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فهرست

اطفا حریق :اولفصل 

حریقزمان مقاومت در برابر مدت *

درجه حرارت بر مقاومت مصالح ساختمانیاثرتغییرات *

عالیم و دستگاههای هشدار دهنده حریق* 

مواد اطفاء حریق مستقیم و غیر مستقیم*   

سیستم های اطفا حریق دستی و مکانیکی*   



انجمن ملی حفاظت از آتش  
NFPA

تاسیس این انجمن بین المللی در دنیا 1896
.کد و استاندارد تهیه شده است300بیش از 

NFPA13









نفر9000ازبیش
ادنیسراسردرعضو
درNFPAبرای
.دهستنفعالیتحال







مدت زمان مقاومت در برابر حریق

Film01-Time Fire



Film02-Time Fire



سیستم های اطفا حریق دستی و مکانیکی







رشد روز افزون جمعیت و نیاز به ساخت و ساز
...گسترش اماکن تجاری اداری و

در کالن شهر ها
. افزایش ساخت و ساز را به همراه داشته است

آمار و ارقام حوادث ارجاع شده متاسفانه عدم 
آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضا 

کوتاهی افراد مسیول هرساله حوادث و سوانح 
.تلخ به دنبال داشته است









ی کلیه ضوابط و الزامات آیین نامه آتشش نششانی تهشران بشرا
ساختمان هایی که دستورالعمل ایمنشی آن هشا بعشد از تشاریخ

.صادر شده و الزم االجرا است01/10/1394



تعاریف در سیستم آتش نشانی



































رایزر ترکیبی آتش نشانی



فاصششله مناسششر شششیر 
سیامی تا ماشین آتشش

نشانی



استفاده از منبع 
ذخیره آتش نشانی

در بام 



رایزر مشترک 













شیر سیامی در ایران معروف است

















عالیم و دستگاههای هشدار دهنده حریق

Film03-Alarm Fire





دیواری



انواع اسپرینکلر

Film06-What IS Sprinkler 



Film07-Sprinkler made

















اثرتغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح ساختمانی

Film04-Resistance



Film05-Resistant











Film08-KIN sPRIN



Film09-Sprinkler dry









صفحه 

مقررات ملی 33

ساختمان















اجباری می باشد96/11/30































































































Film10-Sprinkler time



















Film11-Sprinkler DE

طراحی اسپرینکلر و نکات مربوط به آن







:روش های جانمایی اسپرینکلر ها و نحوه آرایش آنها









کتاب جناب دکتر 
فرشیدیان فر















B=A/2A

B



سایزینگ لوله کشی اسپرینکلر





Film15-K sprikler

’توضیحات ضریر اسپرینکلر k













Film12-Sizing Sprikler

طراحی به روش جداول از پیش تعیین شده





مستطیل طراحی اسپرینکلر





:مثال
اگر مساحت . فوت مربع موجود است9000اگر در یک پارکینگ به مساحت 

باشد،فواصل نصر k5.6فوت مربع باشد ،ضریر 1500عملکرد در آن
شایسته است موارد ذیل را محاسبه و ترسیم.فوت باشد10*10اسپرینکلرها 

.نمایید
دبی و حداقل فشار مورد نیاز یک اسپرینکلر-الف

شامل چند اسپرینکلر است؟-ب

به چه شکل است؟-ج

ترسیم اسپرینکلرها در مستطیل طراحی و شمای کلی آن ؟-د



Film16- Calcu Sprinkler Film

پاسخ مثال و آموزش مربوط به طراحی هیدرولیکی





(معیار سایزینگ لوله)جدول قطرداخلی لوله ها



Film17-Sprinkler Calcu Hidro

طهطراحی به روش هیدرولیکی و سایزینگ لوله کشی مربو





.  تبدیل می شودpsiاگر طول لوله را به معادله اضافه کنیم فشار بر اساس



افت فشار در سیستم متریک با رابطه هیزن ویلیامز



ی و نیز فشار پس برای سایزینگ مربوط به لوله کشی پس از محاسبه  تعداد مستطیل طراح

.مورد نیاز از معادله هیزن ویلیامز محاسبات را انجام میدهیم







رو در نظر گرفت100برای سیستم خشک باید عدد 







کاهش 
افت با 

افزایش 
قطر با یک

دبی 
مشخص
اما باید 
ین بهینه تر

رو انتخاب
.نمود

سایز ایده ال

فاصله بین دو اسپرینکلر







کاهش 
افت با 

افزایش 
قطر با یک

دبی 
مشخص
اما باید 
ین بهینه تر

رو انتخاب
.نمود

سایز ایده ال
فاصله بین دو اسپرینکلر





کاهش 
افت با 

افزایش 
قطر با یک

دبی 
مشخص
اما باید 
ین بهینه تر

رو انتخاب
.نمود

سایز ایده ال
فاصله بین دو اسپرینکلربه همراه طول معادل 

اگر از جداول پیش تعیین شده استفاده می 
نمودیم حداقل یک سایز افزایش داشتیم

افت فشار لوله



Film12-Sizing Sprikler

ر به سایزینگ  لوله کشی اسپرینکل
روش محاسبات هیدرولیکی



Film13-Sprinkler data

رها و سر آخر نگاه آماری به اسپرینکل
حوادث مربوط به آنها



















min

max





:ش نشانیآتدر ( زونبندی)طریقه منطقه بندی ساختمانهای بلند مرتبه 
:برای منطقه بندیهمزمانبه طور دو شرط

- Hst1 +

هد پمپ

فشار پشت جعبه آتش نشانیحداقل 

تلفات مسیر لوله کشی

آبکننده متر ستون مصرف ارتفاع استاتیک  )

Hin

Hinبار فشار2

Hl

Hl

Hst1

زونبندی

Hst1 بار فشار7

Hbox

Hbox

Hbox



Hst1

Hbox





























:سیستم اطفا حریق جهت مکان های خاص

































ماکزیمم





.فشار طراحی  را ایجاد نماید%65حداقل %150پمپ باید  بتواند در دبی *

.فشار طراحی باید باشد%140در دبی صفر هد ماکزیمم*

تر و هرگز از حداکثر فشار تجهیزات بیش. بار می باشد24حداکثر فشار پمپ ها *

.نشود

یریم از در این شرایط اگر قرار بگ.پمپ نمی تواند منفی باشد در آتش نشانی*

.پمپهای توربینی استفاده می نماییم



















صفه ضد گرداب جهت مکش پمپ در مخزن 

اینچ باالتر از کف6







1گروه د2گروه ج1گروه جگروه بگروه الف

طبقه از 5تا 3متر300باالی متر300زیر 

روی شالوده

طبقه از 7تا 6

روی شالوده

طبقه از 10تا 8

روی شالوده

طبقه12تا 11

از روی شالوده

گروه بندی ساختمانها بر اساس مباحث نظام مهندسی
و نیاز اطفاع حریق

:گروه ساختمانی
مترمربع600تا:الف

مترمربع2000تا:ب
مترمربع5000تا:ج
مترمربه به باال5000:د

قانون نظام مهندسی12طبق ماده 

.یکی از شرایط باال کافیست تا در آن گروه قرارگیرد

























































یبازرسی سیستم آتش نشان




























