشند:نقطه مرجل هیدرولیکي سیستم داده شده و روی نقشه

 رفته استبه كار عالمت گره برای هر نقطه معین روی سیستم كه در محاسبات هیدرولیکي  -3

 [m(ft)]حسب  ارتفاع هر گره بر -2

 های دارای جريان )مانند اسپرينکلرها(برای گره Kضريب  -7

 [L/min(gpm)]حسب  نشاني برای هر عالمت گره برسهم مورد نیاز شیلنگ آب آتش -3

 [bar(psi)]فشار در گره برحسب  -5

 [L/min(gpm)]حسب  تخلیه محاسبه شده در گره بر -6

 دهنده تمامي الزامات خاص گره باشندای كه نشانمشخصههای يادداشت -3

02-3-5-6 

يا    -اند هنمايش داده شاااد  ()ت( 2-3-5-7-32)ها همانطور كه در شاااکل     های تفصااایلي. اين برگه  كاربرگ 

 كامپیوتری، بايد شامل موارد ذيل باشند: چاپهای برگه

 هاشماره برگه -3

 اندمورد استفاده قرار گرفتهنقاط مرجل هیدرولیکي كه در هر گام  -2

 [m(ft)]حسب  ارتفاع در هر نقطه مرجل هیدرولیکي بر -7

 ( برای نقطه مرجل دارای جريانKتوصیف اسپرينکلر و تعريف ضريب تخلیه ) -3

 )در موارد كاربرد( [L/min(gpm)]جريان برای نقطه مرجل جريان برحسب  -5

 [L/min(gpm)]جريان كل در حول هر گام بر حسب  -6
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 mm(.in)حسب  اندازه اسمي لوله بر -3

 mm(.in)حسب  قطر داخلي حقیقي لوله بر -1

 [m(ft)]حسب  تعداد و حول هر يک از تجهیزات و اتصاالت بر -9

 [m(ft)]حسب  حول از مركز به مركز اتصاالت لوله بر -31

 [m(ft)]حسب  ها برای هر گام برحول معادل تجهیزات و اتصاالت و دستگاه -33

 [m(ft)]حسب  ها و اتصاالت برای هر گام برحول معادل كل لوله -32

 مورد استفاده در هر گام Cضريب  -37

 [bar/m(psi/ft)]حسب  افت فشار اصطکاكي لوله بر -33

 ابتدا( جمل فشارها از گام قبلي )فشار شروع در -35

 [bar(psi)]حسب  اختالف فشار ارتفاعي بین نقاط مرجل بر -36

 [bar(psi)]حسب  كل افت فشار اصطکاكي بین نقاط مرجل بر -33

 [bar(psi)]حسب  فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجل بر -31

 تذكرات و احالعات ديگر بايد شامل موارد زير باشند: -39

 فشار سرعتي و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده باشند. -الف

 ای، موازنه شده با نیاز اسپرينکلرهای سقفيقفسهمیزان آب مورد نیاز اسپرينکلر درون  -ب

 های نشان داده شدههدسازی داهای ديگر يا شفافهای شروع به برگههايي جهت نمايش نقطهيادداشت -ج

شبکه       -د ستم  سی سبات  سیر خط دياگرامي همراه با محا سپرينکلر   ای كه مقادير جريان و م شامل ا   هایهای 

   نواحي دوردست را نشان دهد.

ی  هاها )لولههای عمودی رو به پايین(، اسپريگها )لولهتركیبي اسپرينکلر ها روی دراپ Kها( محاسبه ضريب 

 شود.عمودی رو به باال( و بازوهای انتهايي، در جايي كه محاسبات از اسپرينکلر شروع نمي

 اشد(رفته بكار بهسیستم  دهنده جريان به منبل )در مواقعي كه درو( افت فشاری مربوط به وسیله بازگشت

 باخ استفاده شده است.ويا -ز( ضريب اصطکاک و عدد رينولدز در مواقعي كه از رابطه دارسي

 

  



 

 000 22/10/11 ها و محاسباتنقشه -فصل دوازدهم

 

 

 محاسبات هیدرولیکی

 .............................................................................................................................................................................................................. عنوان پروژه:

 ................................................................................................................................................................................نشاني:..........................................

 ............................................................................................................................................................................................................. شماره نقشه:

 .......................................................................................................................................................................................................................تاريخ:..

 راحیط
 ...................................................................................................................................................................................... شماره مساحت حراحي:

 ................................................................................................................................................................................... موقعیت مساحت حراحي:

 .......................................................................چگالي:..................................................................................................... نوع تصرف:بندی حبقه

 .................................................................................................................................................................................................. مساحت حراحي:

 .............................های محاسبه شده:......................................نوع اسپرينکلر .............................مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر:.....

 .....................................ای:...................ر اسپرينکلرهای درون قفسهدبي و فشا....................های محاسبه شده: ...........تعداد اسپرينکلر

 ..............................................................................نشاني:....................................................................های آتشآب مورد نیاز شیلنگ جريان

 .............................................................................................: ..mm/min(gpm)نشاني(: های آتشمجموع آب مورد نیاز )شامل شیلنگ

.bar(psi :)............................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................عملگر:.......................... حجم سیستم خشک يا پیش..................نوع سیستم: ....................

 طالعات مربوط به تأمین آب: ا
 .....................................................................................................................تاريخ: ..................................نشاني:....................................................

 ..................................................................................................منبل:........................................................................................................................

                                     ................................................................................................................................................................اسااااام پاایاامااانااکااار:...................     

 .........................................................................................................................................................نشاني:...............................................................

 .................................................................................................................................................................................................شماره تلفن:............

 ..............................................................................................................مقام قانوني مسئول:..... ......اسم حراو:..................................................

 .................................................................................ای(...................................................شبکه تذكرات: )شامل احالعات شاخص يا سیستم

 برگه خالصه -الف -2-0-5-3-02شکل 
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 سنجش جریان نویسیبرگه خالصه
1.85N 

 .......................................................................................................قرارداد:.................................................................................... شماره و عنوان

 
 .......................................................................................................................................................................................................... تذكرات:

 برگه گرافیکی -ب -2-0-5-3-02شکل 

 آنالیز منبع

 فشار مورد نیاز نیاز كل دسترس فشار در جريان فشار باقي مانده تیکيفشار استا گره در منبل

       

 آنالیز گره

 يادداشت تخلیه در گره فشار در گره نوع گره ارتفاع تراز عالمت گره

      

      

      

       
 برگه آنالیز گره و منبع -پ -2-0-5-3-02شکل 
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 ..............................................................................................  شماره برگه: ........................................................................................نام پروژه: 

 اطالعات لوله

ره 
گ

0 

 0ارتفاع
ضریب 

K 

جریان 

اضافه شده 

 این گام

قطر داخلی 

 اسمی
اتصاالت، 

تعداد و 

 طول

L 

ft(m) 
 ( كلtP) Cضریب 

 یادداشت
F 

ft(m) 
fP  در هر

 متر)فوت(

(ePارتفاع ) 

ره 
گ

2 

 جریان كل 2ارتفاع
قطر داخلی 

 حقیقی
T 

ft(m) 
(fPاصطکاكی ) 

  

 

   
 

 
 

   

      
  

  

 

   
 

 
 

   

      
  

  

 

   
 

 
 

   

      
  

  

 

   
 

 
 

   
      

  
  

 

   
 

 
 

   

        

   
 كاربرگ تفضیلی -ت -2-0-5-3-02شکل 
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 رویه محاسبات هیدرولیک -02-0

 كلیات -02-0-0

02-0-0-0 

ارای  موجود د ساختمان ، يا يک سیستم محاسباتي اضافه شده به يک       ساختمان سیستم محاسباتي برای يک    

مي  شده اين دستورالعمل شود، به استثناء اينکه تما    اسپرينکلر، بايد جايگزين قوانین حاكم در جداول پیش تعیین 

 ها بايد همچنان توسط مساحت، محدود شده باشند.سیستم

02-0-0-2 

mm21(in. 3های فوالدی ساایاه و گالوانیزه برای لولهmm25(1in. )ها نبايد كمتر از های اساامي لولههانداز

4
  )

سمي برای لوله  ضد زنگ يا لوله  ا سي يا برنجي، فوالدی دارای  شي غیرفلزی های م سپرينک   –ك ستفاده در ا لر برای ا

 باشد.  – نامهيگواه يااستاندارد  یدارا

02-0-0-3 

ها در لوله اصاالي تأمین شااده از لوله   ها در هر شاااخه خط لوله و تعداد شاااخه تعداد اسااپرينکلراندازه لوله، 

 ها بايد فقط توسط منبل آب موجود محدود شده باشند.كشي اسپرينکلركننده شبکه لولهتأمین

02-0-0-0 

اربرد  های مورد كعملفواصل بین اسپرينکلرها و تمامي قوانین ديگری كه در اين دستورالعمل و ساير دستورال      

 اند بايد به دقت مالحظه گردند.ذكر شده

02-0-0-5 

سبات هیدرولیکي بايد تا يک نقطه م      كه ويژگيزماني شد، محا شده با شناخته  ر برای ثؤهای منبل و تأمین آن 

 منبل آب ادامه يابد.

02-0-0-6 

سي ويا صورتي كه از فرمول  در ستفاده  های دار سرعت جريان آب درون لوله   باخ يا هیزن ويلیامز ا ها،  شود، 

 باشد.دارای محدوديتي نمي
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 روابط -02-0-2

 رابطه افت فشار اصطکاكی -02-0-2-0

02-0-2-0-0 

 ويلیامز كه در ادامه آورده شده، تعیین شوند: - های اصطکاكي بايد حبق معادله هیزنافت

4/871/85

1/854/25
dC

Q
p   

 كه در آن:

p( مقاومت اصطکاكي :psi/ft )لوله 

Q( دبي جريان :gpm) 

Cضريب افت اصطکاكي : 

d( قطر داخلي حقیقي لوله :in.) 

02-0-2-0-2 

 از رابطه زير استفاده شود: SIبرای واحدهای 











87.4

m

85/1

m
m

dC

Q
05.6p

1/85

 

 كه در آن:

mp( مقاومت اصطکاكي :bar/m )لوله 

mQ( جريان :L/min) 

Cضريب افت اصطکاكي : 

md( قطر داخلي حقیقي :mm) 

02-0-2-0-3 

اساات، برای محاساابه افت   L353 (gal 31 )بزرگتر از  هاآنزدگي كه ظرفیت های ضااد يخبرای ساایسااتم 

 باخ استفاده شود:ويا -اصطکاكي از رابطه دارسي

5

2

d

Ql
fP


 0/000216  

 كه در آن:
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ΔP( افت اصطکاكي :psi) 

f.ضريب افت اصطکاكي كه از دياگرام مودی استخراج شده است : 

l: حول لوله يا مجرا 

ρ( 3: چگالي سیالlb/ft) 

Q( جريان در لوله يا مجرا :gpm) 

d( قطر داخلي مجرا :in.) 

 رابطه فشار سرعتی -02-0-2-2

 فشار سرعتي بايد مطابق با معادله زير تعیین شود:

4

2

v
D

Q001123/0
P   

 كه در آن:

vP( فشار دينامیکي :psi( )SI, 1 psi = 0.0689 bar) 

Q :( دبي جريانgpm( )SI, 1 gal = 3.785 L) 

D( قطر داخلي :in.( )SI, 1 in. = 25.4 mm) 

 رابطه فشار نرمال -02-0-2-3

 ( بايد با استفاده از فرمول زير محاسبه شود:nPفشار نرمال )

vtn PPP  

 كه در آن:

nPفشار نرمال : 

tP[ فشار كل :bar (psi) ] 

vP[ فشار دينامیکي :bar (psi)] 

 نقاط اتصال هیدرولیکی -02-0-2-0

02-0-2-0-0 

 ( در موازنه باشد.psi5/1)bar17/1فشار در نقاط اتصال هیدرولیکي بايد در 

02-0-2-0-2 

 باالترين فشار تنظیم شده در نقطه اتصال و جريان كل بايد در محاسبات وارد شود.
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02-0-2-0-3 

ضريب       ستفاده از  شار از حريق ا ستفاده از          Kايجاد موازنه ف ستم كه با ا سی شاخه يا اجزای  كه برای خطوط 

 باشد.آمده، مجاز ميدست به 5-2-3-32 بندمعادله 

 Kمعادله ضریب  -02-0-2-5

 ، جريان عبوری از اريفیا يا فشار عبوری از آن بايد حبق معادله زير تعیین شوند:Kضرايب 

P

Q
Kn   

 كه در آن:

nK :K معادل در يک گره 

Qدبي جريان در گره : 

Pفشار در گره : 

 طول معادل لوله برای شیرها و اتصاالت -02-0-3

 لوله و اتصاالت -02-0-3-0

02-0-3-0-0 

ستگاه   (3-3-7-3-32)جدول  صاالت و د ستفاده قرار گیرد،   بايد برای تعیین حول معادل لوله برای ات ها مورد ا

 های آزمايش سازنده، فاكتورهای ديگری را مناسب معرفي كند.مگر در مواردی كه داده

02-0-3-0-2 

صاالت زين  شده در جدول    برای ات صطکاكي بزرگتر از افت ارا ه  سبي كه افت ا شته  (3-3-7-3-32)ا شند،    دا با

 افت اصطکاكي بیشتر بايد در محاسبات هیدرولیکي منظور شود.

 كننده طول معادلاصالح -02-0-3-0-3

02-0-3-0-3-0 

جدول        فاوت از  كه مت های داخلي  له فوالدی مي  31 ردهبرای قطر جدول رده      برای لو ند ] برای  71باشااا

بايد در ضااريب  (3-3-7-3-32)باشااد[، حول معادل ارا ه شااده در جدول  و بزرگتر مي mm211(in.1)قطرهای

 آمده از رابطه زير ضرب شود:دست به
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(
قطر داخلي واقعي

قطر داخلي لوله رده 40
)

1.87

=  ضريب

02-0-3-0-3-2 

ست  بهضريب   صورتي برا     (3-3-7-3-32)آمده بايد حبق الزامات جدول د شود. اين جدول تنها در  صالو  ی ا

ستاندارد يا گواهي های ساير لوله  ضرايب   (3-3-7-3-32) بنددر نامه دارای ا ست   بهكاربرد دارد كه با  آمده از د

 سازی شود.بهینه (2-7-3-32)و  (3-3-7-3-32)بندهای 
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  01طول معادل لوله فوالدی رده  -0-0-3-0-02جدول 

 اند.بیان شدهاتصاالت و شیرها برحسب معادل متر )فوت( معادل لوله 

 𝟏

𝟐
𝐢𝐧. 

𝟑
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(1/21) 

 1ft=0.3048 m؛ SI ،1in.=25.4mmبرای واحدهای 

اربوط به لوله   تذكر: mm3/32(in. 1فقط به دلیل اينکه احالعات م

2
ااز شده    (5-39-35-1)و  (3-39-35-1)بندهای  ( حبق ا اند، مج

  اند.اين احااالعات در جدول گنجانده شده
 هستند.اند، مقادير متوسط علت گوناگوني در حراحي شیرهای آونگي، مقادير معادل لوله كه در اين جدول آورده شدهبه

 

 Cضرایب  -02-0-3-2

باشد، مورد استفاده قرار     321ويلیامز كه مقدار آن فقط برابر با  -هیزن Cبايد با ضريب   3-3-7-3-32جدول 

 گیرد.
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02-0-3-2-0 

شده در جدول      (3-3-7-3-32)، مقادير جدول Cبرای مقادير ديگر  شان داده  ضرايب ن -2-7-3-32)بايد در 

 ضرب شوند.  (3

 

 دهندهافزایش Cمقدار  -0-2-3-0-02جدول 

 C 311 371 331 351مقدار 

 53/3 77/3 36/3 337/1 ضریب

 باشند.كشي ميموجود در لوله Cتذكر: اين ضرايب برپايه افت اصطکاكي اتصاالت بوده و مستقل از ضريب 

 

 شیرها -02-0-3-3

شیرهای لوله خشک، شیرهای سیالبي،        مقادير ويژه افت اصطکاكي يا ابعاد معادل لوله برای شیرهای هشدار،   

 ها و وسايل ديگر بايد جهت بررسي ممقام قانوني مسئول در دسترس آنان قرار گیرند.صافي

 مقادیر متفاوت -02-0-3-0

دارای اساااتاندارد يا   (3-3-6)مقادير ويژه افت اصاااطکاكي يا ابعاد معادل لوله برای اتصااااالتي كه در جدول 

شده  نامهگواهي متفاوت   (3-3-7-3-32)ها يا ابعاد معادل با مقادير موجود در جدول ر مواردی كه اين افتاند، دن

 هستند، بايد در محاسبات هیدرولیکي مورد استفاده قرار گیرند.

 دستورالعمل محاسباتی -02-0-0

02-0-0-0 

ي  بیشترين نیاز هیدرولیک ، دارای های مربوحهها، منطقه حراحي بايد براساس ضوابط فصل   برای تمامي سیستم  

 باشد، حراحي شود.

 / مساحت روش چگالی -02-0-0-0-0

02-0-0-0-0-0 

صورت مي     ساحت  ساس روش چگالي/ م ستطیل   گیرد، ناحیه حراحي بايد ناحیهدر مورادی كه حراحي برا ای م

شد كه دارای ابعادی برابر با حداقل     سپرينکلر در جهت    2/3شکل با ساحت عملکرد ا موازی با خطوط  برابر جزر م

هايي در هر دو ساامت اولین لوله تأمین شااده از لوله ( كه اين سااطح بايد گنجايش اسااپرينکلرAشاااخه باشااد )
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 كشي اسپرينکلر را داشته باشد.كننده شبکه لولهتأمین

02-0-0-0-0-2 

 هر عدد اعشاری محاسبه شده جهت تعداد اسپرينکلر بايد به عدد صحیح باالتر گرد شود.

02-0-0-0-0-3 

ستم    سی شاخه  در  سپرينکلر برای تأمین نیاز   هاآنهايي كه خطوط  سطح حراحي    2/3تعداد كافي ا را ندارند، 

شاخه مجاوری را كه از تأمین    در نظرای بزرگ شده بايد به اندازه  شود كه خطوط  سان تغذيه  كنندهگرفته  ای يک

 شوند را دربرگیرد.مي

02-0-0-0-0-0 

حت، شااامل تمامي افزايش  كف موجود برای يک الزامات حراحي معین چگالي / مسااادر مواردی كه مساااحت 

تواند فقط شااامل باشااد، مساااحت حراحي شااده مي، كمتر از حداقل مساااحت حراحي مورد نیاز ميابعاد سااطح

 اند.هايي باشد كه درون سطح حراحي شده موجود قرار گرفتهاسپرينکلر

02-0-0-0-0-5 

سپرينکلر  در مواردی كه كل تخلی شده از اين ا شده كمتر از حداقل تخلیه مورد نیاز  ه حراحي  ه  ك –های فعال 

باشد، يک جريان   –آمده دست  بهاز حاصل ضرب چگالي حراحي شده مورد نیاز در حداقل مساحت حراحي شده      

ضای كل  دارد تا تقااضافي بايد به نقطه اتصال خط شاخه به لوله اصلي انشعابات اضافه شود كه دورتر از منبل قرار  

 را نسبت به حداقل تخلیه موردنیاز افزايش يابد، كه اين تقاضا نبايد شامل سهم جريان شیلنگي باشد.

 روش طراحی اتاق -02-0-0-0-2

گیرد، محاساابات بايد براساااس اتاق و فضااای  در مواردی كه حراحي بر اساااس روش حراحي اتاق صااورت مي

 كه اين فضا همان ناحیه بیشترين نیاز هیدرولیکي است.ارتباحي )اگر وجود دارد( باشد، 

 CMSAروش اسپرینکلر  -02-0-0-2

02-0-0-2-0 

ای مستطیل شکل باشد كه دارای ابعادی برابر با حداقل  ، ناحیه حراحي بايد ناحیهCMSAهای برای اسپرينکلر

سپرينکلر         2/3 سط تعدادی از ا شده تو شش داده  ساحت ناحیه پو شاخه ها برابر جزر م های لوله در جهت خطوط 
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شده   شد كه در حراحي ناحیه منظور  سپرينکلر      با سط تعداد ا شده تو شش داده  ساحت حراحي پو   هايي كه دراند. م

 روند، بايد مطابق با حداكثر مساحت مجاز برای هر اسپرينکلر باشد.ميبه كار برابر  2/3قانون 

02-0-0-2-2 

 به تمامي اسپرينکلر باالتر بعدی منتقل شود.هرگونه كمبود و كسری اسپرينکلر بايد 

 ESFRروش اسپرینکلر  -02-0-0-3

سپرينکلر  شامل  ESFRهای برای ا صرف      32، منطقه حراحي بايد  شد پر م سپرينکلر با ستم      ا سی هیدرولیکي 

شد و روی   شاخه،   7با سپرينکلر         3خط  شوند مگر اينکه تعداد ديگری از ا صب  شاخه، ن سپرينکلر روی هر    هایا

 های ديگر اين دستورالعمل مورد نیاز باشد.حرو در قسمت

 ایهای شبکهسیستم -02-0-0-0

02-0-0-0-0 

ترين مساااحت حراحي از نظر داشااته باشااد كه، پر مصاارف  در نظرای، حراو بايد های شاابکهبرای ساایسااتم

 هیدرولیکي مورد استفاده قرار گرفته است.

02-0-0-0-2 

ض   سباتي ا سمت       حداقل دو مجموعه محا سیار نزديک در هر  سه با نواحي ب شود تا وقتي در مقاي افي بايد ارا ه 

گیرد، حداكثر افت اصااطکاكي ناحیه حراحي را نشااان دهد. به غیر از مواردی كه  خطوط شاااخه يکسااان قرار مي

 محقق شوند. (7-3-3-3-32)الزامات بند 

02-0-0-0-3 

صطکاكي  برنامه شان مي   های كامپیوتری كه حداكثر افت ا ضا را ن ساس يک مجموعه    ناحیه تقا دهند، بايد برا

 محاسباتي قابل قبول باشند.

 چگالی طراحی -02-0-0-5

02-0-0-5-0 

-2-33)ند بهای عملکرد مطابق با كشي سیستم بايد بصورت هیدرولیکي و با استفاده از چگالي و مساحتلوله

 ای كه شامل الزامات تصرفات و يا خطرات باشند.حراحي شوند به گونه (7-2
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02-0-0-5-2 

سپرينکلر           شود. در مواردی كه ا سبه  سپرينکلر محا شش هر ا ساحت عملکرد تحت پو ساس م ها  چگالي بايد برا

شیب   سقف  شده  زير  صب  سپر      دار ن صفحه افقي زير ا سبه، بايد  ستفاده در اين محا ساحت مورد ا ها  کلريناند برای م

 مدنظر قرار گیرد.

02-0-0-5-3 

برای مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر كه در حراحي و محاسبه هیدرولیکي به كار رفته است، بايد فواصل         

( منظور  2-5-1)مطابق با بند های روی خط شاااخه و بین خطوط شاااخه گیری شااده بین اسااپرينکلرافقي اندازه

 شود.

02-0-0-5-0 

سپر  شده    در مواردی كه ا شته  سقف كار گذا سط    ينکلر باال و پايین  شتر از دو ناحیه تو اند و يا در مواردی كه بی

شاخه تأمین مي  سبه        يک مجموعه خط  شترين آب موردنیاز محا شاخه و منابل بايد برای تأمین بی شوند، خطوط 

 شوند.

02-0-0-5-5 

سبات چگالي بايد تصوير افقي سطح     دار، سطح كاربردی اسپرينکلر برای محا  های شیب برای كاربردهای سقف 

 باشد.

 های مساحت طراحیاسپرینکلر -02-0-0-6

02-0-0-6-0 

سپرينکلر موجود در مساحت حراحي و يا قسمت    شده هیدرولیکي، بايد     هر ا های ديگر از يک سیستم حراحي 

 ود.اسپرينکلر، تخلیه شضرب كمترين نرخ استفاده آب )چگالي( در مساحت عملکرد با دبي حداقل برابر با حاصل

02-0-0-6-0-0 

سپرينکلر   ست ا شوند،    در مواردی كه الزامي ا شار معین تخلیه  شخص در يک جريان يا ف ها بجای يک چگالي م

 هر اسپرينکلر در سطح حراحي بايد در يک جريان يا فشاری كه برابر با حداقل الزامات است، تخلیه شود.
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02-0-0-6-2 

ساحت حراح  سپرينکلر       در مواردی كه م سط ا شده تو سطح حفاظت  ها در مقابل خطرات، كه در جدول  ي از 

هايي كه برای حفاظت فضاااهای كوچک )با  آمده اساات، برابر يا بزرگتر باشااد، تخلیه اسااپرينکلر (32-3-3-6-2)

روند، نبايد در محاساابات  ميكار بهها و ديگر فضاااهای مشااابه ( مانند كمدها، روشااويي2m3/5مساااحت حداكثر 

 گرفته شود. در نظرهیدرولیکي 

 

 حداقل مساحت طراحی -2-6-0-0-02جدول 

بندی خطر تصرفات                            طبقه

 ها                              تخلیه از اسپرینکلر

 (2ftحداقل مساحت طراحی )

 های كوچک واقع در مساحت طراحیدر اتاق

 3511 سیستم لوله تر           -كم خطر
 3951 سیستم لوله خشک        -كم خطر

 3511 سیستم لوله تر     -خطر متوسط
 3951 سیستم لوله خشک    -خطر متوسط 

 2511 سیستم لوله تر -پرخطر
 7251 سیستم لوله خشک   -پرخطر

 

02-0-0-6-2-0 

های كوچک بايد توانايي تخلیه حداقل چگالي مناسااب جهت مقابله با  های موجود در اين قساامتاسااپرينکلر

 (.3-3-7-2-33)مطابق شکل حراحي شده اند را داشته باشند  هاآنخطراتي كه برای 

02-0-0-6-2-2 

ساحت كاربردی برابر     (2-6-3-3-32)الزامات بند  شود كه م ساحت   بايد فقط در مواردی اعمال  يا بزرگتراز م

درصااد افزايش برای  71بندی شااده باشااد )شااامل برای خطر حبقه (2-6-3-3-32)نشااان داده شااده در جدول 

 های لوله خشک(سیستم

02-0-0-6-3 

های سااطح حراحي اساات، نبايد در مواردی كه  كه شااامل تمامي اسااپرينکلر (3-3-6-3-3-32)الزامات بند 

سپرينکلر  سپرينکلر  ا سپره كننده يا ا به كار  ها يا میزهای عريض باال و پايین موانعي مانند داكت CMSAهای های ا

 رفته اند، اعمال شود.
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02-0-0-6-3-0 

 گرفته شوند. در نظرهای سقف، کلرهای زير موانل در محاسبات اسپريننیازی نیست كه اسپرينکلر

02-0-0-6-3-2 

ازی  كند، نیای مشابه خطوط شاخه پیروی ميهای زير موانل از الگوی اندازهكشي اسپرينکلر در مواردی كه لوله

 های پايین موانل نیست. به محاسبات هیدرولیکي برای اسپرينکلر

02-0-0-6-0 

های مساااحت حراحي اساات نبايد در مواردی كه  ، كه شااامل تمامي اسااپرينکلر3-3-6-3-3-32الزامات بند 

 اند، اعمال شوند.در باال و پايین موانل نصب شده ESFRهای اسپرينکلر

02-0-0-6-5 

 های نصب شده در فضاهای پنهان نبايد به نیازمندی سقف افزوده شود.نیازمندی آب اسپرينکلر

02-0-0-6-6 

 ايد از دورترين اسپرينکلر هیدرولیکي شروع شود.محاسبات ب

02-0-0-6-7 

ستفاده قرار            سپرينکلر مورد ا سپرينکلر بايد برای تعیین نرخ جريان تخلیه همان ا شده در هر ا سبه  شار محا ف

 گیرد.

02-0-0-6-2 

سپرينکلر  شیب  در مواردی كه ا سقفي  شده  ها در زير  صب  سب   دار ن سطح مورد نظر بايد برح ي  صفحه افق اند، 

 زير اسپرينکلر محاسبه شود.

 هد اصطکاكی افت -02-0-0-7

02-0-0-7-0 

-3-3-3-32)از جدول  Cويلیامز و با استفاده از مقدار ضريب    -افت اصطکاكي لوله بايد مطابق با رابطه هیزن 

 حبق موارد زير محاسبه شود: (3



 های بارنده خودكار اطفای حریق )اسپرینکلرها(دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/10/11 056

 

 

يا كوچکتر و  in.2های های جريان در لولههايي مانند شیرها، كنتورها، سويیچشامل لوله، اتصاالت و دستگا    -3

 ها و محاسبه تغییرات ارتفاعي كه روی تخلیه اسپرينکلر تأثیر گذار هستند.صافي

 های تخلیه مرتبط به هم نبايد در محاسبات هیدرولیکي منظور شوند.كشيلوله -2

كند، براساس حول معادل لوله   به افت برای اتصال سه راهي يا چهار راهي كه جهت جريان تغییر مي  محاس  -7

 كشي كه شامل اتصاالت است، باشد.قسمتي از لوله

سه    -3 صال  ساب آورده          ات شاخه به ح ست بايد در خط  شبکه قرار گرفته ا سر لوله رابط قا م  راهي كه باالی 

سه      صال  صال         راهي كه در ابتدشود، ات شود و ات شمار آورده  ست بايد بر روی لوله رابط قا م به  ا لوله رابط قا م ا

راهي كه در محل اتصال لوله اصلي تغذيه كننده و لوله تانشعابات اصلي قرار دارد بايد بر روی لوله راهي يا چهارسه

 انشعابات اصلي محاسبه شود.

 راهي در نظر نگیريد.راهي يا اتصال چهارل سهافت اتصال را برای جريان مستقیم گذرنده از اتصا -5

 های كاهنده براساس مقدار فوت معادل كوچکترين خروجي صورت گیرد.محاسبه افت زانويي -6

ای )مانند الگوی پیچي( اسااتفاده   درجه 91از مقدار فوت معادل برای زانويي اسااتاندارد روی هر پیچ تند   -3

 كنید.

درجه مانند فلنجي، جوشااي يا اتصااال    91انويي پیچ بلند روی هر پیچ ماليم از مقدار فوت معادل برای ز -1

 را مشاهده كنید. (3-3-7-3-32)جدول یکي استفاده كنید مکانزانويي 

 افت اصطکاكي بايد از اتصالي كه مستقیماً به اسپرينکلری متصل شده، مستثني شود. -9

شراي       افت -31 شار بايد حبق  شیر كاهنده ف شي از  شار نرمال ورودی، به های نا شوند. برای    ط ف شمار آورده 

 احالعات افت فشار از توضیحات سازنده استفاده شود.

02-0-0-7-2 

ستم   سی ضد يخ برای  صطکاكي لوله بايد با     L353 (gal 31)بزرگتر از  هاآنزدگي كه ظرفیت های  ست، افت ا ا

)كه نمايانگر  ε( و دياگرام مودی و ضارايب  7-3-2-3-32باخ )ارا ه شاده در بند  ويا -اساتفاده از رابطه دارساي  

 پیروی شود. (3-3-3-3-32) بند لوله قديمي است( محاسبه شود. در غیر اين صورت از روش ارا ه شده در
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 ویلیامز -هیزن Cمقادیر  -0-7-0-0-02جدول 

 Cمقدار  بلوله یا تیو

 311 يا چدن نشکن 339آستركاریبدون  چدن
 311 (عملگر پیش ازجمله ،خشک هایسیستم) فوالد

 321 سیالبي( ازجمله تر، هایسیستم) فوالد
 321 سیالبي( ازجمله تر، هایسیستم) گالوانیزه

 311 (عملگر پیش ازجمله ،خشک هایسیستم) گالوانیزه
 351 (نامهدارای استاندارد يا گواهيتمامي موارد ) پالستیک

 331 بتن يا چدن نشکن آستریبا  چدن
 351 ضد زنگ  فوالدمسي يا  لوله

 331 سیمان معدني                                                             
 331 بتن  

 .دنرا الزام ك Cمقام قانوني مسئول مجاز است، مقادير ديگر 

 

 صفحات اریفیس -02-0-0-2

02-0-0-2-0 

 استفاده شوند.صفحات اريفیا نبايد برای متوازن كردن سیستم 

02-0-0-2-2 

سپرينکلر  ضرايب  تركیب ا ضريب    Kهای با  شاخه فرعي )به منظوركاهش  شاخه   Kمختلف روی يک  از انتهای 

-3-3-32)صورت رعايت الزامات بند   ( به منظور كم كردن تخلیه اضافي اسپرينکلرها، تنها در  به سمت لوله اصلي  

 باشد.  مجاز مي (3-1-3-3-32)يا بند  (1-7

02-0-0-2-3 

های  متفاوت بايد برای مصااارف كاربری خاص مانند محافظت فضااای باز، اتاق  Kهايي با ضاارايب اسااپرينکلر

سته يا تخلیه جهت   ضاهای ب را  (23-7-7)های كوچک بند برای تعريف اتاق .دار مورد قبول قرار گیرندكوچک يا ف

 مشاهده كنید.

 

                                                                                                                                                                               
1- Unlined cast 
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02-0-0-2-0 

متفاوت بايد برای بخشي از منطقه كه از   Kهای مسکوني با ضريب های پوشش گسترده و اسپرينکلراسپرينکلر

 قابل قبول باشند. هاآن نامهاستاندارد يا گواهيكنند حبق آن محافظت مي

 فشارها -02-0-0-1

02-0-0-1-0 

در مواردی   به جز( بايد مورد استفاده قرار گیرد، tPدر مواقل محاسبه جريان عبوری از يک اريفیا، فشار كل )

 شود.استفاده مي (2-9-3-3-32) بند كه از روش محاسباتي

02-0-0-1-2 

شار نرمال )    ستفاده از ف ست  ( nPا شده كل، مجاز        به د سبه  شار محا شار دينامیکي از ف آمده از حريق تفريق ف

ستفاده مي     شار نرمال ا ست. در مواردی كه از ف شاخه و لوله    شود، اين ا شار بايد روی تمامي خطوط  های تأمین ف

 شده از لوله انشعابات اصلي، در موارد كاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

02-0-0-1-3 

سپرينکلر بايد با استفاده از ضريب     ستثناء اينکه ضرايب        Kجريان گذرنده از يک ا شود. به ا سبه   Kاسمي محا

 برده شود.به كار های نوع خشک نکلرتنظیم شده سازنده بايد برای اسپري

 حداقل فشار عملکرد -02-0-0-01

02-0-0-01-0 

 باشد. bar5/1(psi3)فشار عملکرد هر اسپرينکلر بايد  لحداق

02-0-0-01-2 

ستاندارد يا گواهي در مواردی كه حداق فشار عملکرد باالتر برای كاربرد مورد نظر در   سپرينکلر مشخص   نامها   ا

 ن فشار باالتر بايد استفاده كرد.شده است، از اي

 حداكثر فشار عملکرد -02-0-0-00

های پشاات به ای، انبار دارای قفسااههای جامد، چیدمان جعبهی پالتي، تودههانابرای تصاارفات پرخطر، چیدم

 ( باشد.psi335)bar3/32ای، حداكثر فشار عملکرد هر اسپرينکلر بايد هم، انبار رک و يا انبار حاقچه
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 جداول پیش تعیین شده -02-5

ستم     سی ستثناء  ستم  به ا سی ستم  های جديد يا افزونههای موجود و در  سی   (33)های موجود كه در بخش های 

مطابفت   (2-2-33)شااده اسااتفاده شااود. منابل آب با بند اند، نبايد از اين جداول پیش تعیینتوضاایح داده شااده

 داشته باشند.

 كلیات -02-5-0

02-5-0-0 

 های محاسبه شده هیدرولیکي اعمال شوند.سايزبندی لوله نبايد به سیستمقوانین 

02-5-0-2 

كشي   اسمي يا، دارای مصالح لوله   5.6متفاوت از  Kهايي با ضرايب  های اسپرينکلر كه دارای اسپرينکلر  سیستم  

ستاندارد يا گواهي  شده در جدول    به جزنامه دارای ا شش داده  شند، يا   (3-3-7-6)موارد پو ستم  با های پرخطر سی

 .های محافظتي فضای باز بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شوندو سیستم 2و گروه  3گروه 

02-5-0-3 

های خودكار روی يک لوله با اندازه مشاااخص در يک حبقه نبايد از تعداد معین شاااده در      تعداد اساااپرينکلر 

 معین بیشتر شود. برای يک تصرف (3-5-32)و  (7-5-32، 2-5-32)بندهای 

 رایزر اندازه -02-5-0-0

ستانداردهای جداول اندازه       سط ا ستم بايد همانگونه كه تو سی   -32)، (2-5-32)های لوله در بندهای هر رايزر 

ست، به اندازه    (3-5-32)يا  (5-7 شده ا سپرينکلر   معین  شد كه جوابگوی تمام ا های روی لوله تغذيه در هر ای با

 حبقه باشد.

 ها و سکوهای بزرگطبقههای طبقه بزرگ، نیمطبقات دارای فضاهای باز، ورودی -02-5-0-5

شده فاقد متوقف     هاساختمان  سیل محافظت ن شوهای و ضاهای باز يا باز د  های تا یكنندهيي كه حبقات دارای ف

سايزبندی    شده دارند بايد به  ضا جهت  شود و لوله  در نظرعنوان يک ف صلي يا رايزر  گرفته  صلي ب  تغذيه ا ايد بر ا

 گرفته شود. در نظرهای اين فضا اساس نیاز تمامي اسپرينکلر
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 تصرفات كم خطر جدول -02-5-2

 هاشاخه -02-5-2-0

02-5-2-0-0 

سط بند   شاخه   (7-3-2-5-32)يا بند  (2-3-2-5-32)به جز در مواردی كه تو شده،   1ها نبايد بیش از مجاز 

 اسپرينکلر در هر سمت از لوله انشعابات اصلي داشته باشند.

02-5-2-0-2 

اسااپرينکلر روی يک شاااخه مورد نیاز اساات، خطوط مجاز هسااتند به نه اسااپرينکلر   1در مواقعي كه بیش از 

mm77(in. 1و   mm3/25(in.3)افزايش يابند درصورتي كه سايز دو قسمت انتهايي به ترتیب    
1

4
گرفته و  در نظر( 

 ها مطابق استاندارد رعايت شود.مابقي اندازه

02-5-2-0-3 

سمت انتهايي به ترتیب             سايز دو ق صورت كه  شاخه قرار گیرند به اين  ستند كه روی  سپرينکلر مجاز ه ده ا

mm3/25(in.3) وmm77(in. 1
1

4
mm66 (in. 2گرفته و تغذيه دهمین اساااپرينکلر به وسااایلة لوله در نظر( 

1

2
  )

 صورت گیرد.

 ابعاد لوله -02-5-2-2

02-5-2-2-0 

 باشد. (3-2-2-5-32)ابعاد لوله بايد مطابق با جدول 

 جداول پیش تعیین شده تصرفات كم خطر -0-2-2-5-02جدول 

 مس فوالدی

in.3 2 اسپرينکلر in.3 2 اسپرينکلر 

1
1

4
in. 7 1 اسپرينکلر

1

4
in. 7 اسپرينکلر 

1
1

2
in. 5 1 اسپرينکلر

1

2
in. 5 اسپرينکلر 

in.2  31 اسپرينکلر in.2  32 اسپرينکلر 

2
1

2
in. 71 2 اسپرينکلر

1

2
in. 31 اسپرينکلر 

in.7 61 اسپرينکلر in.7 65 اسپرينکلر 

3
1

2
in. 311 3 اسپرينکلر

1

2
in. 335 اسپرينکلر 

in.3  رجوع شود (2-1)به بند in.3  رجوع شود (2-1)به بند 

 SI ،mm3/25=in.3برای واحدهای 
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02-5-2-2-2 

شن   سطحي بدون پارتی سیم هر  سپرينکلر  های تق ست( كه ا یش از  هايي بكننده )منظور الزاماً ديوارهای آتش نی

شده در جدول     شخص  mm19(in. 3برای لوله  (3-2-2-5-32)تعداد م
1

2
سط خطوط     شد، بايد تو شته با   ( نیاز دا

 های تغذيه شبکه كه برای تصرفات خطر متوسط مناسب هستند، تأمین شود.اصلي و لوله

02-5-2-3 

ها نصب باال و پايین سقف ()پ( 7-2-5-32)تا  (()الف 7-2-5-32)مطابق شکل  –هادر مواردی كه اسپرينکلر

ي از لوله انشعابات اصلي    ها توسط مجموعه مشترک خط شاخه يا خطوط شاخه مجزا ناش     اند و اين اسپرينکلر شده 

شاخه  تأمین مي سپرينکلر در باال و   1ها نبايد بیش از شوند، اين  سمت      1ا سقف و در هر  سپرينکلر در پايین هر  ا

 لوله انشعاب اصلي داشته باشند.

02-5-2-0 

mm65.(in 2محقق شااوند، اندازه لوله برابر و كمتر از  (5-2-5-32)جز در مواردی كه الزامات بند ه ب
1

2
( بايد  

شده در جدول     شان داده  سپرينکلر      (3-2-5-32)همانند مقادير ن شترين تعداد ا شند و بی ترين ها را به نزديکبا

 عدد حساب كنند.

02-5-2-5 

سپرينکلر ها و انشعابات اصلي تغذيه  شاخه  سقف هايي كه بهكننده ا صب حور كامل در باال يا پايین  اند،  شده  ها ن

 گذاری شوند.اندازه (3-2-2-5-32)بايد مطابق با جدول 

02-5-2-6 

  (3-2-2-5-32)های باال و پايین يک سقف از تعداد معین شده در جدول   در مواردی كه تعداد كل اسپرينکلر 

mm65.(in 2و برای لوله  
1

2
mm36.(in7  )كند بايد به     ها را تغذيه مي   ( تجاوز كند، لوله ای كه اين اساااپرينکلر     

شده در جدول    سپا مطابق اعداد نمايش داده  سپرينکلر  (3-2-2-5-32)افزايش يافته و  های باال يا  برای تعداد ا

 گذاری شود.پايین يک سقف )هر يک كه عدد بزرگتری است( اندازه
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 SI ،mm3/25=in.3برای واحدهای 

 كننده باال و پایین سقفهای تغذیهچیدمان شاخه -الف -3-2-5-02شکل 

 
 اسپرینکلر روی لوله رابط قائم شاخه واقع در پایین منطقه حریق  -ب -3-2-5-02شکل 

 
 كننده اسپرینکلر باال، بین و پایین سقفچیدمان شاخه تغذیه -پ  -3-2-5-02شکل 
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 جداول پیش تعیین شده تصرفات خطر متوسط -02-5-3

02-5-3-0- 

 1مجاز شاااده، خطوط شااااخه نبايد از  (7-7-5-32)يا بند  (2-7-5-32)به جز در مواردی كه توساااط بند 

 اسپرينکلر در هر سمت انشعاب اصلي، تجاوز كند.

02-5-3-2 

اسااپرينکلر روی يک شاااخه مورد نیاز اساات، خطوط مجاز هسااتند به نه اسااپرينکلر   1در مواقعي كه بیش از 

سمت انتهايي به ترتیب      سايز دو ق صورتي كه  mm77.(in 1(  و in3).mm3/25افزايش يابند در
1

4
گرفته و  در نظر( 

 ها مطابق استاندارد رعايت شود.مابقي اندازه

02-5-3-3 

سمت انتهايي به ترتیب             سايز دو ق صورت كه  شاخه قرار گیرند به اين  ستند كه روی  سپرينکلر مجاز ه ده ا

mm3/25.(in3 و )mm77.(in 1
1

4
mm66 .(in 2گرفته و تغذيه دهمین اسااپرينکلر به وساایلة  لوله  در نظر( 

1

2
  )

 صورت گیرد.

02-5-3-0 

 باشند. (3-7-5-32)ها بايد مطابق با جدول اندازه لوله

02-5-3-5 

سپرينکلر    صله بین ا شاخه از  در مواردی كه فا شاخه       m3/7(ft32)ها روی  صله بین خطوط  ست يا فا متجاوز ا

سپرينکلر  ميm3/7(ft32 )بیش از  شد، تعداد ا شده لوله بايد مطابق با جدول  با -7-5-32)ها برای يک اندازه داده 

 باشد. (5

 های باال و پایین پوشش سقفتعداد اسپرینکلر -0-2-5-02جدول 

 مس فوالدی

mm in. تعداد اسپرینکلر mm in. تعداد اسپرینکلر 

3/25 1in. 2 3/25 1in. 2 

1/73 1
1

4
in. 3 1/73 1

1

4
in. 3 

3/71 1
1

2
in. 3 3/71 1

1

2
in. 3 

1/51 2in. 35 1/51 2in. 31 

5/67 2
1

2
in. 51 5/67 2

1

2
in. 65 
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02-5-3-6 

  ها توسط مجموعه مشترک خط  اند و اين اسپرينکلر ها نصب شده  باال و پايین سقف  هادر مواردی كه اسپرينکلر 

اسپرينکلر    1ها نبايد بیش از شوند، اين شاخه  مي شاخه يا خطوط شاخه مجزا ناشي از لوله انشعابات اصلي تأمین     

 اسپرينکلر در پايین هر سقف و در هر سمت لوله انشعاب اصلي داشته باشند. 1در باال و 

اند و توسط يک مجموعه مشترک خطوط شاخه يا     ها نصب شده  ها باال و پايین سقف در مواردی كه اسپرينکلر 

اسپرينکلر در   1شوند، اين خطوط شاخه نبايد بیش از   مشترک تغذيه مي ای ناشي از يک لوله تغذيه  خطوط شاخه 

 اسپرينکلر در پايین هر سقف و در هر سمت لوله تغذيه داشته باشند. 1باال و 

02-5-3-7 

نشااان داده شااده، مطابق با    (3-7-5-32)گونه كه در جدول ( و كمتر بايد همانin.7)mm36ای با اندازه لوله

سپرينکلر      (پ-7-2-5-27)تا  (الف-7-2-5-32)های شکل  شترين تعداد ا شند و بايد بی هايي كه در هر يک از با

 اند منظور شود.رفتهكار بهحبقات 

02-5-3-2 

اند، شده  ها نصب هايي كه به حور كامل در باال يا پايین سقف كننده اسپرينکلر ها و انشعابات اصلي تغذيه  شاخه 

 گذاری شوند.اندازه (5-7-5-32)جدول يا  (3-7-5-32)بايد مطابق با جدول 

جداول پیش تعیین شده تصرف خطر معمولی -0-3-5-02جدول   

 مس فوالد

1in. 2 1 اسپرينکلرin. 2 اسپرينکلر 

1
1

4
in. 7 1 اسپرينکلر

1

4
in. 7 اسپرينکلر 

1
1

2
in. 5 1 اسپرينکلر

1

2
in. 5 اسپرينکلر 

2in. 31 2 اسپرينکلرin. 32 اسپرينکلر 

2
1

2
in. 21 2 اسپرينکلر

1

2
in. 25 اسپرينکلر 

3in. 31 3 اسپرينکلرin. 35 اسپرينکلر 

3
1

2
in. 65 3 اسپرينکلر

1

2
in. 35 اسپرينکلر 

4in. 311 4 اسپرينکلرin. 335 اسپرينکلر 

5in. 361 5 اسپرينکلرin. 311 اسپرينکلر 

6in. 235 6 اسپرينکلرin. 711 اسپرينکلر 

8in.  8 شود رجوع (2-1)به بندin.  شودرجوع (2-1)به بند 

 SI ،mm3/25=in.3برای واحدهای 
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 m7/3(ft02)فواصل بیشتر از  -هاتعداد اسپرینکلر -5-3-5-02جدول 

 مس فوالد

2in. 35 2 اسپرينکلرin. 21 اسپرينکلر 

2
1

2
in. 71 2 اسپرينکلر

1

2
in. 75 اسپرينکلر 

3in. 61 3 اسپرينکلرin. 65 اسپرينکلر 

 SI ،mm3/25=in.3برای واحدهای 

 را مشاهده كنید. (3-7-5-32)های ديگر لوله و مجرا، جدول تذكر: برای اندازه

 های باال و پایین یک سقفتعداد اسپرینکلر -7-3-5-02دول ج

 مس فوالد

2in. 2 2 اسپرينکلرin. 2 اسپرينکلر 

2
1

2
in. 3 2 اسپرينکلر

1

2
in. 3 اسپرينکلر 

3in. 3 3 اسپرينکلرin. 3 اسپرينکلر 

2in. 35 2 اسپرينکلرin. 31 اسپرينکلر 

2
1

2
in. 71 2 اسپرينکلر

1

2
in. 31 اسپرينکلر 

3in. 61 3 اسپرينکلرin. 65 اسپرينکلر 

 SI ،mm3/25=in.3برای واحدهای 

 

02-5-3-1 

( بیش از تعداد معین  in. 3)mm36های باال و پايین يک سااقف برای لوله در مواردی كه تعداد كل اسااپرينکلر

mm19(in. 3ها بايد به شود، انشعاب اصلي اين اسپرينکلر     (3-7-5-32)شده در جدول  
1

2
( افزايش يافته و سپا   

های  برای تعداد بیشتر اسپرينکلر (3-7-5-32) جدول يا (3-2-2-5-32)مطابق اعداد نمايش داده شده در جدول 

 گذاری شود.ست( اندازهباال و پايین يک سقف )هر كدام كه بزرگتر ا

02-5-3-01 

سپرينکلر   صله بین ا صرف از  در مواردی كه فا صله       m3/7(ft32)های محافظت كننده يک ت شد و يا فا شتر با بی

شاخه  شاخه     m3/7(ft32)ها از بین  شود،  شتر  سپرينکلر  بی شامل ا صرف تنها كننده های محافظتها كه فقط   يک ت

گذاری شاااوند )هر جدولي كه اندازه      اندازه  (3-7-5-32)جدول  يا   (5-7-5-32)باشاااند، بايد مطابق جدول       مي

 دهد(.بزرگتری از لوله را پیشنهاد مي

 تصرفات پرخطر -02-5-0

 صورت هیدرولیکي مورد محاسبه قرار گیرند.ها بايد بهاين نوع تصرف
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 های سیالبیسیستم -02-6

ستم   ستم    سی سی سیالبي و  سپرينکلر باز،  هايي  سب ب  های ا ستانداردهای منا درولیکي  حور هیهبايد با توجه به ا

 محاسبه شوند.

  بیرونیهای اسپرینکلر سیستم -02-7

02-7-0 

اساس شدت     و بر (3-3-32) بايد با استفاده از جدول  بیروني )در معرض شرايط جوی( های اسپرينکلر  سیستم  

شده با حبقه  شماره راهنما يا ديگر    ارا ه  سب با  سبه   مراجل مورد تايید ديگر، بهبندی متنا   صورت هیدرولیکي محا

 شوند.

 معرض محافظت در -0-7-02جدول 

 های دیوار و پنجرهاسپرینکلر –Aبخش 

شدت در 

 معرض

شماره 

 راهنما

سطح دیوار یا پنجره 

 اسپرینکلرها

اسمی كمینه 

 Kضریب 

ضریب تخلیه دیوار 

یا پنجره اسمی 

 (Kكمینه )ضریب 

متوسط نرخ حداقل استفاده 

 روی سطح حفاظت شده

mm/min 2gpm/ft 

 يا كمتر 5/3 خفیف

 21/1 3/1 (31)1/2 (31)1/2 سطح بااليي 2

 35/1 3/6 (23)9/3 (23)9/3 بعدی سطح پايیني 2

 31/1 ¼ (21)3/3 (21)3/3 بعدی سطح پايیني 2

 5/3-21/2 ماليم

 71/1 2/32 (11)6/5 (11)6/5 سطح بااليي 2

 25/1 2/31 (61)2/3 (61)2/3 بعدی سطح پايیني 2

 21/1 3/1 (31)1/2 (31)1/2 بعدی سطح پايیني 2

 ˃21/2 شديد

 31/1 7/36 (363)2/33 (363)2/33 سطح بااليي 2

 75/1 7/33 (335)1/1 (335)1/1 بعدی سطح پايیني 2

 71/1 2/32 (11)6/5 (11)6/5 بعدی سطح پايیني 2

 های قرنیساسپرینکلر –Bبخش 

 شماره راهنما    
اسمی كمینه  Kضریب 

 اسپرینکلر قرنیس                

نرخ استفاده به ازاء هر متر عمودی 

(L/min) 

نرخ استفاده به ازاء هر فوت 

 (  gpmعمودی )

 7/9  35/1  (31)1/2 يا كمتر  5/3

21/2-53/3˃ 6/5(11) 51/3 6/31 

21/2 ˃ 2/33(363) 11/7 2/73 

 mm/min336/31=2gpm/ft3 ؛L/min315/7=gpm3 ؛SI : mm3/25=in.3در سیستم واحد 
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02-7-2 

bar5/1(psi3 )، كمتر از (3-3-32)در هیچ شرايطي نبايد فشار تخلیه اسپرينکلر جهت مطابقت با قیود جدول    

 باشد.

02-7-3 

ن  های بدون جهت بايد در تعییزن و ديگر اسااپرينکلرفقط نیمي از جريان ناشااي از اسااپرينکلر باالزن، پايین 

 روند.كار بهحداقل نرخ متوسط سطح حفاظت شده 

02-7-0 

به حول [معرض  های در امتداد يک خط درمنبل تأمین آب بايد توانايي تأمین همزمان تقاضای كل اسپرينکلر  

شد. در   ]m3/93(ft117)حداكثر  شته با سپرينکل    را دا ستم ا سی شد، منبل آب    رمواردی كه  شده با ستفاده  های باز ا

سپرينکلر      شد كه اين ا شته با سپرينکلرها را دا ستم    ها بهبايد توانايي تغذيه همزمان همه ا سی شي از  هايي  عنوان بخ

 گرفته شوند. در نظر فعال شوند m3/93(ft117)توانند در هر حول كه مي

02-7-5 

 دقیقه باشد. 61معرض بايد حداقل  كننده درمدت تأمین آب برای يک سیستم اسپرينکلر محافظت

02-7-6 

كه   ساختمان ای از اند بايد به عنوان سطح حبقه تشريح شده   (3-3-32)ای كه در جدول های پنجرهاسپرينکلر 

 مورد محافظت قرار گرفته، تعريف شوند.

02-7-7 

هر حبقه    از مساحت پنجره  2m7/2(2ft25)ای جهت پوشش مساحتي بیش از   های پنجرهاستفاده از اسپرينکلر  

 بايد مجاز باشد.

02-7-7-0 

ستفاده بیش از      ساس نرخ ا شار ابتدايي بايد برا ساحت پنجره  2m7/2(2ft25)ف حور كه در جدول   ای هماناز م

 نشان داده شده، محاسبه شود. 32-3-3
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02-7-7-2 

سپرينکلر    ضای بین ا صله   ه شود، ب  m3/2(ft1)ای نبايد بیش از های پنجرهحداكثر ف غیر از مواردی كه برای فا

 د.انشده نامهدارای استاندارد يا گواهيبیشتر 

 ایهای قفسهاسپرینکلر -02-2

02-2-0 

 گذاری شوند.ای بايد توسط محاسبات هیدرولیکي اندازههای قفسههای اسپرينکلرلوله

02-2-2 

سپرينکلر  سه نیاز آب ا شده   هايي كه در قف صب  سطح حفاظت        اند بايد ها ن سقف همان  سپرينکلر  ضای ا به تقا

 اضافه شود. ،شده در نقطه اتصال

02-2-3 

 حسب فشار باالتر متوازن شود. نیاز بايد بر

02-2-0 

ه تقاضای   كننده بايد بهای محافظتي خیاها نصب شده يا اسپرينکلر   هايي كه در قفسه تقاضای آب اسپرينکلر  

 حسب فشار باالتر متوازن شوند. وده شوند. اين نیازها بايد برآب اسپرينکلر سقف، در نقطه اتصال افز

 نشانیسهم شیلنگ آتش -02-1

ه آب  نشاااني دروني بنشاااني بیروني بايد به اسااپرينکلر و تقاضااا شاایلنگ آتش سااهم آب برای شاایلنگ آتش

افزوده   -در هستن هر يک كه به رايزر سیستم نزديکت   -نشاني محوحه  كشي اصلي شهر و يا شیر هیدرانت آتش    لوله

  شود.

  



 

 

 

 

 فصل سیزدهم

  

 منابع آب
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 كلیات -03-0

 تعداد منابع -03-0-0

 خودكار داشته باشد. منبل آب بايد حداقل يک اسپرينکلر خودكار سیستم هر

 ظرفیت -03-0-2

با  تعیین شااده  حراحي منطقه برای دورترين مورد نیاز و فشااار جريان قادر به فراهم آوردن بايد آب نابلم

سااهم   از جملهبرای مدت زمان مورد نیاز كاركرد  (33)مشااخص شااده در فصاال  هایروش الزامات و اسااتفاده از

 .باشد شیلنگجريان 

 نشانیهای اصلی آتشاندازه لوله -03-0-3

03-0-3-0 

  mm351(in.6) قطر كوچکتر ازای با لوله، هیچ (7-7-3-37)و  (2-7-3-37)جز در موارد ارا ه شااده در بند 

 .نصب شود اختصاصي سرويا اصليلوله  عنوان به نبايد

03-0-3-2 

كه   mm351(in.6) كوچکتر از هایاندازهكنند، نشاااني را تغذيه نميآتش های اصاالي كه شاایرهایلولهبرای 

 شوند بايد مجاز به استفاده باشد:های زير ميمشمول محدوديت

سپری آب،   های ثابت اباز، سیستم  اسپرينکلر  های خودكار، سیستم  اسپرينکلر  های سیستم  صرفاً  لوله اصلي   -3

 را تغذيه كنند. II های لوله ايستاده كالسهای فوم، يا سیستمسیستم

شان   -2 سبات هیدرولیکي ن سب تأمین خواهد كرد.    دهد كه لوله محا شار متنا صلي كل آب مورد نیاز را در ف  ا

ايزر ر اندازه محاسبه شده،  لوله اصلي به   قطراند، حداقل بايد صورت هیدرولیکي محاسبه نشده   هايي كه بهسیستم  

 .سیستم باشد

03-0-3-3 

صلي با قطر كمتر از   جايي ستم آتش    برای mm311(in.3)كه يک لوله ا سی شاني و  هر دو  به  ديگر كاربردهان

ال اضافه   در نقطه اتص  نشاني بايد به محاسبات هیدرولیکي برای سیستم آتش    ديگر كاربردهاآب مورد نیاز  كار رود،

 .كار رفته باشدشود مگر اينکه مقررات برای مجزا كردن آب مورد نیاز داخلي به
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 دفنیلوله منبع  -03-0-0

 .باشد «رايزر سیستم»بايد حداقل به بزرگي  دفنيهای جداول پیش تعیین شده لوله، لوله منبل برای سیستم

 آب پاكسازی منبع -03-0-5

03-0-5-0 

هااا و شااارايطي كااه تحاات تااأثیر خوردگي          منااابل آب و شااارايط محیطي بااايااد برای وجود میکروب             

اساات، مالک    MICجايي كه معلوم شااود شاارايط تحت اثرگیرند، ارزيابي شااوند. قرار مي  (MIC)میکروبیولوژی

سیستم اسپرينکلر اعالم كنند و بايد حرحي برای عملکرد سیستم با استفاده         )نصاب(  كننده)مالکان( بايد به نصب 

 های زير اجرا شود:از يکي از روش

 گیرد، نصب كنید.قرار نمي  MICهایلوله آبي كه تحت تأثیر میکروب -3

 كش تأيید شده بررسي كنید.ورودی به سیستم را با استفاده از میکروبتمام آب  -2

 های معین اجرا كنید.ای برای نظارت بر شرايط داخلي لوله در فواصل زماني و محلحرو تأيید شده -7

 ايستگاه نظارت بر خوردگي داير و در فواصل معین نظارت كنید. -3

03-0-5-2 

برای شاارايطي كه در خواص خورندگي غیر معمول سااهیم هسااتند، ارزيابي  منابل آب و شاارايط محیطي بايد 

در جايي كه معلوم شااود شاارايط تحت تأثیر خواص خورندگي غیر معمول اساات، مالک )مالکان( بايد به   .شااود

صب  صاب(  كنندهن ستفاده از يکي از             )ن ستم با ا سی سپرينکلر اعالم كنند و بايد حرحي برای عملکرد  ستم ا سی

 زير اجرا شود:های روش

 لوله آب مقاوم در برابر خوردگي نصب كنید. -3

 كننده خوردگي تأيید شده برای تمام آب ورودی به سیستم استفاده كنید.از يک كند -2

 های معین اجرا كنید.ای برای نظارت بر شرايط داخلي لوله در فواصل زماني و محلحرو تأيیدشده -7

 داير و در فواصل معین نظارت كنید.ايستگاه نظارت بر خوردگي  -3

03-0-5-3 

شده / يا كند كشجايي كه در آن از میکروب  بايد با اجزای هاآنشود،  كننده خوردگي استفاده مي های گواهي 

 .بايد با يکديگر نیز سازگار باشند هاآنشود، در جايي كه از هر دو استفاده مي .سیستم سازگار باشند
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 چیدمان -03-0-6

 كشی دفنی و غیردفنیارتباط بین لوله -03-0-6-0

03-0-6-0-0 

كشي دفني بايد با يک قطعه رابط مناسب انجام شده، توسط وسايل تأيید       كشي سیستم و لوله   ارتباط بین لوله

 .شده به درستي محکم شود

03-0-6-0-2 

سیب  سیب   قطعه رابط بايد در برابر آ شي از عوامل خورنده، حمله حالل، يا آ   یکي محافظتمکانهای احتمالي نا

 .شود

 اتصال عبوری از دیوارها یا زیر دیوارهای اصلی   -03-0-6-2

  شود، كند يا زير ديوار اصلي كار گذاشته مي  كشي، ديوار اصلي را در زير زمین سوراخ مي   وقتي كه سیستم لوله  

 .جلوگیری شود ساختمانكشي به دلیل نشست ای تعبیه شود تا از شکستگي در لولهبايد فاصله

 هاگیریاندازه -03-0-7

 .اشندبنامه دارای استاندارد يا گواهيها توسط ساير مقامات قانوني مسؤول الزامي شود، بايد گیرجايي كه اندازه

 از سیستم آبرسانی اتصال -03-0-2

03-0-2-0 

 .الزامات مقامات قانوني مسؤل بهداشت عمومي بايد تعیین و پیروی شود

03-0-2-2 

شااوند، چنین   جايي كه تجهیزات برای محافظت در برابر آلودگي احتمالي ساایسااتم آب عمومي نصااب مي   

 باشند.نامه دارای استاندارد يا گواهيتجهیزات و وسايلي بايد برای سرويا محافظت در برابر آتش 

 

 

 انواع -03-2
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03-2-0 

 :باشند هاآنيا تركیبي از  موارد زير يکي از اسپرينکلر بايد هایبرای سیستم آبمنابل 

 .(2-2-37)يک اتصال به سیستم آبرساني عمومي يا خصوصي تأيید شده مطابق با بند  -3

 .(7-2-37)نشاني مطابق با بند يک اتصال شامل پمپ آتش -2

صال به مخزن ذخیره آب د  -7 شده از منبل        يک ات ضوابط مرتبط و پر  شده مطابق با  صب  ر تراز يا زير تراز ن

 .تأيید شده

 .و پر شده از يک منبل تأيید شده (3-2-37)بند  يک اتصال به مخزن تحت فشار مطابق با -3

 .و پر شده از يک منبل تأيید شده (5-2-37)يک اتصال به مخزن ثقلي مطابق با بند  -5

 .(6-2-37)آبگیر، قنات، رودخانه، درياچه، تاالب، يا مخزن مطابق با بند  -6

)يا نماينده آن( برروی منبل آب كه نشان دهد منبل آب )فرايند   ساختمانتحلیل انجام شده توسط مالکان  -3

ستم، فاقد         سی ستفاده در  صورت وجود(، قبل ا سازی در  شیمیايي، يا آالينده هر پاك ست و به  گونه مواد، مواد  ها ا

 رساند.اجزای سیستم اسپرينکلری كه با آن در تماس است آسیب نمي

 اتصاالت به سیستم آبرسانی -03-2-2

03-2-2-0 

 .يک اتصال به سیستم آبرساني قابل احمینان بايد از يک منبل تأمین آب قابل قبول باشد

03-2-2-2 

 .های ديگر تأيید شده تعیین شودجريان آب يا روشهای آزمون حجم و فشار منبل آب عمومي بايد از داده 

 هاپمپ -03-2-3

به عنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول   بايد ،نشاااني كنترل خودكار مطابق با ضااوابط مرتبط پمپ آتشيک 

 .پذيرفته شود
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 مخازن تحت فشار -03-2-0

 پذیرش -03-2-0-0

03-2-0-0-0 

 .عنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول پذيرفته شودمرتبط بايد بهيک مخزن فشار نصب شده مطابق باضوابط 

03-2-0-0-2 

 فشار بايد با ابزار تأيید شده برای حفظ فشار هوای مورد نیاز به حور خودكار مجهز شوند.مخازن تحت 

03-2-0-0-3 

ار  فراهم شود تا فش  جايي كه در آن يک مخزن تحت فشار، تنها منبل آب است، يک اعالم تأيید  شده نیز بايد    

 .هوا و سطح كم آب را با اعالم تأمین شده از يک مدار الکتريکي مستقل از كمپرسور هوا، نشان دهد

03-2-0-0-0 

  ي اسپرينکلر كش لوله متصل به  دستي  برای كاربرد غیر از تغذيه اسپرينکلرها و شیلنگ   بايدن مخازن تحت فشار 

 .استفاده شوند

 ظرفیت -03-2-0-2

03-2-0-2-0 

ضافي مورد نیاز برای پر كردن       (2-3-37)عالوه بر الزامات بند  شامل ظرفیت ا شار بايد  ، ظرفیت آب مخزن ف

 .خشکي كه نصب شده است، باشد عملگر يا لوله های پیشسیستم

03-2-0-2-2 

 باشد. (7-3-2-37)حجم كل بايد بر اساس ظرفیت آب به اضافه ظرفیت هوای مورد نیاز حبق بند 

 سطح آب فشار هوا و -03-2-0-3

03-2-0-3-0 

را،   مخازن تحت فشار بايد با میزان آب كافي نگه داشته شوند تا آب مورد نیاز سیستم محافظت در برابر آتش     

 ، تأمین كنند.(33)مطابق فصل 
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03-2-0-3-2

 مانده الزم را در باالترينباقيفشااار بايد كافي باشااد تا تمام آب را به بیرون از مخزن براند در حالي كه فشااار  

قسمت سیستم حفظ كند.

مخازن ثقلی -03-2-5

بايد به عنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول پذيرفته    مخازن نصااب شااده در ارتفاع مطابق با ضااوابط مرتبط

.شود

هادریاچهها یا ها، رودخانهگیرها، قناتآب -03-2-6

ها يا مخازن بايد برای جلوگیری از گل و الی و درياچهها يا ها، رودخانه   گیرها، قنات  آباتصااااالت منبل آب از 

صفحه       شند و با  شده با سب چیدمان  سوبات به نحو منا صافي  ر شتن دوتايي يا  ش های قابل بردا ده  های تکي تأيید 

.نصب شده با روشي مورد تأيید، تجهیز شده باشند
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 نشانیسرویس آتش اختصاصی اصلی هایهای اسپرینکلر و لولهسیستمتأیید  -00-0

 :را انجام دهد موارد زير بايد نصب پیمانکار

 .مطلل نمايد ،انجام خواهد شد ي كهزمان آزمايش و را از تاريخ آنو مالک يا نماينده قانوني  لمسئومقام قانوني  -3

 های پذيرش الزم را انجام دهد.تمام آزمون -2

  (3-33)شکل  نمايدمقتضي پیمانکار را امضا و تکمیل  مدارک)های( آزمون و نامهگواهي -7

 .نمايدبرداری حذف ها را قبل از قرار دادن سیستم اسپرينکلر برای بهرهها و تسمهدرپوشهمه  -3

 ت پذیرشالزاما -00-2

 های هیدروستاتیکآزمون -00-2-0

00-2-0-0 

  سیستم فشار كاری تحت كشيلوله متعلقات متصل و تماممجاز شده،  (2-3-2-33)در بند  در مواردی كهجز 

ستاتیکي در  صورت  به بايد شده bar1/37(psi211 )هیدروا شار آن  و بايد آزمون  شار بدون را  ف  2به مدت  كاهش ف

 .حفظ كنند ساعت

00-2-0-2 

ستم   هايي ازبخش شار  تحتحور معمول بهكه  سی ستم با بیش از    ف سی ستند، بايد   bar3/31(psi351 )كاری  ه

شار     (3-3-2-33)حور كه در بند همان شده، در ف ستم آزمون     بیش از bar5/7(psi51،)شرو داده  سی شار كاری  ف

 .شوند

00-2-0-3 

چه در بند  چنان بايد موقت هوای انجام آزمون، مجاز نیسات  جايي كه آزمون با آب به دلیل آب و هوای سارد 

چنانچه در   هیدرواستاتیکي را  الزام برای انجام آزمون نبايد مجاز باشد. اين شرط  شده است،   شرو داده   (33-2-2)

 يا جايگزين كند. حذفشده شرو داده  (3-3-2-33)بند 

00-2-0-0 

گذارد، انجام آزمون در بیش از فشااار كاری ساایسااتم الزم  اسااپرينکلر يا كمتر تأثیر مي 21بر اصااالحاتي كه 

   .نیست
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00-2-0-5 

صالحاتي برای  جايي ستم موجود    كه افزايش يا ا سپرينکلر   21بیش از  برشود كه  انجام مي سی ست مؤثر ا ، ا

 .ساعت آزمون شود 2مدت  بهbar1/37(psi211 )داقل حو در  جدا شده بايد جديدبخش 

00-2-0-6 

  كاری فشااار درهای عمودی رو به پايین جا به جا شااده بايد لوله مثل، شااوند جدا توانندكه نمياصااالحاتي 

 .شوندآزمون  سیستم

00-2-0-7 

 .تعیین شود ي قابل رويتيا نشت فشارسنج درمیزان افت بايد با افت فشار 

00-2-0-2 

شود         ستم يا بخش در حال آزمون خوانده  سی سنج واقل در نقطه كم ارتفاع از  شار  شار آزمون بايد از ف وقتي   .ف

bar1/37(psi211  )های در ارتفاع باالتر مجاز اساات كمتر از لهفشااار در لو ،شااودگرفته مي در نظركه افت ارتفاع 

شد.  ستم س  با ستم  ها يا بخشی سی شود تا به  ها كه ميهايي از  شود بايد اجازه داده  حور جداگانه آزمايش  تواند جدا 

 .شود

00-2-0-1 

سديم، آب        سیلیکات  سديم و يا مشتقات  سیلیکات  شیمیايي خورنده مانند  ا مواد نمک و ي مواد افزودني، مواد 

ستم       سی شابه نبايد در حالي كه  ستاتیکي آزمون مي ها را بهشیمیايي با عملکرد م رای توقف بكنیم يا حور هیدروا

 .كار روندهبشود، مي استفادهنشت 
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 كشی غیردفنینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهگواهی

 دستورالعمل
 بايد توسط نماينده پیمانکار انجام و در حضور نماينده كارفرما يا مقام قانوني مسئول تأيید شوند. هاتا انتهای كار، بازرسي و آزمون

 برداری باشد. تمامي عیوب بايد اصالو شده، سیستم بايد قبل از ترک كار پرسنل پیمانکار، آماده به بهره

ها بايد برای تأيید مقام قانوني مساائول، كارفرما، و پیمانکار فراهم شااوند.  نامهگواهيهای نامه بايد توسااط هر دو نماينده تکمیل و امضااا شااود. كپييک گواهي

دار، نیروی انساني غیرمتخصص، يا خرابي مطابق با الزامات مورد   وجه مسئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیب واضح است كه امضای نماينده كارفرما به هیچ   

 نمايد.ميتأيید مقام قانوني مسئول را رد ن

 ----/--/--تاريخ:  --------------------------------------------------------------------نام پروژه:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- آدرس پروژه:

 هانقشه

 -----------------------------------------------------------ها(:قانوني مسئول )ناممورد پذيرش توسط مقام 

 --------------------------------------------------------------------------------------------آدرس:

 خیر بله  شده؟                                انجام شدههای پذيرفته نصب مطابق با حرو

 خیر    بله  تجهیزات مورد استفاده مورد تأيید هستند؟                                       

 --------------------------------------------------------------------ها را بیان نمايید.اگر نیستند، مغايرت

 هادستورالعمل

نشاااني در خصااوص محل شاایرهای كنترل و نحوه مراقبت و  آيا شااخص مساائول تجهیزات آتش 

 خیر بله   ديده است، وجود دارد؟           داری از اين تجهیزات جديد كه آموزشنگه

 -------------------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.

 خیر بله   داری را در محل داريد؟      های مراقبت و نگههای مربوحه و چارتآيا كپي دستورالعمل

 ------------------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید. 

 منابل هایساختمان محل سیستم

 اسپرینکلرها
 بندی دمادرجه كمیت اريفیا اندازه سال ساخت مدل سازنده

      

 لوله و اتصاالت
 ------------------------------------------------------------------------------------------نوع لوله:

 ---------------------------------------------------------------------------------------نوع اتصاالت

شیر آالرم یا 

 نشانگر جریان

 حداكثر زمان عمل كردن از حريق اتصال آزمون وسیله آالرم

 ثانیه/ها دقیقه/ها مدل ساخت نوع

     

آزمون 

عملکردی لوله 

 خشک

 Q.O.D شیر خشک

 شماره سريال مدل ساخت شماره سريال مدل ساخت

      

 
زمان پیمايش در 

 و بالف اتصال آزمون 

فشار 

 آب
 فشار هوا

فشار هوا 

در نقطه 

 پیمايش  

زمان رسدين آب به 

 الف و بخروجي آزمون

آالرم به درستي 

 عمل كرده

 خیر بله /هایهثان /هایقهدق psi psi psi ثانیه/ها دقیقه/ها 
.Qبدون

O.D 
         

با 
Q.O.D 

         

 ------------------------------------------------------------------------------------------دهید.اگر خیر، توضیح 

 3از  0ص حریق )اسپرینکلرها( اطفا بارنده خودكار هایشبکه نصب و طراحی دستورالعمل 

 گیری شده از زمان باز شدن اتصال آزمون بازرسي. اندازه -الف
 های خاص الزامي است.ای در قسمتثانیه 61العمل فقط محدوديت دستورحبق اين   -ب

 كشی غیردفنیمواد اولیه پیمانکار برای لولهنامه آزمون و گواهی -0-00شکل 
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شیرهای 

عملگر و پیش

 سیالبی

 هیدرولیکي  الکتريکي  پنوماتیکي  عملکرد

 خیر بله      وسايل كشف حريق بازرسي شده          خیر بله         كشي بازبیني شده          لوله

 خیر بله      كند؟      آيا شیربه حور دستي يا از راه كنرل از راه دور، يا هر دو وضل كنترل عمل مي

 -----------------------------اگر نه، شرو دهید. خیر بله   دسترسي به هر مدار برای آزمون وجود دارد؟   مکانآيا ا

 مدل ساخت

آيا در هر مدار عملیات نظارتي برای قطعي آالرم وجود 

 دارد؟

آيا هر مدار شیر قطل عمل 

 كننده وجود دارد؟

حداكثر زمان برای 

 عملیات قطل

 بله  یرخ  ثانیه دقیقه یرخ  بله 

        

آزمون شیر 

 كاهش فشار

موقعیت 

 و كف

ساخت و 

 مدل
 چیدمان

شدت جريان  مانده )روانیت(فشار باقي استاتیکيفشار 
(gpm)  ورودی(psi)  خروجي(psi)  ورودی(psi)  خروجي(psi) 

        
آزمون جریان رو 

به جلوی وسیله 

 جریان برگشتی

 ----------------------------------------------شامل وسايل استفاده شده در آزمون جريان رو به جلوی وسیله جريان برگشتي:

 خیر  بله   اند، آيا دبي جريان سیستم ايجاد شده است؟ چه زماني وسايل برای آزمون وسیله جريان برگشتي باز شده

 شرح آزمون

د مجاز فشااار ( باالتر از حpsi51)bar3/7ساااعت يا  2( به مدت psi211)bar 6/37های هیدروسااتاتیکي بايد در فشااار حداقل  آزمونهیدروسااتاتیکي: 

های شیر لوله خشک تقاضلي، بايد در مدت آزمون، برای جلوگیری از خرابي، باز باشند. كنساعت، انجام شوند. قطل 2(، برای psi351)bar2/31استاتیکي  

 گذاری روزمیني، نیز بايد گرفته شود.هرگونه نشت لوله

شار هوای  پنوماتیکي:  شتر از حد مجاز  bar3/2(psi5/3ف شود و افت آن را اندازه    23( در psi5/3)bar3/1( را اعمال كنید به حوری كه بی بگیريد.  ساعت ن

 ساعت بیشتر نشود. 23( در psi5/3)bar3/1آزمون فشار را در سطح آب معمولي و فشار هوا معمولي انجام دهید به حوری كه از حد مجاز 

 هاآزمون

 ساعت ------برای (----bar---)psi هیدروستاتیکي آزمون شدند در هايي كهگذاریهمه لوله

 خیر   بله     های خشک پنوماتیکي آزمون شدند؟ گذاریآيا لوله ----اگر خیر، توضیح دهید.

 خیر   بله     كنند؟ آيا تجهیزات به درستي كار مي

ور يا ساير ششیمیايي، سیلیکات سديم يا مشتقات آن، آب ها و مواد خورندهافزودنيدهید كه آيا به عنوان پیمانکار اسپرينکلر گواهي مي

 خیر     بله   اند؟ ها استفاده نشدههای آزمون كننده يا متوقف كردن نشتيهای شیمیايي، برای سیستمخورنده

آزمون 

 تخلیه
 bar---(psi---) باقیمانده با شیر باز در اتصال آزمون:فشار  bar--(psi---) قرا ت گیج نزديک اتصال آزمون منبل آب:

 اند؟تراز شدهكشي اسپرينکلر همرايزرهای سیستم قبل از اتصال به لوله وسايل دفني و اتصاالت منتهي به

   خیر بله      است.  كشي دفني تايید شدهآيا براساس مستندات پیمانکار آزمون تعیین كیفیت برای لوله
 اگر خیر، توضیح دهید. خیر       بله  كشي اسپرينکلر دفني ترازی به وسیله نصب لولههم

 اگر خیر، توضیح دهید. خیر       بله  دفني كشي اسپرينکلرتخلبه ناگهاني به وسیله نصب لوله

صل  ستفاده مي های تفنگكنندهاگر مت شوند آيا آزمون نمونه    كوب در بتن ا

 رضايت بخشي كامل شده است؟ نماينده به حور
 بله    
   خیر 

 اگر خیر، توضیح دهید.

آزمون واشرهای 

 شاهد
 تعداد حذف شده هامحل تعداد استفاده شده

 جوشکاری

و يا  IXبخش  AWS B2.1 ،ASMEدهد، حداقل الزامات اسااتانداردهای ها را انجام ميكنید كه پیمانکار اسااپرينکلری كه جوشااکاری آيا تايید مي -

 خیر      بله  كند؟                    ديگر استانداردهای كیفیت جوشکاری آهني و غیرآهني را رعايت مي

، AWS B2.1های انجام شااده توسااط جوشااکاران يا عوامل جوشااکاری، بر حبق حداقل الزامات اسااتاندارد  كنید كه همه جوشااکاریآيا تايید مي -

 اند؟، تايید كیفیت شدهAHJو يا ساير استانداردهای كیفیتي مرتبط مورد نیاز  جوشکاری آهني و غیر آهني كیفیت  IXبخش  ASMEاستاندارد 

       بله خیر 

كنید كه جوشااکاری كه توسااط پیمانکار براساااس يک توافق بر حسااب متن روش كنترلي كیفي انجام داده اساات تا از موارد   آيا تايید مي -

ها و اند و اينکه سرباره ها ثابتي شده كشي ( اينکه همه بازشوهای لوله 2ها قابل بازيافت هستند.  ( همه شابلون 3برشمرده زير احمینان حاصل شود:    

، مبرا هستند،  ها كامل انجام شده از ترک ( جوش3كشي غیرقابل نفوذ هستند.   های داخلي لوله( قطر7اند. پسماندهای جوشکاری خارج شده   ساير  

سطح تخلخل بزرگتر از  كردنلحیم in. 1های ناقص و قطر 

16
شد. قطر، برش زيرين، تا كمتر از    صخامت ديوار يا     25نبا صد  in. 1در

32
، تا كمتر از 

in.    3( تقويت جوشکاری دورتا دور دو لبه متجاوز از5باشد. و كشي، نميدرصد صخامت ديوار يا لوله 25

32
 باشد؟نمي

 3از  2ص  حریق )اسپرینکلرها( اطفا بارنده خودكار هایشبکه نصب و طراحی دستورالعمل 

 ادامه –كشی غیردفنی مواد اولیه پیمانکار برای لولهنامه آزمون و گواهی -0-00شکل 
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 كشی غیردفنینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهگواهی

 ها(ها )شابلونبرش

های بريده ها و قساامتدهید كه ابزار كنترل داريد برای احمینان از اين كه همه شااابلونآيا گواهي مي

 اند؟ شده برداشته شده
   بله      خیر 

های پالک داده

 هیدرولیکی
 خیر  بله       پالک فراهم شده است؟ 

 خیر  بله       ها را خارج كرده است؟ ها و تسمهآيا پیمانکار اسپرينکلر تمام كالهک

 مالحظات

 برداری يا باز بودن تمام شیرهای كنترلتاريخ بهره

 

 نام پیمانکار اسپرينکلر

 محل امضا

 شوند توسطها گواهی میآزمون

 هااالختیار آنمالک قطعي يا نماينده تام
 

 عنوان

 

 تاريخ

 

 برای پیمانکار اسپرينکلر 
 

 عنوان

 

 تاريخ

 

 هاتوضیحات اضافي و يادداشت
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 ادامه –كشی غیردفنی مواد اولیه پیمانکار برای لولهنامه آزمون و گواهی -0-00شکل 

 

00-2-0-01 

 حوربه بايد نشاااانيآتش لوله ورودی در يک حرفه شااایر نشااااني وآتش بیروني اتصاااال بینكشاااي لوله

ستاتیکي  شرايط  هیدروا ستم    تعادل در شود.  سی صال  ثر برؤم جايگزيني تعمیر و يا پا از آزمون  شاني آتش ات ،  ن

صال آتش و  يک حرفه شیر  بین كشي لوله شود ج نشاني بايد آتش لوله ورودی بیروني درنشاني  لوله ورودی ات  و دا 

 .آزمون شود هیدرواستاتیکي حور( بهpsi351)bar7/31 در
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00-2-0-00 

ستم ها   كه وقتي ستاتیکي به حور  سی شوند  هیدروا شود   بايد، آزمايش مي  سپرينکلره  با آزموناجازه داده  ای  ا

اسااپرينکلرهای   با بايد درپوش هر .انجام شااود اتصاااالت درشااده  نصااب هایدرپوش يا زنپايینيا  قيديواری اف

 .شود كامل شدن آزمون جايگزين پا از زنپايینيا  قيديواری اف

00-2-0-02 

 ب شوند نص  اتصاالت  بايد درها پالک، شوند مي آزمون هیدرواستاتیکي  صورت سیالبي به  هایسیستم   كهوقتي 

  ايدب خودكاراسااپرينکلرهای  كنندهی فعالهاالمان يا شااود جايگزين اتمام آزمون باز پا ازاسااپرينکلرهای  و با

 شوند. برداشته تکمیل آزمون پا از حذف شود

00-2-0-03 

 .اجرا شود آزمون يا شستشو مورد استفاده برای مناسب آب برای دفلمقررات بايد 

 آزمون برگه مشخصه -00-2-0-00

00-2-0-00-0 

 .نشان دهد را هاآن وجود وضوو به كهباشد  ایبه گونه آزمون بايد های مشخصهبرگه

00-2-0-00-2 

رای سوابق ب  دارینگهگذاری شده باشند، و پیمانکار نصب بايد يک روش    آزمون بايد شماره  های مشخصه  برگه

 .پا از اتمام كار داشته باشد هاآن برداشتنحصول احمینان از 

00-2-0-05 

شیر در            سیب به  سیلي بايد برای جلوگیری از آ شیر نوع ديفران ستاتیکي، زبانه  شار آزمون هیدروا در معرض ف

 .محل خود نگه داشته شود

 و لوله خشک دوتاییعملگر هم بند )های( پیشآزمون هوای سیستم -00-2-2

00-2-2-0 

شار هوا در      عالوه بر آزمون  شت ف ستاندارد، آزمون ن ستاتیک ا ساعت    23بايد به مدت bar3/2(psi31 ) هیدروا

بايد   گردد ساعت  23 برای bar3/1(psi5/3) گونه نشتي كه منجر به از دست دادن فشار در بیش از   ره انجام شود. 
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 .اصالو شود

00-2-2-0-0 

 :شودهای زير تست های موجود بايد جهت نشتي هوا به يکي از روشاصالحات در سیستم

 ساخت در سیستم قرار گیرد. 2( بايد برای psi31)bar3/2يک فشار تست  -1

 تست. ( فشار در حینpsi7)bar2/1برای از دست دادن  شودسیستم بايد مجاز  -الف

 .( در حین تست كاهش يافتpsi7)bar2/1اگر فشار بیش از  شودمحل نشتي هوا بايد مشخص  -ب

ساااعت. اگر اخطار كاهش   6برای  شااودهايي دارای فشااار هوای عادی، منبل هوا بايد خاموش با ساایسااتم  -2

 . شودفشارهای اين دوره به صدا در آمد محل نشتي بايد مشخص 

00-2-2-2 

ستم   جايي  سی ضاهايي كه قادر به عمل كردن در  كه  شند، آزمايش F72(0°C°دمای زيرها در ف شت  ( با های ن

 .ترين دمای اسمي آن فضا انجام شودبايد در پايین 2-2-33فشار هوا يا گاز نیتروژن مورد نیاز در بند 

 آزمون های عملکردی سیستم -00-2-3

 آب جریانوسایل  -00-2-3-0

شدار همراه بايد از نظر جريان      شف جريان آب از جمله مدارهای ه سايل ك سي      و صال آزمون بازر از حريق ات

  دقیقه بعد از شروع چنین جرياني شود تا زماني 5آزمون شوند و بايد منجر به هشدار شنیداری در محل در عرض 

 .كه اين جريان متوقف شود

 های لوله خشکسیستم -00-2-3-2

00-2-3-2-0 

شد، بايد با باز كردن             ركردزمون كاآ صب با سريل بازكننده، اگر ن سیله  شک به تنهايي و با يک و شیر لوله خ

 .اتصال آزمون بازرسي انجام شود

00-2-3-2-2 

  بايد هاناگیری كند تمامي زمه آب را از اتصال آزمون بازرسي اندازه  یآزمون بايد زمان گردش شیر و زمان تخل 

 .گیری شودشود، اندازهحور كامل باز ميبه از زماني كه اتصال آزمون بازرسي
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00-2-3-2-2-0 

شده برای تحويل آب مطابق بند    سیستم   سبه  ايد از هر الزام زمان تحويل خاص  ب (6-7-2-3)های خشک محا

 .معاف شود

00-2-3-2-3 

 (3-33)شکل ثبت شود  غیردفنيكشي پیمانکار برای لوله مصالحنتايج بايد با استفاده از گواهي آزمون و 

 .عملگرسیالبی و پیش هایسیستم -00-2-3-3

00-2-3-3-0 

 .آزمايش شود دستورالعمل سازنده مطابق با بايدعملگر يا پیش سیالبي شیر خودكار عملیات

00-2-3-3-2 

 .قرار گیرد آزمونمورد  نیز بايد، در صورت وجود، از راه دوردستي و  كنترل عملیات

 تخلیه اصلی شیرهای -00-2-3-0

00-2-3-0-0 

 .تثبیت شود سیستم تا زماني كه فشار باقي بماند باز وباشد  باز اصلي بايدشیر تخلیه 

00-2-3-0-2 

 .(3-33)شکل پیمانکار ثبت شود  مصالحفشارهای ثابت و باقي مانده بايد در گواهي آزمون و 

 عملکردی برای شیرهای كنترل آزمون -00-2-3-5

شیرهای كنترل برای   ستم به      تمام  سی شار آب  سب بايد تحت ف سته و با احمینان از عملکرد منا ز  حور كامل ب

 .شود

 شیرهای كاهنده فشار -00-2-0

0-2-0-0 

شرايط جريان و بدون           سب تحت  صب برای احمینان از عملکرد منا شار بايد پا از اتمام ن شیر كاهنده ف هر 

 .جريان آزمون شود
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00-2-0-2 

ه به درستي فشار خروجي را در شرايط فشار ورودی نرمال و حداكثر تنظیم      آزمون بايد تصديق شود كه وسیل   

 .كنديم

00-2-0-3 

شار بايد در گواهي آزمون و      شیر كاهنده ف صل از آزمون جريان هر  صالح نتايج حا شود   م ل  شک پیمانکار ثبت 

(25-3.) 

00-2-0-0 

جريان   نرخمانده و و باقي استاتیکيمانده، فشارهای خروجي تايج بايد شامل فشارهای ورودی استاتیک و باقين

 .باشد

 های مانع جریان برگشتیمجموعه -00-2-5

00-2-5-0 

 .مجموعه مانل جريان برگشتي بايد برای احمینان از عملکرد مناسب جريان رو به جلو باشد

00-2-5-2 

 .قابل كاربرد شیلنگجريان آب بايد آب مورد نیاز سیستم باشد، از جمله سهم جريان  نرخحداقل 

 های در معرضسیستم -00-2-6

 جايي دركننده در معرض پا از اتمام نصب انجام شود، های محافظتهای عملکردی بايد برای سیستمآزمون

 .رساندنميآسیب ی مجاور هاساختماناند يا به نصب شده هاآنكه بر روی  يساختمانهايي به كه چنین آزمون

 های گردشی حلقه بستهسیستم -00-3

00-3-0 

 پردازد.نشاني نميهای اسپرينکلر يا اتصاالت غیر آتشاين دستورالعمل به سیستم
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 هادستورالعمل -00-0

 مالک و يا نماينده مجاز قانوني مالک موارد زير را ارا ه كند: برای یمانکار نصب بايدپ

از تجهیزات و  دارینگههای ارا ه شاااده توساااط ساااازنده كه عملکرد مناساااب و تمام متون و دساااتورالعمل -3

 كند.های نصب شده را توصیف ميدستگاه

   .كشور سازمان برنامه و بودجه 371نشريه شماره های آزمون ارا ه شده در اين دستورالعمل و دستورالعمل -2

 عالمت اطالعات طراحی هیدرولیکی -00-5

00-5-0 

مقاوم در   ی يا پالستیک سخت  با عالمت فلزرا پیمانکار نصب بايد سیستم اسپرينکلر حراحي شده هیدرولیکي      

شانه   برابر  سط شرايط جوی با ن سايل   ،سیم  گذاری دا م، تو دگي،  ر خوربرابید مقاوم در أيمورد تزنجیر، يا ديگر و

ي عملگر و يا شیر سیالب  . اين عال م بايد در شیر هشدار، شیر لوله خشک، شیر پیش      گذاری و مشخص كند عالمت

 كند، قرار داده شود.كه منطقه حراحي شده هیدرولیکي متناظر را تأمین مي

00-5-2 

 اين عالمت بايد شامل احالعات زير باشد:

 محل منطقه يا مناحق حراحي -3

 های تخلیه در منطقه يا مناحق حراحي  چگالي -2

 .در ابتدای رايزر مورد نیاز مانده و جريان الزمفشار باقي -7

 بندی تصرف يا كاال و حداكثر ارتفاع مجاز انبار و پیکربندیحبقه -3

 عالوه آب مورد نیاز اسپرينکلراضافه شده به شیلنگسهم جريان  -5

 نام پیمانکار نصب -6

 اطالعات كلی عالمت -00-6

00-6-0 

ت كلي فراهم كند كه مبنای حراحي سیستم و احالعات مربوط به بازرسي، آزمون و    اپیمانکار نصب بايد احالع 

 .رعايت شده است سازمان برنامه و بودجه 371نشريه ارا ه شده در اين دستورالعمل و الزامي  دارینگهتعمیر و 
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00-6-0-0

م،  گذاری دا شاارايط جوی با نشااانهمقاوم در برابر  ی يا پالسااتیک سااختفلز  مگذاری بايد با عالاين عالمت

 گذاری و مشخص شود.ید مقاوم در برابر خوردگي، عالمتأيمورد تزنجیر، يا ديگر وسايل  ،سیم توسط

00-6-0-2

ود.ش زدگي و شیر كنترل سیستم كمکي قرار دادهها بايد در هر رايزر كنترل سیستم، حلقه ضديخاين عالمت

00-6-2

ين عالمت بايد شامل احالعات زير باشد:ا

نام و محل تأسیسات محافظت شده  -3

بندی تصرفحبقه  -2

بندی كاالحبقه  -7

بلند وجود انبار قفسه يا توده  -3

حراحي شده برای انبارشحداكثر ارتفاع   -5

شده احيعرض راهروی حر  -6

پالتقرارگرفته روی سازی بارهای فظهمح  -3

وجود قفسه جامد  -1

ای آزمون جريانهداده  -9

/ قابل اشتعال وجود مايعات قابل سوختن  -31

وجود مواد خطرناک  -33

وجود انبار خاص ديگر  -32

های خشک و پیش عملگرهای كمکي و تخلیه نقطه پايین در سیستممحل تخلیه  -37

نتايج اصلي آزمون جريان تخلیه  -33

نام پیمان كار نصب يا حراو  -35

های كمکي ديگر يا ضد يخنماد وجود و محل سیستم  -36

ستم   -33 سی صب مي جايي كه  شیمیايي، غلظت مواد   MICشود تا در برابر  های تزريق ن يا خوردگي، نوع مواد 

تواند برای دفل مناسب مواد شیمیايي يافت شود.شیمیايي، عمل كنند و جايي كه احالعات مي
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های معدنی    های ارزیابی پوشپپش  مجموعه دسپپتورالعمل   10/10/11 010

                كننده در برابر آتشپاششی محافظت

 

 

 

 

 فصل پانزدهم

  

ي سیستم، آزمون، بازرس

 داريتعمیر و نگه
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 كلیات -05-0

سط مالک يا نمايند قانوني              ستي تو ستورالعمل بايد به در شده مطابق اين د صب  سپرينکلر ن ستم ا مطابق با  اهآنسی

شريه   شور   برنامه و بودجه سازمان  371ن سي ك سطح از  حداقل شود تا  دارینگه و آزمون، بازر   حفاظتو  عملکرد همان 

 حراحي را فراهم كند.

 استفاده در محلفعال بیهای اسپرینکلر غیرسیستم -05-2

05-2-0 

اجزای شااامل   شااد،با غیر فعال بدون اسااتفاده در محلاسااپرينکلر  يک ساایسااتم  تمام يا بخشااي از ر جايي كهد

 شوند.وسايل هشدار بايد برداشته  ها ودستگاه ها،شیلنگو  شیلنگ شیرآالتاسپرينکلرها، 

05-2-2 

 .شیرهای كنترل بدون استفاده در محل بايد حذف شوندهای عملگر یسممکان

05-2-3 

و / يا شیرهای بدون استفاده در محل بايد به حور منحصر به فرد مشخص شده باشند تا         اسپرينکلر كشي سیستم    لوله

 كشي فعال متمايز شوند.از شیرها و سیستم لوله

 

  



 

 

 

 

 

 گرامیخواننده 
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ستورالعمل،  معیار، صات   د شخ ضابطه   كرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومي فني م ست.   ا
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Abstract: 

Fire safety is one of the most important building design requirements. Code No. 112 of Plan and 

Budget Org., "Instructions for Protecting Buildings Against Fire", is the main sourse for fire 

regulation in public buildings of Iran and this code is to be revised periodicaly. 

With increasing importance of buildings in terms of life, social, political, or economic, the fire 

safety of buildings is increased. Active and passive protection systems are used to prevent the spread 

of fire and control it. Meanwhile, automatic sprinklers have an important role in fire protection 

systems. The experience of other countries has shown that sprinklers are very effective in limiting 

and controlling fires. These systems have a high ability to control the spread of fire because they 

operate in the early stages of a fire. Because of this, their application in the regulations of most 

countries is widely developed. In this instruction, guidelines for designing, calculating, and installing 

automatic sprinklers have been prepared and it is also used as a supporting document for the third 

topic of national building code. 

This instruction provides the minimum requirements for the design and installation of automatic 

fire sprinkler systems and exposure protection sprinkler systems covered within this standard. The 

purpose of this instruction is to provide a reasonable degree of protection for life and property from 

fire through standardization of design, installation, and testing requirements for sprinkler systems, 

including private fire service mains, based on sound engineering principles, test data, and field 

experience. The applications of this instruction are as following: 

(1) Character and adequacy of water supplies 

(2) Sprinklers 

(3) Fittings 

(4) Piping 

(5) Valves 

(6) All materials and accessories, including the installation of private fire service mains 
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