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 گرامیو سرور همکار 

  تجربهمطالعه و ها که حاصل سال، این نشریه چند ماهه در نظر است تا پس از مدتی
ود.  االجرا ابالغ شبه عنوان ضابطه الزم المللی است،در سطح کشور و مراجع معتبر بین
نظرات ارزشمند خود را به  ،از آن و استفادهدقیق لذا خواهشمند است ضمن مطالعه 

 ، اصالحات مورد نیاز انجام پذیرد:الغنشانی زیر ارسال فرمایید تا قبل از اب
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 خواننده گرامی:

زیربنایی و تولیدي سازمان برنامـه و بودجـه کشـور،    امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران معاونت فنی، امور 

ي مهندسی کشـور  با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعه

و اشـکاالت   هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهامعرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

 موضوعی نیست.

رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت از این

 زیر گزارش فرمایید:
سناد فنی و اجرایی (سما) ثبت نام فرمایید:  -1  sama.nezamfanni.irدر سامانه مدیریت دانش ا

کمیل فرمایید.پس از ورود به سامانه  -2 شانی خود را در بخش پروفایل کاربري ت راي تماس احتمالی، ن  سما و ب

 به بخش نظرخواهی این ضابطه مراجعه فرمایید. -3

شخص کنید. -4 ع مورد نظر را م  شماره بند و صفحه موضو

راد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -5  ای

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

 

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

 شود.پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

 

 33271مرکز تلفن  –شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی نشانی براي مکاتبه:

 سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 
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 باسمه تعالي

 گفتارپيش

ــاختمان    ــوزي از تمام ابعاد ايمني جاني، مالي و منافع ملي از نيازها و الزامات          ها در برابر آتش محافظت سـ سـ

ي محافظت در برابر آتش در دنيا به سـرعت رشـد    هاها اسـت. علوم و فناوري ضـروري در طرح و اجراي سـاختمان  
اي ههاي متعدد ديگر در كشور مانند سيستم  شود و زمينه ها محدود نمينموده است. اين موضوع فقط به ساختمان   

   .هاي ايمني در برابر آتش هستندحمل و نقل همگي نيازمند تحقيقات و فناوري
هاي تخصصي براي ساخت و ساز صحيح مبتني بر اصول و نامهيينها و آتهيه مقررات، استانداردها، دستورالعمل

صرفه اقتصادي جامعه و          سايش و  شت، آ سطح مناسب عملكردي، ايمني، بهدا قواعد فني، افزايش كيفيت و تأمين 
 هاي نوين ضروري است. سازي براي ترويج فناوريزمينه

هاي بارنده رابر آتش، اســتفاده از شــبكهها در بيكي از مســائل تخصــصــي و مهم در حوزه محافظت ســاختمان

ها در ساختمان در كشورهاي پيشرفته داراي سابقه      خودكار يا اسپرينكلرها در ساختمان است. كاربرد اين سيستم     
ها را تجربه بسيار موفقي منجر شده و موجبات افزايش سطح ايمني در برابر آتش در ساختمان     طوالني است كه به 

ها و مقررات ملي نيز، به اين موضوع توجه شده، خصوصاً نصب و كاربرد       نامهشبختانه در آيين است. خو فراهم آورده
سيستم   ساختمان اين  سپرينكلر،      هاي بلند مرتبه مورد درخواست قرار گرفته ها در  صورت نصب ا است. به عالوه در 

ساختمان، تخفيف   ساير الزامات  عمدتاً، به علت افزايش سطح ايمني در  د شو ها و مقررات داده مينامهآيينهايي در 
  ها به همراه دارد.كه با رعايت حفظ سطح ايمني مورد نياز، مزاياي فني و اقتصادي براي پروژه

دستورالعمل «با توجه به مطالب فوق، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، تهيه  

را در دستور كار قرار داد تا به نحو  »حريق (اسپرينكلرها) اطفا ربارنده خودكا هايشبكه نصب و محاسبه طراحي،
ائه نمايد. اين ضابطه پس از تهيه را معرفي و ار سيستمهاي مورد نياز براي طرح، نصب و نگهداري اين مطلوب، روش
 رسي،از برارسال شد كه پس برنامه و بودجه كشور  سازمانعوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به  و كسب نظر

قانون  23توسعه كشور، ماده  يهابرنامه يقانون احكام دائم 34موضوع ماده  كپارچه،يبراساس نظام فني اجرايي 
 گرديد. منتشرنامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران برنامه و بودجه و آيين

 اشكال وجود از مصون مجموعه اين ،گرديد صرف مجموعه اين تهيه براي كه زيادي وقت و دقت تالش، عليرغم

 شودمي درخواست محترم كارشناسان از ضابطه اين شدن پربار و تكميل راستاي در نيست. لذا آن در مطالب ابهام و

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

 همفكري با ضابطه، متن در اصالح به نياز صورت در كرده و بررسي را شده دريافت هادهايپيشن سازمان كارشناسان

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

 تسهيل براي و همين منظور به كرد. خواهند اعالم عموم، برداريهبهر براي كشور اجرايي و فني نظام رسانياطالع

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



 

 ب

داراي  صفحات مطالب همواره اين رو، شد. از خواهد اصالح نيز آن تاريخ صفحات، از يك هر مطالب در تغيير هرگونه

  .بود خواهد معتبر جديدتر تاريخ
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 3 22/04/99 مقدمه و نظامات اداري -فصل اول

 

 بردکار دامنه -1-1

 ارائه شده است.خودکار اسپرینکلر  هايشبکهطراحی و نصب مربوط به  در این دستورالعمل حداقل الزامات

1-1-2 

هاي محافظت در برابر آتش از نوع مه آب پوشش داده نشده است الزامات نصب و طراحی سیستم دستورالعملدر این 

 تهیه خواهد شد. هاآنو دستورالعمل خاص 

1-1-3 

سوزي که ر براي محافظت در برابر یک حادثه تکی آتشاین دستورالعمل با این فرض نوشته شده که سیستم اسپرینکل

 شود.شروع شده است، طراحی می ساختماندر داخل 

 هدف -1-2

1-2-1 

الزامـات   از طریـق  سـوزي در برابر آتش قبولی از محافظت جانی و مالیلبقا سطحفراهم کردن دستورالعمل هدف این 

هـاي  ، سیسـتم اختصاصـی نشـانی  آتـش کشی اصلی لولهباشد که شامل می اسپرینکلر هايسیستم ونطراحی، نصب و آزم

 .است المللیبین میدانییات و تجرب اطالعات آزمایشگاهی، صحیح مهندسیکشی بر اساس اصول لوله

1-2-2 

 هسـتند  در برابر آتـش  محافظت تخصصیهاي سیستم اختصاصی، نشانیآتشاصلی هاي و لوله اسپرینکلرهاي سیستم

 د.نباشمیماهرانه طراحی و نصب  ،فنی دانشنیازمند  که

 کاربرد -1-3

1-3-1 

 :زیر به کار رود موارداید براي بدستورالعمل این 

 منابع آب بودن فیاو کمشخصه  -1

 هااسپرینکلر -2

 اتصاالت -3

 کشیلوله -4
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 شیرآالت -5

 اختصاصی نشانیآتش هاي اصلینصب لوله شاملو لوازم جانبی  مصالحهمه  -6

1-3-2 

نشانی و هاي ترکیبی که سیستم آتشبراي سیستمهم ، نشانیآتش هايیستمسبراي  همدستورالعمل این 

 برد دارد.کارگیرد، برمی را دردیگر هاي آبی سیستم

 نمادها وواحدها  -1-4

 واحدها -1-4-1

1-4-1-1 

 ) مطابقت داشته باشد.SIالمللی واحدها (باید با سیستم بین دستورالعمل یري در اینگواحدهاي متریک اندازه

1-4-1-2 

شده استفاده دستورالعمل این در ، یید آن هستندأولی مورد تنبوده،  SI چارچوب سیستم که در باردو واحد لیتر و از 

 .است

1-4-1-3 

 مورد استفاده قرار گیرند. )3-1-5-1( تبدیل واحدها باید مطابق با جدولضرایب 
 

 ضرایب تبدیل -3-1-4-1جدول 
 واحد عالمت ضریب تبدیل

1gal= 3.785L L لیتر 
1gpm/ft2=40.746 mm/min = 40.746 (L/min)/m2 mm/min متر بر دقیقهمیلی  

31gal =3.785dm 3dm متر مکعبدسی 
1psi =6894.757 Pa Pa پاسکال 
1psi =0.0689 bar bar بار 

Pa 51bar =10 bar بار 
 مراجعه شود. SIبراي اطالعات بیشتر به مدارك توضیح: 

1-4-1-4 

 ،دیگـر  هايواحـد  معادل بر حسـب  يبا مقدارداده شده،  دستورالعملدر این به صورتی که گیري اگر یک مقدار اندازه

 .دمالك عمل باشباید شده  بیان واحدي که اول ،شود داخل پرانتز بیان
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 ینمادهاي هیدرولیک 1-4-2

مطرح  )12(در فصل که  هیدرولیکیمحاسبات هاي فرمدر  باید )2-4-1( جدولدر  دستورالعملي اختصاراز عالئم 

 د.شواستفاده شده است، 
 

 نمادهاي هیدرولیک -2-4-1 جدول
نماد و عالئم 

 اختصاري
 عبارت

نماد و عالئم 
 اختصاري

 عبارت

p  فشار بر حسبbar T 
تغییر  جهت جریان رادرجه  90 که سه راهی

 می دهد
gpm ر دقیقهبآمریکایی  گالن GV ايشیر دروازه 

q 
که باید در یک موقعیت  gpmبرحسب  افزایش دبی

 ي هاآنشیر پرو BV خاص اضافه شود

Q  مجموع جریان بر حسبgpm در یک موقعیت خاص Del V شیر سیالبی 
Pt  بر حسب کل فشارbar در هر نقطه از لوله ALV شیر هشدار 

Pf 
گذاري شده در بین نقاط عالمت یافت فشار اصطکاک

 شیر لوله خشک DPV موقعیتستون 

Pe 

داده اختالف ارتفاع بین نقاط نشان از فشار  ناشی
تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد. اگر شده که می

) استفاده شود و اگر -منفی است باید از عالمت (
 مثبت بود نیاز به استفاده از عالمت نیست.

C V  لوالیی یک طرفهشیر 

Pv  بر حسب  سرعتیفشارbar در هر نقطه از لوله WC V  ي هاآنپرو یک طرفهشیر 
Pn  برحسب  قائمفشارbar در هر نقطه از لوله St  صافی 
E  ايدرجه 90زانویی  psi پوند بر اینچ مربع 

EE  ايهدرج 45زانویی ν  بر ثانیه مترسرعت آب در لوله برحسب 

Lt.E 1زانویی شعاع باز K ضریب K 

Cr  2اصلی انشعابلوله C-factor یاصطکاکفشار  ضریب افت 
 

  

                                                                                                                                                                                                               
1- Long – turn elbow 
2- Cross 
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 کلیات -2-1

هـا ارجـاع داده شـده    بـه آن  یصورت الزامـ به  دستورالعمل ینوجود دارد که در متن ا یضوابط یردر مراجع ز

 .  شوندیمحسوب م دستورالعمل یناز ا یآن ضوابط جزئ ترتیب،یناست. بد

آن  يبعـد  یـدنظرهاي و تجد هـا یهشده باشد، اصـالح  انتشار ارجاع داده یخبا ذکر تار یکه به مرجع یصورت در

شده اسـت،  ها ارجاع داده انتشار به آن یخکه بدون ذکر تار یمراجع. در مورد یستآور نالزام دستورالعمل ینا يبرا

 آور است.الزام دستورالعمل ینا يبرا يبعد هايیهو اصالح یدنظرتجد ینهمواره آخر

  حفاظت در برابر آتش استانداردهاي -2-2

 1395، ها در برابر حریقحفاظت ساختمان -مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران -1

 داري ساختمان و تأسیسات.مهندسی نگه –سازمان برنامه و بودجه  138نشریه شماره  -2

هـا در برابـر   نامـه محافظـت سـاختمان   آیین -مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي -682نشریه شماره  -3

 ،آتش

هـاي  دسـتورالعمل ارزیـابی پوشـش    -مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازي   – 825نشریه شماره ض  -4

 1397، هاي فوالديکننده در برابر آتش براي سازهپاششی محافظت

 سایر استانداردها -2-3

 استانداردهاي ایران -2-3-1

مانی، هـاي سـاخت  واکنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و فـرآورده     «، 7271ـ2استاندارد ملی ایران شماره  -1

 .1383، »ـ قسمت دوم ـ قایلیت نسوختن موادهاي آزمون روش

هـاي سـاختمانی،   واکنش در برابـر آتـش بـراي مصـالح و فـرآورده     «، 7271ـ4استاندارد ملی ایران شماره  -2

هاي ساختمانی در برخورد مستقیم شـعله (آزمـون   ـ قسمت چهارم ـ قابلیت افروزش فرآورده هاي آزمون روش

 .1384، »عله)منبع تک ش

 هـاي آزمـون  هـاي سـاختمانی، روش  واکنش در برابر آتـش فـرآورده  «، 11621استاندارد ملی ایران شماره  -3

 .SBI«( ،1388ها در معرض تهاجم گرمایی عامل مشتعل منفرد (پوشهاي ساختمانی به جز کففرآورده

روش  -هاي سـاختمانی مصالح و فرآورده ، واکنش در برابر آتش براي 8299-1استاندارد ملی ایران شماره  -4

 .1384بندي، طبقه
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مقاومت فراورده ها و اجزاي ساختمانی (به غیر از تاسیسات تهویـه )  ، 8299-2استاندارد ملی ایران شماره  -5

 .1394ي، بندطبقه -2قسمت  -در برابر آتش 

 .ـ الزامات عمومیقسمت اول -هاي مقاومت در برابر آتش ، آزمون12055-1استاندارد ملی ایران شماره  -6

: 1قسـمت   -هـا هاي کشف و اعالم حریق بـراي سـاختمان  سیستم« 19684-1ستاندارد ملی ایران شماره ا -7

 .1395، »هاختمانها در ساداري سیستماندازي و تعمیر و نگهدستورالعمل براي طراحی، نصب، راه

 .ویرایش چهارم -ایران2800استاندارد  –ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمانآیین -8

گـذاري بـراي کاربردهـاي    هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-1استانداردهاي ملی ایـران شـماره    -9

 .1391 ،کلیات -1قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -رسانیآب

گـذاري بـراي کاربردهـاي    هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-2ستانداردهاي ملی ایران شماره ا -10

 .1391 ، لوله ها -2قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -رسانیآب

بردهـاي  گـذاري بـراي کار  هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-3استانداردهاي ملی ایران شماره  -11

 .1391 ،اتصاالت -3قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -رسانیآب

گـذاري بـراي کاربردهـاي    هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-4ستانداردهاي ملی ایران شماره ا -12

 .1391 ،شیرآالت -4قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -رسانیآب

گـذاري بـراي کاربردهـاي    هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-5استانداردهاي ملی ایران شماره  -13

 .1391 ،کارایی سامانه -5قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -آبرسانی

ي گـذاري بـراي کاربردهـا   هـاي لولـه  سـامانه  -هـا پالسـتیک ، 14427-7استانداردهاي ملی ایران شماره  -14

 .1391 ،راهنماي ارزیابی انطباق -7قسمت  (pe) اتیلنپلی –فاضالب و زهکشی تحت فشار  -رسانیآب

هـاي  بوشـن سـاده بـراي لولـه     ونیل کلرید سخت باابعاد اتصاالت پلی، 3266استاندارد ملی ایران شماره  -15

 .1371، تحت فشار

 اتصاالت ساخته شـده از پلـی وینیـل کلرایـد سـخت      -هاپالستیک، 3266-1استاندارد ملی ایران شماره  -16

(PVC-U)، شده وینیل کلراید کلردار پلی (PVC-C) ان استایرندي یا آکریلونیتریل بوتا (ABS)    با مـادگی سـاده

 .1388، هاي متريسري -قسمت اول -هاي تحت فشاربراي لوله

بوشـن سـاده بـراي     یـل کلریـد سـخت بـا    نیوطول نصب اتصاالت پلی، 3267استاندارد ملی ایران شماره  -17

 .1371، هاي تحت فشارلوله

 کشور. برنامه و بودجهسازمان  228ساختمانی ایران نشریه شماره  يجوشکارنامه آیین -18
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 ASMEاستانداردهاي  -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 هاياستاندارد -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. 

 AWSاستانداردهاي  -2-3-4

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 استانداردهاي -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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 17 22/04/99 تعاریف -سوم فصل 

 

 کلیات -3-1

شده است. چنانچـه در ایـن    ارائه دستورالعملدر این فصل تعاریف مربوط به اصطالحات مورد استفاده در این 

در عبـارات   هـا آنو مـورد قبـول    رایـج هاي دیگر اصطالحات تعریف نشده وجود داشته باشد، معانی فصل یا فصل

 گیرد.، مورد استفاده قرار میمربوط

 و اصطالحات تعاریف -3-2

 )Approved( یید شدهأت -3-2-1

 .ساختمانمطابق با مبحث سوم مقررات ملی  صالحقابل پذیرش توسط مرجع ذي

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

که بـر   ساختمانمبحث سوم مقررات ملی اشخاص حقوقی یا حقیقی داراي صالحیت قانونی مسئول مطابق با 

ها، محاسبات، تجهیزات، مصالح، جزئیات نصب و اجرا یـا سـایر فراینـدهاي الزم را    اساس وظایف قانونی خود نقشه

 نمایند.بررسی، کنترل و تصویب می

 Listed)( فنی مهناداراي استاندارد یا گواهی -3-2-3

کـه مـورد ارزیـابی     منتشر شده توسط مراجع قانونی ذیصالح، لیستو یا خدمات مشمول در  صالحتجهیزات، م

قـرار   )ايارزیابی خـدمات بـه صـورت دوره    لیست، وتجهیزات مذکور در  و یا تولید صالحمآزمون و ارزیابی شامل (

ها، مقررات، دستورالعمل و خدمات مطابق با صالحمبیانگر این موضوع است که تجهیزات،  هالیستاین گیرند و می

تائیـد  بـراي هـدف مشخصـی     هاآنمتناسب و مشخص بوده و مناسب بودن  ،و معیارهاي فنی مصوب استانداردها

 د.نباش شده

 )Shall( باید -3-2-4

 .استالزامی  بیانگر یک عبارت

 )(Shouldشود توصیه می -3-2-5

 .استالزامی هاي غیردهنده توصیهنشان
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 )Standard( استاندارد -3-2-6

جهت نشـان دادن الزامـات و   » باید«سندي که متن اصلی آن شامل مقررات اجباري با استفاده از واژه الزام آور

 با قوانین باشد. ابقسیله استاندارد و کد دیگر جهت تطاجباري به و  یا به طور کلی هر آنچه که براي یک مرجع

 تعاریف کلی -3-3

 )Automatic Sprinkler( اسپرینکلر خودکار -3-3-1

و یـا بیشـتر   شـخص  تا حـد م  حساس به حرارت آنعنصر  وقتیسوزي است که و یا کنترل آتش اطفاء ایلوس

 ند.کگرم شود، به صورت خود کار عمل کرده و آب را در منطقه مشخصی تخلیه می

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

 اختصاص یافته به بهداشت فردي شامل توالت، روشویی، وان و یا تجهیـزات حمـام ماننـد دوش،    فضايهر اتاق یا 

 .باشددر هر واحد مسکونی می

 )(Ceiling Heightارتفاع سقف  -3-3-3

 .باشدمیاي سازهسقف  زیر تمام شده تافاصله بین کف 

 )Ceiling Pocketفرورفتگی سقف ( -3-3-4

هـاي  بخـش باشد که در آن بخش محدودي از سقف در ارتفـاعی بـاالتر از دیگـر    نوعی طرح معماري سقف می

 گیرد.سقف  قرار می

 Ceiling Types انواع سقف -3-3-5

 )Flat Ceiling( سقف تخت -3-3-5-1

 سقفی پیوسته در یک صفحه واحد.

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

  12در  2سقف با شیب کمتر از 
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 )Sloped Ceilin( دارسقف شیب -3-3-5-3

 .12در  2سقف با شیب بیشتر از 

 )Smooth Ceiling( سقف صاف -3-3-5-4

 باشد.برآمدگی و فرورفتگی قابل توجه می سقفی پیوسته و بدون نامنظمی،

 (Compartment)فضاي بسته  -3-3-6

دیوارها و سقف محصور شده است. هر دیـوار مجـاز بـه داشـتن بازشـو (درب یـا       فضایی که به طور کامل بین 

متر فاصله بین سقف و نعـل درگـاه وجـود داشـته و     میلی 200 پنجره) به فضاي مجاور است به شرطی که حداقل

 ،درگـاه متر یا کمتر بدون نعل میلی 900 با عرض متر بیشتر نشود. یک بازشوي تک 4/2 ازمجموع عرض بازشوها 

 .ه فضاهاي مجاور وجود نداشته باشدکه بازشوهاي دیگري ب استمجاز  در صورتی

  (Control Valve) شیر کنترل -3-3-7

 .کندکنترل می آبی را اطفاء هايسیستمسیال در شیري که جریان 

 (Draft Curtain)جریان هوا  پرده مانع -3-3-8

 کند.آوري گرما و دود ایجاد میجمع مصالح رو به پایین متصل به سقف که مخزنی براي

 )(Drop-Out Ceiling حساس به گرما کاذبسقف  -3-3-9

فنی نیمه شفاف یا مات حساس به گرمـا کـه در    نامههاي داراي استاندارد یا گواهیبا پنل کاذبسیستم سقف 

   آیند.می درگیرند، از جاي خود هنگامی که در معرض گرما قرار می شود وزیر سیستم اسپرینکلر نصب می

 )Dwelling Unit ( اندازي اسپرینکلر)(براي نصب و راه واحد مسکونی -3-3-10

طراحـی شـده اسـت و ماننـد یـک خانـه        ،کنندیک یا چند اتاق که براي یک یا چند نفر  که با هم زندگی می

ها هاي هتلباشد و این شامل اتاقخواب میسرویس بهداشتی و اتاق  اتی مثل آشپزخانه، هال،مکانمعمولی شامل ا

 شود.ها محدود نمیو واحدهاي شبیه آن نیز بوده ولی به این سالمنداناي هدر خانه خوابهاي ها، اتاقیا خوابگاه

  (Fire Control)کنترل آتش  -3-3-11

و مواد قابل سـوختن  آب تا جایی که شدت رهایش گرما کاهش یابد  توزیعمحدود کردن اندازه آتش به وسیله 

اي کنتـرل  در سقف براي جلوگیري از بـروز آسـیب سـازه    هاي انباشتهي گازنمناك شوند، در حالی که دمامجاور 
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 شوند.می

 )(Fire Suppression اطفاء حریق -3-3-12

به وسـیله اسـتفاده    سوزيآتش گسترشگرماي ایجاد شده از آتش و جلوگیري از  شدت رهایشکاهش شدید 

 در حال سوختن. موادکافی آب بر روي جریان ستونی آتش تا سطح  مستقیم و

 )Fuel-Fired Heating Unit( گرمایش سوختی سیلهو -3-3-13

 کنند.گرما تولید می ،سوختن سوخت وسایلی که با

 )High Volume Low Speed Fan( فن با سرعت پایین و حجم باال -3-3-14

 باشند.  دور در دقیقه می 70تا  30سرعت چرخشی تقریبی  و متر 3/7تا  8/1 یتقریببا قطر هاي سقفی فن

 )Hydraulically Designed System( یسیستم طراحی شده هیدرولیک -3-3-15

چگـالی آب   تـأمین بـه منظـور   بر اساس افت فشـار  هاي لوله سیستم اسپرینکلر محاسبه شده که در آن اندازه

) یـا حـداقل فشـار تخلیـه یـا جریـان (دبـی) در هـر         mm/minگالن بر دقیقه بر فـوت مربـع (  حسب بر تجویزي 

 .شده باشد انتخاب اي مشخصقابل قبولی در منطقه یکنواختتوزیع درجه اسپرینکلر با 

 )Limited-Combustible( مصالح با قابلیت سوختن محدود -3-3-16

 شرایط زیر: هرگونه مصالح ساختمانی با یکی از

 7271ـ2شماره مصالح غیر قابل سوختن طبق استاندارد ایران  -

ایران (واکنش در  8299-1بهتر مطابق با استاندارد یا  A2/B-S3,d2با طبقه واکنش در برابر آتش مصالح  -

 بندي)طبقه –ورده هاي ساختمانی آبرابر آتش براي مصالح و فر

 )Noncombustible Material( مصالح غیر قابل سوختن -3-3-17

بینی شده، هنگامی که در معـرض آتـش یـا گرمـا قـرار      موادي که به شکل مورد استفاده و تحت شرایط پیش

کننـد.  کنند و یـا بخـارات قابـل اشـتعال ایجـاد نمـی      نمی یسوزند، به احتراق کمکنمی نشده وور یرند، شعلهگمی

یرقابل سـوختن در  باید به عنوان مواد غ کنند،ه میبرآوردرا  7271-2 ایران شماره موادي که معیارهاي استاندارد

 نظر گرفته شوند.

 



 21 22/04/99 تعاریف -سوم فصل 

 

 )Obstruction( مانع شونده -3-3-18

 )Continuous Obstruction( پیوسته مانع شونده -3-3-18-1

اسـپرینکلر مجـاور را   اسپرینکلر قرار گرفته باشد و الگوي تخلیه دو یـا چنـد   دفلکتور یا زیر  هم ترازمانعی که 

 تحت تاثیر قرار دهد.

 )Noncontinuous Obstruction( غیر پیوسته مانع شونده -3-3-18-2

تواند بـر روي الگـوي تخلیـه تنهـا یـک اسـپرینکلر تـأثیر        اسپرینکلر که میدفلکتور  ترازیا زیر  هم ترازمانعی 

 بگذارد.

 )Raw Water Source(  1منابع آب طبیعی -3-3-19

که احتمال دارد وارد سیستم اسـپرینکلر   تواند شامل مواد خارجی باشدنشده است و می 2آبی که تصفیهمنبع 

 شوند.

 )Shop-Welded( جوش کارگاهی -3-3-20

 باشد:به معانی زیر میدر عبارت جوش کارگاهی کارگاه  واژه دستورالعملدر این 

 اسپرینکلرها و یا  مجریان سیستمپیمانکاران یا کارگاه  ـ1

مانند یک محل مجزا  ،مجاز شده استبراي آن طراحی شده یا براي جوشکاري اي که به طور خاص منطقه  ـ2

غیر قابل سوختن یا مقاوم  مصالح(دائم یا موقت) که از  دیگري مکانو یا  دارينگهدر بیرون، یک کارگاه تعمیر و 

ل اشتعال باشد و به طور مناسبی از مناطق قابل سوختن و قاب محتویاتعاري از  در برابر آتش ساخته شده باشد و

 مجاور جدا شده باشد.

 )Small Room( اتاق کوچک -3-3-21

بـا مسـاحت کـف     مانع شوندهشود و ساختاري غیر خطر لحاظ میبندي تصرف کماي که در طبقهفضاي بسته

 است. )2m74)2ft800 حداکثر

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

اي است و مطابق با استانداردهاي مهندسی محافظت در برابـر  پارچه سیستمی که شامل شبکه لوله کشی یک

                                                                                                                                                                               
1- Raw 
2- Treat 
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معمـوالً   باشد کهآب، شیرکنترل آب، هشداردهنده جریان آب و تخلیه می تأمینآتش طراحی شده و شامل منبع 

کـه   اسپرینکلراز سیستم  یکند. بخشمیسوزي تخلیه شود و آب را روي منطقه آتشتوسط گرماي آتش فعال می

کشی اسـت کـه بـر اسـاس روش جـداول پـیش تعیـین شـده و یـا روش          باالتر از زمین قرار دارد، یک شبکه لوله

شود، کـه بـا یـک الگـوي     ، سازه و یا منطقه نصب میساختمانهیدرولیکی طراحی شده است که عموماً در باالي 

شـود و آب را بـر   شوند. این سیستم معموالً توسط حرارت آتش فعال میمنظم (اصولی) به اسپرینکلرها متصل می

 کند.آتش تخلیه می روي منطقه

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

بینی شده که در اجزاي سیستم اسـپرینکلر بـدون در نظـر گـرفتن     حداکثر فشار استاتیک یا فشار جاري پیش

 شود.نشانی به کار برده میفشار ناشی از اتصال به آتشفشارهاي ناگهانی و 

 )Thermal Barrier( مانع حرارتی -3-3-24

آتش (منحنـی  مقاومت در برابر دقیقه قرار گرفتن در معرض منحنی استاندارد  15مصالحی هستند که پس از 

درجه سلسیوس برسد. مصـالح   120حداکثر به  هاآن)، دماي پشت 12055 -1 ایران شماره دما ـ زمان استاندارد

 دقیقه در جاي خود باقی بماند و دچار ریزش نشود. 15مانع حرارتی باید به نحوي نصب شود که در مدت این 

 رتعاریف انواع سیستم اسپرینکل -3-4

 )Antifreeze Sprinkler System( زدگیضد یخ اسپرینکلرسیستم  -3-4-1

از یخ زدن  جلوگیري برايایعی حاوي محلول ماست که هاي خودکار اسپرینکلراز  فادهاستي با سیستم لوله تر

سپس شود و محلول بر روي منطقه تخلیه می، ابتدا این اسپرینکلربه این منظور که به محض فعال شدن . باشد

 . کندبالفاصله آب از منبع جریان پیدا می

 )Premixed Antifreeze Solution( محلول ضد یخ پیش مخلوط شده -3-4-4-1

کنترل کیفی آماده شده است و  داراي روش با یکترکیبی از ماده ضد یخ با آب که از قبل توسط کارخانه 

 .ماندمیشده باقی ت مشخص ظغل با همگن و ،کند محلول ضد یختضمین می

  )Circulating Closed-Loop Sprinkler System( گردشیحلقه بسته  اسپرینکلرسیستم  -3-4-2

ــر اســپرینکلرسیســتم  ــه ت ــر محافظــت (داراي  لول ــش  اتصــاالت غی ــر آت ــده دربراب ــرايکنن ــاي سیســتم ب ه

یـک  گرم یا خنک کردن به منظور  اسپرینکلرکشی از لوله کهکشی حلقه بسته در چیدمان لوله )پرینکلرخودکاراس
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 .  کشی جریان داردشود ولی درون سیستم لولهنمیدر شرایط عادي تخلیه و در آن آب شود فضا استفاده می

 Combined Dry Pipe –Reaction( لولـه خشـک   -واکنشـی  اسـپرینکلر ترکیبـی  سیستم  -3-4-3

Sprinkler System( 

. در اسـت  هحاوي هواي فشـر  ،است که به جاي آبکشی متصل به سیستم لوله خودکار سیستم اسپرینکلراین 

د. عملکـرد  شـو مـی  اسـتفاده ، مکمل که در همان محل اسپرینکلر نصب شـده اسـت   کاشف حریق ، ازسیستم این

زمـان و بـدون    شود که شیرهاي لوله خشک را به طور هممی 1هاییضامنفعال شدن  باعث کاشف حریقسیستم 

همچنین به عنوان یک سیستم هشدار  کاشف حریقکنند. سیستم از دست دادن فشار هواي درون سیستم باز می

 رود.ق خودکار به کار میحری

 )Deluge Sprinkler System( سیالبی اسپرینکلرسیستم  -3-4-4

اسـتفاده   ،انـد کشـی متصـل شـده   هایی که به سیستم لولههاي باز یا نازلاسپرینکلرکه از  ياسپرینکلرسیستم 

کاشـف  سیستم  استفاده ازبه واسطه یک شیر به منبع آب متصل است و شیر با کشی لولهکه این سیستم  کندمی

شود، آب . هنگامی که این شیر باز میشودها قرار دارد، باز میکه در همان محل نصب اسپرینکلرها یا نازلحریقی 

هایی که به آن متصل هستند، تخلیـه  یا نازل ي بازهااسپرینکلرکند و از کشی جریان پیدا میبه درون سیستم لوله

 شود.می

 )Dry Pipe Sprinkler System(لوله خشک  اسپرینکلرسیستم  -3-4-5

کشی شامل هوا یا نیتروژن تحت فشـار  هاي خودکارمتصل به سیستم لولهاسپرینکلرکه از  ياسپرینکلرسیستم 

 ،دهـد فشـار آب  اجازه می هوا یا نیتروژن تحت فشار، آزاد شدن اسپرینکلرباز شدن به محض کند، که استفاده می

و از  یابـد کشـی جریـان   ، سپس  آب درون شبکه لولهرا باز کند هشدخشک شناخته لوله ن شیر که به عنوا يشیر

 شود.هاي باز شده خارج اسپرینکلر

 )Gridded Sprinkler Systemاي (شبکه اسپرینکلرسیستم  -3-4-6

متصـل  گانـه  اي مختلـف چند هـ کشی موازي به شاخهاست که در آن شبکه سیستم لوله ياسپرینکلرسیستم 

متصل به خود آب دریافت کند در اصلی عامل از انتهاي هر دو لوله  اسپرینکلرشود باعث می. این حالت شده است

 کنند.  کمک می اصلیهاي ها به انتقال آب بین لولهحالی که سایر شاخه

                                                                                                                                                                               
1 - Tripping Devices 

 

 



سپرینکلرها)هاي بارنده خودکار اطفادستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 24    ي حریق (ا

 

 )Looped Sprinkler System( ايحلقه اسپرینکلرسیستم  -3-4-7

اند تا بتوانند بیش از یـک مسـیر را   متصل شدهدیگر به یک اصلیاست که در آن چند لوله  ياسپرینکلرسیستم 

 .وصل نیستندبه هم ها در این حالت شاخهعامل فراهم کنند و  اسپرینکلربراي جریان آب در 

 )Multicycle System(اي سیستم چند چرخه -3-4-8

 در پاسخ به گرما است. جریان وصل  و قطع هايتکرار چرخهبا قابلیت  اسپرینکلرنوعی سیستم 

 )Pipe Schedule System( جداول پیش تعیین شدهسیستم  -3-4-9

شود که در آن با انتخاب می جداول پیش تعیین شدهها توسط لوله اندازهکه در آن  ياسپرینکلرسیستم 

 شود.یممشخص ها لوله اندازه هااسپرینکلربندي تصرف و تعداد به طبقه توجه

 )Preaction Sprinkler System( عملگرپیش اسپرینکلر سیستم -3-4-10

 حاويکشی د و به یک سیستم لولهشوخودکار استفاده می اسپرینکلراز  در آن است که ياسپرینکلرسیستم 

در همان شده  نصب الحاقی آشکارسازمتصل است و با یک سیستم  ،تواند تحت فشار باشد یا نباشدهوا، که می

 در ارتباط است. اسپرینکلرمحل 

 )Wet Pipe Sprinkler Systemر (ت سیستم اسپرینکلر لوله -3-4-11

صـل  کشی داراي آب متکندکه به سیستم لولههاي خودکاري استفاده میاسپرینکلرکه از  ياسپرینکلرسیستم 

حـرارت آتـش تخلیـه     در اثـر ها اسـپرینکلر  باز شدنپس از  الفاصلهصل است که در آن آب بو آبمنبع بوده و به 

 شود.می

 اجزاي سیستم  تعاریف -3-5

 )Air Receiver( هواي تحت فشار مخزن -3-5-1

ایـن فشـار بیشـتر از فشـار      ،ذخیـره کنـد  را تحـت فشـار    يتوانـد هـوا  محفظه سازگار با کمپرسور هوا که می

 باشد.  عملگر میهاي خشک یا پیشسیستم

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

 کشی تر ذخیره نماید.  هاي لولها را با فشاري همانند فشار سیستمتواند هوکه می ايحفظهم

 



 25 22/04/99 تعاریف -سوم فصل 

 

   )Arm-over(بازو انتهایی  -3-5-3

 شود.پایین سقف متصل می ودر باال  ياسپرینکلر یااسپرینکلر یک به شاخه  لوله افقی است که از یک

 )Branch Lines( هاشاخه -3-5-4

هـا  دراپ ،)هـاي عمـودي رو بـه بـاال     لوله(ها اسپریگطریق یا از مستقیم  را به طورها اسپرینکلرکه ی یهالوله

 کنند.  می تغذیه) Arm-over( »بازو انتهایی« و هاي عمودي رو به پایین)(لوله

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

 کند.می تأمین 1لوله رابط قائم طریقیا از  مستقیم به طور را هاشاخههایی که لوله

 )Feed Mains( نندهکاصلی تغذیههاي لوله -3-5-6

 .کنندتغذیه میرایزرها  طریقمستقیم یا از  طوره برا  اصلیکشی هاي لولههایی که سیستملوله

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

 یـک هاي محوري، چرخشی یـا حـداقل   جاییبه که جا نامه فنیداراي استاندارد یا گواهی کوپلینگ یا اتصاالت

 200 هـایی بـا قطـر   . براي لولـه دهد، اجازه میها وارد شودبدون اینکه آسیبی به لولهاي لوله را حرکت زاویهدرجه 

 باشد.ندرجه  5/0ولی کمتر از  بودهدرجه  1کمتر از  بایداي زاویه حرکتو بزرگتر،  in.8 یا مترمیلی

 ) Riser nipple(لوله رابط قائم  -3-5-8

 .  گیردمیقرار انشعابات  اصلی لولهو  شاخهکه بین لوله یک قطعه قائم از 

 )Riser( رایزر -3-5-9

 است. اسپرینکلرکننده در سیستم تأمینقائم هاي لوله

 )Sprig()لوله عمودي رو به باال(اسپریگ  -3-5-10

 .  کندمیرا تأمین تک  اسپرینکلر آب یککه  یقائملوله 

                                                                                                                                                                               
1- Rising Nipples 
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 )Supervisory Device( یوسیله نظارت -3-5-11

 . طراحی شده است خودکار اسپرینکلر هايسیستماست که براي نظارت بر شرایط عملیاتی  ايوسیله

 )System Riser( سیستم رایزر -3-5-12

قرار دارد کـه   )کنندهاصلی (یا تغذیه آب و لوله تأمینیا افقی بر روي سطح زمین است که بین منبع قائم لوله 

و  شـیر تخلیـه اصـلی   )، فشارسـنج،  اسـت  کننـده تأمینهاي لوله بر رويطور مستقیم یا  شامل شیر کنترلی (یا به

 هشداردهنده جریان آب است.  وسیله

 )Water-flow Alarm Device(هشدار جریان آب  وسیله -3-5-13

متصل بـه   کند ورا کشف میجریان آب یک مقدار از پیش تعیین شده که  اسپرینکلربه سیستم الحاقی  وسیله

هشدار دهنـده  یا یکی یا الکتریکی پمپ آتش مکانبه طور  است که سیستم هشدار آتش براي شروع شرایط هشدار

 .دنکفعال می راشنیداري یا دیداري محلی 

 اسپرینکلرتعاریف  -3-6

 )General Sprinkler Characteristics( اسپرینکلرهاي کلی مشخصه -3-6-1

تعیـین   ردن آتـش کـ  براي کنترل یـا خـاموش  را آن  که قابلیت است مدهآ ياسپرینکلرهاي مشخصه ،ادامه در

 .کندمی

مشـخص   اسـپرینکلر شوندگی عنصر حرارتی نصب شده در یک حساسیت حرارتی: مقیاسی از سرعت فعال -1

باشـد کـه در   ) مـی RTIشـاخص زمـان پاسـخ (    ،باشد. یک مقیاس حساسیت حرارتـی ها میاسپرینکلریا مجموعه 

 .شودگیري میشرایط آزمون استاندارد اندازه

 . دارندیا کمتر  RTI /21(m.s)50عنصر حرارتی با  ،سریع واکنش معین شده به عنوان هاياسپرینکلر ـ الف 

یـا بیشـتر    RTI  1/2(m.s)80عنصـر حرارتـی بـا   ، اسـتاندارد  پاسخ هاي معین شده به عنواناسپرینکلر ـ ب 

 .  دارند

 بندي دما  درجه -2

 مراجعه کنید) 6( به فصل  K ضریب -3

 را مشاهده کنید)   )2-6-3بند (گیري نصب (جهت -4

 ، میزان تر کردن دیوار)  نیازشدت آب مورد هاي توزیع آب (مشخصه -5

 را مشاهده کنید) )3-6-3بند (شرایط خدمات ویژه (  -6
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 )Installation Orientation( گیري نصبجهت -3-6-2

 شوند:به صورت زیر تعریف مینصب گیري ها با توجه به جهتاسپرینکلر

 )Concealed Sprinkler( مخفی يهااسپرینکلر -3-6-2-1

 شده است.  پنهان ،که توسط یک صفحه کارتو اسپرینکلر

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

 نی سقف نصب شده است.صفحه پاییباالي  ،رزوهاز جمله  ،است که در آن تمام یا بخشی از بدنه ياسپرینکلر

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

جریان آب را به سـمت پـایین در مقابـل     ،طراحی شده است که پس از نصباي ي است که به گونهاسپرینکلر

 کند.  هدایت می دفلکتور

 )Recessed sprinkler( توکار اسپرینکلر -3-6-2-4

 ، داخل یک محفظه عقب رفته قرار گرفته است.رزوهي است که تمام یا قسمتی از بدنه، غیر از اسپرینکلر

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

اي طراحی شده که بیشتر آب را دور از دیـوار نزدیـک   مخصوصی دارد و به گونه دفلکتورست که ا ياسپرینکلر

از  یشباهت دارد) و قسـمت بسـیار کـوچک    کرهکنند (با استفاده از الگویی که به الگوي یک چهارم خود تخلیه می

 کند.تخلیه می اسپرینکلرمستقیم به دیوار پشتی  طورآب را به 

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

آب را به سمت اسپري که نصب نمود طوري بتوان آن را است که اي ي است که طراحی آن به گونهاسپرینکلر

 کند. هدایت دفلکتور مقابلباال و در 

 ویژه شرایط خدمات -3-6-3

 :شوندزیر بر اساس کاربرد و یا محیط خاص تعریف می يهااسپرینکلر

 )Corrosion-Resistant Sprinkler( مقاوم در برابر خوردگی اسپرینکلر -3-6-3-1

هاي خاصـی پوشـیده   روکش یاها پوششبا ي است از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده و یا اسپرینکلر

 شود، استفاده شود. می اسپرینکلر خوردگیشده تا بتواند در فضایی که به طور معمول موجب 
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 )Dry Sprinkler( خشک اسپرینکلر -3-6-3-2

مغـزي تـا    بـه ورود آب  مـانع  و شـده بندي ورودي آب بتدايدر اه با مغزي الحاقی که شد تثبیت ياسپرینکلر

 شود.می اسپرینکلرزمان فعال شدن 

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

است که به صورت خاصی طراحی شده است تا بتواند براي مقاومت در برابر بار استفاده شود و بـا   ياسپرینکلر

 شوند.  استفاده اجزایی ساخته شده است که به راحتی براي استفاده به عنوان سالح تبدیل نمی

   اياسپرینکلر انبار قفسه سطح میانی/ اسپرینکلر -3-6-3-4

(Intermediate Level Sprinkler/Rack Storage Sprinkler) 

هایی که در اسپرینکلربرابر تخلیه  ر، دبراي محافظت از اجزاي عملگرصفحات محافظ ي مجهز به اسپرینکلر

 اند.ارتفاع باالتري نصب شده

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

 ي است که توسط سازنده رنگ یا اندود شده باشد.اسپرینکلر

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

 کاشـف حریـق  ثابت که به عنوان یـک   -ترموستاتیک دما سازياستاندارد یا وسیله رها کنندهاسپري اسپرینکلر

شود و جریـان آب را  وماتیکی (با استفاده از هوا) استفاده مینیبراي آزاد کردن شیر اصلی به صورت هیدرولیکی یا 

 کند.تم محافظت در برابر آتش کنترل میدر سیس

 اسپرینکلر انواع -3-6-4

 :شوندهاي عملکردي به صورت زیر تعریف میها بر اساس طراحی و مشخصهاسپرینکلر

 )Control Mode Specific Application(  -کاربرد خاص با مد کنترل اسپرینکلر -3-6-4-1

کننده است که قادر به تولید قطرات بزرگ آب اسـت و بـه خـاطر توانـایی آن در     اسپري اسپرینکلریک نوع از 

 .باشندنامه میداراي استاندارد یا گواهیکنترل آتش در مورد خطرات آتش سوزي خاص با شدت زیاد، 

 )  Early Suppression Fast-Response( -سریع واکنشزود اطفاکننده  اسپرینکلر -3-6-4-2

، یـا کمتـر دارد و بـه دلیـل     50(m.s)1/2 کمتـر از  RTIسریع که عنصر حرارتـی بـا    واکنشبا  اسپرینکلرنوعی 
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 .باشندمیسوزي خاص با شدت زیاد، توانایی آن در فرونشانی آتش در مورد خطرات آتش

 )Extended Coverage Sprinkler( -پوشش گسترده اسپرینکلر -3-6-4-3

این  )9-8( و )8-8(هاي در بخش ی کهپوششتحت کننده با حداکثر منطقه اسپري اسپرینکلرنوعی 

 مشخص شده است.  دستورالعمل

 )Nozzles( -هانازل -3-6-4-4

تخلیه آب مانند اسپري کردن وابسته به جهت یا اي براي استفاده در کاربردهایی که به الگوهاي خاص وسیله

 هاي تخلیه غیر معمول، نیاز دارند. سایر مشخصه

 )Old-Style/Conventional Sprinkler( - متعارف اسپرینکلر/  قدیمی اسپرینکلر -3-6-4-5

راحـی  اي طکنـد و بـه گونـه   از کل آب را در جهت رو به پایین هدایت مـی  %60تا  %40ي است که اسپرینکلر

 باشد. قابل نصب می زنپایینیا  زن، باالدفلکتورشده است که با 

 )Open Sprinkler( -باز اسپرینکلر -3-6-4-6

 دهنده به گرما ندارد.کننده و یا پاسخي است که عناصر فعالاسپرینکلر

 )  Quick-Response( -سریع واکنش اسپرینکلر -3-6-4-7

عنـوان   و یـا کمتـر دارد و بـه    RTI 1/2(m.s)50کننده است کـه عنصـر حرارتـی بـا     اسپري اسپرینکلرنوعی از 

 باشد.نامه فنی داراي استاندارد یا گواهیسریع براي کاربرد مورد نظر آن  واکنش اسپرینکلر

 )  Quick-Response Early Suppression( -سریعواکنش  کنندهزود خاموش اسپرینکلر -3-6-4-7-1

اطفـاء   کـه بـراي  و یـا کمتـر دارد    RTI 1/2(m.s)50بـا  سریع است که عنصر حرارتی  واکنش اسپرینکلرنوعی 

 .باشدنامه فنی داراي استاندارد یا گواهی هاي خاصحریق

 Quick-Response Extended Coverage( – ســریع واکــنشپوشــش گســترده  اســپرینکلر -3-6-4-7-2

Sprinkler( 

تعریـف منـاطق   یـا کمتـر دارد و بـا    و  RTI 1/2(m.s)50سریع است که عنصرحرارتی  واکنش اسپرینکلرنوعی 

 .  دبقت دارطام ،)آمده است 8فصل  (طبق تعریفی که در محافظت گسترده
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 )Residential Sprinkler( -مسکونی اسپرینکلر -3-6-4-8

و یا کمتر دارد که به طور خاص بـراي   RTI 1/2(m.s)50حرارتی  سریع است که عنصر واکنش اسپرینکلرنوعی 

توانایی آن در افزایش احتمال نجات در اتاق آتش گرفته بررسی شده است و براي محافظت از واحدهاي مسـکونی  

 باشد.نامه فنی داراي استاندارد یا گواهی

 )Special Sprinkler( - ویژه اسپرینکلر -3-6-4-9

 .نامه فنی استداراي استاندارد یا گواهیآزمون و  )8-4-8(ي که در قسمت اسپرینکلر

 )Spray Sprinkler( -کنندهاسپري اسپرینکلر -3-6-4-10

نامـه فنـی   داراي استاندارد یا گـواهی ها، سوزيآتشطیف وسیعی از توانایی کنترل  باتوجه به، کهي اسپرینکلر

 .است

 )Standard Spray Sprinkler( -کننده استاندارداسپري اسپرینکلر -3-6-4-10-1

 .  دهدمیپوشش را  )7-8(و  )6-8( يهابخش اشاره شده در مساحتاسپرینکلري که حداکثر 

 تعاریف ساختاري -3-7

 )Obstructed Construction( - مانع شونده ساختارهاي -3-7-1

یـا توزیـع    گرماجریان سایر ساختارها مانند تیرها، خرپاها و یا سایر اجزا که به روشی مانع  وساختارهاي پانل 

 گذارند.نشانی آتش تأثیر می براي کنترل و فرو اسپرینکلربه طور عمده بر توانایی  و شوندمیآب 

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

و یـا توزیـع آب    جریان گرماکه مانع باشند میاي که در آن تیرها، خرپاها و سایر قطعات به گونه یساختارهای

 باشند.نمی ثیرگذارأدر فرونشانی آتش ت اسپرینکلرشوند و بر روي توانایی نمی

مسـاحت  درصد  70حداقل  بازشوهادارند که در آن  توخالیافقی  ايسازه عضاي، امانع شوندهغیر ساختارهاي 

 ) باشد.m3/2)ft5/7تر از بین اعضاي سازه از یکدیگر بیش فاصلهو  انددهارا تشکیل دسطح مقطع 
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 آب اختصاصی منبعشی کلوله تعاریف -3-8

 ریف عمومی  اتع -3-8-1

 )Appurtenance( -الحاقاتاجزاء و  -3-8-1-1

عملکردي که بـراي آن در  به قادر صی را اصتخانشانی سرویس آتشاصلی یک وسیله کمکی یا وابسته که لوله 

 .نمایداست، مینظر گرفته شده 

 )Corrosion-Resistant Piping( - برابر خوردگی درمقاوم کشی لوله -3-8-1-2

 باشد.سطح و یا خواص آن در محیط می تحریبکشی که داراي خاصیت مقاومت در برابر لوله

 )Corrosion-Retardant Material( - از خوردگیبازدارنده  مواد -3-8-1-3

سـطح جسـم و    تحریبث کاهش و کند شدن شود باعآستر یا پوششی است که وقتی بر روي لوله استفاده می

 شود.خواص آن در محیط می

 )Fire Department Connection( -نشانیبخش آتش انشعاب -3-8-1-4

، سیستم لوله ایستاده و یا اسپرینکلرتواند آب اضافی را به سیستم نشانی میاست که از طریق آن آتش اتصالی

 کند.می تأمینمنابع آب موجود براي خاموش کردن آتش  براينماید و همچنین آب را  پمپها سایر سیستم

 )Fire Pump( -نشانیپمپ آتش -3-8-1-5

 محافظت در برابر آتش است. مختصکننده جریان آب و فشار تأمینیک پمپ 

 )Hose House( -نشانیآتش جعبه -3-8-1-6

و یا منبع دیگر آب واقـع اسـت و طراحـی    ) نشانیشیرآتشهیدرانت (اي است که در باال یا مجاور یک فظهمح

هایی باشد که در خـاموش کـردن   پیچ و مهره و واشرها ،نشانی، آچارتشآهاي هاي ضروري لولهنازل شاملشده تا 

 گیرد.نشانی مورد استفاده قرار میآتش سازمانرسانی به آتش و یا کمک

 )Hydrant Butt( -)شیلنگاتصال سر هیدرانت (اتصال به  -3-8-1-7

 نشانی است.به خروجی شیر آتش شیلنگمحل اتصال 
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  هیدرولیکیدبی) آب مورد نیاز محاسبه شده جریان ( شدت -3-8-1-8

)Hydraulically Calculated Water Demand Flow Rate( 

هاي مهندسی پذیرفته که با توجه به شیوه شیلنگبراي سیستم یا جریان مورد نیاز جریان آب (دبی)  شدت

 .شودمی محاسبه ،شده

 فشار -3-8-1-9

 )Residual Pressure( -اندهمباقی فشار -3-8-1-9-1

 هـاي هیـدرانت و در هیدرانت باقی مانده در زمان قرائـت جریـان در    توزیع وجود داشتهسیستم در شاري که ف

 شود.یري میگاندازه، 1جریان

 )Static Pressure( - فشار استاتیک -3-8-1-9-2

در هیچ در شرایط توزیع نرمال سیستم در هیدرانت باقی مانده و در زمانی که  که در نقطه معینفشاري است 

 شود.می گیرياندازه ،جریان وجود ندارد ،هیدرانتی

 )Pressure Regulating Device( -وسیله تنظیم فشار -3-8-1-10

 طراحی شده است.محدود کردن فشار آب  کنترل و ،اي است که با هدف کاهش، تنظیموسیله

 )Private Fire Service Main( -نشانیاختصاصی آتشاصلی لوله  -3-8-1-11

اتصاالت و متعلقات آن  ،شود، شامل لولهاستفاده می دستورالعملنشانی که در این اختصاصی آتش اصلی لوله

 .است زیربا ویژگی 

 یدر برابر آتش پایه آبهاي محافظت سیستم براي سیستم ابتداي رایزربین منبع آب و  ـ1

 سازهاي فومبین منبع آب و ورودي به سیستمـ 2

 مونیتورهااختصاصی یا  هايهیدرانتبین منبع آب و زانویی اصلی  ـ3

 نشانی پمپ آتش و دهش مکش راياستفاده شده بلوله  ـ4

 فشارتحت یا مخزن  یثقل خزنشیر یک طرفه مورودي  ازشروع  ـ5

                                                                                                                                                                               
1 - Flow Hydrants 
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 )Pumper Outlet( - پمپکننده تغذیه خروجی -3-8-1-12

 شود.استفاده می توسط آتش نشانی هاپمپ به هیدرانتآب از  تأمین است که به منظور هیدرانتخروجی 

  )Rated Capacity( -بندي شدهدرجهظرفیت  -3-8-1-13

یـا محاسـبه    گیري) که اندازهبندي شدهدرجه(فشار معین در فشار باقیمانده  هیدرانتجریان قابل دسترس از 

 شده است.

 آزمون -3-8-1-14

 )Flow Test( -آزمون جریان -3-8-1-14-1

و فشار استاتیک و فشار  هیدرانت یک آب ازدبی گیري آب و اندازهداشتن جریان  حینآزمونی است که 

 .شودمحل انجام میآن قابل دسترس در قدار دبی مجاور به منظور تعیین م هیدرانتباقیمانده از 

 )Flushing Test( - (شستشو با حجم مناسب آب) آزمون جریان سریع -3-8-1-14-2

مانـده در سیسـتم   هـاي بـاقی  زهخـرده ریـ   خارج کردنکشی با سرعت جریان باال که براي آزمون سیستم لوله

 شود.کشی، قبل از سرویس، انجام میلوله

 )Hydrostatic Test( -آزمون هیدرواستاتیک -3-8-1-14-3

کشی بسته و متعلقات متصل بـه آن، از طریـق اعمـال فشـار داخلـی افـزوده بـر        آزمونی که روي سیستم لوله

 ود.شانجام می ینشت میزانیکپارچگی سیستم و  تأییدکشی، براي یک دوره مشخص جهت سیستم لوله

 شیر -3-8-1-15

 )Check Valve( - شیر یک طرفه -3-8-1-15-1

 .هددمیرا جریان عبور اجازه فقط از یک طرف که  شیري

 )Indicating Valve( - دارشیر نشان -3-8-1-15-2

 1كاي پـیچ و یـو  هـاي دروازه هاي آن شیردهد شیر باز یا بسته است. مثالشیري است با اجزایی که نشان می

 ر هستند.داهاي نشانبا محل دفنیاي خارجی و شیرهاي دروازه

                                                                                                                                                                               
1- Yoke 
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  هیدرانتتعاریف  -3-8-2

 )Hydrant( - هیدرانت -3-8-2-1

 کند.را فراهم می شیلنگآب که اتصاالت  تأمینک اتصال خارجی شیردار به سیستم ی

 )Dry Barrel Hydrant( - ه خشکدنب هیدرانت -3-8-2-1-1

ـ بـین ب  زدگـی عمق یخاست که یک شیر کنترلی در زیر  هیدرانتترین نوع این شیر، رایج قـرار   1پـایینی ه و قسـمت  دن

 گیرد.می

 )Flow Hydrant( - جریان هیدرانت -3-8-2-1-2

 شود.در طول آزمون جریان استفاده میآب جریان گیري است که براي جریان و اندازه هیدرانتی

 )Private Fire Hydrant( - اختصاصی هیدرانت -3-8-2-1-3

 تـأمین تواند یک یا چند خروجی آب داشته باشدکه براي آب است که می تأمینیک اتصال شیردار به سیستم 

 شود.هاي اختصاصی استفاده میحلبا آب در م هاي تغذیه کننده پمپخروجیآب مورد نیاز 

 )Public Hydrant( - عمومی هیدرانت -3-8-2-1-4

آب  تـأمین اي تواند یک یا چند خروجی آب داشته باشد که برآب است که می تأمینبه سیستم  دارشیراتصال 

 استفاده شود. شیلنگو  هاي تغذیه کننده پمپخروجیمورد نیاز 

 )Residual Hydrant( - هاندمباقی هیدرانت -3-8-2-1-5

 شود.مانده در طول آزمون جریان استفاده میگیري فشارهاي استاتیک و باقیاست که براي اندازه هیدرانتی

 )Wet Barrel Hydrant( - ه تردنب هیدرانت -3-8-2-1-6

. هـر خروجـی روي   شـود استفاده مـی  ،زدگی وجود نداردکه احتمال یخ هاییحلاست که در م هیدرانتنوعی 

 شود.می متصلآتش  شیلنگتر با خروجی شیردار رزوه شده به  بدنه هیدرانت

 شریف انباراتع -3-9

                                                                                                                                                                               
1- Footpiece 
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 کلیات -3-9-1

 )Available Height for Storage( - انبارشارتفاع در دسترس براي  -3-9-1-1

اي و زمین انبار کرد و همچنان فاصله ضروري از اعضاي سازه رويتوان کاالها را حداکثر ارتفاعی که در آن می

 فاصله الزامی زیر اسپرینکلرها حفظ شود.

 )Cartoned( - بنديکارتن -3-9-1-2

 گیرد.برمیکامل کاال را درطور ه مقوایی که ب بستهدار و متشکل از مقواهاي موج انبارشروش 

 )Carton Records Storage( - شده مدارك کارتن انبارش -3-9-1-3

 هاي مقوایی است.) غالباً متشکل از اسناد کاغذي در کارتنIIIکاالي کالس ( انبارش

 )Catwalk( - روگربه -3-9-1-4

با که هاي افقی توپر توري فلزي باز یا نردهشامل  انبارشی کمکوسایل ، شدهاسناد کارتن انبارشبه منظور 

شود. می استفادهبراي دسترس به انبار در ترازهاي باال  روگربهاي به عنوان یک تکیه بر سیستم انبارش قفسه

 .باشندنمی ساختمانمستقلی از و طبقات  صورت گرفتهها با استفاده از پله روهاگربهدسترسی به 

 )Clearance to Ceiling( - فاصله تا سقف -3-9-1-5

 وجود دارد. یباالیسقف تا  انبارشباالترین محل اي که از فاصله

 )Commodity( - کاال -3-9-1-6

 کند.می مشخصبندي کاال را طبقه درمجموع که هامحفظهبندي و ها، مواد بستهوردهآترکیبی از فر

 )Compact Storage( - فشرده انبارش -3-9-1-7

) بیشتر نباشد که به عنوان قسـمتی از  m9/0)in36 از هاآنکه عمق کامل  هاي توپرقفسهبا استفاده از  انبارش

. در این مدل غیـر  باشد )m76/0)in.30 حداکثر هاقفسهبین فاصله عمودي فشرده هستند که در آن  انبارشمدل 

 داخلی وجود ندارد.دودرو عمودي ۀ منفرد باشند، هیچ فاصلاي قفسه هايیی که بین قسمتهاآناز 

 )Compact Storage Module( - فشرده انبارشمدول  -3-9-1-8

دهـد انبـار بـا هـم     فشرده که به موجب آن حرکت واحدها اجازه می شبندي متشکل از انبارنوعی واحد قفسه

یا حداقل فواصل بین واحدها تشکیل شود. راهروها بـا حرکـت    ورگربهبدون  انبارشداده شود تا یک واحد  حرکت

 



سپرینکلرها)هاي بارنده خودکار اطفادستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 36    ي حریق (ا

 

توانند به صورت دستی یـا الکتریکـی   فشرده در عمل می انبارشهاي شوند. مدولبندي ایجاد میدادن واحد قفسه

 باشند.

 )Compartmented( - فضابندي شده -3-9-1-9

کـه یـک واحـد پایـدار در      سـفت و محکـم   هـاي کنندهجداسازي محصوالت در یک ظرف با استفاده از تقسیم

 دهند.سوزي تشکیل میشرایط آتش

  (کانتینر حمل و نقل، اصلی یا خارجی) کانتینر -3-9-1-10

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

به طور ایمـن   قوي باشد کهبه حد کافی محکم و ساختار  و طراحی دهنده،تشکیل ماده علت به کهاي محفظه

 ندي اضافی حمل شود.ببدون بسته

 )Conventional Pallets( - عارفهاي متپالت -3-9-1-11

را بـراي دسترسـی بـاز و    واحـد  تا بتواند یک بار طراحی شده اي که به گونهوسیله کمکی براي جابجایی مواد 

 سریع حمل و نقل مواد، پشتیبانی کند.

 )Encapsulation( - سازيظومحف -3-9-1-12

شامل کاال،  ،بارها و روي پالت بندي است که یا متشکل از یک ورقه پالستیکی که کنارهروشی براي بسته

پوشاند، یا شامل کاالي قابل سوختنی است که به طور را می ،هاي قابل سوختنبسته یا گروهی از کاالها یا بسته

 انبار شده است.بار در پالت  در معرض اي پالستیکی پیچیده شده و به طورمجزا در ورقه

 )Expanded (Foamed or Cellular) Plastics( - هاي منبسط شده (فوم یا سلولی)پالستیک -3-9-1-13

توانند به هم پیوسته باشند یا که می ها)،هاي کوچک بسیار (سلولهایی که چگالی آن به دلیل حفرهپالستیک

 پراکنده شده، کاهش یافته است. هاآننباشند و در سراسر جرم 

 )A - )Exposed Group A Plastic Commoditiesکاالهاي پالستیکی در معرض گروه  -3-9-1-14

هایی که جاذب آب باشند یا به طور محسوس خطر سـوختن کـاال را   بندي و پوششهایی بدون بستهپالستیک

 .شده، یا هر دو، باید در معرض در نظر گرفته شود)سازي ظوبه تأخیر اندازند (پیچیده شده در کاغذ یا محف
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 )Free-Flowing Plastic Materials( - مواد پالستیکی جریان آزاد -3-9-1-15

کنند و یک اثـر  ریزند، فضاهاي خالی را پر میبیرون می هاشانمحفظهسوزي از که هنگام آتش هاییپالستیک
 بندي نامنظم.ها یا اشیاء کوچک با بستهپولک پودرها، حبه ها، به طور مثال: کنند.سوزي ایجاد میکننده در آتشخفه

 )High-Challenge Fire Hazard( - سوزي با شدت زیادخطر آتش -3-9-1-16

 شود.مواد قابل سوختن، ایجاد می توده بلندسوزي انبار با سوزي است که در آتشنوعی خطر آتش

 )High-Piled Storage( - بلند توده انبارش -3-9-1-17

 اي با ارتفاع بیش ازقفسهانبارش هاي مقوایی و جعبه ،مشبک (توري) انبارش ركبندي شده، توده جامد، پالت

m7/3)ft12( باشد.می 

 )Miscellaneous Storage( - انبار مواد متفرقه -3-9-1-18

) بیشتر نباشد، به طور ضمنی در گروه کاربرد تصرف دیگري قـرار گیـرد،   m66/3)ft12 که ارتفاع آن از انبارش

را تشـکیل ندهـد    اسـپرینکلر ) از منطقه تحت پوشـش  2m372)2ft4000یا  ساختماندرصد مساحت  10بیش از 

) از سـایر  ft52(m62/7) در یک منطقه یا توده نباشـد و حـداقل   2m93)2ft1000 (هر کدام بزرگتر است)، بیش از

 فاصله داشته باشد.شده  انباري هابخش

 )Open-Top Container( - باز رو هامحفظه -3-9-1-19

اي باز باشد و طوري چیده شده باشد که اجازه با هر شکلی که روي آن به طو کامل یا تا اندازه ايمحفظه

 شود.بر روي چیدمان اجناس تخلیه به طور آبشاري دهد آب تخلیه شده از اسپرینکلر ن

 )Packaging( - بنديبسته -3-9-1-20

 است. محفظهدر قرار دادن کاالها بندي یا لفافه

 )Plastic Pallet( - پالت پالستیکی -3-9-1-21

 پالتی که هر قسمت از ساختار آن از ماده پالستیکی تشکیل شده باشد.

 )Reinforced Plastic Pallet( - پالت پالستیکی تقویت شده - 3-9-1-22

 کننده ثانویه (مانند فوالد یا فایبرگالس) باشد. مواد تقویتداراي داخل آن پالت پالستیکی که 
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 )Roof Height( - ارتفاع سقف -3-9-1-23

 باشد.می انبارشسطح پایینی از عرشه سقف در منطقه تا فاصله بین کف 

 )Slave Pallet( - پالت فرعی -3-9-1-24

 باشد.جا کردن مواد میجابهپالت خاصی است که مخصوص سیستم 

 )Storage Aids( - سازيوسایل کمکی ذخیره -3-9-1-25

 باشند.ها میها و غلطانندهها، جداکنندهها، پوشالکاال، مانند پالت انبارشوسایل 

 )Unit Load( - بار واحد -3-9-1-26

معموالً با تجهیزات حمل و نقل مـواد  اي با هم نگه داشته شده است و است که به شیوهپالت مدول یا پالت بار 

 شوند.جا میجابه

 )Wood Pallet( - پالت چوبی -3-9-1-27

 فلزي ساخته شده است. 1هايدهندهپالتی است که به طور کامل از چوب با اتصال

 و قفسه ، جعبه مقواییتوپربندي شده، توده پالت انبارش -3-9-2

 چیدمان -3-9-2-1

 )Closed Array( - چیدمان بسته -3-9-2-1-1

) mm152)in.6 حـداکثر  ،عمـودي  دودروهـاي که حرکت هوا از میـان تـوده بـه دلیـل      ايگونهکاال به انبارش

 محدود شده است.

 )Open Array( - چیدمان باز - 3-9-2-1-2

 )mm152)in.6 از بزرگتـر عمـودي   دودروهـاي که حرکت هوا در میان تـوده بـه دلیـل     ايگونهکاال به انبارش

 افزایش یافته است.

 )Bin Box Storage( - جلو باز جعبه انبارش -3-9-2-2

بـاز   بـه سـمت راهـرو    هاآنهاي مقوایی که روي پنج طرف بسته یا جعبه هاي چوبی، فلزي بادر جعبه انبارش

                                                                                                                                                                               
1- Fasteners 
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عمـودي یـا   اند که هیچ فاصـله  اي طراحی شدهگونهو به است دارندهنگه سازه یا داراي  خود ایستاها است و جعبه

 ها وجود نداشته و یا فاصله اندك باشد.افقی در بین جعبه

 )Palletized Storage( - پالتی انبارش -3-9-2-3

 انبـارش هـاي  بین ردیـف  ،هاي افقیکه فاصله انبارشها و یا تجهیزات کمکی دیگر کاالها بر روي پالت انبارش

 دهد.تشکیل می

 )Pile Stability, Stable Piles( - پایدارهاي پایداري توده، توده - 3-9-2-4

فرو ریختن، بیرون ریختن محتویات یا کـج شـدن   احتمال سوزي، چیدمانی که در آن پس از توسعه اولیه آتش

 رخ ندهد.سریع ها از بین فضاهاي خالی، بسته

 )Pile Stability, Unstable Piles( - هاي ناپایدارتوده پایداري توده، - 3-9-2-5

فروپاشی، بیرون ریخـتن محتویـات یـا کـج     احتمال سوزي، انی است که در آن پس از توسعه اولیه آتشچیدم

 رخ دهد.سریع ها از بین فضاهاي خالی، شدن بسته

 )Shelf Storage( - ايقفسه انبارش - 3-9-2-6

) in30.(m76/0به وسیله راهروهاي با عـرض حـداقل    که) m76/0).in30 حداکثر هایی با عمقدر سازه انبارش

   .جدا شده باشد

 )Back-to-Back Shelf Storage( - قفسه پشت به پشت انبارش -3-9-2-6-1

) in06(m52/1از  هـا آنکـه کـل عمـق     )m76/0)in30 اکثر، هر کدام با عمقی حـد دارسوراخیا  توپردو قفسه 

بـا   هـا آن، تخته خرده چوب، ورق فلزي یـا معـادل   ته چندالتخو به وسیله مانع عمودي طولی مانند  ودهبیشتر نب

) ft15(m57/4تفـاع  رطـولی و بـا حـداکثر ا   دودروي ) و بـدون هـیچ فضـاي    mm4/6)in.25/0قطر منافذ حداکثر 

 باشد.می

 )Solid-Piled Storage( - توده جامد انبارش -3-9-2-7

 اند.که بر روي یکدیگر چیده شده یکاالهای انبارش
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   بندي شده یا در معرض)واحد جامد پالستیک غیر منبسط (کارتنبار  -3-9-2-8

(Solid Unit Load of Nonexpanded Plastic (Either Cartoned or Exposed  )  

اغلـب،   و سـوزد د و تنهـا در قسـمت بیرونـی مـی    آن وجود نداشته باش داخلاي هگونه حفرباري است که هیچ

 .قابل دسترس براي سوختن برسدآب از اسپرینکلرها به سطوح ممکن است 

 )Rack storage( - رك انبارش -3-9-3

 )Aisle Width( - عرض راهرو -3-9-3-1

 باشد.نظر می ي موردهارك افقی بین وجه بارها در فاصله

 )Automotive Components on Portable Racks( - حملهاي قابلركقطعات خودرو در  -3-9-3-2

 شود:قابل حمل به صورت زیر تعریف میي هاركقطعات خودرو در 

هـاي در،  کننـده، پانـل  هـاي گـرم  هاي ابزار دقیق، شیشه جلو، مخازن سوخت فلزي و پالستیکی، محفظـه پانل

، ورقه فلزي، اجزاي بدنـه، موتورهـا، اجـزاي سیسـتم انتقـال      هاي سیمتودوزي و تزئینات داخلی، بدنه سپر، دسته

 بدون آن باشند. که همه شامل پالستیک منبسط شده یا - هاچراغ ورهاي کمکی وهاي فرمان، موتیسممکاننیرو، 

 
 باشد.هاي قابل حمل نمیهاي در قفسهها و صندلیتایر، 1ایمنی هاي هواکیسه انبارشاین تعریف شامل 

 )Bulk head( - تیغه -3-9-3-3

 ها است.قفسه عرضیک مانع عمودي در 

   )Face Sprinklers( - موضعیاسپرینکلرهاي  - 3-9-3-4

متـري   46/0ر شـوند، کـه د  قرار داده مـی  ركیا در  متقاطع رويگربههاي استاندارد که در فضاهاي اسپرینکلر

 شوند.استفاده می شنماي انبار راهرو هستند و براي مقابله با توسعه عمودي آتش در وجه بیرونی انبار

 )Horizontal Barrier( - مانع افقی -3-9-3-5

معین، براي جلـوگیري   در فواصل قائم از جمله فضاهاي گربه رو را پوشانده و ركافقی که کل  انع صلبم یک

 است. نصب شده از گسترش آتش

                                                                                                                                                                               
1- Air Bag  
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   )Longitudinal Flue Space( - طولی رويگربهفضاي  -3-9-3-6

 باشد.می انبارش هايردیف ) بینmm610)in.24 بار با عرض حداکثرچیدمان عمود بر جهت  ،فاصله

 )Rack( - رك -3-9-3-7

 .داردرا نگه میشده انبار هر ترکیبی از عضوهاي عمودي، افقی و مورب است که مواد 

 )Double-Row Racks( - هاي دو ردیفهرك -3-9-3-7-1

 تـا  هـا آنهاي تک ردیف پشت به پشت قـرار گرفتـه کـه عمـق     رك) یا کمتر یا m7/3)ft12هایی با عمق رك

m7/3)ft12(  یا کمتر باشد، با راهروهایی که عرض آن حداقلm1/1)ft5/3(  ها باشد.ركبین بارهاي 

 )Movable Racks( - هاي متحركرك -3-9-3-7-2

توانند تنها به صورت افقی در صفحه دو بعدي به سمت جلو و عقب هاي ثابت که میهایی بر روي ریلرك

 آید.به وجود میهاي متغیر هاي مجاور، راهرویی با عرضبا جابجا سازي و پر و خالی کردن ركحرکت کنند. 

 )Multiple-Row Racks( - هاي چند ردیفهرك -3-9-3-7-3

یک یا دو ردیفه که توسط یک راهرو با عـرض کمتـر    رك) عمق دارند یا یک m7/3)ft12هایی که بیش از رك

 است.)ft12(m7/3جدا شده است و عرض کلی آن بیشتر از  )m1/1)ft5/3از

 )Portable Racks( - حملقابل رك -3-9-3-7-4

 چیده شوند. ختلفیهاي متوانند به شکلاند و میهنشد نصب و ثابتهایی که در یک محل رك

 )Single-Row Racks( - بندي تک ردیفهرك -3-9-3-7-5

 بـا راهروهـایی بـه عـرض حـداقل      )m8/1)ft6تـا   هـا آني طـولی ندارنـد و عمـق    روگربـه هایی که فضاي رك

m1/1)ft5/3(  باشد.ها میركبین بارهاي روي 

 )Rack Shelf Area( - رك اقچهسطح ط -3-9-3-7-6

 شود:هاي زیر تعریف میبه صورت ركدر  یک طاقچهسطح افقی  مساحت

 بارها هاي قرارگیريمحلطرف یا چهار هر  در) mm152)in.6اسمی محیط راهرو یا فضاهاي گربه رو با بعد 

 . شوندکردند)، میروي مورد نیاز را تأمین میقبل از بارگیري، فضاي گربهکه (عث پر شدن فضاهاي باز که با
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 )Open Rack( - باز رك -3-9-3-7-7

نصب و هایی با سطح صلب در محل با طاقچهه هایی کبندي در ركطاقچهبندي یا با طاقچههایی بدون رك

که توري سیمی، باشد میي اطاقچه دارايیا  ) است2m9/1)2ft20برابر یا کمتر از  طاقچهو مساحت اند شده ثابت

حفظ  گربه روو در آن فضاهاي  باز است ركدرصد از مساحت  50که حداقل  سایر موادیا  ايمیلهشبکه 

 شوند.می

 )Slatted Shelf Rack( - ايمیلهشبکه اي طاقچه رك -3-9-3-7-8

در  طاقچههاي تکی توپر باریک به عنوان مصالح گاههتکیز یک سري اها با استفاده اقچهطدر آن که  یرک

 .شوندمیبندي هاي منظم فاصلهو به صورت جدا از هم با گشودگیشده  نصب و ثابتمحل 

 )Solid Shelf Rack( - توپر ايطاقچه رك -3-9-3-7-9

و  طاقچهها با استفاده از یک حصار توپر، میله میله یا توري سیمی که به عنوان مصالح اقچهطدر آن که  رکی

 شده است. نصب و ثابتشود، استفاده می آنهاي محدود در سطح با دهانه

 )Solid Shelving( - توپربندي رك -3-9-3-8

هاي قرار گرفته داخل طاقچهیا نوع دیگري از  ايمیلهشبکه ثابت در محل از نوع توري سیمی، بندي رك

شود. در کل چهار طرف تعریف میرو گربهتوسط راهروي پیرامون آن یا فضاي  توپر طاقچه. مساحت هارك

شوند. از تعریف میهاي بركدارند، به عنوان  )2m9/1)2ft20 یا کمتر ازکه مساحتی برابر  توپرهاي طاقچه

ایی که فضاهاي گشودگی و یا جدرصد  50بیش از  سایر مواد باها یا توري سیمی، میلهساخته شده از هاي اقچهط

 شوند.هاي باز تعریف میركحفظ شده است، به عنوان  روگربه

 )Transverse Flue Space( - عرضی روگربهفضاي  -3-9-3-9

 است. چیدمان باربه موازات جهت  کاالهاي فاصله بین ردیف

 تایر الستیکی انبارشتعاریف  -3-9-4

 )Banded Tires( - بندي شده با تسمهبستهتایر  -3-9-4-1

 .شوندمیاست که در آن تعدادي از تایرها با تسمه به هم بسته  انبارشیک روش 

 )Horizontal Channel( - کانال افقی -3-9-4-2

افقی تایرهاي ذخیره شده باشد. چنین  هاي) بین الیهm5/1)ft5بیش از اي که با طول هر فضاي پیوسته
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 ي انبار تشکیل شود.هاناها یا دیگر چیدمركها، اقچهطها، تواند توسط پالتهایی میکانال

 )Laced Tire Storage( - دارتایر بند انبارش -3-9-4-3

 ایجاد کنند. شده يبند پوشانی داشته باشند و ظاهري نوارطرف تایرها هماي که دو تایرهاي انبار شده

 )Miscellaneous Tire Storage( - تایرهاي متفرقه انبارش -3-9-4-4

 )2m 186)2ft2000از ، مساحت انبار بیش است ساختمان يکاربروابسته به تایرهاي الستیکی که  انبارش

) در جهت m 6/7)ft25 ، بیش ازانبارش، بدون در نظر گرفتن روش 1بر روي کفهاي انبار و توده نیست

 :شامل انبارشنباشند. چیدمان هاي قابل قبول آج هاي سوراخ

  .)m7/3)ft12تا ارتفاع  ش روي کف به پهلوروي کف، انبار ـ الف

 )m5/1)ft5 تا ارتفاع آجروي کف، بر روي  انبارشـ  ب

تـا ارتفـاع    تـایر  آجیـا بـر روي   بـه پهلـو    قابل حمـل  یا شده نصب و ثبت روي ركدو یا چند ردیف  انبار ـ  ج

m5/1)ft5(. 

 .)m7/3)ft12تایر تا ارتفاع  آجشده یا قابل حمل به پهلو یا روي  نصب و ثبتانبار تک ردیفه بر روي رك  -د

 .)m5/1)ft5هاي تا ارتفاع ركتایرهاي بنددار در  -ھ

 )On-Side Tire Storage( - به پهلو تایر انبارش -3-9-4-5

 .گیرندبه پهلو روي هم قرار میتایرها به صورت افقی 

 )On-Tread Tire Storage( - آجتایرها روي  انبارش -3-9-4-6

 هاي خود قرار گیرند.آجتایرها به صورت عمودي یا بر روي 

 )Palletized Tire Storage( - بندي شدهپالت تایرهاي انبارش -3-9-4-7

 کند.یمعمولی به عنوان پایه استفاده م هاي قابل حمل که از پالتركبر روي انواع  انبارش

 )Pyramid Tire Storage( - هرمی تایرها انبارش -3-9-4-8

 .گیرندبر روي هم قرار میهرمی به شکل تایرها بیشتر، پایداري به منظور بر روي کف زمین که در آن  انبارش

                                                                                                                                                                               
1 -Tread 
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 )Rubber Tire Rack Illustrations(  - تایرهاي الستیکی رك نمایش - 3-9-4-9

 را ببینید) چ -9-4-9-3الف تا الف-9-4-9-3الف (شکل

 )Rubber Tires( - تایرهاي الستیکی -3-9-4-10

هاي سبک و سنگین، تجهیزات کشاورزي، تجهیـزات  هاي سواري، هواپیما، کامیونتایرهاي بادي براي اتومبیل

 ها.ی و اتوبوسساختمان

 تعاریف کاغذ رولی -3-9-5

 یدمانچ -3-9-5-1

 )Closed Array (Paper)( - چیدمان بسته (کاغذ) -3-9-5-1-1

یـا   in2اسـت (حـداکثر    کهها در هر دو جهت سازي عمودي است که در آن فواصل بین ستونچیدمان ذخیره

 در جهت دیگر). مترمیلی 25یا  in.1در یک جهت و  مترمیلی 50

 )Open Array (Paper)( - چیدمان باز (کاغذ) -3-9-5-1-2

ي هـا ناها در دو جهت طویـل اسـت (تمـام چیـدم    عمودي است که در آن فواصل بین ستون انبارشچیدمان 

 عمودي غیر از چیدمان بسته یا استاندارد)

 )Standard Array (Paper)( - چیدمان استاندارد (کاغذ) - 3-9-5-1-3

 25ها در یـک جهـت کوتـاه اسـت (یـک ایـنچ یـا        عمودي است که در آن فواصل بین ستون انبارشچیدمان 

 در جهت دیگر. مترمیلی 50اینچ یا  دومتر یا کمتر) و بیش از میلی

 )Banded Roll Paper Storage( - شدهبندي رولی تسمهکاغذ  انبارش -3-9-5-2

3اي (هایی که با تسمه فوالدي دایرهرول
8

in.  اند.تر) در هر انتهاي رول تهیه شدهمتر یا پهنمیلی 5/9یا 

 )Column( - ستون -3-5-9-3

 ها.یک توده عمودي از رول

 )Core( -هسته  -3-9-5-4

 شود.پیچیده می ، دور آنمرکزي که کاغذ براي تشکیل رول تیوب
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 )Paper (General Term)( - کلی) (اصطالحکاغذ  -3-9-5-5

که از جنس مواد الیاف طبیعی معموالً گیاهی ولی گاه معدنی یا  فشردههاي ورق اصطالحی براي تمام انواع

 شکل داده شده باشد. ی،ریز از سوسپانسیون آب بسیار حیوانی است و بر روي یک صفحه سیمی

 )Roll Paper Storage( - کاغذ رولی انبارش -3-9-5-6

 )Horizontal Roll Paper Storage( - افقی رول کاغذ انبارش -3-9-5-6-1

 ).انبارش به پهلو( هاي آن در صفحه افقی قرار گیرد.شده که مغزه انبارهاي رول

 )Vertical Roll Paper Storage( - کاغذ رولعمودي  انبارش -3-9-5-6-2

 روي انتها) انبارشهاي آن در صفحه عمودي قرار گیرد. (شده که مغزه انبارهاي رول

 )Wrapped Roll Paper Storage( - پیچیده شده یرولکاغذ  انبارش - 3-9-5-6-3

 شده است. أمینهایی که با روکش کامل کاغذ ضخیم حول هر دو جهت (کناري و انتهایی) ترول

 )Roll Paper Storage Height( - یرول ر کاغذارتفاع انبا - 3-9-5-7

 .شودمیذخیره  یرولحداکثر فاصله عمودي باالي کف که در آن به طور معمول کاغذ 

 پنبه عدلتعاریف  -3-9-6

 )Baled Cotton( - عدل شده پنبه -3-9-6-1

معمـوالً از کربـاس،   (ییـد شـده صـنعتی پیچیـده و محافظـت شـده اسـت،        أالیاف دانه طبیعی کـه در مـواد ت  

؛ )شـود مـی اي تشکیل شده است و با نوارهاي فوالدي یا سیمی محافظـت  رقهواتیلن پروپیلن بافته شده یا پلیپلی

هـایی (مـواد بـاقی مانـده از فرآینـد پنبـه       هاي کوچک (کرك جداشده از پنبه دانه) و ریـزه همچنین شامل کرك

 را ببینید). 3-9-6-1-الف باشد (جدولکنی) میپاك

 )Tiered Storage( - یردیف انبارش -3-9-6-2

 .شوندمی چیدهبر روي کف  عدلیا چند  دوها به صورت مستقیم با ارتفاع عدلچیدمانی است که در آن 

 )Marine Definitions( - تعاریف دریایی -3-10

که در جلد دوم این دستورالعمل ارائه خواهند  روندبه کار میهاي دریایی سیستماین تعاریف تنها براي فصل 

 



سپرینکلرها)هاي بارنده خودکار اطفادستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 46    ي حریق (ا

 

 شد.

 )A - )A-Class Boundaryکالس  حد -3-10-1

به مدت یک ساعت در ، 12055-1طبق استاندارد ملی ایران شماره شده که حین انجام آزمون  حد معین

 کند.مقاومت می آتشبرابر 

 )B - )B-Class Boundaryکالس  حد -3-10-2

به مدت نیم ساعت در برابر ، 12055-1طبق استاندارد ملی ایران شماره  شده که حین انجام آزمون حد معین

 کند.مقاومت می آتش

 )Central Safety Station( - مرکزي ایستگاه ایمنی -3-10-3

کنترل و نظارت  در آن تجهیزات کنترل آتش دارد و همهدائم یک فرد مسؤول حضور که  یایستگاه کنترل

گشتی ارتباط مستقیم با پل فرماندهی شتی قرار نداشته باشد، کفرماندهی  عرشه در. اگر این ایستگاه شوندمی

 برقرار شود.یلی غیر از تلفن کشتی اوس اباید ب

 )Heat-Sensitive Material( - مواد حساس به حرارت -3-10-4

 .) قرار داردCº927)Fo1700زیر  هاآنموادي که نقطه ذوب 

 )Heel( - کج شدن -3-10-5

 باشد.پهلو میی به یک کشت انحراف

  )Heel Angle( - شدنزاویه کج  -3-10-6

 شود.شناور و یک خط عمود بر سطح آب تعریف میاي است که از تقاطع خط عمودي مرکز زاویه

 )International Shore Connection( - المللی ساحلیبین اتصال - 3-10-7

آب  تأمیندهد که به منبع نشانی کشتی اجازه میکه به لوله اصلی آتش پذیرفته شده جهانی اتصال

 سمت ساحل متصل شود.در نشانی واقع آتش
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 )Marine System( - سیستم دریایی - 3-10-8

آن و منبع خود را از آبی که در  شودمیکه بر روي کشتی، قایق یا شناور دیگري نصب  ياسپرینکلرسیستم 

 کند.می تأمینشناورها است، 

 )Marine Thermal Barrier( - دریایی حرارتی مانع -3-10-9

هـاي  تیغـه  اصلی کشـتی ماننـد بدنـه،   ساختاري از مواد غیر قابل سوختن که باعث صدمه ندیدن ساختارهاي 

طبـق  شده است که اگر اي عایق کند و به گونهرا برآورده می Bو الزامات مرزي کالس  شودمیساختاري و عرشه 

از بـیش  آن  غیـر در معـرض  آزمون شود، متوسـط درجـه حـرارت سـمت      ،12055-1استاندارد ملی ایران شماره 

Cº120 و دما در هر نقطه از  کندپیدا نمیه آن، افزایش از درجه حرارت اولیCº180 ود.رباالتر از دماي اولیه نمی   

 )Marine Water Supply( - منبع آب دریایی -3-10-10

بخش تأمین آب سیستم اسپرینکلر از مخزن فشار آب یا مکش آب دریا با پمپ سیستم اسپرینکلر طراحی 

 کند.آب جدا می دو منبع را از این اسپرینکلرشده که شامل شیري است که سیستم 

 )Supervision( - نظارت -3-10-11

یک سیستم هشدار سمعی و بصري در ایستگاه ایمنی مرکزي است که سیستم را هنگامی کـه در حـال انجـام    

دهـد.  زند، نشان مـی عملیات است و یا هنگامی که با یک مشکل مواجه است که به عملکرد مطلوب آن آسیب می

هاي مجزایی را براي هر یک از اجزاي سیستم که تحت کنترل و نظـارت اسـت،   نظارتی باید نشانه سیستم هشدار

 فراهم کند.  

 )Survival Angle( - بقا هايزاویه -3-10-12

 تواند کج شود.حداکثر زاویه مجازي است که یک کشتی پس از آسیب فرضی طبق الزام مقررات پایداري می

 )Type 1 Stair( - 1پله نوع  -3-10-13

 . گیردمیتوانند از آن استفاده کنند، دربراي کامال محصور شده که تمام سطوح کشتی را که افراد میپله
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 )Hanging and Bracing Definitions( - هاتعاریف آویزها و مهاربندي -3-11

3-11-1- Cp  

، تحـت عنـوان   SEI/ASCE 7نامـه  اي را مطـابق آئـین  اي که حرکت زمین و ضـرایب پاسـخ لـرزه   ضریب لرزه

 کند.، ترکیب می»هاها و سایر سازهحداقل بارهاي طراحی ساختمان«

3-11-2- Fpw 

 اي اعمال شده بر روي یک مهاربند در تراز تنش کارينیروي افقی ناشی از بار لرزه

 )Four-Way Bracing( - چهار طرفه مهاربندي -3-11-3

کشی هاي جانبی مجاور یا یک مجموعه مهاربند جانبی که به منظور مقابله با حرکت نسبی لولهمهاربند

 شود.سیستم در تمام جهات افقی، در نظر گرفته می

 )Hanger( - آویز -3-11-4

 شود.ه میکشی سیستم استفاداي که براي تحمل بار ثقلی لولهوسیله یا مجموعه

 )Lateral Brace( - مهاربند عرضی -3-11-5

کشی سیستم، در نظر گرفته یک مهاربند جانبی که براي مقاومت در برابر حرکت نسبی عمود بر محور لوله

 شود.می

 )Longitudinal Brace( - مهاربند طولی -3-11-6

کشی سیستم، در نظر گرفته محور لولهیک مهاربند جانبی که براي مقاومت در برابر حرکت نسبی موازي با 

 شود.می

 )Net Vertical Force( - عمودي خالصنیروي  -3-11-7

لرزه کشی سیستم است که به علت زمینپاسخی عمودي ناشی از زاویه نصب مهاربندهاي جانبی بر روي لوله

 باشد.می
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 )Post-Installed Anchors(  -هاي) بعد از اجراکننده(متصل انکرهاي -3-11-8

اي است که براي متصل و محکم کردن لوله به سازه ساختمان اسـتفاده شـده و در بـتن سـخت شـده،      وسیله

 شود.نصب می

3-11-9- sS 

درصد میرایی بحرانی)، تراز کالس  5ثانیه ( 2/0لرزه در نظر گرفته شده براي شتاب پاسخ طیفی حداکثر زمین

B .براي یک محل مشخص 

 )Seismic Separation Assembly( -ايجداساز لرزه مجموعه -3-11-10

ها که اجازه حرکت در تمامی جهات براي پذیر و یا کوپلینگهاي انعطافها، لولهاي از اتصاالت، لولهمجموعه

 دهد.اي ساختمان را میاي در میان اتصاالت جداساز لرزهمنطبق شدن با حرکت نسبی لرزه

 )Sway Brace( -بند جانبیمهار -3-11-11

اي در دو جهت کشی سیستم، در برابر بارهاي افقی لرزهاي که در نظر گرفته شده تا با اتصال به لولهمجموعه

 مقاومت کند.
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 فصل چهارم
  

 الزامات عمومی
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 محافظتسطح  -4-1

هاي شود، بایددرتمام مناطق، جز مناطقی که در بخشکه باسیستم اسپرینکلر خودکار محافظت مییساختمان

 از این دستورالعمل حذف اسپرینکلرها مجاز شده است، به اسپرینکلرها مجهز باشد. معینی 

 هاي ناحیه محدودسیستم -4-2

4-2-1 

این دستورالعمل باید در حد مقتضی، به کار  شوند، الزاماتهاي اسپرینکلر جزئی نصب میزمانی که سیستم

 روند.

4-2-2 

 ساختماندر هر صورت باید استعالم الزم از مقام قانونی مسئول مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملی 

 صورت گیرد.

 هاافزودنی -4-3

ت آن، شورآب کردن نشت مانند سیلیکات سدیم یا مشتقا مواد افزودنی یا شیمیایی مورد نظر براي متوقف

 هاي اسپرینکلر استفاده شوند.(آب نمک) و یا مواد شیمیایی با عملکرد مشابه، نباید در سیستم

 هوا، نیتروژن یا دیگر گازهاي تأیید شده -4-4

شود، استفاده از نیتروژن هاي اسپرینکلر استفاده میداري یا نظارت بر سیستمجایی که از هوا براي شارژ، نگه

 گر تأیید شده نیز مجاز است.یا گازهاي دی

 متصل کردن اجزاي سیستم غیراسپرینکلر -4-5

گاه براي اجزاي سیستم غیر اسپرینکلر استفاده شوند مگر اجزاي یک سیستم اسپرینکلر، نباید به عنوان تکیه

 به طور صریح مجاز باشد. دستورالعملاینکه در این 
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 فصل پنجم

  

 بندي تصرفات و کاالهاطبقه
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 تصرفات و کاالهابندي طبقه -5-1

5-1-1 

 هاي تصرف دراین دستورالعمل باید تنها مرتبط با الزامات طراحی، نصب و تأمین آب اسپرینکلر باشد.بنديطبقه

5-1-2 

 .بندي عمومی خطرات تصرف در نظر گرفته شوندهاي تصرف نباید به عنوان طبقهبنديطبقه

 خطرهاي کمتصرف -5-2

ها تعریف شوند کـه مقـدار و قابلیـت    هایی از سایر تصرفها یا قسمتعنوان تصرفخطر باید به هاي کمتصرف

 رود.هایی با شدت رهایش گرماي نسبتاً کم انتظار میسوختن محتویات کم است و آتش

 تصرفات خطر متوسط - 5-3

 متوسط (گروه یک) خطر -5-3-1

5-3-1-1 

ها تعریف شوند که هایی از سایر تصرفا قسمتها یتصرفات خطر متوسط (گروه یک) باید به عنوان تصرف

هاي انباشته مواد سوختنی بیش از قابلیت سوختن کم است و مقدار مواد سوختنی متوسط است، ارتفاع توده

m4/2)ft8رود.هاي رهایش گرماي متوسط انتظار میهایی با شدت) نیست و آتش  

5-3-1-2 

 ، بر حسب اقتضاء، محافظت شوند.13و  12مطابق با فصل  مکانانبارش اختصاصی و متفرقه باید تا حد ا

 (گروه دو) متوسط خطر -5-3-2

5-3-2-1 

ها هستند که مقدار و قابلیت سوختن هایی از سایر تصرفها یا بخشتصرفات خطر متوسط (گروه دو)، تصرف

رهایش گرماي متوسط، بیش از  هاي مواد انباشته با شدتمحتویات انبار متوسط تا زیاد است، ارتفاع توده

m66/3)ft12نیست و ارتفاع توده (ي زیاد بیش از رهایش گرما هاي مواد انباشته با شدتm4/2)ft8 .نیست ( 
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5-3-2-2- 

 محافظت شوند.13و  12انبارش اختصاصی یا متفرقه باید بر حسب اقتضاء، مطابق با فصل 

 تصرفات پرخطر -5-4

 )تصرفات پرخطر (گروه یک -5-4-1

مواد ها هستند که مقدار و قابلیت سوختن هایی از سایر تصرفها یا بخشتصرفات پرخطر (گروه یک) تصرف

بسیار باالست و گرد و غبار، پرز یا مواد دیگر موجود است که احتمال گسترش سریع آتش با شدت رهایش 

خیلی کم  هاآنسوختن وجود ندارند یا مقادیر اشتعال یا ماده قابلکند، ما مایعات قابلگرماي باال را مطرح می

 است.

 تصرفات پرخطر (گروه دو) -5-4-2

اشـتعال و  ها هستند که شامل مایعـات قابـل  هایی از سایر تصرفها یا بخشو)، تصرفتصرفات پرخطر (گروه د

 هـا آنسـوختن در  قابل سوختن متوسط تا قابل توجه است یا تصرفاتی که اقدامات محافظتی در برابر  مـواد قابـل  

 شدید است.

 خاص تصرفخطرات  -5-5

  بندي کاالطبقه -5-6

 کلیات -5-6-1

 کاالها بنديطبقه -5-6-1-1

5-6-1-1-1 

بندي کاال و الزامات محافظتی متناظر، باید براساس چیدمان واحدهاي مجزاي انبارش (مانند بـار واحـد،   طبقه

 بار پالت) باشد.

5-6-1-1-2 

بندي کاال توسط آزمایشگاه ملی معتبر در دسترس باشد، هاي آزمون مشخصی درباره طبقهکه داده هنگامی
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 بندي کاالها مجاز است.ها در تعیین طبقهدادهاستفاده از این 

 کاالهاي درهم -5-6-1-2

5-6-1-2 

 الزامات محافظتی نباید بر اساس ترکیب کلی کاالها در ناحیه آتش باشد.

5-6-1-2-2 

بندي انجام گیرد؛ مگر محافظت از انبار کاالهاي درهم باید طبق الزامات چیدمان انبار و کاال با باالترین طبقه

 برآورده شوند.  )4-2-1-6-5(یا  )3-2-1-6-5(که الزامات بندهاي نای

5-6-1-2-3 

تر درصورتی مجاز است که، همه موارد زیر به کاربردن الزامات محافظتی زیر براي کاالهاي با طبقه خطر پایین

 شوند، مجاز است:برآورده می

داده شده اسـت، در   )4-6-5(و  )3-6-5(بخش پالت بار از کاالي با خطر بیشتر، با توضیحی که در  10تا حد 

 ) مجاز است قرار گیرند.2m3716)2ft40000اي با مساحت کمتر ازناحیه

(از جمله  اي توزیع شود که هیچ گونه باري در هیچ جهتیگونهکاالي با خطر باالتر، باید به صورت تصادفی به -1

 در مجاورت آن نباشد.) قطرها

باشد، تعداد مجـاز بارهـاي پالـت بـراي طبقـه      ) میII) و (Iکاالهاي کالس(که محافظت سقف بر اساس جایی -2

)IVهاي گروه) یا پالستیکA   عدد محدود شود. 5باید به 

 تفکیک کاالهاي درهم -5-6-1-2-4

در صورتی که مواد با خطر بیشتر، محدود به یک منطقه معین باشند و آن منطقه مطابق با الزامات این 

تر، براي با طبقه خطر پایین الزامات محافظتی براي کاالهاي شود،برابر خطر بیشتر محافظت میدستورالعمل در 

 تر مجاز است.اي با کاالهاي با طبقه خطر پاییناستفاده در منطقه

 انواع پالت -5-6-2

 کلیات -5-6-2-1

ي معادل پالت چوبی داراي هاهاي چوبی یا فلزي یا پالتشوند، استفاده از پالتبندي میوقتی بارها پالت

 بندي کاالها در نظر گرفته شود.فنی، باید در طبقهاستاندارد یا گواهی
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 هاي پالستیکی تقویت نشدهپالت -5-6-2-2

اتیلن چگالی باالي نشده یا پلیپروپیلن تقویتهاي پالستیکی پلی، وقتی که پالتIVتا  Iبراي کاالهاي کالس 

 بندي واحد کاال باید یک کالس افزایش یابد.، طبقهشودنشده استفاده می تقویت

5-6-2-2-1 

اتیلن چگالی باالي تقویت نشده باید توسط یک نشانه نشده یا پلیپروپیلن تقویتهاي پالستیکی پلیپالت

 دائمی مشخص شوند تا نشان دهد که پالت تقویت نشده است.

5-6-2-3 

هاي پالستیکی پروپیلن تقویت شده یا پلی اتیلن چگالی باالي زمانی که پالت ،IVتا  Iبراي کاالهاي کالس 

که باید به  IVکالس افزایش یابد، جز براي کاالي کالس  2بندي کاال باید شود، طبقهتقویت شده استفاده می

 منبسط نشده، افزایش یابد.A کاالي کارتنی پالستیکی گروه 

5-6-2-3-1 

شدگی موجود گذاري دائمی مبنی بر عدم تقویتنامه سازنده یا نشانهگونه گواهیها هیچاگر بر روي پالت

 ها را باید تقویت شده فرض نمود.نباشد، پالت

5-6-2-4 

بندي هاي پالستیکی انبار شده است، هیچ افزایشی در طبقهکه در پالت Aبراي کاالهاي پالستیکی گروه 

 الزامی نیست.

5-6-2-5 

شود و جایی که هاي پالستیکی استفاده مینکلر، تنها در سقف، هنگامی که از پالتبراي محافظت اسپری

کند، استفاده می K-8/16)240معادل ( kکننده با حداقل ضریب سیستم اسپرینکلر از اسپرینکلرهاي اسپري

 را نباید به کار برد. )3-2-6-5(و  )2-2-6-5(الزامات بندهاي 

5-6-2-6 

هاي غیر چوبی که خطر آتش برابر یا کمتر از نباید براي پالت )7-2-6-5(تا  )2-2-6-5(الزامات بندهاي 

 ، به کار برده شوند.هستند نامه یا استانداردهاي چوبی دارند و براي همین عنوان داراي گواهیپالت

 



 61 22/04/99  بندي و تصرفات کاالطبقه -پنجمفصل 

 

5-6-2-7 

ي پالستیکی غیر از چوب، هاهاي پالستیکی وقتی از پالتانبار شده بر روي پالت IVتا  Iبراي کاالهاي کالس 

بندي واحد کاال باید توسط آزمایشگاهی ملی با شود، طبقهاتیلن با چگالی باال استفاده میپروپیلن یا پلیفلز یا پلی

 کالس افزایش داده شود. 2انجام آزمون خاص تعیین شود یا باید 

 هاي کاالهاکالس -5-6-3

 )I )Class Iکالس  -5-6-3-1

ید زمانی به عنوان محصول غیر قابل سـوختنی تعریـف شـود کـه یکـی از معیارهـاي زیـر را        با Iکاالي کالس 

 برآورده کند:

 هاي چوبی قرار گرفته باشد.به طور مستقیم بر روي پالت -1

، با پالت یا بدون هاآنهاي مقوایی تک الیه یا بدون کنندهدار تک الیه، با استفاده از جداهاي موجدر کارتن -2

 قرار گرفته باشد.آن، 

 بار واحد که در پالستیک حرارتی یا کاغذ، با پالت یا بدون آن، پیچیده شده است. -3

 )II )Class IIکالس  -5-6-3-2

هاي هاي چوبی جامد، کارتنهاي چوبی با جدارهاي باریک یا جعبهسوختن که داخل جعبه قابل محصولی غیر

 سوختن با پالت یا بدون پالت قرار دارد.مشابه قابل بنديمقوایی مواج چند الیه یا مواد بسته

 )III )Class IIIکالس  -5-6-3-3

5-6-3-3-1 

با کارتن، صندوق یا جعبه و بـا   Cهاي گروه ، محصولی که از چوب، کاغذ، الیاف طبیعی یا پالستیکIIIکالس 

 پالت یا بدون آن تهیه شده باشد.

5-6-3-3-2 

را  Bیـا   Aهـاي گـروه   درصد وزنی یـا حجمـی) از پالسـتیک    5ر محدودي (مجاز است مقدا IIIکاالي کالس 

 شامل شود.
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 )IV )Class IVکالس  -5-6-3-4

 IVکالس  -5-6-3-4-1

 محصول با پالت یا بدون آن است که یکی از شرایط زیر را برآورده کند: IVکاالي کالس 

 ساخته شده باشد. Bهاي گروه تمام یا قسمتی از آن از پالستیک -1

 با قابلیت جاري شدن است. Aاز مواد پالستیکی گروه  -2

درصد حجمی) از  25تا  5درصد وزنی و یا  15تا  5بندي آن شامل مقدار قابل توجهی ( خود کاال یا بسته -3

 باشد. Aهاي گروه پالستیک

5-6-3-4-2 

 Cیا گروه  Bهاي گروه یا مصنوعی یا پالستیک تواند از فلز، چوب، کاغذ، الیاف طبیعیمانده مواد میباقی 

 باشند.

 هاها، االستومرها و الستیکبندي پالستیکطبقه -5-6-4

 بندي شوند.طبقه Cیا  A ،Bها باید به صورت گروه هاي ها، االستومرها و الستیکپالستیک

 Aگروه  -5-6-4-1

 قرار گیرند: A مواد زیر باید در گروه

1- ABS بوتادین استایرن) -(کوپلیمر اکریلونیتریل 

 استال (پلی فرمالدئید) -2

 اکریلیک (پلی متیل متاکریالت) -3

 الستیک بوتیل -4

5- EPDM (الستیک اتیلن پروپیلن)  

6- ERP شده با الیاف شیشه)استر تقویت(پلی 

 الستیک طبیعی (اگر منبسط شده باشد) -7

 بوتادین) -اکریلونیتریلالستیک نیتریل (الستیک  -8

9- PET استر گرما نرم)(پلی 

 بوتادینپلی -10

  کربناتپلی -11
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 استراالستومر پلی -12

 اتیلنپلی -13

 پروپیلنپلی -14

 استایرنپلی -15

 اورتانپلی -16

17- PVC  شود)درصد) (به ندرت یافت می 20با نرمی زیاد با جزء پالستیسایزر بیشتر از  -کلریدوینیل(پلی 

18- SAN (استایرن اکریلونیتریل) 

19- SBR بوتادین) -(الستیک استایرن 

 B گروه -5-6-4-2

 بندي شوند:طبقه Bمواد زیر باید به عنوان گروه 

 استات سلولز و اتیل سلولز)مواد سلولزي (سلولز استات، بوتیرات  -1

 (Chloroprene) الستیک کلروپرن -2

 تترا فلورواتیلن) -کوپولیمراتیلن -ETFE اتیلن، -فلوروکلرو تري-کوپولیمراتیلن ECTFEها (فلوروپالستیک -3

 الستیک طبیعی (منبسط نشده) -4

 ) 6/6، نایلون 6نایلون (نایلون  -5

 الستیک سیلیکون -6

 C گروه -5-6-4-3

 بندي شوند.طبقه Cر گروه مواد زیر باید د

 تترا فلوئورو اتیلن)پلیPTFE  کلروتري فلوئورواتیلن، پلی -PCTFEها (فلورو پالستیک -1

 مالمین (مالمین فرمالدئید) -2

 فنلیک -3

4- PVC پذیرانعطاف -کلرایدوینیل(پلی- PVC  درصد ) 20با محتواي پالستیسایزر تا حد 

5- PVDC )وینیلیدن کلراید)  پلی 

6- PVDF فلوراید)   وینیلیدن(پلی 

7- PVF فلوراید)   وینیل( پلی 

 اوره (اوره فرمالدئید) -8
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5-6-4-4 

هاي منبسط شده یا منبسط نشده تقسیم گروه بندي اصلی به زیرباید عالوه بر گروه  Aهاي گروهالستیک

 شوند.

5-6-4-4-1 

داشته باشد باید به عنوان درصد (حجمی) پالستیک منبسط شده  40اگر یک کاالي کارتنی بیش از 

 پالستیک کارتنی منبسط شده در معرض محافظت شود.

5-6-4-4-2 

درصد حجمی پالستیک منبسط شده تشکیل باید به عنوان پالستیک  25کاالهاي در معرض شامل بیش از 

 منبسط شده در معرض، محافظت شوند.

 سازي کاغذ رول شدهبندي ذخیرهطبقه -5-6-5

باید  )4-5-6-5(تا  )1-5-6-5(ي بندهابندي کاغذ شرح داده شده در ، طبقهستورالعملدبراي اهداف این 

 براي تعیین معیارهاي طراحی سیستم اسپرینکلر استفاده شود و به کار رود.

  وزنسنگین  طبقه -5-6-5-1

 باشد.می) 2m2/92یا  ft1000 2) (وزن در هرkg1/9)lb20این طبقه شامل انبار مقوا و کاغذ با وزن پایه 

 طبقه میان وزن  -5-6-5-2

تـا   kg5/4) از 2m2/92یـا   ft1000 2این طبقه باید شامل طیف گسـترده از کاغـذها بـا وزن پایـه (وزن در هـر     

kg1/9)lb10  تاlb20( .باشد 

 طبقه سبک وزن -5-6-5-3

 ) باشند.lb10(kg5/4)کمتر از 2m2/92یا  ft1000 2این طبقه باید شامل کاغذهایی با وزن پایه (وزن در هر

 تیشو -5-6-5-4

5-6-5-4-1 

 شود که در بعضی موارد نسبتاً شفاف هستند.ها شامل طیف وسیعی از کاغذهاي تنزیب میتیشو

 



 65 22/04/99  بندي و تصرفات کاالطبقه -پنجمفصل 

 

5-6-5-4-2 

، تیشو باید به عنوان نوعی جاذب، نرم، بدون در نظر گرفتن وزن پایه، نمد کـرپ  دستورالعملبراي اهداف این 

 ، سفره، دستمال حمام و دستمال کاغذي تعریف شود. و بهداشتی شامل دستمال صورت
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 فصل ششم
  

 افزار و اجزاي سیستمسخت
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 کلیات -6-1

 کند.فراهم می را سیستم اسپرینکلراجزاي و  فزاراصحیح سخت کاربرداین فصل الزامات 

   نامه فنیداراي استاندارد یا گواهی -6-1-1

6-1-1-1 

 ،شرایط مطابق با همهنشده است، باید  تعیین دستورالعملاین  توسطبه طور خاص که  وسایلیمواد یا 

 د.شوناستفاده اند، شده نامهیگواه یااستاندارد  يداراکاربردي که براي آن هاي الزامات و محدودیت

6-1-1-1-1 

تجهیز  هاي نصباطالعات فنی و دستورالعملباید خاص  نامهیگواه یااستاندارد تمامی الزامات مربوط به در 

 مشخص شده باشند.

6-1-1-2 

تمام مواد و  شده باشد، برآورده )5-1-1-6(و یا  )4-1-1-6(و  )3-1-1-6( به جز الزاماتی که در بندهاي

  .باشدفنی  نامهداراي استاندارد یا گواهیباید  ،باشندیکه براي عملکرد موفق سیستم ضروري م وسایلی

6-1-1-2-1 

داشتن استاندارد یا به  الزامی) مشابه آن و واشرهاهاي داخلی، ، بخش1تریماجزا و قطعات شیر (شامل 

 فنی جداگانه ندارند. نامهگواهی

6-1-1-3 

نامه داراي استاندارد یا گواهی الزامی نیست ،اندشده مجاز )1-4-6(و  )1-1-3-6(زاتی که در جدول هیجت

 .فنی باشند

6-1-1-3-1 

نامه داراي استاندارد یا گواهیاند باید ذکر شده )1-4-6( و )3-1-1-6( جدوللوله و اتصاالت غیرفلزي که در 

 فنی باشند. 

                                                                                                                                                                                                  
1  - Trim 
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6-1-1-4 

کنند، الزامی نیست می برآوردهرا  )3-5-1-1-9(و  )2-5-1-1-9( ،)2-1-1-9( بندهاي موادي که الزامات

 نامه فنی باشند.داراي استاندارد یا گواهی

6-1-1-5 

کشی تخلیه، شیرهاي تخلیه و نشانگرها، الزامی نیست ستم تأثیري ندارند، مانند لولهاقالمی که بر عملکرد سی

 نامه فنی باشند.داراي استاندارد یا گواهی

6-1-1-6 

مواد یا وسایل جدید باید اجزاي سیستم موجود، شامل سیاالت حامل، را شناسایی و  تأییدیههاي دستورالعمل

 سازگاري دارند. ،جدید داراي تأییدیهمشخص کنند که با اجزاء، وسایل یا مواد 

6-1-1-6-1 

 اجزاي براي ،شیمیایییا مواد روي مواد بر باید براي اصالحات انجام شده  ،نامه یا استانداردگواهیالزامات  این

 شود.انجام نیز  )1-4-6(و  )1-1-3-6(در جدول نامه، داراي استاندارد یا گواهی

 اجزاي تعمیر شده -6-1-2

6-1-2-1 

 است.موجود مجاز  هايدر سیستم جایگزینبه عنوان تجهیزات  1شدهتعمیر  و وسایل استفاده از شیرها

6-1-2-2 

 باشد.جدید یا موجود مجاز نمیهاي شده در سیستمتعمیر هاي از اسپرینکلراستفاده 

 2فشار مجاز -6-1-3

ولی  بندي شده باشدردهگیرد، حداکثر فشار کاري که سیستم در معرض آن قرار می اياجزاي سیستم باید بر

براي ) psi150(bar4/10سطح زمین و  يباالنصب شده براي اجزاي ) bar1/12)psi75فشار کمتر از این  نباید

 .باشدمین مجاز اجزاي نصب شده زیر ز

                                                                                                                                                                               
1- Reconditioned 
2- Rated 
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 هااسپرینکلر -6-2

 کلیات -6-2-1

 باشند. مجاز می نواسپرینکلرهاي نصب تنها 

6-2-1-1 

 باشد.مجاز به نصب مجدد نمی از محل خود باز شود،اسپرینکلر به هر دلیل  وقتی

 شناسایی اسپرینکلر -6-2-2

و بالفاصله بعد از آن  شناسایی سازندهانگلیسی بزرگ براي الفباي یک یا دو حرف  باتمامی اسپرینکلرها باید 

، دفلکتور)، مشخصه 1روزنه(اندازه  K ضریببا اسپرینکلر منحصر به فرد یک سه یا چهار عدد براي شناسایی 

 د.نشوگذاري به طور ثابت عالمتفشار و حساسیت حرارتی بندي درجه

 هاي تخلیه اسپرینکلرهامشخصه -6-2-3

 کلیات -6-2-3-1

میزان ، K ضریبوند، ش برآورده )4-3-2-6(و  )3-3-2-6(، )2-3-2-6( بندهايکه الزامات  در موارديمگر 

 )1-3-2-6(جدول  مطابق بامتفاوت باید  K یبابا ضر هايگذاري براي اسپرینکلرعالمت هو شناس یتخلیه نسب

 شد. با

 هاي لولهرزوه -6-2-3-2

 در جدولموجود با موارد  هاآنلوله اتصال به هاي رزوه نامه فنی کهیا گواهی داراي استاندارداسپرینکلرهاي 

 مجاز هستند.متفاوت است،  )6-2-3-1(

 K-28)400( ازبزرگتر  Kضرایب -6-2-3-3

) K-28)400بزرگتر از  Kضرایب اسمی  بانامه فنی یا گواهیاستاندارد  لیستموجود در  اسپرینکلرهاي

) افزایش K)80–5,6ضریب اسمی اسپرینکلر داراي درصد در مقایسه با  100باشند، باید جریان را به اندازه می

 دهند.

                                                                                                                                                                               
1 - Orifice 
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 اسپرینکلرهاي مسکونی -6-2-3-4

 .هستندمجاز ، آمده است )1-3-2-6(جدول  غیر از آنچه در Kضرایب با مسکونی  اسپرینکلرهاياستفاده از 

 ESFRو  K،CMSA یباضر -6-2-3-5

سریع واکنش زوداطفاکننده  هاي) و اسپرینکلرCMSAاسپرینکلرها با کاربرد مخصوص حالت کنترل (

)ESFRباید حداقل ضریب ( K برابر با اسمی K-11.2 (160)  باشند.داشته 

 ESFRبراي  K ضریب -6-3-2-6

 خطر انتخاب شود. متناسب با باید )ESFR( اسپرینکلر K ضریب

 هاي تصرفمحدودیت -6-2-4

شوند مگر اینکه  نامهیگواه یااستاندارد  يداراتصرف، بندي قسمتی از طبقه تمحافظنباید براي اسپرینکلرها 

 شده باشد. برآورده )2-4-2-6( و) 1-4-2-6(بندهاي  الزامات

 اسپرینکلرهاي مسکونی -6-2-4-1

 )1-5-4-8( در بند مسکونی مطابق آنچه که هايتصرفاز  هاییقسمتباید براي اسپرینکلرهاي مسکونی 

 د.نباش نامهیگواه یااستاندارد  يدارا تعریف شده است،

 ویژه هاياسپرینکلر -6-2-4-2

ي، داراي بندبخش از طبقه یکدر  یساختار خاص یکجهت محافظت از که مجاز هستند اسپرینکلرهاي ویژه 

 .)جعه شودرام 8-4-8 به بندند. (باش نامهاستاندارد یا گواهی

 هاي دماییمشخصه -6-2-5

6-2-5-1 

 مایع(المپ) حباب  شی یاپوش ه، مادکننده جریانصفحه منحرف ،قاببازوهاي  باید خودکار ياسپرینکلرها

و  )4-5-2-6( و )3-5-2-6(بندهاي یا  )2-5-2-6(یا الزامات بند  )1-5-2-6(جدول  الزاماترنگ شده مطابق با 

 د.نباشداشته  )6-2-5-5(

6-2-5-2 

مقاوم  هاياسپرینکلر رنگ شناساییبراي  شده قابیا بازوهاي رنگ  شیپوش هدام دفلکتور، سر االیک نقطه ب
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 مجاز باشد.باید در برابر خوردگی 

6-2-5-3 

یا براي ي اهانشده کارخیا روکششده رنگ  يتزئینی مانند اسپرینکلرها يرنگ شناسایی براي اسپرینکلرها

 .الزامی نیست 2(توکار)فرو رفته و  1هم سطح ي مخفی،اسپرینکلرها

6-2-5-4 

 باشد.دار نمینوع حباب ياسپرینکلرها قاببه کدبندي رنگی بازوهاي  الزامی

6-2-5-5 

 .دار الزامی استهاي حبابجهت مایع داخل اسپرینکلر )1-5-2-6( رعایت کدبندي رنگ مطابق جدول

 خاص هايپوشش -6-2-6

 خوردگیمقاوم در برابر  - 6-2-6-1

6-2-6-1-1 

هایی نصب شوند که باید در محلنامه فنی، داراي استاندارد یا گواهی مقاوم در برابر خوردگی ياسپرینکلرها

 .چنین وسایلی شودخوردگی خورنده تا حدي وجود دارند که سبب  رطوبت یا دیگر بخارات ،مواد شیمیایی

6-2-6-1-2 

تنها باید مقاوم در برابر خوردگی هاي پوشش ،دونش دهبرآور )3-1-6-2-6(بند  الزاماته کمگر در مواردي 

 .به کار برده شوند )3-1-6-2-6(بند  و مطابق با الزامات اسپرینکلرتوسط سازنده 

6-2-6-1-3 

 نده اسـپرینکلر سـاز پوشـش  اسـتفاده از  بـا  تنها فوراً  باید زمان نصب برسد آسیبی که به پوشش محافظ در هر

فاقـد پوشـش   نصـب  کامـل شـدن    که هیچ قسمتی از اسپرینکلر پس از ايگونهبه شودتعمیر ، تأیید شده شروهب

 .نباشد
 

                                                                                                                                                                               
1- Flush 
2- Recessed 
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  هاي تخلیه اسپرینکلرمشخصهشناسایی  -1-3-2-6جدول 

اسمی  Kضریب 

[ ]21gpm(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

4/1 20 5/1-3/1 22-19 25 1 2in. NPT⁄  
9/1 27 0/2-8/1 29-26 3/33 1 2in. NPT⁄  
8/2 40 9/2-6-2 42-38 50 1 2in. NPT⁄  
2/4 60 4/4-0/4 63-57 75 1 2in. NPT⁄  
6/5 80 8/5-3/5 84-76 75 1 2in. NPT⁄  

0/8 115 2/8-4/7 118-107 140 3 4in. NPT⁄یا 
1 2in. NPT⁄ 

2/11 160 7/11-7/10 166-159 200 3 4in. NPT⁄1یا 2in. NPT⁄ 

0/14 200 5/14-5/13 209-195 250 3 4⁄ in.NPT 
8/16 240 6/17-0/16 254-231 300 3 4⁄ in.NPT 
6/19 280 6/20-6/18 301-272 350 1in.NPT 
4/22 320 5/23-3/21 343-311 400 1in.NPT 
2/25 360 5/26-9-23 387-349 450 1in.NPT 
0/28 400 4/29-6/26 430-389 500 1in.NPT 

براي کـاربرد   )3-9-4-4-23(شود. بند اسمی براي اسپرینکلرهاي نوع خشک به منظور انتخاب اسپرینکلر استفاده می Kنکته: ضریب 
 در نظر گرفته شده جهت اسپرینکلر نوع خشک براي محاسبه هیدرولیکی مراجعه شود. Kضرایب 
 

 رنگ هايبنديبندي و کد، طبقهمادهاي بنديدرجه -1-5-2-6جدول 
بندي طبقه بندي دمادرجه حداکثر دماي سقف

 دما
 ايهاي حباب شیشهرنگ کد رنگ

Fo Co Fo Co 
 نارنجی یا قرمز رنگ، یا مشکیبی معمولی 77-57 170-135 38 100
 زرد یا سبز سفید متوسط 107-79 225-175 66 150
 آبی آبی باال 149-121 300-250 107 225
 بنفش قرمز خیلی باال 191-163 375-325 149 300
 مشکی سبز باالخیلیخیلی 246-204 475-400 191 375
 مشکی نارنجی باال العادهفوق 302-260 575-500 246 475
 مشکی نارنجی  باالالعاده فوق 343 650 329 625

 آمیزيرنگ -6-2-6-2

6-2-6-2-1 

 رنگ شوند.آن اسپرینکلرها تنها باید توسط سازنده 
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6-2-6-2-2 

داراي هاي بـا اسـپرینکلر   بایـد  ده باشند،رنگ ش اسپرینکلرها توسط کسانی غیر از سازنده اسپرینکلر جایی که

 د.شون، پاسخ حرارتی و توزیع آب، جایگزین Kضریب  شامل هانو با همان مشخصه نامه،گواهیاستاندارد یا 

6-2-6-2-3 

پوشـاننده   هصـفح  د،نی غیر از سازنده رنـگ شـو  انتوسط کسمخفی که صفحات پوشاننده اسپرینکلرهاي جایی

 د.شوباید جایگزین 

 هاي تزئینیکارينازك -6-2-6-3

6-2-6-3-1 

صـفحات  بـراي   اگـر قابـل کـاربرد باشـد،    براي اسـپرینکلرها و  توسط سازنده تنها باید هاي تزئینی کارينازك

 .به کار رود هاآنمخفی پوشاننده 

6-2-6-3-2 

داراي اسـتاندارد  براي آن طور مشخص شوند باید بههاي تزئینی استفاده میکارينازكکه اسپرینکلرها با جایی

 ند.باشنامه یا گواهی

 محافظ هايپوشش -6-2-6-4

6-2-6-4-1 

هـاي  ماندهباقی در برابرباید  ،کاربرد رزیناختالط با هاي و اتاقمناطق پاشش از ننده کمحافظتاسپرینکلرهاي 

 سوزي، محافظت شوند.موثر در زمان رخداد آتشمازاد  پاشش

6-2-6-4-2 

هـاي سـلفونی بـا ضـخامت     بایـد از کیسـه   ،شـوند محافظـت مـی  ) 1-4-6-2-6( بنـد هایی که مطابق حلمدر 

mm076/0)in.003/0( ود.شهاي کاغذي نازك استفاده یا کمتر و یا کیسه 

6-2-6-4-3 

 جایگزین نمود. )2-2-6-2-6(بند  الزامات مطابق با باید را اندی که رنگ یا پوشش داده شدهیاسپرینکلرها
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 هاي پوشانندهو صفحه 1هاقاب -6-2-7

6-2-7-1 

 ،شـوند که براي پوشش فضاي حلقوي دور اسپرینکلر استفاده مـی  وسایلیي پوشاننده یا سایر هاقابها، صفحه

 باشند. نامهداراي استاندارد یا گواهیر اسپرینکلر واستفاده د برايباید فلزي یا 

6-2-7-2 

باید به عنوان بخشـی از   ،شونداستفاده می سطح همرفته و فرو ،توکار مخفی،یی که براي اسپرینکلرهاي هاقاب

 .باشند نامهداراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلر  مجموعه

6-2-7-3 

بخشـی از مجموعـه   بایـد بـه عنـوان     ،شونداستفاده میمخفی اي که براي اسپرینکلرهاي هاي پوشانندهصفحه

 .باشندنامه داراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلر 

6-2-7-4 

 قاب مجاز نیست.یا پنهان ثابت نگاه داشتن صفحه پوشاننده بندي منفذ یا آببراي کاري کاري یا چسببتونه

 هامحافظ -6-2-8

داراي استاندارد یا هاي استفاده از محافظ با باید ،یکی هستندمکانمعرض صدمات  اسپرینکلرهایی که در

 محافظت شوند. نامه،گواهی

 ذخیره یاسپرینکلرهاي یدک -6-2-9

6-2-9-1 

اسپرینکلرهاي عمل کرده یا به هر نحو  با به سرعتشوند تا  دارينگهاسپرینکلر یدك باید در محل  6حداقل 

 شوند.جایگزین  ،آسیب دیده

6-2-9-2 

 باشند. شابهم ي نصب شده در محلدمایی اسپرینکلرها هايبنديدرجه اسپرینکلرها باید با نوع و

                                                                                                                                                                               
1- Escutcheons 
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6-2-9-3 

 سلسـیوس  درجـه  38از  هـا آن مـاي کـه د  شوند دارينگهگرفته و در محلی  قرار کابینتاسپرینکلرها باید در 

 شود.ن) بیشتر فارنهایت درجه 100(

6-2-9-4 

 الزمخشـک یـدکی    يسـپرینکلرها ا، شـوند میهاي مختلف نصب هایی که اسپرینکلرهاي خشک با طولجادر 

 شده باشد. ایجاد سرویسبازگشت سیستم به  راهی که ، به شرطنیست

6-2-9-5 

 زیر باشد: شرحشده و به  نصبهاي بنديهیدکی باید شامل تمام انواع و درج ذخیره اسپرینکلرهاي

 اسپرینکلر باشد. 6کمتر از  نباید -اسپرینکلر  300کمتر از شده با  محافظتتأسیسات براي   -1

 .اسپرینکلر باشد 12کمتر از  نباید - اسپرینکلر 1000تا  300شده با  محافظتتأسیسات براي   -2

 اسپرینکلر باشد. 24کمتر از  نباید -اسپرینکلر 1000بیش از شده با  محافظتتأسیسات براي   -3

6-2-9-6 

 تعـویض نصـب یـا   بـراي   ذخیره باید یک آچار مخصوص اسـپرینکلر،  کابینتبراي هرنوع اسپرینکلر موجود در 

 توسط سازنده فراهم شده باشد.سیستم در  اسپرینکلرها

6-2-9-7 

 شود. نصباسپرینکلر  1در کابینتباید  ،اندکه در محل نصب شده ییاز اسپرینکلرها لیستی

6-2-9-7-1 

 باید شامل موارد زیر باشد: لیست

روزنـه،  ، کننده جریانصفحه منحرفنوع  یا نام سازنده، ،در صورت وجود (SIN)شماره شناسایی اسپرینکلر  .1

 فشار. بنديدرجهحساسیت حرارتی و مدل، 

 شرح کلی .2

 کابینتهر نوع در  عدادت .3

                                                                                                                                                                               
1 - Cabinet  

 

 



سپرینکلرها)             دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 78  هاي بارنده خودکار اطفاي حریق (ا

 

 لیست بازنگريدور یا صتاریخ  .4

 باالي سطح زمین 1و تیوبلوله  -6-3

 کلیات -6-3-1

6-3-1-1 

 با بندطابق میا  برآورده یا فراتر از آن باشد ورا  )1-1-3-6(باید یکی از استانداردهاي جدول  تیوبلوله یا 

 باشد. )6-3-7-8(
 یا لوله ابعاد و مصالح تیوب  -1-1-3-6جدول 

 ابعاد و مصالح  استاندارد

 )جوش داده شده و بدون درزآهنی ( کشیلوله

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 

6-3-1-1-1 

 .مجاز باشد) m6/0)in.24حداکثر دالیا  از طریق دیوار ساختمانباید براي امتداد داخل  زیرزمینیلوله 

                                                                                                                                                                               
1 - Tube 
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6-3-1-2 

  باشد. )4-3-6(یا  )3-6-6( ،)2-3-6( مطابق بندهايلوله فوالدي باید 

6-3-1-3 

 باشد. )5-3-6(بند مسی باید مطابق  تیوب

6-3-1-4 

 باشد. )7-3-6(بند لوله غیرفلزي باید مطابق با 

6-3-1-5 

 باشد. )7-3-6( بند لوله برنجی باید مطابق با

 1نورد شیاردار شدهجوش داده شده یا  -لوله فوالدي -6-3-2

-6(بنـد   با جوشکاري مطـابق شود و به کار برده می، )1-1-3-6(در جدول  ارجاع شده زمانی که لوله فوالدي

حـداقل ضـخامت اسـمی دیـواره      د،وشمی، متصل )3-5-6(بند  مطابق لوله و اتصاالت نورد شیاردار شده، یا )5-2

هـاي  بـراي لولـه  )، in5(mm125هاي تا براي لوله با اندازه 10باید، رده  )bar7/20)psi300 تا لوله براي فشارهاي

ــدازه ــ )mm150)in6 ان ــه  و )mm40/3)in134/0ر براب ــراي لول ــايب ــا  mm200 ه ــا  mm250)in.8ت  ،)in.10ت

mm78/4)in.188/0( هايبراي لوله و mm300)in.12 (برابر mm38/8)in.33/0( .باشد 

 رزوه شده -هاي فوالديلوله -6-3-3

یا  )1-5-6(بند شده در  ارجاع اي، با اتصاالت رزوه)1-1-3-6(جدول  ارجاع شده درهنگامی که لوله فوالدي 

براي فشارهاي باالتر از  شود، حداقل ضخامت دیواره لولهمتصل می 2با تراش شیاردارشدهلوله  بااتصاالتی توسط 

bar7/20)psi300(  براي اندازه [ 30رده  شدهتعیینجدول پیشباید مطابق باmm200)in.8و یا  ]رت)و بزرگ

 باشد.] )mm200)in.8براي اندازه کمتر از[ 40شده رده تعیینجداول پیش

 فنی نامهداراي استاندارد یا گواهیهاي فوالدي ویژه لوله -6-3-4

داراي  )8-7-3-6(بند  طابقمویژه  ه طورهاي فوالدي که بفشار و ضخامت دیواره براي لوله هايمحدودیت

                                                                                                                                                                              
1 - Roll-grooved 
2 - Cut grooves 
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شده توسط مرجع  منتشرلوله و یا  نامهگواهیمجازند مطابق با الزامات  ،نامه فنی هستنداستاندارد یا گواهی

 صالح باشند.ذي

 مسی تیوب -6-3-5

مشخص شده است، هنگامی که در  )1-1-3-6(موجود در جدول  مسی همانطور که در استانداردهاي تیوب

 باشد. Mیا نوع  L، نوع Kشود باید داراي ضخامت دیواره از نوع اسپرینکلر استفاده می هايسیستم

 لوله برنجی -6-3-6

بـا  ) psi175(bar12 ) و بـراي فشـار  in.6(mm150 مشخص شده تاابعاد )1-1-3-6(لوله برنجی که در جدول 

 خیلـی زیـاد  ) بـا وزن  in.8(mm200 ابعادو ) bar7/20)psi300 و براي فشار استوزن استاندارد مجاز به استفاده 

 .استمجاز به استفاده 

 لوله غیرفلزي -6-3-7

بررسی شده و براي این  خودکار اسپرینکلر نصب در لوله غیرفلزيمناسب بودن  )1-1-3-6(جدول  مطابق

 .باشندمی نامهداراي استاندارد یا گواهیمنظور 

6-3-7-1 

، شامل هاآن تأییدیههاي محدودیت با مطابقباید نامه داراي استاندارد یا گواهیلوله غیرفلزي نصب 

 .باشدهاي نصب، دستورالعمل

6-3-7-1-1 

شده در استاندارد یا تعیینهاي اندازي شرکت سازنده باید شامل محدودیتهاي نصب و راهدستورالعمل

 باشد. آن نامهگواهی

6-3-7-2 

ش داده شده از پوش فوالديهاي لولهرود که از به کار می شده هاي ترکیبسیستم که لوله غیرفلزي در وقتی

از لحاظ سازگاري با لوله  ، پوشش لوله فوالدي بایدکننداستفاده میو لوله غیرفلزي خوردگی مانع مواد  خل بادا

 غیرفلزي در آزمایشگاه بررسی شود.
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6-3-7-3 

شوند، هاي فلزي بدون پوشش داخلی استفاده میبا لوله شدهترکیبهاي هنگامی که لوله غیرفلزي در سیستم

 .الزم نیستارزیابی اضافی گونه هیچ

6-3-7-4 

هاي روغن رود،به کار میلوله فوالدي استفاده از با  شده هاي ترکیبهنگامی که لوله غیرفلزي در سیستم

 مواد لوله غیرفلزي سازگار باشند.لوله فوالدي باید با براي  رفتهبه کار  هانندهکروانبرش و 

6-3-7-5 

 ، باید از لحاظ سازگاري با مواد لولهمورد نظر استلوله غیرفلزي منافذ  دربراي کاربرد که  بندمواد آتش

 غیرفلزي بررسی شود.

6-3-7-6 

ي خطر هادر اتاقباید مجاز به نصب کم خطر  هايبراي تصرف نامهداراي استاندارد یا گواهیلوله غیرفلزي 

 د.است، باشن )2m37)2ft400از  کمترمساحت اتاق  که يکم خطر هايمتوسط تصرف

6-3-7-7 

 نامه باشند.داراي استاندارد یا گواهیتصرف بندي طبقهیک از هایی بخش رايلوله غیرفلزي نباید ب

6-3-7-8 

 نامه فنیداراي استاندارد یا گواهی تیوبلوله و 

6-3-7-8-1 

 سـرویس اسپرینکلر خودکار بررسـی و بـراي ایـن نـوع      مناسب بودن در نصبکه براي  تیوبانواع دیگر لوله و 

نیست و بـا آنچـه    هاآنولی محدود به  ،بوده CPVC، شامل لوله فوالدي و باشندنامه میداراي استاندارد یا گواهی

شـده  تعییني هامحدودیتکه مطابق با  باشدمجاز  جاییدر  باید ،است متفاوت آورده شده )1-1-3-6( در جدول

 باشد.نصب شده  )هاي نصبستورالعملشامل د(، هانامهدر استاندارد یا گواهی
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6-3-7-8-2 

هـاي خطـر   اتـاق ، مجاز بـه نصـب در   تصرفات کم خطربراي  نامه،داراي استاندارد یا گواهیهاي تیوبها و لوله

 هستند.خطر کم هايدر تصرف )2m37)2ft400از  کمترمساحت اتاق متوسط با 

6-3-7-8-3 

 شود. نامهداراي استاندارد یا گواهیتصرف بندي طبقهیک از هایی بخش راينباید ب تیوب لوله یا

6-3-7-8-4 

مجـاز   هاآننامه استاندارد یا گواهیکه در  طورهمانباید  ،نامهداراي استاندارد یا گواهیو تیوب خم کردن لوله 

 .انجام شوداست، شمرده شده 

  تیوبخم کردن لوله و  -6-3-7-9

6-3-7-9-1 

باشـد و   10رده یا هر لوله فوالدي که ضـخامت دیـواره آن برابـر یـا بیشـتر از       10 رده خم کردن لوله فوالدي

کـاهش   یا دار شدن، اعوجاجهیچگونه تاب برداشتن، موجها بدون باید وقتی که خم کردن، Lو  Kمسی نوع  تیوب

 شد.بامجاز  د،شوانجام می انحراف قابل توجه دیگري حول مرکز هر یاقطر 

6-3-7-9-2 

و  )mm50)in.2هـاي  برابـر قطـر لولـه بـراي لولـه      6مسی، حداقل شعاع خـم بایـد    تیوبو  40 رده براي لوله

 بزرگتر باشد. ) وmm65)in.5/2 هايبرابر قطر لوله براي لوله 5کوچکتر و 

6-3-7-9-3 

 باشد. هاي لولهاندازهبراي همه برابر قطر لوله  12هاي فوالدي دیگر، حداقل شعاع خم باید هبراي تمام لول

6-3-7-9-4 

 هـا آن نامـه اسـتاندارد یـا گـواهی    مطـابق گونه که  همان نامهیگواه یااستاندارد  يداراو تیوب خم کردن لوله 

 .استشده است، مجاز  تعیین
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 شناسایی لوله و تیوب -6-3-7-10

6-3-7-10-1 

) 8-7-3-6(بنـد   و طبـق هسـتند   نامـه یگواه یااستاندارد  يداراهایی که به طور خاص ها شامل لولهلوله همه

 درسـتی شناسـایی شـود،   کـه نـوع لولـه بـه      ايگونـه باید توسط سازنده در امتـداد طـول خـود بـه     اند،مجاز شده

 د.نذاري شوگعالمت

6-3-7-10-2 

 باشد. )، قابل مشاهدهmm610)ft2با طول بیش از لوله ذاري باید بر روي هر قطعه گعالمت

6-3-7-10-3 

 لوله باشد. مدل یا ردهمعرفی ، سازندهشناسایی لوله باید شامل نام 

 اتصاالت -6-4

6-4-1 

گیرنـد یـا   بر را در )1-4-6(شوند باید استانداردهاي جـدول  هاي اسپرینکلر استفاده میاتصاالتی که درسیستم

 تطابق داشته باشند. )4-4-6(و  )2-4-6(اینکه با 
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 ابعاد و مصالح اتصاالت -1-4-6جدول 

 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 برنزي
ASTM B16.15 Cast Bronze Threaded Fittings 

6-4-2 

 نیز باشند. )4-4-6(، اتصاالت غیرفلزي باید مطابق با قسمت )1-4-6(عالوه بر استانداردهاي جدول 

 اتصاالت غیرفلزي -6-4-3

هاي اسپرینکلر خودکار هستند باید براي سازگاري با سیستم )1-4-6(اتصاالت غیرفلزي که مطابق با جدول 

 یااستاندارد  يدارا. اتصاالت غیرفلزي باشند نامهیگواه یااستاندارد  يدارا ،براي این سرویسمورد بررسی و 

، استذکر شده  هاآنو دستورالعمل نصب نامه استاندارد یا گواهیه در کهایی باید مطابق محدودیت نامه،یگواه

 .به کار گرفته شوند

6-4-3-1 

داخلی استفاده  کشی فلزي داراي پوششهاي ترکیبی با لولهدر سیستم ،که اتصاالت غیرفلزي هنگامی

 آزمایشو در آزمایشگاه دار باید از لحاظ سازگاري با اتصاالت غیرفلزي بررسی شوند، اتصاالت فوالدي پوششمی

باید با مواد اتصال غیرفلزي فوالدي لوله  ساختمورد استفاده در  هايکنندهروانو کننده هاي خنکروغن شوند.

  د.نسازگار باش
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6-4-3-2 

و اتصاالت  داخل در بدون پوشش فوالدي شامل لوله يهاسیستم با که اتصاالت غیرفلزي در ترکیبهنگامی

مورد  هايکنندهروانو کننده خنک هاي. روغنالزم نیستگونه ارزیابی اضافی  شوند، هیچمی غیرفلزي استفاده

 د.نغیرفلزي سازگار باش دهندهباید با مواد اتصالفوالدي لوله  ساختاستفاده در 

6-4-3-3 

با مواد  باید از لحاظ سازگارينظر هستند،  فلزي مد براي استفاده در منافذ اتصال غیرکه  بندمواد آتش

 ند.شوبررسی غیر فلزي  دهندهاتصال

6-4-4 

داراي استاندارد  سرویساین  اسپرینکلر خودکار بررسی و براينصب انواع دیگر اتصاالت که براي سازگاري با 

 )1-4-6( و با آنچه در جدولنباشد  هاآنولی محدود به  بوده CPVCباشند، که شامل فوالد و  نامهیا گواهی

ود، شامل خ نامهشده در استاندارد یا گواهیتعیین يهامحدودیتمطابق با  وقتی باشد،تفاوت مده، مآ

 .کاربرد هستندمجاز به نصب شده باشند، اندازي هاي نصب و راهدستورالعمل

 تصالا فشار محدوده -6-4-5

6-4-5-1 

با الگوي وزنی استاندارد مجاز به استفاده در مواردي هستند که فشار  و کوچکتر )mm50)in.2اتصاالت چدنی

 .شود) بیشتر نمیbar7/20)psi300از 

6-4-5-2 

و کوچکتر با الگوي وزنی استاندارد مجاز به استفاده در مواردي  )mm150)in.6اتصاالت آهنی چکش خوار

 شود.) بیشتر نمیbar7/20)psi300هستند که فشار از 

6-4-5-3 

 bar1/12وقتی که فشار از  ،کنندورده نمیآرا بر )2-5-4-6(و  )1-5-4-6(ي ندهاصاالتی که الزامات بات

)psi175( پیروي کنند. شود باید از الگوي فوق سنگینبیشتر می 
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6-4-5-4 

براي طبقه ، ASTM B 16,15استاندارد  طابق بادار مگري شده و رزوهاستفاده از اتصاالت برنزي ریخته

 از در مواردي که فشار 250نباشد و از رده  )bar7/13)psi200 در مواردي که فشار بیش ازاتصال،  125 (کالس)

bar6/27)psi400مجاز است.نشود ) بیشتر ، 

6-4-5-5 

ذکر  آن نامهاستاندارد یا گواهیفشارهایی که در حداکثر ، براي تحمل نامهداراي استاندارد یا گواهیاتصاالت 

 هستند.به استفاده مجاز شده است، 

 1مهره ماسوره کوپلینگ و - 6-4-6

6-4-6-1 

 باشند.نمی )mm50 )in.2هاي بزرگتر از مجاز به استفاده در لوله دار،رزوههاي مهره ماسوره

6-4-6-2 

 هايمشخص براي استفاده در سیستمبه طور باید  داراز نوع رزوههاي غیر مهره ماسورهها و کوپلینگ

 .باشند نامهداراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلر 

 3هاو کاهنده 2مادگی هاي نري وتبدیل -6-4-7

6-4-7-1 

لولـه   انـدازه د، هر زمـان کـه تغییـري در    ننشوبرآورده  )3-7-4-6(و  )2-7-4-6(بندهاي  تا زمانی که الزامات

 تکه کاهنده مورد استفاده قرارگیرد.ایجاد شود باید یک اتصال یک

6-4-7-2 

 وجهیشش  نري و مادگی هاياستفاده ازتبدیلباشد، نمورد نیاز موجود  اندازهزمانی که اتصاالت استاندارد در 

 .است ورودي اتصاالت، مجازاندازه براي کاهش  صاف سطحبا یا 

                                                                                                                                                                                                 
1- Union 
2- Bushings 
3- Reducers 
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6-4-7-3 

اسـتفاده  ذکر شده اسـت، مجـاز بـه     )2-20-15-8(بند  همانطور که در وجهی شش نري و مادگی هايتبدیل

 هستند.

6-4-7-4 

 کاربرد ندارند. CPVCدر مورد اتصاالت  )2-7-4-6(و  )1-7-4-6(بندهاي الزامات 

 متصل کردن لوله و اتصاالت -6-5

 دارلوله و اتصاالت رزوه -6-5-1

6-5-1-1 

رزوه گـام  (بخـش:  ASME B1.20.1  اسـتاندارد  مطابق با هاآنگام رزوه  ها و اتصاالت رزوه شده بایدتمام لوله

 لوله براي مصارف عمومی) باشد.

6-5-1-2 

بـراي  [ 40و یا رده  ]و بزرگتر )mm200)in.8 براي اندازه[ 30هاي فوالدي با ضخامت دیواره کمتر از رده لوله

دار هسـتند، کـه بـراي نصـب در     تنها زمانی مجـاز بـه الحـاق بـا اتصـاالت رزوه      ]وکوچکتر )mm200)in.8اندازه 

 آمـده  دهـایی کاربر چنـین  نامـه استاندارد یـا گـواهی  خودکار بررسی و مناسب شناخته شوند و در  ياسپرینکلرها

   باشند.

6-5-1-3 

 قابل استفاده هستند. روپیچهاي اتصال یا نوارها تنها روي رزوه بنديترکیبات آب

 ها و اتصاالت جوشکاري شدهلوله -6-5-2

 کلیات -6-5-2-1

6-5-2-1-1 

-6( هايبنـد با  مطابقهاي اسپرینکلر تنها در زمانی مجاز است که اتصال لوله برايوشی جوشکاري به عنوان ر

 باشد. )6-2-5-6(تا  )5-2-2
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 ساخت -6-5-2-2

6-5-2-2-1 

 هايبنـد د مگر اینکه الزامـات  وش 1اريککارگاه جوش درد، لوله باید وشمی کاريزمانی که لوله اسپرینکلر جوش

 د.نشو برآورده )3-2-5-6( و )6-5-2-2(

6-5-2-2-2 

، را ایجـاد نمایـد  کشـی در محـل   هنگامی که مشخصات طراحی نیـاز بـه جوشـکاري بخشـی از سیسـتم لولـه      

سـاختمانی ایـران    يجوشـکار نامـه  آیینهاي اسپرینکلر هنگامی مجاز است که مطابق با استاندارد جوشکاري لوله

و  )22-15-8( مطـابق بنـدهاي  یکی الزم مکـان ت باشد و اتصـاال کشور  برنامه و بودجهسازمان  228نشریه شماره 

  تأمین شوند. )8-16-3(

6-5-2-2-3 

هاي طولی لرزش حاصل از زلزله مجاز به جوشکاري در محل هستند بـه  بندو خارهاي الزم براي مهار 2هازبانه

 .انجام شودشرط آنکه فرایند جوشکاري با توجه به 

6-5-2-2-4 

برخورد برف و باران و تگرگ یا بادهاي شدید بـا منـاطق جوشـکاري     مکانهایی که اجوشکاري نباید در محل

 انجام شود. ،ها وجود داردشده لوله

6-5-2-2-5 

اسـپرینکلر مجـاز   هـاي  سیستمبرش با استفاده از شعله و جوشکاري به عنوان راهکاري براي اصالح و یا تعمیر 

 باشد.نمی

 اتصاالت -6-5-2-3

6-5-2-3-1 

باشـند  نامه داراي استاندارد یا گواهیروند باید از نوع ها به کار میشده که براي اتصال لوله اتصاالت جوشکاري

                                                                                                                                                                               
1- Shop welding  
2- Tabs 
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 تولید شده باشند. )1-4-6(و یا اینکه مطابق با جدول 

6-5-2-3-2 

کـه در   طـور هاي مورد قبول جوشکاري، همـان شباید با یکی از رو )1-3-2-5-6(بند  درشده  اتصاالت اشاره

مـورد قبـول باشـد و     دستورالعملاز نظر این محصول، داشته باشد و  مطابقتقسمت چهارم این فصل اشاره شده، 

 سازگار باشد. دستورالعملهاي این با دیگر بخش و ضخامت دیواره صالحهمچنین م

6-5-2-3-3 

رت لب به لب به هـم جـوش داده   به صو )3-4-2-5-6(بند  ها با توجه به الزاماتیی که انتهاي لولههامکاندر 

  دیگر نیازي به اتصاالت نیست. ،شوند

6-5-2-3-4 

کاهش پیدا کند، یک اتصال کاهنده مناسب با توجه به الزامـات   کشییک مسیر لولههنگامی که اندازه لوله در 

 مورد نیاز است. )1-3-2-5-6( بند

 الزامات جوشکاري -6-5-2-4

6-5-2-4-1 

جوشـکاري شـیاري بـا نفـوذ      ،1کامل يبا استفاده از جوشکاري نفوذجوش جوش بین لوله و اتصاالت خروجی 

 باشد.مجاز  3ايو یا جوش ماهیچه 2جزئی

6-5-2-4-2 

mm8/4 )in. 3ضخامت اتصال جوش یا  ،نباید کمتر از ضخامت لوله ییحداقل ضخامت گلو
16

کمتـر  هر کدام  ،)

 باشد.است، 

6-5-2-4-3 

اي کـه نفـوذ کامـل قابـل     گونـه باشـند بـه   هم ترازو کامالً  شده پخ داده ،باید برش داده پیرامونی هاتصاالت لب

 دستیابی باشد.

                                                                                                                                                                               
1 -Full penetration welds 
2 -Partial penetration groove welds 
3 -Fillet welds 
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6-5-2-4-4 

 .الزامی نیست جوشکاري با نفوذ کامل

6-5-2-4-5 

شوند، جوش بایـد در  ها جوش داده میاي به لولهبا استفاده از یک جوش ماهیچه 1روکار هايهنگامی که فلنج

برابـر ضـخامت جـداره لولـه یـا       25/1ها قرار گیرد و حداقل ضخامت گلویی آن نبایـد کمتـر از   فلنج جدارهسمت 

 باشد.   -که کمتر است هاآنهر کدام از  - جداره فلنجضخامت 

6-5-2-4 

هاي سطحی بر روي سطح داخلـی  جوشکاري )،5-4-2-5-6( بندمطابق  الزام شده جداريجوشکاري بر عالوه 

   باشند.مجاز میبندي ها به عنوان آبفلنج

6-5-2-4-7 

برابر ضـخامت دیـواره    25/1هاي مهارکننده طولی زلزله باید داراي حداقل ضخامت جوش دهانه به اندازه زبانه

 جوش داده شوند. ،ترین ابعادلوله باشند و در هر دو طرف طوالنی

6-5-2-4-8 

 شود موارد زیر باید اعمال شود:هنگامی که جوشکاري انجام می

شی باید قبل از جوشکاري اتصاالت در محل به طور کامل و به اندازه قطر داخلی کدر لوله هاي خروجیحفره  -1

 اتصاالت بریده شوند.

 شوند. ا باید برداشتههشابلون  -2

پسماندهاي داخلی و ضایعات جوشکاري  ر باشد و همهها باید داراي لبه صاف هموادهانه برش داده شده لوله  -3

 باید برداشته شود.

 کشی نفوذکنند.قطر داخلی لوله به نباید اتصاالت  -4

 ها یا اتصاالت جوش داده شوند.نباید به انتهاي لولهفوالدي صفحات   -5

 .ایجاد شوداتصاالت نباید تغییر در   -6

                                                                                                                                                                               
1 -Slip-on 
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ها مجاز به جوش دادن بر روي دهندهاي و یا سایر اتصالویههاي زاي چشمی، بستهاپیچها، ها، گیرهمهره  -7

 اند.ذکر شده )7-4-2-5-6(و  )3-2-2-5-6( هايبندلوله یا اتصاالت نیستند، مگر در مواردي که در 

mm2)in 1ناقص، تخلخل سطح با قطر بزرگتر از  ذوبترك، داراي باید نهاي کامل جوشکاري
16

نفوذ جوش  و) 

mm1)in 1ا ی یوارهد درصد ضخامت 25تر از عمیق
32

 باشند. )، هر کدام کمتر است،

mm4/2)in 3 نباید از هاي نهاییبا جوش لب به لب پیرامونیجوش  ضخامت  -8
32

 ) بیشتر شود.

 ارزیابی -6-5-2-5

6-5-2-5-1 

 د.شوانجام هر عملیات جوشکاري باید توسط پیمانکار یا سازنده آماده و تأیید  از روش جوشکاري قبل

6-5-2-5-2 

اسـت   الزامـی ها و اپراتورهاي جوشکاري کیفی روند جوشکاري براي استفاده و عملکرد تمام جوشکاري ارزیابی

هـاي  براي بویلرهـا و دیـگ  ( ASME، کدهاي )شرایط و روند مخصوص جوشکاري( ،AWS B2.1و باید با الزامات 

ارزیابی کیفـی  و یا دیگر استانداردهاي  ،کاريلحیم، شرایط جوشکاري و IX، بخش نهم )بخار و مخازن تحت فشار

مجـاز   )3-5-2-5-6(بنـد  مگـر در مـواردي کـه در    الزم االجراي مراجع ذیصالح، مطابقت داشته یا فراتـر باشـد،   

  .ستا شمرده شده

6-5-2-5-3 

(شـیاري و  هـاي بـا نفـوذ جزئـی     بایـد جـوش   ،با نفوذ کامل در اتصاالت کاريموفق فرایند جوش کیفی ارزیابی

 .  دربرگیرد دستورالعملاي را نیز مطابق مقررات این هاي ماهیچهاي) و جوشماهیچه

6-5-2-5-4 

توان همچنـان مـورد   را می اندمجاز شمرده شده دستورالعملهاي قبلی این نسخهدر هاي جوشکاري که شرو

 .داداستفاده قرار 

6-5-2-5-5 

 مسئول هستند. هاي انجام شده توسط آنانشکاريپیمانکاران یا سازندگان نسبت به تمامی جو
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6-5-2-5-6 

نامه کیفیت کتبـی تهیـه و   صالح باشد و یک ضمانتهر پیمانکار یا سازنده باید در دسترس قانون و مراجع ذي

 را تضمین نماید. )4-2-5-6(بند ارائه نماید که تطابق فرایند با الزامات 

 سوابق -6-5-2-6

6-5-2-6-1 

پس از اتمـام جوشـکاري هـر لولـه، یـک عالمـت یـا نشـان قابـل          باید  اپراتورهاي دستگاه جوشجوشکارها یا 

 نمایند. درجشناسایی را بر روي قطعه مجاور محل جوشکاري شده، 

6-5-2-6-2 

 صـالح باشـد، بـا   مقـام قـانونی ذي  در دسـترس  را کـه بایـد   شـده   گـواهی سوابق باید پیمانکاران یا سازندگان 

مـدارك   بـه همـراه   هـا آنبـه کـار رفتـه توسـط      اپراتورهاي دستگاه جـوش یا  جوشکاري ته وهاي به کار رفشرو

 نگه دارند. هاآنشناسایی جوشکاري 

6-5-2-6-3 

 دهنده تاریخ و نتیجه ارزیابی کیفی وروش عملکرد باشند.سوابق باید نشان

 1اي)(کام و زبانه دارهاي اتصال شیارروش -6-5-3

6-5-3-1 

داراي شیارهاي برش خورده،  باید ،شوندهاي شیاردار متصل میبوشن هب که ها و وسایلیشیر ،لوله، اتصاالت

 ها باشند.بوشنسازگار با با ابعاد ي اشده شیارهاي ریخته شده یا نورد

6-5-3-1-1 

هستند یا بدین استاندارد شده هاي شیار، ویژگیمطابق با  هایی کهبوشنو  ها، وسایلشیر ،لوله، اتصاالت

 نظر گرفته شوند. در هم با باید سازگار نامه باشند وداراي استاندارد یا گواهیمنظور 

                                                                                                                                                                                                 
1- Groove 
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6-5-3-1-2 

 .استقابل قبول  )1-5-5-6(مطابق بند هاي ایجاد شیار و روش سایر ابعاد

6-5-3-2 

 عملگر و سیالبیپیش ،لوله خشک هايسیستم مورد استفاده در که هاآنهاي واشرو هاي شیاردار بوشن

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیخشک سیستم باید براي سرویس  هستند،

 و برنجیکاري شده اتصاالت لحیم -6-5-4

6-5-4-1 

، ASTM B 828اسـتاندارد  شـده در   ارائههاي شاید مطابق با روب کاري، در صورت مجاز بودن،اتصاالت لحیم

 .مس باشد مسی و آلیاژاتصاالت و تیوب استاندارد ساخت اتصاالت مویی با 

6-5-4-2 

لولـه مسـی بایـد     تد، اتصـاال نشـو برآورده مـی  )4-4-5-6(یا  )3-4-5-6(بندهاي  غیر از مواردي که الزامات

 ند.برنجی باش

6-5-4-3 

دمـایی  بنـدي  خطـر کـه طبقـه   کـم معـرض، در تصـرفات   هـاي لولـه تـر در    سیستم رايکاري باتصاالت لحیم

 ت.اس، مجاز یا معمولی استمتوسط  از نوع دما نصب شده ياسپرینکلرها

6-5-4-4 

) کـه  یک(گروه متوسط مجاز باشند خطر و کم خطر در تصرفات هاي لوله تر سیستمبراي کاري اتصاالت لحیم

 .مجاز است اسپرینکلر دماییبندي درجهبدون توجه به از نوع مخفی است،  کشیلوله

6-5-4-5 

 د.نباش )1-1-3-6( باید مطابق با جدولکاري لحیم هايشار

6-5-4-6 

 د.نخوردگی باال باش با قابل نباید از نوع ، در صورت استفاده،لحیم برنجی هايشار
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 هاي اتصالسایر روش -6-5-5

6-5-5-1 

براي این  نامهداراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلر خودکار و  تأسیسات برايهاي اتصال بررسی شده سایر روش

هـاي  شـامل دسـتورالعمل   ،هاآن یا استاندارد فنینامه گواهیکه در  ییهابا محدودیت هنگامی که مطابقخدمات، 

 هستند. به استفاده نصب شوند، مجاز نصب،

 اتصاالت خروجی -6-5-5-2

بایـد الزامـات زیـر را     ،شـوند اسپرینکلر استفاده مـی هاي سیستمواشرهاي الستیکی که در  باخروجی  اتصاالت

 کنند: برآورده

 د.ننصب شو نامه،داراي استاندارد یا گواهیو هاي نصب سازنده دستورالعملمطابق با   -1

 شوند. ها باید برداشتهشابلون  -2

 شوند. برداشتههاي برش ها صاف برش داده شود و تمامی ماندهلبه  -3

 اعمال نشده باشد هاآنتغییري در   -4

 لوله ايانتهپرداخت  -6-5-6

6-5-6-1 

 شوند. از دو انتهاي لوله برداشتهها باید ها و پرهپلیسه ،پس از برش

6-5-6-2 

بایـد مطـابق    ،هـا آنانتهـاي  پرداخـت  بـا   ونامـه  داراي استاندارد یـا گـواهی  مورد استفاده با اتصاالت  هايلوله

 باشند. هاآن نامهاستاندارد یا گواهیاتصاالت و الزامات سازنده  يهادستورالعمل

 آویزها-6-6

 باشند. )1-9( آویزها باید مطابق با الزامات بخش

 شیرآالت -6-7
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 کلیات -6-7-1

 الزامات فشار شیر -6-7-1-1

بنـدي فشارشـان   درجـه شود، شیرها بایـد بـا توجـه بـه     بیشتر می) bar1/12)psi175هنگامی که فشار آب از 

 د.شوناستفاده 

 زمان بسته شدن شیرها -6-7-1-2

در حالت کامل باز (زمانی که با حداکثر سرعت بسته نباید نامه داراي استاندارد یا گواهیشیرآالت نشانگر 

 .بسته شوند ثانیه 5در کمتر از شوند) می

 نامهداراي استاندارد یا گواهی دارنشان هايشیر -6-7-1-3

هاي باید از نوع شیر هاده آب اسپرینکلرکننهاي تأمینبع آب و لولهابه من اتصاالتکننده کنترل هايتمام شیر

-6(، یا )2-3-1-7-6(، )1-3-1-7-6( هايندالزامات ب، مگر اینکه باشند ،نامهداراي استاندارد یا گواهیدار نشان

 د.نبرآورده شو )7-1-3-3

6-7-1-3-1 

داراي  1دهندهپست نشانکه مجهز به یک نامه داراي استاندارد یا گواهی اي دفنیدروازه شیراستفاده از 

 .باشد، مجاز استمینامه استاندارد یا گواهی

6-7-1-3-2 

که  طمینانوضعیت قابل ا پست نشان دهندهمجهز به  نامهداراي استاندارد یا گواهی شیر کنترل آبمجموعه 

 .مجاز استبه ایستگاه نظارت دور از محل متصل است، 

6-7-1-3-3 

شـکل    Tآچـار  رو تأیید شـده داراي سطحی ماشینبا جعبه  اي دفنیدروازه، مانند شیر بدون نشانگر شیریک 

 .به استفاده استباشند، مجاز  سؤول مورد قبولقانونی م ماقکه توسط م درصورتی

                                                                                                                                                                               
1 - Indicator Post 
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 مدل ویفريشیرآالت  -6-7-2

 اي نصب شوند که با عملکردگونهباید به تا بیرون از بدن شیر امتداد دارند،با اجزایی که  ویفري شکل هايشیر

 سیستم تداخل نداشته باشند. دیگر هیچ کدام از اجزاي

 هاي آزمونو شیر تخلیه هايشیر -6-7-3

 باید تأیید شده باشند. تخلیهو  آزمونشیرآالت 

 شناسایی شیرآالت -6-7-4

6-7-4-1 

 مقاوم در برابر عواملدائمی از مواد هاي عالمت دارايباید آزمون، اتصال  و ، تخلیهکنترل هايتمامی شیر

 یا پالستیک سخت باشند. جوي فلزي

6-7-4-2 

 شود.کم مححفظ و تأیید شده مقاوم در برابر خوردگی  وسایلسیم، زنجیر یا سایر  باعالمت شناسایی باید 

6-7-4-3 

 .د، مشخص کندرومی به کارآن درکه ی را ساختمانعالمت شیر کنترل باید قسمتی از 

6-7-4-3-1 

باید  ،کار کنندیا محلی هایی که بیش از یک شیر کنترلی دارند که باید بسته باشد تا روي سیستم سیستم

 د.نشان دهرا  هاآن حلو مهاي دیگر داشته باشد که وجود شیر عالمتی

  نشانیآتش تصاالت مخصوصا -6-8

6-8-1 

mm65 )in. 2نشانی باید شامل دو اتصال آتش (هاي)اتصال 1
2

 NHداخلی دار قابل چرخش رزوه (هاي)لاتصا )

 هايندالزامات ب، مگر این که ندباشمشخص شده،  1963NFPAدر  چنانچه» NH 5/7-5/2 استانداردرزوه «با 

 .دنبرآورده شو )3-1-8-6(، یا )6-8-1-2(، )6-8-1-1(
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6-8-1-1 

صالح مجاز مرجع قانونی ذيد، نمطابق نباش 1963NFPAبا استاندارد  موضعینشانی آتش جایی که اتصاالت

 .است، شوداستفاده ی که باید به تعیین اتصاالت

6-8-1-2 

ی است یا در جایی که براي قانونی الزام صالحمرجع ذيجایی که از نظر  ،هاي بدون رزوهاستفاده از کوپلینگ

 .استمجاز  باشد،می نامهداراي استاندارد یا گواهیچنین کاربردي 

6-8-1-3 

 کوچکتر متصل باشد، یا )mm80)in.3 رایزر به که صورتی نشانی تک خروجی درآتشص مخصو اتصال

 قبول است.قابل

6-8-2 

محافظـت  تأیید که به نحو مناسب مورد  هايو درپوش هاپوشسرنشانی باید مجهز به آتشمخصوص اتصاالت 

 .نشانی باشدآتشقابل بازکردن از اتصال مخصوص  تا به آسانیباشد است، شده و جانمایی 

6-8-3 

 نشانی باید از نوع تأیید شده باشند.اتصاالت بخش آتش

 وسایل هشدار جریان آب  -6-9

 کلیات -6-9-1

ساخته و اي گونهد و بهنباشمی نامهداراي استاندارد یا گواهیسرویس این وسایل هشدار جریان آب باید براي 

 Kضریب  کوچکترینخودکار با  یک اسپرینکلرآنچه از از  ریشتمساوي یا ب ینصب شوند که اگر هر جریان آب

تا متوقف  از آغاز جریان شروع وپس  دقیقه 5 زنگ هشدار طیباشد،  کند،میسیستم عبور نصب شده برروي 

 بد.یاشدن جریان ادامه 
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 کشف جریان آب  وسایل -6-9-2

 هاي لوله ترسیستم -6-9-2-1

کشف جریان آب هشدار  وسیلهیا  هشدار دهنده یک طرفهشامل شیر باید هشدار براي سیستم لوله تر  لوازم

 هشدار دادن باشد. براي الزم مئضماا بنامه داراي استاندارد یا گواهی

 هاي لوله خشک سیستم -6-9-2-2

6-9-2-2-1 

براي شـیر  نامه داراي استاندارد یا گواهی هشدار ملحقاتشامل  دهشدار براي یک سیستم لوله خشک بایلوازم 

 لوله خشک باشد.

6-9-2-2-2 

 ها بـراي هشـدار  کنندهوسیله فعالگیرد، اتصال که شیر لوله خشک در کنار سیستم شیر هشدار قرار می جایی

 ست.اسیستم لوله تر مجاز هاي هشدار هشیر لوله خشک ب

 عملگر و سیالبیهاي پیشسیستم -6-9-2-3

کاشف عملگر باید شامل هشدارهایی باشد که توسط سیستم هاي سیالبی و پیشهشدار براي سیستم لوازم

 شود.به صورت مستقل فعال میتواند میو جریان آب  حریق

6-9-2-3-1 

شوند نیازمند بـه هشـدار سیسـتم    فعال می نماهار هايعملگر که توسط اسپرینکلرهاي سیالبی و پیشسیستم

 .یستندمستقل نکشف 

 الیجریان آب از نوع پد وسایل -6-9-2-4

 هاي تر استفاده شوند.سیستم درهاي هشدار جریان آب از نوع پدالی تنها باید نشانگر
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 کلیات -هاپیوست -6-9-3

6-9-3-1 

 ،زنگیا یک نامه داراي استاندارد یا گواهییکی مکان هشداردهنده، بوق یا آژیرهشدار باید شامل  واحدیک 

 باشد.نامه داراي استاندارد یا گواهیالکتریکی  آژیریا بلندگو، بوق 

6-9-3-2 

مقاوم در برابر عوامل کنند باید هاي هشدارالکتریکی یا داراي موتور آبی که در محیط باز فعالیت میزنگ

 و داراي محافظ باشند.جوي 

6-9-3-3 

مقاوم در برابر  يلزمواد فموتوري آبی باید از نوع فوالد گالوانیزه، برنج، مس یا دیگر  وسایلکشی به تمام لوله

mm20)3اسمی لوله کمتر از  اندازهخوردگی باشد و 
4
in.( باشدن. 

6-9-3-4 

کننده هشدار حساس به فشار باید از نوع فوالد گالوانیزه، شروع وسیلهکشی بین سیستم اسپرینکلر و لوله

mm10)3اسمی لوله کمتر از  ازهاندباشد و تأیید شده مقاوم در برابر خوردگی  يفلزمواد برنج، مس یا دیگر 
8
in.( 

 باشد.ن

 کننده با برقشده عمل فعال -ملحقات -6-9-4

6-9-4-1 

به عنوان یک قسمت کمکی در ایسـتگاه مرکـزي    ،کنندهاي هشداري که به صورت الکترونیکی کار میپیوست

-1ملـی ایـران شـماره     مطابق بـا اسـتاندارد  یا محافظت محلی اختصاصی یا سیستم هشداري سیگنالی هستند و 

: دسـتورالعمل بـراي طراحـی، نصـب،     1قسـمت   -هـا سـاختمان هاي کشف و اعالم حریق براي سیستم« 19684

 شود.نصب می »هاساختمانها در سیستم دارينگهاندازي و تعمیر و راه

6-9-4-2 

 نیستند، نباید الزامیمحافظتی دهی عالمتهاي هشدار جریان آب اسپرینکلر که قسمتی از سیستم سیستم

  د.ننصب شوالزامات مربوطه  ید مطابق باو با داشته باشندنیاز به بازرسی 
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6-9-4-3 

 باشند. نامهداراي استاندارد یا گواهی بیرونباید براي استفاده در محیط  الکتریکی بیرونیهشدار  وسایل

 هشدار وسیله تخلیه -6-9-5

هاي در صورتی که تحت فشار کاري سیستم تخلیهکه  باشنداي گونهباید بهدهنده هشدار وسایل براي تخلیه

گونه لبریزشدنی در وسیله هشدار، اتصال آب شهري، یا در جاي دیگر اسپرینکلر به طور کامل باز شوند، هیچ

 .کنید) جعهرام )8-16-26(قسمت  به(وجود نداشته باشد 

 



 

 

 

 فصل هفتم
  

 الزامات سیستم
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 تر لوله هايسیستم -7-1

 هافشارسنج -7-1-1

7-1-1-1 

 ، یک فشارسنج تأیید شده، باید نصب شود.»سیستم رایزر«هر ، بر روي )3-17-8(بند مطابق با 

7-1-1-2 

، جـایی کـه چنـین    »سیسـتم رایـزر  « یـک طرفـه  هشداردهنده یا هر شـیر   یک طرفهدر باال و پایین هر شیر 

 نصب شوند. ابزارهایی وجود دارند، باید فشارسنج

7-1-1-2-1- 

 نیست.شیرهاي یک طرفه الزام شده  پایینهاي سنجفشارنیازي به  )،1()2-2-5-17-8( مطابق بند

 1شیر اطمینان -7-1-2

7-1-2-1 

ـ ی، نشده باشدفراهم  )2-2-1-7( بند الزاماتزمانی که این  اطمینـان داراي  تـر بایـد بـا شـیر      هک سیستم لول

mm 12)in. 𝟏𝟏تجهیز شود کـه کـوچکتر از   فنینامه استاندارد یا گواهی
𝟐𝟐

 یـا ) psi175(bar1/12نباشـد و در فشـار   ) 

bar7/0)psi10 (از ماکزیمم فشار سیستم، هر کدام که بیشتر باشد، عمل کند. تربیش 

7-1-2-2 

مـورد نیـاز    اطمینـان شـوند، شـیر   جایی که مخازن هواي کمکی براي جذب فشار افـزایش یافتـه، نصـب مـی    

 باشد.نمی

7-1-2-3 

-2-5-17-8( یک طرفه، که مطابق بنـد  هايشیر درپائین دست )1-2-1-7( در بند اطمینان شیراستفاده از 

   .باشدالزام شده است، الزامی می) 1()2

                                                                                                                                                                                                 
1- Relief valves  
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 هاي کمکیسیستم -7-1-3

بـه  ، باشدمجاز باید  کمکی سیالبیعملگر یا پیش، خشک هک سیستم لولآب یبراي تأمین  تریک سیستم لوله 

 ذخیره آب به اندازة کافی باشد.شرطی که 

7-1-4 

 هشیر و لولزدگی در برابر یخ ظتافشیر براي مح شده گرم هايمحفظهجاي  هنباید ب 1گرمکن الکتریکی نواري

 .، استفاده شودمنبع

 هاي لوله خشک سیستم -7-2

 هافشارسنج -7-2-1

 :متصل شوندباید به صورت زیر  )3-17-8( شده مطابق با بندهاي تأیید فشارسنج

 خشک هدر طرف آب و طرف هواي شیر لول -1

 جایی که یکی از این ابزارها مهیا شده است. ،گیرنده هوا و هوا هکننددر پمپ تأمین -2

 در گیرنده هوا جایی که یکی از این ابزارها مهیا شده است. -3

 خشک ههاي منبع هوا تا سیستم لوللوله مستقل از هدر هر لول -4

 در ابزارهاي سریع بازشونده -5

 اسپرینکلرها   -7-2-2

ــراي سیســتمهــاي اســپرینکلر کــه در ادامــه مــی و آرایــش نصــب جهــت ــد، ب ــه خشــک مجــاز  آی هــاي لول

 باشند:می

 اسپرینکلرهاي رو به باال -1

 نامه فنیداراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلرهاي خشک  -2

هــاي برگشــتی در جــایی و اســپرینکلرهاي دیــواري نصــب شــده بــر روي خــمزن پــاییناســپرینکلرهاي  -3

ــه    ــتی و لول ــم برگش ــپرینکلرها، خ ــه اس ــاي   کک ــعابی در دم ــی انش ــاالتر از آن   )Co4F)o40ش ــا ب ــهی  دارينگ

 شوند.می

 افتد.به دام نمی هاآنکه آب در  شونداي نصب گونهاسپرینکلرهاي افقی دیواري به -4

                                                                                                                                                                               
1- Heat tracing 
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کشــی انشــعابی و اســپرینکلرهاي دیــواري، در جــایی کــه اســپرینکلرها و لولــه  زنپــاییناســپرینکلرهاي  -5

ــهدر م ــاي  اينطق ــه دم ــتند ک ــاالتر   )Co4F)o40آن در هس ــا ب ــده ی ــظ ش ــع آب حف ــامیدنی، منب ــت و  آش اس

ـ کاربردهـاي  کـه بـه ویـژه بـراي      CPVCیـا   یمسـ از نـوع  کشـی بـراي سیسـتم لولـه خشـک،      لوله خشـک   هلول

   .باشد امهنداراي استاندارد یا گواهی

  هاسیستم هانداز -7-2-3

7-2-3-1 

-3-2-7( ،)3-3-2-7( بنـدهاي  خشک باید توسـط  هسیستم کنترل شده توسط یک شیر لولظرفیت (حجم) 

  ، تعیین شود.)7-3-2-7( یا )7-2-3-5(، )7-2-3-4( ،)2

7-2-3-1-1 

د، انـدازه سیسـتم   نـ کن، محافظت مـی تصرفهاي واحد مسکونی هر خشک که از بخش ههاي لولبراي سیستم

شروع زمانی است  ،ثانیه تخلیه شود 15در کمتر از  بازرسیاي باشد که آب خروجی از سیستم اتصال باید به گونه

 .استکامل باز شده  طوربه  آزمون بازرسیاتصال  بوده و فشار نرمال هواداراي سیستم که 

7-2-3-1-1-1 

کننـد، مجـاز بـه اسـتفاده از     محافظت مـی  تصرفیهاي واحد مسکونی هر لوله خشک که از بخش هايسیستم

 باشند.نمی )4-3-2-7(ا ی) 3-3-2-7(، )2-3-2-7(ر بندهاي مطرح شده دهاي گزینه

7-2-3-2 

لیه شـود،  ثانیه تخ 60سیستم در کمتر از  بازرسیاي باشد که آب خروجی از اتصال اندازه سیستم باید به گونه

 .استکامل باز شده  طوربه  آزمون بازرسیاتصال  بوده و فشار نرمال هواداراي سیستم شروع زمانی است که 

7-2-3-3 

نیازمنـد  همچنـین  و  ندارنـد بازکننده سریع نیازي به تجهیزات  )،L1893)gal500با اندازه کمتر از  یسیستم

 باشد.نمی بازرسی آزمونگونه الزامات ویژه انتقال آب به اتصال هیچ
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7-2-3-4 

گونـه الزامـات ویـژه    نیازمند هـیچ )، L2839)gal750و اندازه کمتر از  ابزار بازکننده سریعبه سیستمی مجهز 

 باشد.نمی بازرسی آزمونانتقال آب به اتصال 

7-2-3-5 

محاسـبه   )6-3-2-7( بنـد  اساس اساس سیستم لوله خشکی باشد که براي انتقال آب بر اندازه سیستم باید بر

 شده است.

 آب سیستم لوله خشک انتقال -7-2-3-6

7-2-3-6-1- 

خطـرات نشـان داده شـده در جـدول     بندي طبقهآب سیستم لوله خشک باید بر اساس  محاسبات براي انتقال

 باشد. )7-2-3-6-1(

7-2-3-6-2 

 شده باشد. تأیید ،توسط یک آزمایشگاه آزمون رسمی ملی باید یمحاسباتافزارهاي و نرمروش 
 

 انتقال آب سیستم لوله خشک -1-6-3-2-7جدول 

 خطر
تعداد دورترین 

اسپرینکلرهایی که از ابتدا 
 باز بودند

بیشترین زمان انتقال 
 آب (ثانیه)

 60 1 کم خطر
 I 2 50 خطر متوسط گروه
 II 2 50 خطر متوسط گروه

 I 4 45 پر خطر گروه
 II 4 45 پر خطر گروه
 40 4 توده بلند

7-2-3-6-3 

 يکننـد، اسـپرینکلرها  محافظـت مـی   تصرفیهاي واحد مسکونی هر لوله خشک که از بخش هايبراي سیستم

 اي به دورترین اسپرینکلر باشند.ثانیه 15واحد مسکونی باید داراي حداکثر زمان انتقال آب 
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7-2-3-6-4 

 .باشد نامهد یا گواهیداراي استاندارخشک  همسکونی باید براي کاربردهاي لول اسپرینکلرهاي

7-2-3-7 

هاي چنـد  ا خروجیم یسیست 1اتصال آزمون پیمایشیاي باشد که تخلیه آب اولیه از گونهاندازه سیستم باید به

کـه زمـان شـروع وقتـی      ،نباشـد  )1-6-3-2-7(، بیشتر از حداکثر زمان انتقال آب مشخص شده در جدول 2راهه

 .استکامل باز شده  طوربه آزمون، اتصال  است ونرمال ي فشار هواتحت  سیستماست که 

7-2-3-7-1 

 دردو اسپرینکلر اي جانمایی شود که گونهبهباید  ه آزمونراه هنگامی که جریان از چهار اسپرینکلر باشد، چند

 کند. سازيشبیه راهر دو خط انشعابی، 

7-2-3-7-2 

دو اسـپرینکلر بـر   اي جانمایی شود که گونهبهباید  ه آزمونراه هنگامی که جریان از سه اسپرینکلر باشد، چند

 کند. سازيشبیه رامجاور،  هايخهو یک اسپرینکلر بر روي شا خهروي دورترین شا

7-2-3-7-3 

 دردو اسـپرینکلر  اي جانمایی شـود کـه   گونهبهباید  ه آزمونراه هنگامی که جریان از دو اسپرینکلر باشد، چند

 کند. يسازشبیه را، خهدورترین شا

7-2-3-7-4 

اتصـال  الزامـات  اي نصب شـود کـه   گونهبهباید  ه آزمونراه باشد، چندهنگامی که جریان از یک اسپرینکلر می

 .برآورده کند )3-4-17-8( بند مطابق باآزمون پیمایشی را 

7-2-3-7-5 

-3-2-7(یـا   )2-3-2-7( بندهاي الزامات نیازي نیست که کند،میبرآورده  سیستمی که الزامات این بخش را

 .را هم برآورده کند )5

                                                                                                                                                                                                 
1 - System trip test connection 
2 - Manifold outlets 
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7-2-3-8 

، )7-3-2-7(و  )5-3-2-7(، )2-3-2-7( بنـدهاي  ي انتقـال آب متفـاوت بـا   هـا ناسیستم لوله خشک بـا زمـ  

 .هستند قبولقابل  ،شده باشند تأییدهنگامی که توسط یک آزمایشگاه آزمون رسمی ملی 

7-2-3-9 

هـاي  سیسـتم  بنـدي گرم نصب نشده باشند، نباید براي تقسیممحفظه تا زمانی که در یک  یک طرفهشیرهاي 

 ند.شولوله خشک استفاده 

7-2-3-9-1 

مـورد   )9-3-2-7( بنـد  هاي لوله خشک مطـابق بـا  براي تقسیم کردن سیستم یک طرفههنگامی که شیرهاي 

mm3)in. 𝟏𝟏یرند یک سوراخ به قطر گاستفاده قرار می
𝟖𝟖

بایـد بـه منظـور برابرسـازي      یک طرفههر شیر  1دریچهدر ) 

 هاي مختلف سیستم ایجاد شود.فشار هوا در میان بخش

7-2-3-9-2 

داراي  تخلیـه شـده اسـت، یـک شـیر     فـراهم ن شده بندي هاي کمکی براي هر بخش تقسیمتخلیهدر جایی که 

در  ي پـس) (با یک مسیر فرعیبه تصل م ،)2-1-1-16-8( نددرموقعیت بسته مطابق بشده  نشانگر جریان نظارت

 سیستم تهیه شود. تخلیههر شیر تنظیم، باید به عنوان ابزاري براي 

7-2-3-10 

 نصب شوند. ايبه صورت شبکه هاي لوله خشک نبایدسیستم

 2سریع بازکنندهسایل و -7-2-4

7-2-4-1 

-2-7(بنـدهاي   الزامـات مجازند تا براي کمک در برآوردن نامه داراي استاندارد یا گواهیبازکننده سریعوسایل 

 .استفاده شوند )8-3-2-7(ا ی )7-2-3-7(،  )7-2-3-5(، )3-2

                                                                                                                                                                               
1 - Clapper 
2 - Quick-Opening Devices 
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7-2-4-2 

 قرار گیرد. شیر لوله خشکنزدیک  مکانتا حد اسریع بازکننده باید وسیله 

7-2-4-3 

و  کنندهمحدود اریفیس ت ازفظاحمشوند، براي سریع بازکننده نصب میوسیله هنگامی که شیر لوله خشک و 

در اي باشد کـه  نقطه يي، اتصال به رایزر باید باالورغوطهسریع بازکننده در مقابل  گر وسیلههاي عملدیگر قسمت

وسـیله  طراحـی   اتصـی وکـه خص  مگـر ایـن  ) باشد، ورودي به منظور هواگیري و تخلیهرود آب (آب انتظار میآن 

 سریع بازکننده ویژه، این الزامات را غیرضروري سازد.

7-2-4-4- 

شـود،  سریع بازکننده نصب می وسیلهشک و یک خشیر در اتصال بین یک رایزر اسپرینکلر لوله  جایی که یک

 شـود، ت مـی رابه صـورت الکتریکـی نظـ    باز وضعیتقفل شده یا در و  که مهر و موم اردنشاناز نوع شیر یک باید 

 .باشد

7-2-4-5 

لوله خشک نصب شود، جایی که ابـزار   بازکننده و محفظه میانی شیرسریع وسیلهباید بین یک طرفه یک شیر 

 باشد.سیستم می عملکردورسازي بعد از بازکننده نیازمند محافظت در مقابل غوطهسریع

7-2-4-6 

بازکننده نیازمند باز خورد فشار از محفظه میانی باشد، یک نوع شیر که بـه روشـنی مشـخص    سریع وسیلهگر ا

 مورد استفاده قرار گیرد.یک طرفه در محل آن شیر مجاز است تا سازد که باز یا بسته است، می

7-2-4-7- 

اي ساخته شود کـه  گونهگیرد، شیر باید بهمورد استفاده قرار می )6-4-2-7( بندجایی که یک شیر مطابق  در

 .ه باشدشد مهر و مومقفل یا  ،باز وضعیتدر 

 سازيغرقهابزارهاي ضد  -7-2-4-8

7-2-4-8-1 

سـازي داراي اسـتاندارد یـا    غرقـه ضـد   وسـیله اند، یک نشده برآورده )2-8-4-2-7( بند که الزامات صورتی در

 باید در اتصال بین رایزر اسپرینکلر لوله خشک و ابزار سریع بازکننده نصب شود. نامه فنیگواهی
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7-2-4-8-2 

طراحـی   دارايبازکننـده   سـریع  وسـیله در جایی کـه   نامه فنیسازي داراي استاندارد یا گواهیغرقهضد وسیله

اراي اسـتاندارد یـا   دسـازي  غرقهضـد  وسـیله بازکننـده بـدون اسـتفاده از    سریع وسیلهیا ساز داخلی است غرقهضد

 .الزامی نیست، استمورد تأیید یا  نامه فنیگواهی

 و محافظت از شیر لوله خشک محل -7-2-5

 کلیات -7-2-5-1

 یکی محافظت شوند.مکانشیر لوله خشک و لوله منبع باید در مقابل انجماد و صدمات 

 هاي شیر اتاق -7-2-5-2

7-2-5-2-1 

 باشند. ایشو گرم اییروشن داراي هاي شیر بایداتاق

7-2-5-2-2 

 منبع گرما باید از نوع نصب شده و ثابت باشد.

7-2-5-2-3 

رم، براي محافظت از شیر لوله خشک و لوله منبـع در برابـر انجمـاد    نباید به جاي محفظه شیر گ 1حرارتینوار 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 تغذیه -7-2-5-3

یـا بایـد    بـوده براي اسـپرینکلر در محفظـه شـیر لولـه خشـک بایـد یـا از طـرف خشـک سیسـتم            تغذیه آب

ــه   ــپرینکلر لول ــتم اس ــک سیس ــراز ی ــه  ت ــهک ــرار دارد،   از منطق ــک در آن ق ــه خش ــیر لول ــه ش ــت اي ک محافظ

 ، باشد.کندمی

                                                                                                                                                                                                 
1- Heat tape 
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 محفاظت از سطح باالي آب -7-2-5-4

7-2-5-4-1 

شود، فـراهم   آنکه سیستم ابتدا تخلیهبدون عملکرد، شیر خشک بعد از بازگشت مجدد دریچه  مکانجایی که ا

 .باشدمجاز می )3-4-5-2-7( مطابق بند 1دریچهآب در باالي  جمع شدن برابرحفاظت در باشد، 

 پائین یشیر لوله خشک تفاضل -7-2-5-4-2

 بـر اسـاس   پـائین شـیر لولـه خشـک تفاضـل      بایـد بـراي   دریچـه فظت در برابـر انباشـتگی آب در بـاالي    احم

 شود. فراهم )3-4-5-2-7( بند

 سطح آب باال وسیله -7-2-5-4-3

 .مجاز است ،خودکار تخلیهخودکارسیگنال دهنده سطح باالي آب یا یک سیستم  وسیله

 فشار هوا و منبع -7-2-6

7-2-6-1 

نیتروژن یـا دیگـر    شامل استفاده ازتواند به کار رفته است، می» هوا«که اصطالح  دستورالعملدر هر جایی از این 

 .باشدگازهاي مورد تأیید نیز، 

 فشار هوا دارينگهحفظ و  -7-2-6-2

هـاي لولـه خشـک در طـول سـال ثابـت       مـورد تأییـد بایـد در سیسـتم    فشار هوا، نیتروژن یا دیگـر گازهـاي   

 باقی بماند.

 منبع هوا -7-2-6-3

7-2-6-3-1 

 منبع هواي فشرده باید به صورتی باشد که همیشه و در هر زمانی در دسترس باشد.

7-2-6-3-2 

دقیقـه   30مدت زمان منبع هوا باید داراي ظرفیتی باشد که قادر به بازسازي فشار هواي نرمال در سیستم در 

                                                                                                                                                                                                 
1- Clapper 
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 باشد.

7-2-6-3-3- 

ود، ربه کار  شوند،می دارينگه) Fo5(Co15زیر دماي که  تبریديدر فضاهاي نباید  )2-3-6-2-7( الزامات بند

 .به حالت اول برگردددقیقه  60فشار هواي نرمال سیستم در مدت مجاز باشد  در این حالت باید

 منبع هوا  اتصاالت -7-2-6-4

7-2-6-4-1- 

mm 15)in. 𝟏𝟏قطر لوله اتصال از منبع هوا به شیر لوله خشک نباید از
𝟐𝟐

و باید در باالتر از سـطح آب   بودهکمتر ) 

 وارد سیستم شود. ،شیر لوله خشک پرکننده اولیه

7-2-6-4-2- 

داراي اسـتاندارد یـا    1کننـده قطـع  و یـک شـیر   شـده بایـد نصـب    یک طرفـه یک شیر ا در اتصال پرکننده هو

جز در یا مورد تأیید از نوع دیسکی قابل تجدید یا توپی باید در سمت منبع این شیر نصب شود و  نامه فنیگواهی

 باید بسته نگه داشته شود. سیستم زمان پر کردن

 اطمینان شیر -7-2-6-5

فشـار   سـتن قـرار گیـرد و بـراي کا   شـده  شـیر اطمینـان تأییـد    یـک  بایـد   کننـده بین منبع هوا و شیر قطـع 

ـ   بایـد تنظـیم شـود    1-7-6-2-7بنـد  شـده در   ذکـر سیسـتم   يفشـار هـوا   بـیش از  )psi 10)bar7/0حـداقل  هب

 ود.بیشتر شهاي سازنده از محدودیتفشار تنظیم شده نباید و 

 هوافشار خودکار  دارينگه -7-2-6-6

7-2-6-6-1 

 طـور سیستم لوله خشـک بـه    ه، در جایی که منبع هوا بوندش برآورده )2-2-6-2-7( الزامات بند که مگر این

باشـد و   2گیرنـده هـوا   ظـرف قابل اعتماد یا کمپرسور هوا با  سامانهشود، منبع هوا یا باید از یک  دارينگهخودکار 

                                                                                                                                                                                                 
1-Shutoff valve 
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نامـه  داراي استاندارد یـا گـواهی  براي چنین سرویسی  ه طور خاصبکند که  هوا استفاده دارينگهباید از یک ابزار 

 باشد.آن جریان هوا به  حداکثرسیستم لوله خشک و الزم در هواي و قادر به کنترل فشار باشد 

7-2-6-6-2 

ــأمین يدر جــایی کــه کمپرســور هــوا  ــت ــ هکننــدة سیســتم لول  L/min156 از رخشــک داراي ظرفیــت کمت

)/min3ft5/5 (در فشار bar7/0)psi10 (نیستهوا مورد نیاز  دارينگههوا یا ابزار  مخزن تحت فشارباشد، می. 

7-2-6-6-3 

 مکـان اي باشـد کـه ا  باید به گونه شودمیخشک متصل  هبیش از یک سیستم لول به ي کهمنبع هواي خودکار

 پذیر باشد.مکانمجزاي فشار هوا در هر سیستم ا دارينگه

7-2-6-6-4 

هـر سیسـتم    يجلوگیري از جریان برگشتی مثبت باید در منبع هوا وسیله دیگري برايیا  یک طرفهیک شیر 

 نصب شود تا از جریان هوا یا جریان آب از یک سیستم به سیستم دیگر جلوگیري شود.

 سیستم  يفشار هوا -7-2-6-7

7-2-6-7-1 

یـا بایـد   و  هشـد نگـه داشـته   شـیر لولـه خشـک     سـازنده مل العدسـتور بـا  فشار هواي سیسـتم بایـد مطـابق    

bar4/1)psi20بر اساس باالترین فشار آب نرمال منبـع   ،ر لوله خشکشی محاسبه شده فعال شدنفشار  ) بیشتر از

 باشد.سیستم 

7-2-6-7-2 

 باشد. )2-2-25( بند مجاز نشت هوا باید به صورت مشخص شده درنرخ 

 نیتروژن و دیگر گازهاي مورد تأیید -7-2-6-8

7-2-6-8-1 

باید از یـک منبـع قابـل اعتمـاد      تأمین آنشوند، در جایی که نیتروژن یا دیگر گازهاي مورد تأیید استفاده می

 باشد.
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7-2-6-8-2- 

شـود، گـاز بایـد از طریـق یـک      در جایی که از نیتروژن و یا دیگر گازهاي مورد تأیید ذخیره شده استفاده مـی 

 باشد. )6-6-2-7( بند فشار تزریق شود و باید مطابق با رگالتور

7-2-6-8-3 

کردن مجـدد مخـزن را    به پر نیاز شودتا استفادهننده گاز کهاي ذخیرههشداردهنده فشار اندك، باید درمخزن

 اعالم کند.

 سیالبیو  عملگرپیشهاي سیستم -7-3

 کلیات -7-3-1

7-3-1-1 

 .هاي پنوماتیکی، هیدرولیکی یا الکتریکی باید سازگار باشندتمام اجزاي سیستم

7-3-1-2- 

یکی براي عملیات که مسـتقل  مکانشیر کنترل آب خودکار باید به همراه وسایل دستی هیدرولیکی، پنوماتیکی یا 

 د.تهیه شوباشند، و اسپرینکلرها می وسایل کشف حریقاز 

 هافشارسنج -7-3-1-3

 باید به صورت زیر نصب شوند: )3-17-8( بند هاي مورد تأیید مطابق بافشارسنج

 و زیر شیر سیالبی عملگرپیشپایین شیر  و باال در -1

 و شیرهاي سیالبی عملگرپیششیرهاي طرف روي منبع هوا به  -2

7-3-1-4 

 بنـدي درجـه  حـداقل دو عـدد بـراي هـر    حساس به حـرارت،   وسایلیدکی براي شونده عناصر ذوب  بامنبعی 

 شوند. دارينگهجایگزینی  منظورایی با ه، باید در محلییدما
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7-3-1-5- 

بـراي   ،نامـه داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   سازي هیدرولیکی باید مطـابق بـا الزامـات سـازنده و     رهاهاي سیستم

 ،هـاي شـیر سـیالبی بـراي جلـوگیري از سـتون آب      کننـده باالي شیرهاي سیالبی یا فعـال  ،هاي ارتفاعمحدودیت

 طراحی و نصب شوند.

 1سازيوسایل رها گذارياصلهو ف مکان -7-3-1-6

7-3-1-6-1 

سـازي، بایـد   آزادسازي شامل اسپرینکلرهاي خودکار استفاده شده به عنوان ابزارهـاي  وسایل رها گذارياصلهف

 باشد. نامه فنیداراي استاندارد یا گواهی

7-3-1-6-2 

 کند، سرویس دهد.حفاظت می عملگرپیشسازي باید تمام مناطقی را که سیستم رهاسیستم 

7-3-1-6-3 

سازي باید کمتـر از دمـاي   رهاسازي سیستم سازي حرارتی استفاده شده است، دماي فعالز فعالجایی که ا در

 سازي اسپرینکلر باشد.فعال

 کنندهآزمونهاي و دستگاه آزمونبراي اهداف  وسایل -7-3-1-7

7-3-1-7-1 

انـد کـه در دسـترس آزمـایش     نصـب شـده در مـدار در جـایی قـرار گرفتـه       کشف حریق وسایلدر جایی که 

دسـترس بایـد   هـاي قابـل  باشند، یک وسیله تشخیص اضافی بر روي هر مدار براي مقاصد آزمایشی در محـل نمی

 .مدار اطمینان حاصل شود آزمون از انجام صحیحاي به مدار اتصال یابد که شود و باید در نقطه فراهم

7-3-1-7-2 

در هر مرتبه نرمال باید  کاشفکردن هر وسیله فعال قادر به تولید گرما یا ضربه مورد نیاز براي  آزمون ستگاهد

 شود، تهیه و در اختیار مالک قرار گیرد.که سیستم نصب می

                                                                                                                                                                                                 
1- Releasing Devices 
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7-3-1-7-3 

امل کـه شـ   آزمـون دیگـر   هـاي جایی که بخارات یا مواد قابل انفجار وجود داشته باشد، آب گرم، بخار یا روش

 .شوداستفاده  ،باشندمنبع افروزش نمی

7-3-1-7-4 

تـا در   مجـاز اسـت  ، شـده اسـت  نظـارت   )2-1-1-16-8( نـد که مطابق ب یک شیرکنترل شاخص اضافی مجزا

 سـازي غرقـه بـدون   پیمـایش کامـل  آزمـون  یا شیر سیالبی  بـه منظـور    عملگرپیشمجموعه رایزر در باالي شیر 

 سیستم، نصب شود.

 و محافظت از شیرهاي کنترل آب سیستم مکان -7-3-1-8

7-3-1-8-1 

 یکی محافظت شوند.مکانو صدمات  زدگییخهاي منبع باید در مقابل شیرهاي کنترل آب سیستم و لوله

 هاي شیراتاق -7-3-1-8-2

7-3-1-8-2-1 

 باشند. داراي روشنایی و گرمایشهاي شیر باید اتاق

7-3-1-8-2-2 

 باشد. دایمی هشد منبع حرارت باید از نوع نصب

7-3-1-8-2-3 

شـیرهاي   زدگـی در در برابـر یـخ  بـراي حفاظـت   شـده  هاي محفظه شیر گرم جاي اتاقه نباید ب گرمکن نواري

 و شیرهاي سیالبی و لوله منبع استفاده شود. عملگرپیش

 عملگرهاي پیشسیستم -7-3-2

7-3-2-1 

 باید یکی از انواع زیر باشند: عملگرهاي پیشسیستم

ــام  -1 ــدنهنگ ــال ش ــق،  فع ــف حری ــایل کش ــتم  وس ــمسیس ــیه ــد تک ــه  بن ــه لول ــازه ورود آب ب ــاي اج ه
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 دهند.می رااسپرینکلر 

اجــازه بنــد بــدون هــمسیســتم  ،یــا اســپرینکلرهاي خودکــاروســایل کشــف حریــق  فعــال شــدنهنگــام  -2

 دهند.میرا هاي اسپرینکلر ورود آب به لوله

ــق  فعــال شــدنهنگــام  -3 ــایی بنــدهــمسیســتم ، اســپرینکلرهاي خودکــار و نیــزوســایل کشــف حری  دوت

 دهد.می راهاي اسپرینکلر ورود آب به لوله هاجاز

 بند تکیبند و همبدون هم عملگرپیشهاي سیستم -ها اندازه سیستم -7-3-2-2

 کنترل شوند. عملگراسپرینکلر خودکار نباید با هر یک از شیرهاي پیش 1000بیشتر از 

 دوتایی بندهم عملگرپیشسیستم  -هااندازه سیستم -7-3-2-3

7-3-2-3-1 

-1-3-2-3-7( بنـدهاي  بـر اسـاس  باید دوتایی  بندهم عملگرپیشاندازه سیستم کنترل شده توسط یک شیر 

 تعیین شود. )4-1-3-2-3-7(و یا  )7-3-2-3-1-3(، )7-3-2-3-1-2( ،)1

7-3-2-3-1-1 

و نیازمنـد  بـوده  مجـاز   ،نباشد) L1893)gal500بیش از اندازه آن دوتایی که  بندهم عملگرپیشهاي سیستم

 باشد.نمی پیمایشی آزموناتصال به کدام از الزامات ویژه انتقال آب  فراهم آوردن هیچ

7-3-2-3-1-2 

 آزمـون کـه انتقـال آب بـه اتصـال      داي طراحـی شـو  گونهدوتایی باید به بندهم عملگرپیشهاي سیستماندازه 

 بـوده و  نرمال هوافشار داراي سیستم که شروع آزمون زمانی است که  کمتر از آن انجام گیرد، ثانیه و 60 پیمایش

 .استشده  کامل باز طوربه  بازرسی آزموناتصال  زمان سیستم کشف حریق فعال شده وطور همبه

7-3-2-3-1-3 

-2-7(دوتایی باید بر اساس محاسبات انتقال آب مطابق با  بندهم عملگرپیشهاي اندازه سیستم براي سیستم

 .باشد زمانهماسپرینکلر  عملکردو  کشف حریقسیستم  شدنکه فعال شود میبینی و پیشباشد  )3-6
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7-3-2-3-1-4 

 اتصـال آزمـون پیمـایش   دوتایی باید بـراي انتقـال آب بـه     بندهم عملگرپیشهاي اندازه سیستم براي سیستم

طراحـی   )1-6-3-2-7(حداکثر زمان انتقال آب مشـخص شـده در جـدول    در  1راهههاي چندخروجیسیستم یا 

زمان سیستم کشف حریق فعال طور همبه بوده و فشار نرمال هواداراي سیستم شروع آن زمانی است که ، که شود

 .استکامل باز شده  طوربه یا چندراهه  پیمایش آزمون گردشی بازرسی اتصالشده و 

7-3-2-3-2 

 الزامـات  بـرآوردن تا براي کمـک بـه    مجاز است ،نامه فنیداراي استاندارد یا گواهی کنندهسریع باز ک وسیلهی

 به کار گرفته شود. )4-1-3-2-3-7(و  )3-1-3-2-3-7(و  )2-1-3-2-3-7( بندهاي

 نظارت -7-3-2-4

7-3-2-4-1 

 وسـایل کشـف حریـق   اسپرینکلر و  کشیدارد، لولهاسپرینکلر بر روي سیستم وجود  20در جایی که بیشتر از 

 خودکار نظارت شوند. طورباید به 

7-3-2-4-2 

هـاي  هـوا یـا نیتـروژن بـراي سیسـتم     نظـارتی  ، فشار شده استمجاز  )3-4-2-3-7(آنچه در بند به استثناي 

 .دشونصب  )6-2-7( بند سیستم لوله خشک و قوانین منبع يعملگر باید مطابق با فشار هواپیش

7-3-2-4-3 

-3-7(عملگر توصـیف شـده در   براي نوع سیستم پیش )6-2-7( الزام شده طبق بندشیرهاي اطمینان حذف 

 )psi15(bar0/1فشـارهاي بیشـتر از    ایجـاد شود که قـادر بـه   )، هنگامی که فشار هوا از منبعی تأمین می1()2-1

 .مجاز استباشد، نمی

7-3-2-4-4 

) بایـد در حـداقل فشـار    3()1-2-3-7(و  )2()1-2-3-7(عملگر توصیف شـده در  هاي پیشتمام انواع سیستم

 حفظ شوند.) bar1)psi15  هوا یا نیتروژن نظارت

                                                                                                                                                                                                 
1- Manifold 
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 اسپرینکلرها -7-3-2-5

 کــارعملگــر بــههــاي پــیشصــورت زیــر بــراي سیســتماســپرینکلرها بایــد بــه يهــاناچیــدمو  نصــب جهــت

 گرفته شوند:

 زناسپرینکلرهاي باال -1

 نامه فنیاستاندارد یا گواهیموجود داراي اسپرینکلرهاي خشک  -2

ــپرینکلرهاي  -3 ــاییناس ــه      زنپ ــایی ک ــتی، در ج ــم برگش ــده روي خ ــب ش ــواري نص ــپرینکلرهاي دی و اس

یــا بــاالتر از  )Co4)Fo40 کشــی در یــک محوطــه در دمــايبرگشــتی، خطــوط انشــعابی لولــه خــماســپرینکلرها، 

 شوند.می داريهنگآن 

 آب به دام نیفتد. هاآناي که در گونهاسپرینلکرهاي دیواري افقی نصب شده به -4

ــعابی         -5 ــوط انش ــپرینکلرها و خط ــه اس ــایی ک ــواري در ج ــپرینکلرهاي دی ــزان و اس ــپرینکلرهاي آوی اس

ــه ــاي لول ــی در دم ــا Co4)Fo40 کش ــاالتر از آن ) ی ــهب ــی دارينگ ــت و    م ــرب اس ــل ش ــع آب قاب ــوند، منب ش

 نامـه فنـی  اسـتاندارد یـا گـواهی    دارايکـه در  اسـت   CPVCیـا   یمسـ  عملگـر، کشـی بـراي سیسـتم پـیش    لوله

 است. آمده براي کاربردهاي لوله خشک ویژه به

 پیکربندي سیستم -7-2-3-6

هـــاي ) و تمـــام سیســـتم3()1-2-3-7( بنـــد از نـــوع توصـــیف شـــده در عملگـــرهـــاي پـــیشسیســـتم

 باشند. ايهمتفرقه نباید شبک انبار، غیر از انبارهاي تصرفکننده از عملگر محافظتپیش

 هاي سیالبیسیستم -7-3-3

7-3-3-1 

 نظارت شوند. خودکارباید به صورت  هاي کشف حریقوسایل یا سیستم

7-3-3-2 

 .هاي سیالبی باید به صورت هیدرولیکی محاسبه شوندسیستم
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 ها و باراندازهاها، پایانهعملگر و لوله خشک براي اسکلهترکیبی پیشهاي سیستم 7-4

7-4-1 

 ها و باراندازها نیز مطابقت داشته نهها، پایاالزامات طراحی و نصب اسکله ، باید با4-7عالوه بر الزامات بخش 

 باشد.

 کلیات 7-4-2

7-4-2-1 

اي ساخته شده باشند که نقص سیستم آشکارسـاز  گونه عملگر و لوله خشک، باید بههاي ترکیبی پیشسیستم

 سبب جلوگیري از عملکرد سیستم به عنوان یک سیستم لوله خشک خودکار متداول نشود.

7-4-2-2   

اي ساخته شده باشند که نقص سیستم لوله خشک گونهعملگر و لوله خشک، باید بههاي ترکیبی پیشسیستم

ز عملکرد مناسب سیستم آشکارساز به عنوان یک سیسـتم اعـالم حریـق    اسپرینکلرهاي خودکار سبب جلوگیري ا

 خودکار نشود.

7-4-2-3 

) نباشد، باید قـوانینی جهـت عملکـرد دسـتی     ft200)m61هایی که نیازمند انتقال به فواصل بیش از در مکان

 سیستم آشکارساز تدوین گردد.

7-4-2-4 

هـاي ترکیبـی   شوند ، براي اسـتفاده در سیسـتم  امه بیان میهایی که در اداسپرینکلرها.  اسپرینکلرها و آرایش

 عملگر و لوله خشک مجاز می باشند:پیش

 اسپرینکلرهاي باالزن  -1
 )نامه فنیفهرست شده (استاندارد یا گواهیاسپرینکلرهاي خشک   -2
هـاي برگشـتی در جـایی کـه     اسپرینکلرهاي پایین زن و اسـپرینکلرهاي دیـواري نصـب شـده بـر روي خـم        -3

 هاي برگشتی هر دو در ناحیه گرم شده باشند.ینکلرها و خماسپر
 اسپرینکلرهاي دیواري افقی، به گونه اي نصب شوند که آب در آنها به دام نیفتد.  -4
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 هاي ترکیبیلوله خشک در سیستم سیستمشیرهاي  7-4-3

7-4-3-1 

 275عـدد باشـد و یـا در هـر منطقـه حریـق بـیش از         600که تعداد اسپرینکلرهاي سیستم بیش از  هنگامی

) کـه بصـورت مـوازي بسـته     in.6)mm150اسپرینکلر موجود باشد، کل سیستم باید از طریق دو شیر لوله خشک 

 شده اند و از یک منبع اصلی تغذیه می شوند کنترل گردد.

7-4-3-2 

باشد این شیرها باید در مقابـل  ، شیرهاي لوله خشک موازي مورد نیاز می1-3-4-7در جایی که بر اساس بند 

 یکدیگر چک شوند.

7-4-3-3 

هر شیر لوله خشک باید به یک ضامن فهرست شده (داراي اسـتاندارد یـا گواهینامـه) بـه کـار افتـاده توسـط        

 حریق، مجهز شود. سیستم آشکارساز

7-4-3-4 

هـر   tripping) بهم متصل شـوند  تـا   in.1)mm25شیرهاي لوله خشک باید بصورت عرضی و  از طریق اتصال 

 زمان انجام شود. طور همه دو شیر لوله خشک  ب

7-4-3-5   

اي کـه یکـی از دو شـیر    گونـه  مجهز باشد به 1) باید به یک شیر داراي نشانگرin.1)mm25لوله اتصال عرضی 

 شود و  عمل کرده باشد در حالی که شیر دیگر فعال باشد. لوله خشک بتواند قطع

7-4-3-6 

هـاي بـاي پـس    شیرهاي یک طرفه بین شیرهاي لوله خشک و لوله اصلی تغذیه کننده مشترك بایـد بـا لولـه   

in.2/1)mm15اي که اتالف هوا ناشی از  نشت در متعلقات شیر لوله خشک باعث نشود کـه  گونه) تجهیز شوند به

 کننده مشترك تا  فشار نقطه لغزش کاهش یابد.تا این که فشار در لوله اصلی تغذیه  2دشیر بلغز

                                                                                                                                                                                                 
1- Indicating 
2- Trip  
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7-4-3-7 

اي کـه شـیر لولـه    گونه هاي باي پس باید نصب شده باشد بهیک شیر مجهز به نشانگر در هر کدام از این لوله

 لوله خشک مجزا گردد. دیگر شیرهايیزر اصلی یا از منبع اصلی یا از خشک بتواند به طور کامل از را

7-4-3-8 

عملگر، باید با وسایل سریع باز شونده  فهرسـت شـده (داراي اسـتاندارد یـا     هر سیستم ترکیبی خشک و پیش

 نامه فنی) در شیرهاي لوله خشک، مجهز شده باشد.گواهی

 هاي فرعی سیستم که از شیرهاي یک طرفه استفاده می کنندبخش 7-4-4

7-4-4-1 
باشـد، بـا اسـتفاده از شـیرهاي یـک طرفـه،       اسپرینکلر مورد نیـاز مـی   275قه حریق  بیش از اگر در یک منط

 اسپرینکلر یا کمتر تقسیم کرد. 275هایی با سیستم را باید به بخش

7-4-4-2 

اسـپرینکلر نصـب شـده باشـد، سیسـتم از       600اگر سیستم در بیش از یک منطقه حریق یا طبقه با حـداکثر  

 ه تغذیه می شود.طریق یک شیر یک طرف

7-4-4-3 

 )411in.)mm32هر بخش باید در سمت سیستم هریک از شیرهاي یک طرفه داراي یک شیر درین (تخلیـه) 

 باشد که توسط درین کمکی سیستم لوله خشک کامل می گردد.

7-4-4-4 

هاي  گرم شده یا در کابینت هاي گرمهاي کمکی سیستم لوله خشک باید در منطقهخطوط لوله درین و درین

 هاي کمکی براي هر بخش محصور شود.شده قرار گیرند تا شیرهاي درین و درین

 



ستم -فصل هفتم زامات سی  123 22/04/99        ال

 

 محدودیت زمان 7-4-5

7-4-5-1 
اي ساخته شده و تعداد اسپرینکلرهاي کنترل شده باید طوري محدود شود کـه  گونهسیستم اسپرینکلر باید به

) لوله تغذیـه  تجـاوز نکـرده و از زمـانی کـه سیسـتم       ft400)m122آب در دوره زمانی که از یک دقیقه براي هر 

 کند، به آخرین اسپرینکلر برسد.عمل می 1حساس به حرارت

7-4-5-2 
 دقیقه باشد. 3حداکثر زمان مجاز نباید بیشتر از 

 اتصال آزمون سیستم 7-4-6

هاي لوله خشـک الزامـی   گونه که براي سیستمبخش انتهایی باید یک اتصال آزمون سیستم داشته باشد، همان

 است.

 هاي چند سیکلیسیستم -7-5

7-5-1 

اسـتاندارد یـا   داراي  سیسـتم بـه عنـوان یـک    و  آزمـون طـور ویـژه   بایـد بـه   سـیکلی هـاي چنـد   تمام سیستم

 د.باشن نامه فنیگواهی

7-5-2 

 .شوندهاي نصب سازنده نصب باید براساس دستورالعمل سیکلیهاي چند تمام سیستم

 زدگییخ هاي ضدسیستم -7-6

                                                                                                                                                                                                 
1- heat-responsive 
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 کلیات -7-6-1

7-6-1-1 

 باشد. ملیبهداشت  مقرراتباید مطابق با  یخهاي ضد استفاده از محلول

7-6-1-2 

بـراي اسـتفاده بـا     ESFRمورد استفاده قرار گیرد مگر اینکـه اسـپرینکلر    ESFRهاي نباید در سیستم یخضد 

 باشد. نامهداراي استاندارد یا گواهی یخمحلول ضد 

7-6-1-3 

بـا   هیدروسـتاتیک  آزمـون گیرند، باید بعد از انجـام  مورد استفاده قرار می نزپایینکه اسپرینکلرهاي  در جایی

 کرد. تخلیه آب، آب را از تمام سیستم

7-6-1-3-1 

نباید در جایی که سیستم آزمون هیدرو استاتیک با مخلوط ضد یخ انجام شده اسـت،   )3-1-6-7(الزامات بند 

 رود.کار به

7-6-1-4 

 دنصـب شـو  باید بر روي رایزر سیسـتم   پالکاردي ،دور از سیستم رایزر باشند یخهاي ضد که سیستم در جایی

 .یخ دور تأمین شده توسط آن رایزر باشدهاي ضد کننده تعداد و محل تمام سیستمکه مشخص

7-6-1-5 

کننده نوع سـاخت و عالمـت تجـاري    قرار بگیرد که مشخص یخباید بر روي شیر اصلی سیستم ضد  پالکاردي

اسـتفاده شـده در سیسـتم     یـخ استفاده شده و حجم محلـول ضـد    یخ، غلظت حجمی محلول ضد یخمحلول ضد 

 باشد.
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 یخ هاي ضدمحلول -7-6-2

7-6-2-1 

بایـد   زدگـی یـخ هـاي ضـد   براي استفاده در سیستم یخ هاي ضد، محلول)2-2-6-7( بند غیر از مورد مجاز در

 .نامه فنی باشندداراي استاندارد یا گواهی

7-6-2-2 

را مخلوط کـرد، بایـد مجـاز بـه اسـتفاده بـا        هانآپروپیلن گلیکول که قبل از استفاده باید  یخ هاي ضدمحلول

داراي اي در یک کاربرد ویـژه  براي چنین استفاده ESFRکه اسپرینکلرهاي  باشند در جایی ESFRاسپرینکلرهاي 

 ند.نامه باشاستاندارد یا گواهی

 کشی و شیرهاي منبعآرایش لوله -7-6-3

7-6-3-1 

و سیستم لوله تر شـامل یـک ابـزار بازدارنـده جریـان برگشـتی        زدگییخکه ارتباط بین سیستم ضد  در جایی

-7(گونه نشان داده شده در شکل کشی و شیرها باید بهفراهم نشده است لوله )5-3-6-7( بند باشد و شرایطنمی

 نصب شوند. )6-3-1
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 .باشندمی شدن حذف به مجاز باشندمی A ریش سطح ریز نکلرهایاسپر که ییجا در یک طرفهي رهایش -1 نکات:

mm1)in. 1 سوراخ -2
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 ازي ریجلـوگ ي بـرا  نیبنابر ا و دما شیافزا اثر در محلول انبساط به دادن اجازهي برا یک طرفه ریش زبانه ) در
 .باشدمی الزم نکلرهایاسپر بیتخر

 منبعي رهایش و کشیلوله شیآرا -1-3-6-7 شکل
 

7-6-3-2 

و سیستم لوله تر شامل یک ابزار بازدارنده جریان برگشـتی باشـد و    زدگییخارتباط بین سیستم ضد  جایی که

-7(یـا   )3-3-6-7( گونه نشان داده شده در شکلکشی و شیرها باید بهفراهم نشده است لوله )5-3-6-7(شرایط 

 نصب شوند. )6-3-4

7-6-3-2-1 

 .شودباید تهیه  )6-4-17-8( بند جریان رو به جلو کامل مطابق با آزمونیک وسیله براي انجام دادن 

7-6-3-3 

شامل یک ابزار بازدارنده جریان برگشـتی باشـد و    ترو سیستم لوله  زدگییخکه ارتباط بین سیستم ضد  جایی

بـراي جبـران انبسـاط    نامه فنی داراي استاندارد یا گواهیانبساط  منبعفراهم نشده است، یک  )5-3-6-7(شرایط 

 نشان داده شده است. )3-3-6-7(گونه که در شکل هم شود همانباید فرا یخحرارتی محلول ضد 

 
 کشی به همراه ابزار جریان برگشتیآرایش لوله -3-3-6-7شکل 
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7-6-3-3-1 

 انبساط دماي هوا قبل از شارژ و فشار هواي قبل از شارژ باید در نظر گرفته شوند. منبعهنگام تعیین اندازه 

7-6-3-3-2 

اي باشد که ماکزیمم فشار سیستم از فشار ارزیابی شده براي هر کدام از اجزاي گونهانبساط باید به منبعاندازه 

 بیشتر نباشد. یخ زدگی،سیستم ضد 

7-6-3-4 

mm12)in. 𝟏𝟏شیر اطمینان 
𝟐𝟐

انبسـاط مـورد نیـاز در     منبـع جاي ه مجاز است تا بنامه داراي استاندارد یا گواهی) 

گونـه  نشـود همـان  ) gal40(L151بیشتر از  یخود مشروط بر اینکه حجم سیستم ضد استفاده ش )3-3-6-7(بند 

 نشان داده شده است. )4-3-6-7(که در شکل 

7-6-3-5 

نبایـد   شـوند، بـرآورده مـی  که سه شرط زیر  در جایی )3-3-6-7(و  )2-3-6-7(، )1-3-6-7( بندهايالزامات 

 :کار رودبه

منبـع آب   یک طرفـه شیر  ،منبع سمتسیستم در مقایسه با  سمتخودکار فشار باالتر  دارينگهبه منظور  -1

ـ  زدگـی یـخ سیسـتم ضـد   صورتی که درکند، را از منبع آب جدا می یخ زدگیکه سیستم ضد  یـک پمـپ فشـار     اب

 ها مجهز شده است.یا دستگاه وسایلخودکار یا دیگر 

دلیـل  براي جلوگیري از افزایش بیش از حد فشـار بـه  خودکار طور هبرا  محلولتا  شرایطی ایجاد شده باشد -2

 .  انبساط حرارتی محلول آزاد کند

دلیل پیش آمیخته چنانچه براي بازیابی فشار سیستم به خودکار محلولطور هبتا  شرایطی ایجاد شده باشد -3

 .انقباض حرارتی الزم است، آزاد شود

7-6-3-6 

 ورترین بخش سیستم نصب شود.باید در د آزمون /تخلیه ک اتصال ی

7-6-3-7 

 آزمـون بایـد یـک اتصـال    ) gal100(L5/378، براي هر )L8/567)gal150 هایی با ظرفیت بیشتر ازسیستم در

 شود. تهیهاضافی 

 



سپرینکلرها)دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 128  هاي بارنده خودکار اطفاي حریق (ا

 

 
 باشند.باشند محاز به حذف شدن میدر جایی کهاسپرینکلرها زیر سطح شیر می یک طرفهشیرهاي  -1 :نکات 
mm1).in 1 سوراخ -2
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 ازي ریجلـوگ ي بـرا  نیبنـابرا  و دمـا  شیافـزا  اثـر  در محلول انبساط به دادن اجازهي برا میتنظ ریش زبانه در )

 .باشدمی الزم نکلرهایاسپر بیتخر
 کشی منبع با شیر اطمینان و ابزار جریان برگشتیآرایش لوله -4-3-6-7شکل 

 آتش کننده در برابرمحافظت تاتصاال دونب ي اسپرینکلر خودکارهاستمسی -7-7

 حلقه بسته گردشیهاي سیستم -7-7-1

 اجزاي سیستم -7-7-1-1

7-7-1-1-1 

 دسـتورالعمل این مقررات حلقه بسته اصوالً یک سیستم اسپرینکلر است و مطابق با همه  گردشییک سیستم 

نشـانی،  آتـش هاي هشدار، اتصاالت یک سیستم، زنگ مساحتهاي شرایط براي کنترل شیرها، محدودیت همچون

 .استاصالح شده  )7-7(یی که در بخش هاآن به جزباشد، فضاي اسپرینکلر و مانند آن می

7-7-1-1-2 

 .برآورد کنندرا  )6(لوله باید الزامات تصریح شده در فصل  هايکشی، اتصاالت، شیرها و آویزلوله
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7-7-1-1-3 

 بایـد در محـل تقـاطع جـایی کـه      غیررسانااند یک اتصال فراهم نشده )4-1-1-7-7( بند که الزامات تا زمانی

 استیل). به(به عنوان مثال از مس  یابند نصب شودکشی به همدیگر اتصال میمتفاوت لوله مصالح

7-7-1-1-4 

 باشند.اند مورد نیاز نمیکشی اتصال یافتهکه اسپرینکلرها به لوله در جاهایی غیر رسانااتصاالت 

7-7-1-1-5 

، اگرچـه  نامه فنی یا استاندارد باشندداراي گواهیکمکی دیگر براي سرویس اسپرینکلر  وسایلیست تا نالزامی 

ها باید تحت فشـار  ، رادیاتورها و نورافکنهاي حرارتیمبدل، سیرکوله (گردشی)هاي ها، پمپپمپ مثل وسایلاین 

bar1/12ا یbar7/20)psi175ا یpsi300(  فشار گسیختگی) برابـر فشـار کـار سیسـتم آب) تـا مطـابق بـا         5باشند

 مورد نیاز اجزاي سیستم اسپرینکلر باشند. بنديدرجه

7-7-1-1-6 

فیزیکـی خـود را تحـت     محافظـت شـوند تـا یکپـارچگی     ساختمان اي توسط مصالحگونهبهکمکی باید  وسایل

 د.جلوگیري شوآتش در برابر ظت ایجاد اختالل در سیستم حفا از کهشرایط آتش حفظ کنند 

7-7-1-1-7 

آویـزان هسـتند بایـد بـه صـورت مسـتقل از بخـش اسـپرینکلر          ساختمان سازه که از کمکی در جایی وسایل

 د.نشو ، مهارسیستم

7-7-1-2 

ننده و سردکننده اتصال یافته باید داراي کمکشی براي تجهیزات گرهاي لولههیدرولیکی. سیستمهاي مشخصه

کشـی بازگرداننـد تـا از مـوارد زیـر      به سیسـتم لولـه   هاي کمکی باشند یا باید داراي آرایشی باشند که آب راپمپ

 اطمینان حاصل شود:

 سردکننده عبور کند. یاکننده آب مورد نیاز براي اسپرینکلرها از درون تجهیزات گرم تانیست الزم   -1

ب اسـپرینکلر بـه هـر کـدام از اسـپرینکلرها وجـود       حداقل باید یک مسیر مستقیم براي جریان آب از منبع آ  -2

 داشته باشد.

 باشد. دستورالعملاندازه لوله در مسیر مستقیم باید مطابق با الزامات طراحی در این   -3
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 کننـده و سـردکننده اتصـال یافتـه،    تجهیزات گرم یمد عملیات صرفنظر ازکشی اسپرینکلر هیچ بخشی از لوله  -4

 راحی سیستم اسپرینکلر داشته باشد.نباید فشاري کمتر از فشار ط

کننده و سردکننده نباید وجود داشـته  آب از سیستم به علت عملیات تجهیزات گرم یا سرریزگونه کاهش هیچ  -5

 باشد.

سـردکننده در   یاکننده کشی براي تجهیزات گرمباید بر روي لوله تخلیهو یک وسیله براي کن شیرهاي قطع   -6

اي نصب شـوند کـه بـدون آسـیب رسـاندن بـه       گونهکشی اسپرینکلر فراهم شود و باید بهتمام نقاط اتصال به لوله

وجـود   هـا آن هرگونـه وسـیله کمکـی    تعمیر یا حذف مکانسیستم اسپرینکلر، ا پاسخگوییدهی و قابلیت سرویس

 داشته باشد.

 نصب شوند. کنها باید بر روي تجهیزات کمکی در کنار شیرهاي قطع تمام اجزاي کمکی شامل صافی -7

 دماي آب -7-7-1-3

 حداکثر -7-7-1-3-1

7-7-1-3-1-1 

 تجاوز کند.) Co49)Fo120از  هیچ موردي حداکثر دماي آب جاري درون بخش اسپرینکلر نباید در

7-7-1-3-1-2 

هاي براي این منظور باید براي خاموش کردن سیستمنامه داراي استاندارد یا گواهیابزارهاي کنترل محافطتی 

تجـاوز  ) Co49)Fo120سردکننده هنگامی که دماي آب جـاري درون بخـش اسـپرینکلر سیسـتم از      یاکننده گرم

 کرد، نصب شوند.

7-7-1-3-1-3 

(کـالس)  دمـا  بنـدي  بـا درجـه  شود بایـد از اسـپرینکلرهاي   بیشتر می )Co8/37)Fo100که دماي آب از  جایی

 توسط یا دما باال استفاده کرد.م

7-7-1-3-2 

نخواهـد  ) Co4)Fo40کـه دمـا بـه زیـر     شـود گرفت تا این اطمینان حاصـل   در نظرهایی را باید حداقل احتیاط

 رسید.
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7-7-1-4 

از توزیـع مناسـب آب   کشـف حریـق یـا     نباید مـانعی بـراي  کاري و مانند آن کشی، عایقابزارهاي کمکی، لوله

 د.شوناسپرینکلرهاي خودکار 

 عالئم -7-7-1-5

7-7-1-5-1 

 کننده اسپرینکلر باید وصل شوند.عالئم احتیاط به همه شیرهاي کنترل

7-7-1-5-2 

 عالئم احتیاط باید به صورت زیر نوشته شود:

باشـد.   کند. آن را نبندید مگر بعد از اینکه آتش خاموش شدهاین شیر، تجهیزات حفاظت از آتش را کنترل می

 باشد از شیرهاي کمکی استفاده کنید.هنگامی که بستن مسیر منبع به تجهیزات کمکی ضروري می

 آید.این شیر بسته شود، زنگ خطر خودکار به صدا در می : اگرهشدار

 هاي آبافزودنی -7-7-1-6

7-7-1-6-1 

ند و بایـد مطـابق بـا قـوانین     مواد افزوده شده به آب نباید اثرات سویی بر خصوصیات ضد آتش آب داشته باش

 باشند. ملیبهداشت 

7-7-1-6-2 

بایـد   معلـق کننـد  یـا   جـدا کشی قدیمی هاي لولهاز سیستم رسوب را توانندایی که میهدر استفاده از افزودنی

 احتیاط کرد.

7-7-1-6-3 

حاصـل کـرد کـه     باشند باید اطمینانها الزم و ضروري میافزودنی ،براي عملکرد مناسب سیستم در جایی که

 ها به سیستم اضافه شوند.شود دوباره افزودنییا هنگامی که آب از سیستم حذف می آزمون هشدار از بعد
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 جریان آب تشخیص -7-7-1-7

7-7-1-7-1 

گونـه شـرایط یـا    ها نباید تحـت هـر  و پمپ سیرکولهکشی کمکی، لوله وسایلاسپرینکلر از طریق از تأمین آب 

 هاي اشتباه جریان آب اسپرینکلر شود.سبب سیگنالتا، ایسعملیات زودگذر یا 

7-7-1-7-2 

کـه   شود، در حالیمی تخلیهسیستم  آزموناتصال  طریقیا از شده هنگامی که آب از طریق یک اسپرینکلر باز 

هاي عملیاتی (روشن، خاموش، زودگذر، پایدار) هستند، سـیگنال جریـان آب   حالتتجهیزات کمکی در هر یک از 

 اسپرینکلر نباید معیوب باشد.

هـاي اسـپرینکلر   هاي در معـرض (سیسـتم  اسپرینکلرهاي بیرونی براي مقابله با آتش -7-8

 محافظتی در معرض)

 کاربردها -7-8-1

7-8-1-1 

شود یا نه، اسـتفاده از  با استفاده از سیستم اسپرینکلر محافظت می هاساختماناینکه که آیا درون  نظر ازصرف

 .استو ساختارها مجاز  هاساختمانبراي  در معرضهاي براي آتش اسپرینکلرسیستم 

7-8-1-2 

هـا و دیگـر   حفاظـت از پنجـره  ایجـاد  بـراي   بایـد  هاآناست، مورد نیاز  درمعرض اسپرینکلرکه سیستم  جایی

 شوند. ها یا هر ترکیبی از این موارد، نصبهاي داخل دیوارهاي بنا، حفاظت دیوارها، حفاظت سقفبازشو

 آب و کنترلمنبع  -7-8-2

7-8-2-1 

اسپرینکلرهاي نصـب شـده بـراي حفاظـت در مقابـل       باشد،شده  برآورده )2-2-8-7( بند الزاماتمگر این که 

شـرح داده شـده اسـت،    )13(طوري که در فصـل   باید از یک منبع آب استاندارد همان معرض درهاي سوزيآتش

 تأمین شوند.
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7-8-2-2 

نشـانی،  هـا یـا اتصـاالت آتـش    شیرهاي دسـتی یـا پمـپ    ها نظیرکنندهتامینشده است، دیگر جایی که تأیید 

 استفاده شوند. درمعرضتوانند براي تأمین آب به اسپرینکلرها براي حفاظت می

7-8-2-3 

کـه  اي درمحل قرار گرفته باشند گونهشود باید بهنشانی براي تأمین آب استفاده میکه اتصاالت آتش در جایی

 تحت تأثیر  قرار نگیرند.در معرض سوزي توسط آتش

 کنترل -7-8-3

7-8-3-1 

 هر سیستم اسپرینکلر خارجی باید شیر کنترل مستقل داشته باشد.

7-8-3-2 

صورت دستی فقط باید در جایی مورد استفاده قرار بگیرند که نظارت دایمـی  اسپرینکلرهاي باز کنترل شده به

 وجود داشته باشد.

7-8-3-3 

 اسپرینکلرها باید از نوع باز یا خودکار باشند.

7-8-3-4 

مطـابق بـا    هاي لولـه خشـک  باشند باید سیستممی زدگییخاسپرینکلرهاي خودکار در مناطقی که در معرض  

تصـل بـه   مخشک با طول کـافی   ياسپرینکلرها دگی یایخهاي ضد ستمسی )6-7(بخش مطابق با ا ی )2-7(بخش 

 باشند. شدههاي گرم قرار گرفته در منطقه ترهاي لوله سیستم

7-8-3-5 

طراحـی شـده بـراي    کننده حریق یزات اعالمهتجاسپرینکلرهاي باز باید توسط با هاي خودکار سیستمعملکرد 

 کاربرد ویژه کنترل شوند.
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 سیستماجزاي  -7-8-4

 تخلیه شیرهاي -7-8-4-1

غیـر از   شود،مجزاي نصب شیر تخلیه باید یک  بیرونیاسپرینکلر هر شیر کنترل شبکه سیستم  بر روي سمت

 .باشدکار رفته به کننده باالسريتغذیه سیستم تخلیهبراي ساده کردن  1که یک اسپرینکلر باز، جایی

 یک طرفهشیرهاي  -7-8-4-2

7-8-4-2-1 

 معـرض سـطح در   شـوند، کـه از دو  نصب می ساختمانمجاور یک  سمتکه اسپرینکلرها بر روي دو  در جایی

خطوط لولـه بایـد   انتهاي باشند، می سمتکنند و داراي شیرهاي کنترل مجزا براي هر جدا و متمایز محافظت می

اي قرار گرفتـه باشـند کـه یـک     گونهباید به یک طرفهباشد و این شیرهاي  شده متصل یک طرفهشیرهاي  توسط

 .کننداسپرینکلر اطراف گوشه، عمل 

7-8-4-2-2 

 باشد. تخلیه، چیدمان شدهباید براي  یک طرفهشیر  لوله میانی بین دو

7-8-4-2-3 

عنوان یک راه حل جایگزین، یک اسپرینکلر اضافی باید بر روي هر سیسـتم قـرار گرفتـه در اطـراف گوشـه      به

 سیستم درگیر، نصب شود.

 سیستم چیدمان -7-8-4-3

سیسـتم نبایـد    ،دهـد تأثیر قرار می، دو طرف یک ساختار حفاظت شده را تحت یک حریق درمعرضکه  جایی

 که به صورت یک سیستم مجزا عمل کند. چیدمان شوداي گونهبین دو طرف تقسیم شود بلکه باید به

 لوله و اتصاالت -7-8-5

 باید در مقابل خوردگی مقاوم باشند. سازهیا  ساختمانلوله و اتصاالت نصب شده بر روي بخش خارجی 

                                                                                                                                                                                                 
1- Top fed  
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 هاصافی -7-8-6

نـد  نکمـی  پشتیبانی K-2.8(40)کمتر از  اسمی Kاسپرینکلرهایی با فاکتور  از منبع تغذیه اصلی که در رایزر یا

 فراهم شود.نامه فنی اراي استاندارد یا گواهیدباید یک صافی 

 گیرياندازهاتصاالت  -7-8-7

پـایین شـیر کنتـرل هـر      بالفاصـله باید  )3-17-8(مطابق با نامه فنی داراي استاندارد یا گواهییک فشارسنج 

 سیستم نصب شود.

 اسپرینکلرها -7-8-8

7-8-8-1 

دیـوار یـا دو سـطح از    سـطح  از  طبقـه استفاده از یک ردیف مجزا از اسپرینکلرها براي محافظت از حداکثر دو 

اي اسـت کـه جـاري    گونـه هاي معمـاري بـه  صهمشخ که اند، در جاییهایی که به صورت عمودي قرار گرفتهپنجره

 .استمجاز سازد، پذیر میمکانرا اشدن آب به سمت پایین 

7-8-8-2 

 بـیش از  بـه عمـق   هـایی آمـدگی فرورفتگـی یـا پـیش   مشـابه منجـر بـه     اجـزاي ره یا جکه قرنیزهاي پن جایی

mm4/25)in.1( در نظـر م شـود، بـدون   شوند، اسپرینکلرهاي مجزا براي هر پنجره روي هر سـطح بایـد فـراه   می 

 ها یا کل دیوارها فراهم شده است یا نه.گرفتن اینکه آیا محافظت براي پنجره

7-8-8-3 

) از سـطح  in.12تا  mm305)in.6تا  mm152 هاي محافظت از دیوار، اسپرینکلرها باید در فاصلهبراي سیستم

صورت مشخص شده در یا باید به، )ft8(m44/2فاصله بین ) باالي دیوار با حداکثر mm152)in.6دیوار و به فاصله 

 قرار بگیرند. درمعرضاسپرینکلر براي استفاده محافظت  نامهاستاندارد یا گواهی

7-8-8-4 

نامه فنـی  داراي استاندارد یا گواهیاي هاي مشابه، اسپرینکلرهاي پنجرهبراي محافظت از پنجره و دیگر ورودي

 .قرار گیرد )4-8-8-7(باالي پنچره مطابق با جدول  )mm8/50)in.2باید به اندازه 
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7-8-8-5 

قرنیـز داراي  انـد، اسـپرینکلرهاي   شـده  نصـب  کننده در معـرض هاي اسپرینکلر محافظتکه سیستم در جایی

بایـد مـورد    )mm305)in.12از  عمق بیشتر سوختنبراي محافظت از قرنیزهاي قابل  نامه فنیاستاندارد یا گواهی

 گیرند. استفاده قرار

7-8-8-5-1 

نصب شوند و باید در حداکثر فواصل بـه انـدازه    اجزاي قرنیزتشکل از م 1دهانهباید در هر  قرنیزاسپرینکلرهاي 

m05/3)ft10قرار گیرند، به (به اندازه  دفلکتورکه  طوريmm200)in.8(  قرار گیرند. پوشش سقفدر زیر  

7-8-8-6 

معیارهـاي تخلیـه و منـاطق     یا دیواري) هنگامی که مطابق با پاین زن، زنباز (باال کنندهاسپرياسپرینکلرهاي 

، مـوازي بـا   بـا دفلکتـور   نصب شده باشند، باید براي کاربرد در محافظت از سـقف  1گروه  محافظتی خطر متوسط

 ند.مجاز باش) باالتر از سطح سقف mm457)in.18 شیب و حداقل
 

 ي اسپرینکلرهاي پنجرههامکان -4-8-8-7جدول 

 (ft) پهناي پنجره
 اسمی Kضریب 

 (.in)فاصله اسمی از پنجره 
U.S متریک 

 7 40 8/2 3 حداکثر تا
 8 40 8/2 4تا  3 <
 9 40 8/2 5تا  4 <

 7تا  5 <
6/5 80 12 
2/11 160 12 

 7 40  8/2 دو عدد

 5/9تا  7 <
14 200 12 
 9 40  8/2دو عدد 

 12 80  6/5دو عدد  12تا  5/9 <
 

7-8-8-6-1 

که بـه   هاآندفلکتور اند باید به همراه قرار گرفته 2اياسپرینکلرهاي لبه که مانندزن استفاده اسپرینکلرهاي باال

                                                                                                                                                                                                 
1- Bay 
2- Ridge pole 
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تعیـین شـده در   شـده   حفاظـت  مناطق وگذاري فاصله حداکثربا  لبهي باال) mm152)in.6صورت افقی و حداقل 

 .باشند مجاز ،بیشنماي پالن نسبت به امتداد 

 تبریديفضاهاي  -7-9

 هستند )Co0)Fo32فضاهایی که در دماي باالي  -7-9-1

 رود.کار نمیبه هاآناین بخش در مورد  الزامات ،) هستندCo0)Fo32فضاهایی که در دماي باالي 

 شوندمی دارينگه )Co0)Fo32فضاهایی که در دماي زیر دماي  -7-9-2

 کلیات -7-9-2-1

7-9-2-1-1 

کند، بخشـی از لولـه کـه بـراي تعـویض و      عبور میسردخانه جایی که لوله اسپرینکلر از دیوار یا کف به فضاي 

 قرار گیرد. سردخانهباید بالفاصله داخل فضاي جابجایی است، 

7-9-2-1-2 

 ) باشد.in30.(mm762بیان شد حداقل باید  )1-1-2-9-7(طول بخش تعویضی لوله که در 

 ر فشار هواي پایینهشدا آژیر -7-9-2-2

7-9-2-2-1 

محلـی کـه    بایـد در هشدار فشار هواي پایین یک نشده است،  برآورده )2-2-2-9-7(بند  الزاماتکه  تا زمانی

 نصب شود. ،دارد تحت نظر قرارهمیشه 

7-9-2-2-2 

بـه  باشـند، الزم نیسـت   میهوا حفظ فشار پایین محلی و وسیله خودکار  هايمجهز به هشدار ی کههایسیستم

 د.است، هشدار دهنمی ئدا تمراقبتحت که  محلی

 کشیلوله شیب -7-9-2-3

 نصب شود. ه،قید شد )3-3-2-16-8( ندکه در بشیبی باید با تبریدي کشی در فضاهاي لوله
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 منبع هوا یا نیتروژن - 7-9-2-4

 باشد:یکی از موارد زیر  مطابق ها بایدمنبع هوا یا نیتروژن براي سیستم

 د.دهکاهش را رطوبت این که با کمترین دما براي  یاز اتاق هوا -1

براي کاربردي که از هواي محیط اسـتفاده  نامه داراي استاندارد یا گواهی کنندهخشککمپرسور هوا / پکیج  -2

 کنند.می

 استفاده شده به جاي هواي فشرده. يگاز نیتروژن فشرده از سیلندرها -3

 کنترلشیر  -7-9-2-5

هر اسپرینکلر در بیـرون  در رایزر هر روي  1داراي نشانگرمؤثر باید یک شیر کنترل عملی سیستم  آزمونبراي 

 شود.فراهم  سردخانهاز فضاي 

  طرفه یک شیر -7-9-2-6

7-9-2-6-1 

 .in(mm4/2با سوراخی به قطر  یک طرفهنشده است یک شیر  برآورده )2-6-2-9-7( بند که الزامات تا زمانی
𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟐𝟐

 نصب شود. )5-2-9-7( بند مورد نیاز در آزمونشیر  پائین) در زبانه باید در سیستم رایزر 

7-9-2-6-2 

 تخلیـه روند و براي کار میبه عملگرپیشیی که شیرهاي لوله خشک یا شیرهاي هامکاندر  یک طرفهشیرهاي 

داراي اسـتاندارد یـا    بـاقی مانـدن آب اولیـه   اند و براي نصب بدون طراحی شده محل استقرارآب باالي  تمامکامل 

 .الزامی نیست شود،میدر رایزر سیستم استفاده ن آب پرکننده اولیه که اند و جاییشده نامهگواهی

 کشی منبع نیتروژن یا هوالوله -7-9-2-7

7-9-2-7-1 

-9-7(و  )1-1-7-2-9-7( بنـدهاي  مطابقشود باید می فریزريکشی منبع نیتروژن یا هوا که وارد فضاي لوله

 باشد. )2-7-1-2

                                                                                                                                                                                                 
1-Indicating  
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 منبع هوا -7-9-2-7-1-1

) قطـر  in.1(mm25) طـول و  m9/1)ft6حداقل تعویض بوده و قابلکشی منبع باید با دو لوله که به آسانی لوله

 نشـان داده شـده   ))ب(1-1-7-2-9-7(یـا شـکل    ))الـف ( 1-1-7-2-9-7(در شکل که  مجهز شودداشته باشد، 

 .است

 منبع نیتروژن -7-9-2-7-1-2

) طـول و حـداقل   m9/1)ft6و حـداقل   قابـل تعـویض بـوده   کشی منبع باید بـا یـک لولـه کـه بـه آسـانی       لوله

mm25)in.1 مجهز شود. داشته باشد،) قطر 

7-9-2-7-2 

 گرمی قرار گرفته مجهز شود. مکانهر خط تغذیه باید با شیر کنترل که در 

7-9-2-7-3 

 شود تا هواي موردنیاز سیستم را در هر زمانی تأمین کند.فقط یک خط تغذیه هوا باید باز 

 عملگررهاسازي سیستم پیشبراي  کشف حریق -7-9-2-8

 عملگرپیشهاي براي سیستم هاي حریقکاشف -7-9-2-8-1

7-9-2-8-1-1 

 هاي حریـق کاشفباید طوري طراحی شود تا قبل از عملکرد اسپرینکلر عمل کند مگر اینکه  سازيسیستم رها

 را داشته باشند. )2-1-8-2-9-7(رایط بند ش

ومـاتیکی بـا دمـاي ثابـت بـا نـرخ دمـایی کمتـر از         از نـوع نی باید از نوع الکتریکـی یـا    هاي حریقکاشف -الف

 اسپرینکلرها باشند.

 باشند. 1حساس به تغییر ناگهانی دمانباید از نوع  کشف حریقهاي دستگاه -ب

7-9-2-8-1-2 

 بنـد تکـی  هـم ضد انجماد عملگر پیشدوتایی یا یک سیستم  بندعملگر همپیشکه سیستم یک سیستم  جایی

باشـد اگـر   مجاز می خانهشده براي استفاده در منطقه سردتأیید حریق وسایل کاشفباشد، استفاده از هر نوع ویژه 

                                                                                                                                                                               
1- Rate-of-rise 
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هـاي  سیسـتم « 19684-1لی ایـران شـماره   م مطابق با استانداردو  هاآن نامهاستاندارد یا گواهیمطابق با الزامات 

 دارينگـه اندازي و تعمیر و : دستورالعمل براي طراحی، نصب، راه1قسمت  -هاساختمانکشف و اعالم حریق براي 

 باشند.نصب شده » هاساختمانها در سیستم

 در سقف هاي حریقکاشف مکان -7-9-2-8-2

 هاي صافزیرسقف -7-9-2-8-2-1

 ند.خود باش نامهیگواه یااستاندارد  صلهبیش از فااي در فاصلهنباید  هاي کشف حریقسیستم

 صافناهاي براي سقف -7-9-2-8-2-2

کـل فضـاي مجـاز    یانامـه  داراي استاندارد یـا گـواهی  خطی هاي کاشفنباید از نصف فضاي  هاي حریقکاشف

 ند.ناسپرینکلر تجاوز ک

 هادر قفسه هاي حریقکاشف مکان -7-9-2-8-3

7-9-2-8-3-1 

از  تـراز باید براي هـر   هاي حریقکاشفاز  ترازنشده است، یک  برآورده )4-8-2-9-7( شرایط بندکه  تا زمانی

 اسپرینکلرها نصب شود.

7-9-2-8-3-2 

 به صورت زیر نصب شوند: اياسپرینکلرهاي قفسه تراز انبارباید به صورت عمودي درون یک ها کاشف

طـولی   رويهاي دو ردیفـی در دود عرضی و در قفسه رويهاي تک ردیفی درون دودباید در قفسهها کاشف -1

 قرار گیرند.

عرضـی قـرار    رويیـا در فضـاي دود  و طـولی   رويدود فضـاي یـا در  ها کاشفهاي چند ردیفی، براي قفسه -2

 ) باشد.m5/1)ft5از هر اسپرینکلر  افقی گیرند و باید به فاصلهمی

 اي باید نصب شوند.و درون قفسه یهاي اسپرینکلر سقفي سیستممجزا براکشف هاي سیستم -3

بایـد شـیرهاي    یسـقف  کاشـف حریـق  باشـد، سیسـتم   دوتایی می بندعملگر همکه سیستم از نوع پیش جایی -5

 قفسه اي عملیاتی کند. عملگر داخلو پیش یسیستم سقف براي هر دوسولنوئیدي را 
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mm4/2)in. 32با سوراخ  یک طرفه، شیر وداستفاده نشیه اول پرکننده اگر از آب -1: نکات

 )  در زبانه مورد نیاز نیست.3

 منبع هوا به باال یا کنار لوله سیستم، اتصال داشته باشد. -2
 ) باشد.ft6(m8/1) و طول حداقل mm25)in.1قابل حذف، باید یک لوله با قطر  حداقل  يهر خط لوله هوا -3

توپی زدگی بیرون احتمالمورد استفاده براي به حداقل رساندن  سردخانهمنطقه  اسپرینکلرسیستم  -(الف)1-1-7-2-9-7شکل 
 ی. یخ

 
mm4/2)in. 32با سوراخ  یک طرفهشیر  ود،ستفاده نشیه ااول پرکننده آباز اگر  -1 :نکات

 ) در زبانه مورد نیاز نیست.3

 نصب شده باشد. )ft6(m8/1) و طول حداقل mm25)in.1خط لوله هوا قابل حذف با قطر حداقل  -2

 عملگرپیشسیستم  چیدمان -(ب)1-1-7-2-9-7شکل 
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 ايو درون قفسه یبراي اسپرینکلرهاي سقف تنها کشف حریقسیستم  -7-9-2-8-4

 باشد که همه شرایط زیر مهیا شده باشند:تنها در جایی مجاز می یسقف کاشف

 ) باشد.m7/10)ft35 انبارشحداکثر ارتفاع  -1

 .) باشدm2/12)ft40حداکثر ارتفاع سقف  -2

 باشد. IIIکالس  انبارشحداکثر خطر  -3

 وجود نداشته باشد.قفسه توپري هیچ  -4

کننـد بـه   اي که منطقه یکسانی را محافظت میدرون قفسهو  یبراي اسپرینکلرهاي سقف عملگرپیشک شیر ی  -5

 کننـده جریـان پـایین   فـراهم کـه  شاخص مجزا  یک طرفهبه همراه شیرهاي کنترل و شیرهاي ، کار رفته باشد

 نشان داده شده است. )4-8-2-9-7(گونه که در شکل  باشند، همانی میدست

قـرار  نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی    هـاي حریـق  کاشـف در سقف حداکثر به اندازه نصف فاصـله   هاکاشف  -6

 اي که این فاصله کمتر از فاصله قرارگیري اسپرینکلرها نباشد.گونه گیرند، بهمی

 

 
 شیر چیدمان -4-8-2-9-7شکل 

 و تهویه تجاريپز  هاي پخت وسیستم -7-10

 کلیات -7-10-1

پاششـی  هـاي  اسـپرینکلرهاي اضـافی یـا نـازل     پز محافظت شده با اسپرینکلرهاي خودکار، در مناطق پخت و

بـه بیـرون    چرببخارات  انتقالهاي تهویه که براي و سیستم تجاريپز  پخت و تجهیزاتخودکار براي حفاظت از 
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 شده باشد مگر اینکه سیستم حفاظتی دیگري به کار رفته باشد. فراهماند باید طراحی شده

 هاي خودکاراسپرینکلرها و نازل -7-10-2

7-10-2-1 

 پاششـی هـاي  نشده اسـت، اسـپرینکلرهاي اسـتاندارد یـا نـازل      برآورده )2-2-10-7( بند که الزامات تا زمانی

بـا محفظـه   هـود،   خروجـی  داکت، حلقه خروجیهاي اي قرار گرفته باشند که حفاظت از لولهگونهخودکار باید به

 فراهم شود. هود خروجی 1تجمیع هوا

7-10-2-2 

 هاي تجمیع هوا بـا تزریـق هـوا   ها و محفظهگلویی داکتها، داکتخودکار در  پاششیهاي نازلاسپرینکلرها یا 

کار بـرده  نامه فنی بهداراي استاندارد یا گواهی روغنهاي کنندهکه همه تجهیزات پخت و پز توسط استخراج جایی

   باشند.نباید الزامی  ،شوندمی

7-10-2-3- 

خودکـار بایـد   پاششـی  هاي اسپرینکلرهاي استاندارد و نازل ،اندفراهم نشده )5-2-10-7(که الزامات  تا زمانی

 .محافظت کننداي قرار گرفته باشند که از تجهیزات پخت و پز و سطوح پخت گونهبه

7-10-2-4 

 موانعیاین هودها  ،، بنابراینشوندمحسوب میفظت شده احناطق محریق، م ءهاي اطفاسیستم دارايهودهاي 

 ندارند. زیرین دهی سطحپوشش به  نیازو  نشدهتلقی باالسر هاي اسپرینکلر براي سیستم

7-10-2-5 

شـده محسـوب   محافظـت   ،ندهسـت حریـق خودکـار    ءتجهیـزات اطفـا   دارايتجهیزات پخت زیر هودهایی که 

 ند.ندارمحافظت سیستم اسپرینکلر باالسر  لزومی بهو  وندشمی

                                                                                                                                                                                                 
1- Plenum 
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 هاداکت –خودکار  نازل پاششیاسپرینکلر و  حلم -7-10-3

7-10-3-1 

بایـد یـک    خروجـی هـاي  داکـت اند، نشده برآورده )4-3-10-7(یا  )2-3-10-7( بندهاي که الزامات تا زمانی

قـرار   1هر رایزر عمودي و در نقطه میانی هـر خـم   ي سردر باال داشته باشند کهخودکار  اسپرینکلر یا نازل پاششی

 گرفته باشد.

7-10-3-2 

مشـروط بـر اینکـه     نیست، الزامی ساختمانهاي پاششی خودکار در رایزر عمودي خارج از اسپرینکلرها یا نازل

و فاصله افقی بـین خروجـی هـود و     ساختماننباشد یا مشروط بر اینکه داخل  سوختندر معرض مواد قابل  ،رایزر

 ) باشد.m6/7)ft25رایزر عمودي حداقل 

7-10-3-3 

افقی بایـد داراي اسـپرینکلر یـا     خروجیهاي داکت است، نشده برآورده )4-3-10-7( بند که الزامات تا زمانی

 حـداکثر اي قـرار گرفتـه کـه از فاصـله     گونـه ) بـه m3)ft10در مراکـز  کـه  باشـند   يخودکـار  نازل پاششی وسایل

m5/1)ft5 ( شودداکت شروع میورودي از. 

7-10-3-4 

 باشند. الزامی باید هاداکتپاششی خودکار در  هاياسپرینکلرها یا نازل

7-10-3-4-1 

با استانداردهاي معتبـر  مطابق  خروجی داکتو کل  شودنمی بیشتر) m86/22)ft75ها از داکت که طول جایی

شود، اسپرینکلر(ها) یا نازل(هـاي) پاششـی   محافظت می کنترل تهویه و حفاظت در برابر حریق آشپزخانه صنعتی

 باشند. د الزامینبایخودکار 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Offset 
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7-10-3-5 

بایـد   ،قـرار دارنـد   زدگـی یـخ که در معرض  خروجیهاي داکتخودکار در  یاسپرینکلر(ها) یا نازل(هاي) پاشش

جعـه  رام )1-4-16-8( بـه بنـد  ( محافظـت شـوند   زدگییخدر برابر  مورد تأییدیل اطور مناسب با استفاده از وسبه

 .)شود

 داکت گلویی –خودکار ی اسپرینکلر و نازل پاشش حلم -7-10-4

7-10-4-1 

تـا   mm25بـه فاصـله حـداقل     کـه خودکـار   هود باید داراي یک اسپرینکلر یا نازل پاششـی  داکت خروجیهر 

تجمیع هـواي هـود   در محفظه  داکت گلویی) باالي نقطه اتصال in.12تا حداکثر  in.1(حداقل  mm305حداکثر 

 باشد. قرار دارد،

7-10-4-2 

باید بـا یـک اسـپرینکلر     ،نددار نامه فنی در گلویی داکتداراي استاندارد یا گواهی آتش دمپرهايکه  یهودهای

عمـل   مانعد که ناي قرار گیرگونهد و باید بهنمحافظت شو دمپر کناره تخلیه درخودکار قرار گرفته  یا نازل پاششی

 ند.نشو دمپر

 خروجی تجمیع هوايهاي محفظه -خودکار اسپرینکلر و نازل پاششی حلم -7-10-5

7-10-5-1 

باید یک اسپرینکلر و نـازل  باشد، نمی) m3)ft10از بیش که طول آن تجمیع هواي خروجی هود، هاي محفظه

 باشد.داشته خودکار در مرکز هر محفظه  پاششی

7-10-5-2 

) پاششـی ي (هـا ناافشـ ) باید دو اسپرینکلر یا نـازل  m3)ft10از  بیشتر تهویه با تزریق هوا با طولهاي محفظه

 د.شو) m3)ft10از بیش د که حداکثر فاصله بین دو اسپرینکلر نباید نباش داشته یکنواختفواصل با خودکار 

 خودکار هاي پاششیدمایی اسپرینکلر و نازل هايبنديو درجه K ضرایب -7-10-6

7-10-6-1 

 هـاي پاششـی  اسـپرینکلر یـا نـازل    ،) یا کمتـر باشـد  Co149)Fo300رود دماي در معرض که انتظار می جایی
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تـا   Co163[ بـاال  بسـیار  -بندي دماطبقه باباید  ناطق تجمیع هواو م داکت گلویی، داکتخودکار استفاده شده در 

Co191)Fo325  تاFo375([ .باشند 

7-10-6-2 

، یـک  شـود نشـان داده مـی  ) Co149)Fo300 يبـاال  يدمـا ، دمـا گیـري  اندازه وسیلهاستفاده از با  ی کههنگام

 کالس باالتر باید استفاده شود. بااسپرینکلر یا نازل پاششی خودکار 

7-10-6-3 

بایـد   شـود، یمـ اسـتفاده   ناطق تجمیـع هـوا  و م گلویی داکت، که در داکتخودکار  اسپرینکلر یا نازل پاششی

 باشد.داشته  K-5.6(80) حداکثر و K-1.4(20) رابر باب K حداقل ضریبیی با هااریفیس

 خودکار پاششیاسپرینکلر و نازل  -7-10-7

 باید فراهم باشد.براي بازرسی و تعویض هاي پاششی خودکار همه اسپرینکلرها و نازلبه سی دستر

 پخت و پز تجهیزات -7-10-8

 کلیات -7-10-8-1

عنوان یک منبع ها) که بهندهان، فرها و جوشهافرگاز، کن گودسرخ هايتابهماهی مثلتجهیزات پخت و پز (

 محافظت شوند. )1-10-7( دنمقررات بباید مطابق  ،شوندمی گرفته در نظر افروزش

 کن گودسرخهاي تابهماهی -7-10-8-2

7-10-8-2-1 

چرب باید بـراي ایـن    گودهاي استفاده براي حفاظت از ماهی تابهمورد یک اسپرینکلر یا نازل پاششی خودکار 

 باشد.نامه داراي استاندارد یا گواهیکاربرد 

7-10-8-2-2 

نامه فنـی  گواهیو منبع آب براي هر اسپرینکلر یا نازل پاششی خودکار باید مطابق با  حل، مچیدمانموقعیت، 

 باشد.آن، یا استاندارد 
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 قطع کردن سوخت و حرارت -7-10-8-3

7-10-8-3-1 

تجهیزات پخت و پـز بایـد بـه صـورت خودکـار، تمـام منـابع         براينازل پاششی خودکار  عمل هر اسپرینکلر یا

 قطع کند.را بسته و فظت احمسوخت و گرما به همه تجهیزات نیازمند 

7-10-8-3-2 

 قطع باشد.بسته و باید  نیزتجهیزات تهویه قرار گرفته زیر ولی دارد، محافظت ن به نیاز که هرگونه وسیله گازي

7-10-8-3-3 

دسـتی بـه حالـت     صورتجریان سوخت یا برق را بهباید از نوعی باشند که  کردن خاموشو یل قطع اتمام وس

 .برگردانند اولیه

 داراي نشانگرشیرهاي  -7-10-9

هـاي  نـازل  یـا آب به اسـپرینکلرها   منبعخط در نامه فنی باید داراي استاندارد یا گواهی داراي نشانگریک شیر 

 تهویه نصب شود.پز و کننده سیستم پخت و پاششی محافظت

 هاصافی -7-10-10

هـاي  باید در منبع اصلی آب قبل از اسپرینکلرها یا نازل نامه فنیداراي استاندارد یا گواهییک صافی خط لوله 

 نصب شود. K-2.8(40)کمتر از  اسمی K ضرایبپاششی خودکار با 

 آزموناتصال  -7-10-11

 فـراهم  )3-8-10-7( بنـد  در مشـخص شـده  براي تأیید عملکرد درست تجهیـزات   سیستم باید آزموناتصال 

 شود.

 هاها و پوششفزودنیا -7-11

7-11-1 

بـراي  ، بایـد  شـوند ها به منبع آب اضافه میکه با هدف کنترل میکروبیولوژیکی یا دیگر خوردگی ییهاافزودنی

 .باشندنامه داراي استاندارد یا گواهیهاي اسپرینکلر آتش استفاده در سیستم
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7-11-2 

بایـد  هـا  منظور کنترل میکروبیولوژیکی یا دیگر خوردگیگالوانیزاسیون، به ياستثناه هاي درونی لوله، بپوشش

 ند.نامه باشداراي استاندارد و گواهیهاي اسپرینکلر آتش براي استفاده در سیستم

 

  

 



 )هاحریق (اسپرینکلر يخودکار اطفابارنده هاي نصب شبکهو  / دستورالعمل طراحی149 

 

 

 

 فصل هشتم
  

 الزامات نصب
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 الزامات پایه -8-1

8-1-1 

 الزامات براي تعیین محل، موقعیت و فاصله بین اسپرینکلرها باید بر اساس اصول زیر باشد:

 نصب شوند. ساختماناسپرینکلرها باید به طور سرتاسري در  -1

اي قرار گرفته شده باشند که از حداکثر مساحت پوشش به ازاي هر اسـپرینکلر تجـاوز   گونهبه اسپرینکلرها باید -2

 نکنند.

بخشی را با توجه به زمـان  اي در محل قرار و جانمایی گرفته باشند که عملکرد رضایتگونهاسپرینکلرها باید به -3

 سازي و نحوه توزیع آب فراهم سازند.فعال

 توانند حذف گردند.هایی که به طور مشخص در این دستورالعمل مجاز دانسته شده، میاسپرینکلرها در محل -4

هـا از الزامـات   دهد کـه انحـراف  شوند و نتایج آزمون نشان میهنگامی که اسپرینکلرها به طور ویژه آزمون می -5

شـود،  موش کردن آتش نمـی بر روي توانایی اسپرینکلرها براي کنترل یا خا تأثیر منفیفواصل اجزاي ساختاري سبب 

 مطابق با نتایج آزمون باید مجاز باشند. هاآنموقعیت قرارگیري و محل 

کنند باید مجاز باشند به ها که از حداکثر فاصله در این دستورالعمل تجاوز میفواصل بین اسپرینکلرها و سقف -6

نصب شده و تطـابق آن   يیسه اسپرینکلرهادهنده حساسیت و عملکرد قابل مقاها یا محاسبات نشانشرط آنکه آزمون

 با الزامات این بخش باشند.

و اثاثیه مشابه که در زمره تصـرف خاصـی قـرار     1هاها، ویتریناثاثیه، همچون کمدهاي قابل جابجایی، کابینت -7

 ده نصب شوند.باشند. این نوع اثاثیه مجاز هستند به سازه تمام شنمی هاآنگیرند، نیازمند نصب اسپرینکلر در نمی

یکی، یـا هواسـازها کـه در زمـره تصـرف      مکـان نیاز نیست که اسپرینکلرها درون تجهیزات الکتریکی، تجهیزات  -8

 خاصی قرار ندارند، نصب شوند.

8-1-2 

 باید قابل دسترس باشند. دارينگهها و هاي سیستم براي عملیات، بررسی، آزمونشیرها و گیج

                                                                                                                                                                                                       
1- Trophy Cases 
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 هاپوشش سیستممساحت تحت هاي محدودیت -8-2

8-2-1 

ـ تواند تحت پوشش اسـپرینکلرهاي تغذیـه شـده توسـط     حداکثر مساحت هر طبقه که می » سیسـتم رایـزر  «ک ی

 اسپرینکلر یا سیستم رایزر ترکیبی قرار گیرد، باید به صورت زیر باشد:  

 )2m4831)2ft52000 -کم خطر -1

 )2m4831)2ft52000 -خطر متوسط -2

 )2m3716)2ft40000سبه شده هیدرولیکی محا -رخطرپ -3

اند) و انبارهاي تحت پوشش دیگر معرفی شده )17-1-9-3((همان طور که در بند  1انبارهاي با انباشتگی باال -4

 .)2m3716)2ft40000 -استانداردها 

8-2-2 

 گیرد.قرار نمی )1-2-8(هاي مساحت بند در محدودیت 2میان طبقهمساحت 

8-2-3 

رخطر، انبار شوند یا انبار تحت پوشش دیگر اسـتانداردهاي معتبـر و در   هاي پاز محیط ک سیستم مجزایکه جایی

) 2m3716)2ft40000رخطر نباید از کند، در مساحت محیط پهاي کم خطر یا خطر متوسط محافظت میطیکنار مح

 ) بیشتر شود.2m4831)2ft52000محوطه (مساحت) تجاوز کند و کل مساحت پوششی نیز نباید از 

8-2-4 

ا یـک دیوار(هـا) مشـترك،    یمشترك  يها، سقفساختمانکه توسط سایبان، راهرو مسقف بین دو  ساختمانچند 

 اند، مجاز است که توسط یک رایزر اسپرینکلر تجدید شود.متصل شده

8-2-4-1 

 باشد. )1-2-8(حداکثر اندازه سیستم باید مطابق با بند 

                                                                                                                                                                                                       
1 - High-piled storage 
2 - Mezzanines 
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 ي تفکیک شدههاساختمان -8-2-5

8-2-5-1 

نظـر از  ي تفکیک شده، صرفهاساختماناعمال شده باشد،  )2-5-2-8(الزامات بند  هاآنبه غیر از مواردي که در 

 مجهز شده باشند. اسپرینکلر مجزا يهااند باید به سیستمرا فراهم نساخته )4-2-8(، که ضوابط بند هاآنفاصله بین 

8-2-5-2 

توانند توسط هاي تفکیک شده میباشد، سازهصالحیت مورد قبول میهنگامی که براي مقام قانونی مسئول داراي 

  مجاور تأمین شوند. ساختمانسیستم اسپرینکلر آتش 

 استفاده از اسپرینکلرها -8-3

 کلیات -8-3-1

8-3-1-1 

 نصب شوند. هاآن نامهاستاندارد یا گواهیاسپرینکلرها باید مطابق با مشخصات 

8-3-1-2 

غیرمعمـول   هـاي ویـژه نیازمنـد توزیـع آب    هاي سازه یا دیگر موقعیتکه ویژگیدر جایی )1-1-3-8(الزامات بند 

تواند به شرط ارائه محاسبات مورد تأیید ، مینامهداراي استاندارد یا گواهیکار روند و اسپرینکلرهاي باشند نباید بهمی

 آید. به دستاند، نصب شوند تا نتیجه خاص شده نامهگواهیاستاندارد یا مقام قانونی در موقعیتی متفاوت از آنچه که 

8-3-1-3 

کننده نصب شوند مگـر اینکـه بـراي نصـب در سـایر      اسپرینکلرهاي باالزن باید به موازات شاخه تغذیه چهارچوب

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیها نیز جهت

8-3-1-4 

که چسب پایه سیمانی به عنوان عامل اتصال لوله و اتصاالت استفاده شده اسـت، اسـپرینکلرها نبایـد در     در جایی

 اتصاالت سیمان شده، نصب گردند. مکاناتصاالت قبل از 
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 کنندهمحافظت 2هايو تسمه 1هادرپوش -8-3-1-5

8-3-1-5-1 

 هاي نصب سازنده برداشته شوند.کننده باید مطابق با دستورالعملهاي محافظتا و تسمههدرپوش

8-3-5-1-2 

کننده باید از تمام اسپرینکلرها قبل از زمانی که سیستم اسپرینکلر براي هاي محافظتها و تسمهبرداشتن درپوش

 سرویس آماده شود، برداشته شوند.

8-3-5-1-3 

ر روي هر اسپرینکلر نصب شـده  کننده بر روي اسپرینکلرهاي باالزن یا بهاي محافظتها و تسمهبرداشتن درپوش 

 کف، بالفاصله بعد از نصب مجاز است. )m3)ft10در باالتر از 

 دمانرخ  -8-3-2

8-3-2-1 

انـد، در  فراهم شـده  )5-2-3-8(و یا  )4-2-3-8(، )3-2-3-8(، )2-2-3-8(به غیر از مواردي که الزامات بندهاي 

 کار برده شوند.باید اسپرینکلرهاي دما معمولی و دما متوسط به هاساختمان

8-3-2-2 

 يدمایی حـداکثر دمـا   يهاباشد، اسپرینکلرها با نرخ) بیشتر میCo38)Fo100هنگامی که حداکثر دماي سقف از 

 باید استفاده شوند. )1-5-2-6(سقف مطابق با جدول 

8-3-2-3 

طـور کـه در ایـن    استفاده در فضاهاي با خطرات معمولی و زیاد، انبارهـا و همـان  اسپرینکلرهاي دما باال باید براي 

 باشند، مجاز به استفاده باشند.دستورالعمل مجاز می

                                                                                                                                                                                                       
1  - Caps 
2  - Straps 
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8-3-2-4 

 نصب شوند. )5-2-3-8(هاي ویژه مورد نیاز اسپرینکلرهاي دما متوسط و دما باال باید در موقعیت

8-3-2-5 

ینکلرها به غیر از اسپرینکلرهاي دما معمولی مالحظه شـوند مگـر اینکـه دیگـر     هاي زیر باید براي تهیه اسپرشیوه

دماها تعیین شده باشند یا اسپرینکلرهاي دما باال به طور سرتاسري استفاده شده باشند و انتخاب دما باید مطـابق بـا   

 باشد: )5-2-3-8(و شکل  )(ب) 5-2-3-8(و  )(الف) 5-2-3-8(جدول 

منطقه دما باال باید از کـالس اسـپرینکلرهاي دمـا بـاال باشـند و اسـپرینکلرهاي موجـود در        اسپرینکلرهاي در  -1

 منطقه دما متوسط باید از نوع اسپرینکلرهاي دما متوسط باشند.

) باالي شـبکه بخـار بـدون    in30(.mm762 ) یک طرف یاmm305)in.12اسپرینکلرهاي قرار گرفته در فاصله  -2

 ا بخاري دیواري باید از نوع دما متوسط باشند.یور عایق، کویل حرارتی، رادیات

شـود،  ) یک شیر تخلیه کم فشار که به راحتی در یک اتاق بزرگ تخلیه میm1/2)ft7اسپرینکلرهاي در فاصله  -3

 باید از نوع دما باال باشند.

باشـند بایـد از   اي یا پالستیکی که در معرض مستقیم اشعه خورشید مـی اسپرینکلرهاي زیر نورگیرهاي شیشه -4

 نوع دما متوسط باشند.

اسپرینکلرها در فضاهاي مخفی بدون تهویه در زیر یک سقف عایق نشده، یا در یک شیروانی بدون تهویه بایـد   -5

 از نوع دما متوسط باشند.

نـوع  هاي ویترین بدون تهویه داراي نورهاي الکتریکی توان باال نزدیک سـقف بایـد از   اسپرینکلرهاي در پنجره -6

 دما متوسط باشند.

تهویه جاري باید از نوع دما باال یـا خیلـی    يهاکننده تجهیزات پخت تجاري و سیستماسپرینکلرهاي محافظت -7

 را ببینید). )6-10-7( بنداند (گیري دما، تعیین شدهباال باشند که داخل تجهیزات استفاده از ابزارهاي اندازه

طق مسکونی نصب شده نزدیک منابع گرمایی ویژه مشخص شده در جـدول  کننده منااسپرینکلرهاي محافظت -8

 نصب شوند. )(پ)5-2-3-8(باید مطابق با جدول  )(پ)8-3-2-5(

C oکـه سـبب تخلیـه هـواي کمتـر از      1اسپرینکلرهاي دما معمولی قرار گرفته در مجاور یـک کانـال حرارتـی    -9

38F)o100( شوند مورد نیاز نیست مطابق با جدول می)جدا شوند )(الف) 5-2-3-8. 

شوند، خ خودکار استفاده میینفررو با سیستم آب شدن  يو فریزرها هاهناکه در فضاي سردخ ییاسپرینکلرها -10

 سپرینکلرهاي دما متوسط یا باال باشند.ا باید از نوع

                                                                                                                                                                                                       
1  - Heating duct 
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8-3-2-6 

    د.که جز تصرف تغییرات دما، اسپرینکلرها نیز باید متعاقباً تغییر کنن يدر موارد

 
 m31/0=ft1؛ SI :in.1 =mm4/25واحدهاي 

 هاکنندهمناطق دما باال و دما متوسط در واحد گرم -5-2-3-8شکل 
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 هاي دمایی اسپرینکلرها بر اساس فاصله از منابع حرارتینرخ -الف-2-5-3-8جدول 

 باال –بندي دما درجه متوسط –بندي دما درجه معمولی –بندي دما درجه نوع شرایط گرمایی
  ) داکت حرارتی1(

  ا کمتری) in.6و in.6 ( )ft2و ft2(بیشتر از  ) باالالف(
  ) یا کمترin.0و in.0(  )ft1وft1بیشتر از ( ) پهلو و پایینب(

 کننده) پخشپ(
جز آن چه ه ب يادر هر فاصله

 –بندي دما که در ستون درجه
 متوسط نشان داده شده است

تخلیه رو به پایین: 
 ft1ي با شعاع (هاآناستو

). از لبه در حال in.0و
) in.0و ft1انبساط به ارتفاع (
) in.6و ft6به سمت پایین و (

 به سمت باال تخلیه افقی

 

  ) واحد گرمایش2(

 ) تخلیه افقیالف(

) تا in.0و ft7تخلیه از کنار: ( 
)ft20وin.0 سیلندر (pic-

shaped  8شعاعی (شکل-
انبساط را ببینید) با  3-2-5
)ft7 وin.0  گرماده باالیی و (
)ft2وin.0 گرماده پایینی؛ (

همچنین سیلندر شعاعی 
)ft7 وin.0) بیشتر از (ft7 
 ) باالي گرماده تکیin.0و

)ft7 وin.0 سیلندر (
 ft7شعاعی منبسط (

 ft2) باال و (in.0و
 )in.0و

 پایین گرماده تکی

) تخلیه عمودي به سمت ب(      
واحد  اسپرینکلرهاي زیرپایین (براي 

 ).را ببینید 8-2-3-8گرمایش، شکل 

 
ft7)in.0ي) استوانه با شعا 
ft7  امتداد یابد به باالي واحد

 گرمایش

)ft7 وin.0 سیلندر (
شعاعی منبسط از نوك 
واحد گرمایش با یک 

) in.0و ft17ارتفاع(
 باالي واحد گرمایش

 هاي بخار (بدون پوشش)) شبکه3(
 باال) الف(      

 ) پهلو و پایینب(      
 ) شیر تخلیه فشارپایینپ(      

 
  )  یا کمترin.6و in.6 ( )ft2و ft2بیشتر از (

  ا کمتری) in.0وin.0( )ft1وft1بیشتر از (

 ا کمتری) in.0وin.0(  )ft1وft7بیشتر از (

 m3048/0=ft1؛ SI،mm 4/25=in.1 واحدهاي براي
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 هاي مشخص شدههاي دمایی اسپرینکلرها در محلنرخ -ب-2-5-3-8جدول 

 باال -بندي دمادرجه متوسط -بندي دمادرجه معمولی -بندي دمادرجه موقعیت
 - شیشه یا پالستیک - نورگیرهاي

 - با تهویه یا بدون تهویه بدون استفاده هاي اتیکس
: فلزي یا 1دو یا چند شیروانیبا  بام

پنهان یا بردهاي با ضخامت کم، تخته
 آشکار، با عایق حرارتی یا بدون آن

 - بدون تهویه با تهویه

 با تهویه یا بدون آن بام مسطح، فلزي، آشکار

نکته: براي بام عایق حرارتی 
تواند شده یا نشده تصرف می

شود اسپرینکلرهاي  الزامی
متوسط، با کاربري ارزیابی 

 شود.

- 

 - بدون تهویه با تهویه هاي ویترینپنجره
 

 هاي دمایی اسپرینکلرها در مناطق مسکونی مشخص شدهنرخ -پ-2-5-3-8جدول 

 منبع گرما
حداقل فاصله از لبه منبع 
 تا اسپرینکلر دما معمولی

حداقل فاصله از لبه منبع 
 تا اسپرینکلر دما متوسط

in. mm in. mm 
 305 12 914 36 کنار شومینه توکار یا با 

 914 36 1524 60 شومینه توکار
 305 12 1067 42 چوبی یا زغالی –اجاق 

 229 9 457 18 ) آشپزخانهrangeمحدوده (
 229 9 457 18 آون یا فر دیواري

 229 9 457 18 هاي هواي داغلوله
 229 9 457 18 کانال حرارتی بدون عایق

 152 6 305 12 اتصال گرمایی عایق حرارتی نشده
 305 12 607 24 هاي آب داغ عایق حرارتی نشدهلوله

 457 18 914 36 هاي هواي داغکنندهکنار توزیع
 76 3 152 6 کن آب گرم

  لوستر: 
W250-W0 6 152 3 76 

W499-W250 12 305 6 152 
 

                                                                                                                                                                                                       
1-Peaked roof  

 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  159 22/04/99        ال

  

 حساسیت دمایی -8-3-3

8-3-3-1 

 اسپرینکلرها در فضاهاي کم خطر باید مطابق یکی از موارد زیر باشد:

 مشخص شده است )7-4-6-3(نوع واکنش سریع همانطور که در بند  -1

 )5-4-8(اسپرینکلرهاي مسکونی مطابق با الزامات بند  -2

کـه بـا    يخطـر  هـاي کـم  استاندارد مورد استفاده براي اصالحات یا اضـافات بـه سیسـتم    اسپرینکلرهاي پاسخ -3

 اسپرینکلرهاي با پاسخ استاندارد مجهز شده باشند.

هـاي  استاندارد مجزا با سیسـتم  که اسپرینکلرهاي پاسخ اسپرینکلرهاي پاسخ استاندارد مورد استفاده در جایی -4

 اند.کم خطر جایگزین شده

8-3-3-2 

اند، تمـام اسـپرینکلرها درون یـک فضـاي بسـته بایـد از نـوع        که اسپرینکلرهاي واکنش سریع نصب شدههنگامی

 مجاز باشند. )3-3-3-8(ند واکنش سریع باشند مگر اینکه در ب

8-3-3-3 

وجـود  نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   که در محدوده دمایی مورد نیاز، اسپرینکلرهاي واکـنش سـریع    ر جاییه

 باشند.نداشته باشد، استفاده از اسپرینکلرهاي پاسخ استاندارد، مجاز می

8-3-3-4 

ابنـد،  یواکنش سریع یا اسپرینکلرهاي مسکونی تغییـر  کم خطر موجود، به اسپرینکلرهاي  يهاکه سیستمهنگامی

 نکلرها در آن فضاي بسته باید تغییر کنند.یتمام اسپر

 k-6/5)80فاکتور کمتر از ( -kاسپرینکلرها با  -8-3-4

8-3-4-1 

 مجاز باشد. )4-3-8(باشد مگر اینکه توسط  6/5)80(فاکتور اسمی  -kاسپرینکلرها باید داراي حداقل 
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8-3-4-2 

 یفـاکتور اسـم   -kبراي فضاهاي با کم خطر که نیازمند مقدار آبی کمتر از آنچـه کـه توسـط یـک اسـپرینکلر بـا       

)80(6/5-k در فشار تخلیه ،bar5/0)psi7هاي کـوچکتر  باشند، باید اسپرینکلرهاي داراي اریفیسشود، نمی) تخلیه می

 هاي زیر:گرفتن محدودیت در نظرمجاز باشد، با 

 باید به صورت هیدرولیکی محاسبه شده باشد.سیستم  -1

 اسپرینکلر لوله تر یـا درتطـابق بـا    يهاباید تنها در سیستم k-6/5)80فاکتور کوچکتر از ( -kاسپرینکلرهاي با  -2

 نصب شوند. )4-4-3-8(بند  یا )3-4-3-8(هاي بند محدودیت

 k-8/2)40فـاکتور کـوچکتر از (   -kکلرهاي بـا  به سمت منبع اسـپرین نامه داراي استاندارد یا گواهییک صافی  -3

 فراهم شود.

8-3-4-3 

بـراي محافظـت    )2-3-11(باید براي نصب در تطابق بـا   k-6/5)80فاکتور اسمی کوچکتر از ( -kاسپرینکلرهاي با 

 هاي در معرض مجاز باشند.در برابر آتش

8-3-4-4 

 يهـا باید بـراي نصـب بـر روي لولـه خشـک و سیسـتم       k-2/4)57کوچکتر از ( یفاکتور اسم -kاسپرینکلرهاي با 

 هـا آنباشـند یـا داخـل    کشی مقاوم به خوردگی میکه لوله کننده از فضاهاي کم خطر در جاییعملگر محافظتپیش

 گالوانیزه شده، مجاز باشند.

 هاي اندازه رزوهمحدودیت -8-3-5

ــپرینکلرهاي داراي  ــر از ( -kاسـ ــاکتور بزرگتـ ــه ( و داراي k-6/5)80فـ ــد در NPT(in. 12)mm15رزوه لولـ ) نبایـ

 اسپرینکلر جدید نصب شوند. يهاسیستم

 کاربرد انواع اسپرینکلر -8-4

اي انتخاب شوند که در این بخش مشـخص شـده اسـت و بایـد موقعیـت و      گونهاسپرینکلرها باید براي استفاده به

 توصیف شده است. )5-8(اي باشد که در بند گونهبه هاآنفاصله 
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 زن و باالزن استانداردپایین هکننداسپرینکلرهاي اسپري -8-4-1

8-4-4-1 

 یسـاختمان هـاي  هاي خطر تصرفات و انواع سازهزن و باالزن باید در تمام کالسپایین هکننداسپرینکلرهاي اسپري

 مجاز باشند.

8-4-1-2 

/ چگـالی نبایـد مجـاز     مساحت اسپرینکلرهاي واکنش سریع براي استفاده در فضاهاي پرخطر تحت روش طراحی

 باشند.

 دیواريکننده اسپرینکلرهاي اسپري -8-4-2

 صورت زیر نصب گردند:اسپرینکلرهاي دیواري تنها باید به

 دار و مسطحصاف، افقی یا شیب يهافضاهاي کم خطر با سقف -1

داراي طـور ویـژه   بـه اي که بـراي چنـین اسـتفاده    صاف و مسطح در جایی يهافضاهاي خطر معمولی با سقف -2

 انددهنامه شاستاندارد یا گواهی

 براي محافظت مناطق زیر سردرها   -3

 اسپرینکلرهاي پوشش گسترده -8-4-3

 صورت زیر نصب گردند:اسپرینکلرهاي پوشش گسترده تنها باید به

(یـک افـرایش دو    6در  1مسطح و صـاف بـا شـیب برابـر یـا کمتـر از        يهاشونده شامل سقفساختار غیرمانع -1

 درصدي) 7/16ک سقف با شیب یواحدي،  12واحدي در طول 

داراي طـور ویـژه   اي بـه که بـراي چنـین اسـتفاده    قابل سوختن، در جاییا ساختار غیریشونده ساختار غیرمانع -2

 اند.شده نامهاستاندارد یا گواهی

) بیشتر نبوده یا جایی mm4/25)in.1اي داراي اجزاي جان که حداکثر بعد از هاي میلهداخل خرپاها یا تیرچه -3

(یـک   6بـه   1بوده و در جایی که شیب سقف بزرگتـر از   )m3/2)ft5/7که خرپاها داراي فاصله مرکز تا مرکز بیشتر از 

 درصدي) نباشد. 7/16واحدي، یک سقف شیبدار  12واحدي در طول  2افزایش ارتفاع 

صـاف و مسـطح کـه داراي     يهـا زن با پوشـش گسـترده نصـب شـده، زیرسـقف     اسپرینکلرهاي باالزن و پایین -4

 3/33ک سـقف شـیبدار   یـ واحـدي،   12واحدي در طول  4(یک افرایش  3در  1باشند که از یک شیب هایی میشیب

 اند.شدهنامه داراي استاندارد یا گواهیطور ویژه  هایی بهدرصدي) بیشتر نباشد، در جایی که براي چنین استفاده
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در  2هاي بزرگتر از یک شـیب  در شیب )2-2-4-9-8(اسپرینکلرهاي دیواري با پوشش گسترده مطابق با بند  -5

 اند.شدهنامه داراي استاندارد یا گواهیهایی به طور ویژه در جایی که براي چنین استفاده 12

 ع شونده شامل اجزاي ساختاري صلب که در زیر دفلکتور اسپرینکلر گسترش یافته است.در هر دهانه سازه قان -6

 1اسپرینکلرهاي باز -8-4-4

8-4-4-1 

سیالبی بـراي محافظـت خطـرات ویـژه یـا در معـرض یـا در         يهااسپرینکلرهاي باز باید براي استفاده در سیستم

 ي ویژه دیگر مجاز باشند.هامکان

8-4-4-2 

 نصب گردند. هاآنبراي انواع خودکار  دستورالعملاسپرینکلرهاي باز باید مطابق با تمامی الزامات کاربردي این 

 اسپرینکلرهاي مسکونی -8-4-5

8-4-5-1 

مطـابق   هاآننصب گردند به شرط آنکه  هاآناسپرینکلرهاي مسکونی باید در واحدهاي ویالیی و راهروهاي مجاور 

 خودشان نصب شده باشند. نامهاهیاستاندارد یا گوبا 

8-4-5-2 

طـور ویـژه بـراي اسـتفاده در     تر اسـتفاده شـوند مگـر اینکـه بـه      يهااسپرینکلرهاي مسکونی تنها باید در سیستم

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیعملگر پیش يهاخشک یا سیستم يهاسیستم

8-4-5-3 

اند، تمام اسپرینکلرها درون فضا بایـد از  نصب شده )6-3-3(در جایی که اسپرینکلرهاي مسکونی در تطابق با بند 

 اسپرینکلرهاي مسکونی باشند.

                                                                                                                                                                                                       
1 - Open sprinkler 
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 )ESFRاسپرینکلرهاي زوداطفاکننده واکنش سریع ( -8-4-6

8-4-6-1 

طـور ویـژه بـراي اسـتفاده در     لوله تر به کار رونـد مگـر اینکـه بـه     يهاتنها باید در سیستم ESFRاسپرینکلرهاي 

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیخشک  يهاسیستم

8-4-6-2 

در  2ا سقف باالي اسپرینکلر از شیب ییی نصب شوند که شیب بام هاساختمانتنها باید در  ESFRاسپرینکلرهاي 

 درصدي) تجاوز نکند. 7/16ک سقف شیبدار یواحدي،  12(یک افرایش دو واحدي در طول  12

8-4-6-3 

هـاي غیرقابـل   شـونده و عمـارت  یی با ساختارهاي غیرمانعهاساختمانباید براي استفاده در  ESFRاسپرینکلرهاي 

 سوختن مجاز باشند.

8-4-6-3-1 

) بیشـتر باشـد،   mm305)in.12از  آویزهـاي سـقف و ماننـد آن   اي تـوپر (تیرهـا،   در جایی که عمق اعضاي سـازه 

 نصب شود. ،اي توپرباید در هر کانال تشکیل شده توسط اعضاي سازه ESFRاسپرینکلرهاي 

8-4-6-3-2 

 باشند. )3-12-8( و )2-12-8(حداقل فاصله اسپرینکلر و مساحت پوشش یافته باید مطابق با الزامات بندهاي 

 1داکنندههاي جپرده -8-4-6-4

8-4-6-4-1 

اسـپرینکلر بـا اسـپرینکلرهاي بـا پاسـخ       يهـا در مجاورت سیستم ESFRاسپرینکلرهاي  يهادر جایی که سیستم

) براي جداسـازي  m6/0)ft2اند، یک پرده جداکننده از جنس غیرقابل سوختن و با ارتفاع حداقل استاندارد نصب شده

 باشد.دو بخش مورد نیاز می

                                                                                                                                                                                                       
1 - Draft curtain 
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8-4-6-4-2 

 هاي جداکننده قرار داشته باشد.) باید زیر پردهm2/1)ft4یک راهرو خالی با عرض حداقل 

 هاي دمایینرخ -8-4-6-5

کـه   )2-3-8( بنـد  باید به طور معمول باشد به غیر از مورد ESFRهاي دمایی اسپرینکلر براي اسپرینکلرهاي نرخ

 باشند.هاي دما متوسط و دما باال مینیازمند نرخ

 )CMSA(اسپرینکلرهاي کاربرد خاص با مد کنترل  -8-4-7

8-4-7-1 

عملگر مجاز باشند و باید مطـابق بـا   تر، یا خشک یا پیش يهاباید براي استفاده در سیستم CMSAاسپرینکلرهاي

 نصب شده باشند. هاآن نامهاستاندارد یا گواهی

 لوله گالوانیزه شده -8-4-7-2

8-4-7-2-1 

کشی باید محـدود بـه   عملگر و لوله خشک استفاده شده است، مواد لولهپیش يهاسیستم جایی که لوله استیل در

 استیل از درون گالوانیزه شده شوند.

8-4-7-2-2 

باشـد نصـب   ) مـی Co0)Fo32ز اتـر  لوله استیل سیاه هنگامی که سیستم در فریزرها جایی کـه دمـاي هـوا پـایین    

 .باشدکن هوا می نیتروژن یا یک تولیدکننده خشکباشند باید مجاز باشند و منبع هوا می

8-2-7-2-3 

 اتصاالت غیرگالوانیزه مجاز است.

 دمایی يهانرخ -8-4-7-3

8-4-7-3-1 

انـد،  مهیـا شـده   )4-3-7-4-8(یـا بنـد    )3-3-7-4-8(یـا بنـد    )2-3-7-4-8(غیر از مواردي که الزامات بنـد   به

-3-8(و  )الـف  -5-2-3-8( دمایی اسپرینکلر مشخص شده در جـدول  ياهدمایی اسپرینکلر باید مشابه نرخ يهانرخ
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دمایی استفاده شده در آزمون آتش مقیاس کامل براي تعیین الزامات محافظـت بـراي خطـرات     يهایا نرخ )ب -2-5

 مشمول باشند.

8-4-7-3-2 

 نصب شوند. )2-3-8(هاي ویژه مطابق بند اسپرینکلرهاي دما متوسط و دما باال باید در محل

8-4-7-3-3 

لولـه تـر اسـتفاده     يهادمایی معمولی، متوسط و باال باید براي سیستم يهادر فضاهاي انبار، اسپرینکلرهاي با نرخ

 شوند.

8-4-7-3-4 

 لوله خشک استفاده شوند. يهادر فضاهاي انبار، اسپرینکلرهاي با نرخ دمایی باال باید براي سیستم

 اسپرینکلرهاي ویژه -8-4-8

8-4-8-1 

باشند باید در جایی که چنـین ابزارهـایی   هاي خاص میاسپرینکلرهاي ویژه که براي حفاظت خطرات ویژه یا سازه

 اند مجاز باشد:  شدهنامه داراي استاندارد یا گواهیاند و براي عملکرد تحت شرایط زیر ارزیابی شده

 هاي آتش در ارتباط با خطرات مورد نظرآزمون -1

 ها و دیوارهاسازي کفالگوي پاششی با توجه به مرطوب عیتوز -2

 توزیع الگوي پاششی با توجه به موانع -3

 ارزیابی حساسیت حرارتی اسپرینکلر -4

 دارافقی یا شیب يهاعملکرد تحت سقف -5

 منطقه طراحی -6

 هافواصل مجاز تا سقف -7

8-4-8-2 

 نند:اسپرینکلرهاي ویژه باید خصوصیات زیر را برآورده ک

 باشد. )3-2-6(فاکتور باید مطابق با جدول  -k اندازه -1

 باشد. )1-5-2-6(دمایی باید مطابق با جدول  يهانرخ -2

 براي فضاهاي با کم خطر یا خطر متوسط تجاوز کند.) 2ft400)2m36مساحت محافظت شده تحت پوشش نباید از  -3
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 براي فضاهاي پرخطر تجاوز کند. )2m17)2ft196مساحت محافظت شده تحت پوشش نباید از  -4

 اسپرینکلرهاي خشک -8-4-9

8-4-9-1 

کننـده منـاطق درمعـرض دمـاي     اسپرینکلر لولـه تـر محافظـت    يهادر جایی که اسپرینکلرهاي خشک به سیستم

یـا   )(الف) -1-9-4-8(شوند، حداقل طول در معرض غالف اسپرینکلر خشک باید مطابق با جدول زدگی متصل میخی

 باشد. )(ب)-1-9-4-8(جدول 

8-4-9-2 

حداقل طول غالف باید از سمتی از اتصاالت که اسپرینکلر خشک به آن اتصال یافته است تا سطح داخلـی نصـب،   

 گیري شود.دیوار یا سقف منتهی به فضاي سرد، هر کدام که به اتصال نزدیک باشد، اندازه

8-4-9-3 

عـایق شـده    يهـاي فریـزر  کننده سازهاسپرینکلر لوله تر محافظت يهاجایی که اسپرینکلرهاي خشک به سیستم

   اند، فاصله اطراف غالف اسپرینکلر باید عایق باشد.اتصال یافته

 ).U.Sهاي غالف در معرض براي اسپرینکلرهاي خشک (واحدهاي متداول طول -الف-1-9-4-8جدول 
دماي محیط در معرض 

در قسمت انتهایی 
 )Foاسپرینکلر (

کمینه طول غالف درمعرض 
 Fo40وقتی که در معرض تا 

 ).inاست (

کمینه طول غالف 
درمعرض وقتی که در 

 ).inاست ( Fo50معرض تا 

کمینه طول  غالف درمعرض 
 Fo60وقتی که در معرض تا 

 ).inاست (
40 0 0 0 
30 0 0 0 
20 4 0 0 
10 8 1 0 
0 12 3 0 
10- 14 4 1 
20- 14 6 3 
30- 16 8 4 
40- 18 8 4 
50- 20 10 6 
60- 20 10 6 
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 متري) هاي غالف در معرض براي اسپرینکلرهاي خشک (واحدهايطول -ب -1-9-4-8جدول 

دماي محیط در معرض 
در قسمت انتهایی 

 )Coاسپرینکلر (

کمینه طول بارل در معرض 
 Co4وقتی که در معرض 

 )mmاست (

کمینه طول غالف در 
معرض وقتی که از در 

 )mmاست ( Co10معرض 

کمینه طول غالف در 
معرض وقتی که در معرض 

Co16 ) استmm( 
4 0 0 0 
1- 0 0 0 
7- 100 0 0 
12- 200 25 0 
18- 300 80 0 
23- 360 100 25 
29- 360 150 80 
34- 400 200 100 
40- 460 200 100 
46- 510 250 150 
51- 510 250 150 

 

 بندي و استفاده از اسپرینکلرهاموقعیت، محل، فاصله -8-5

 کلیات -8-5-1

8-5-1-1 

 در موقعیت و فاصله مناسب جانمایی شده باشند. )5-8(اسپرینکلرها باید مطابق با الزامات بخش 

8-5-1-2 

توسـط   دسـتورالعمل اي جانمایی شوند تا محافظت منطقه هماننـد بـا اهـداف کلـی ایـن      گونهاسپرینکلرها باید به

 .شودکنترل کردن موقعیت و مساحت مجاز تحت پوشش براي هر اسپرینکلر، فراهم 

8-5-1-3 

براي تمام انواع اسپرینکلر باید به کار گرفته شود مگر اینکه توسـط قـوانین    )7-5-8(تا بند  )2-5-8(الزامات بند 

 اصالح و بهینه شده باشند. )12-8(تا بند  )6-8(حدودکننده بیشتر در بند م
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 منطقه محافظت به ازاي هر اسپرینکلر -8-5-2

 تعیین منطقه محافظت تحت پوشش -8-5-2-1

8-5-2-1-1 

 :شودر تعیین یصورت ز) باید بهsAمنطقه محافظت تحت پوشش به ازاي هر اسپرینکلر (

 انشعابی به صورت زیر:در امتداد خطوط  -1

تعیین فاصله بین اسپرینکلرها (یا تا دیوار یا تا موانع در مورد اسپرینکلر انتهایی روي خـط (لولـه) انشـعابی) در     -الف

 جریان باالیی و جریان پایینی

 انتخاب دو برابر فاصله تا دیوار یا مانع یا  فاصله تا اسپرینکلر بعدي، هرکدام که بزرگتر است. -ب

 Sمشخص کردن اندازه به صورت  -پ

 بین خطوط انشعابی به صورت زیر: -2

تعیین فاصله عمودي تا اسپرینکلر روي خط (لوله) انشعابی مجاور ( یا تا دیوار یـا تـا مـانع در مـورد اسـپرینکلر       -الف

 .گرفته استانتهایی روي خط (لوله) انشعابی ) روي هر طرف از خط (لوله) انشعابی که اسپرینکلر هدف قرار 

 انتخاب دو برابر فاصله تا دیوار یا موانع یا فاصله تا اسپرینکلر بعدي هرکدام که بزرگتر است. -ب

 Lمشخص کردن اندازه به صورت  -پ

8-5-2-1-2 

 :شودبه صورت زیر تعیین  Lدر بعد   Sمساحت محافظت تحت پوشش اسپرینکلر باید با ضرب بعد
AS=S×L 

 محافظت تحت پوششحداکثر مساحت  -8-5-2-2

8-5-2-2-1 

) باید مطـابق بـا مقـدار مشـخص شـده در      sAحداکثر مساحت محافظت مجاز تحت پوشش براي یک اسپرینکلر (

 باشد.از اسپرینکلر می مدلبخش براي هر نوع یا هر 

8-5-2-2-2 

 ) باشد.2m36)2ft400از  اسپرینکلر نباید بزرگتر حداکثر مساحت محافظت تحت پوشش براي هر
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 اسپرینکلرها بینفاصله  -8-5-3

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -8-5-3-1

8-5-3-1-1 

 براساس فاصله خط مرکزي بین اسپرینکلرهاي مجاور باشد. بین اسپرینکلرها باید حداکثر فاصله مجاز

8-5-3-1-2 

 گیري شود.حداکثر فاصله باید در امتداد شیب سقف اندازه

8-5-3-1-3 

حداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرها باید مطابق با مقدار مشخص شده در بخش کاربردي بـراي هـر نـوع یـا هـر      

 مدلی از اسپرینکلر باشد.

 حداکثر فاصله از دیوارها -8-5-3-2

8-5-3-2-1 

 ر باشد.فاصله از اسپرینکلرها تا دیوارها نباید از نصف حداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشت

8-5-3-2-2 

 گیري شود.فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودي تا دیوار اندازه

8-5-3-2-3 

 گیري شوند.ها اندازهها و ویترینها، کابینتفاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید تا دیوار پشت اثاثیه همچون گنجه

8-5-3-2-4 

انـد و هـیچ فضـاي کـف     ها قـرار گرفتـه  می که اسپرینکلرها نزدیک به پنجرهفاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید هنگا

 گیري شوند.اضافی ایجاد نشده است باید تا دیوار اندازه

 حداقل فاصله تا دیوارها -8-5-3-3

8-5-3-3-1 

ع حداقل فاصله مجاز بین یک اسپرینکلر و دیوار باید مطابق با مقدار مشخص شده در بخش کاربردي براي هـر نـو  
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 و هر مدلی از اسپرینکلر باشد.

8-5-3-3-2 

 گیري شود.فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودي تا دیوار اندازه

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -8-5-3-4

8-5-3-4-1 

ک حداقل فاصله بین اسپرینکلرها براي جلوگیري از تر شدن اسـپرینکلر مجـاور جهـت اخـتالل در عملکـرد آن      ی

 حفظ شود.

8-5-3-4-2 

حداقل فاصله مجاز بین اسپرینکلرها باید مطابق با مقدار مشخص شده در بخش کاربردي بـراي هـر نـوع یـا هـر      

 مدلی از اسپرینکلرها باشد.

 موقعیت دفلکتور -8-5-4

 فاصله زیرسقف از دفلکتور -8-5-4-1

8-5-4-1-1 

 نوع سازه انتخاب شود. و اس نوع اسپرینکلراس سقف باالیی باید بر و فاصله بین دفلکتور اسپرینکلر

 دارعرشه فوالدي موج يهاسقف -8-5-4-1-2

8-5-4-1-2-1 

 گیري شود.ترین نقطه عرشه اندازه)، فاصله دفلکتور باید از پایینmm76)in.3هاي با عمق حداکثر عرشه براي

8-5-4-1-2-2 

 گیري شود.بایستی از باالترین نقظه عرشه اندازه) این فاصله mm76)in.3هایی با عمق بیشتر از براي عرشه

8-5-4-1-3 

طور مستقیم در مقابل بخش زیرین سقف یا سازه بام نصـب شـده اسـت، فاصـله     بندي بهکه عایق ییهابراي سقف
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 )2-3-1-4-5-8(یـا بنـد    )1-3-1-4-5-8(ري شود و باید مطـابق بـا بنـد    یگبندي اندازهدفلکتور باید از پایین عایق

 باشد.

8-5-4-1-3-1 

بندي که مستقیماً در مقابل سازه سقف یا بام نصب شده است و مسطح و موازي با سـازه سـقف یـا بـام     براي عایق

 گیري شود.بندي اندازهنصب شده است،  فاصله دفلکتور باید براي سطح زیرین عایق

8-5-4-1-3-2 

شـود، فاصـله   شکل یا انحنا سازه سقف یـا بـام مـی    بندي که در حالتی نصب شده است که سبب تغییرقیبراي عا

 گیري شود.بندي نقطه پایین اندازهبندي نقطه باال تا عایقعنوان نیمی از فاصله تغییرشکل از عایقدفلکتور باید به

) تجـاوز کنـد فاصـله دفلکتـور بایـد بـراي نقطـه بـاالیی         mm152)in.6نـدي از  باگر انحراف یا افت در عایق -الف

 گیري شود.ندي اندازهبعایق

 بندي قرار بگیرد.دفلکتور نباید در باالي نقطه پایین عایق -ب

8-5-4-1-4 

 سازي اسپرینکلر استفاده شود.اي براي کمک کردن به فعالعنوان وسیلهنباید به 1هاي گرماکنندهجمع

 دفلکتور گیري جهت -8-5-4-2

 ها امتداد داشته باشند.ها و شیب پلهبامها، اسپرینکلر باید موازي با سقف يهادفلکتور

 اسپرینکلر تخلیهموانع  -8-5-5

 عملکرد هدف -8-5-5-1

طـور کـه در   اي قرار گرفته باشند که موانع براي تخلیه بـه حـداقل رسـیده باشـند همـان     گونهاسپرینکلرها باید به

دهـی  اضافی بـه جهـت دسـتیابی پوشـش    اند یا باید اسپرینکلرهاي مشخص شده )3-5-5-8(و  )2-5-5-8(بندهاي 

 گرفته شوند. در نظرکافی بسته به نوع خطر 

                                                                                                                                                                                                       
1- Heat Collectors 
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 موانع ایجاد الگوي تخلیه اسپرینکلر -8-5-5-2

8-5-5-2-1 

) زیر دفلکتور اسپرینکلر که مـانع تشـکیل الگـوي    mm457 )in.18موانع پیوسته یا ناپیوسته کوچکتر و یا برابر با 

 باشد. )2-5-5-8(ا بند شود، باید مطابق بتخلیه کامل می

8-5-5-2-2 

قـرار گرفتـه باشـند     )12-8(از طریـق بنـد    )6-8(اسپرینکلرها باید مطابق با حداقل فواصل و الزامـات ویـژه بنـد    

اي، به اندازه کافی دور قرار ها و اجزاي سازهها، ستونخرپا و وتر، لوله يهااز موانعی همچون شبکه هاآناي که گونهبه

 باشند.گرفته 

 کند.موانعی که از رسیدن آب به اسپرینکلر به خطر جلوگیري می -8-5-5-3

) زیـر دفلکتـور   mm457)in.18اي کـه از تخلیـه آب در یـک صـفحه افقـی بزرگتـر از       موانع پیوسته و ناپیوسـته 

ید مطابق بـا  کنند بااسپرینکلر در حالتی براي محدود کردن توزیع از رسیدن به خطرات محافظت شده، جلوگیري می

 باشد.) 3-5-5-8(بند 

8-5-5-3-1 

 ) نصب شوند.m2/1)ft4اسپرینکلرها باید در زیر موانع ثابت شده با عرض بیش از 

8-5-5-3-2 

 ست.یباشند، همچون میزهاي کنفرانس الزم ناسپرینکلرها در زیر موانعی که در محل ثابت نمی

 1هااتاقک -8-5-5-4

) 3m33/11)3ft400هـا، کـه بزرگتـر از    یکی محفظـه گنجـه  مکـان ها، شـامل تجهیـزات   ها و محفظهدر تمام گنجه

باشد بدون در نظر گرفتن موانع یـا حـداقل فاصـله تـا     نیستند، یک اسپرینکلر مجزا در باالترین فضاي سقف کافی می

    دیوار.

                                                                                                                                                                                                       
1 - Grating 
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 فاصله از دفلکتور تا انبارش -8-5-6

8-5-6-1 

انـد،  فـراهم شـده   )5-6-5-8(یا بند  )4-6-5-8(، )3-6-5-8(، )2-6-5-8(که الزامات بندهاي  يبه غیر از موارد

 ) یا بیشتر باشد.mm457)in.18فاصله بین دفلکتور و باالي سطح انبارش یا محتویات اتاق باید 

8-5-6-2 

 پیروي کرد. هاآناز  دهند بایددر جایی که دیگر استانداردها، فاصله بزرگتري براي حداقل انبارش تخصیص می

8-5-6-3 

 ) تا انبارش براي اسپرینکلرهاي ویژه باید مجاز باشند.mm914)in.36حداقل فاصله، 

8-5-6-4 

اسپرینکلر سـقف بایـد در    يها) بین باالي انبارش و دفلکتورmm457)in.18تر از حداقل فاصله تا انبارش کوچک

 اند، مجاز باشند.براي خطرات ویژه تأیید شدههاي آتش با مقیاس بزرگ جایی که توسط آزمون

8-5-6-5 

کـه تایرهـاي    ) باشـد در جـایی  in.36)mm914اسـپرینکلر نبایـد کمتـر از     يهافاصله از باالي انبارش تا دفلکتور

 اند.الستیکی انبار شده

  1نورگیرها -8-5-7

8-5-7-1 

باشند، و حـداقل بـه   ) نمی2m3)2ft32بدون توجه به کالس خطرات اسپرینکلرها باید از نورگیرهایی که بزرگتر از 

نشده فاصله دارنـد،   سقف محافظت 2) به صورت افقی از دیگر نورگیرهاي محافظت نشده یا فرورفتگیm3)ft10میزان 

 باشند.مجاز به حذف شدن می

8-5-7-2 

 باشند مجاز به داشتن پوشش پالستیکی هستند.) نمی2m3)2ft32زنورگیرهاي که بزرگتر ا

                                                                                                                                                                                     
1- Skylights 
2- Pocket 
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 زن و باالزن استانداردکننده پاییناسپرینکلرهاي اسپري -8-6

 کلیات -8-6-1

کار گرفتـه شـوند بـه    زن و باالزن استاندارد بهکننده پایینباید براي اسپرینکلرهاي اسپري )5-8(تمام الزامات بند 

 اند.اصالح شده )6-8(غیر از مواردي که در بند 

 زن و باالزن استاندارد)کننده پایینپوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپريمساحت  -8-6-2

 تعیین مساحت پوشش -8-6-2-1

8-6-2-1-1 

) باید مجاز به مطابقـت بـا بنـد    sAمساحت پوشش هر اسپرینکلر ( )2-1-2-6-8(غیر از موارد مجاز توسط بند به

 باشد. )8-5-2-1(

8-6-2-1-2 

 کار گرفته شوند.به )21-3-3(نباید براي اتاق کوچک مشخص شده در بند  )1-1-2-6-8(الزامات بند 

8-6-2-1-2-1 

 مساحت پوشش هر اسپرینکلر در اتاق کوچک باید برابر مساحت اتاق تقسیم بر تعدد اسپرینکلرهاي در اتاق باشد.

 حداکثر مساحت پوشش -8-6-2-2

8-6-2-2-1 

تـا   )الـف -1-2-2-6-8( ) باید مطابق با مقدار مشخص شده در جـدول sA( حداکثر مساحت پوشش هر اسپرینکلر

 باشند. )ت-1-2-2-6-8(جدول 
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براي  استانداردباالزن  زن وکننده پایینبندي اسپرینکلرهاي اسپريحداکثر فاصله و مساحت محافظت -(الف)-1-2-2-6-8جدول 

 خطر تصرف کم

 ه بین اسپرینکلرهاصلحداکثر فا حداکثر مساحت پوشش نوع سیستم نوع سازه 
2ft 2m ft m 

 6/4 15 9/20 225 هیدرولیکی  محاسبۀ سوختن  غیرمسدودکننده غیرقابل

 سوختن غیرمسدودکننده غیرقابل
 پیش جداول
 شدهتعیین

200 6/18 15 6/4 

 6/4 15 9/20 225 هیدرولیکی محاسبۀ غیرقابل سوختنمسدودکننده 

 مسدودکننده غیرقابل سوختن 
 جداول پیش

 شدهتعیین
200 6/18 15 6/4 

 غیرمسدودکننده قابل سوختن بدون اعضاي در
 معرض

 6/4 15 9/20 225 هیدرولیکی محاسبۀ

 غیرمسدودکننده قابل سوختن بدون اعضاي در
 معرض

 پیشجداول
 شدهتعیین

200 6/18 15 6/4 

کننده قابل سوختن با اعضاي در معرض مسدود غیر
ft3)m91/0یا بیشتر در مرکز ( 

 6/4 15 9/20 225 هیدرولیکی ۀمحاسب

غیرمسدودکننده قابل سوختن با اعضاي در معرض 
ft3)m91/0 یا بیشتر در مرکز ( 

 جداول پیش
 شدهتعیین

200 6/18 15 6/15 

غیرمسدودکننده قابل سوختن با اعضاي در معرض 
ft3)m91/0یا بیشتر در مرکز ( 

 6/4 15 1/12 130 همه

غیرمسدودکننده قابل سوختن با اعضاي درمعرض 
ft3)m91/0یا بیشتر در مرکز ( 

 6/4 15 6/15 168 همه

غیرمسدودکننده قابل سوختن با اعضاي درمعرض 
ft3)m91/0در مرکز ( 

 6/4 15 1/12 130 همه

غیرمسدودکننده قابل سوختن با اعضاي درمعرض 
ft3)m91/04-1-4-6-8طبق بند  ) بر 

 1/11 120 همه
به  15 

طورموازي 
 با شیب

به طور موازي   6/4
 با شیب

 مراجعه شود. )4-4-1-4-6-8(به بند 
 

 زن و باالزن استاندارد براي تصرف خطرپایین کنندهاسپرياسپرینکلرهاي حداکثر فاصله مساحت پوشش و -(ب) -1-2-2-6-8جدول 
 معمولی

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلر حداکثر مساحت پوشش نوع سیستم نوع سازه
2ft 2m ft m 

 6/4 15 1/12 130 همه همه
 

 براي خطرات زیادزن و باالزن استاندارد کننده پایینبندي اسپرینکلرهاي اسپريمساحت محافظت و حداکثر فاصله -پ-1-2-2-6-8جدول 

 نکلرین اسپریحداکثر فاصله ب حداکثر مساحت پوشش نوع سیستم نوع سازه
2ft 2m ft m 

   7/3   12 4/8 90 شدهتعیین جداول پیش همه
   7/3   12 3/9 100 ≤25/0محاسبه هیدرولیکی با چگالی  همه
 6/4 15 1/12 130 ≥25/0حاسبه هیدرولیکی با چگالی م همه

کننـد، حـداکثر فاصـله بـین     ) را ایجـاد مـی  m6/7)ft25هـاي بـا پهنـاي بیشـتر از    اي صلب دهانهیی که اعضاي سازههاساختماندر   
 ) مجاز است.in.6وm8/3)ft12 اسپرینکلرها باالتر از
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8-6-2-2-2 

 ) بزرگتر باشد.2m21)2ft225 در هر صورت، حداکثر مساحت پوشش نباید از

 زن و باالزن استاندارد)کننده پاییناسپرینکلر(اسپرینکلرهاي اسپريفاصله بین  -8-6-3

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -8-6-3-1

 باشد. )ت-1-2-2-6-8(تا جدول  )الف-1-2-2-6-8(حداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرها باید مطابق با جدول 

 حداکثر فاصله از دیوارها -8-6-3-2

8-6-3-2-1 

-1-2-2-6-8(فاصله اسپرینکلرها تا دیوارها نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها مشخص شده در جـدول  

 بیشتر باشد. )ت-1-2-2-6-8(تا جدول  )الف

8-6-3-2-2 

 گیري شود.فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودي تا دیوار اندازه

8-6-3-2-3 

فاصله افقـی   کار روند و حداکثرقاعده باشند بهدار یا بیید در جایی که دیوارها زاویهنبا )1-2-3-6-8(الزامات بند 

برابر فاصـله مجـاز بـین     75/0شده با آن اسپرینکلر نباید از بین یک اسپرینکلر و هر نقطه از یک کف منطقه محافظت

 اسپرینکلرها بیشتر باشد به شرط آنکه حداکثر فاصله عمودي بیشتر نباشد.

8-6-3-2-4 

 کار گرفته شوند.به )21-3-3(هاي کوچک مشخص شده در بند نباید در اتاق )1-2-3-6-8(الزامات بند 

8-6-3-2-4-1 

قـرار گـرفتن   ) تـا هـر دیـوار مجزایـی فاصـله ندارنـد، مجـاز بـه        m7/2)ft9یی که بیشتر از هامکاناسپرینکلرها در 

 باشند.می
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8-6-3-4-2 

-6-8(ها نبایـد از جـدول   هاي مساحت پوششو محدودیت )3-6-8(هاي فاصله بین اسپرینکلر در بند محدودیت

 تجاوز کنند. )الف-2-2-1

8-6-3-2-5 

گیري شود، یـا تقـاطع سـطح خمیـده و کـف تـا       زیر سطوح خمیده، فاصله افقی باید در سطح کف از دیوار اندازه

 فاصله مجاز بین اسپرینکلرها باشد.ترین اسپرینکلر، نباید بزرگتر از نصف نزدیک

 حداقل فاصله از دیوارها -8-6-3-3

 ) از یک دیوار قرار بگیرند.mm102)in.4اسپرینکلرها نباید در حداقل فاصله 

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -8-6-3-4

8-6-3-4-1 

اند، اسـپرینکلرها  مهیا شده )4-4-3-6-8(یا  )3-4-3-6-8(، )2-4-3-6-8(به غیر از مواردي که الزامات بندهاي 

 ) روي مرکز قرار گیرند.m8/1)ft6نباید در فواصل کمتر از

8-6-3-4-2 

)روي مرکز باشند در جایی که شرایط زیر فـراهم  m8/1)ft6اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري در فواصل کمتر از 

 شده باشند:

 اسپرینکلر باید آرایش یافته باشند.کننده ي فعالهاالمانبراي محافظت  1هاتیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملیات اسپرینکلر در محل ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و کمتر از mm203.)in8ها نباید کمتر از تیغه -3

زن امتداد یافتـه  اسپرینکلرهاي باال يها) باالي دفلکتورin.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالهاي تیغه -4

 باشند.

اسپرینکلرهاي آویزان، امتداد یافتـه   يهاتراز با دفلکتورها باید به سمت پایین حداقل تا سطحی همپایین تیغه -6

 .باشند

                                                                                                                                                                                                       
1- Baffles  
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 استاندارد)زن و باالزن کننده پاییندفلکتور (اسپرینکلرهاي اسپري موقعیت -8-6-4

 هافاصله زیر سقف -8-6-4-1

 هاي غیرمانع شوندهسازه -8-6-4-1-1

8-6-4-1-1-1 

هاي غیرمانع شونده، فاصله بین دفلکتـور اسـپرینکلر و سـقف    در کل مساحت تحت پوشش اسپرینکلر در زیر سازه

 ) باشد.in.12(mm305) و حداکثر mm4/25)in.1باید حداقل 

8-6-4-1-1-2 

تـراز) داراي  کـه اسـپرینکلرهاي نـوع سـقفی (انـواع مخفـی، توکـار و هـم         در جایی )1-1-1-4-6-8(الزامات بند 

اسـتاندارد یـا   که مطابق بـا   تر به سقف جاییکننده در باالي سقف و داراي دفلکتور قرار گرفته نزدیکي فعالهاالمان

 اند، نباید اعمال شوند.نصب شده هاآن نامهگواهی

8-6-4-1-1-3 

عمـارت غیرقابـل سـوختن یـا      يهـا براي فضاهاي خطرات اندك و معمولی با سقف )1-1-1-4-6-8(بند  الزامات

 سازه با قابلیت سوختن محدود نباید اعمال شوند.

که تغییر عمودي در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرینکلر سبب ایجاد یک فاصله بیشتر  جایی – الف

سقف در  افته فرض ازیشود، یک صفحه عمودي امتداد و دفلکتور اسپرینکلر می) بین سقف باالیی mm914)in.36از 

قسمتی که تغییر در ارتفاع وجود دارد باید به عنوان یک دیوار براي هدف فاصـله بـین اسـپرینکلر نظـر گرفتـه شـود       

 نشان داده شده است. )الف -3-1-1-4-6-8(گونه که در شکل همان

باشـد،  مـی  )mm914)in.36باالیی و دفلکتور اسـپرینکلر کمتـر و یـا برابـر بـا      در جایی که فاصله بین سقف  -ب

اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري مشابه با شرایط سقف مسطح باشند به شرط آنکه قـوانین موانـع هماننـد قـوانین     

 شوند. رعایت )ب -3-1-1-4-6-8(نشان داده شده در شکل 
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 )mm914)in.36در ارتفاع سقف بزرگتر از  تغییر عمودي -الف-3-1-1-4-6-8شکل 

 

 

 )mm914)in.36تغییر عمودي در ارتفاع سقف کمتر یا برابر با  -ب  -3-1-1-4-6-8شکل 

 شوندهسازه مانع -8-6-4-1-2

 هاي زیر قرار گرفته باشند.شونده، دفلکتور اسپرینکلر باید مطابق با یکی از آرایشزیر سازه مانع

زیـر  ) in.6تـا   mm152)in.1تـا   4/25باشد که دفلکتورها در درون صـفحات افقـی بـا فاصـله     اي گونهنصب به -1

 ) زیر سقف / بام عرشه باشد.mm559)in.22اي و حداکثر فاصله اجزاي سازه

اي بـا فاصـله   هم سطح یا بـاالي جـزء سـازه   در هر دهانه سازه مانع شونده که دفلکتورها اي باشد گونهبه نصب -2

نصب شده اسـت   )2-1-5-6-8(که اسپرینکلر مطابق با بند  جایی زیر سقف / بام عرشه در )mm559)in.22حداکثر 

 باشد.  
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) و mm4/25)in.1نمـاي عمـارت مسـدود شـده، در حـداقل      اي باشد که دفلکتورها در هر طـاق  گونهنصب به -3

 ) زیر سقف باشد.mm305)in.12حداکثر 

هـاي  ) زیـر تیرچـه  in.6تـا   mm152.)in1تـا   mm4/25ا در صفحات افقـی  اي باشد که دفلکتورهگونهنصب به -4

هـاي تیرچـه بـراي    که کانـال  ) زیر عرشه سقف / بام تنها در جاییmm559)in.22چوبی کامپوزیتی تا حداکثر فاصله 

کـه مسـاحت هـر کانـال مجـزا از      طـوري بند شده باشـد بـه  اي آتشها با مواد معادل با ساختار شبکهکل عمق تیرچه
2m9/27)2ft300.تجاوز نکند ( 

کـه در فواصـل    ییهـا شکل بـا دنبالـه   -Tاسپرینکلرهاي زیر سازه بتنی  يهااي باشد که دفلکتورگونهبه نصب -5

شـکل، قـرار گرفتـه     -Tنظر از عمق اند، صرف) روي مراکز قرار گرفتهft3(m91/0) ولی بیشتر از m3/2)ft5/7کمتر از 

 )2-1-5-6-8( ها و در تطابق بـا جـدول بنـد   T) زیر سطح پایین دنباله mm4/25)in.1روي یا باالي یک صفحه افقی 

 باشد.

 شیروانی يهاها و سقفبام -8-6-4-1-3

8-6-4-1-3-1 

ینکلرهاي زیـر یـا   اند، اسـپر مهیا شده )3-3-1-4-6-8(یا بند  )2-3-1-4-6-8( به غیر از مواردي که الزامات بند

طور عمودي از نوك قـرار  ) بهmm914)in.36باشند که بیشتر از  ییهانزدیک تاج یک بام یا سقف باید داراي دفلکتور

 مشخص شده است. )ب -1-3-1-4-6-8( و شکل )الف-1-3-1-4-6-8(گونه که در شکل نگرفته باشند همان
 

 
 هاها در امتداد شیبدار با اسپرینکلر مستقیماً زیر تاج، شاخهاسپرینکلرهاي زیر سقف شیب -الف-1-3-1-4-6-8شکل 
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 هاها در امتداد شیبدار (فاصله تا بام)، شاخهاسپرینکلرها در سقف شیب -ب-1-3-1-4-6-8شکل 

 

8-6-4-1-3-2 

گیري شده از پایین شـیب  ) اندازهmm914)in.36اي، اسپرینکلرها در باالترین ارتفاع نباید از فاصله هاي ارهزیربام

 از تاج تجاوز کنند.  

8-6-4-1-3-3 

ها باید مجاز به افزایش بـراي حفـظ فاصـله افقـی     ار تند (هشتی)، فاصله از تاج تا دفلکتورددر زیر یک سطح شیب

نشـان داده شـده    )3-3-1-4-6-8(گونه که در شکل ) از دیگر اجزاي ساختاري باشد همانmm610)in.24بیشتر از 

 است.

 
 افقی براي اسپرینکلر در تاج سقف منظم فاصله -3-3-1-4-6-8شکل 
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چـوبی یـا    يهـا سـوختن پنهـان شـده تیرچـه     یا سقف در فضاهاي قابـل  باماسپرینکلرهاي زیر  -8-6-4-1-4

 12 به 4) روي مرکز و شیب داراي بزرگتر از m91/0)ft3چوبی با اجزاي کوچکتر از  يساختارخرپا

قـرار   )5-4-1-4-6-8(تـا بنـد    )1-4-1-4-6-8(و الزامـات بنـد    )4-1-4-6-8(اسپرینکلرها باید مطابق با شکل 

 گرفته باشند.
 

 
 .ft1=m3048/0؛ SI ،in.1=mm4/25براي واحد 

 شود.گیري میهاي سقف اندازهو تیرچه 1هاي چوبیاز محل تقاطع وترهاي باالیی و پایین خرپا یا لنگه ft5حداقل فاصله 

سوختن پنهان شده تیرچه چوبی یا ساختار خرپا چوبی با اجزاي  اسپرینکلرهاي زیر بام یا سقف در فضاهاي قابل -4-1-4-6-8شکل 
 یا بزرگتر 12به  4روي مرکز و داراي شیب  )m91/0)ft3کوچکتر از 

 

8-6-4-1-4-1 

چـوبی بـا اجـزاي     يچوبی یـا سـاختارخرپا  اسپرینکلرهاي زیر بام یا سقف در فضاهاي قابل سوختن مخفی تیرچه 

   شتر باید از نوع واکنش سریع باشند.ییا ب 12به  4) روي مرکز و داراي شیب m91/0)ft3کوچکتر از 

8-6-4-1-4-2 

سوختن مخفی تیرچه چوبی یـا سـاختار خرپـا چـوبی بـا اجـزاي        اسپرینکلرهاي زیر بام یا سقف در فضاهاي قابل

اي نصب شده باشند که یک ردیـف از  گونهشتر باید بهییا ب 12به  4و داراي شیب  مرکز) روي m91/0)ft3ز کوچکتر ا

) از پـایین بـاالي وتـر    in.12تـا   in.1(mm5/30تا  mm4/25) فاصله افقی تاج و بین mm305)in.12اسپرینکلرها در 

 نصب شده باشد.

                                                                                                                                                                                     
1- Wood rafters 
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8-6-4-1-4-3 

اسپرینکلرهاي زیر بام یا سقف در فضاهاي قابل سوختن مخفی تیرچه چوبی یـا سـاختار خرپـا چـوبی بـا اجـزاي       

اي نصــب شــده باشــند کــه گونــهشــتر بایــد بــهییــا ب 12بــه  4) روي مرکــز و داراي شــیب m91/0)ft3کــوچکتر از 

) از تقـاطع وترهـاي خرپـا    m52/1)ft5در فواصلی که کمتـر از   1نصب شده در امتداد برآمدگی لبه بام ياسپرینکلرها

 باالیی و پایینی یا تیر چوبی زیر شیروانی و اتصاالت سقف قرار گرفته باشند.

8-6-4-1-4-4 

سوختن پنهان شده اتصال چوبی یا عمارت خرپا چوبی بـا اجـزاي    اسپرینکلرهاي زیر بام یا سقف در فضاهاي قابل

کننـده  یا بزرگتر، و بـا اسـتفاده از اسـپرینکلرهاي اسـپري     12به  4) روي مرکز و داراي شیب m91/0)ft3کوچکتر از 

 ) باشد.psi20(bar4/1بزرگتر باشد، باید داراي حداقل فشار ) m4/2)ft8استاندارد، جایی که اندازه عمودي به شیب از 

8-6-4-1-4-5 

براي اسـپرینکلرهاي زیـر بـام یـا سـقف در فضـاهاي قابـل         )4-1-4-6-8(و  )1-2-2-6-8(الزامات ویژه بندهاي 

بـه   4) روي مرکـز و داراي شـیب   m91/0)ft3سوختن مخفی تیرچه چوبی یا عمارت خرپا چوبی با اجزاي کوچکتر از 

که پوشش فابل سوختن در معرض در فضاهاي بـام یـا سـقف از چـوب     کار گرفته شوند هنگامییا بزرگتر نباید به 12

 کار گرفته شوند.ز ساخته شده باشند، نباید بهفشرده کندسو

 دوتایی موانع تیرچه -8-6-4-1-5

8-6-4-1-5 

هـا زیـر   اند، در جایی که دو مجموعـه از تیرچـه  را فراهم نموده )2-5-1-4-6-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

اسـپرینکلرها بایـد در بـاال و پـایین     سازي روي مجموعـه پـایینی وجـود نـدارد،     باشند و هیچ کفیک بام یا سقف می

ا بیشتر بین باالي تیرچه پـایینی و پـایین تیرچـه بـاالیی     ی) mm152)in.6که فاصله  ها جاییمجموعه پایینی تیرچه

  نشان داده شده است. )1-5-1-4-6-8(که در شکل طورباشد، باید نصب گردند همانمی

 

                                                                                                                                                                                     
1- Eave  
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 هاي پایینیبدون پوشش روي تیرچه -مجموعه از تیرچه یا جان باز آرایش اسپرینکلرها زیر دو -1-5-1-4-6-8شکل 

 

8-6-4-1-5-2 
) بین دفلکتـور اسـپرینکلر و بـاالي تیرچـه     mm457)in.18که حداقل  ها در جاییدر زیر مجموعه پایینی تیرچه 

 باشند.شود، اسپرینکلرها مجاز به حذف شدن میپایینی حفط می

 هاگیري دفلکتورجهت -8-6-4-2

8-6-4-2-1 
 يفـراهم شـده اسـت، دفلکتورهـا     )3-2-4-6-8( و )2-2-4-6-8(الزامـات بنـد    هـا آنبه غیر از مواردي کـه در  

 پله باشند. ها یا نردبان شیبها، باماسپرینکلرها باید موازي با سقف

8-6-4-2-2 
صـورت  اسپرینکلر باید بـه  اند، دفلکتوردار نصب شدهک سطح سقف یا بام شیبیدر جایی که اسپرینکلرها زیر تاج 

 .شودافقی نصب 

8-6-4-2-3 

شـوند و  ، افقی در نظر گرفتـه مـی  )2-4-6-8(درصد) در کاربرد بند  7/16( 12به  2هاي داراي شیبی کمتر از بام

 افقی باشند. يهااسپرینکلرها باید مجاز به نصب همراه با دفلکتور
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 زن و باالزن استاندارد)کننده پاییناسپريموانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي  -8-6-5

 هدف عملکرد -8-6-5-1

8-6-5-1-1 
-5-6-8(اي قرار گرفته باشند تا موانع تا تخلیه به حداقل برسد همان طور که توسط بند گونهاسپرینکلرها باید به

مشخص شده است یا اسپرینکلرهاي اضافی براي اطمینـان از پوشـش کـافی خطـرات بایـد فـراهم        )3-5-6-8(و  )2

 گردند.

8-6-5-1-2 
 هاي زیر باید چیدمان شوند:اسپرینکلرها براي مطابقت نمودن با یکی از آرایش

 باشند. )الف-2-1-5-6-8(و شکل  )2-1-5-6-8(، جدول )2-5-5-8(باید مطابق مفاد بند  -1
 

  ]کننده استانداردزن اسپريباالزن و پایین[تخلیه  جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع از -2-1-5-6-8جدول 

 )Bحداکثر فاصله مجاز باالي دفلکتور تا پایین مانع ( )Aفاصله از اسپرینکلرها تا کناره مانع (
mm in. 

 mm300)ft1( 0 0کمتر از 
 mm300)ft1 تا کمتر از (mm450)ft1  وin.6( 65 21

2
 

 mm450)ft1  وin.6 تا کمتر از (mm600)ft2( 90 31
2
 

mm600)ft2 تا کمتر از (mm750)ft2  وin.6( 140 51
2
 

mm750)ft2  وin.6 تا کمتر از (mm900)ft3( 190 71
2
 

ft3  تا کمتر ازft3  وin.6 240 91
2
 

ft3  وin.6  تا کمتر ازft4 300 12 
ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 350 14 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft5 420 161

2
 

ft5  تا کمتر ازft5  وin.6 450 18 
ft5  وin.6  تا کمتر ازft6 510 20 
ft6  تا کمتر ازft6  وin.6 600 24 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 750 30 
ft7  تا کمتر ازft7  وin.6 875 35 

 .ft1=m3048/0؛ SI ،in.1=mm4/25براي واحدهاي 
 .(الف) مراجعه شود2-1-5-6-8به شکل  Bو  Aنکته: براي 
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 ]کننده استانداردزن اسپريباالزن و پایین[جانمایی اسپرینکلرها به نحوي که موانع جلوي تخلیه را نگیرند  - الف-2-1-5-6-8شکل 

کنند، باشـند،  تجاوز نمی )m2/1ft)4هاي از موانعی که از عرض اسپرینکلرها باید مجاز به قرار گرفتن در سمت -2

 فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نباشد. به شرط آنکه فاصله از خط مرکزي مانع تا اسپرینکلرها از نصف مقدار

 ) باید مجاز به محافظت، مطـابق بـا شـکل   mm762)in.30موانع قرار گرفته مقابل دیوار و با عرض کوچکتر از  -3

 باشند. )ب -8-6-5-1-2(

 

 
 )SSU/SSPمانع در مقابل دیوار( -ب  -2-1-5-6-8شکل 

 

 ) باید مجاز به محافظـت مطـابق بـا شـکل    mm610)in.24موانع قرار گرفته مقابل دیوار و با عرض کوچکتر از  -4
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باشند. حداکثر فاصله بین اسپرینکلر و دیوار باید از اسپرینکلر تا دیوار پشت موانع نه دیوار جلـوي   )پ -8-6-5-1-2(

 گیري شود.، اندازهآن

 

 
 موانع در مقابل دیوارها -پ -2-1-5-6-8شکل 

 

 موانع تا بهبود الگوي تخلیه اسپرینکلر -8-6-5-2

 کلیات-8-6-5-2-1

8-6-5-2-1-1 
) زیر دفلکتور اسپرینکلر که از توسعه کامل الگو mm457)in.18موانعی که پیوسته یا ناپیوسته کوچکتر یا برابر با 

 باشند. )2-5-6-8(کند باید مطابق با بند جلوگیري می

8-6-5-2-1-2 
سـطح یـا بـاالتر از صـفحه     که قسـمت فوقـانی موانـع هـم     ، در جایی)2-5-6-8(ون در نظر گرفتن قوانین بند بد

 ترین اسپرینکلر باید برآورده شوند.در مورد موانع پیوسته )2-1-5-6-8(دفلکتور باشد، الزامات کاربردي بند 

 حداقل فاصله از موانع -8-6-5-2-1-3

اند، اسپرینکلرها باید تأمین شده )9-1-2-5-6-8(تا بند  )4-1-2-5-6-8(به غیر از مواردي که الزامات بند  -الف

اي جانمایی شوند که تا موانع به اندازه سه برابر بزرگترین بعد مانع (به عنوان مثـال، اجـزاي سـاختاري، لولـه،     گونهبه
 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 188  (ا

 

 و لوازم تثبیت شده) فاصله داشته باشند.  ها ستون

 باشد. )ب-3-1-2-5-6-8() مطابق با شکل mm609)in.24حداکثر فاصله خالص مورد نیاز باید  -ب

8-6-5-2-1-4 
-6-8(گرفته شوند که الزامات بنـد   در نظراي تنها زمانی باید براي تصرفات کم خطر و خطر معمولی، اجزاي سازه

 گرفته شده است.کار به )5-2-1-3

8-6-5-2-1-5 

کـه فاصـله از خـط مرکـزي موانـع بـه        هاي مقابل موانـع جـایی  اسپرینکلرها باید مجاز به قرار گرفتن روي سمت

 اسپرینکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نیست، باشند.

8-6-5-2-1-6 
با جان  يهانع باشند در جایی که موانع شامل تیرچهاسپرینکلرها باید مجاز به قرار گرفتن در نصف فاصله بین موا

باشند، بـه شـرط آنکـه تمـام اجـزاي خرپـا بیشـتر از        می ]) روي مرکزin.24/0(m]61/0ا بزرگتر ی) m51/0)in.20باز 

mm102)in.4.(اسمی) عرض نداشته باشند ( 

8-6-5-2-1-7- 

ا میلگرد تیرچه یا مستقیماً بـاالي یـک تیـر    یاسپرینکلرها باید مجاز به نصب شدن بر روي خط مرکزي یک خرپا 

) نباشـد و دفلکتـور اسـپرینکلر حـداقل در     mm203)in.8ا تیـر بزرگتـر از   یـ شرط آنکـه ابعـاد وتـر تیرچـه     باشند به

mm152)in.6 باالي جز ساختاري قرار گرفته باشد و جایی که اسپرینکلر در فاصله سه برابر بزرگتر از حداکثر اندازه (

 اجزاي شبکه قرار گرفته است. اجزاي وب از

8-6-5-2-1-8 
کـار  ) بـه in.3( mm80کشی سیستم اسپرینکلر بـا قطـر کـوچکتر از    نباید براي لوله )3-1-2-5-6-8(الزامات بند 

 روند.

8-6-5-2-1-9 
-1-5-6-8(نباید براي اسپرینکلرهاي قرار گرفته با توجه به موانع در تطابق با بنـد   )3-1-2-5-6-8(الزامات بند 

 کار روند.به) 2
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8-6-5-2-1-10 
 m5/1(in.60(بـا قطـر کـوچکتر از    یسقف پنکه يهاگرفتن تیغه در نظراسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بدون 

 درصد باز باشد. 50شرط آنکه نماي باال پنکه سقفی حداقل باشند، به

 )floor-mounted(موانع معلق یا عمودي نصب شده در کف  -8-6-5-2-2

هـاي اتـاق و موانـع مشـابه در     کننـده هـاي سـاده، تقسـیم   هاي تفکیک فضا، پارتیشنفاصله از اسپرینکلرها تا پرده

 باشند. )2-2-5-6-8(و شکل  )2-2-5-6-8(فضاهاي با کم خطر باید مطابق با جدول 

8-6-5-2-2-1 
باشند، در جایی کـه تمـام    )2-2-5-6-8(صورتی که مطابق شکل هاي تفکیک فضا در، پرده1در فضاهاي کم خطر

 گرفته شوند: در نظراند نباید به عنوان موانع موارد زیر فراهم شده

 ها توسط پارچه توري روي خط سقف مهار شده باشند.پرده -1

 درصد یا بیشتر باشند. 70ها برابر با ها در توريروزنه -2

 یافته باشد.تر از سقف را امتداد ) پایینmm559 )in.22توري یک حداقل  -3

) جلـوگیري  reachingکه تا رسیدن آب تخلیه شـود از اسـپرینکلر بـه خطـرات موجـود (      یموانع -8-6-5-3

  کنند.می

8-6-5-3-1 

) زیـر  mm457)in.18اي که سـبب توقـف تخلیـه آب در یـک صـفحه افقـی بزرگتـر از        موانع پیوسته و ناپیوسته

شـوند، بایـد مطـابق    توزیع از رسیدن خطرات محافظت شده مـی دفلکتور اسپرینکلر در یک حالت براي محدود کردن 

 باشند. )3-5-6-8(بند 

8-6-5-3-2- 
) یا کمتر زیـر اسـپرینکلر بـراي تصـرفات     in.18(mm457که  یهمچنین باید براي موانع )3-5-6-8(الزامات بند 

 کار روند.معمولی هستند نیز به خطر و خطرکم

                                                                                                                                                                                                       
1 - Intermidate level / rack storage 
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8-6-5-3-3 
 نصب گردند. )m2/1)ft4موانع ثابت با عرض بزرگتر از  اسپرینکلرها باید در زیر

8-6-5-3-4 
 باشند.باشند مثل میزهاي کنفرانس، مورد نیاز نمیکه در محل ثابت نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

8-6-5-3-5 
 ا در غیـر ایـن  یـ اسپرینکلرهاي نصب شده در زیر صفحه مشبک فلزي باید از نوع میان سطحی انبارش رك باشند 

 محافظت شوند. يصورت باید در مقابل تخلیه اسپرینکلرهاي باالسر

 زن و باالزن استاندارد)کننده پایینفاصله تا انبارش (اسپرینکلرهاي اسپري -8-6-6

8-6-6-1 
 شتر باشد.ی) یا بmm457)in.18فاصله بین دفلکتور و باالي انبارش باید 

8-6-6-2 

بندي در مقابل یک دیـوار مطـابق بـا بنـد     بندي روي یک دیوار یا قفسهنباید ارتفاع قفسه )mm457)in.18ندازه ا

 را محدود کند. )9-8(و بخش  )8-8-6(، )8-7-6(، )8-6-6(

8-6-6-2-1 
روي آن   انبـارش هـا و  باشد، قفسـه بندي نصب شده روي یک دیوار، دقیقاً زیر اسپرینکلرها نمیکه قفسه در جایی

 هاي اسپرینکلر سقفی امتداد یابند.زیر دفلکتور )mm457)in.18باالتر از تراز صفحه قرار گرفته در تواند به می

8-6-6-2-2 
انــد، نبایــد بــه بــاالتر از تــراز صــفحه روي آن کــه دقیقــاً زیــر اســپرینکلرها قــرار گرفتــه انبــارشبنــدي و قفســه

mm457)in.18( هاي اسپرینکلر سقفی امتداد یابند.زیر دفلکتور 

8-6-6-3 

 پیروي کرد. هاآناند، باید از هاي انبار معین کردههاي بزرگتر از حداقلکه دیگر استانداردها، فاصله در جایی
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 کننده باالراست و آویزان استاندارد)هاي سقفی (اسپرینکلرهاي اسپريفرورفتگی -8-6-7

8-6-7-1 
هـاي  مهیا شده است، نصب اسپرینکلرها در همه فرورفتگـی  )3-7-6-8(و  )2-7-6-8(به جز آنچه که در بندهاي 

 سقفی الزامی است.
 

 
 )SSU/SSPحداقل فاصله از موانع( -ب -3-1-2-5-6-8شکل 

8-6-7-2 

 هاي سقفی الزام شوند.صورتی که همه موارد زیر برآورده شده باشند، اسپرینکلرها نباید در فرورفتگیدر

 ) نشود.3m3/28)3ft1000حجم نهایی فرورفتگی سقفی محافظت نشده بیشتر از   -1

 ) بیشتر شود.mm914)in.36عمق فرورفتگی سقفی محافظت نشده نباید از  -2

 محل سطح کف زیر فرورفتگی سقفی محافظت نشده باید در تراز سقف پایین محافظت شوند. -3

) m3)ft10ک فضـاي بسـته بـا فاصـله کمتـر از      یهاي سقفی محافظت نشده در مجموع اندازه همه فرورفتگی -4

 ) نشود. 3m3/28)3ft1000 یکدیگر، بیشتر از

 هاي نسوختنی یا سوختن محدود دارند.  کاريسقفی محافظت نشده نازك فرورفتگی -5

 اسپرینکلرهاي واکنش سریع در کل فضاي بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند. -6

8-6-7-3 

 باشند، استفاده از اسپرینکلر الزامی است. )7-5-8(هاي مشابه آن مطابق بند نورگیرها و فرورفتگی در
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 کننده استاندارد دیوارياسپرینکلرهاي اسپري -8-7

 کلیات -8-7-1

د بایـد بـراي اسـپرینکلرهاي اسـپري اسـتاندار      )7-8(به جز اصالحات صورت گرفته بنـد   )5-8(همه الزامات بند 

 کار روند.به )7-8(دیواري مطابق بند 

 مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي دیواري استاندارد) -8-7-2

 مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر تعیین -8-7-2-1

8-7-2-1-1 
 ) باید مطابق الزامات زیر تعیین شود:sAمساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (

 در طول دیوار باید: -1

تعیین فاصله بین اسپرینکلرها در طول دیوار (یا فاصله آخرین اسپرینلکر بر روي شاخه تا دیـوار جـانبی یـا    (الف) 

 مانع) با اسپرینکلرهاي کناري

 ا مانع.ی(ب) انتخاب فاصله بزرگتر بین فاصله اسپرینکلر مجاور یا دو برابر فاصله اسپرینکلر از دیوار 

 شود.تعیین می S(پ) بعد 

 تاق به شرح زیر عمل شود:در عرض ا -2

(الف) تعیین فاصله دیواري که اسپرینلکر بر روي آن نصب شده است با دیوار مقابـل، یـا نقطـه میـانی از اتـاق در      

 رجوع شود). )6-1-3-7-8( و )5-1-3-7-8( هاياند (به بندجایی که اسپرینکلرها بر روي دو دیوار مقابل نصب شده

 شود.تعیین می L(ب) بعد 

8-7-2-1-2 

 شود:محاسبه می Lدر بعد  Sمساحت حفاظتی اسپرینکلر باید ساخته شود با ضرب بعد 

LSAs ×= 

 حداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -8-7-2-2

8-7-2-2-1 

) نباید از ماقدیر مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرینکلر که در sAحداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (
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 ارائه شده است بیشتر باشد. )1-2-2-7-8(جدول 

8-7-2-2-2 

 ) بیشتر شود.2m2/18)2ft196در هیچ موردي، حداکثر مساحت پوشش اسپرینکلر نباید از 

 کننده استاندارد)(اسپرینکلر دیواري اسپري مساحت تحت پوشش و حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -1-2-2-7-8جدول 

 

 خطر متوسط کم خطر

کاري سقف نازك
 سوختنی

کاري سقف نازك
 –سوختنی محدود 

 یا نسوختنی

کاري نازك
 سقف سوختنی

کاري سقف نازك
سوختنی محدود یا 

 نسوختنی
 S)(ft( 14 14 10 10حداکثر فاصله در طول دیوار (

 L)(ft( 12 14 10 10حداکثر عرض اتاق (
 2ft( 120 196 80 100حداکثر مساحت حفاظتی (

 

 کننده استاندارد)بین اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري فاصله -8-7-3

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -8-7-3-1

8-7-3-1-1 

بین اسپرینکلرهاي کننده باید بر اساس فاصله خط مرکزي حداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرهاي دیواري اسپري

 روي خط انشعابی باشد.

8-7-3-1-2 

 گیري شوند.کننده تا دیوار باید در امتداد شیب سقف اندازهفاصله بین اسپرینکلرهاي دیواري اسپري حداکثر

8-7-3-1-3 

هـا نصـب   هـا یـا دهانـه   کننده در امتداد طول یک دیـوار مجـزا از اتـاق   يواري اسپریکه اسپرینکلرهاي د در جایی

 قرار گیرند. )1-2-2-7-8(باید مطابق با حداکثر فاصله مجاز مقرر در جدول  هاآناند، دهش
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8-7-3-1-4 

یـا   1شدن توسط یک نعـل درگـاه   پشت بدون جدا -به  -صورت پشتکننده نباید بهاسپرینکلرهاي دیواري اسپري

 نصب شوند. 2زیرطاق

8-7-3-1-4-1 

 ) تجاوز کند.  mm400)in.16حداکثر عرض نعل درگاه یا زیرطاق نباید از 

8-7-3-1-4-2 

زن زیـر  که اسـپرینکلر پـایین  ) تجاوز کند هنگامیmm 400)in.16تواند ازحداکثر عرض نعل درگاه یا زیرطاق می

 نعل درگاه یا زیرطاق نصب شده است.

8-7-3-1-5 

شـوند، حـداکثر   ها نصـب مـی  کننده روي دو دیوار مقابل یا طرف دهانهکه اسپرینکلرهاي دیواري اسپري در جایی

) بـراي فضـاهاي   ft20(m1/6ا یـ ) براي فضاهاي با کم خطـر  m32/7)ft4ها باید مجاز به افزایش تا عرض اتاق یا دهانه

 باشد.می )1-2-2-7-8(مطابق با موارد مورد نیاز جدول  هاآنخطر معمولی باشند، که فاصله بین 

8-7-3-1-6 

شـرط آنکـه   کننده باید مجاز به نصب شدن روي دیوارهاي مقابل یا مجاور باشند، بهاسپرینکلرهاي دیواري اسپري

 هیچ اسپرینکلري درون حداکثر مساحت محافظت اسپرینکلر دیگر قرار نداشته باشد.

8-7-3-1-7 

درون فضـاهاي خطـر    3درهـاي باالسـر  در جایی که اسپرینکلرهاي پاششی کنار دیواري بـراي محافظـت منـاطق    

کننده و حداکثر فاصله بـین اسـپرینکلر بـراي فضـاهاي کـم خطـر       اند، مساحت محافظتها نصب شدهمعمولی یا اتاق

 باشند.، در زیر درهاي باالسر مجاز می)1-2-2-7-8(مشخص شده در جدول 

                                                                                                                                                                                                       
1 - Lintel 
2 - Soffit 
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 حداکثر فاصله از دیوارها -8-7-3-2

-2-2-7-8(فاصله اسپرینکلرها تا دیوارهاي انتهایی نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها مشخص شـده در  

 بیشتر باشد. )1

 حداقل فاصله از دیوارها -8-7-3-3

8-7-3-3-1 

 قرار گرفته باشند. ی) از دیوار جانبmm102)in.4اسپرینکلرها باید حداقل در فاصله 

8-7-3-3-2 

 گیري شود.صورت عمودي تا دیوار اندازهر تا اسپرینکلر باید بهفاصله از دیوا

 حداقل فاصله بین اسپرینکلرها -8-7-3-3-3

مـورد   )1-3-1-4-7-8() مگر اینکه توسط الزامات بند m8/1)ft6حداقل فاصله مجاز مرکز تا مرکز بین اسپرینکلر 

 که مطابق با موارد زیر باشند جدا شده باشند: 1ها نیاز باشد یا مگر اینکه اسپرینکلرها توسط تیغه

 کننده اسپرینکلر محافظت کنند.فعال المان اي آرایش یابند که ازگونهها باید بهتیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملیات اسپرینکلر ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از تیغه -3

 ) باالي دفلکتورها امتداد یابد.in.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 ابد.یسطح با دفلکتورها امتداد ها باید همپایین تیغه -5

 استاندارد)ننده کها و دیوارها (اسپرینکلرهاي دیواري اسپريدفلکتورها از سقف موقعیت -8-7-4

 ها از دیوارهافاصله زیر سقف -8-7-4-1

 هاسقف – 8-7-4-1-1

8-7-4-1-1-1 

واري نبایـد در  یاند، دفلکتورهاي اسپرینکلر کنار دبرآورده شده )2-1-1-4-7-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

                                                                                                                                                                                    
1- Baffles 
2- Overheads doors 
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 ها قرار بگیرند.) از سقفin.4(mm102) و کمتر از mm152)in.6فاصله بیشتر از 

8-7-4-1-1-2- 

 mm305ا یـ ) in.12تا  mm305)in.6تا  mm152اسپرینکلرهاي دیواري افقی باید مجاز به قرارگیري در منطقه 

قابل سوختن یـا قابـل سـوختن محـدود در جـایی کـه بـراي چنـین         غیر يها) زیر سقفin.18تا  mm457)in.12تا 

 باشند.اند، مجاز شده نامهاستاندارد یا گواهی ییهااستفاده

 دیوارها -8-7-4-1-2

8-7-4-1-2-1 

) از in.4(mm102و کمتـر از   6).mm152)inدفلکتورهاي اسپرینکلر دیـواري عمـودي نبایـد در فاصـله بـیش از      

 باشد، قرار بگیرند.دیواري که مورد نظر می

8-7-4-1-2-2- 

قرار بگیرند و باید براي قرارگرفتن با ) نباید mm152)in.6هاي اسپرینکلر دیواري افقی در فواصل بیش از دفلکتور

 اند مجاز باشند.بر روي آن نصب شده هاآن) از دیواري که mm102)in.4در فواصل کمتر از  هاآنهاي دفلکتور

 هاها و زیرطاقدرگاه نعل -8-7-4-1-3

8-7-4-1-3-1 

سـپرینکلر اضـافی در پـایین    ) از دیوار جلوآمدگی داشـته باشـد بایـد ا   mm203)in.8هنگامی که زیرطاق بیش از 

 زیرطاق نصب شوند.

8-7-4-1-3-2 

) از دیوار جلوآمدگی داشته باشد باید اسپرینکلر اضـافی مـورد   mm203)in.8هنگامی که زیرطاق برابر یا کمتر از 

 که اسپرینکلر دیواري روي زیرطاق نصب شده است.نیاز نیست، هنگامی

8-7-4-1-3-3 

زیر یک زیرطاق باید مجاز بـه نصـب شـدن باشـد هنگـامی کـه حـداقل فاصـله از         دیواري در  یک اسپرینکلر کنار

 دفلکتور اسپرینکلر تا پایین زیرطاق و حداکثر فاصله از دفلکتور اسپرینکلر تا سقف باال حفظ شود.
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 گیري دفلکتورتهج -8-7-4-2

8-7-4-2-1 

 .ها آرایش یابندها و بامدفلکتورهاي اسپرینکلرها باید موازي با سقف

8-7-4-2-2 

انـد، بایـد در   نصـب شـده   12بـه   2دار با شیب بزرگتر از اسپرینکلرهاي دیواري، در جایی که زیر یک سقف شیب

 نقطه باالي شیب قرار بگیرد و براي تخلیه در امتداد شیب آرایش شده باشند.

ـ (اسـپرینکلرهاي د جانمایی اسپرینکلرها به نحوي که موانع جلـوي تخلیـه را نگیرنـد     -8-7-5 واري ی

 کننده استاندارد)اسپري

   هدف عملکرد -8-7-5-1

8-7-5-1-1 

و  )2-5-5-8(طـور کـه در    اي قرار گرفته باشند تا موانع به تخلیه به حداقل برسند همانگونهاسپرینکلرها باید به

 مشخص شده است، یا اسپرینکلرهاي اضافی براي اطمینان از پوشش مناسب باید فراهم شوند. )8-5-5-3(

8-7-5-1-2 

 ند.هاي سبک یا موانع مشابه نصب شو) از اثاثیهm2/1)ft4اسپرینکلرهاي دیواري نباید در فاصله کمتر از 

8-7-5-1-3 
) اسـپرینکلرها بایـد مطـابق بـا     m2/1)ft4از  ا موانع مشابه قرار گرفته در بـیش یفاصله بین تجهیزات سبک معلق 

 باشند. )3-1-5-7-8(و شکل  )3-1-5-7-8(جدول 
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 کننده استاندارد)تخلیه را نگیرند (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري يجانمایی اسپرینکلرها به نحوي که موانع جلو -3-1-5-7-8جدول 

فاصله از اسپرینکلرها تا 
 )Aکناره موانع (

مجاز دفلکتور حداکثر فاصله 
 ).B) (inتا پایین مانع (

 مجاز نیست ft4کمتر از 

ft4  تا کمتر ازft5 1 
ft5  تا کمتر ازft5  وin.6 2 
ft5  وin.6  تا کمتر ازft6 3 
ft6  تا کمتر ازft6  وin.6 4 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 6 
ft7  تا کمتر ازft7  وin.6 7 
ft7  وin.6  تا کمتر ازft8 9 
ft8  تا کمتر ازft8  وin.6 11 

ft8  وin.6 14 یا بزرگتر 
 ft1=m3048/0؛ in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 

 رجوع شود. )3-1-5-7-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 
 

 
 استاندارد)کننده (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري جانمایی اسپرینکلرها به نحوي که موانع جلوي تخلیه را نگیرند -3-1-5-7-8شکل 

 

8-7-5-1-4 

آمده از دیوار مشابه همانند دیواري که اسپرینکلر دیواري روي آن نصـب شـده اسـت بایـد مطـابق بـا        موانع پیش

 باشند. )4-1-5-7-8(و شکل  )4-1-5-7-8(جدول 
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 کننده استاندارد)دیواري اسپري(اسپرینکلرهاي  جانمایی اسپرینکلرها به نحوي که موانع جلوي تخلیه را نگیرند -4-1-5-7-8جدول 

فاصله از اسپرینکلر دیواري 
 )Aتا کنار مانع (

حداکثر فاصله مجاز دفلکتور 
 ).B) (inتا پایین مانع (

in.4  تا کمتر ازin.6 1 
in.6  تا کمتر ازft1 2 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.6 3 
ft1  وin.6  تا کمتر ازft2 41

2
 

ft2  تا کمتر ازft2  وin.6 53
4
 

ft2  وin.6  تا کمتر ازft3 7 
ft3  تا کمتر ازft3  وin.6 8 
ft3  وin.6  تا کمتر ازft4 91

4
 

ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 10 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft5 111

2
 

ft5  تا کمتر ازft5  وin.6 123
4
 

ft5  وin. 6  تا کمتر ازft6 14 
ft6 تا کمتر ازft6 وin.6 15 
ft6 وin.6  تا کمتر ازft7 161

4
 

ft7  تا کمتر ازft7 وin.6 171
2
 

 .ft1=m3048/0؛ in.1=mm4/25 ؛SIبراي واحدهاي 
 رجوع شود. )4-1-5-7-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 

 

 
 استاندارد)کننده موقعیت اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري -4-1-5-7-8شکل 

 

8-7-5-1-4-1 

) از mm102)in.4آمده منفک از دیواري که اسپرینکلر دیواري نصب شده است باید حداقل در فاصـله  موانع پیش 

 اسپرینکلر کناردیواري قرار بگیرند.
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8-7-5-1-5 

کنـد  نمـی  در جایی که فاصله از خط مرکزي موانع تا اسپرینکلرها از نصف فاصله مجاز بـین اسـپرینکلرها تجـاوز    

 ) باشند.m22/1)ft4هاي مقابل موانع با عرض کوچکتر از اسپرینکلرها مجاز به قرارگیري روي طرف

8-7-5-1-6 

) عـرض داشـته   ft2(m6/0) عمـق و  m6/0)ft2در جایی که موانع روي دیوار مقابل اسپرینکلر دیـواري از حـداکثر   

 .ز باشندباشد موانع روي دیوار مقابل اسپرینکلر دیواري باید مجا

 موانع تا توسعه الگوي تخلیه اسپرینکلر -8-7-5-2

 کلیات -8-7-5-2-1

8-7-5-2-1-1 
) زیر دفلکتور اسپرینکلر که از الگو در مقابل توسعه mm457)in.18موانع پیوسته و ناپیوسته کوچکتر و یا برابر با 

 کند، باید مطابق با این بخش باشد.جلوگیري می کامل الگو

8-7-5-2-1-2 

را فـراهم   )3-1-5-7-8( و )2-1-5-7-8(نظر از قوانین این بخش، موانع صلب پیوسته باید الزامات بندهاي صرف

 سازند.

8-7-5-2-1-3 
اند، اسپرینکلرها باید در را مهیا کرده )5-1-2-5-7-8(یا بند  )4-1-2-5-7- 8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

ها) از موانـع  ها، اثاثیهها، ستونهاي خرپا، وترها، لولهبزرگتر مانع (همچون شبکه حداقل فاصله سه برابري حداکثر بعد

در  )3-1-2-5-7-8() باشـد و بایـد مطـابق بـا شـکل      mm610)in.24قرار بگیرند. حداکثر فاصله آزاد مورد نیاز باید 

 جایی که موانع وجود دارند قرار بگیرند.
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 حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلر پوششی دیواري استاندارد) -3-1-2-5-7-8شکل 

 

8-7-5-2-1-4 

کـار  ) بـه in.3(mm80کشی سیستم اسپرینکلر بـا قطـر کـوچکتر از    نباید براي لوله )3-1-2-5-7-8(الزامات بند 

 روند.

8-7-5-2-1-5 

، )2-1-5-7-8( در جایی که اسپرینکلرها با توجه به موانع در مطابقـت بـا بنـدهاي    )3-1-2-5-7-8(الزامات بند 

 کار گرفته شوند.اند، نباید بهقرار گرفته )4-1-5-7-8(و  )8-7-5-1-3(

8-7-5-2-1-6 

) مجاز به قرارگیري باشند m5/1)in.60هاي سقفی با قطر کوچکتر از فن يهااسپرینکلرها باید بدون توجه به تیغه

 درصد باز باشد. 50مشروط بر آنکه نماي باال فن 

 )floor-mounted(موانع عمودي آویزان یا نصب شده در کف  -8-7-5-2-2

هـاي اتـاق و موانـع مشـابه در     کننـده هـاي سـاده، تقسـیم   هاي تفکیک فضا، پارتیشنفاصله از اسپرینکلرها تا پرده

 باشند. )2-2-5-7-8(کل و ش )2-2-5-7-8(تصرفات کم خطر باید مطابق با جدول 
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8-7-5-2-2-1 

طـور کـه در   هـاي تفکیـک فضـا، همـان    در جایی که تمام موارد زیر برآورده شده باشند در تصرفات کم خطر پرده

 گرفته شود: در نظرعنوان موانع نشان داده شده است نباید به )2-2-5-7-8(شکل 

 اي روي خط سقف محافظت شوند.ها توسط توري پارچهپرده -1

 درصد باشند. 70توري در مش برابر یا بزرگتر از  يهاروزنه -2

 ) زیر سقف گسترش یابد.mm559)in.22توري در حداقل  -3

 کنند.که از رسیدن آب تخلیه شده اسپرینکلر به امتداد خطرات جلوگیري می یموانع -8-7-5-3

8-7-5-3-1 

) زیـر دفلکتـور   mm447)in.18صفحه افقی بزرگتر از اي که سبب اختالل تخلیه آب در موانع پیوسته و ناپیوسته

 شود، باید مطابق با این بخش باشند.یاسپرینکلر در حالتی براي محدود کردن توزیع از رسیدن به خطرات م

8-7-5-3-2 

هـا، شـبکه فلـزي،    هـا، عرشـه  ) همچـون داکـت  m2/1)ft4اسپرینکلرها باید در زیر موانع ثابت با عرض بزرگتـر از   

 برشکاري و درهاي باالسري نصب گردند.میزهاي 

8-7-5-3-3 

 باشند.که در محل ثابت نیستند، مثل میزهاي کنفرانس، مورد نیاز نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

 کننده استاندارد)فاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري -8-7-6

 شتر باشد.ییا ب )mm457)in.18فاصله بین دفلکتور و باالي انبارش باید 

 کننده استاندارد) صرفاً در تصرفات کم خطرموانع آویزان یا قرار گرفته برروي زمین (اسپرینکلر دیواري اسپري -2-2-5-7-8جدول 
 ).B) (inحداقل فاصله عمودي پایین دفلکتور ( )Aفاصله افقی (

in.6 3 یا کمتر 
 in.9 4تا  in.6بیشتر از 
 in.12 6تا  in.9بیشتر از 
 in.15 8تا  in.12بیشتر از 
in.18 91تا  in.15بیشتر از 

2
 

in.24 121تا  in.18بیشتر از 
2
 

in.30 151تا  in.24بیشتر از 
2
 

 in.30 18بیشتر از 
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  in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 

 رجوع شود. )2-2-5-7-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 
 

 
 کننده استاندارد) صرفاً در تصرفات پرخطرقرار گرفته روي زمین (اسپرینکلر دیواري اسپريا یزن موانع پایین -2-2-5-7-8شکل 

 

 زناسپرینکلرهاي پوشش گسترده باالزن و پایین -8-8

 کلیات -8-8-1

زن با مساحت تحـت پوشـش گسـترده    باید براي اسپرینکلرهاي پوششی باالزن و پایین )5-8(تمام الزامات بخش 

 اند.اصالح شده )8-8(کار گرفته شوند مگر مواردي که در بخش به

زن پوشش مساحت تحت پوشش به ازاي هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي پوششی باالزن و پایین -8-8-2

 گسترده)

 تعیین مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -8-8-2-1

8-8-2-1-1 

استاندارد یـا  اید کمتر از مقدار ذکر شده توسط ) براي اسپرینکلرهاي پوشش گسترده نبsAمساحت تحت پوشش (

 باشد. ،آن نامهگواهی
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8-8-2-1-2 

 باشد. )2-1-2-8-8(مطابق جدول  ،هاي پوششمساحت نامهاستاندارد یا گواهیهاي اندازه

8-8-2-1-3 

تصـرفات  بـراي  نامـه  داراي استاندارد یا گواهیمساحت تحت پوشش و فواصل بین اسپرینکلر براي اسپرینکلرهاي 

باشند و حداکثر فاصله بین اسپرینکلر  )3-5-8(و  )2-5-8(خطر یا انبارش توده بلند باید مطابق با الزامات بندهاي پر

) و ft15(m6/4) یـا از  2ft196(2m2/18) و حداکثر مساحت تحت پوشش هر اسـپرینکلر نبایـد از   m3/4)ft14نباید از 

 ) تجاوزکند.2m4/13)2ft144از  حداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر نباید

 حداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -8-8-2-2

8-8-2-2-1 

) نباید از مقادیر مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرینکلر که در sAحداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (

 ارائه شده است بیشتر باشد. )2-1-2-8-8(جدول 

8-8-2-2-2 

 )بیشتر شود.2m2/37)2ft400در هیچ موردي، حداکثر مساحت پوشش اسپرینکلر نباید از 

 زن پوشش گسترده)کننده باالزن و پایینبندي اسپرینکلرها (اسپرینکلرهاي اسپريفاصله -8-8-3

 اسپرینکلرها بینحداکثر فاصله  -8-8-3-1

8-8-3-1-1 

زن باید بر اسـاس فاصـله خـط مرکـزي بـین      ه باالزن و پایینکنندحداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرهاي اسپري

 اسپرینکلرهاي روي خط انشعابی باشد.

8-8-3-1-2 

 گیري شوند.زن باید در امتداد شیب سقف اندازهکننده باالزن و پایینحداکثر فاصله بین اسپرینکلرهاي اسپري

8-8-3-1-3 

 باشند. )2-1-2-8-8(ل زن باید مطابق با جدوباالزن و پایینکننده حداکثرفاصله مجاز بین اسپرینکلرها اسپري
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زن پوشش کننده باالزن و پایین(اسپرینکلرهاي اسپري مساحت تحت پوشش و حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -2-1-2-8-8جدول 

 گسترده)

 نوع سازه

 انبارش توده بلند پرخطر خطر متوسط کم خطر
مساحت 

تحت 
 )2ftپوشش(

حداکثر 
فاصله بین 
 اسپرینکلرها

)ft( 

مساحت 
تحت 

پوشش 
)2ft( 

حداکثر 
فاصله بین 
 اسپرینکلرها

 )ft( 

مساحت 
تحت 

پوشش 
)2ft( 

حداکثر 
فاصله بین 
 اسپرینکلرها

 )ft( 

مساحت 
تحت 

پوشش 
)2ft( 

حداکثر 
فاصله بین 
 اسپرینکلرها

 )ft( 

 بدون مانع

400 20 400 20 - - - - 
324 18 324 18 - - - - 
256 16 256 16 - - - - 
- - 196 14 196 14 196 14 
- - 144 12 144 15 144 15 

نسوختنی  مسدود شده
(وقتی که به صورت 
خاص براي چنین 

داراي استاندارد کاربري 
 اند) شده نامه یا گواهی

400 20 400 20 - - - - 
324 18 324 18 - - - - 
256 16 256 16 - - - - 
- - 144 12 144 15 144 15 

مسدود شده قابل 
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A سوختن

 2ft1=2m0929/0؛ SI،ft1=m3048/0براي واحدهاي 
 

 حداکثر فاصله از دیوارها -8-8-3-2

8-8-3-2-1 

گونـه کـه در جـدول    تا دیوارها نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد همـان  اسپرینکلرهافاصله از 

 نشان داده شده است. )8-8-2-1-2(

8-8-3-2-2 

 گیري شود.صورت عمودي تا دیوار اندازهفاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به

8-8-3-2-3 

باشند، حداکثر فاصله افقی بین اسپرینکلر و هـر نقطـه از مسـاحت کـف     نظم میدار و یا بیجایی که دیوارها زاویه

 درصد فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد. 75اسپرینکلر نباید از  حفاظت شده توسط

 حداقل فاصله از دیوارها -8-8-3-3

رنــد مگــر اینکــه بــراي فواصــل کمتــر از ی) از یــک دیــوار قــرار بگmm102)in.4اســپرینکلرها بایــد در حــداقل 
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mm102)in.4 (باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهی 

 فاصله بین اسپرینکلرهاحداقل  -8-8-3-4

8-8-3-4-1 

اند، فاصله مرکـز تـا مرکـز اسـپرینکلرها نبایـد کمتـر از       آورده شدهبر )2-4-3-8-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

m4/2)ft8.باشد ( 

8-8-3-4-2 

زیـر بـرآورده    صورتی که الزامات) درm8/1)ft6اسپرینکلرها باید براي قرار گرفتن در فواصل مرکز تا مرکز کمتر از 

  شوند:

 باشند. یافتهکننده آرایش ي فعالهاالمانها باید براي حفاظت تیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سخت باشند که قبل و در طول عملیات اسپرینکلر ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از تیغه -3

) باالي دفلکتورهاي اسپرینکلرهاي باالزن گسترش یافتـه  in.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 باشند.

زن به سمت پایین گسـترش  ها باید در سطح حداقل برابر با سطح دفلکتورهاي اسپرینکلرهاي پایینپایین تیغه -5

 یابند.

 زن پوشش گسترده)کننده باالزن و پایینموقعیت دفلکتور (اسپرینکلرهاي اسپري -8-8-4

 هافاصله تا زیر سقف -8-8-4-1

 نشده مسدودساختار  -8-8-4-4-1

8-8-4-1-1-1 

) و حـداکثر  mm4/25)in.1زیر ساختار مسـدود نشـده، فاصـله بـین دفلکتـور اسـپرینکلر و سـقف بایـد حـداقل          

mm305)in.12در کل منطقه تحت پوشش اسپرینکلر باشد (. 

8-8-4-1-1-2 

کار گرفته شوند در جایی که اسـپرینکلرهاي نـوع سـقفی (مخفـی، توکـار و      نباید به )1-1-1-4-8-8(الزامات بند 

کننده در باالي سقف باشند و دفلکتور نزدیکتر به سقف قرار گرفته باشد که مطـابق بـا   ي فعالهاالمانتراز) داراي هم
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 نصب شده است. ،هاآن نامهاستاندارد یا گواهی

8-8-4-1-1-3 

نامـه  گـواهی اسـتاندارد یـا   در جایی که اسپرینکلرها براي استفاده در سایر شـرایط   )1-1-1-4-8-8(الزامات بند 

اسـتاندارد  مجاز به نصب مطابق بـا   هاآنیا براي استفاده در فواصل متفاوتی که  باشندداراي تأییدیه میساختار سقف 

  ته شوند.کار گرف، نباید بهنامه هستندیا گواهی

8-8-4-1-1-4 

قابـل  غیـر  يهـا نباید براي تصرفات کم خطر و خطر معمولی براي ساختار با سـقف  )1-1-1-4-8-8(الزامات بند 

 کار گرفته شوند.سوختن یا قابل سوختن محدود به

جایی که تغییر عمودي در ارتفاع سقف درون محوطه تحت پوشش اسپرینکلر سـبب ایجـاد یـک فاصـله      در -الف

شـود، یـک صـفحه عمـودي گسـترش یافتـه از       ) بین سقف باالیی و دفلکتور اسپرینکلر میmm914)in.36بزرگتر از 

 گرفته شود. نظر دربندي اسپرینکلر عنوان یک دیوار براي هدف فاصلهسقف در تغییر در ارتفاع باید به

) باشـد،  mm914)in.36در جایی که فاصـله بـین سـقف بـاالیی و دفلکتـور اسـپرینکلر کمتـر و یـا برابـر بـا            -ب

سـقف   pocketشرط آنکـه قـوانین مـانع و قـوانین     اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري همانند سقف مسطح باشند به

 مشاهده گردند.

 ساختار مسدود شده -8-8-4-1-2

 ي زیر قرار بگیرند.هانااختار مسدود شده، دفلکتور اسپرینکلر باید مطابق با چیدمزیر س

) زیـر اجـزاي سـاختاري و    in.6تا  mm1152)in.1تا  mm4/25نصب شده با دفلکتورهاي درون صفحات افقی  -1

 ) زیر سقف / عرشه باشد.mm559)in.22حداکثر فاصله 

) زیر سقف / بـام  mm559)in.22اي باشد که دفلکتورها در یا باالي زیر جز ساختاري تا ماکزیمم گونهنصب به -2

 نصب شده باشند. )2-1-5-8-8(عرشه در جایی که اسپرینکلر مطابق با 

) و mm4/25)in.1نماي ساختار مسدود شده، بـا دفلکتورهـاي قـرار گرفتـه در حـداقل      نصب شده در هر طاق -3

 ) زیر سقف.mm305)in.12حداکثر 

در جایی که اسپرینکلرها براي استفاده تحـت شـرایط دیگـر     هاآن نامهاستاندارد یا گواهینصب شده مطابق با  -4

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیساختار سقف یا براي فواصل متفاوت 

 شیروانی   يهاها و سقفبام -8-8-4-1-3

) m9/0)ft3یا سقف باید داراي دفلکتورهایی باشد کـه در فاصـله بـیش از    اسپرینکلرها زیر یا نزدیک نوك یک بام 
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 .)ب -1-3-1-4-6-8(و شکل  )الف -1-3-1-4-6-8(عمودي از نوك قرار گرفته نباشند مطابق با شکل 

 دفلکتور گیريجهت -8-8-4-2

 ها امتداد داشته باشند.ها یا بامدفلکتورهاي اسپرینکلرها باید موازي با سقف

 )  زن پوشش گستردهکننده باالزن و پایینموانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپري -8-8-5

 عملکرد هدف -8-8-5-1

8-8-5-1-1 

-8(گونه که در بندهاي اي قرار گرفته باشند که موانع براي تخلیه به حداقل برسند همانگونهاسپرینکلرها باید به

اسپرینکلرهاي اضافی باید براي اطمینان حاصل نمـودن از پوشـش کـافی     اند، یامشخص شده )3-5-8-8(و  )8-5-2

 خطرات فراهم شده باشند.

8-8-5-1-2 

 هاي زیر چیدمان شوند:اسپرینکلرها براي مطابقت نمودن با یکی از آرایش

 باشند. )الف-2-1-5-8-8(و شکل  )2-1-5-8-8(، جدول )2-5-8-8(اسپرینکلرها باید مطابق با بند  -1

) در عـرض تجـاوز   m2/1)ft4باشند که از  یهاي مقابل موانعسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بر روي طرفا -2

 نکنند به شرط آنکه فاصله از خط مرکزي مانع تا اسپرینکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نشود.

) ندارند باید مجاز بـه محافظـت   mm762)in.30یی که عرض بزرگتر از هاآنموانع قرار گرفته در مقابل دیوار و -3

 باشند. )ب -2-1-5-8-8(مطابق با شکل 

) ندارند باید مجاز به محافظت mm610)in.24یی که عرض بزرگتر از هاآنموانع قرار گرفته در مقابل دیوار و  -4

باشند. حداکثر فاصله بین اسپرینکلر و دیوار باید از اسپرینکلر تا دیـوار پشـت    )پ -2-1-5-8-8(مطابق با شکل 

 گیري شود.موانع نه دیوار رو به مانع اندازه
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زن پوشش کننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري از موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهاي اسپري -2-1-5-8-8جدول 

 گسترده)
اسپرینکلرها تا کنار مانع  فاصله از

)A( 
حداکثر فاصله مجاز دفلکتور باالي 

 ).B) (inپایین دفلکتور تا مانع (
 ft1 0کمتر از 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.6 0 
ft1  وin.6  تا کمتر ازft2 1 
ft2  تا کمتر ازft2  وin.6 1 
ft2  وin.6  تا کمتر ازft3 1 
ft3  تا کمتر ازft3  وin.6 3 
ft3  وin.6  تا کمتر ازft4 3 
ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 5 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft5 7 
ft5  تا کمتر ازft5  وin.6 7 
ft5  وin.6  تا کمتر ازft6 7 
ft6  تا کمتر ازft6  وin.6 9 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 11 
ft7  تا کمتر ازft7  وin.6 14 
ft7  وin.6  تا کمتر ازft8 14 
ft8  تا کمتر ازft8  وin.6 15 
ft8  وin.6  تا کمتر ازft9 17 
ft9  تا کمتر ازft9  وin.6 19 
ft9  وin.6  تا کمتر ازft10 21 

 ft1=m3048/0؛ in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 
 رجوع شود. )الف-2-1-5-8-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 

 

 
زن کننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلر براي جلوگیري از موانع براي تخلیه (اسپرینکلرهاي اسپري -الف-2-1-5-8-8شکل 

 پوشش گسترده)
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 زن پوشش گسترده)کننده باالزن و پایینموانع در مقابل دیوارها (اسپرینکلرهاي اسپري -ب -2-1-5-8-8شکل 

 
 زن پوشش گسترده)کننده باالزن و پایینپرینکلرهاي اسپريموانع در مقابل دیوارها (اس -پ  -1-2-5-8-8شکل 

 

 موانع توسعه الگوي تخلیه کامل اسپرینکلر -8-8-5-2

 کلیات -8-8-5-2-1

8-8-5-2-1-1 

) زیر دفلکتور اسپرینکلر که از الگو در مقابـل بهبـود   mm457)in.18موانع پیوسته یا نا پیوسته کوچکتر یا برابر از 

 باشد. )2-5-8-8(کند باید مطابق با بند کامل جلوگیري می

8-8-5-2-1-2 

 را فراهم سازند. )2-1-5-8-8(نظر از قوانین این بخش، موانع پیوسته صلب باید الزامات کاربردي بند صرف
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8-8-5-2-1-3 

ایـد  اند، اسـپرینکلرها ب فراهم شده )8-1-2-5-8-8(از طریق بند  )4-1-2-5-8-8(غیر از مواردي که الزامات بند 

عنـوان مثـال   اندازه بعد بزرگتر مانع فاصله داشـته باشـد. (بـه    4اي جانمایی شود که اگر مانع حداقل به میزان گونهبه

) in.36(mm914کشی). حداکثرفاصله آزاد مـورد نیـاز بایـد    ها و لوازم لولههاي اجزاي ساختاري و لوله و ستونشبکه

 باشند. )3-1-2-5-8-8(مطابق با شکل 

8-8-5-2-1-4- 

اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري روي سمت مقابل مانع باشند در جایی کـه فاصـله از خـط مرکـزي موانـع تـا       

 اسپرینکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نیست، باشند.

8-8-5-2-1-5 

هـاي چـوبی   مانع شـامل تیرچـه  اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري در نصف فاصله بین موانع باشند در جایی که 

هـاي چـوبی بـا عـرض     شرط آنکه باال و پایین خرپاهاي تیرچـه اند، بههاي بزرگتر تشکیل شدهمتري) یا قسمت51/0(

 ) بیشتر نشود.in.1)(mm4/25) (اسمی) نباشند و عرض اجزاي تیرچه از عرض (mm102)in.4بزرگتر از 

8-8-5-2-1-6 
ن برروي خط مرکزي یک خرپا یا میلگرد تیرچه یا مسـتقیماً بـاالي یـک تیـر     اسپرینکلرها باید مجاز به نصب شد

ـ باشند مشروط بر آنکه ابعاد وتر تیرچـه   ) نباشـد و دفلکتـور اسـپرینکلر حـداقل در     mm203)in.8ا تیـر بزرگتـر از،   ی

mm152)in.6 برابري حـداکثر   4) باالي جز ساختاري قرار گرفته باشد و جایی که اسپرینکلر در یک فاصله بزرگتر از

 اندازه اجزاي شبکه قرار گرفته است.

8-8-5-2-1-7 

) اسـتفاده  in.3(mm80کشی سیستم اسپرینکلر با قطـر کـوچکتر از   نباید براي لوله )3-1-2-5-8-8(الزامات بند 

 شوند.

8-8-5-1-8 

 )2-1-5-8-8( نباید براي اسپرینکلرهاي قرار گرفته با توجه به موانع مطابق با بنـد  )3-1-2-5-8-8(الزامات بند 

 کار روند.به
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8-8-5-2-1-9 

 )m5/1)in.60با قطـر کـوچکتر از    یهاي پنکه سقفگرفتن تیغه در نظراسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بدون 

 باز باشد.درصد  50شرط آنکه نماي باال پنکه سقفی حداقل باشند، به

 )floor-mountedزن یا نصب شده روي کف (موانع عمودي پایین -8-8-5-2-2

هاي اتاق و موانع مشـابه در فضـاهاي   کنندههاي ساده، تقسیمهاي خصوصی، پارتیشنفاصله از اسپرینکلرها تا پرده

 باشند.  )2-2-5-8-8(و شکل  )2-2-5-8-8(با خطرات اندك باید مطابق با جدول 

 

 
 زن گسترده)کننده باالزن و پایینحداقل فاصله از مانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-2-5-8-8شکل 

 

8-8-5-2-2-1 

هاي تفکیک فضـا درصـورتی کـه مطـابق     در فضاهاي کم خطر، در جایی که تمام موارد زیر فراهم شده است، پرده

 ند:گرفته شو در نظرباشند، نباید به عنوان موانع  )2-2-5-8-8(شکل 

 ها توسط مش فابریک روي خط سقف مهار شده باشند.پرده -1

 درصد یا بزرگتر باشند. 70ها در مش برابر با روزنه -2

 ) پایین تر از سقف امتداد یافته باشند.mm559)in.22توري در حداقل  -2
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زن گسترده) صرفاَ براي تصرفات کننده باالزن و پایینموانع نصب شده بر روي کف (اسپرینکلرهاي اسپري -2-2-5-8-8جدول 

 خطرکم

 ).B) (inحداقل فاصله عمودي زیر دفلکتور ( )Aفاصله افقی (
in.6 3 یا کمتر 

 in.9 4تا  in.6بیشتر از 
 in.12 6تا  in.9بیشتر از 
 in.15 8تا  in.12بیشتر از 
in.18 91تا  in.15بیشتر از 

2
 

in.24 121تا  in18بیشتر از 
2
 

in.30 151تا  in.24بیشتر از 
2
 

 in.30 18بیشتر از 
 in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 

 رجوع شود. )2-2-5-8-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 

 

 
براي  زن پوشش گسترده) صرفاًباالزن و پایین کنندهموانع آویزان یا نصب شده بر روي کف (اسپرینکلرهاي اسپري -2-2-5-8-8شکل 

  فضاهاي کم خطر

 

 .کنندشده اسپرینکلر به خطرات جلوگیري میکه از رسیدن آب تخلیه یموانع -8-8-5-3

8-8-5-3-1 

) زیـر  mm457)in.18اي که سـبب توقـف تخلیـه آب در یـک صـفحه افقـی بزرگتـر از        موانع پیوسته و ناپیوسته

اید مطابق بـا بنـد   شوند بدفلکتور اسپرینکلر در حالتی براي محدود کردن توزیع از رسیدن خطرات محافظت شده می
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 باشند. )8-8-5-3(

8-8-5-3-2 

ها، میزهاي برش و درهاي ها، قفسه) همچون داکتm2/1)ft4اسپرینکلر باید در زیر موانع ثابت با عرض بزرگتر از 

 باالسري نصب شوند.

8-8-5-3-3 

 باشند.نیاز نمیباشند، همچون میزهاي کنفرانس مورد که در محل ثابت نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

8-8-5-3-4 

اسپرینکلرهاي نصب شده زیر صفحه مشبک فلزي باید از نوع میان سطحی یا انبارش رك باشند، یـا در غیـر ایـن    

 صورت باید در مقابل تخلیه اسپرینکلرهاي باالسري محافظت شوند.

 رده)زن پوشش گستکننده باالزن و پایینفاصله تا انبارش (اسپرینکلرهاي اسپري -8-8-6

8-8-6-1 

 ا بزرگتر باشد.ی) mm45)in.18فاصله بین دفلکتور و باالي انبارش باید 

 زن پوشش گسترده)کننده باالزن و پایینهاي سقف (اسپرینکلرهاي اسپريفررفتگی -8-8-7

8-8-7-1 

هـاي  ، نصـب اسـپرینکلرها در تمـامی فرورفتگـی    )3-7-8-8(و  )2-7-8-8(به غیر موارد فراهم شده در بنـدهاي  

 سقف الزامی است.

8-8-7-2 

 باشند:هاي سقف مورد نیاز نمیصورتی که همه موارد زیر برآورده شده باشند، اسپرینکلرها در فرورفتگیدر

 ) نشود.3m3/28)3ft1000حجم نهایی فرورفتگی سقفی محافظت نشده بیشتر از   -1

 شود. ) بیشترmm914)in.36عمق فرورفتگی سقفی محافظت نشده نباید از  -2

 محل سطح کف زیر فرورفتگی سقفی محافظت نشده باید در تراز سقف پایین محافظت شوند. -3

) m3)ft10هاي سقفی محافظت نشده در یک فضـاي بسـته بـا فاصـله کمتـر از      مجموع اندازه همه فرورفتگی -4

 ) نشود. 3m3/28)3ft1000 یکدیگر، بیشتر از
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 یا سوختن محدود دارند. هاي نسوختنیکاريسقفی محافظت نشده نازك -5

 اسپرینکلرهاي واکنش سریع در کل فضاي بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند. -6

 کننده دیواري پوشش گستردهاسپرینکلرهاي اسپري -8-9

 کلیات -8-9-1

دیـواري  کننـده  باید براي اسپرینکلرهاي اسپري )9-8(به جز اصالحات صورت گرفته بند  )5-8(تمام الزامات بند 

 کار روند.پوشش گسترده به

 کننده دیواري پوشش گسترده)مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپري -8-9-2

8-9-2-1 

) نباید از مقادیر مساحت تحت پوشش مجاز هـر اسـپرینکلر کـه    Asمساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر ( حداکثر

 ارائه شده است بیشتر باشد. )1-2-2-9-8(در جدول 

 

 کننده دیواري پوشش گستردهبندي براي اسپرینکلرهاي اسپريمساحت محافظت و حداکثر فاصله -1-2-2-9-8 -جدول

 نوع ساختار
 خطر معمولی کم خطر

 حداکثر فاصله مساحت محافظت حداکثر فاصله مساحت محافظت
2ft 2m ft m 2ft 2m ft m 

 3/7 24 2/37 400 5/8 28 2/37 400 تخت یکنواخت،مسدود نشده، 

 

 حداکثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر -8-9-2-2

8-9-2-2-1 

) نباید از مقادیر مساحت تحت پوشش مجاز هـر اسـپرینکلر کـه    sAمساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (حداکثر 

 ارائه شده است بیشتر باشد.  )1-2-2-9-8(در جدول 

8-9-2-2-2 

 ) تجاوز کند.3m2/37)3ft400در هیچ موردي، حداکثر مساحت پوشش هر اسپرینکلر نباید از 
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 کننده دیواري پوشش گسترده)ن اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپريیب فاصله -8-9-3

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها -8-9-3-1

8-9-3-1-1 

پوشش گسترده باید بر اساس فاصله خط مرکزي بـین  کننده دیواري حداکثر فاصله مجاز بین اسپرینکلرها اسپري

 اسپرینکلرهاي روي خط انشعابی باشند.

8-9-3-1-2 

بایـد مطـابق    هاآناند، ها گسترش یافتهها یا دهانهدر جایی که اسپرینکلرها در امتداد طول یک دیوار مجزا از اتاق

 باشند. )1-2-2-9-8(بندي شرایط جدول با حداکثر فاصله

8-9-3-1-3 

درگاه، یـا زیرطـاق    شدن توسط یک نعل پشت بدون جدا -به  –صورت پشت دیواري نباید به اسپرینکلرهاي کنار

 نصب شوند.

8-9-3-1-4 

شـرط آنکـه هـیچ    دیواري باید مجـاز بـه نصـب روي دیوارهـاي مقابـل یـا مجـاور باشـند بـه          اسپرینکلرهاي کنار

 گري وجود نداشته باشد.اسپرینکلري در حداکثر مساحت محافظت اسپرینکلر دی

 حداکثر فاصله از دیوارها -8-9-3-2

طور که فاصله اسپرینکلر تا دیوارهاي انتهایی نباید از نصف فاصله از فاصله مجاز بین اسپرینکلرها تجاوز کند همان

 مشخص شده است. )1-2-2-9-8(در جدول 

 حداقل فاصله از دیوارها -8-9-3-3

8-9-3-3-1 

 ) از دیوار جانبی انتهایی قرار گرفته باشند.mm102)in.4اسپرینکلرها باید حداقل در فاصله 

8-9-3-3-2 

 گیري شود.فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودي تا دیوار اندازه
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 احداقل فاصله مرکز تا مرکز بین اسپرینکلره -8-9-3-4

-4-9-8( بنـد  افظت دیگر اسپرینکلرها قرار بگیرند مگر اینکه توسطاسپرینکلرها نباید درون حداکثر مساحت مح

 باشند جدا شده باشند:که مطابق با موارد زیر می ییهامورد نیاز باشد یا توسط تیغه )1-4-1

 کننده اسپرینکلر محافظت کنند.فعال الماناي آرایش یابند که از گونهها باید بهتیغه -1

 صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملیات اسپرینکلر در محل ثابت باقی بمانند.ها باید از مواد تیغه -2

 ) عرض داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از تیغه -3

 ) باالي دفلکتور امتداد یابد.in.3و  mm76 )in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 سطح دفلکتورها امتدا یافته باشد.ها باید حداقل همپایین تیغه -5

 کننده دیواري پوشش گسترده)ها و دیوارها (اسپرینکلرهاي اسپريموقعیت دفلکتور از سقف -8-9-4

 ها از دیوارهافاصله زیر سقف -8-9-4-1

 هاسقف -8-9-4-1-1

8-9-4-1-1-1 

اند، دفلکتورهاي اسپرینکلر دیـواري نبایـد در   را برآورده نموده )2-1-1-4-9-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

 ها قرار بگیرند.) از سقفin.4(mm102) و کمتر از mm152)in.6فاصله بیش از 

8-9-4-1-1-2 

 in.12( mm457تـا   mm305ا یـ ) in.12تا  mm305 )in.6تا  mm152اسپرینکلرهاي دیواري افقی باید در زون 

قابـل سـوختن محـدود باشـند در جـایی کـه بـراي چنـین          يهـا سـقف ابل سوختن یا قغیر يها) زیر سقفin.18تا 

 ، مجاز باشند.نامه دارنداستاندارد یا گواهی ییهااستفاده

 دیوارها -8-9-4-1-2

8-9-4-1-2-1 

) از دیـواري کـه   in.4(mm102یا کمتر از  )mm152)in.6دفلکتورهاي اسپرینکلر دیواري نباید در فاصله بیشتر از 

  اند قرار بگیرند.روي آن نصب شده
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8-9-4-1-2-2 

) mm102)in.4اسپرینکلرهاي دیواري افقی باید مجاز به قرارگیري به همراه دفلکتورهایشان در فواصـل کمتـر از   

   اند، باشند.از دیواري که روي آن نصب شده

  نعل درگاه و زیرطاق -8-9-4-1-3

8-9-4-1-3-1 

نکلرهاي دیــواري، داراي عــرض کمتــر و یــا برابــر بــا هنگــامی کــه زیرطــاق اســتفاده شــده بــراي نصــب اســپری

mm203)in.8( کـه  باشـند هنگـامی  هـا الزم نمـی  زدگی باشند، اسپرینکلرهاي اضافی در پایین زیرطاقرونیاز دیوار ب

   ) از پایین زیرطاق باشند.mm102)in.4اسپرینکلر دیواري روي زیرطاق در فاصله 

8-9-4-1-3-2 

دیواري باید مجاز به نصب زیر یک زیرطاق باشد هنگامی کـه هـم حـداقل فاصـله از دفلکتـور       یک اسپرینکلر کنار

 شوند.می دارينگهاسپرینکلر تا پایین زیرطاق و هم حداکثر فاصله از دفلکتور اسپرینکلر تا سقف باالیی 

 ها در مناطق تصرفات مسکونیها و کابینتزیرطاق -8-9-4-1-4

ها باید مطابق بـا  اند، اسپرینکلرها و زیرطاقواري استفاده شدهیي نصب اسپرینکلرهاي دها برادر جایی که زیرطاق

 نصب شده باشند. )3-4-1-4-9-8(یا  )2-4-1-4-9-8(، )1-4-1-4-9-8(بندهاي 

8-9-4-1-4-1 

زن پـایین شـوند، اسـپرینکلرهاي   دیوار بیشتر می زدگیبیرون ا ازی) mm203)in.8ها از عرض در جایی که زیرطاق

 ها نیز نصب شوند.باید در پایین زیرطاق

8-9-4-1-4-2 

ها، اسپرینکلرهاي دیواري باید مجـاز بـه نصـب بـر     بدون نیاز به اسپرینکلرهاي اضافی در پایین زیرطاق یا کابینت

 هـا قـرار گرفتـه اسـت، در جـایی کـه زیرطـاق داراي       طـور مسـتقیم روي کابینـت   روي طرفی از زیرطاق باشند که به

 .) از دیوار نداشته نباشدmm305)in.12زدگی افقی بزرگتر از بیرون

8-9-4-1-4-3 

باشـند و در جـایی کـه اسـپرینکلرهاي دیـواري در      از دیـوار نمـی   )mm305)in.12ها بزرگتر از جایی که کابینت

هـا  دیـوار بـاالي کابینـه   باشند، اسپرینکلر باید مجاز به نصـب روي  ها می) باالي کابینتm91/0)ft3فواصل بزرگتر از 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  219 22/04/99        ال

  

 باشند.می

 دفلکتور گیريجهت -8-9-4-2

8-9-4-2-1 

 ها امتداد یافته باشند.ها یا بامدفلکتورهاي اسپرینکلرها باید موازي با سقف

8-9-4-2-2 

اند، باید در باالترین نصب شده 12به  2دار با شیب بیشتر از اسپرینکلرهاي دیواري، جایی که زیر یک سقف شیب

 طه شیب قرار گرفته باشند و براي تخلیه در امتداد شیب آرایش شده باشند.نق

8-9-4-2-3 

هاي سقف باید مجاز بـه  صورت خاص، براي سایر پیکربنديبهنامه داراي استاندارد یا گواهیاسپرینکلرهاي دیواري 

 باشند. هاآن نامهاستاندارد یا گواهینصب مطابق با الزامات 

 کننده دیواري پوشش گسترده)تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپريموانع تا  -8-9-5

   عملکرد هدف -8-9-5-1

8-9-5-1-1 

گونه کـه در بنـدهاي   اي قرار گرفته باشند تا موانع تخلیه اسپرینکلر به حداقل برسد همانگونهاسپرینکلرها باید به

باید براي مطمئن شدن از پوشش مناسب فـراهم   اند یا اسپرینکلرهاي اضافیمشخص شده )3-5-5-8(و  )8-5-5-2(

 شده باشند.

8-9-5-1-2 

 هاي سبک و موانع مشابه نصب شوند.) از اثاثیهm4/2)ft8اسپرینکلرهاي دیواري نباید در فاصله کمتر از 

8-9-5-1-3 

) از اسـپرینکلر بایـد   m4/2)ft8فاصله بین تجهیزات سبک معلق و موانع مشابه قـرار گرفتـه در فواصـل بیشـتر از     

 باشند. )3-1-5-9-8(و شکل  )3-1-5-9-8(مطابق با جدول 
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 کننده دیواري پوشش گسترده)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-5-9-8جدول 

موانع باالتر از انتهاي  حداکثر فاصله دفلکتور )Aتا کنار مانع ( يفاصله از اسپرینکلر دیوار
)B)(in.( 

 مجاز نیست ft8کمتر از 

ft8  تا کمتر ازft10 1 
ft10  تا کمتر ازft11 2 
ft11  تا کمتر ازft12 3 
ft12  تا کمتر ازft13 4 
ft13  تا کمتر ازft14 6 
ft14  تا کمتر ازft15 7 
ft15  تا کمتر ازft16 9 
ft16  تا کمتر ازft17 11 

ft17 14 ا بیشتری 
 .ft1 =m3048/0؛SI :in.1=mm4/25براي واحدهاي 

 مراجعه شود. )3-1-5-9-8(به شکل  Bو  Aتوجه: براي 
 

 
 کننده دیواري پوشش گسترده)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-5-9-8شکل 

 

8-9-5-1-4 
زده از دیوار مشابه با دیواري که بر روي آن اسپرینکلر دیواري نصب شده است باید مطـابق بـا   موانع پیوسته بیرون

 باشند. )4-1-5-9-8(و شکل  )4-1-5-9-8(جدول 
 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  221 22/04/99        ال

  
 
 

کننده دیواري پوشش جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهاي اسپري -4-1-5-9-8جدول 
 گسترده)

 ).B)(inحداکثر فاصله دفلتکور باالتر از انتهاي مانع ( )Aاسپرینکلر دیواري تا کنار موانع (فاصله از 
 مجاز نیست in.6و  ft1کمتر از 

ft1وin.6  تا کمتر ازft3 0 
ft3  تا کمتر ازft4 1 

ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 3 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft6 5 

ft6  تاft6  وin.6 7 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 9 

ft6  تا کمتر ازft7 11 
ft7  تا کمتر ازft7  وin.6 14 

 ft1 =m3048/0؛ in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 
 رجوع شود. )4-1-5-9-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 

 

 
 کننده دیواري پوشش گسترده)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهاي اسپري -4-1-5-9-8شکل 

 

8-9-5-1-5 

در جایی که فاصله از خط مرکزي مـانع تـا اسـپرینکلر از نصـف فاصـله مجـاز بـین اسـپرینکلرها بیشـتر نباشـد،           

 ) هستند.m22/1)ft4هاي مقابل موانع با عرض کوچکتر از اسپرینکلرها مجاز به قرارگیري در طرف

8-9-5-1-6 

) عـرض کمتـر   ft2(m6/0و ) عمـق  m6/0)ft2در جایی که موانع روي دیوار مقابل اسپرینکلر دیواري از حداکثر تا 
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 .نظر نمودتوان از آن صرفباشد، می

 موانع تا توسعه الگوي تخلیه اسپرینکلر -8-9-5-2

8-9-5-2-1 

دفلکتور اسـپرینکلر کـه از توسـعه کامـل الگـو      ) زیر mm457)in.18موانع پیوسته یا ناپیوسته کوچکتر یا برابر با 

 .کنند، باید مطابق با این بخش باشندجلوگیري می

8-9-5-2-1-2 

را فـراهم   )3-1-5-9-8( و )2-1-5-9-8(نظر از قوانین این بخش، موانع صلب پیوسته باید الزامات بندهاي صرف

 سازند.

8-9-5-2-1-3 

انـد، اسـپرینکلرها بایـد در    مهیا کرده )6-1-2-5-9-8(ا بند ی )4-1-2-5-9-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

هـا) قـرار   هـا و اثاثیـه  هاي خرپا و وترها، لوله، سـتون عنوان مثال شبکهبرابري حداکثر اندازه موانع (به 4حداقل فاصله 

 ) از دیوار باشد.mm914)in.36بگیرند. حداکثر فاصله آزاد مورد نیاز باید 

8-9-5-2-1-4 

-1-2-5-9-8( اسپرینکلرهاي دیواري باید مطابق با شـکل  )4-1-2-5-9-8(و  )3-1-2-5-9-8(الزامات بندهاي 

 باشند زمانی که موانع وجود داشته باشند. )4

8-9-5-2-1 

هنگامی که اسپرینکلرها با توجـه بـه موانـع در تطـابق بـا       )4-1-2-5-9-8(و  )3-1-2-5-9-8(الزامات بندهاي 

  کار گرفته شوند.اند، نباید بهقرار گرفته )3-1-5-9-8(و  )2-1-5-9-8(بندهاي 
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 کننده دیواري پوشش گسترده)حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -4-1-2-5-9-8شکل 

 

8-9-2-5-1-6 

 روند.کار ) بهft3(mm80کشی سیستم اسپرینکلر با قطر کوچکتر از نباید براي لوله )3-1-2-5-9-8(الزامات بند 

8-9-5-2-1-7 

) باشـند،  m5/1)in.6هاي سقفی با قطر کوچکتر از فن يهااسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بدون توجه به تیغه

 درصد باز باشد.   50فن حداقل،  يمشروط بر آنکه نماي از باال

 موانع عمودي آویزان یا نصب شده بر روي کف -8-9-5-2-2

هـاي اتـاق و دیگـر موانـع در     کننـده هـاي سـاده، تقسـیم   هاي تفکیک فضا، پارتیشـن پردهفاصله از اسپرینکلرها تا 

 باشند. )2-2-5-9-8(و شکل  )2-2-5-9-8(تصرفات کم خطر باید مطابق با جدول 

8-9-5-2-2-1 

طـور کـه در   هاي تفکیک فضـا، همـان  باشند، در تصرفات کم خطر، پرده در جایی که تمام موارد زیر برآورده شده

 گرفته شوند: در نظرعنوان موانع نشان داده شده است، نباید به )2-2-5-9-8(شکل 

 اي روي ریل سقف مهار شده باشند.ها توسط توري پارچهپرده -1

 درصد باشند. 70توري برابر یا بزرگتر از  يهاروزنه -2

 ) زیر سقف امتداد یابد.mm559)in.22توري در حداقل  -3
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8-9-5-3-2 

هـا، شـبکه فلـزي،    هـا، عرشـه  ) همچـون داکـت  m2/1)ft4اسپرینکلرها باید در زیر موانع ثابت با عرض بزرگتـر از  

 میزهاي برش و درهاي باالسري نصب گردند.

8-9-5-3-3 

 باشند. که در محل ثابت نیستند مثل میزهاي کنفرانس، اسپرینکلرها مورد نیاز نمی یدر زیر موانع

 

 خطرکننده دیواري پوشش گسترده) صرفاً در تصرفات کمانع آویزان یا نصب شده بر روي کف (اسپرینکلرهاي اسپريوم -2-2-5-9-8جدول 
 ).B)(inحداقل فاصله مجاز دفلکتور ( )Aفاصله افقی (

in.6 3 و یا کمتر 
 in.9 4تا  in.6بیشتر از 
 in.12 6تا  in.9بیشتر از 
 in.15 8تا  in.12بیشتر از 
in.18 91تا  in15بیشتر از 

2
 

in.24 121تا  in18بیشتر از 
2
 

in.30 151تا  in24بیشتر از 
2
 

 in.30 18بیشتر از 
 SI ،in.1=mm4/25براي واحد 
 رجوع شود. )2-2-5-9-8(به شکل  Bو  Aنکته: براي 

 

 
 پوشش گسترده) صرفاً در تصرفات کمکننده دیواري موانع آویزان یا نصب شده بر روي کف (اسپرینکلرهاي اسپري -2-2-5-9-8شکل 

  خطر
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 اسپرینکلرهاي مسکونی -8-10

 کلیات -8-10-1

 در این بخش، در خصوص اسپرینکلرهاي مسکونی توضیح داده خواهد شد.

 هانامهاستانداردها یا گواهی -8-10-2

8-10-2-1 

 سازنده باشند. نامهاستاندارد یا گواهیمناطق تحت پوشش باید مطابق با 

 فاصله بین اسپرینکلرها -8-10-3

8-10-3-1 

 سازنده باشد. نامهاستاندارد یا گواهیحداکثر فاصله بین اسپرینکلرها باید مطابق با 

8-10-3-2 

 نامـه اسـتاندارد یـا گـواهی   فاصله مجـاز بـین اسـپرینکلرها در    لر و دیوار نباید از نصف حداکثر فاصله بین اسپرینک

 بیشتر باشند. ،سازنده

8-10-3-3 

نامـه  استاندارد یا گـواهی ) باشد مگر اینکه m44/2)ft8ن اسپرینکلرها داخل یک فضاي بسته باید یحداقل فاصله ب

که  1هاییالزامی شده و یا اینکه توسط تیغه )1-5-1-7-10-8(فاصله بزرگتري را الزام کنند یا مطابق بند  ،اسپرینکلر

 کنند؛ جدا شده باشد:با شرایط زیر مطابقت می

 کننده چیدمان شده باشند.ي فعالهاالمانها باید براي محافظت از تیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملکرد اسپرینکلر ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از تیغه -3

 .اسپرینکلرهاي باالزن امتداد یابد ) باالي دفلکتورin.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 زن امتداد یابد.اسپرینکلرهاي پایین يهاسطح با دفلکتورها باید رو به پایین یک سطح حداقل همپایین تیغه -5

                                                                                                                                                                                                       
1  - Baffles 
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8-10-3-4 

مقابل یا مجاور باشند مشروط بر آنکـه هـیچ    اسپرینکلرهاي دیواري مسکونی باید مجاز به نصب بر روي دیوارهاي

هـایی کـه بـا    اسپرینکلر دیگري در حداکثر منطقه محافظت اسپرینکلر دیگر وجود نداشته باشد و یا اینکه توسط تیغه

 کنند، جدا شده باشد:شرایط زیر مطابقت می

 کننده چیده شده باشند.ي فعالهاالمانها باید براي محافظت از تیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملکرد اسپرینکلر ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از تیغه -3

 باالي دفلکتور امتداد یابد. )in.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 ابد.یامتداد ها سطح با دفلکتورها باید رو به پایین یک سطح حداقل همپایین تیغه -5

8-10-3-5 

 )ب -5-3-10-8( و شـکل  )الـف  -5-3-10-8(طور که در شـکل  حداکثر فاصله باید در امتداد شیب سقف همان

 گیري شود.نشان داده شده است، اندازه

8-10-3-6 

اسـتاندارد یـا   دار نصب باشند، اسپرینکلرها باید حداقل فاصـله  یبهاي شکه اسپرینکلرها در امتداد سقف در جایی

-10-8(طور که در شـکل  ک اسپرینکلر تا اسپرینکلر دیگر همانیرا حفظ کنند، این فاصله در نماي باال از  نامهگواهی

باید توسط صورت )کمتر نباشد، در غیر اینft8(m44/2نشان داده شده است از  )ب -6-3-10-8(و شکل  )الف -3-6

 باشند، جدا شده باشند:هایی که مطابق با شرایط زیر میتیغه

 کننده آرایش یافته باشند.ي فعالهاالمانها باید براي محافظت از تیغه -1

 ها باید از مواد صلب و سختی باشند که قبل و در طول عملیات اسپرینکلر ثابت باقی بمانند.تیغه -2

 ) ارتفاع داشته باشند.in.6(mm152) طول و mm203)in.8ها نباید کمتر از  تیغه -3

 هاي اسپرینکلرهاي باالزن امتداد یابد.باالي دفلکتور) in.3و  mm76)in.2و  mm51ها باید بین باالي تیغه -4

 زن امتداد یابد.هاي اسپرینکلرهاي پایینسطح با دفلکتورها باید رو به پایین یک سطح حداقل همپایین تیغه -5
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 چیدمان الف -دارشیب يهاحداکثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -الف-5-3-10-8شکل 

 

 
 چیدمان ب -دارهاي شیبحداکثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -ب -5-3-10-8شکل 
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 چیدمان الف -دارشیب يهاحداکثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -الف -6-3-10-8شکل 

 

 
 چیدمان ب -دارهاي شیبحداقل فاصله بین اسپرینکلرها با سقف -ب -6-3-10-8شکل 

 

 ها و دیوارهاموقعیت دفلکتور از سقف -8-10-4

8-10-4-1 

) از in.4تـا   mm102)in.1تـا   mm25هـا  اي قرار گیرند کـه دفلکتـور  گونهزن و باالزن باید بهاسپرینکلرهاي پایین

   مجاز باشد. يبزرگتر فاصله نامهاستاندارد یا گواهی سقف فاصله داشته باشند مگر اینکه مطابق

8-10-4-2 

) از سـقف  in.6تـا   mm152)in.4تا  mm102ها اي قرار گیرند که دفلکتورگونهاسپرینکلرهاي کنار دیواري باید به

 مجاز باشد. يبزرگتر فاصله نامهاستاندارد یا گواهیفاصله داشته باشند مگر اینکه مطابق 

8-10-4-3 

) mm203)in.8از  هاي استفاده شده براي نصب اسپرینکلرهاي دیواري، داراي عـرض بزرگتـر  که زیرطاق جایی در
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 ها نصب شوند.زدگی دیوار باشند، اسپرینکلرهاي اضافی باید در پایین زیرطاقا از بیرونی

8-10-4-4 

)تـا دیـواري کـه روي آن نصـب     mm152)in.6اسپرینکلر دیواري مسکونی نباید در فواصل بزرگتر از  يهادفلکتور

 شده باشد. نامهیگواه یااستاندارد هاي بیشتر اند قرار بگیرند مگر اینکه براي فاصلهشده

8-10-4-5 

اسـتاندارد یـا   کـه در   ییفاصله از اسپرینکلرها تا دیوارهاي جانبی نباید از نصـف فاصـله مجـاز بـین اسـپرینکلرها     

 یشتر شود.است، ب اسپرینکلر مشخص شده نامهگواهی

 حداقل فاصله از دیوارها -8-10-4-6

8-10-4-6-1 

 رند.ی) از یک دیوار جانبی قرار گmm102)in.4اسپرینکلرها باید در فاصله حداقل 

8-10-4-6-2 

 گیري شود.صورت عمودي تا دیوار اندازهفاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به

8-10-5 

یا ) 6-10-8(اسپرینکلرهاي مسکونی نصب شده مطابق با این دستورالعمل، باید از قوانین مانع اسپرینکلر بندهاي 

زن و یا دیواري) باشد و معیارهاي مانع مشـخص شـده   (باالزن، پایین هاآنگیري نصب مناسب براي جهت )8-10-7(

 سازنده، پیروي کنند. هاي نصبدر دستورالعمل

 زن مسکونی)کننده باالزن و پایینموانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي اسپري -8-10-6

 هدف عملکرد -8-10-6-1

8-10-6-1-1 

-10-8(و  )2-6-10-8(طور کـه در بنـدهاي   اي قرار گرفته باشند تا موانع تا تخلیه همانگونهاسپرینکلرها باید به

 اي اضافی براي اطمینان از پوشش کافی خطرات فراهم گردند.معین شده است حداقل باشد، یا اسپرینکلره )6-3
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8-10-6-1-2 

 ي زیر باشند:هانااي چیدمان یابند که مطابق با یکی از چیدمگونهاسپرینکلرها باید به

 باشند. )الف -2-1-6-10-8(و شکل  )2-1-6-10-8(، جدول )2-5-5-8(اسپرینکلرها باید مطابق مفاد بند  -1

) تجـاوز  m2/1)ft4باشـند کـه از عـرض     یهـاي مقابـل مـوانع   باید مجاز به قرار گرفتن در سـمت  اسپرینکلرها -2

 کنند به شرط آنکه فاصله از خط مرکزي مانع تا اسپرینکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نباشد.نمی

-8( جاز به محافظت، بر طبق شـکل ) باید مmm762)in.30موانع قرارگرفته مقابل دیوار و با عرض کوچکتر از  -3

 باشند. )ب -10-6-1-2

باید مجاز به محافظت، بر طبق شـکل   )mm610)in.24و با عرض کوچکتر از موانع قرار گرفته در مقابل دیوار  -4

باشند. حداکثر فاصله بین اسپرینکلر و دیوار باید از اسپرینکلر تا دیوار پشت موانـع و نـه تـا روي     )پ-8-10-6-1-2(

 گیري شود.موانع، اندازه
 

 زن مسکونی)کننده باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهاي اسپري -2-1-6-10-8جدول 
 ).B)(inحداکثر فاصله مجاز باالي دفلکتور تا پایین مانع ( )Aدیواري تا کنار مانع (فاصله از اسپرینکلر 

 ft1 0کمتر از
ft1  تا کمتر ازft1  وin.6 0 
ft1وin.6  تا کمتر ازft2 1 
ft2  تا کمتر ازft2  وin.6 1 

ft2  وin.6  تاft3 1 
ft3  تا کمتر ازft3  وin.6 3 

ft3  وin.6  تاft4 3 
ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 5 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft5 7 

ft5  تاft5  وin.6 7 
ft5  وin.6  تا کمتر ازft6 7 
ft6  تا کمتر ازft6  وin.6 9 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 11 

 ft7  14بزرگتر از 
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زن کنندة باالزن و پایینجانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهاي اسپري -الف-2-1-6-10-8شکل 

 مسکونی)
 

 
 زن مسکونی)کنندة باالزن و پایینموانع مقابل دیوار (اسپرینکلرهاي اسپري -ب-2-1-6-10-8شکل 
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 زن مسکونی)باالزن و پایین هکنندموانع مقابل دیوار(اسپرینکلرهاي اسپري -پ -2-1-6-10-8شکل 

 

 الگوي توسعه موانع تا تخلیه اسپرینکلر -8-10-6-2

 کلیات -8-10-6-2-1

8-10-6-2-1-1 

) زیر دفلکتـور جریـان اسـپرینکلر کـه از توسـعه      mm457)in.18موانع پیوسته و نا پیوسته کوچکتر و یا برابر با  

 باشد. )2-6-10-8(کند، باید مطابق با بند کامل الگو جلوگیري می

8-10-6-2-1-2 

 را برآورده کنند. )3-1-2-6-10-8(نظر از قوانین این بخش، موانع صلب پیوسته باید الزامات کاربردي بند صرف

8-10-6-2-1-3 

اند، اسـپرینکلرها بایـد   تأمین شده )8-1-2-6-10-8(تا بند  )4-1-2-6-10-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

هـا،  هـا، سـتون  خرپا، وترهـا، لولـه   يهابرابر بزرگترین بعد مانع (همچون شبکه 4جانمایی شوند که حداقل اي گونهبه

-8() و مطـابق بـا شـکل    in.36(mm914ها) از موانع فاصله داشته باشند. حداکثر فاصله خالص مورد نیاز بایـد  اثاثیه

 باشد. )10-6-2-1-3
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8-10-6-2-1-4 

هاي مقابل موانع باشند در جایی که فاصله از خط مرکزي موانـع  رار گرفتن روي سمتاسپرینکلرها باید مجاز به ق

 تا اسپرینکلرها ار نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر نیست، باشند.

8-10-6-2-1-5 

هـاي  کـه موانـع شـامل خرپـا     اسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري در نصـف فاصـله بـین موانـع باشـند در جـایی      

m51/0)in.20 (ا بزرگتر باز تشکیل شده باشند ی]m61/0)in.24( شرط آنکه تمام اجزاي خرپا با عرض به ،]روي مرکز

 ) بیشتر نشود.in1(.mm4/25) (اسمی) نباشند و اجزاي شبکه از عرض mm102).in4بزرگتر از 

8-10-6-2-1-6 

بـاالي یـک تیـر     د تیرچه یا مستقیماًخرپا یا میلگرروي خط مرکزي یک  اسپرینکلرها باید مجاز به نصب شدن بر

) نباشــد و دفلکتــور اســپرینکلر حــداقل در mm203)in.8ا تیر،بزرگتــر از یــباشــند مشــروط بــر آنکــه وتــر تیرچــه 

mm152)in.6 برابري حـداکثر   4) باالي جز ساختاري قرار گرفته باشد و جایی که اسپرینکلر در یک فاصله بزرگتر از

 جزاي شبکه قرار گرفته باشند.اندازه اجزاي وب دورتر از ا

8-10-6-2-1-7 

) اسـتفاده  in.3(mm80کشی سیستم اسپرینکلر با قطر کـوچکتر از  نباید براي لوله )3-1-2-6-10-8(الزامات بند 

 شوند.

8-10-6-2-1-8 

-1-6-10-8( نباید براي اسپرینکلرهاي قرار گرفته با توجه به موانع مطابق با بنـد  )3-1-2-6-10-8(الزامات بند 

 کار روند.به )2

8-10-6-2-1-9 

شبکه سقفی باشند مشروط بر اینکه نماي باال شـبکه   يهااسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بدون توجه به تیغه

 درصد باز باشد. 50سقفی حداقل 
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8-10-6-2-2 

هـاي تفکیـک   نکلرها تا پـرده فاصله از اسپری زن یا نصب شده روي کف قرار گرفته روي زمینموانع باالزن و پایین

-6-10-8(هاي اتاق و موانع مشابه در تصرفات کم خطر باید مطابق بـا جـدول   کنندههاي ساده، تقسیمفضا، پارتیشن

   باشند. )2-2-6-10-8(و شکل  )2-2

 

 
 زن مسکونی)پایین –کننده باالزن حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-2-6-10-8شکل 

 

زن پایین -کننده باالزن موانع آویزان یا نصب شده بر روي کف قرار گرفته روي زمین (اسپرینکلرهاي اسپري -2-2-6-10-8جدول 
 مسکونی) صرفاً براي تصرفات کم خطر

 ).B)(inحداقل فاصله عمودي پایین دفلکتور ( )Aفاصله افقی (
in.6 3 و یا کمتر 

 in.9 4تا  in.6بیشتر از 
 in.12 6تا  in.9بیشتر از 
 in.15 8تا  in.12بیشتر از 
in.18 91تا  in15بیشتر از 

2
 

in.24 121تا  in18بیشتر از 
2
 

in.30 151تا  in24بیشتر از 
2
 

 in.30 18بیشتر از 
 in.1=mm4/25؛ SIدر واحدهاي 

 رجوع شود. )2-2-6-10-8(به شکل  Bو  Aراي ب
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زن مسکونی) صرفاً براي کننده باالزن و پایینروي کف (اسپرینکلرهاي اسپري یا نصب شده بر موانع آویزان -2-2-6-10-8شکل 

 خطرتصرفات کم

 

 کنند.یه شده اسپرینکلر به خطرات جلوگیري میلکه از رسیدن آب تخ یموانع -8-10-6-3

8-10-6-3-1 

) زیـر دفلکتـور   mm447)in.18اي که سبب توقف تخلیه آب در صفحه افقـی بزرگتـر از   موانع پیوسته و ناپیوسته

-6-10-8(شود، باید مطـابق بنـد   اسپرینکلر در حالتی براي محدود کردن توزیع از رسیدن خطرات حفاظت شده می

 باشند. )3

8-10-6-3-2 

 و پاگردها نصب گردند. پلکانن ) همچوm2/1)ft4اسپرینکلرها باید در زیر موانع ثابت با عرض بزرگتر از 

8-10-6-3-3 

 باشند.که در محل ثابت نیستند، مورد نیاز نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

8-10-6-3-4 

اسپرینکلرهاي نصب شده زیر شبکه مشبک فلزي باز باید از نوع میان سطحی یا انبارش رك باشـند، در غیـر ایـن    

 اسپرینکلرهاي باالسري، محافظت شوند.صورت، باید در مقابل، تخلیه 
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به نحوي که موانع جلـوي تخلیـه را نگیرنـد (اسـپرینکلرهاي دیـواري       اسپرینکلرها جانمایی -8-10-7

 کننده)اسپري

 هدف عملکرد -8-10-7-1

8-10-7-1-1 

-5-5-8(بنـدهاي   طور کـه در اي قرار گرفته باشند تا موانع تخلیه به حداقل برسند همانگونهاسپرینکلرها باید به

 ا اسپرینکلرهاي اضافی براي اطمینان از پوشش مناسب باید فراهم شوند.یمشخص شده است،  )3-5-5-8(و  )2

8-10-7-1-2 

 هاي سبک یا موانع مشابه نصب شوند.) از اثاثیهm2/1)ft4واري نباید در فاصله کمتر از یاسپرینکلرهاي د

8-10-7-1-3 

) اسـپرینکلرها بایـد مطـابق بـا     m2/1)ft4فاصله بین تجهیزات سبک معلق یا موانع مشابه قرار گرفته در بـیش از  

 باشند. )3-1-7-10-8(و شکل  )3-1-7-10-8(جدول 
 

 کننده دیواري مسکونی)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري از موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-7-10-8جدول 
 ).B)(inحداکثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ( )Aاسپرینکلر دیواري تا کنار موانع (فاصله از 

in.8 مجاز نیست و یا کمتر 

in.8 تا کمتر ازin.10 1 
in.11 تا کمتر ازin.12 2 
in.11 تا کمتر ازin.12 3 
in.12 تا کمتر ازin.13 4 
in.13 تا کمتر ازin.14 6 
in.14 تا کمتر ازin.15 7 
in.15 تا کمتر ازin.16 9 
in.16 تا کمتر ازin.17 11 

 in.17 14بیشتر از 

 ft1 =m3048/0و  in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 
 رجوع شود. )3-1-7-10-8(به شکل  Bو  Aبراي 
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 کننده دیواري مسکونی)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري از موانع (اسپرینکلرهاي اسپري -3-1-7-10-8شکل 

 

8-10-7-1-4 

 )4-1-7-10-8(که اسپرینکلر دیواري روي آن نصب شده است باید مطابق با جـدول   يموانع پیش آمده از دیوار

 باشند. )4-1-7-10-8(و شکل 

 

 کننده دیواري مسکونی)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهاي اسپري -4-1-7-10-8جدول 
 ).B)(inحداکثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ( )Aنع (ااز اسپرینکلر دیواري تا کنار مفاصله 

ft1  تا کمتر ازft1  وin.6 0 
ft1وin.6  تا کمتر ازft3 1 

ft3  تا کمتر ازft4 2 
ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 3 

ft4 وin.6  تاft6 5 
ft6  تا کمتر ازft6  وin.6 7 
ft6  وin.6  تا کمتر ازft7 9 

ft7  تاft7  وin.6 11 
 ft1=m3048/0؛ in.1=mm4/25؛ SIبراي واحدهاي 

 رجوع شود. )4-1-7-10-8(به شکل  Bو  Aبراي 
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 کننده دیواري مسکونی)جانمایی اسپرینکلرها براي جلوگیري موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهاي اسپري -4-1-5-7-8شکل 

 

 هاها و کابینتزیرطاق -8-10-7-1-5

ها باید مطابق بـا  اند، اسپرینکلرها و زیرطاقها براي نصب اسپرینکلرهاي دیواري استفاده شدهدر جایی که زیرطاق

 نصب شده باشند. )3-5-1-7-10-8(یا  )2-5-1-7-10-8(، )1-5-1-7-10-8(بندهاي 

8-10-7-1-5-1 

زن شوند، اسـپرینکلرهاي پـایین  زدگی دیوار بیشتر می) یا از بیرونmm203)in.8ها از عرض در جایی که زیرطاق

 باید در پایین زیرطاق نیز نصب شوند.

8-10-7-1-5-2 

ها، اسپرینکلرهاي دیواري باید مجـاز بـه نصـب بـر     بدون نیاز به اسپرینکلرهاي اضافی در پایین زیرطاق یا کابینت

رار گرفتـه اسـت، در جـایی کـه زیرطـاق داراي      هـا قـ  طـور مسـتقیم روي کابینـت   روي طرفی از زیرطاق باشند که به

 از دیوار نداشته باشد. )mm305)in.12زدگی افقی بزرگتر از بیرون

8-10-7-1-5-3 

دیـواري در   يباشـند، در جـایی کـه اسـپرینکلرها    ) از دیوار نمیmm305)in.12ها بزرگتر از در جایی که کابینت

هـا  تاشد تا بـر روي دیـوار بـاالي کابینـ    باشند، اسپرینکلر باید مجاز ب) باالي کابینت میm91/0)ft3فواصل بزرگتر از 

 نصب شود.

8-10-7-1-6 

موانـع روي دیـوار    نظر نمـودن از ) عرض داشته باشند، صرفft2(m6/0) عمق و تا m6/0)ft2در جایی که موانع تا 
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 مقابل اسپرینکلر دیواري مجاز است.

 کلرموانع توسعه الگوي تخلیه اسپرین -8-10-7-2

 کلیات -8-10-7-2-1

8-10-7-2-1-1 

کامـل الگـو    هیر دفلکتور اسـپرینکلر کـه از توسـع   ) زmm457)in.18موانع پیوسته یا ناپیوسته کوچکتر یا برابر با 

 باشند. )2-7-10-8(کنند، باید مطابق با بند جلوگیري می

8-10-7-2-1-2 

تر از دفلکتـور باشـد،   سطح یا باالقسمت فوقان مانع هم، در جایی که )2-7-10-8(گرفتن قوانین بند در نظربدون 

 ه سازند.ردرا برآو )3-1-7-10-8(و  )2-1-7-10-8(صلب باید الزامات بندهاي  هموانع پیوست

8-10-7-2-1-3 

انـد اسـپرینکلر بایـد    تـأمین شـده   )7-1-2-7-10-8(تا بند  )4-1-2-7-10-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

برابـر   4کشـی، حـداقل   لولـه هـا و لـوازم   انمایی شود که فاصله اسپرینکلرها از مانع ساختاري، لوله، ستوناي جگونهبه

عنـوان مثـال   ) از اسپرینکلر باشد (بهmm914)in.36حداکثر فاصله خالص باید  بزرگترین بعد مانع فاصله داشته باشد.

 ها).ها و اثاثیهخرپاها و وترها، لوله و ستون يهاشبکه

8-10-7-2-1-4 

 که موانع وجود داشته باشند. یباشند زمان )4-1-2-7-10-8(اسپرینکلرهاي دیواري باید مطابق با شکل 

8-10-7-2-1-5 

هنگامی که اسپرینکلرها با توجه به موانع در تطـابق بـا    )4-1-2-7-10-8(و  )3-1-2-7-10-8(الزامات بندهاي 

 کار گرفته شوند.اند، نباید بهگرفتهقرار  )3-1-7-10-8(و  )2-1-7-10-8(بندهاي 

8-10-7-2-1-6 

) in.3(mm80سـتم اسـپرینکلر بـا قطـر کـوچکتر از      یکشی سنباید براي لوله )3-1-2-7-10-8(الزامات بندهاي 

 کار روند.به
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8-10-7-2-1-7 

باشند، مشروط بر آنکه نماي از باال فن  یهاي سقففن يهااسپرینکلرها باید مجاز به قرارگیري بدون توجه به تیغه

 درصد باشد.   50حداقل 

 زن یا نصب شده بر روي کفو پایین باالزنموانع  -8-10-7-2-2

هـاي اتـاق و دیگـر موانـع در     کننـده هـاي سـاده، تقسـیم   هاي تفکیک فضا، پارتیشـن فاصله از اسپرینکلرها تا پرده

 باشند. )2-2-7-10-8(و شکل  )2-2-7-10-8(تصرفات کم خطر باید مطابق با جدول 

 

 

 کننده مسکونی)حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهاي دیواري اسپري -4-1-2-7-10-8شکل 

 کننده مسکونی) صرفاً در تصرفات کم  خطرزن یا نصب شده بر روي کف (اسپرینکلرهاي دیواري اسپريموانع پایین -2-2-7-10-8 جدول
 ).B) (inپایین دفلکتور ( فاصله مجازحداقل  )Aفاصله افقی (

in.6  3 یا کمتر 
 in.9 4تا  in.6بیشتر از 
 in.12 6تا  in.9بیشتر از 
 in.15 8تا  in.12بیشتر از 
 in.18 5/9تا  in.15بیشتر از 
 in.24 5/12تا  in.18 بیشتر از

 in.30 5/15تا  in24بیشتر از 
 in.30 18بیشتر از 

 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  241 22/04/99        ال

  

  
      خطرصرفاً درتصرفات کم کننده مسکونی)زن یا نصب شده برروي کف (اسپرینکلرهاي دیواري اسپريموانع پایین -2-2-7-10-8شکل

 

8-10-7-3 

 کنند.که از رسیدن آب تخلیه شده اسپرینکلر با متداد خطرات جلوگیري می یموانع

8-10-7-3-1 

) زیـر دفلکتـور   mm447)in.18اي که سبب اختالل تخلیه آب در صفحه افقی بزرگتر از موانع پیوسته و ناپیوسته

 شود، باید مطابق با این بخش باشند.اسپرینکلر در حالتی براي محدود کردن توزیع از رسیدن خطرات می

8-10-7-3-2 

و پاگردهـا نصـب    هـا لکـان پهـا،  ) همچون داکـت m2/1)ft4اسپرینکلرها باید در زیر موانع ثابت با عرض بزرگتر از 

 گردند.

8-10-7-3-3 

 باشند.که در محل ثابت نیستند، مورد نیاز نمی یاسپرینکلرها در زیر موانع

8-10-7-3-4 

 اسپرینکلرهاي نصب شده زیر شبکه فلزي باز، باید از تخلیه اسپرینکلرهاي باالیی، محافظت شوند.
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 یهاي سقففرورفتگی -8-10-8

 8-10-8-1 

 هاي سقف الزامی باشند.باید در تمامی فرورفتگی اسپرینکلرها

8-10-8-2 

 کار گرفته شوند:اند نباید بهدر جایی که الزامات زیر برآورده شده )1-8-10-8(الزامات بند 

 ) بیشتر نشود.3m83/2)3ft100حجم نهایی فرورفتگی سقف محافظت نشده از  -1

 ) بیشتر نشود.mm305)in.12عمق فرورفتگی سقف محافظت نشده از  -2

 ترین ارتفاع سقف محافظت شوند.کل کف زیر فرورفتگی سقف محافظت نشده توسط اسپرینکلرها، در پایین -3

قابـل سـوختن یـا قابـل سـوختن انـدك       هـاي غیـر  هاي سقف محافظت نشده از سازهانتهاي داخلی فرورفتگی -4

 باشند.می

 CMSAاسپرینکلرهاي  -8-11

 کلیات 8-11-1

بهینه و اصالح  )11-8(به کار روند مگر اینکه در بخش  CMSAباید براي اسپرینکلرهاي  5-8تمام الزامات بخش 

 شده باشند.

8-11-1-1   

-8(جاي الزامات ه هاي نصب سازنده بو دستورالعمل )5-8(باید مطابق با بخش  CMSAاسپرینکلرهاي پایین زن

 نصب شوند. )11

 )CMSAمساحت پوشش هر اسپرینکلر(اسپرینکلرهاي  8-11-2

8-11-2-1 

 تعیین گردد. )1-2-5-8(بند ) باید مطابق با sAتعیین مساحت پوشش. مساحت پوشش  هر اسپرینکلر (

 بیشترین مساحت قابل پوشش 8-11-2-2

8-11-2-2-1 

) 1-2-2-11-8(با مقادیر مشخص شده در جـدول   باید مطابق بیشترین مساحت مجاز قابل پوشش هر اسپرینکلر

 باشند.
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8-11-2-2-2   

 ) تجاوز کند.2ft130)2m9/12در هر مورد، بیشترین مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر نباید از 

 کمترین مساحت تحت پوشش 8-11-2-3

 ) باشد.2m4/7(2ft80) نباید کمتر از sAکمترین مساحت قابل پوشش هر اسپرینکلر (

 )CMSAاسپرینکلرها (اسپرینکلرهاي  فاصله 8-11-3

 بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 8-11-3-1

8-11-3-1-1   

احتـراق،   کننده قابـل هـاي غیـر مسـدود   احتـراق و سـازه   کننده غیر قابلکننده و مسدودهاي غیر مسدوددر سازه

نشـان   )1-2-2-11-8(ن گونه کـه در جـدول   متر) باشد،  هما ft12)7/3بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها باید 

 داده شده است.

 
 CMSAسپرینکلرهاي ابین  مساحت پوشش و حداکثر فاصله 1-2-2-11-8جدول 

 سازه نوع
 گذاريحداکثر فاصله مساحت حفاظتی

2ft 2m ft m 

 7/3 12 1/12 130 غیر مسدودکننده -غیرقابل اشتعال
 7/3 12 1/12 130 مسدود کننده -غیرقابل اشتعال

 7/3 12 1/12 130 غیر مسدودکننده –قابل اشتعال 
 1/3 10 3/9 100 مسدود ننده –قابل اشتعال 

 1/3 10 3/9 100 قابل اشتعال مسدودکننده –انبارش رك 

انبارش رك  غیر مسدودکننده و غیر قابل 
 اشتعال مسدودکننده

100 3/9 12 7/3 

 

8-11-3-1-2 

 متر) محدود شود. ft10)3هاي مسدود کننده قابل احتراق بیشترین فاصله فاصله باید به در سازه
 بیشترین فاصله از دیوارها 8-11-3-2

فاصله اسپرینکلرها تا دیوارها نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد همـان گونـه کـه در جـدول     

 مشخص شده است. )8-11-2-2-1(

 کمترین فاصله از دیوارها 8-11-3-3
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 ) از دیوار قرار گرفته باشند.in.4)mm102اسپرینکلرها باید در حداقل فاصله 
   کمترین فاصله بین اسپرینکلرها 8-11-3-4

 )  قرار بگیرند.ft8)m4/2اسپرینکلرها نباید در فاصله کمتر از 

 )CMSAموقعیت دفلکتور(اسپرینکلرهاي  8-11-4

 له اسپرینکلرها از زیر سقففاص  8-11-4-1

8-11-4-1-1 

) و حـداکثر  in.6)mm152هاي غیرمسدودکننده، فاصـله بـین دفلکتوراسـپرینکلر و سـقف بایـد حـداقل       در سازه

in.8)mm203.باشد ( 

 سازه مسدودکننده 8-11-4-1-2

 بگیرند: هاي زیر قراردر سازه هاي مسدودکننده، دفلکتور اسپرینکلر باید مطابق با یکی از چیدمان

 ) از سقف نصب شود.mm305( in.12) و حداکثر فاصله in.6)mm152دفلکتور در حداقل فاصله  -1

هاي چوبی، تیرهـاي چـوبی   متر) زیر تیرمیلی 1152تا  in.6)4/25تا  in.1دفلکتور در صفحات افقی در فاصله  -2

احتراق مسدودکننده صلب، یا سازه هاي با قابلیت اشتعال محدود مسدودکننده  صلب، هاي غیر قابل کامپوزیت، سازه

 CMSAکه که اسـپرینکلرهاي   بام یا عرشه نصب شود . هنگامی ي) زیرسقف / mm 559.ي(in 22تا حداکثر فاصله 

بـار) بـراي اسـپرینکلرها بـا       psi50)4/3  اند، حداقل فشار کاري اسپرینکلر بایددر زیر سازه با تیر چوبی باز نصب شده

11.2(160)-K  یاpsi22)5/1  براي اسپرینکلرها با ((240)16.8بار-K  مطابق با بندهاي)و  )4-2-3-16(، )4-2-2-16

 باشد. )17-2-2-3(

ـ   in6)3/2و  ft7هایی کـه در فاصـله کمتـر از    شکل با ستون Tبتنی   دفلکتور اسپرینکلرها زیر سازه -3 ی متـر) ول

 ، در یـا بـاالي صـفحه افقـی و در فاصـله       teeمتر) روي مراکز قـرار دارنـد، صـرف نظـر از عمـق       ft3)9/0بزرگتر از 

in.1)mm4/25زیر  ستون ( هايtee  و مطابق با جدول)نصب میشود.)  2-1-5-11-8 

 دفلکتور گیريجهت 8-11-4-2

 .دفلکتور اسپرینکلرها باید موازي با سقف یا بام نصب شود
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 ) CMSAموانع تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي 8-11-5

 هدف عملکرد 8-11-5-1

8-11-5-1-1 

-5-8-8(گونـه کـه در    اي قرار گرفته باشند  که موانع تخلیه را به حداقل برسانند هماناسپرینکلرها باید به گونه

 اند، یا اسپرینکلرهاي اضافی  براي اطمینان  از پوشش کافی خطر نصب شده باشند.مشخص شده )3-5-8-8(و  )2

8-11-5-1- 2 

 باشد. )2-1-5-11-8(و شکل  )2-1-5-11-8(، جدول )2-5-5-8(چیدمان اسپرینکلرها باید مطابق با 

8-11-5-1-3   

 نباید به کار گرفته شود. )2-1-5-11-8(اند الزامات بند اگر اسپرینکلرها در دو طرف مانع  قرار گرفته

 موانع موثر بر توسعه الگوي تخلیه اسپرینکلر 8-11-5-2

 کلیات 8-11-5-2-1

8-11-5-2-1-1   

اند ) زیر دفلکتور اسپرینکلرقرار گرفتهin.36)mm914موانع پیوسته یا ناپیوسته که در فاصله کوچکتر یا مساوي با 

 مطابقت داشته باشند. )2-5-11-8(کنند باید با الزامات بخش گیري میو از توسعه کامل الگوي تخلیه آب جلو

8-11-5-2-1-2 

 را رعایت کنند. )3-1-5-11-8(و  )2-1-5-11-8(صرف نظر از قوانین این بخش، موانع پیوسته باید الزامات 
 

 
 )CMSAجانمایی اسپرینکلر  از مانع براي  جلوگیري از تاثیر آن برتخلیه آب (اسپرینکلرهاي  2-1-5-11-8شکل 
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 )CMSAجانمایی اسپرینکلر  از مانع براي  جلوگیري از تاثیر آن برتخلیه آب (اسپرینکلرهاي  2-1-5-11-8جدول 

فاصله افقی اسپرینکلر تا 
 )Aکنار مانع (

 بیشترین فاصله عمودي
مجاز دفلکتور از زیر مانع 

)B)(in.( 
 ft1 0 کمتر از

 in.6 1 1/2و  ft1تا  ft 1از
 ft2 3تا  in.6وft  1 از
 in.6 5 1/2و  ft2تا  ft2 از
 ft3 8تا  in.6و  ft2 از

Ft 3  تاft3  وin.6  10 
ft3  وin.6  تاft4 12 
ft4  تاft4  وin.6 15 
ft4  وin.6  تاft5 18 
ft5  تاft5  وin.6 22 
ft5  وin.6  تاft6 26 

ft6  31 

 

8-11-5-2-1-3 

نشـان داده   )3-1-2-5-11-8(طـور کـه در شـکل     ) یا کوچکتر، همانin.8)mm203در خصوص موانع با عرض 

اي قرار بگیرند که ، اسپرینکلرها باید به گونه)3-1-5-11-8(یا  )2-1-5-11-8(شده است، به غیر از الزامات بندهاي 

هـا و  وترهـا، لولـه، سـتون    (به عنـوان مثـال اجـزاي سـازه،     حداقل فاصله آنها از مانع سه برابر ضلع بزرگتر مانع باشد

 ها) قرار بگیرند.اثاثیه

 هاي انشعابی)شاخه (لوله 8-11-5-2-2

 شوند:اسپرینکلرهاي باالزن با توجه به شاخه ها مطابق با یکی از موارد زیر جانمایی می

) in.4)mm100بـا   توانند مستقیما به شاخه ها با قطر اسمی کوچکتر و یـا مسـاوي  اي باالزن میاسپرینکلره -1
 متصل شوند.

 ) از لوله قرار گیرند.in.12)mm305توانند در حداقل فاصله افقی اسپرینکلرهاي باالزن می -2

) از خـط  in.12)mm305 لوله ارتباطی قـائم  در حـداقل فاصـله    توان بادفلکتور اسپرینکلرهاي باالزن را می -2

 ) قرار داد.in.4)mm100مرکزي هر لوله با  قطر اسمی  بزرگتر از 
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 آب تخلیه شده از اسپرینکلر به منطقه خطر می شوند موانعی که موجب جلوگیري از رسیدن 8-11-5-3

8-11-5-3-1   

اي گونـه ه شوند بمی اسپرینکلراي که سبب توقف تخلیه آب در صفحه افقی زیر دفلکتور موانع پیوسته و ناپیوسته

 باشند. )3-5-11-8( که از رسیدن آب به منطقه خطر تحت پوشش جلوگیري کنند، باید مطابق با بخش

8-11-5-3-2 

) جانمـایی  in.24)mm610ها و موانـع بـا عـرض بیشـتر از     اسپرینکلرها باید با توجه به تجهیزات روشنایی، داکت

اي قرار گیرند  که حـداقل فاصـله افقـی از طـرف نزدیـک مـانع بـه مرکـز         ا به گونهشوند و این موانع زیر اسپرینکلره

 نباشد. )2-3-5-11-8(و شکل  )2-3-5-11-8(کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول  اسپرینکلر،

8-11-5-3-3 

شـده  اسپرینکلرهاي نصب شده زیر شبکه هاي مشبک باز باید از پاشش آب تخلیه شده از  اسپرینکلرهاي  نصـب  

 در ارتفاع باالتر محافظت شوند.

8-11-5-3-4 

 ) یا بیشتر باشد، موارد زیر بایستی رعایت شوند:in.24)mm610اگر فاصله لبه پایینی مانع از دفلکتور اسپرینکلر 

اي جانمایی شـوندکه مـانع در مرکـز بـین اسـپرینکلرهاي مجـاور       اسپرینکلرها  در دو سمت مانع باید به گونه -1

 قرار گیرد.  )4-3-5-11-8(مطابق با شکل 

 عرض مانع باید الزامات زیر را رعایت کند: -2

 .باشند )4-3-5-11-8() مطابق با شکل in.24)mm610بیشترین عرض مانع برابر با    -الف

) باشد، یک ردیف اسپرینکلر  یا بیشـتر  بایـد در زیـر مـانع نصـب      in.24)mm610اگر عرض مانع بزرگتر از   -ب

 شود.

 الزامات زیر در خصوص گسترش مانع بایستی رعایت گردد: -3

) از نقطه میانی بین اسپرینکلرها  به هر یک از طرفین مطـابق بـا شـکل    in.12)mm305مانع نباید بیش از  -الف

 توسعه یابد. )8-11-5-3-4(

کند یک ردیف اسپرینکلر یا بیشتر باید در زیر مـانع  ) تجاوز میin.12)mm305در جایی که گسترش مانع از  -ب

 نصب شود.

حفـظ   )4-3-5-11-8() بایستی بین زیر مانع  و باالي انبارش مطابق با شـکل  in.18)mm457حداقل فاصله  -4

 شود.
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 )CMSAحداقل فاصله از مانع (اسپرینکلرهاي  3-1-2-5-11-8شکل 

 
 )CMSAمانع کامًال زیر اسپرینکلر قرار گرفته است (اسپرینکلرهاي  2-3-5-11-8جدول 

 حداقل فاصله مجاز از
 ).A) (inکنار مانع(

عمودي دفلکتور تا  فاصله
 ).B) (inزیرمانع  (

 in.6 5/1 کمتر از
in.6  تا کمتر ازin.12 3 
in.12  تا کمتر ازin.18 4 
In18  تا کمتر ازin.24 5 
in.24  تا کمتر ازin.30 5/5 
in.30  تا کمتر ازin.36 6 

 

 
 )CMSAمانع کامًال زیر اسپرینکلر قرار گرفته است (اسپرینکلرهاي  2-3-5-11-8شکل 

 

8-11-5-3-5 

 قرار دارد، موارد زیر باید انجام گیرد: صورت موازي و یا مستقیما زیر شاخهه در مورد خاصی که مانع ب
قـرار   )5-3-5-11-8() باالتر از باالي مانع  مطابق بـا شـکل   in.36)mm914اسپرینکلر باید در حداقل فاصله  -1

 گیرد.
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 محدود شود. )4-3-5-11-8() مطابق با شکل in.12)mm305بیشترین عرض مانع باید به  -2

-5-11-8(متري) به هر طرف خط مرکزي شاخه مطابق با شـکل  میلی in.6)152حداکثر گسترش مانع باید   -3

 محدود شود. )3-5

 ) CMSAفاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهاي  8-11-6

 ) یا بزرگتر باشد.in.36)mm152فاصله آزاد بین دفلکتور و باالي انبارش باید 

 

 
 )CMSAسپرینکلرهاي ) زیر اسپرینکلر (اin.24)mm610مانع بزرگتر از  4-3-5-11-8شکل

 
 )CMSA) زیر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي in.36)mm914مانع بزرگتر از  5-3-5-11-8شکل
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 اسپرینکلرهاي زود اطفاکننده واکنش سریع 8-12

 کلیات 8-12-1

 تغییر یافته باشند. )12-8(باید به کار گرفته شوند مگر اینکه در بخش  )5-8(تمام الزامات بخش 

 پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهاي زود اطفاکننده واکنش سریع)مساحت  8-12-2

 تعیین مساحت پوشش 8-12-2-1

 معین گردد. )1-2-5-8بند ( ) باید مطابق با sAمساحت  پوشش هر اسپرینکلر (

 بیشترین مساحت قابل پوشش 8-12-2-2

8-12-2-2-1 

 )1-2-2-12-8() باید مطابق با مقادیر مشخص شده در جدول sAبیشترین مساحت قابل پوشش  هر اسپرینکلر (

 باشد.

8-12-2-2-2 

) 2m3/9(2ft100، بیشترین مساحت تحت پوشـش هـر اسـپرینکلر نبایـد از     )3-2-2-12-8(به غیر از الزامات بند 

 تجاوز کند.

8-12-2-2-3 

 توسـط اجـزاي سـازه (ماننـد خرپاهـا،     انحراف از بیشترین فاصله بین اسپرینکلرها  براي حذف موانع ایجاد شـده  

مجـاز، قابـل    متـري) از فاصـله   31/0(ft1ها و بادبندها) با حرکت یک اسپرینکلر در امتداد شـاخه تـا حـداکثر    تیرچه

)  تجاوز نکند و تمامی شرایط زیـر برقـرار   2ft110)2m2/10پذیرش می باشد، مشروط بر آنکه پوشش آن اسپرینکلر از 

 باشند:  

) 2ft100) 2m3/9واقعی تحت پوشش اسپرینکلر جابجا شده و اسپرینکلرهاي مجـاور آن نبایـد از   متوسط مساحت 

 تجاوز کند.

 هاي مجاور باید الگوي مشابه را حفظ کنند.شاخه 

 متر) تجاوز کند. ft12)7/3در هیچ حالتی نباید فاصله بین اسپرینکلرها از  
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8-12-2-2-3 

 اسپرینکلرها  براي حذف موانع ایجاد شـده توسـط اجـزاي سـازه (ماننـد خرپاهـا،      انحراف از بیشترین فاصله بین 

باشـد، مشـروط   متري) از فاصله مجاز، قابل پذیرش می 31/0(ft1ها و بادبندها) با حرکت یک شاخه تا حداکثر تیرچه

باشـند  از  ر شدن میکه در حال دو ايبر آنکه پوشش آن اسپرینکلر روي آن شاخه  و اسپرینکلرهاي واقع روي  شاخه
2ft110)2m2/10:به ازاي هر اسپرینکلر تجاوز نکند و تمامی شرایط زیر برقرار باشد ( 

متوسط مساحت واقعی تحت پوشش اسپرینکلرها روي شاخه جابجا شده و اسپرینکلرهاي  واقع در شـاخه مجـاور   

 )  براي هر اسپرینکلر تجاوز کند.2ft100) 2m3/9آن نباید از 

 متر) تجاوز کند. ft12)7/3اسپرینکلرها در هیچ موردي نباید از  فاصله بین

 باشد.اند، مجاز نمیاي که اسپرینکلرهاي واقع بر شاخه بیشترین فاصله مجاز را رعایت نکردهجابجا کردن شاخه

 کمترین مساحت تحت پوشش 8-12-2-3

 تجاوز کند.) 2m6(2ft64) نباید از sAهر اسپرینکلر ( کمترین مساخت تحت پوشش
 

 ESFRبیشترین مساحت پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهاي  1-2-2-12-8جدول 

 نوع سازه

هاي سقف تا کف بیشتر از ارتفاع )ft30 )m1/9هاي سقف یا بام  تا ارتفاع
ft30 )m1/9( 

 مساحت پوشش
 بین فاصله

 اسپرینکلرها
 مساحت پوشش

بین  فاصله
 اسپرینکلرها

2ft 2m 2ft 2m 2ft 2m 2ft 2m 
 1/3 10 3/9 100 7/3 12 3/9 100 غیر مسدودکننده –غیرقابل اشتعال 

 1/3 10 3/9 100 7/3 12 3/9 100 غیرقابل اشتعال مسدودکننده
 1/3 10 3/9 100 7/3 12 3/9 100 قابل اشتعال غیر مسدودکننده

 N/A N/A N/A N/A قابل اشتعال مسدودکننده

 

 اسپرینکلرها (اسپرینکلرهاي زود اطفاکننده واکنش سریع)بین  فاصله 8-12-3

 بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 8-12-3-1

 حداکثر فاصله بین اسپرینکلرها باید مطابق با موارد زیر باشد:

 1/9(ft30و ارتفاع سـقف کـوچکتر و یـا مسـاوي بـا       متر)  ft25)6/7اگر ارتفاع انبارش کوچکتر و یا مساوي با  -1

نشان داده شده است بیشترین فاصـله بـین اسـپرینکلرها برابـر بـا       )1-2-2-12-8(گونه در جدول  باشد، همانمتر) 

ft12)7/3 متري) خواهد بود 
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کند و ارتفاع متر) تجاوز  6/7(ft25، اگر ارتفاع انبارش از )4-1-3-12-8(یا ) 3-1-3-12-8(به غیر از الزامات  -2

 متر) خواهد بود. 3(ft10بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها   ر باشد،متر) بیشت ft30)1/9سقف از 

صرف نظر از چیدمان ارتفاع انبارش یا سقف، انحراف از بیشترین فاصله بین اسـپرینکلرها بـراي حـذف موانـع      -3

د شاخه تا حداکثر ها و بادبندها) با حرکت یک اسپرینکلر در امتداتیرچه ایجاد شده توسط اجزاي سازه (مانند خرپاها،

ft1)31/0 از فاصله (2باشد، مشروط بر آنکـه پوشـش آن اسـپرینکلر از    مجاز، قابل پذیرش می متريft110)2m2/10  (

 تجاوز نکند و تمامی شرایط زیر برقرار باشند:  

) 2ft100) 2m3/9متوسط مساحت واقعی تحت پوشش اسپرینکلر جابجا شده و اسپرینکلرهاي مجـاور آن نبایـد از   

 تجاوز کند.

 هاي مجاور باید الگوي مشابه را حفظ کنند.شاخه 

 متر) تجاوز کند. ft12)7/3فاصله بین اسپرینکلرها در هیچ حالتی نباید از 

باشند انحـراف از بیشـترین فاصـله بـین اسـپرینکلرها بـراي       ها ها موازي با  خرپاها و تیرچهکه شاخه هنگامی -4

هـا و بادبنـدها) بـا حرکـت یـک شـاخه تـا حـداکثر         تیرچه جزاي سازه (مانند خرپاها،حذف موانع ایجاد شده توسط ا

ft1)31/0 باشد، مشـروط بـر آنکـه پوشـش آن اسـپرینکلر روي آن شـاخه  و       متري) از فاصله مجاز، قابل پذیرش می

ینکلر تجاوز نکند ) به ازاي هر اسپر2ft110)2m2/10باشند از اسپرینکلرهاي واقع روي شاخه که در حال دور شدن می

 و تمامی شرایط زیر برقرار باشد:

متوسط مساحت واقعی تحت پوشش اسپرینکلرها روي شاخه جابجا شده و اسپرینکلرهاي  واقع در شـاخه مجـاور   

 )  براي هر اسپرینکلر تجاوز کند.2ft100) 2m3/9آن نباید از 

 تجاوز کند.متر)  ft12)7/3فاصله بین اسپرینکلرها در هیچ موردي نباید از 

 باشد.اند، مجاز نمیاي که اسپرینکلرهاي واقع بر شاخه بیشترین فاصله مجاز را رعایت نکردهجابجا کردن شاخه

 دیوار بیشترین فاصله از 8-12-3-2

-8فاصله  اسپرینکلرها تا دیوار نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد همان گونه کـه در جـدول   

 نشان داده شده است. 12-2-2-1

 کمترین فاصله از دیوار 8-12-3-3

 ) از  دیوار قرار گیرند.in.4)mm102اسپرینکلرها باید در حداقل فاصله 

 کمترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها 8-12-3-4

 متر)  قرار گیرند. ft8)4/2اسپرینکلرها نباید در فواصل کمتر از 
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 زود اطفاکننده واکنش سریع) (اسپرینکلرهاي موقعیت دفلکتور 8-12-4

 فاصله اسپرینکلر از سقف 8-12-4-1

8-12-4-1-1 

اي قـرار گیرنـد کـه دفلکتورهـا در حـداکثر      باید به گونـه  k-14(200)فاکتور اسمی  -kاسپرینکلرهاي پایین زن با 

 متري) زیر سقف باشند.میلی152(in.6) و حداقل فاصله mm 356.ي(in 14فاصله 

8-12-4-1-2 

اي قـرار گیرندکـه دفلکتورهـا در حـداکثر     باید به گونه k-16.8(240)فاکتور اسمی  -kینکلرهاي پایین زن با اسپر

 متر) زیر سقف باشند.میلی 152(in.6) و حداقل فاصله مترمیلی in.14)356فاصله 

8-12-4-1-3 

اي قـرار گیرنـد کـه    بایـد بـه گونـه   k-25.2(360) و k-22.4(320)فـاکتور اسـمی    - kاسپرینکلرهاي پایین زن بـا  

 ) زیر سقف باشند.mm152(in.6متر) و حداقل فاصله میلی in.18)457دفلکتورها در حداکثر فاصله 

8-12-4-1-4 

 تـا   in.3اي قرار گیرند که دفلکتورها در فاصله باید به گونه k-14(200)فاکتور اسمی  - kاسپرینکلرهاي باالزن با 

in.12)mm76  تاmm305 (.زیر سقف باشند 

8-12-4-1-5 

تا  in.3اي قرار گیرند که دفلکتورها در فاصله باید به گونه k-16.8(240)فاکتور اسمی  -kاسپرینکلرهاي باالزن با  

in.12)mm76  تاmm305 (.زیر سقف باشند 

هاي مسدود کننده، شاخه ها باید در بین تیرهـا نصـب شـوند ولـی اسـپرینکلرها بایـد در       در سازه 8-12-4-1-6

 ها قرار گیرند نه در زیر تیرها.دهانه
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 اسپرینکلرها (اسپرینکلرهاي زود اطفاکننده واکنش سریع). موانع در مسیر تخلیه آب از 8-12-5

 موانع در یا نزدیک سقف 8-12-5-1

8-12-5-1-1 

-8(ها، اسپرینکلرها باید مطابق با جدول وانع موجود در سقف مانند تیر، داکت، روشنایی و خرپاها و تیرچهبراي م

 جانمایی شوند. )1-1-5-12-8(و  شکل  )12-5-1-1

8-12-5-1-2 

) قرار گیرند،  و فاصله مرکـز مـانع   in.24)mm610که اسپرینکلرها در دو طرف مانع  با عرض کوچکتر از  هنگامی

 نباید به کار گرفته شوند ) 1-51-12-8(الزامات  سپرینکلر از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها تجاوز نکند،از ا

 
 )ESFR(اسپرینکلرهاي  جانمایی اسپرینکلرها  از موانع جهت جلوگیري از تاثیر بر تخلیه آب 1-1-5-12-8جدول 

فاصله اسپرینکلر از کنار 
 )Aمانع (

بیشترین  فاصله مجاز 
 ).B)(inدفلکتور  (

 ft1 0 کمتر از
ft1  تا کمتر ازft1  وin.6 5/1 

ft1وin.6  تا کمتر ازft2 3 
ft2  تا کمتر ازft2  وin.6 5/5 

ft2  وin.6  تاft3 8 
ft3  تا کمتر ازft3  وin.6 10 

ft3  وin.6  تاft4 12 
ft4  تا کمتر ازft4  وin.6 15 
ft4  وin.6  تا کمتر ازft5 18 

ft5  تاft5  وin.6 22 
ft5  وin.6  تا کمتر ازft6 26 

ft۶  31 
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 )ESFRجانمایی اسپرینکلرها از مانع به منظور جلوگیري از تاثیر بر تخلیه آب(اسپرینکلرهاي  1-1-5-12-8شکل 

 

8-12-5-1-3 

 شوند.اسپرینکلرها با مقادیر مجاز مرتبط با موانع خاص باید مطابق با فهرست بندي خود نصب 

 موانع مجزا  زیر  اسپرینکلر 8-12-5-2

 اسپرینکلرها باید با توجه به موانع مطابق با یکی از موارد زیر جانمایی شوند:

تـري از اسـپرینکلرها قـرار    هـا و منـابع حرارتـی کـه در تـراز پـایین      در زیر موانع غیرپیوسته مجزا مانند چراغ -1

 محدود کنند، باید اسپرینکلر نصب شوداند، حتی اگر فقط یک اسپرینکلر را گرفته

متـري) یـا بیشـتر از     3/0(ft1متر) یا کمتر باشد و اسپرینکلر در فاصله افقـی   ft2)6/0که عرض مانع   هنگامی -2

 باشد.ترین لبه مانع قرار گرفته باشد، نصب اسپرینکلر اضافی الزم نمینزدیک

جانمـایی   )1-5-12-8(توجه به لبه پایینی مانع و مطابق بـا  اسپرینکلرهاي اضافی در جایی که اسپرینکلرها با  -3

 باشند.اند، مورد نیاز نمیشده

متـري) زیـر دفلکتـور     6/0(ft2) و یـا کمتـر بـوده و حـداقل در فاصـله       in.2)mm51که عرض مانع   هنگامی -4

، نصـب اسـپرینکلرهاي اضـافی    متري) از اسپرینکلر قرار گرفته باشـد  ft1)3/0اسپرینکلر و یا  در حداقل فاصله افقی  

 ضرورتی ندارد.

 بندي خود نصب شوند.اسپرینکلرها با مقادیر مجاز مرتبط با موانع خاص باید مطابق با فهرست -5
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 موانع پیوسته زیر اسپرینکلر   8-12-5-3

 موانع پیوسته کلی 8-12-5-3-1

 اسپرینکلرها باید با توجه به موانع و مطابق با یکی از موارد زیر جانمایی شوند: 

هـا و  ها، لولهها، چراغدر زیر موانع پیوسته باید اسپرینکلر نصب شود، یا در صورت وجود موانع افقی مانند داکت-1

لیه آب دو یا چند اسپرینکلر مجاور را محـدود  اند و الگوي تختري از اسپرینکلرها قرار گرفتهنوار نقاله که در تراز پایین

 اسپرینکلرها را جانمایی نمود. )1-1-5-12-8(سازند باید مطابق با جدول می

متري) زیر دفلکتـور اسـپرینکلر قـرار     6/0(ft2) و یا کمتر بوده و حداقل در فاصله in.2)mm51اگر عرض مانع  -2

نصـب اسـپرینکلرهاي    متري) از اسـپرینکلر قـرار گرفتـه باشـد،     ft1)3/0گرفته باشد و یا اینکه در حداقل فاصله افقی 

 باشد.اضافی مورد نیاز نمی

متـري) از اسـپرینکلر قـرار     3/0(ft1متر) و یا کمتر بوده و مانع در حداقل فاصله افقی  ft1)3/0اگر عرض مانع  -3

 باشند.گرفته باشد، اسپرینکلرهاي اضافی مورد نیاز نمی

متـري) از اسـپرینکلر    6/0(ft2باشد و مانع در حداقل فاصله افقـی   متر) و یا کمتر می ft2)6/0اگر عرض مانع  -4

 باشند.قرار گرفته باشد، اسپرینکلرهاي اضافی مورد نیاز نمی

-12-8(باشند، نصب اسپرینکلرهاي سقفی مطابق با جدول  اگر یک ردیف از اسپرینکلرها زیر مانع نصب شده -5

 ضرورتی ندارد. )5-1-1

 یا خرپاهاي باز بال هاي تحتانی تیر 8-12-5-3-2

متري) از نزدیکترین لبه مانع تا بال هاي تحتانی تیر یا  ft1)3/0باید در حداقل فاصله افقی  ESFRاسپرینکلرهاي 

 خرپاي باز قرار گیرند.

8-12-5-3-2-1 

رهـا یـا خرپاهـاي بـاز کـه حـداکثر عـرض آنهـا         هاي تحتـانی تی که که اسپرینکلرهاي باالزن بر روي بال هنگامی

in.4)mm102شود.کار گرفته نمیه ب )2-3-5-12-8(باشند الزامات   باشد، قرار گرفته) می 

 شبکه هاي مشبک باز 8-12-5-3-3

هاي مشبک باز باید از نوع انبارش رك دما متوسط باشند و یا در غیر ایـن  اسپرینکلرهاي نصب شده در زیر شبکه

 اید از تخلیه اسپرینکلرهاي باالیی محافظت شوند.صورت ب
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 overheadدرهاي  8-12-5-3-4

 استفاده نمود. overheadتوان در زیر درهاي کننده واکنش سریع را میاسپرینکلرهاي اسپري

 موانع ویژه مجاز 8-12-5-3-5

 بندي خود نصب شده شوند.اسپرینکلرها با موانع ویژه مجاز باید مطابق با فهرست

 فاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهاي زود اطفا کننده واکنش سریع) 8-12-6

 ) و یا بزرگتر باشد.in.36)mm914فاصله بین دفلکتور و باالي انبارش باید 

 اسپرینکلرهاي درون قفسه اي 8-13

 سایز سیستم 8-13-1

هـاي  ز تعـداد ردیـف  اي،  صـرف نظـر ا  منطقه تحت پوشـش یـک سیسـتم مجـزا از اسـپرینکلرهاي درون قفسـه      

هـا بـا در نظـر    ) از مساحت کف اشغال شده توسط قفسـه 2ft40000)2m3716نباید از  اي،اسپرینکلرهاي درون قفسه

 گرفتن راهروها تجاوز کند.

 اينوع اسپرینکلرهاي درون قفسه 8-13-2

8-13-2-1 

، k-5.6(80)فاکتور اسـمی   -kها باید از نوع واکنش سریع یا واکنش استاندارد دما معمولی با اسپرینکلرها در قفسه

k-8.0(115) ،k-11.2(160) زن باشند.باالزن یا پایین 

 )2-3-8(بنـد  در مجاورت منابع حرارتی باید از اسـپرینکلرهاي دمـا متوسـط و دمـا بـاال مطـابق بـا         8-13-2-2

 استفاده نمود. 

 ايهاي  محافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهاي درون قفسهپوشش 8-13-3

 IVتا  Iمحافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهاي درون قفسه در انبار با کاالهاي کالس  هايپوشش 8-13-3-1

هاي محافظ در مقابل پاشش آب باید مستقیماً باالي اسپرینکلرهاي درون قفسه نصب گردند و یا در جایی پوشش

از یک ردیف اسپرینکلر وجود داشته باشد، اگر با یک حائل افقی پوشیده نشده باشند، باید از اسـپرینکلرهاي   که بیش

 فهرست شده درون قفسه تراز میانی استفاده  نمود.
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 هاي محافظ در مقابل پاشش آب براي انبار پالستیکاسپرینکلرها درون قفسه با پوشش 8-13-3-2

هاي محـافظ در مقابـل   توسط یک حائل افقی محافظت نشده باشند، یا باید پوشش اگر اسپرینکلرهاي درون قفسه

 پاشش آب در باالي اسپرینکلرها قرار گیرند و یا از اسپرینکلرهاي درون قفسه تراز میانی استفاده شود.

 بین اسپرینکلرهاي درون قفسه محل، موقعیت و فاصله 8-13-4

 باشد. 20تا  12درون قفسه باید مطابق با الزامات مرتبط فصل  محل، موقعیت و فاصله بین اسپرینکلرهاي

8-13-4-1 

 متر) جانمایی نمود. ft6)8/1اسپرینکلرهاي درون قفسه را میتوان در فواصل کوچکتر از  

 in-rackموانع تخلیه اسپرینکلر  8-13-5

را رعایـت   )5-8(اسپرینکلرهاي درون قفسه ضرورت ندارد تا ضوابط موانع و الزامـات فاصـله آزاد تـا انبـار بخـش      

 نمایند.

 آشکارسازهاي خطی پایلوت -8-14

8-14-1 

آشکارسازهاي خطی پایلوت و دیگر اجزاي مرتبط همچون لوله و اتصاالت هنگامی که در مناطق در معرض هوا یـا  

 گردند باید مقاوم به خوردگی باشند.می شرایط خورنده نصب

8-14-2 

گیرند، آشکارسازهاي خطی پایلوت و اجزاي سیستم یکی و فیزیکی قرار میمکاندر جایی که مورد صدمه و آسیب 

 تشخیص مربوط باید محافظت شده باشند.

8-14-3 

شوند، بایـد مطـابق بـا    استفاده میکننده به عنوان آشکارسازهاي خطی پایلوت در جایی که اسپرینکلرهاي اسپري

نصب شوند، مگر اینکه پیروي از قوانین موانـع بـراي توزیـع     )6-8(بندي و محل بخش و قوانین فاصله )14-8(بخش 

الزامـی   )6-8( آب براي اسپرینکلرهاي خودکار، مربوط به محل نصب و فاصله بین اسـپرینکلرهاي منـدرج در بخـش   

 نباشد.
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8-14-3-1- 

اند، اسپرینکلرهاي پایلوت باید مطابق با الزامات بخـش  اسپرینکلرهاي پایلوت در زیر سقف قرار گرفتهدر جایی که 

 جانمایی شوند. )8-6(

8-14-4 

-8(عنوان آشکار ساز خطی پایلوت باید مطـابق بـا بخـش    کننده استفاده شده بهنرخ دمایی اسپرینکلرهاي اسپري

 انتخاب شود. )3-2

8-14-5 

 بیشتر باشد. )m7/3)ft12هاي درونی نباید از بین اسپرینکلرها، براي محیط یفقحداکثر فاصله ا

8-14-6 

یا کمتـر باشـد آشکارسـازهاي     )m3)ft10بین اسپرینکلرهاي آشکارساز خطی پایلوت  در جایی که حداکثر فاصله

 باشند.میزیر یک سقف یا عرشه ) mm559)in.22ش از یخطی پایلوت باید مجاز به قرارگیري در فواصل ب

8-14-6-1 

صورتی کـه مطـابق بـا    در )15-14-8(افقی بین اسپرینکلرها متفاوت از مقادیر مندرج در بند  دیگر حداکثر فاصله

 خود نصب شوند، مجاز است. نامهاستاندارد یا گواهی

8-14-7 

اي قـرار  گونـه بـه  هاي فرآیندي بـاز، بایـد  ، همچون سازهیآشکارسازهاي خطی پایلوت قرار گرفته در محیط بیرون

گیرند که ارتفاع یک سطح مجزا از آشکارسازهاي پایلوت خطی و بین سطوح اضافی آشکارسـازهاي خطـی پـایلوت از    

m2/5)ft17 (.تجاوز نکند 

8-14-8 

 ) بیشتر باشد.m5/2)ft8نباید از  یحداکثر فاصله بین آشکارسازهاي خطی پایلوت نصب شده در محیط بیرون
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8-14-8-1- 

باشند فاصله افقی بین آشکارسازهاي خطی پایلوت نصـب شـده در محـیط     که تمام شرایط زیر مهیا شدههنگامی 

 ) باشد: m3)ft10بر روي یک سطح مشخص باید مجاز به افزایش تا  یبیرون

 متر) تجاوز کند. ft15)6/4ارتفاع اولین سطح نباید از  -1

 وز کند.متر) تجا ft12)7/3فاصله بین سطوح اضافی نباید از  -2

 باشند. 1صورت عمودي یک در میانهاي خطی پایلوت بهمحرك -3

8-14-8-2 

باید مجـاز   )1-8-14-8( بندي عمودي متناوب آشکارسازهاي خطی پایلوت متفاوت از مقادیر مندرج در بندفاصله

 اند.خود نصب شده نامهاستاندارد یا گواهیباشند در جایی که مطابق با 

8-14-9 

بنـدي  ک طرف یا چند طرف) باید از قوانین فاصـله ی( 2ي طرف دور بازهاساختمانآشکارسازهاي خطی پایلوت در 

 در محیط درونی تبعیت کنند.

8-14-9-1 

بنـدي آشکارسـاز خطـی    ک ردیف از آشکارسازهاي خطی پایلوت قرار گرفته در فواصل مطابق بـا قـوانین فاصـله   ی

 باز قرار گرفته باشند. ي دورهاساختمانهاي باز داد طرفپایلوت محیط بیرونی باید در امت

8-14-9-2 

بنـدي شـده   هاي باز باید مطابق با قوانین محیط بیرونـی فاصـله  آشکارسازهاي خطی پایلوت قرار گرفته زیر شبکه

 باشند.

8-14-9-3 

آشکارساز خطـی   يهاکننده آب مجاور، در یک منطقه آتش توسط سیستمدر جایی که دو یا چند سیستم اسپري

هاي دیوار یا پرده جداسازي بـود، آشکارسـازهاي روي هـر    کننده بین سیستمشوند، اگر خط تقسیمپایلوت کنترل می

  بندي شده باشند.صورت مستقل فاصلهسیستم باید به

                                                                                                                                                                                                       
1- Staggered 
2  - Open- sided 
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8-14-9-4 

الزامـات  بق با کننده آب نصب شده باشند، مطابرج خنک يهاکاربرددر  پایلوت یخط يکه آشکارسازها یدر صورت

 .باید باشندکننده هاي خنکبرج

8-14-10 

 کشی اصلی سیستم مجاز است.کننده آشکارسازهاي خطی پایلوت از همان نقاط آویزهاي لولهلوله تأمین

8-14-10-1 

 باشند.نمی )5-3-9(کننده آشکارسازهاي خطی پایلوت نیازمند فراهم نمودن الزامات لوله تأمین

 شرایط ویژه -8-15

 فضاهاي پنهان -8-15-1

 فضاهاي پنهان نیازمند محافظت اسپرینکلر -8-15-1-1

نیاز به نصب اسپرینکلر  )6-15-8(و  )18-2-1-15-8(تا  )1-2-1-15-8(مطابق با بند  یبه غیر از فضاهاي پنهان

 شوند. باشند، فضاهاي پنهان داراي ساختار در معرض قابلیت سوختن باید توسط اسپرینکلرها محافظتنمی

 فضاهاي پنهان بدون نیاز به محافظت اسپرینکلر   -8-15-1-2

8-15-1-2-1 

محدود با حداقل بار سـوخت کـه در   سوختن  یتقابل ساختارهاي باقابل سوختن و غیر ساختارهايفضاهاي پنهان 

  ، نیاز به محافظت اسپرینکلر ندارند.دسترس نیستند

8-15-1-2-1-1 

عنوان فضـاي  شوند، باید بهیی که براي بازگشت هوا یا پلنیوم استفاده میهاآنفضاهایی با بازشوهاي کوچک نظیر 

 نظر گرفته شود. پنهان در
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8-15-1-2-2 

بـا دسترسـی انـدك و     محـدود  سـوختن  یـت قابل سـاختارهاي بـا  قابل سوختن و  فضاهاي پنهان ساختارهاي غیر

، نیازمنـد حفاظـت اسـپرینکلر    مـواد  کـردن  انبـار قابـل اسـتفاده بـراي     غیرفضاهاي غیر استفاده براي متصرفین و یا 

 باشند.نمی

8-15-1-2-2-1 

عنوان فضـاي  شوند، باید بهیی که براي بازگشت هوا یا پلنیوم استفاده میهاآنفضاهایی با بازشوهاي کوچک نظیر 

 نظر گرفته شود. پنهان در

8-15-1-2-3- 

هـاي نزدیـک   ) بـین درون یـا لبـه   mm152)in.6فضاهاي پنهان تشکیل شده با استادها یا اتصـاالت بـا کمتـر از    

 را ببینید) )1-5-1-4-6-8(استادها یا اتصاالت نیاز به حفاظت اسپرینکلر ندارد. (شکل 

8-15-1-2-4 

بین بام یـا عرشـه کـف و سـقف نیـاز بـه        )mm152)in.6اي کمتر از فضاهاي پنهان تشکیل شده با اتصاالت میله

 محافظت اسپرینکلر ندارد.

8-15-1-2-5 

اتصـال یافتـه بـه سـازه یـا از طریـق تیرچـه چـوبی بـا فاصـله            يهـا فضاهاي پنهان تشکیل شـده توسـط سـقف   

mm152)in.6د.باش) اتصاالت چوبی، به اجزاي صلب سازه و نیاز به محافظت اسپرینکلر نمی 

8-15-1-2-6 

هـاي فلـزي بـا عمـق     فضاهاي مخفی که از اتصال سقف به سازه تیرچه چوبی کامپوزیت مستقیماً یا بر روي کانال

هـاي تیرچـه بـا اسـتفاده از     اند نیاز به اسپرینکلر ندارند، مشروط بر آنکه کانـال ) تشکیل شدهin.1)mm4/25کمتر از 

هـا از  آن کننـده آتـش تقسـیم شـده باشـند کـه حجـم       هـاي متوقـف  موادي مشـابه بـا مـاده سـازه جـان بـه حجـم       
3ft160)3m53/4 تجاوز نکند و حداقل (in.5/3)mm90تیرچه هنگامی که سقف بـا   هاياي در زیر کانال) از عایق ورقه

 هاي فلزي اتصال یافته، نصب شده باشد.استفاده از کانال

8-15-1-2-7 

 قابل سوختن نیاز به حفاظت اسپرینکلر ندارندفضاهاي پنهان پر شده با عایق غیر
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8-15-1-2-7-1 

 باشد.) در باالي فضا مجاز میmm50)in.2 ییفاصله هوا حداکثر

8-15-1-2-8 

احتراق فضـاي  هاي غیرقابل هاي تیرچه چوبی کامپوزیت که عایقهاي تیرچه چوبی و سازهفضاهاي مخفی درسازه

هـاي تیرچـه چـوبی کامپوزیـت،     انـد بـه شـرطی کـه در سـازه     سقف تا لبه پایین تیرچه عرشه بام یا کف را پر نمـوده 

هـایی تقسـیم   وادي مشابه با سازه جان تیر به حجمکننده آتش تا کل عمق تیرچه با مهاي تیرچه با مواد متوقفکانال

 نیاز به اسپرینکلر ندارند. ) تجاوز نکند،3ft160)3m53/4شوند که از 

8-15-1-2-9 

باشـند نیـاز   ) می2m1/5)2ft55کوچک منفک شده که داراي مساحت کمتر از  يهافضاهاي پنهان شده باالي اتاق

 به حفاظت اسپرینکلر ندارند.

8-15-1-2-10 

واکنش در برابـر آتـش    Aطبقه  اند و سطوح در معرض داراياستفاده شده صلبفضاهاي پنهان در جایی که مواد 

 باشند.  نیازمند حفاظت اسپرینکلر نمی هستند،

8-15-1-2-11 

انـد، همـان   آتش سـاخته شـده   هاي مقاوم در برابرفضاهاي مخفی که در آن مواد در معرض به طور کامل از چوب

 ، نیاز به حفاظت اسپرینکلر ندارند.مشخص شده NFPA 730گونه که توسط 

8-15-1-2-12 

احتراق در معرض هستند، اگر محتوي گرمـا نمـا و زیرالیـه    احتراق که داراي عایق قابل قابل  فضاهاي مخفی غیر

 باشند.حفاظت اسپرینکلر نمی ) تجاوز نکند، نیازمند2Btu/f1000)2kJ/m11356مواد عایق از 

8-15-1-2-13 

انـد و بـه   فضاهاي مخفی زیر عایق که مستقیماً در باال یا در تیرچه چوبی یا تیرچه چوبی کامپوزیت امتـداد یافتـه  

عنوان تیرچه سقف در یک فضاي مخفی محافظت شده با اسپرینکلر دیگر، با سقفی کـه مسـتقیمًا بـه پـایین تیرچـه      

 فاظت اسپرینکلر نیاز ندارند.اتصال یافته به ح
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8-15-1-2-14 

ي چندطبقـه وجـود   هـا سـاختمان )، در 2m93/0)2ft10هاي عمودي با مساحت کمتـر از  ها لولهدر جایی که داکت

ها در هر طبقه با استفاده از مصالحی بـا درجـه مقاومـت در برابـر آتـش معـادل سـاختارها        داشته باشند، و این داکت

قابل سـوختن   باشند (باید پر از آب یا از نوع غیر یها فاقد هیچ منبع قابل افروزشچنین لوله همبند شده باشد و آتش

بند شده باشد)، در این صـورت نیـاز بـه حفاظـت اسـپرینکلر      طور صحیح آتشباشند و منافذ لوله در هر طبقه باید به

 .باشدنمی

8-15-1-2-15 

انـد کـه   هاي چوبی تشـکیل شـده  ها یا تیرچه)، که از تیرك2ft10)2m93/0هاي خارجی با مساحت کمتر از ستون

شوند، نیاز به اسپرینکلر کنند و به طور کامل با یک سیستم اسپرینکلر محافظت میهاي بیرونی را ساپورت میسایبان

 ندارند.

8-15-1-2-16 

کـه از قسـمت پـایین     احتراق و یـا بـا قابلیـت احتـراق انـدك     هاي غیر قابل فضاهاي مخفی تشکیل شده با سقف

هاي چوبی کامپوزیت، تیرهاي چوبی، یا خرپاهاي چوبی کـه تمـام فضـاهاي بـین خرپاهـا و      هاي چوبی، تیرچهتیرچه

ها وجود داشـته باشـد، نیـاز    تیرها با مواد عایق پر شده است و اگر اسپرینکلرها در فضاي باال عایق در خرپاها و تیرچه

 به اسپرینکلر ندارند.

8-15-1-2-16-1 

 ) تجاوز کند.2Btu/ft1000)2kJ/m11356محتواي گرمایی نما، زیرالیه و ساپورت مواد عایق نباید از 

8-15-1-2-17 

احتراق و یا با قابلیت احتـراق محـدود کـه از قسـمت تحتـانی      هاي غیر قابل فضاهاي مخفی تشکیل شده با سقف

انـد، اگـر   ) معلـق شـده  chord in.2)mm8/50اسمی  هاي چوبی کامپوزیت با حداکثر عرضهاي چوبی و تیرچهتیرچه

) بین عرشه سقف و باالي عایق in.2)mm8/50احتراق با حداکثر فضاي هوا اي غیر قابل اي از عایق ورقهفضاي تیرچه

 اي پر شده باشد، نیاز به اسپرینکلر ندارند.ورقه
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8-15-1-2-17-1 

هـر تیرچـه    chordدهنده سطح پایین احتراق یا با قابلیت احتراق اندك پوشش نماهایی که الزامات مواد غیر قابل

 گیرند، نیاز به اسپرینکلر ندارند.هاي سازنده در محل قرار میسازند و با توجه به توصیهرا فراهم می
 

 نماها و عناصر چارچوب زینتیهاي لبه بام و طاقآمدگیها، پیشآمدگیپیش -8-15-1-2-18

8-15-1-2-18-1 

) m2/1)ft4سـوختن نبایـد از    نماها و عناصر چارچوب زینتی قابـل هاي لبه بام و طاقآمدگیها، پیشآمدگیپیش

 بزرگتر باشند. 

8-15-1-2-18-2 

سوختن باید توسط یک مـانع   نماها و عناصر چارچوب زینتی قابلهاي لبه بام و و طاقآمدگیها، پیشآمدگیپیش

) بیشـتر نباشـند،   3m5/4)3ft160هایی کـه از  آمدگی، در حجمساخته شده از مصالح معادل با ماده پیش مسدودکننده

 فضابندي شوند. 

8-15-1-2-18-3 

نماهـا و عناصـر چـارچوب زینتـی قابـل سـوختن بایـد از داخـل         هاي لبه بـام و طـاق  آمدگیها، پیشآمدگیپیش

  جدا شوند. محدودقابل سوختن یا با قابلیت سوختن توسط دیوارها یا بام هاي غیر ساختمان

8-15-1-2-18-4 

یـا   قابل سوختن نباید داراي بازشـو  تزئینینماها و عناصر چارچوب هاي لبه بام و طاقآمدگیها، پیشآمدگیپیش

  شوند.باز می ساختمانتقیماً به داخل ي باشند که مسمنافذ

 الزامات طراحی فضاي پنهان -8-15-1-3

ها وجود ندارد باید مطـابق  گونه دسترسی براي انبار یا دیگر استفادهاسپرینکلرها در فضاهاي پنهان که داراي هیچ

 با الزامات براي تصرفات کم خطر نصب شوند.

 تجهیزات تولیدکننده حرارت در سازه هاي تیرچه چوبی کامپوزیت   -8-15-1-4

هـاي تیرچـه و در بـاالي سـقفی کـه      یند در کانـال آها یا تجهیزات فرتولیدکننده حرارت مانند کورهاگر تجهیزات 

مستقیماً به بخش پایینی سازه تیرچه چوبی کامپوزیت اتصال یافته قرار گرفته باشند و نیاز به حفاظت این فضـاها بـا   
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ار گرفته باید در هر کانال تیرچه، در هر طـرف،  اسپرینکلر نباشد، کانال تیرچه که تجهیز تولیدکننده حرارت در آن قر

 نزدیک به تجهیز تولیدکننده حرارت با اسپرینکلر محافظت شود.

 سوختن در معرض سوختن در معرض یا مواد قابل از ساختار قابل موضعیحفاظت  -8-15-1-5

بـه حفاظـت اسـپرینکلر     که نیـاز  محدودقابل سوختن یا فضاهاي با قابلیت سوختن که فضاهاي پنهان غیرهنگامی

در معرض موضعی باشـند،   هاي قابل سوختنسوختن باشند و یا شامل قسمت هاي در معرض قابلندارند، داراي محل

 مناطق قابل سوختن باید مجاز به حفاظت به صورت زیر باشند:

ش از فضـاي  هاي یا دیوارهاي عمودي اطراف همه یا یـک بخـ  سوختن در معرض در پارتیشن اگر مناطق قابل -1

از همدیگر و نـه در فواصـل بیشـتر از     )m7/3)ft12باشند، یک ردیف از اسپرینکلرها که نه در فواصل بزرگتر از  1بسته

m8/1)ft6اند، باید مجاز به حفاظت سطح باشند. اولین و آخـرین اسـپرینکلر در چنـین    ) از درون پارتیشن قرار گرفته

 انتهاي پارتیشن فاصله داشته باشند.) از m5/1)ft5ردیفی  نباید بیش از 

سوختن باید مجاز به حفاظـت توسـط    ک صفحه افقی باشند، منطقه قابلیسوختن در معرض  اگر مناطق قابل -2

بنـدي مجـاز فضـاهاي کـم خطـر باشـند. اسـپرینکلرهاي اضـافی بایـد در فواصـل کمتـر از            اسپرینکلرهاي بـا فاصـله  

m8/1)ft6خارج از ضلع بیرونی ناحیه و(  کمتر ازm7/3)ft12 نسبت به مرکز اسپرینکلر مجاور، در امتداد ضلع محیط (

رسـد، اسـپرینکلر انتهـایی نبایـد بـیش از      بیرونی نصب شوند. هنگامی که ضلع بیرونی به دیـوار یـا دیگـر موانـع مـی     

m8/1)ft6.ازدیوار یا موانع فاصله داشته باشد ( 

 هاي عموديشفت -8-15-2

 کلیات -8-15-2-1

اند، یک اسپرینکلر بایـد  را برآورده نموده )2-1-2-15-8(یا بند  )1-1-2-15-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

 ها نصب شود.در باالي شفت

8-15-2-1-1 

قابـل دسـترس نیازمنـد حفاظـت     ، غیـر محـدود قابل سوختن، بـا قابلیـت سـوختن    هاي محصور عمودي غیرشفت

 اسپرینکلر نیستند.

                                                                                                                                                                                                       
1 - Enclosure 
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8-15-2-1-2- 

قابـل دسـترس نیازمنـد    غیـر  محـدود قابل سوختن یا با قابلیت سـوختن  غیر قائمیکی یا الکتریکی مکانهاي شفت

 .حفاظت اسپرینکلر نیستند

 ها با سطوح قابل سوختنشفت -8-15-2-2

8-15-2-2-1 

سـطح کـف یـک در     باشند، یک اسپرینکلر باید در هـر هاي عمودي داراي سطوح قابل سوختن میجایی که شفت

 میان نصب شود.

8-15-2-2-2- 

قابـل محافظـت    )1-2-2-15-8(ک شفت داراي سطوح قابل سوختن است که توسط اسـپرینکلر بنـد   یجایی که 

 باشد، باید توسط اسپرینکلر جداگانه محافظت شوند.نمی

 قابل سوختنهاي دردسترس با سطوح غیرشفت -8-15-2-3

قابل سوختن باشند، یک اسـپرینکلر بایـد نزدیـک    قابل دسترس داراي سطوح غیرهاي عمودي در جایی که شفت

 پایین نصب شود.

 هاپلکان -8-15-3

 سوختن قابل هايسازه -8-15-3-1

 ي داراي ساختار قابل سوختن نصب شوند.هاپلکاناسپرینکلرها باید در زیر تمام 

8-15-3-1-1 

 سوختن نصب شوند. هاي پله قابلاسپرینکلرها باید در باالي شفت

8-15-3-1-2 

 هر طبقه نصب شوند. ياسپرینکلرها باید در زیر پاگردها

8-15-3-1-3 

 ترین پاگرد میانی نصب شوند.اسپرینکلرها باید در زیر پایین
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 قابل سوختن غیر سازه -8-15-3-2

8-15-3-2-1 

قابل سوختن یا با قابلیـت  هاي غیرکاريقابل سوختن با نازكهاي غیرقابل سوختن داراي پلهدر محورهاي پله غیر

 .، اسپرینکلرها باید در باالي شفت و زیر اولین پاگرد دسترسی باالي زیر شفت نصب شوندمحدودسوختن 

8-15-3-2-2 

اند، اسپرینکلرها باید در هـر طـرف   قابل سوختن توسط دیوارها یا درها تقسیم شدههاي پله غیردر جایی که شفت

 وند.جداسازي فراهم ش

8-15-3-2-3 

 ها در جایی که منطقه زیرین براي انبار استفاده شده است، نصب شوند.باید در زیر پاگردها یا پله اسپرینکلرها

8-15-3-2-3-1 

ر انبـار یـا سـایر مـوارد     واستفاده از آن به منظ مکاناکه باشد، اي مسدود شده گونهبه در صورتی که فضاي زیر پله

 است.مجاز اي زیر پلکان فضحذف شدن از نباشد، 

8-15-3-2-4 

قابل سـوختن سـاخته   درصد باز هستند و از سازه غیر 50ي خارجی که دیوارهاي آن حداقل هاپلکاناسپرینکلرها 

 اند، باید مجاز به حذف شدن باشند.شده

 کننددهی میکه به دو یا چند ناحیه سرویس ییهاپله -8-15-3-3

باشـند، اسـپرینکلرها بایـد در محـور     بند(ها) مـی بازشوهایی به هر طرف از یک دیوار آتشها داراي که پلههنگامی

 اي که داراي چند بازشو هستند، نصب شوند.چفت در هر پاگرد هر طبقه

 بازشوهاي عمودي -8-15-4

 یاتلک -8-15-4-1

      هـاي  سایر گشـودگی یا  پلکان، برقی کان، در جایی که پلذکر شده است )4-4-15-8( بند دربه غیر از مواردي که 

  مطـابق بـا الزامـات بنـد     اسـپرینکلر  با در جایی که حفاظت است، نشده ي قائم محافظت دوربندبه وسیله داخل کف، 

قـائم مجـاز شـناخته شـده      دوربندعنوان جایگزین به از ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان )3-8-6-2(
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 هايدر ترکیب با موانع دود و حرارت، مطابق بـا بنـد  با توزیع متراکم باید توسط اسپرینکلرهاي ها است، این گشودگی

 محافظت شوند.  )3-4-15-8(و بند  )8-15-4-2(

 و حرارت دود موانع -8-15-4-2

از ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ارائـه شـده    )2-6-8-3(در بند موانع دود و حرارت مشخصات 

 است.

 اسپرینکلرها توزیع -8-15-4-3

8-15-4-3-1 

تـا   in.6( mm305تا  mm152) از همدیگر قرا بگیرند و به فاصله m8/1)ft6اسپرینکلرها نباید در فواصل بیشتر از 

in.12.از موانع دود و حرارت سمت دور از روزنه قرار بگیرند ( 

8-15-4-3-2 

 )2-4-3-6-8( بنـد متقاطع باید مطـابق بـا    يهاباشند، تیغهمی )m8/1)ft6تر از در جایی که اسپرینکلرها نزدیک

 فراهم شوند.

 هاي بزرگبازشو -8-15-4-4

شـوند، در  هاي مشابه یافت میها و سازههایی که در مراکز خرید، آتریومهاي بزرگ همچون نمونهدر اطراف بازشو

شـوند و  خودکار مطابق با این دستورالعمل حفاظت مـی  يجایی که تمام سطوح و فضاهاي مرتبط توسط اسپرینکلرها

باشـند و داراي مسـاحت   متري) یا بیشـتر مـی   ft20)6هاي مقابل ها داراي تمام ابعاد افقی بین لبهدر جایی که بازشو

)2m93()2ft1000 (رعایت مبحـث  باشند.یا بیشتر است، نیاز به اسپرینکلرها نزدیک به هم و موانع دود و حرارت نمی 

  سوم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

 موتورخانه و چاه آسانسور  -8-15-5

8-15-5-1 

در بـاالي کـف    )m61/0)ft2دیواري باید در پایین هر چاه آسانسـور در فاصـله کمتـر از     اسپرینکلرها پاششی کنار

 گودال نصب شوند.
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8-15-5-2 

قابـل  که با مصـالح غیـر   يهاي آسانسوربراي شفتدر کف چاه آسانسور، ) 1-5-15-8( بند که توسط ياسپرینکلر

 ست.یباشند، مورد نیاز نهاي هیدرولیکی قابل سوختن نمیسوختن دوربند شده و حاوي روغن

8-15-5-3 

در موتورخانه آسانسور، فضاهاي موتور آسانسور، فضاهاي کنترل یا چاه آسانسور، در جایی کـه تمـام شـرایط زیـر     

 باشند:  اسپرینکلرهاي خودکار مورد نیاز نمیاند، مهیا شده

اتاق موتورخانه آسانسور، فضاي موتور، اتاق کنترل، فضاي کنتـرل یـا چـاه آسانسـور تنهـا مخـتص تجهیـزات         -1

 باشند.آسانسور می

اتاق ماشین آسانسور، اتاق ماشین، فضـاي ماشـینی، اتـاق کنتـرل، فضـاي کنتـرل یـا چـاه آسانسـور توسـط            -2

 19684-1مطابق با استاندارد ملی ایـران شـماره   شوند، آشکارسازهاي دود یا دیگر اشکارسازهاي خودکار حفاظت می

انـدازي و تعمیـر   : دستورالعمل براي طراحی، نصب، راه1قسمت  -هاساختمانهاي کشف و اعالم حریق براي سیستم«

 نصب شده باشند.، »هاساختمانها در سیستم دارينگهو 

توسـط دیوارهـا و    سـاختمان تاق موتـور آسانسـور، اتـاق کنتـرل، فضـاي کنتـرل یـا چـاه آسانسـور از بـاقی           ا -3

توسط مصالح داراي نرخ مقاومـت آتـش برابـر یـا بزرگتـر از       ساختمانهاي کف / سقف یا بام / سقف از بقیه مجموعه

 کاربردي جدا شده باشد. ساختمانمقادیر مشخص شده توسط کد 

موتـور آسانسـور، فضـاهاي ماشـینی،      يهاماده نا مرتبط با تجهیزات آسانسور مجاز به ذخیره در اتاقگونه هیچ -4

 کنترل، فضاهاي کنترل یا چاه آسانسور نباشد. يهااتاق

 آالت آسانسور نباید از نوع هیدرولیک باشد.ماشین -5

8-15-5-4 

یـا دمـا متوسـط     یها باید از نوع نرخ دما معمولچاه موتور آسانسور یا در باالي يهااسپرینکلرهاي خودکار در اتاق

 باشند.

8-15-5-5 

 زن یا دیواري باید در باالي مسیر آسانسور نصب شوند.اسپرینکلرهاي پاششی باالزن، پایین
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8-15-5-6 

چـاه  مصـالح  کـه   صورتیدر  ،آسانسورهاي نفربردر باالي چاه آسانسور  )،5-5-15-8(بند الزام شده در اسپرینکلر 

 ASME اسـتاندارد و مصالح اتاق کـابین الزامـات    باشد محدودقابل سوختن یا با قابلیت سوختن  غیراز نوع آسانسور 

 باشد.مورد نیاز نمیبراورده ساخته باشد، را  17.1

 مصالح قابل سوختن معلق در آسانسورها -8-15-5-7

8-15-5-7-1 

حلقـوي بـا پوشـش    سوختن همچـون کمربنـدهاي اسـتیلی غیـر    آسانسورها از وسایل معلق قابل در در جایی که 

  .اسپرینکلرها باید در باال و پایین چاه آسانسور نصب شوندشده است، اورتانی استفاده االستومري یا با پوشش پلی

 هاي بیرونی و سکوهاها، عرشه باراندازکف زیرفضاهاي  -8-15-6

8-15-6-1 

و  اند، اسپرینکلرها باید در کـل فضـاهاي زیـر کـف    را فراهم نموده )2-6-15-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

 قابل سوختن نصب شوند. يهاي بیرونی و سکوهاعرشه بارانداز

8-15-6-2 

هاي بیرونی و سکوها، مجاز به حذف شدن باشـند در جـایی   ها، عرشه باراندازاسپرینکلرها باید از فضاهاي زیر کف

 داشته باشد: که تمام شرایط زیر وجود 

فضا براي اهداف انبار کردن دردسترس نباشد و در مقابل مواد سوختنی قابل جابجایی با بـاد محافظـت شـده     -1

 باشد.

 باشد.ها یا واحدهاي گرمایشی سوختی نمیگونه تجهیزاتی مثل تسمه نقالهفضا شامل هیچ -2 

 کف باالي فضا از سازه بسته باشد. -3 

پذیر تبـدیل  پذیر و یا موادي که در اثر آتش به مایعات احتراقیا مواد قابل سوختن یا اشتعالگونه مایعات هیچ -4

 وري و ذخیره نشده باشند.آشوند بر روي کف باالي فضا فرمی

 هاي خارجیزدگیبیرون -8-15-7

8-15-7-1 

انـد،  را فـراهم نمـوده   )4-7-15-8(یـا بنـد    )3-7-15-8(، )2-7-15-8(به غیر از مواردي کـه الزامـات بنـدهاي    
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 ) نصب شوند.ft4)m2/1هاي خارجی با عرض بزرگتر از زدگیاسپرینکلرها باید در زیر بیرون

8-15-7-2 

باشـند، حـذف    محـدود بـا قابلیـت سـوختن    یـا   قابل سـوختن هاي خارجی با مصالح غیرزدگیدر جایی که بیرون

 باشد.اسپرینکلرها مجاز می

8-15-7-3 

باشند، مشـروط بـر آنکـه    هاي خارجی سازه قابل سوختن مجاز به حذف شدن میزدگیر بیروناسپرینکلرها در زی

باشـند و   محـدود قابلیـت سـوختن   یـا بـا    قابل سوختنهاي خارجی غیرزدگیکاري نهایی در معرض روي بیروننازك

هاي پنهـان قابـل سـوختن    هاي خارجی تنها شامل فضاهاي پنهان داراي اسپرینکلر بوده یا هر یک از فضازدگیبیرون

 فاقد اسپرینکلر داراي شرایط زیر باشد:

 قابل سوختنختن کامالً پر شده با مواد عایق غیروفضاهاي پنهان قابل س -1

 محـدود قابـل سـوختن یـا بـا قابلیـت سـوختن       غیـر  يهاخطر یا خطر معمولی در جایی که سقفتصرفات کم -2

) یـا  3ft160)3m5/4چوبی صلب براي ایجاد فضاهاي تیرچه بسته بـا حجـم    يهامستقیماً اتصال یافته به پایین تیرچه

کمتر، شامل فضاي زیر عایق که مستقیماً روي باال یا درون اتصاالت سـقف در یـک شـیروانی اسـپرینکلر شـده قـرار       

 ])(ت) را ببینید4(4-1-3-2-11(بند [گرفته است 

 ) تجاوز نکنند.2m1/5)2ft55ز هاي خارجی کوچک که افضاهاي پنهان روي بیرون زدگی -3

8-15-7-4 

 50که دیوارهاي بیرونـی راهـرو   هاي خروجی بیرونی باشند هنگامیاسپرینکلرها باید مجاز به حذف شدن از راهرو

 قابل سوختن باشند.طور کامل از سازه غیرکه راهرو بهدرصد باز باشند و هنگامی

8-15-7-5 

) روي مناطقی که مواد قابل سوختن m6/0)ft2هاي خارجی با عرض بزرگتر اززدگیاسپرینکلرها باید در زیر بیرون

 اند نصب شوند.ذخیره شده
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 واحدهاي مسکونی -8-15-8

 هاحمام -8-15-8-1

8-15-8-1-1 

) بزرگتـر  2m1/5)2ft55انـد و از  هـا قـرار گرفتـه   ها و متلهایی که در واحدهاي اقامتی، هتلاسپرینکلرها در حمام

باشند، (شامل دیوارهـا و  می محدودقابل سوختن یا مواد با قابلیت سوختن غیر يهاداراي دیوارها و سقف باشند ونمی

 باشند.هاي پشت هر دوش یا وان)، مورد نیاز نمیسقف

 هاکمدها و آبدارخانه -8-15-8-1-2

هـا در جـایی   ها و متلهتلهاي ملحفه در واحدهاي اقامتی، ها، مواد غذایی و گنجهاسپرینکلرها در کمدهاي لباس

هـا  مشروط بر آنکه دیوارها و سـقف  کند، نصب اسپرینکلر الزامی نیست،) تجاوز نمی2m2/2)2ft24که فضاي منطقه از 

 قابل سوختن یا مواد با قابلیت سوختن اندك پوشیده شده باشند.با مواد غیر

 کمدهاي لباس بیمارستان -8-15-9

شـتر نباشـد   ی) بft6)2m55/0 2در جایی که مسـاحت کمـد از    هانار در بیمارستدر کمدهاي لباس اتاق خواب بیما

شرط آنکه فاصله از اسپرینکلر در اتاق خواب بیمار تا دیـوار پشـتی کمـد از حـداکثر     نصب اسپرینکلر الزامی نیست، به

 بیشتر نباشد. )2-3-5-8(فاصله مجاز در بند 

 مناطق مخزن کتاب و اتاق بایگانی -8-15-10

انـد، اسـپرینکلرها بایـد    کتاب باز ثابـت، ذخیـره شـده    يهاهاي بایگانی شده در قفسهها و فایلجایی که کتاب در

 مطابق با یکی از موارد زیر باشد:  

 شتر باشند.ی) یا بmm457)in.18ها اسپرینکلر و باالي قفسه يهادر جایی که فاصله بین دفلکتور -1

توانـد حفـظ شـود،    هـا، نمـی  اسپرینکلر و بـاالي قفسـه   يهابین دفلکتور) mm457)in.18در جایی که فاصله  -2

 ft12هاي قفسه، با فاصله بین اسپرینکلرهاي در امتداد راهرو کـه از  اسپرینکلرها باید در همه راهروها و در همه ردیف

 ، نصب شوند.)الف -10-15-8(باشند، مطابق با شکل بیشتر نمی

تواند حفظ شود و در جـایی  ها نمیاسپرینکلر و باالي قفسه يهابین دفلکتور )mm457)in.18در جایی که فاصله  -6

دهنـد، اسـپرینکلرها   کامل بوده و اجازه توزیع آب به راهروهاي مجـاور را مـی   هاي عمودي قفسه غیرکنندهکه تقسیم

هـا  ردیـف  یـه در کـف  باید مجاز به حذف شدن در راهروهاي متناوب در هر ردیف باشند و در جایی که بازشوهاي تهو

 صورت عمودي یک در میان، قرار بگیرند.، به)ب -10-15-8(اند، اسپرینکلرها باید، مطابق شکل فراهم شده
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 هاي عمودي کاملکنندههاي کتاب چندردیفی با تقسیماسپرینکلرها در قفسه -الف -10-5-8شکل 

 
 هاي عمودي غیرکاملکنندهبا تقسیمهاي کتاب چندردیفی اسپرینکلرها در قفسه -ب -10-15-8شکل 

 تجهیزات الکتریکی -8-15-11

8-15-11-1 

تجهیـزات   يهـا اند، حفاظت اسپرینکلر باید در اتـاق فراهم نموده )3-11-15-8(به غیر از مواردي که الزامات بند 

 الکتریکی مورد نیاز باشد.

8-15-11-2 

 باشند:تجهیزات الکتریکی جایی که تمام شرایط زیر مهیا شده است مورد نیاز نمی يهااسپرینکلر در اتاق

 باشد.اتاق تنها مختص تجهیزات الکتریکی می -1
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 تنها تجهیزات الکتریکی نوع خشک استفاده شده باشد. -2

 ساعت مقاومت در برابر آتش نصب شده است. 2تجهیزات در یک فضاي بسته داراي  -3

 باشد.مواد قابل سوختن مجاز به ذخیره شدن در اتاق نمیگونه انبارش هیچ -4

 هاي صنعتیها و اجاقآون -8-15-12

 هاحفاظت از کانال -8-15-13

در جایی که توسط مقام قانونی مسئول یا کد یا استاندارد مرجع، حفاظت از کانال الزام شده باشند، بایـد الزامـات   

 .فراهم شود )12-5-8(بند 

 سپرینکلرها  محل ا -8-15-13-1

8-15-13-1-1 
ـ  را فـراهم نمـوده   )3-1-13-15-8(یا بند  )2-1-13-15-8(به غیر از مواردي که الزامات بند  هـا بایـد   لاانـد، کان

 داراي یک اسپرینکلر، در باالي هر رایزر عمودي و در نقطه میانی محل شکست کانال، قرار گرفته شود.

8-15-13-1-2 

 سـاختمان قرار گرفته و در معرض مواد قابل سوختن باشند، درون  ساختمانصورتی که رایزر عمودي، در خارج در

) باشـد، نصـب اسـپرینکلر الزامـی     m6/7)ft25تعبیه شده و خروجی دود و رایزر عمودي داراي فاصـله افقـی حـداقل    

 نیست.

8-15-13-1-3 

) باشـد کـه در فاصـله کمتـر از     m3)ft10هاي تخلیه افقی بایـد داراي اسـپرینکلر قـرار گرفتـه روي مراکـز      داکت

m5/1)ft5.از ورودي داکت شروع شده باشند ( 

 حفاظت در مقابل انجماد -8-15-13-2

-8((بنـد   طور مناسب در مقابل انجماد محافظت شوند.هاي تخلیه در معرض انجماد باید بهاسپرینکلرها در داکت

 را ببینید). )16-4-1

 دسترسی اسپرینکلر -8-15-13-3

 دسترسی فراهم باشد. مکاناسپرینکلرها، ا ههم دارينگهباید براي بررسی، آزمون، تعمیر و 
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 هاصافی -8-15-13-4

 - k، بایـد در منبـع آب اصـلی قبـل از اسـپرینکلرهاي داراي      نامـه استاندارد یا گـواهی  ، دارايک صافی در مسیری

 .شودنصب  k-2.8(40)فاکتور اسمی کمتر از 

 مشبک يهاسقف -8-15-14

 کی از موارد زیر برآورده شده است نصب گردند:یمشبک تنها باید در زیر اسپرینکلرها در جایی که  يهاسقف

mm4/6).in4ها، ، کوچکترین بعد روزنههاآنمشبک که در  يهاسقف -1
باشـد، در جـایی کـه    ا بزرگتر مـی ی) 1

درصد مساحت مـواد   70هایی ضخامت یا عمق مواد از کوچکترین بعد روزنه بزرگتر نباشد و در جایی که چنین روزنه

 دهند. فاصله بین اسپرینکلرها روي سقف مشبک، باید مطابق با یکی از موارد زیر باشد:سقف را تشکیل می

اسپرینکلر (هم اسپرینکلرهاي پاششی و هم اسپرینکلرهاي نوع  خطر، در جایی که فاصله بیندر تصرفات کم -الف

اسـپرینکلر و   يهـا ) باید بین دفلکتورin.18(mm457باشد، حداقل فاصله ) میft10ft×10(m3m×3قدیمی) کمتر از 

) ولـی کمتـر از   m3m×3)ft10×ft 10سطح باالیی سقف مشبک فراهم شده باشد. در جایی که فاصله بین بزرگتـر از  

m7/3×m3)ft10×ft12مــی ( باشــد یــک فاصــله حــداقلmm610)in.24 از اســپرینکلرهاي پاششــی و یــک فاصــله (

mm914)in.36          از اســپرینکلرهاي نــوع قــدیمی بایــد فــراهم شــود. در جــایی کــه فاصــله بــین بزرگتــر از (

ft10×ft12)m7/3×m3باشد یک فاصله حداقل () میmm1219)(in.48 شود) باید فراهم. 

مشبک باید تنها در جایی مجاز به نصب زیـر اسـپرینکلرهاي پاششـی     يهابا خطر معمولی، سقف در تصرفات -ب

) باید بـین  in.24( mm610باشد، حداقل فاصله می )m3m×3)ft10ft×10باشند که فاصله بین اسپرینکلرها کمتر از 

له بـین بزرگتـر از   اسـپرینکلر و سـطح بـاالیی سـقف مشـبک فـراهم شـده باشـد. در جـایی کـه فاصـ            يهـا دفلکتور

ft10ft×10)m3m×3 باشد، یک فاصله حداقل (mm914)in.36 شود) باید فراهم. 

بـراي چنـین خـدماتی     هـا آنمشبک باید مجاز به نصب زیر اسپرینکلرها باشند در جایی که  يهاانواع دیگر سقف

 بسته از مواد سقف نصب شده باشند. هاي موجود در هراند و مطابق با دستورالعملشده نامهداراي استاندارد یا گواهی

   حساس به گرما کاذب يهاسقف -8-15-15

8-15-15-1 

ایـن کـاربرد   ها براي کاذب حساس به گرما باید مجاز به نصب زیر اسپرینکلرها باشند در جایی که سقف يهاسقف

 اند.خود نصب شده نامهاستاندارد یا گواهیطابق با شرایط تائید شده و م
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8-15-15-2 

ا اسپرینکلرهاي پوشش گسترده قـرار  یکاذب حساس به گرما نباید در زیر اسپرینکلرهاي واکنش سریع  يهاسقف

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیطور ویژه براي آن کاربرد مگر اینکه به ،گیرند

8-15-15-3 

ـ   به لحکاذب حساس به گرما و مصا يهاسقف اصـلی در   يهـا عنـوان سـقف  هکار رفته در سقف ذکر شـده، نبایـد ب

 گرفته شوند. در نظر دستورالعملمحتواي این 

8-15-15-4 

گرفتـه   در نظـر کشـی پنهـان   عنوان لولـه کاذب حساس به گرما، نباید به يهاکشی نصب شده در باالي سقفلوله

 شود.

8-15-15-5 

 نصب شوند. حساس به گرما کاذب يهااسپرینکلرها نباید در زیر سقف

 اسپرینکلرهاي نوع قدیمی -8-15-16

8-15-16-1 

، اسـپرینکلرهاي نـوع قـدیمی نبایـد در     )3-16-15-8(یا بند  )2-16-15-8(به غیر از موارد مورد نیاز توسط بند 

 نصب جدید استفاده شوند.

8-15-16-2 

 هاي انبار پوست نصب شوند.اسپرینکلرهاي نوع قدیمی باید در طاق

8-15-16-3 

هاي ویـژه نیازمنـد   هاي ساختاري یا دیگر موقعیتاسپرینکلرهاي نوع قدیمی باید در جایی که خصیصهاستفاده از 

 باشد.اي باشند، مجاز میتوزیع آب ویژه
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 سن نمایش -8-15-17

8-15-17-1 

اسپرینکلرها باید در زیر سقف سن نمایش، در فضاهاي زیر سن نمایش شامل مواد قابل سوختن یـا سـن نمـایش    

 ها نصب گردند.تعویض لباس، انبارها و کارگاه يهاده از مواد قابل سوختن و در تمام فضاهاي مجاور و اتاقساخته ش

8-15-17-2 

باشد، یک سیستم سیالبی با اسپرینکلرهاي بـاز در فواصـل   در جایی که حفاظت قوس صحنه نمایش مورد نیاز می

m9/0)ft3      و کمتر از سمت سن پرده نمایش و قوس پرده نمایش قـرار گرفتـه، بـا فواصـل حـداکثر (m8/1)ft6 روي (

 مراجعه شود) 11مرکز به مرکز، باید فراهم گردند. (براي طراحی به فصل 

 خارجی پلکان -8-15-18

ده باشند، بایـد در محاسـبه   کشی شهاي نا کامل، اگر با رایزرهاي مستقل لولهها با کفا دیگر سازهیخارجی  پلکان

 عنوان یک مطنبق تلقی شوند.اندازه لوله، به

 هاي برگشتیخم -8-15-19

8-15-19-1 

هـاي  اند، خـم فراهم شده )5-19-15-8(یا  )4-19-15-8(، )3-19-15-8(به غیر از مواردي که الزامات بندهاي 

هـاي روبـاز   ا مخـزن یـ زن از یک منبع آب تصفیه شده، یـک حوضـچه   برگشتی باید در جایی که اسپرینکلرهاي پایین

 شوند، باید مورد استفاده قرار گیرند.تأمین می

8-15-19-2- 

منظور جلوگیري از تجمـع رسـوب در لولـه رابـط رو بـه پـایین       هاي برگشتی باید به باالي خطوط انشعابی بهخم

 اتصال یابند. )2-19-15-8(مطابق با شکل 
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 هاي برگشتیآرایش خم -2-19-15-8شکل 

 

8-15-19-3 

 باشند.هاي سیالبی مورد نیاز نمیهاي برگشتی براي سیستمخم

8-15-19-4 

 باشند.اند، مورد نیاز نمیزن خشک استفاده شدههاي برگشتی در جایی که اسپرینکلرهاي پایینخم

8-15-19-5 

-kفاکتور اسـمی از   -kباشند که اسپرینکلرها با نیاز نمیهاي لوله تر در جایی مورد هاي برگشتی براي سیستمخم

 یا بزرگتر استفاده شده است. (160)11.2

 زیرسقف يکشی اسپرینکلرهالوله -8-15-20

8-15-20-1 

رود حداقل اندازه خروجـی  کار برده شوند، که انتظار میهاي جدید براي تغذیه اسپرینکلرهاي زیرسقف بهدر نصب

mm25)in.1 شود.) فراهم 

8-15-20-2 

پیچ تو پیچ آچـارخور بـراي   هاي رو) با تبدیلmm25)in.1هاي هاي جدید، فراهم نمودن حداقل خروجیدر نصب

هاي آینده سیستم سازيتطبیق با اسپرینکلرهاي اتصال یافته مستقیم به اتصاالت خط انشعابی براي مهیا کردن بهینه

 مجاز است.
 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 280  (ا

 

8-15-20-3 

)، تبـدیل  revampedشـوند ( براي مطابقت با سقف جدید اضافه شـده طراحـی جدیـد مـی    ها هنگامی که سیستم

هاي اسپرینکلر استفاده شده براي باز و انتهایی جدید یـا لولـه رابطـه روي بـه پـایین      روپیچ تو پیچ آچارخور خروجی

 جدید حذف شوند.

 شده هاي طارحی شده براساس جداول پیش تعییناصالحات جزئی سیستم -8-15-20-4

8-15-20-4-1 

شود، یک لوله رابـط بـا   اساس جداول پیش تعیین شود مجدداً طراحی میهنگامی که یک سیستم طراحی شده بر

 ) بزرگتر نباشد، باید مجاز به نصب در اتصاالت خط انشعابی باشد.mm100)in.4طولی که از 

8-15-20-4-2 

بایـد حـداقل    )3-4-20-15-8(و  )1-4-20-15-8(کشی به غیر از لوله رابـط مجـاز شـده در بنـدهاي     تمام لوله

 باشند. )2-4-20-15-8() مظابق با شکل mm25)in.1داراي قطر 

 

 
 سقف زانویی کاهنده تغذیه اسپرینکلر زیر لوله رابط و -2-4-20-15-8شکل 

 

 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  281 22/04/99        ال

  

8-15-20-4-3 

باشـد،  اسپرینکلر سقف از یک خروجـی از انشـعاب موجـود بـراي لولـه ضـروري مـی       گیري دو که انشعابهنگامی

با رزوه مشابه اندازه خروجی باید مجاز باشند مشروط بـه آنکـه    )mm 100)in.4استفاده از لوله رابط که طول حداکثر

ترسی خواهـد  قابل دس )3-4-20-15-8(یک محاسبه هیدرولیکی تأیید نماید که نرخ جریان طراحی مطابق با شکل 

 بود.
 

 
 اسپرینکلرها در فضاهاي پنهان و زیر سقف -3-4-20-15-8شکل 

8-15-20-4-4 

در جایی که یک باز و انتهایی براي اتصال یافتن به یک اسپرینکلر متصل شده است، در جایی که طراحی وابسـته  

) mm25 )in.1تـر از  هاي با قطر کوچـک باشد، استفاده از لولهبر روي سیستم مورد نیاز می شناسیبه محاسبات زمین

 باشد.مجاز نمی

 هاي طراحی شده براساس محاسبات هیدرولیکیاصالحات جزئی سیستم -8-15-20-5

8-15-20-5-1 

شود، هر تبدیل روپیچ تو پـیچ بایـد   هاي با طراحی هیدرولیکی انجام میهنگامی که اصالحات جزئی روي سیستم

 )، در اتصاالت خط انشعابی باید مجاز باشند.mm100)in.4ک لوله رابط با قطر حداکثر تا یو نصب  شودحذف 

8-15-20-5-2 

 محاسبات براي تأیید اینکه نرخ جریان طراحی سیستم قابل دسترسی است، باید فراهم شوند.
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8-15-20-5-3 

باشـد، هرگونـه   ضـروري مـی  هنگامی که دو اسپرینکلر سقف جدید از یک خروجی از انشعاب موجـود بـراي لولـه    

bushing  و استفاده از یک لوله رابط با حـداکثر قطـر    شودباید حذفmm100)in.4   ک رزوه بـا  یـ ) و نیـز اسـتفاده از

اندازه مشابه خروجی باید مجاز باشد، مشروط به آنکه یک محاسبه هیدرولیکی تأیید نماید کـه نـرخ جریـان طراحـی     

 قابل حصول خواهد بود.

8-15-20-5-4 

ک باز و انتهایی، براي اتصال یافتن به یک اسپرینکلر متصل شده است، در جایی که طراحی وابسـته  یدر جایی که 

)، mm25)in.1هـاي رابـط بـا قطـر کـوچکتر از      باشد، استفاده از لولهبه محاسبات زلزله، بر روي سیستم مورد نیاز می

 باشد.مجاز نمی

 لوله خشک دفنی -8-15-21

8-15-21-1 

 جایی که ضروري است تا لوله تحت فشار هوا، زیر زمین قرار گیرد، لوله باید در برابر خوردگی محافظت شود.در 

8-15-21-2 

براي سرویس هوا دفنی اتصال یافته است، اسـتفاده  نامه داراي استاندارد یا گواهیدر جایی که یک اتصال واشردار 

 از است.گري محافظت نشده، مجاز لوله چدنی یا آهن ریخته

 هاي سیستمزیربخش -8-15-22

یکی بایـد در  مکـان اند، یک اتصال فلنجی یا یک بوشن در جایی که شیرهاي کنترل طبقه یا زون مجزا فراهم نشده

 ) استفاده شود.2m465)2ft5000دهنده به طبقات با مساحت بیش از کشی سرویسرایزر در هر طبقه براي اتصاالت به لوله

 هاباالي سقف فضاي -8-15-23

8-15-23-1 

باشند، فضاهاي باالي این سـقف کوتـاه   می هامکانتر از باقی باشند که پایین ییهادر جایی که فضاها داراي سقف

بـراي فضـاهاي پنهـان اسـپرینکلر نشـده مجـاز،        )2-1-15-8(باید داراي اسپرینکلر باشند مگر اینکه با قـوانین بنـد   

 مطابقت کند.
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8-15-23-2 

باشد، سیستم اسپرینکلر باید مطابق با قوانین ی که فضاي باالي یک سقف پایین آمده داراي اسپرینکلر میدر جای

 باشند. )3-12(و بخش  )2-1-11(بند 

8-15-23-3 

قابل سوختن یا بـا قابلیـت سـوختن    قابل سوختن در باالي یک سقف پایین آمده، غیرک فضاي غیریدر جایی که 

که صرفاً به دلیل وجود راه، از یک طرف به یک فضـاي تحـت پوشـش کـه داراي اسـپرینکلر      اندك وجود داشته باشد 

برابـري ریشـه مربـع مسـاحت طراحـی سیسـتم        6/0باشد، سیستم اسپرینکلر تنها باید مجاز به گسترش تا فضاي می

 اسپرینکلر در فضاي مجاور باشد.

8-15-23-3-1 

 ) درون فضاي باالي سقف گسترش یابد.m2/7)tf24سیستم اسپرینکلر حداقل باید به میزان 

 کشینصب لوله -8-16

 شیرها -8-16-1

 کنترل شیرهاي -8-16-1-1

 کلیات -8-16-1-1-1

8-16-1-1-1-1 

در یـک محـل قابـل دسترسـی     نامه داراي استاندارد یا گواهیهر سیستم اسپرینکلر باید با یک شیر داراي نشانگر 

 گرفته باشد که تمام منابع خودکار تأمین آب کنترل شوند.اي قرار گونهمجهز شده باشد و به

8-16-1-1-1-2 

 باید در هر منبع تأمین آب نصب شود.نامه داراي استاندارد یا گواهیحداقل یک شیر داراي نشانگر 

8-16-1-1-1-3 

و وصل در اتصـال  کار گرفته شوند و نباید شیر قطع نشانی نباید بهبراي اتصال آتش )12-1-1-16-8(الزامات بند 

 نشانی وجود داشته باشد.آتش
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 نظارت -8-16-1-1-2

8-16-1-1-2-1 

هـاي منبـع   شیرها روي اتصاالت به منابع آب، شیرهاي کنترل بخشی و شیرهاي جداکننده و دیگر شیرها در لوله

مـورد نظـارت و بررسـی    هاي زیر اطفاي حریق پایه آبی ثابت، باید با یکی از روش يهابه اسپرینکلرها و دیگر سیستم

 قرار گیرند:

 دهی راه دورایستگاه مرکزي، اختصاصی، یا سرویس سیگنال -1

 شود.دهی محلی که سبب ایچاد یک سیگنال قابل شنیدن در یک نقطه ثابت میسرویس سیگنال -2

 هاي درست و صحیحشیرهاي قفل شده در وضعیت -3

(فنس شده) تحت کنترل مالک، مهر و موم شده در وضعیت هاي محصور شده شیرهاي قرار گرفته در وضعیت -4

 صورت هفتگی مطابق یک برنامه تأیید، مورد بازرسی قرار گیرد.باز که به

8-16-1-1-2-2 

کننـده جریـان بـه اسـپرینکلرها، در     ي بلنـد مرتبـه و شـیرهاي کنتـرل    هـا سـاختمان شیرهاي کنتـرل طبقـه در   

 باشند. )2-1-2-1-1-16-8(یا بند  )1-1-2-1-1-16-8( سیکل بسته باید مطابق با بند يهاسیستم

8-16-1-1-2-3 

 کار گرفته شوند.رو بهاي با جعبه سطحی ماشیننباید براي شیرهاي دروازه )1-2-1-1-16-8(الزامات بند 

8-16-1-1-2-4 

نشانگر تیـر از کـف زیـرین    اي قرار گرفته باشند که گونهاند، باید بهدر جایی که شیرهاي کنترل در باال نصب شده

 قابل رویت باشد.

8-16-1-1-2-5 

مجاز است تا به عنوان یـک شـیر کنتـرل    نامه داراي استاندارد یا گواهییک مجموعه جلوگیري از جریان برگشتی 

داراي گرفته شود مشروط به آنکه هر دو شیر کنترل براي استفاده در سیستم حفاظت در برابر آتـش سیسـتم    در نظر

 باشد.  باشند و شیر کنترل اضافی دیگري مورد نیاز نمینامه ارد یا گواهیاستاند
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 یک طرفهشیرهاي  -8-16-1-1-3

8-16-1-1-3-1 

باید در هر اتصـال وجـود داشـته     یک طرفهدر جایی که بیش از یک منبع تأمین آب وجود داشته باشد، یک شیر 

 باشد.

8-16-1-1-3-2 

گرفته شـود و شـیر    در نظر یک طرفهعنوان یک شیر شده، باید به استانداردیک ابزار جلوگیري از جریان برگشتی 

 باشد.اضافی دیگر مورد نیاز نمی یک طرفه

8-16-1-1-3-3 

در  یـک طرفـه  گونـه شـیر   انـد، هـیچ  نشانی خودکار استفاده شدههاي آتشهاي دیافراگمی با پمپجایی که مخزن

 باشد.اتصال مخزن دیافراگمی مورد نیاز نمی

8-16-1-1-3-4 

 خود نصب شوند. نامهاستاندارد یا گواهیباید در یک موقعیت عمودي یا افقی مطابق با  یک طرفهشیرهاي 

8-16-1-1-3-5 

عنـوان  نشانی مجهز شده است، شیر هشدار بـه ک سیستم اسپرینکلر لوله تر مجزا با یک اتصال آتشیدر جایی که 

 اضافی دیگر نیاز نحواهد بود. یک طرفهشود و به شیر گرفته می در نظر یک طرفهشیر 

 یک طرفهشیرهاي کنترل به همراه شیرهاي  -8-16-1-1-4

8-16-1-1-4-1 

یـا  نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   عنوان یک منبع تأمین، شـیرهاي داراي نشـانگر   کننده بهدر یک اتصال عمل

 نصب شوند. )3-1-1-16-8(مورد نیاز در بند  یک طرفهباید در دوطرف تمام شیرهاي علمک شیرهاي نشانگر داراي 

8-16-1-1-4-2 

سـمت   یـک طرفـه  شیر کنترل آب شهري (شیر کنترل فاقد نشانگر) باید مجاز به عمل کردن به عنوان یک شـیر  

 منبع باشند.
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8-16-1-1-4-3 

کـار  نشـانی بـه  کشی اتصال آتـش قرار گرفته در لوله یک طرفهنباید براي شیرهاي  )1-4-1-1-16-8(الزامات بند 

 نشانی باشد.کشی اتصال آتشدر لوله یک طرفهگونه شیر گرفته شوند و نباید هیچ

8-16-1-1-4-4 

کنـد،  عنوان تنها منبع خودکار تأمین براي یک سیستم اسـپرینکلر لولـه تـر عمـل مـی     در جایی که اتصال شهر به

یـا شـیر    یک طرفـه روي سیستم سمت شیر  یک طرفهکار رود و نیز یک شیر نباید به )1-4-1-1-16-8(الزامات بند 

 باشد.هشدار، مورد نیاز نمی یک طرفه

 براي مخازن ثقلی یک طرفهشیرهاي  -8-16-1-1-5

 ، باشند.یک طرفه، بر روي دو طرف شیر نامهاستاندارد یا گواهیداراي  نشانگر با، داراي شیرهاي یباید مخازن ثقل

 هاپمپ -8-16-1-1-6

گیرد یا در معرض خطـر ناشـی از آتـش یـا سـقوط      هنگامی که یک پمپ در یک پمپ خانه قابل سوختن قرار می

نشانی اختصاصی تغذیه شده توسط یک منبع دیگـر  دیوارها قرار دارد و یا هنگامی که یک مخزن درون سرویس آتش

) قرار گرفته باشند یا اینکه شـیر کنتـرل بایـد از    pitدر اتصال باید در یک چاله ( یک طرفها شیرها یشود و تخلیه می

 ، باشد.ساختماننشانگر قرار گرفته در یک فاصله امن خارج  لمکعنوع داراي 

 قابلیت دسترسی شیر کنترل -8-16-1-1-7

 .تمام شیرهاي کنترل باید در جایی که قابل دسترس و بدون مانع، قرار گرفته باشند

 شیر کنترل شناسایی -8-16-1-1-8

 کند، عالیم شناسایی فراهم شده باشند.باید در هر شیر، براي تشخیص عملکرد و آن چیزي که کنترل می

 شیرهاي کاهنده فشار -8-16-1-2

8-16-1-2-1 

نامـه  گواهیاستاندارد یا داراي ) psi175)bar1/12شتر از یهایی از سیستم که تمام اجزاء براي فشارهاي بدر بخش

) وجود داشـته باشـد،   bar1/12(psi175سوزي) بیش از و پتانسیل براي فشار آب معمولی (شرایط بدون آتش نیستند

بایـد نصـب شـود و بـراي یـک فشـار خروجـی کـه بـیش از          نامـه  داراي استاندارد یـا گـواهی  یک شیر کاهنده فشار 

psi165)bar37/11شود. باشد، تنطیم) در حداکثر فشار ورودي نمی 
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8-16-1-2-2 

 ها باید در هر دو طرف ورودي و خروجی هر شیر کاهنده فشار فشارسنج، نصب شوند.فشارسنج

8-16-1-2-3 

نباشد، باید در طرف تخلیه شیر کاهنده فشار براي عمل کردن  )mm13)in.5/0که کوچکتر از  1یک شیر اطمینان

 .شودباشد، فراهم شده بیشتر نمیبندي شده اجزاي سیستم در فشاري که از فشار درجه

8-16-1-2-4 

، در طرف ورودي هر شیر کاهنده فشار، فراهم شود مگر اینکـه  نامهداراي استاندارد یا گواهیک شیر نشانگر یباید 

 .، براي استفاده به عنوان یک شیر نشانگر مورد تأیید باشدنامهاستاندارد یا گواهیشیر کاهنده فشار مطابق الزامات 

8-16-1-2-5 

دست همه شیرهاي کاهنده فشار، براي آزمون هاي جریان در سیستم اسپرینکلر در پایین تجهیزات مورد نیازباید 

 مورد نظر، فراهم شوند.

   نشانگرعلمک شیرهاي داراي  -8-16-1-3

8-16-1-3-1 

تـا   m8/0علمـک  اي تنظیم شوند که باالي گونهباید به هاآناند، نشانگر استفاده شدهعلمک در جایی که شیرهاي 

m0/1)in.32  تاin.40.باالي کف تمام شده باشد ( 

8-16-1-3-2 

یکی، محافظـت  مکـان نشانگر، به طور صحیح، در جایی که الزم است، در مقابل آسـیب  علمک باید شیرهاي داراي 

 شوند.

8-16-1-3-3 

 کار گرفته شوند.نشانگر دیواري بهعلمک نباید براي شیرهاي داري  )1-3-1-16-8(الزامات بند 

                                                                                                                                                                                                       
1- Relief 
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 1در چاله يشیرها -8-16-1-4

 کلیات-8-16-1-4-1

نشانگر غیرعملی باشد، شیرها با اجازه مقام قانونی مسئول، بایـد  علمک در جایی که فراهم نمودن یک شیر داراي 

 ها باشند.مجاز به قرارگیري در چاله

 شیر هساختار چال -8-16-1-4-2

8-16-1-4-2-1 

هاي شیر باید داراي اندازه کافی باشند و براي بررسی، عملیـات،  شوند، چالههاي شیر استفاده میچاله هنگامی که

 و حذف تجهیزات موجود در آن، قابل دسترسی باشد. دارينگهآزمون کردن، 

8-16-1-4-2-2 

ر برابر حرکت و جابجایی زمین، انجمـاد  شیر باید براي محفاظت درست و صحیح تجهیزات نصب شده، د يهاچاله

 افته باشند.  یو تجمع آب، ساخته و چیدمان 

8-16-1-4-2-3 

ها و یـا آجـر (همـه وابسـته بـه      کنندها بدون تقویتییا بتون از پیش ساخته شده، با /  2بتون ریخته شده در محل

 شیر باشند. يهاچالهباشند)، باید از مواد مناسب براي ساختن شرایط خاك و اندازه چاله می

8-16-1-4-2-4 

 دیگر مواد مورد تأیید، باید مجاز به استفاده براي ساختن چاله شیر، باشند.

8-16-1-4-2-5 

باشد، باید سنگ ریزه یا شن مجاز به استفاده براي کف چالـه  جایی که سطح آب پایین است و خاك متخلخل می

 ]پیشنهادي را ببینیدبراي یک چیدمان  )ب -2-17-8-الف(شکل  [باشند.

                                                                                                                                                                                                       
1- Pit  
2- Poured-in-place 
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8-16-1-4-2-6 

 طراحی شده باشند. استانداردشیر قرار گرفته در یا نزدیک پایه رایزر یک تانک مرتفع باید مطابق با  يهاچاله

 گذاري چاله شیرنشانه -8-16-1-4-3

 .باشدگذاري شود و پوشش چاله باید از موانع فاقد و دور از موانع طور واضح نشانهمحل شیر باید به

 تخلیه -8-16-2

   کلیات -8-16-2-1

 اي نصب شده باشند که سیستم بتواند تخلیه شود.گونهتمام لوله و اتصاالت اسپرینکلر باید به

 لوله تر يهاسیستم -8-16-2-2

8-16-2-2-1 

 سطح باشند.هاي اسپرینکلر باید مجاز به نصب هملوله تر، لوله يهادر سیستم

8-16-2-2-2 

 تخلیه شود. )5-2-16-8(افتد باید مطابق با بند که در آن به دام میکشی لوله

 عملگرلوله خشک و پیش يهاسیستم -8-16-2-3

 )3-3-2-16-8(از طریـق بنـد    )1-3-2-16-8(گونه کـه در بنـد   دار باشد همانکشی شیبباید براي تخلیه، لوله

 بیان شده است.

 ياخانهسردلوله خشک در مناطق  يهاسیستم -8-16-2-3-1

هـاي اصـلی   ) و لولـه ft10در  mm/m4)in.5/0لوله خشک، خطوط انشعابی حداقل باید به میـزان   يهادر سیستم

 دار باشند.ي شیباهنا) در مناطق سردخft10در  mm/m2)in.25/0باید به میزان حداقل 

 عملگرپیش يهاسیستم -8-16-2-3-2

هاي اصـلی  ) و لولهft10در  mm/m4)in.5/0عملگر، خطوط انشعابی باید داراي حداقل شیب هاي پیشدر سیستم

 ) باشند.ft10در  mm/m2)in.25/0باید حداقل شیب 
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 يانهاعملگر در مناطق سردخخشک و پیش لوله يهاسیستم -8-16-2-3-3

ی بایـد بـه میـزان حـداقل     هـاي اصـل  ) و لولـه ft10در  mm/m4)in.5/0خطوط انشعابی حـداقل بایـد بـه میـزان     

mm/m4)in.5/0  درft10دار باشند.ي شیبانها) در مناطق سردخ 

 ايسیستم، تخلیه اصلی یا تخلیه اتصاالت تخلیه منطقه -8-16-2-4

8-16-2-4-1 

 هاي سیستم اتخاذ شود.تخلیه کامل و صحیح تمام بخش يتمهیداتی باید برا

8-16-2-4-2 

هاي نشـان داده شـده در   هاي اصلی، باید مطابق با اندازهکننده رایزر و لولهتأمین يهااتصاالت تخلیه براي سیستم

 باشند. )2-4-2-16-8(جدول 
 اندازه تخلیه -2-4-2-16-8جدول 

 ).inاندازه اتصال تخلیه ( ).inرایزر یا اندازه اصلی (

 2باال تا 
4
 ا بزرگتری3

 5/3؛ 3؛ 5/2
4
 یا بزرگتر 11

 2فقط  و بزرگتر 4
 

8-16-2-4-3 

گرفته شده است، باید با یک اتصال تخلیـه، داراي   در نظر) کنترل بخش درونی یا کف، يدر جایی که یک شیر(ها

از سیسـتم کـه بـا یـک شـیر       یمنظـور تخلیـه آن بخشـ   ، به)2-4-2-16-8(حداقل اندازه نشان داده شده در جدول 

 شود، تجهیز بشود.اي کنترل میمنطقه

8-16-2-4-4 

-8-الـف (شکل [گر قادر به جابجایی یک جریان باشد، منتقل شود ها باید به خارجی یا به یک اتصال تخلیهتخلیه

 .]را ببنید )ب -17-4-2
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8-16-2-4-5 

کشـی تخلیـه و جریـان    و همـه لولـه   اتصاالت تخلیههاي داراي شیرهاي کاهنده فشار، تخلیه؛ براي تخلیه سیستم

اي باشد که اجزاي یک جریان حداقل برابر با بیشترین میزان دبی فشار آب مورد نیـاز قابـل   دست، باید به اندازهپایین

 تأمین، با شیر کاهنده فشار را فراهم آورد.

8-16-2-4-6 

هـاي  عنـوان اتصـاالت تخلیـه لولـه    مجاز به استفاده بـه ، )1-4-17-8(اساس بند  باید اتصاالت آزمون مورد نیاز بر

 اصلی، باشند.

8-16-2-4-7 

در جایی که اتصاالت تخلیه، براي شیرهاي کنترل کف به یک رایزر تخلیه معمول وصـل شـده باشـد، بایـد رایـزر      

 تخلیه یک سایز بزرگتر از هر سایز اتصال تخلیه متصل به آن، باشد.

8-16-2-4-8 

کشی تخلیه، از طریق دیوار به بیرون امتداد یافته باشـد و در جـایی کـه در معـرض انجمـاد قـرار       هنگامی که لوله

از لوله تخلیه در معرض، در یک منطقه گرم بین شیر تخلیـه و دیـوار خـارجی، قـرار      )m22/1ft)4دارند، باید حداقل 

 بگیرد. 

 هاي کمکیتخلیه -8-16-2-5

8-16-2-5-1 

کشی سیستم از طریق شیر تخلیـه اصـلی   کشی سبب جلوگیري از تخلیه لولهجهت لولهدر جایی که یک تغییر در 

 هاي کمکی باید فراهم شوند.شود، تخلیهمی

8-16-2-5-2 

 باشند.پیشگیري در مناطقی که در معرض انجماد نمی يهالوله تر و سیستم يهاهاي کمکی براي سیستمتخلیه

8-16-2-5-2-1 

باشـد، تخلیـه   ) یـا بیشـتر مـی   lit189)gal50ي به دام افتاده غیرقابل دسترس لولـه  هادر جایی که ظرفیت بخش

کشـی شـده   ) نبوده و به یک محل قابل دسترسی لولهmm25)in.1کمکی باید شامل یک شیري باشد که کوچکتر از 

 باشد.
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8-16-2-5-2-2 

) و کمتـر از  lit189)gal50هـاي بـه دام افتـاده غیرقابـل دسـترس لولـه، بیشـتر از        در جایی کـه ظرفیـت بخـش   

lit189)gal50می ( باشد، تخلیه کمکی باید شامل یک شیريmm20)in.3
و  2یا یک مغـزي  1) یا بزرگتر و درپوش�4

 باشد. 3سرپوش

8-16-2-5-2-3 

هاي زیـر بایـد   باشد یکی از آرایش) میlit189)gal50ها کمتر از هاي به دام افتاده لولهدر جایی که ظرفیت بخش

 :شودفراهم 

) نباشد، تشکیل شـده  mm15)in.5 /0ک تخلیه کمکی باید از یک مغزي و سرپوش یا درپوش که کوچکتر از ی -1

 باشد.

تواند توسط حذف یک اسپرینکلر آویزان منفرد تخلیه شـود، تخلیـه کمکـی    کشی سیستم میدر جایی که لوله -2

 باشد.نیاز نمی) مورد lit189)gal50هاي به دام افتاده کوچکتر از براي بخش

شوند، مغزي و درپوش یا سرپوش بایـد  پذیر یا دیگر اتصاالت به راحتی جدا میهاي انعطافدر جایی که بوشن -3

 مجاز به حذف شدن باشند.

8-16-2-5-2-4 

هـاي بـا اتصـال    هاي غیر انجمـادي، تخلیـه  کننده محیطهاي پیشگیري محافظتهاي لوله تر و سیستمدر سیستم

 باشند.مورد نیاز نمی دار،زاویه

 عملگرپیش يها لوله خشک و سیستم يهاکمکی براي سیستم هايتخلیه -8-16-2-5-3

8-16-2-5-3-1 

 ، باید قابل دسترسی باشند.هاآن ههاي کمکی قرار گرفت هاي در معرض یخبندان، تخلیهدر محل

8-16-2-5-3-2 

شده، باید قابـل دسـترس باشـند و بایـد از      دارينگههاي کمکی قرار گرفته در مناطق ندان، تخلیهبخیدر دماهاي 

                                                                                                                                                                                                       
1- Plug 
2- Nipple 
3- Cap 
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 ا یک درپوش، تشکیل شده باشد.یا یک مغزي و ی) و داراي سرپوش، mm25)in.1کوچکتر از  يشیر

8-16-2-5-3-3 

باشـد، تخلیـه کمکـی بایـد از یـک      ) مـی lit189)gal50هاي به دام افتاده لوله کمتر از در جایی که ظرفیت بخش

 نباشد و یک درپوش یا یک مغزي و یا سرپوش تشکیل شده باشد.) mm13)in.5/0شیري که کوچکتر از 

8-16-2-5-3-4 

 )2-2-7(هاي کمکی، مطابق با بنـد  کننده اسپرینکلرهاي آویزان خشک نصب شده، تخلیهلوله تأمین dropsبراي 

 باشند.نمی

8-16-2-5-3-5 

) lit189)gal50کشـی سیسـتم، بیشـتر از    قابـل دسترسـی لولـه   هاي به دام افتاده غیرکه ظرفیت بخش در جایی

 mm305mm×50) و یک مغزي به منظـور تخلیـه میعانـات،    mm25)in.1باشد، تخلیه کمکی باید شامل دو شیر می

)in.2  درin.12   داراي یـا یـک ابـزار     )5-3-5-2-16-8() یا معادل آن باشد و به طور قابل دسترس مطابق بـا شـکل

 براي این سرویس قرار گرفته باشد.نامه استاندارد یا گواهی

 

 
 تخلیه کمکی سیستم خشک -5-3-5-2-16-8شکل
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8-16-2-5-3-6 

دار، فـراهم شـوند و تنهـا بایـد     هاي با اتصال زاویـه هاي انشعابی به دام افتاده مجاور چندگانه، تخلیهباید براي لوله

mm25)in.1 (دار باید داراي حداقل شیب باشد. خطوط تخلیه با اتصال زاویهmm/m4] in.5/0 ) درft10([ .باشند 

8-16-2-5-3-7 

عملگـر باشـند کـه    داراي تخلیه در نقاط پایین، باید داراي یک عالمت در شیر لوله خشـک یـا پـیش    يهاسیستم

 ا باشد.ها در نقاط پایینی و محل هر تخلیه مجزدهنده تعداد تخلیهنشان

 خروجی شیرهاي تخلیه -8-16-2-6

8-16-2-6-1 
 هاي اسپرینکلر و مجراي فاضالب ساخته شوند.اتصاالت درونی مستقیم نباید بین تخلیه

8-16-2-6-2 
 خروجی تخلیه باید مطابق با مقررات بخش سالمت یا آب باشند.

8-16-2-6-3 
 لوله مقاوم به خوردگی تأیید شده، باید استفاده شوند.اند، هاي تخلیه در زیر زمین دفن شدهدرجایی که لوله

8-16-2-6-4 
 خاتمه یابند. ساختمانهاي تخلیه نباید در فضاهاي کور زیر لوله

8-16-2-6-5 
رو به پایین خم شده به پـایین مجهـز    ییهاي تخلیه باید با یک زانوباشند، لولهدر جایی که در معرض اتمسفر می

 گردند.

8-16-2-6-6 
گونه از بخش پـر شـده از آب سیسـتم اسـپرینکلر بـا      هاي تخلیه باید براي جلوگیري از در معرض بودن با هرهلول

 ابند.یشرایط انجماد چیدمان 
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 شستشو يهامقررات براي سیستم -8-16-3

8-16-3-1 
 ابند.یاسپرینکلر باید با حجم مناسبی از آب، براي شستشو چیدمان  يهاسیستم همه

8-16-3-2 

 ها، اتصاالت با قابلیت حذف ساده، فراهم شوند.هاي اصلی انشعابدر انتهاي تمام لوله باید

8-16-3-3 
 ها باید خاتمه یابند.هاي اصلی انشعابا بزرگتر، همه لولهی )mm32)in.25/1باید در لوله به اندازه 

8-16-3-4 
شـو بـا حجـم مناسـبی از درآمـد،      اي باید براي آسـان نمـودن شست  شبکه يهاسیستمهمه خطوط انشعابی روي 

 چیدمان یافته باشند.

 کشیحفاظت از لوله -8-16-4

 زدگیخیکشی در مقابل از لوله حفاظت -8-16-4-1

8-16-4-1-1 

توان دما را در یا بـاالي  زدگی قرار داشته باشد و به راحتی نمیدر جایی که هر بخش از یک سیستم در معرض یخ

Co4)Fo40 ( نصب شود.عملگر پیشعنوان یک سیستم لوله خشک یا سیستم باید بهنگه داشت، سیستم 

8-16-4-1-1-1 

-1-4-16-8(در بند هاي توصیف شده هاي جایگزین جلوگیري از انجماد، مطابق با یکی از روشدر جایی که روش

 شوند.کار گرفته ، نباید به)1-1-4-16-8(فراهم شده باشد، الزامات بند  )1-4-1-4-16-8(تا بند  )2

8-16-4-1-2 

ضـد انجمـاد یـا توسـط سـایر       يهـا براي این اهداف، مناطق فاقد گرمایش، باید مجاز باشند تا به وسیله سیسـتم 

 ، حفاظت شوند.شده نامهاستاندارد یا گواهیطور ویژه به يهاسیستم
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8-16-4-1-3 

هاي تغذیه عبورکننـده  رایزرها، یا شبکههاي منبع پر شده با آب در باالي زمین، رایزرها، سیستم که لوله در جایی

لولـه بایـد مجـاز باشـند در     ، )Co4)Fo40سرد، راهروها یا دیگر مناطق در معرض دماهاي زیـر   يهااز مناطق باز، اتاق

و  Co4(هاي نگه داشـتن دمـا حـداقل بـین     عایق، پوشش ضد برفک یا سایر وسیله يهازدگی توسط پوششخیمقابل 

Co9/48( )Fo40  وFo120.حفاظت شوند ،( 

8-16-4-1-4 

 )2-4-1-4-16-8( و )1-4-1-4-16-8(مطابق با بندهاي نامه داراي استاندارد یا گواهینوار حرارتی  يهاسیستم

 باشند.مجاز می

8-16-4-1-4-1 

طـور ویـژه، بـراي اسـتفاده در     هاي نوار حرارتـی، بـه  در مدت استفاده براي حفاظت خطوط انشعابی، باید سیستم

 بشوند. نامهاستاندارد یا گواهیخطوط انشعابی، 

8-16-4-1-4-2 

 دار است.باید نظارت الکتریکی سیستم نوار حرارتی، تأیید نماید که مدار جریان

8-16-4-1-5 

زدگـی  خیـ که محاسبات اتالف حرارت انجام شده توسط یک متخصص، تأیید نماید که سیستم دچار باید، هنگامی

)، اسـت  Fo40)Co4کشی پر شده از آب، مجاز به نصـب در منـاطقی بـا دمـاي کمتـر از      شود، در این صورت، لولهنمی

 باشد).(می

 کشی در مقابل خوردگیحفاظت لوله -8-16-4-2

8-16-4-2-1 
 هـا آندر جایی که شرایط خوردگی، به دلیل وجود رطوبت یا بخار ناشی از مـواد شـیمیایی خورنـده یـا هـر دوي      

باشند باید استفاده ها و آویزها که مقاوم به خوردگی میوجود داشته باشد، در این صورت، نوع خاصی از اتصاالت، لوله

 کار گرفته شود.نشدة سیستم اسپرینکلر، باید به شوند و یا یک پوشش محافظ در تمام سطوح در معرض محافظت
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8-16-4-2-2 

کشـی بایـد   عنوان خصوصیات خورنده غیرعادي شناخته شـوند، لولـه  در جایی که منابع آب یا شرایط محیطی، به

، بهینـه و  )5-1-24(یا بیشتر باشد و سیسـتم بایـد مطـابق بـا بنـد       یک) برابر CRRداراي نسبت مقاومت خوردگی (

 شود.اصالح 

8-16-4-2-3 

کشی در معرض عوامل جوي باشد، انواع لوله، اتصاالت و آویزهاي در جایی که شرایط خورندگی وجود دارد یا لوله

 مقاوم به خوردگی محافظ، باید مورد استفاده قرار گیرند. يهامقاوم به خوردگی یا پوشش

8-16-4-2-4 

 شود، لوله باید در مقابل خوردگی محافظت شود.جایی که لوله استیل به صورت دفنی استفاده می در

 کشی در مناطق پرخطرمحافظت لوله -8-16-4-3

8-16-4-3-1 

هـاي  هاي اختصاصی، نباید از منـاطق پرخطـر عبـور کنـد و بایـد بـه از آسـیب       کشی غیردفنی اصلی سرویسلوله

 یکی و آتش محافظت شوند.مکان

8-16-4-3-2 

هاي اختصاصی مجاز باشد تا در مناطق پرخطر محافظت شده بـا یـک   سرویس کشی روي غیردفنی اصلیباید لوله

 سیستم اسپرینکلر خودکار، قرار بگیرند.

 یکیمکانحفاظت رایزرهاي در معرض صدمات  -8-16-5

یکی، باید توسط موانع فوالدي، بتـونی یـا سـایر وسـایل تأییـد شـده،       مکانرایزرهاي اسپرینکلر در معرض صدمات 

 محافظت شوند.
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 متعلقات سیستم -8-17

 هشدارهاي اسپرینکلر / جریان آب -8-17-1

 آب محلی جریانهشدارهاي  -8-17-1-1

 ک هشدار جریان آب محلی فراهم شود.یعدد اسپرینکلر،  20باید بر روي هر سیستم اسپرینکلر داراي بیش از 

 تأخیرانداز ابزارهاي -8-17-1-2

 .شودده تحت شرایط فشار آب متغیر، یک ابزار تأخیرانداز باید نصب هشدار استفاده ش یک طرفهبر روي هر شیر 

 پس)هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی (باي -8-17-1-3

8-17-1-3-1 

پـس) بـراي یـک    باي(شیرهاي هشدار، لوله خشک، پیشگیري و سیالبی، باید با هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی 

 سازگار و مناسب باشد.چ هشدار الکتریکی، زنگ آبی یا هر دو یسوئ

8-17-1-3-2 

سیالبی بایـد در سـمت   پس) آزمون هشدار، براي شیرهاي هشدار، لوله خشک، پیشگیري و اتصال مسیر فرعی (باي

 کشی هشدار، مجهز شده باشند.منبع آب سیستم فراهم شوند و با یک شیر کنترل و تخلیه براي لوله

8-17-1-3-3 

ن هشدار، براي شیرهاي هشدار روي رایزر، مجاز است که سـمت سیسـتم شـیر    پس) آزمواتصال مسیر فرعی (باي

 هشدار قرار بگیرد.

8-17-1-3-4 

اي کـه از  گونـه ، بین محفظه میانی شیر لوله خشک و ابزار هشدار جریان آب نصب شود بهیک طرفهک شیر یباید 

ی شیر لوله خشک، در طول آزمون هشـدار  پس) آزمون هشدار، به محفظه میانجریان ناشی از اتصال مسیر فرعی (باي

 پس) آزمون هشدار، جلوگیري کند.از طریق هشدار اتصال مسیر فرعی (باي
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 شیرهاي کنترل داراي نشانگر -8-17-1-4

8-17-1-4-1 

در جایی که شیر کنترل، در محل اتصال به یک کنتاکتور نوع فشار یا زنگ آبی، نصب شده است، در این صـورت،  

 داراي نشانگر باشد.باید از نوع 

8-17-1-4-2 

 چنین شیرهایی، باید در موقعیت مهر و موم شده (پلمپ شده)، به صورت الکتریکی نظارت شوند.

 یکیمکانبا عملکرد  –متعلقات  -8-17-1-5

8-17-1-5-1 

داراي ) mm20).in43کننده از هشدارهاي زنگ آبی، یـک صـافی   اسپرینکلر استفاده يهاانواع سیستم ههمبراي 

 .شود، باید در خروجی هشدار ابزار تشخیص جریان آب، نصب نامهاستاندارد یا گواهی

8-17-1-5-2 

خروجـی محفظـه   ک محفظه تأخیري در اتصال با یک شیر هشدار، استفاده شده باشد، صافی باید در یدر جایی که 

 کپارچه در خروجی خود، مجهز شده باشد.یتأخیري قرار گیرد مگر اینکه محفظه تأخیري با یک صافی 

 ي بلند مرتبههاساختمان –اتصاالت هشدار  -8-17-1-6

 باید از داخل مهار شود، وسایل هشدار اضافی زیر باید مهیا شوند: ساختمانهنگامی که آتش به دلیل ارتفاع 

باشد. ابزار نشـانگرجریان آب   هر سیستم اسپرینکلر روي هر طبقه باید با یک ابزار جریان آب مجزا مجهز شده -1

ک اسپرینکلر، سیستم هشدار را فعال کنـد، و  یاي که عمل کردن گونهباید به یک سیستم هشدار، اتصال یافته باشد به

کننده یا کننده، مشخص شده باشد. اعالما ثبتیمحل ابزار نشانگر جریان فعال شده، باید بر روي یک اعالم کننده و / 

تحـت مراقبـت پیوسـته مرکـز      ساختماننشانی، در یک بقه همکف در محل، دسترسی نیروهاي آتشثبات، باید در ط

 کنترل امنیت یا در هر دو محل، قرار گرفته باشد.

هـاي هشـدار یـا نظـارتی، دریافـت      ي محافظت شده، جایی کـه سـیگنال  هاساختماندر جایی که محل درون  -2

باشند، یک اتصال بایـد بـراي انتقـال    د شده در استخدام مالک نمیشوند و تحت نظارت پیوسته توسط شخص تأییمی

 یک سیگنال به ایستگاه مرکزي دور، مهیا شده باشد.

بخـش سیسـتم اسـپرینکلر مختـل شـده      ک سیگنال متمایز، براي تشخیص شرایطی که عملکرد رضایتیباید  -3

 باشد، فراهم شود.
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 نشانیآتش اتصاالت -8-17-2

8-17-2-1 

نشـانی بایـد هماننـد بخـش     اند، یک اتصال آتـش مشخص شده )2-2-17-8(به غیر از مواردي که در الزامات بند 

 مهیا شود. )1-2-17-8(مطابق با شکل  )2-17-8(توصیف شده در بند 
 

 
 نشانیاتصال آتش -1-2-17-8شکل 

 

8-17-2-2 

 باشند:نشانی نمیزیر نیازمند یک اتصال آتش يهاسیستم

 اند.نشانی، قرار گرفتهکه در خارج از محدوده تحت پوشش سازمان آتش ییهاساختمان -1

 نشانی بیشتر است.سیالبی با ظرفیت باال که از ظرفیت پمپاژ آتش يهاسیستم -2

 ) بیشتر نباشد.2m186)2ft2000از   هاآنک طبقه که مساحت یي هاساختمان -3
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 اندازه -8-17-2-3

 نشانی باید مطابق با یکی از موارد زیر باشد:صال آتشاندازه لوله براي ات

 ) باشد.mm100)in.4نشانی، باید حداقل اندازه لوله براي اتصاالت پمپ آتش -1

 باشد. )mm150)in.6نشانی، باید حداقل  اندازه لوله براي اتصاالت قایق آتش -2

ــراي سیســتم -3 ــدرولیکی، اتصــال آتــش  يهــاب ــه روش هی ــد مجــاز اســت کــه از  محاســبه شــده ب نشــانی بای

mm100)in.4کند، کمتر باشد.دهی می)کوچکتر باشد، ولی نباید از اندازه بزرگترین رایزري که به آن سرویس 

 چیدمان -8-17-2-4

 مراجعه کنید. )1-2-17-8(به شکل 

8-17-2-4-1 

 منبع آب باشد. یک طرفهنشانی باید بر روي سیستم سمت شیر اتصال آتش

8-17-2-4-1-1 

 .شودکشی خط انشعابی متصل نشانی نباید به لولهاتصال آتش

8-17-2-4-1-2 

 کند، متصل شود.کشی اصلی روي سیستمی که عمل مینشانی باید مجاز باشد تا به لولهاتصال آتش

8-17-2-4-2 

 نشانی باید به صورت زیر نصب شود:مجزا، اتصال آتش يهابراي سیستم

را  )1-1-16-8-الـف (هـا شـیرهاي کنتـرل، تنظـیم و هشـدار سیسـتم (شـکل        ر سمت سیستمد -سیستم تر -1

 ببینید)؛

 بین شیر کنترل سیستم و شیر لوله خشک؛ -سیستم خشک -2

 روي سیستم سمت شیر پیشگیري؛ یک طرفهبین شیر پیشگیري و شیر  -سیستم پیشگیري -3

 روي سیستم سمت شیر سیالبی. -سیستم سیالبی -4
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8-17-2-4-3 

نشانی باید بین شیرهاي کنترل منبع و شـیرهاي کنتـرل سیسـتم اتصـال     چندگانه، اتصال آتش يهاسیستم براي

 یابد.

8-17-2-4-4 

-17-8(و  )2-4-2-17-8( کشی دفنی اتصال یافته است، الزامـات بنـدهاي  نشانی به لولهدر جایی که اتصال آتش

 کار گرفته شوند.نباید به )2-4-3

8-17-2-4-5 

دهنـده  دهد، تابلویی نصب شود کـه نشـان  سرویس می ساختماننشانی، تنها به بخشی از در جایی که اتصال آتش

 مناطق تحت پوشش باشد.  

8-17-2-4-6 

نشانی یا در محلی قرار گیرنـد کـه مـورد    ترین نقطه دسترسی خودروهاي آتشنشانی باید در نزدیکاتصاالت آتش

 باشد.می تأیید مقام قانونی مسئول

 عالئم -8-17-2-4-6

8-17-2-4-7-1 

اسپرینکلر باید توسط یک عالمت داراي حروف برجسته یا حک شده، حداقل  يهانشانی به سیستمهر اتصال آتش

 ,.AUTOSPKR.,OPENSPKRبـراي مثـال:    -) تا صفحه یا خود اتصـال، درج شـده باشـد   mm4/25)in.1با ارتفاع 

AND STANDPIPE. 

8-17-2-4-7-2 

ها، براي انتقال بیشترین دبی و فشار مورد نیـاز  کننده فشار مورد نیاز در وروديک عالمت باید مشخصیهمچنین 

 سیستم باشد.

8-17-2-4-7-3 

-7-4-2-17-8() است، عالمت مورد نیـاز در بنـد   bar3/10)psi150در جایی که فشار مورد نیاز سیستم کمتر از 

 باشد.مورد نیاز نمی )2
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8-17-2-4-8 

 نشانی متصل شوند.هاي آتشنشانی نباید در طرف مکش پمپاتصاالت آتش

8-17-2-4-9 

 نشانی باید به طور صحیح مهاربندي شوند.اتصاالت آتش

 شیرها -8-17-2-5

8-17-2-5-1 

، نصـب شـود و نیـز در یـک محـل      نامهاستاندارد یا گواهی داراي یک طرفهک شیر ینشانی باید در هر اتصال آتش

 دسترس قرار بگیرد.قابل 

8-17-2-5-2 

 نشانی هیچ شیر قطع و وصلی نباید وجود داشته باشد.کشی اتصال آتشدر لوله

 تخلیه -8-17-2-6

مـورد تأییـد در    1کـن خودکـار  جمـع  لنگ خارجی، باید به یک قطرهیو کوپلینگ ش یک طرفهکشی بین شیر لوله

 خبندان، مجهز شده باشند.یمناطق در معرض 

 هاسنجه -8-17-3

8-17-3-1 

)، در سامانۀ تخلیه اصلی، در هر تخلیه اصلی در ارتباط با شیر mm6)in.25/0ک فشارسنج با اتصال حداقل  یباید 

 کنترل کف و در روي طرف ورودي و خروجی هر شیر کاهش فشار، نصب شود.

8-17-3-2 

 تخلیه، مجهز شده باشند.هر اتصال سنجه، باید با یک شیر قطع و وصل و نیز تمهیداتی براي 

                                                                                                                                                                                                       
1- Approved  - automatic drip 

 

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 304  (ا

 

8-17-3-3 

هاي مورد نیاز باید تأیید شده باشند و نیز باید داراي حداکثر حدي باشند که کمتر از دو برابر فشار کـار  فشارسنج

 نصب، نباشد. نرمال سیستم در نقطه

8-17-3-4 

 از یخبندان، قرار گیرند. اي نصب شوند که جدا کردن آن مقدور بوده و باید در جایی دورگونهبهها باید سنجه

 اتصاالت سیستم -8-17-4

 اتصاالت آزمون تخلیه اصلی -8-17-4-1

8-17-4-1-1 

هاي جریان منابع آب و اتصاالت وجـود دارنـد، اتصـاالت آزمـون تخلیـه اصـلی       آزمون مکانهایی که اباید در محل

 فراهم شوند.

8-17-4-1-2 

کافی شیر بتواند، کامالً باز شده و اطمینان حاصـل شـود کـه آزمـون     اي نصب شوند که در زمان گونهباید به هاآن

 صحیح و بدون صدمه ناشی از آب، انجام شده است.

8-17-4-1-3- 

 باشند. )6-2-16-8(و  )4-2-16-8(اندازه اتصاالت تخلیه اصلی باید مطابق با بندهاي 

 لوله تر يهاسیستم -8-17-4-2

8-17-4-2-1 

ـ براي هر سیستم، باید براي آزمون هر ابزار هشـدار جریـان آب،    ک اتصـال آزمـون هشـدار، داراي حـداقل قطـر      ی

mm25)in.1ـ ، مقاوم به خوردگی، با جریانی معادل یا کمتر از جریان 1)، منتهی به اریفیس لبه صاف ک اسـپرینکلر،  ی

 .شودنصب شده بر روي سیستم شخصی، فراهم   kداراي کوچکترین فاکتور 

                                                                                                                                                                                                       
1  - Orifice 

 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  305 22/04/99        ال

  

8-17-4-2-2 

 شیر اتصال آزمون باید در دسترس باشد.

8-17-4-2-3 

اي انجام گیرد که در یک تخلیه، قادر به پذیرش کل جریان تحت فشار سیستم، یا بـه  گونهتخلیه باید به خارج، به

 یک محل دیگر، به صدمه ناشی از آب منجر نشود.

8-17-4-2-4- 

هر محلی روي سیستم اسپرینکلر آتش جریان پایینی هشدار جریـان آب   اتصال آزمون آتش باید مجاز به نصب در

 باشند.

 لوله خشک يهاسیستم -8-17-4-3

8-17-4-3-1 

فیس لبه صاف، مقـاوم بـه   ی، منتهی به یک ار)mm25)in.1با قطر حداقلی 1ا منیوفولدییک اتصال آزمون پیمایش 

اسپرینکلر نوع نصب شده بر روي سیستم مشـخص، بایـد نصـب    خوردگی و با فراهم نمودن یک جریان برابر با جریان 

 شود.

8-17-4-3-2 

یک اتصال آزمون پیمایش یا منیوفولد، باید در انتهاي دورترین لوله اسپرینکلر در باالترین طبقه قرار گیرد و بایـد  

د و حـداقل  ) کوچکتر نباشد، مجهز شـده باشـ  mm25)in.1به یک شیر قطع و وصل در دسترس و یک درپوش که از 

 باید از آلیاژ برنج باشد. هاآنیکی از 

8-17-4-3-3 

 باشد.به جاي یک درپوش، یک مغزي و یک سرپوش، قابل قبول می

                                                                                                                                                                                                       
1- Maniufold 
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8-17-4-3-4 

-7(یـا   )4-3-2-7( ،)3-3-2-7(، )2-3-2-7(هنگامی که ظرفیت (حجم) سیستم لوله خشک مطابق با بنـدهاي  

معادل با یک اسپرینکلر را مطابق با بند  یپیمایش باید مجاز باشد تا جریان، یک اتصال آزمون شودتعیین می )2-3-5

 ، فراهم کند.)3-3-4-17-8(بند  تا )8-17-4-3-1(

8-17-4-3-5 

، موارد زیـر بایـد اعمـال    شودتعیین می )7-3-2-7(هنگامی که ظرفیت (حجم) سیستم لوله خشک مطابق با بند 

 شوند:

سازي دو اسـپرینکلر،  باشد، منیوفولد آزمون پیمایش، باید براي شبیهپرینکلر میهنگامی که جریان از چهار اس -1

 ابد.یبر روي هر دو خط انشعابی، چیدمان 

باشد، منیوفولـد آزمـون پیمـایش، بایـد طـوري چیـدمان یایـد تـا دو         هنگامی که جریان از سه اسپرینکلر می -2

ک اسپرینکلر نیز بر روي خط انشعابی مجاور بعدي جـاي داده  یاسپرینکلر، بر روي دورترین خط انشعابی قرار گیرد و 

 شود.

اي آرایـش یابـد تـا دو    گونـه باشد، منیوفولد آزمـون پیمـایش، بایـد بـه    هنگامی که جریان از دو اسپرینکلر می -3

 اسپرینکلر بر روي دورترین خط انشعابی قرار گیرند.

-4-17-8(اساس الزامـات بنـد   فولد آزمون پیمایش، باید برباشد، منیوهنگامی که جریان از یک اسپرینکلر می -4

 ، براي یک اتصال آزمون پیمایش، نصب شود.)3-3-4-17-8(تا  )3-1

 پیشگیري يهاسیستم -8-17-4-4

8-17-4-4-1 

 فراهم شود. 1کننده از هوا نظارتییک اتصال آزمون، باید بر روي یک سیستم پیشگیري استفاده

8-17-4-4-2- 

کننـده  هـاي پـایش  ، باید براي آزمون عملکـرد هشـدار   2استفاده شده براي کنترل سطح آب آستر زده شدهاتصال 

 گرفته شود.  در نظرنظارتی،  يفشار هوا

                                                                                                                                                                                                       
1- Upervisory air 
2- Priming 
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8-17-4-4-3 

بند دوتایی، یک اتصال آزمون پیمـایش یـا منیوفولـد کـه داراي قطـر کـوچکتر از       پیشگیري هم يهابراي سیستم

mm25)in.1ی به یک اریفیس لبه صاف مقاوم به خوردگی باید نصب شود. اریفیس لبـه صـاف مقـاوم    ) نباشد و منته

به خوردگی، براي فراهم نمودن یک جریان برابر با جریـان اسـپرینکلر نـوع نصـب شـده بـر روي سیسـتم مشـخص،         

   باشد.می

8-17-4-4-4 

هاي پیشگیري قفل شده دوتایی، یک اتصال آزمون پیمایش یا منیوفولـد، بایـد در انتهـاي دورتـرین     براي سیستم

لوله اسپرینکلر در باالترین طبقه قرار گیرد و بایـد بـه یـک شـیر قطـع و وصـل در دسـترس و یـک درپـوش کـه از           

mm25)in.1 رنج باشد.باید از آلیاژ ب هاآن) کوچکتر نباشد، مجهز شده باشد و حداقل یکی از 

8-17-4-4-5- 

 باشد.به جاي یک درپوش، یک مغزي و یک سرپوش قابل قبول می

8-17-4-4-6 

-3-2-3-7(و  )1-1-3-2-3-7(هنگامی که ظرفیت (حجم) سیستم پیشگیري همبند دوتایی مطابق با بنـدهاي  

تـا   )3-4-4-17-8( نـدهاي شود، یک اتصال آزمون پیمایش، باید مطابق با بتعیین می )3-1-3-2-3-7(یا بند  )1-2

 ، مجاز به فراهم نمودن یک جریان معادل با یک اسپرینکلر باشد.)8-17-4-4-5(

8-17-4-4-7 

، شـود تعیـین مـی   )4-1-3-2-3-7(بند دوتایی مطابق بـا بنـد   هنگامی که ظرفیت (حجم) سیستم پیشگیري هم

 موارد زیر باید اعمال گردند:

 ، موارد زیر باید اعمال گردند:شودتعیین می )7-3-2-7((حجم) سیستم لوله خشک مطابق با بند 

سازي دو اسـپرینکلر،  باشد، منیوفولد آزمون پیمایش، باید براي شبیههنگامی که جریان از چهار اسپرینکلر می -1

 ابد.یبر روي هر دو خط انشعابی، چیدمان 

باشد، منیوفولـد آزمـون پیمـایش، بایـد طـوري چیـدمان یایـد تـا دو         ینکلر میهنگامی که جریان از سه اسپر -2

ک اسپرینکلر نیز بر روي خط انشعابی مجاور بعدي جـاي داده  یاسپرینکلر، بر روي دورترین خط انشعابی قرار گیرد و 

 شود.

ي آرایـش یابـد تـا دو    اگونـه باشد، منیوفولد آزمـون پیمـایش، بایـد بـه    هنگامی که جریان از دو اسپرینکلر می -3

 اسپرینکلر بر روي دورترین خط انشعابی قرار گیرند.
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-4-17-8(اساس الزامـات بنـد   باشد، منیوفولد آزمون پیمایش، باید برهنگامی که جریان از یک اسپرینکلر می -4

 ، براي یک اتصال آزمون پیمایش، نصب شود.)5-3-4-17-8(تا  )3-3

 سیالبی يهاسیستم -8-17-4-5

 .نیست، مورد نیاز تست (بازرسی)سیستم سیالبی، اتصال در 

 ابزارهاي جریان برگشتی  -8-17-4-6

 شیرهاي جلوگیري از جریان برگشتی -8-17-4-6-1

هاي جریان در سیستم مورد نیاز، از جریان برگشتی و براي آزمون باید در جریان پایینی تمام شیرهاي جلوگیري

 وسایل مهیا شده باشند.

 هاي موجودنصب برروي سیستم -8-17-4-6-2

موجود نصب شوند، باید داراي آنالیز  يهااز جریان برگشتی روي سیستم در صورتی که شیرهاي جلوگیري

هاي ازيسحهیدرولیکی کامل، شامل محاسبات هیدرولیکی تجدید نظر شده، اطالعات جدید جریان آتش و تمام اصال

 کردن افت بار اضافی، باشند.ضروري سیستم براي منطبق 

 لنگیاتصاالت کوچک ش -8-17-5

 ])in.] 5/1)mm38اتصاالت شیلنگ کوتاه -8-17-5-1

8-17-5-1-1 

 د نصب شوند.یبا ])mm]38)in.5/1لنگ یدر جایی که الزم است یک اتصاالت کوچک ش

8-17-5-1-1-1 

 )، باید شیرها جانمایی شود.m5/30)ft100+(m1/9)ft30لنگ یهاي منطقه به اندازه شبراي رسیدن همه بخش

8-17-5-1-1-2 

شود، براي استفاده طور کامل توسط یک سیستم اسپرینکلر تأیید شده، محافظت میبه ساختماندر جایی که 

 باشد.)، نیاز نمیmm38)in.5/1لنگ ی، به وجود خطوط شساختمانساکنین 

 



شتم زامات نصب -فصل ه  309 22/04/99        ال

  

8-17-5-1-1-3 

-8(هاي مشخص شده در بند شود، محل شیرها، به افزایش فاصله در جایی که توسط مقام قانونی مسئول تأیید

 باشند.، مجاز می)17-5-1-1-1

8-17-5-1-2 

دسـتورالعمل  تعریـف شـده مطـابق     IIلنگ کـالس  یش يهالنگ، نیاز به فراهم نمودن الزامات سیستمیاتصاالت ش

 باشد.، نمینشانیایستاده و شیلنگی آتشهاي لوله نصب سیستم

8-17-5-1-3 

 :شودلنگ باید توسط یکی از موارد زیر تأمین یاتصاالت ش

 ؛ساختمانهیدارنت بیرونی  -1

 کشی مجزا براي اتصاالت کوچک شیلنگ کوتاه؛سیستم لوله -2

همه  یاتصاالت شیلنگ شیردار روي رایزرهاي اسپرینکلر، در جایی که چنین اتصاالتی از جریان باالدست -3

 اند؛شیرهاي کنترل اسپرینکلر تشکیل شده

 اسپرینکلر مجاور؛ يهاسیستم -4

اي، سیستم اسـپرینکلر سـقفی در منـاطق مشـابه (بـه شـرطی کـه اسـپرینکلرهاي         در مناطق انبارهاي قفسه -5

 اي، در منطقه مشابه فراهم شده باشند و به صورت مستقل کنترل شوند)قفسه

کشـی سـقفی سیسـتم اسـپرینکلر در     باشند، لولهپوشش یک سیستم لوله ایستاده نمییی که تحت هامکاندر  -6

 ؛یهمان محل اتصال شیلنگ

8-17-5-1-4 

اسپرینکلر لوله تـر   يهانشانی، تنها باید مجاز به اتصال به سیستماستفاده شده براي اهداف آتش یاتصاالت شیلنگ

 باشند:هاي زیر میباشند که تحت تأثیر محدودیت

 )، متصل شود.mm65)in.5/2ایی با قطر کوچکتر از چ لولهیه، نباید بهیکننده اتصال شیلنگهاي تغذیهلهول -1

-17-8( اي و یا هیدرولیکی طراحی شده باشد؛ الزامات بنداي یا شبکهصورت حلقهکشی بهدر جایی که لوله -2

توانـد بـه   و منبـع، مـی   یاتصال شـیلنگ  هکنندنرفته و حداقل اندازه لوله بین لوله تغذیهبه کار  ))1( 5-1-4

mm51)in.2.کاهش یابد ( 

) بـراي  mm25)in.1دهنده به یک اتصال شیلنگی، لولـه بایـد داراي حـداقل انـدازه     کشی سرویسبراي لوله -3

 ي افقی تا  اهرمسی
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) mm38)in.5/1کننده در اتصاالت شیلنگ چندگانه، دورها باید به طـور کلـی حـداقل    کشی عملبراي لوله  -4

 باشند.

 ) باشد.mm25)in.1کشی باید براي دورهاي عمودي حداقل لوله -5

 bar9/6) در روي یک اتصـال شـیلنگ بـیش از    mm38)in.5/1مانده در یک خروجی در جایی که فشار باقی -6

)psi100( مانـده در خروجـی تـا    کننده فشـار بایـد بـراي محـدود کـردن فشـار بـاقی       باشد، یک ابزار تنظیم

psi100)9/6  (فراهم شود.بار 

 نشانیاتصاالت شیلنگ براي استفاده آتش -8-17-5-2

8-17-5-2-1 

) بـراي اسـتفاده   mm64)in.5/2ي با فضاهاي بـا خطـرات انـدك یـا معمـولی، شـیرهاي شـیلنگ        هاساختماندر 

 نشانی، باید مجاز به اتصال یافتن به رایزرهاي سیستم اسپرینکلر لوله تر، باشند.آتش

8-17-5-2-2 

 کار گرفته شوند:هاي زیر باید بهمحدودیت

باشد، بایـد داراي  هر اتصال از یک لوله ایستاده که بخشی از یک سیستم مشترك با یک سیستم اسپرینکلر می -1

 با اندازه مشابه با اتصال باشد. یک طرفهیک شیر کنترل مجزا و شیر 

ت هیدرولیکی نشان دهـد کـه یـک رایـزر بـا      ) باشد، مگر اینکه محاسباmm102)in.4حداقل اندازه رایزر باید  -2

 کند و جریان شیلنگ این اجازه را بدهد.اندازه کوچکتر اسپرینکلر را کفایت می

جداسـازي یـک    مکانهر اسپرینکلر مشترك با رایزر لوله ایستاده، باید با یک شیر کنترل رایزر مجهز باشد تا ا -3

نشـانی  رایزر بدون قطع کردن منبع بـه دیگـر رایزرهـا از منبـع مشـابه تغذیـه، فـراهم شـود. (بـراي اتصـاالت آتـش           

 مراجعه کنید). )8-6(اسپرینکلر به بخش  يهادهنده لوله ایستاده و سیستمسرویس

  

 



 )هاحریق (اسپرینکلر يخودکار اطفابارنده هاي نصب شبکهو  / دستورالعمل طراحی311 

 

 

 

 

 فصل نهم
  

 2، مهاربندي1آویزان کردن

سیستم  3و مقید کردن

 کشی لوله
 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Hanging 
2 - Bracing 
3 - Restraint 
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 آویزها -9-1

 کلیات-9-1-1

9-1-1-1 

 باشند. )1-9(اند انواع آویزها باید مطابق با الزامات بخش فراهم نشده )2-1-1-9(تا زمانی که الزامات بند 

9-1-1-2 

در برگرفتن تمام موارد زیر باید یک جایگزین مورد قبول براي  اي برايآویزهاي مورد تأیید یک مهندس حرفه

 باشد: )1-9( الزامات بخش

 1در هر نقطه از ساپورت )kg114)lb250برابر وزن لوله پر از آب به عالوه  5آویزها باید براي تحمل کردن  -1

 کشی طراحی شوند.لوله

 باشند. این نقاط ساپورت براي پشتیبانی کردن سیستم باید کافی -2

نشان داده شـده اسـت، فضـاي بـین      )(ب)1-2-2-9(یا جدول  )(الف)1-2-2-9(گونه که در جدول همان -3

 آویزها نباید از مقادیر داده شده براي نوع لوله تجاوز کند.

 اجزاي آویزها باید از جنس آهن باشند. -4

د، بایـد ارائـه شـوند، کـه     شـون کـه توسـط مقـام بازدیدکننـده درخواسـت مـی      هنگامی جزئیات محاسبات -5

 کشی، اتصاالت و ضرایب ایمنی مجاز است.هاي توسعه یافته در آویزها، لولهدهنده تنشنشان

9-1-1-3 

-9(و  )2-1-1-9( اي تأیید شده و مطابق با بندهايهاي ساپورت مشترك باید توسط یک مهندس حرفهسازه

 باشند. )1-1-3

9-1-1-3-1 

 باشد. )2-1-3-1-1-9(یا  )1-1-3-1-1-9(طراحی سازه ساپورت مشترك باید براساس بندهاي 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Support 
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9-1-1-3-1-1 

هاي توزیع باید مجاز باشند تا توسط یک سازه ساپورت مشترك طراحـی شـده   لوله اسپرینکلر و دیگر سیستم

هـاي توزیـع سـاپورت شـده بـه عـالوه       برابر وزن لوله اسپرینکلر پر شده از آب و دیگـر سیسـتم   5براي پشتیبانی 

kg114)lb250.بر اساس تنش نهایی مجاز، ساپورت شوند ،( 

9-1-1-3-1-2 

هاي توزیع باید مجاز باشند تا توسط یک سازه ساپورت مشترك طراحـی شـده   ه اسپرینکلر و دیگر سیستملول

نـیم برابـر    کیلـوگرم) و یـک و   114پوند ( 250برابر وزن لوله اسپرینکلر پر شده از آب به عالوه 5براي پشتیبانی 

 هاي توزیع ساپورت شده، پشتیبانی گردند. وزن همه دیگر سیستم

9-1-1-3-1-3 

 نباید به عنوان یک سازه ساپورت مشترك لحاظ شود. ساختمانسازه 

9-1-1-3-1-4 

 کار روند.به )3-3-1-2-9(نباید براي بند  )1-3-1-1-9(الزامات بند 

9-1-1-3-1-5 

 هاي اسپرینکلر بر اساس ارتعاش، انبساط و انقباض حرارتی یا دیگر عوامل ناسـازگار هایی که با سیستمسیستم

 کننده، مشترك باشند.هاي ساپورتاشند نباید در سازهبمی

9-1-1-4 

هاي ناشی از زلزله نیـاز  کننده آتش پایه آبی براي محافظت در مقابل آسیبهاي محافظتدر جایی که سیستم

 را نیز برآورده کنند. )7-3-9(باشند، آویزها همچنین باید الزامات بند می

 نامهگواهیاستاندارد یا  -9-1-1-5

9-1-1-5-1 

، اجزاي مجموعه آویز که مستقیماً بـه لولـه   )3-5-1-1-9(یا  )2-5-1-1-9(به غیر از موارد مجاز در بندهاي 

 نامه فنی باشند.داراي استاندارد یا گواهیاتصال دارند باید  ساختمانیا به سازه 
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9-1-1-5-2 

 .نامه باشندداراي استاندارد یا گواهیتا ها، نیاز نیست آویزهاي فوالد نرمه ساخته شده از میله

9-1-1-5-3 

داراي انـد، نیـاز نیسـت تـا     مشـخص شـده   )5-1-9(و  )4-1-9-3-1-9(ونـه کـه در بنـدهاي    گها همانبست

 باشند. نامهاستاندارد یا گواهی

9-1-1-5-4 

نامه باشند و مطـابق بـا   گواهیصورتی که داراي استاندارد یا عنوان بخشی از مجموعه آویز، دربه ،هادیگر بست

   باشند.مجاز می نامه نصب شوند،الزامات استاندارد یا گواهی

 مصالح اجزا -9-1-1-6

9-1-1-6-1 

 باید از آهن باشند. هاآن، آویزها و اجزاي )3-6-1-1-9( یا )2-6-1-1-9(به غیر از موارد مجاز بندهاي 

9-1-1-6-2 

داراي تأییـد و بـراي ایـن منظـور      ،آتش متناسب با نوع خطـر، آزمـون  هاي اجزاي غیر فلزي که توسط آزمون

 باشند، قابل پذیرش هستند.وهمچنین مطابق با دیگر الزامات این بخش می بوده نامهاستاندارد یا گواهی

9-1-1-6-3 

 ی کـاربردي مجـاز  ساختماناي وجود دارند و توسط کدهاي هاي استانداردي که درون اجزاي صلب سازهسوراخ

عنـوان  انـد، مجـاز هسـتند بـه    را برآورده کرده دستورالعملباشند و فاصله و شرایط ساپورت براي آویزهاي این می

 کشی سیستم استفاده شوند.آویزها براي ساپورت کردن لوله

 ايآویزهاي ذوزنقه -9-1-1-7

9-1-1-7-1 

اي باشـد کـه اسـاس    گونهها باید بهپورتاي، حداقل اندازه نبشی فوالدي یا فاصله بین سابراي آویزهاي ذوزنقه

 1-7-1-1-9(از اساس مقطع در دسترس جزء ذوزنقـه از جـدول    )(الف)1-7-1-1-9(مقطع مورد نیاز در جدول 

 تجاوز نکند. )(ب)
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9-1-1-7-2 

 مقاطع دیگري که اساس مقطع برابر یا بزرگتري دارند، قابل قبول است.

9-1-1-7-3 

 بزرگتر باید نصب شوند. هاي با ساق عموديتمام نبشی

9-1-1-7-4 

 اي براي جلوگیري از لغزش باید ایمن شوند.اجزاي ذوزنقه

9-1-1-7-5 

باشـد   )5-1-1-9( اي متصل شده است باید مطابق با بندتمام اجزاي هر مجموعه آویز که به یک عضو ذوزنقه

 د.اي باشد که اسپرینکلرهاي آویزان لوله را ساپورت کنو باید به اندازه

9-1-1-7-6 

اي لولـه بایـد بـراي مناسـب انـدازه لولـه عضـو        نصب شده بر روي یک عضو ذوزنقـه  2یا رکابک 1حلقه، تسمه

 اي ساخته و استفاده شوند.ذوزنقه

9-1-1-7-7 

mm2).in16 هاي مورد استفاده براي پیچ کردن نباید از قطر پیچ به اندازهسوراخ
 بزرگتر باشند.) 1

 
  

                                                                                                                                                                                                 
1 - Strap 
2 - Clevis 
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  .in)3(اساس مقطع مورد نیاز براي اعضاي ذوزنقه  -(الف)1-7-1-1-9جدول 

 10براساس فوالد رده  –اي ساپورت شده است ابعاد اسمی لوله
Span)ft( 1 25/1 5/1 2 5/2 3 5/3 4 5 6 8 10 
5/1 08/0 08/0 09/0 09/0 10/0 11/0 12/0 13/0 15/0 18/0 26/0 34/0 
0/2 11/0 11/0 12/0 13/0 14/0 15/0 16/0 17/0 20/0 24/0 34/0 45/0 
5/2 14/0 14/0 15/0 16/0 18/0 21/0 23/0 25/0 30/0 36/0 50/0 69/0 
0/3 16/0 17/0 18/0 19/0 20/0 22/0 24/0 26/0 31/0 36/0 51/0 67/0 
5/3 19/0 20/0 21/0 22/0 24/0 26/0 28/0 30/0 36/0 42/0 60/0 78/0 
0/4 22/0 22/0 24/0 25/0 27/0 30/0 32/0 34/0 41/0 48/0 68/0 89/0 
5/4 24/0 25/0 27/0 28/0 30/0 33/0 36/0 38/0 46/0 54/0 77/0 01/1 
0/5 27/0 28/0 30/0 31/0 34/0 37/0 40/0 43/0 51/0 60/0 85/0 12/1 
5/5 30/0 31/0 33/0 34/0 37/0 41/0 44/0 47/0 56/0 66/0 94/0 23/1 
0/6 33/0 34/0 35/0 38/0 41/0 44/0 48/0 51/0 61/0 71/0 02/1 34/1 
5/6 35/0 36/0 38/0 41/0 44/0 48/0 52/0 56/0 66/0 77/0 11/1 45/1 
0/7 38/0 39/0 41/0 44/0 47/0 52/0 56/0 60/0 71/0 83/0 19/1 56/1 
5/7 41/0 42/0 44/0 47/0 51/0 55/0 60/0 64/0 76/0 89/0 28/1 68/1 
0/8 43/0 45/0 47/0 50/0 54/0 59/0 63/0 68/0 82/0 95/0 36/1 79/1 
5/8 46/0 48/0 50/0 53/0 58/0 63/0 67/0 73/0 87/0 01/1 45/1 90/1 
0/9 49/0 50/0 53/0 56/0 61/0 66/0 71/0 77/0 92/0 07/1 53/1 01/2 
5/9 52/0 53/0 56/0 60/0 64/0 70/0 75/0 81/0 97/0 13/1 62/1 12/2 
0/10 54/0 56/0 59/0 63/0 68/0 74/0 79/0 85/0 02/1 19/1 70/1 23/2 
5/10 57/0 59/0 62/0 66/0 71/0 78/0 83/0 90/0 07/1 25/1 79/1 35/2 
0/11 60/0 62/0 65/0 69/0 74/0 81/0 87/0 94/0 12/1 31/1 87/1 46/2 
5/11 63/0 64/0 68/0 72/0 78/0 85/0 91/0 98/0 17/1 37/1 96/1 57/2 
0/12 65/0 67/0 71/0 75/0 81/0 89/0 95/0 02/1 22/1 43/1 04/2 68/2 
5/12 68/0 70/0 74/0 78/0 85/0 92/0 99/0 07/1 27/1 49/1 13/2 79/2 
0/13 71/0 73/0 77/0 81/0 88/0 96/0 03/1 11/1 33/1 55/1 21/2 90/2 
5/13 73/0 76/0 80/0 85/0 91/0 00/1 07/1 15/1 38/1 61/1 30/2 02/3 
0/14 76/0 78/0 83/0 88/0 95/0 03/1 11/1 20/1 43/1 67/1 38/2 13/3 
5/14 79/0 81/0 86/0 91/0 98/0 07/1 15/1 24/1 48/1 73/1 47/2 24/3 
0/15 82/0 84/0 89/0 94/0 02/1 11/1 19/1 28/1 53/1 79/1 56/2 35/3 
5/15 84/0 87/0 92/0 97/0 05/1 14/1 23/1 32/1 58/1 85/1 64/2 46/3 
0/16 87/0 90/0 95/0 00/1 08/1 18/1 27/1 37/1 63/1 91/1 73/2 58/3 

 40براساس فوالد رده  –اي که ساپورت شده است ابعاد اسمی لوله
Span)ft( 1 25/1 5/1 2 5/2 3 5/3 4 5 6 8 10 
5/1 08/0 09/0 09/0 1/0 11/0 12/0 14/0 15/0 18/0 22/0 30/0 41/0 
0/2 11/0 11/0 12/0 13/0 15/0 16/0 18/0 20/0 24/0 29/0 40/0 55/0 
5/2 14/0 14/0 15/0 16/0 17/0 18/0 20/0 21/0 25/0 30/0 43/0 56/0 
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0/3 16/0 17/0 18/0 20/0 22/0 25/0 27/0 30/0 36/0 43/0 60/0 82/0 
5/3 19/0 20/0 21/0 23/0 26/0 29/0 32/0 35/0 42/0 51/0 70/0 96/0 
0/4 22/0 23/0 24/0 26/0 29/0 33/0 36/0 40/0 48/0 58/0 80/0 10/1 
5/4 25/0 26/0 27/0 29/0 33/0 37/0 41/0 45/0 54/0 65/0 90/0 23/1 
0/5 27/0 29/0 30/0 33/0 37/0 41/0 42/0 49/0 60/0 72/0 00/1 37/1 
5/5 30/0 31/0 33/0 36/0 40/0 45/0 50/0 54/0 66/0 79/0 10/1 51/1 
0/6 33/0 34/0 36/0 39/0 44/0 49/0 54/0 59/0 72/0 87/0 20/1 64/1 
5/6 36/0 37/0 40/0 42/0 48/0 54/0 59/0 64/0 78/0 94/0 31/1 78/1 
0/7 38/0 40/0 43/0 46/0 52/0 58/0 63/0 69/0 84/0 01/1 41/1 92/1 
5/7 41/0 43/0 46/0 49/0 52/0 58/0 63/0 69/0 84/0 01/1 41/1 92/1 
0/8 44/0 48/0 49/0 52/0 59/0 66/0 72/0 79/0 96/0 16/1 61/1 19/2 
5/8 47/0 48/0 52/0 56/0 63/0 70/0 77/0 84/0 02/1 23/1 71/1 33/2 
0/9 49/0 51/0 55/0 59/0 66/0 74/0 81/1 89/0 08/1 30/1 81/1 47/2 
5/9 52/0 54/0 58/0 62/0 70/0 78/0 86/0 94/0 14/1 37/1 91/1 60/2 
0/10 55/0 57/0 61/0 65/0 74/0 82/0 90/0 99/0 20/1 45/1 01/2 74/2 
5/10 58/0 60/0 64/0 69/0 77/0 86/0 95/0 04/1 26/1 52/1 11/2 88/2 
0/11 60/0 63/0 67/0 72/0 81/0 91/0 99/0 09/1 32/1 59/1 21/2 01/3 
5/11 63/0 66/0 70/0 75/0 85/0 95/0 04/1 14/1 38/1 66/1 31/2 14/3 
0/12 66/0 68/0 73/0 78/0 88/0 99/0 08/1 19/1 44/1 73/1 41/2 29/3 
5/12 69/0 71/0 76/0 82/0 92/0 03/1 13/1 24/1 5/1 81/1 51/2 43/3 
0/13 71/0 74/0 79/0 85/0 96/0 17/1 07/1 29/1 56/1 88/1 61/2 56/3 
5/13 74/0 77/0 82/0 88/0 99/0 11/1 22/1 34/1 62/1 95/1 71/2 70/3 
0/14 77/0 80/0 85/0 91/0 03/1 15/1 26/1 39/1 68/1 02/2 81/2 84/3 
5/14 80/0 83/0 88/0 95/0 07/1 19/1 31/1 43/1 74/1 1/2 91/2 97/3 
0/15 82/0 86/0 91/0 98/0 10/1 24/1 35/1 48/1 8/1 17/2 01/3 11/4 
5/15 85/0 88/0 94/0 01/1 14/1 28/1 4/1 53/1 86/1 24/2 11/3 25/4 
0/16 88/0 91/0 97/0 05/1 18/1 32/1 44/1 58/1 92/1 31/2 21/3 39/4 

9-1-1-7-8 

 ها باید به همراه یک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ

 ساپورت از اجزاي غیرسیستمی -9-1-1-8

9-1-1-8-1 

 سیستمی نباید مورد استفاده قرار بگیرند.اجزاي غیرکشی اسپرینکلر یا آویزها براي ساپورت لوله
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9-1-1-8-2 

-1-9(بنـد   هاي ساپورت مشترك مطابق بااستفاده از سازه مکاناي باشد که اگونهکشی اسپرینکلر باید بهلوله

 داشته باشد. وجود )1-3

 هاي آویزمیله -9-1-2

9-1-2-1 

اي باشد که براي استفاده گونهبرآورده نشده است، اندازه میله آویز باید به )2-2-1-9(که الزامات بند  تا زمانی

 کمتر باشد. )1-2-1-9(ها نباید از مقادیر داده شده در جدول با مجموعه آویز مورد تأیید باشد و اندازه میله
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 ).3in( اساس مقطع دردسترس آویزهاي ذوزنقه متداول -(ب) 1-7-1-1-9جدول 

 ).3inمدول ( ).inنبشی ( ).3inمدول( لوله
in. mm 

    10رده 
1 25 0.12 11

2
× 11

2
× 3

16
 0.10 

114 32 0.19 2 × 2 × 1
16

 0.13 

112 40 0.26 2 × 11
2

× 3
16

 0.18 

2 50 0.42 2 × 2 × 3
16

 0.19 

212 65 0.69 2 × 2 × 1
4
 0.25 

3 80 1.04 21
2

× 11
2

× 3
16

 0.28 

312 90 1.38 21
2

× 2 × 3
16

 0.29 

4 100 1.76 2 × 2 × 5
16

 0.30 

5 125 3.03 21
2

× 21
2

× 3
16

 0.30 

6 150 4.35 2 × 2 × 3
8
 0.35 

   21
2

× 21
2

× 1
4
 0.39 

   3 × 2 × 3
16

 0.41 
 40رده 

1 25 0.13 3 × 21
2

× 3
16

 0.43 

114 32 0.23 3 × 3 × 3
16

 0.44 

112 40 0.33 21
2

× 21
2

× 5
16

 0.48 

2 50 0.56 3 × 2 × 1
4
 0.54 

212 65 1.06 21
2

× 2 × 3
8
 0.55 

3 80 1.72 21
2

× 21
2

× 3
8
 0.57 

312 90 2.39 3 × 3 × 1
4
 `0.58 

4 100 3.21 3 × 3 × 5
16

 0.71 

5 125 5.45 21
2

× 21
2

× 1
2
 0.72 

6 150 8.50 31
2

× 21
2

× 1
4
 0.75 

   3 × 21
2

× 3
8
 0.81 

   3 × 3 × 3
8
 0.83 

   31
2

× 21
2

× 5
16

 0.93 
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 هاي میله آویزاندازه -1-2-1-9جدول 

 قطر میله  اندازه لوله
in. mm in. mm 

3 100 4و شاملباال تا 
8
 5/9 

5 125 1
2
 7/12 

6 150 
 

 

8 200  

10 250 5
8
 9/15 

12 300   

9-1-2-2 

 وسیلهباید در جایی که مجموعه آویز به  ،)1-2-1-9(هاي با قطر کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول میله

هاي لوله بیـان شـده در   هاي اندازهو مطابق با محدودیت نامه بودهداراي استاندارد یا گواهیید، أیآزمایشگاه مورد ت

 اند، مجاز به استفاده باشند.مجزا نصب شده هاي آنها،نامهاستانداردها یا گواهی

9-1-2-3 

ها هاي آویز شاخهو یا بزرگتر باشد، کاهش در بارگذاري جانبی بر روي میله 12در  6در جایی که شیب شاخه 

 ي زیر برآورده شود:هاباید به یکی از روش

 عالوه بر آویزهاي اصلی مورد نیاز، آویز دوم نیز نصب شود.  -1

 گرفته شود. در نظرهاي مهاربندي جانبی و عرضی بر روي خطوط اصلی مجموعه -2

 دار استفاده کنند.اي مفصلآویزهاي لوله انشعابی از یک اتصال سازه -3

 کند.هاي آویز ساپورت میمیلهابزارهاي معادل که از لوله انشعابی  -4

 شکل -Uهاي چنگک -9-1-2-4

 کمتر باشند.) 4-2-1-9(شکل نباید از مقادیر داده شده در جدول  -Uاندازه مصالح میله چنگک 

 1خار مغزي -9-1-2-5

9-1-2-5-1 

 باشد. )1-5-2-1-9( اندازه مصالح میله براي خارهاي مغزي نباید کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول

                                                                                                                                                                                                 
1 - Eye rods 
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9-1-2-5-2 

 خارهاي مغزي باید براي اجتناب از حرکات جانبی با واشرها قفلی، ایمن شوند.

9-1-2-5-3 

اند، خار مغزي باید با یک واشر مسـطح بـزرگ   اي چوبی بسته شدهدر جایی که خارهاي مغزي به اجزاي سازه

 اي، عالوه بر واشر قفلی، ساپورت شوند.مستقیماً در مقابل جزء سازه

 

 شکل -Uهاي میله چنگک اندازه -4-2-1-9جدول 
 کقطر میله چنگ اندازه لوله

in. mm in. mm 

 50 2و شامل 2تا 
16

5
 

9/7 

21
 5/9 83 150تا  65 6تا   2

8 200 
2

1
 

7/12 

 هاي خارهاي مغزياندازه -1-5-2-1-9جدول 

 اندازه لوله
 قطر میله

 خار جوشکاري شده با شده خم خار با
in. mm in. mm in. mm 

3 100 4 و شامل 4تا 
8
 5/9 3

8
 5/9 

5 125 1
2
 7/12 1

2
 7/12 

6 150 1
2
 7/12 1

2
 7/12 

8 200 3
4
 1/19 1

2
 7/12 

 

 هاهاي رزوه شده میلهقسمت -9-1-2-6

 دار یا خمیده باشند.فرمها نباید هاي رزوه شده میلهقسمت

 ها در بتنبست - 9-1-3

9-1-3-1 

هـاي پـیش   باشد، اسـتفاده از مجموعـه  ممنوع می )3-3-1-9(یا  )2-3-1-9(در مواردي که با بندهاي  به جز

بـراي  نامـه  داراي استاندارد یـا گـواهی   هو انکرهاي پس نصب شدنامه داراي استاندارد یا گواهینصب شده در بتن 
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 آویزها، براي خطوط اصلی و انشعابی باید مجاز باشند. حفاظت از

9-1-3-2 

بـراي خطـوط انشـعابی، جـایی کـه       به جزاي استفاده شود، انکرهاي از پیش نصب شده نباید در بتن سربارهت

 اند.هاي سراسري یا آویزهاي متصل به بتن جایگزین شدهمهارهاي از پیش نصب شده با بولت

9-1-3-3 

 هاي گچی یا دیگر مواد نرم مشابه استفاده شوند.پیش نصب شده نباید در سقفنکرهاي از ات

9-1-3-4 

برآورده شده است، انکرهاي از پیش نصب شده باید در موقعیت  )5-3-1-9(در مواردي که الزامات بند  جزبه 

 جان تیرهاي بتنی به صورت افقی نصب شوند.

9-1-3-5 

 ب شده در موقعیت عمودي تحت هر یک از شرایط زیر نصب شوند:باید اجازه داد تا انکرهاي از پیش نص

) یـا  mm100)in.4هاي بـا قطـر   هاي داراي شن یا مصالح شکسته براي پشتیبانی از لولهکه از بتنهنگامی -1

 کمتر استفاده شده است.

همچون خرپاهـا   ايکه مهارهاي از پس نصب شده با آویزهاي مستقیماً اتصال یافته به اجزاي سازههنگامی -2

جـایگزین   ))mm125)in.5هـاي  و تیرهاي باربر فوالدي یا اتصال یافته به جان تیرهاي بتنی (براي حمایت از لوله

 شده باشند.

 با همدیگر فاصله نداشته باشند. )m3)ft10هنگامی که مهارهاي پس نصب شده بیش از  -3

9-1-3-6 

تیرها باید در باالي خط سراسري میله یـا در بـاالي قسـمت    ها براي مهارهاي از پس نصب شده درکنار سوراخ

 کننده باشند.هاي فوالدي تقویتتحتانی میله

9-1-3-7 

ها براي مهارهاي پس نصب شده، استفاده شده در موقعیت عمودي براي فراهم نمودن تماس یکسان بـا  سوراخ

 کاري شوند.روپوش در تمام پیرامون آن، باید سوراخ
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9-1-3-8 

 استفاده شده، کمتر باشد. شده براي نوع روکش مشخص از مقادیر نصب شده نباید پس مهار سوراخ عمق

 هاي تفنگیکوبپین -9-1-3-9

9-1-3-9-1 

داراي اسـتاندارد یـا   هاي تفنگی، جوشی و ابزارهـاي مـورد اسـتفاده بـراي نصـب ایـن وسـایل بایـد         کوبپین

 باشند.نامه گواهی

9-1-3-9-2 

اسـتاندارد یـا   شوند باید مطابق بـا  ها داخل آن نصب میی که پینساختماناندازه لوله، موقعیت نصب و مصالح 

 باشند. هاآن نامهگواهی

9-1-3-9-3 

حـداقل   دارينگـه ها توانایی اند، براي تعیین اینکه این پینها قرار گرفتهپین هاآنهاي معرف بتن که در نمونه

هـاي  ) بـراي لولـه  lb1000(kg454هاي کـوچکتر،  ) یا لولهin.2(mm50هاي براي لوله )kg341)lb750بارگذاري 

متـري  میلـی  125یـا   100هاي براي لوله )lb1200(kg545) و in.5/3یا  in.5/2 ،in.3متري (میلی 90یا  80، 65

)in.4  یاin.5.را دارند، باید آزمون شوند ( 

9-1-3-9-4 

 کوب تفنگی متصل باشد.ر مستقیم به پینوطدهنده باید بهافزایشهاي) هاي(کوپلینگبوشن

 حداقل اندازه پیچ براي بتن -9-1-3-10

9-1-3-10-1 

اندازه پیچی که به همراه آویز استفاده شده و درون بتن نصب شده نبایـد کمتـر از مقـادیر مشـخص شـده در      

 باشد. )1-10-3-1-9(جدول 

9-1-3-10-2 

mm2)in. 1د به اندازه ها نبایهاي پیچسوراخ
16

 از قطر پیچ باشد. ) بزرگتر
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9-1-3-10-3 

 ها باید به همراه یک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ

 ها در فوالدبست -9-1-4

9-1-4-1 

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیهاي تفنگی و پودري، مورد استفاده براي نصب این وسایل باید کوبپین

9-1-4-2 

اسـتاندارد یـا   شوند باید مطابق بـا  ها داخل آن نصب میی که پینساختماناندازه لوله، موقعیت نصب و مصالح 

 باشند هاآن نامهگواهی

9-1-4-3 

هاي جوشـی اتصـال   دهنده باید مستقیماً به استادهاي میخکوب شده با تفنگ پودري یا پینهاي افزایشبوشن

 یابند.

9-1-4-4 

) اتصـال  gauge12)mm3هاي آویزها نباید توسط جوشکاري به فوالد کمتر از، هاي جوشی یا دیگر قسمتپین

 یابند.

 حداقل اندازه پیچ براي استیل -9-1-4-5

9-1-4-5-1 

اندازه پیچی که به همراه آویز استفاده شده و درون فوالد نصب شده نباید کمتر از مقـادیر مشـخص شـده در    

 اشد.ب )1-5-4-1-9(جدول 

9-1-4-5-2 

mm 2)in. 1نباید به اندازهها هاي پیچسوراخ
16

 ، بزرگتر از قطر پیچ باشد.)

9-1-4-5-3 

 ها باید به همراه یک واشر و مهره تخت استفاده شوند.پیچ

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 326  (ا

 

 ها در چوببست -9-1-5

 خودکار پیچ -9-1-5-1

9-1-5-1-1 

یـا کـوچکتر اسـتفاده     )mm50)in.2 هـاي براي لولهپیچ خودکار باید تنها در موقعیت افقی در جان تیر و تنها 

 شوند.

9-1-5-1-2 

 باشند استفاده شوند.نقطه اتصال می 2پیچ خودکار تنها باید در اتصال به آویزهایی که نیازمند 
 

 حداقل اندازه پیچ براي فوالد -1-5-4-1-9جدول 
 پیچ اندازه انداره لوله

in. mm in. mm 

 100و شامل 100تا  4و شامل 4تا 
8

3 10 

5 125 
2

1 12 

6 150   
8 200   

10 250 
8

5 15 

12 300 
4

3 20 

 

 هابا پیچ U-هاي نوعهاي سقفی و چنگکفلنج -9-1-5-2

9-1-5-2-1 

هاي سـقفی و  برآورده شده است، براي فلنج )3-2-5-1-9(و  )2-2-5-1-9(ر مواردي که الزامات بند د به جز

 باشند. )1-2-5-1-9( ها نباید کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول، ابعاد پیچU-هاي نوعچنگک
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9-1-5-2-2 

را  )mm50)in.2هـایی بـا طـول    بندي سقف و ضخامت لبه اجـازه اسـتفاده از پـیچ   هنگامی که ضخامت تخته

) نسـبت بـه   ft10(m3باید به همراه آویزهایی کـه در فواصـل حـداکثر     )mm45)in.75/1هایی با طول چندهد، پی

 همدیگر قرار دارند، استفاده شوند.

 بولت یا پیچ خودکار آچارخور -9-1-5-3

9-1-5-3-1 

برآورده شده است، اندازه بولت، پیچ متـري یـا پـیچ خودکـار      )2-3-5-1-9(در مواردي که الزامات بند  به جز

آچارخور استفاده شده همراه با یک آویز نصب شده بر روي سمت کناري تیر نباید کمتر از مقادیر مشـخص شـده   

 باشد. )3-5-1-9(در جدول 

9-1-5-3-2 

هـایی بـا   ) را ندهد، پیچmm64 )n.i5/2هایی با طول ها اجازه استفاده از پیچجایی که ضخامت تیرها یا تیرچه

) نسـبت بـه همـدیگر قـرار دارنـد،      ft10(m3باید به همراه آویزهایی که در فواصـل حـداکثر    )mm50)in.2طول 

 استفاده شوند.

9-1-5-3-3 

mm2/3)1آچـارخور بایـد بـه میـزان      هـاي خودکـار  هاي از قبل دریل شده بـراي پـیچ  تمام سوراخ
8

in. (  کمتـر

 پیچ خودکار آچارخور باشد.ازحداکثر قطر ریشه 

9-1-5-3-4 

mm2)in. 1ها نباید به اندازه هاي پیچسوراخ
16

 )، بزرگتر از قطر پیچ باشد.

9-1-5-3-5 

 ها باید به همراه یک مهره و واشر تخت استفاده شوند.پیچ

 چوبهاي پیچ -9-1-5-4

 هاي چوب باید با یک پیچ گوشتی نصب شوند.پیچ
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 هامیخ -9-1-5-5

 ها نباید براي بستن آویزها مورد تأیید قرار گیرند.میخ

 
 انواع متداول آویزهاي قابل قبول  -5-1-9شکل 
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 هاي چوبیهاي کنار الوار یا تیرچهپیچ -9-1-5-6

9-1-5-6-1 

)، از لبه پـایینی جـایی کـه خطـوط انشـعابی را      mm64)in.5/2هاي چوبی نباید از هاي کنار الوار یا تیرچهپیچ

 کنند، کوتاهتر باشند.) از جایی که خطوط اصلی را مهار میmm75)in.3کنند و نباید کمتر از ساپورت می

9-1-5-6-2 

تـر، قـرار   ) یا ضخیمin.2(mm50هاي کاري شده با میخمیخ 1هاينباید براي تسمه )1-6-5-1-9(الزامات بند 

 کار روند.هاي فوالدي بهباالي تیرگرفته بر 

 2هاي دوسر رزوهمیله -9-1-5-7

 حداقل اندازه میله دوسر رزوه -9-1-5-7-1

 باشد. )1-7-5-1-9(اندازه میله دوسر رزوه نباید کمتر از الزامات جدول 

9-1-5-7-2 

هاي دوسر رزوه یلهها که در آن مبندي سقف و حداقل عرض وجه پایینی تیرها یا تیرچهحداقل ضخامت تخته

 باشند. )2-7-5-1-9(اند نباید کمتر از مقادیر مشخص شده در جدول استفاده شده

9-1-5-7-3 

 ) مورد استفاده قرار گیرند.mm100)in.4هاي با قطر بزرگتر از هاي دوسر رزوه نباید براي مهار لولهمیله

9-1-5-7-4 

mm2/3)in. 1هاي دوسر رزوه باید به میزان ها از قبل دریل شده براي میلهتمام سوراخ
8

) کمتر از حداکثر قطـر  

 هاي دوسر رزوه باشد.ریشه میله

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Strip 
2 - Coach Screw 
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 نصب آویزهاي لوله -9-2

 کلیات -9-2-1

   1پوشش زیر سقف -9-2-1-1

9-2-1-1-1 

صـورت  کشـی اسـپرینکلر بایـد بـه    ه اسـت، لولـه  برآورده شـد  )2-1-1-2-9(جز در مواردي که الزامات بند ه ب

 مستقل، از پوشش زیر سقف مهار شود.
 

  

                                                                                                                                                                                                 
1 - Ceiling sheeting 
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 U-هاي نوعهاي سقف و چنگکابعاد پیچ براي لبه فلنج -1-2-5-1-9جدول 

 اندازه لوله
 in. mm 

 فلنج سقفی دو پیچی 
 in165× in. 5/1.پیچ آچارخور  یا in. 5/1 ×18پیچ چوبی نمره  50 2و شامل  2تا 

 فلنج سقفی سه پیچی 
 in. 5/1 ×18پیچ چوبی نمره  50 2و شامل  2تا 

 .in.2× inپیچ آچارخور ( 65 5/2
8

3( 

3 80  
5/3 90  

 )in.2× in.5/0پیچ آچارخور ( 100 4
5 125  
6 150  
 )in.2× in. 85پیچ آچارخور ( 200 8

 فلنج سقفی چهار پیچی 
.18inپیچ چوبی نمره  50 2و شامل  2تا  +5/1 

 )in. 83× in.5/1پیچ آچارخور ( 65 5/2
3 80  
5/3 90  

 )in.5/0× in.3پیچ آچارخور ( 100 4
5 125  
6 150  

in.پیچ آچارخور ( 200 8
8

3× in.3( 

 Uهاي نوع کچنگ 
 in.2 ×16پیچ خودکار نمره  50 2و شامل  2تا 

in.پیچ آچارخور ( 65 5/2
8

3× in.5/2( 

3 80  
5/3 90  

 )in.5/0× in.3( پیچ آچارخور 100 4
5 125  
6 150  

( .inپیچ آچارخور  200 8
8

5×3( 
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 تیري سمت کنارخودکار براي  یا پیچپیچ هاي اندازهحداقل  -1-3-5-1-9جدول 

 اندازه لوله
اندازه پیچ یا پیچ خودکار 

 آچارخور

طول پیچ خودکار که براي 
تیرهاي چوبی استفاده 

 شوندمی
in. mm in. mm in. mm 

5/2 10 83 50 2و شامل  5/2تا 
 

65 
 76 3 12 21 150تا  65 (شامل) 6تا  2

8 200 85 15 3 76 

 حداقل اندازه میله دوسر رزوه -1-7-5-1-9جدول 
 حداقل نفوذ قطر میله اندازه لوله

in. mm in. mm in. mm 
 100 4و شامل  4تا 

8
3

 
10 3 75 

 م ن م ن م ن م ن 100  4 بزرگتر از
 ن: مجاز نیست.م 
 

9-2-1-1-2 

هـاي سـفالی   ) یـا کـوچکتر زیـر سـقف    mm40)in.5/1هـاي  از لوله دارينگهتنها باید براي  1آویزهاي چنگالی

 توخالی یا مشبک فلزي و رابیتس و گچ مجاز باشند.

 هاي انبارش  رك -9-2-1-2

هاي انبـارش یـا   باید از سازه ركکشی هاي انبارش نصب شده باشد، لولهکشی اسپرینکلر در ركجایی که لوله

 محافظت شود. )3-9و  2-9(هاي یا مطابق با شرایط بخش ساختمانسازه 
 

 بندي سقف و عرض تیر یا تیرچهحداقل ضخامت تخته  -2-7-5-1-9جدول 
 پهناي اسمی تیر یا وجه اتصال ضخامت تخته اسمی اندازه لوله

in. mm in. mm in. mm 
 50 2 75 3 50 2و شامل  2تا 
5/2

 
65 4 100 2 50 

3 80     
5/3 90     
4 100 4 100 3 79 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Taggle 
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 ساختمانسازه  -9-2-1-3

9-2-1-3-1 

ـ  کشی اسپرینکلر بهبرده شده است، لولهکار به )3-3-1-2-9(مگر آنکه الزامات بند  وسـیله  هطور اساسی بایـد ب

) در نقطـه آویـز را   kg114)lb250 مهار شود، که باید تحمل بار لوله پرشده از آب به عالوه حداقل ساختمانسازه 

مجـاز شـده    )1-4-1-2-9(و  )3-3-1-2-9(و  )2-1-1-2-9(داشته باشد، به غیر از جاهایی که توسط بنـدهاي  

 است.

9-2-1-3-2 

 باشد، استفاده شوند.اي مقتضی ضروري میسازهاي باید در جایی که انتقال بارها به اجزاي آویزهاي ذوزنقه

 پذیر اسپرینکلرانعطاف شیلنگاتصاالت  -9-2-1-3-3

9-2-1-3-3-1 

با هـدف   هاآنو دیگر اجزاي مهارکننده نامه داراي استاندارد یا گواهیپذیر اسپرینکلر انعطاف شیلنگاتصاالت 

استاندارد یـا  کشی سیستم اسپرینکلر به اسپرینکلرها باید مطابق با الزامات دهنده لولههاي اتصالاستفاده در نصب

 هاي نصب باشد.شامل تمام دستورالعمل نامهگواهی

9-2-1-3-3-2 

اشـته  هنگامی که نصب شدند و توسط یک سقف معلق مهار شدند، سقف بایـد شـرایط اسـتاندارد مربـوط را د    

 باشد.

9-2-1-3-3 

سـقف معلـق    وسـیله طول دارد و به) m8/1)ft6پذیر اسپرینکلر بیشتر از انعطاف شیلنگدر جایی که اتصاالت 

شود، آویزهاي متصل به سازه، به منطور اطمینـان از اینکـه حـداکثر    پشتیبان می )2-3-3-1-2-9(مطابق با بند 

 استفاده از آویز(ها) متصل به سازه اظافی، الزامی است. شود،) بیشتر نمیm8/1)ft6طول بدون مهار از 
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9-2-1-3-4 

هاي پذیر اسپرینکلر براي اتصال اسپرینکلرها به خطوط انشعابی در سقفانعطاف شیلنگدر جایی که اتصاالت 

باید بـر روي اجـزاي مهارکننـده تهیـه     » برچسب محدود کردن جابجایی اسپرینکلر«شوند، یک معلق استفاده می

 ود.ش

 عرشه فوالدي   -9-2-1-4

9-2-1-4-1 

) یـا کـوچکتر   mm25)in.1هاي آویزهاي خط انشعابی متصل به عرشه فوالدي فقط باید براي پشتیبانی از لوله

 ها انجام گیرد.مجاز باشند و از طریق سوراخ کردن یا پانچ کردن بخش عمودي عرشه فوالدي و با استفاده از پیچ

9-2-1-4-2 

mm5/9)in. 3فاصله از پایین سوراخ پیچ تا پایین عضو عمودي نباید کمتر از 
8

 باشد. )

9-2-1-5 

هـاي  یـا از سـاپورت   ساختمانکشی باید از سازه کشی اسپرینکلر زیر کانال نصب شده باشد، لولهجایی که لوله

مقدار بار مشخص شـده در بنـد    هایی قادر به تحمل بار کانال وکانال پشتیبانی شود به شرط آنکه چنین ساپورت

 باشند. )9-2-1-3-1(

 حداکثر فاصله بین آویزها -9-2-2

9-2-2-1 

 )(ب)1-2-2-9( یا جدول )(الف)1-2-2-9(حداکثر فاصله بین آویزها نباید از مقادیر مشخص شده در جدول 

 برده شده است.کار به )4-2-9(مواردي که مقررات بند  به جزتجاوز کند 

9-2-2-2 

بایـد بـه طـور مشـخص در     نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   حداکثر فاصله بین آویزها بـراي لولـه غیرفلـزي    

 هاي محصول مجزا اصالح شوند.نامهاستانداردها یا گواهی
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 محل آویزها بر روي خطوط انشعابی  -9-2-3

9-2-3-1 

مشـخص   )1-3-6(طور کـه در بنـد   باید براي پشتیبانی از لوله فلزي یا تیوب مسی همان )3-2-9(زیر بخش 

   باشد.می )2-2-9(رود و موضوع الزامات کار بهشده است، 
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 )in.-ftحداکثر فاصله بین آویزها ( -الف -1-2-2-9جدول 

 
 )mm( اندازه لوله اسمی

𝟑𝟑
𝟒𝟒
 1 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟒𝟒
 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟐𝟐
 2 𝟐𝟐𝟏𝟏

𝟐𝟐
 3 𝟑𝟑𝟏𝟏

𝟐𝟐
 4 5 6 8 

لوله فوالدي 
رزوه  به جز

 شده سبک
 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 12-0 12-0 ق ن

لوله فوالدي 
رزوه شده 

 سبک
 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 12-0 12-0 12-0 12-0 12-0 12-0 ن.ق

 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 12-0 12-0 12-0 10-0 10-0 8-0 8-0  لوله مسی 

لوله 
CPVC 

 .نق .نق .نق .نق .نق 0-10 0-9 0-8 0-7 6-6 0-6 6-5

لوله مجرایی 
 15-0 15-0 .نق 15-0 .نق 15-0 .نق .نق .نق .نق .نق .نق آهنی -

 ق.ن: قابل کاربرد نیست

 متر)میلی -حداکثر فاصله بین آویزها (متر -ب- 1-2-2-9جدول 

 
 )mm(اندازه لوله اسمی

20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 200 
رزوه شده  به جزلوله فوالدي 

 سبک 
 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 7/3 7/3 ق.ن

 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 7/3 ق.ن لوله فوالدي رزوه شده سبک 
 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 7/3 7/3 0/3 4/2 4/2  لوله مسی 

 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن CPVC 7/1 8/1 2 1/2 4/2 7/2 0/3لوله 
 ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن ق.ن آهنی -لوله مجرایی 

 .ق.ن: قابل کاربرد نیست
 

 حداقل تعداد آویزها -9-2-3-2

9-2-3-2-1 

-2-3-2-9(تا  )2-2-3-2-9(نباید براي هر بخش لوله کمتر از یک آویز وجود داشته باشد، مگر آنکه الزامات 

 برآورده شده باشد. )5

9-2-3-2-2 

اند، آویزهـا مجـاز هسـتند کـه حـداکثر در      ) قرار گرفتهm8/1)ft6در جایی که اسپرینکلرها در فواصل کمتر از 

 اند،  برآورده شده )3-2-3-2-9() از همدیگر قرار گیرند، مگر آنکه الزامات بند m 7/3)ft12فواصل 
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9-2-3-2-3 

-2-9(یکی، بر روي یک مقطع پیوسته لوله، فاصلۀ آویز باید مطابق با جدول مکانهاي جوشی یا براي خروجی

 باشد. )(ب)1-2-2-9(یا جدول  )(الف)-2

9-2-3-2-4 

) نیاز به آویز ندارند مگر روي خط پایان یک سیستم مشـخص یـا جـایی    m 8/1)ft6هاي ابتدایی کمتر از طول

 که یک آویز لوله اصلی میانی حذف شده باشد.  

9-2-3-2-5 

-1-2-2-9( هنگامی که فاصله تجمیعی بین آویزهاي روي خطـوط انشـعابی از فاصـله مـورد نیـاز در جـدول      

 تجاوز نکند، یک بخش منفرد از لوله نیاز به آویز ندارد. )(ب)-1-2-2-9(و جدول  )(الف)

 فاصله تا آویزها -9-2-3-3

 ) باشد.mm76)in.3ید کمتر از فاصله بین یک آویز و خط مرکزي یک اسپرینکلر باالزن نبا

 هاي مهار نشدهطول -9-2-3-4

9-2-3-4-1 

براي لوله فوالدي، طول افقی مهار نشده بین اسپرینکلر انتهایی و آخرین آویز روي خط (لوله) نباید بزرگتـر از  

m9/0)in.36 براي لوله (mm25)in.1 ،(m2/1)in.48 براي لوله (mm32)in 1 1
4

هـاي  ) براي لولـه in.60(m5/1) و 

mm40)in. 1 1
2

 هاي  بزرگتر باشد.) یا لوله

9-2-3-4-2 

براي تیوب مسی، طول افقی مهار نشده بین اسپرینکلر انتهایی و آخرین آویز روي خط (لوله) نباید بزرگتـر از  

mm457)in.18 براي لوله (mm25)in.1 ،(mm610)in.24 براي لوله (mm32)in. 1 1
4

 ) برايin.30(mm762) و 

mm40)in. 1هاي لوله 1
2

 هاي بزرگتر باشد.)  یا لوله

9-2-3-4-3 

تجاوز شود، لولـه بایـد تـا بعـد از اسـپرینکلر       )2-4-3-2-9(و  )1-4-3-2-9(هاي بند جایی که از محدودیت

 .شودآخري امتداد یابد و با یک آویز اضافی مهار 
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9-2-3-4-4 

) و شـاخه بـاالي سـقفی کـه اسـپرینکلرها در      bar7)psi100طول پشتیبانی نشده با حداکثر فشـار بـیش از    

 آن سقف قرار دارند. زن زیرموقعیت پایین

9-2-3-4-4-1 

در جایی که حداکثر فشار استاتیک یا جاري، هر کدام در اسپرینکلر بیشتر باشد، به جز فشار ناشـی از اتصـال   

) بیشتر شـود و یـک شـاخه بـاالي سـقف اسـپرینکلرهاي سـقفی در        bar9/6)psi 100نشانی اعمال شده، از آتش

زن کننده و اسـپرینکلر انتهـایی در موقعیـت پـایین    زن را تأمین کند، مجموعه آویز مهار لوله تأمینموقعیت پایین

 باید از نوعی باشد که از حرکت رو به باالي لوله جلوگیري کند.

9-2-3-4-4-2 

زن یا لوله رابط رو به پایین و آخرین آویز شـاخه  نکلر انتهایی در موقعیت پایینطول ساپورت نشده بین اسپری

 ) براي لوله مسی باشد.in.6(mm150) براي لوله فوالدي و mm300)in.12نباید بزرگتر از 

9-2-3-4-4-3 

شود، لوله باید دورتر از اسـپرینکلر انتهـایی امتـداد    تخطی می )2-4-4-3-2-9(هنگامی که از محدودیت بند 

 یابد و توسط یک آویز اضافی مهار شود.

9-2-3-4-4-4 

ترین آویز به اسپرینکلر باید از نوعی باشد که از حرکت رو به بـاالي لولـه جلـوگیري شـود، مگـر آنکـه       نزدیک

 ده شده باشد.استفا )1-3-3-1-2-9(شیلنگ انعطاف پذیر اسپرینکلر مطابق 

 نشدهطول بازوي انتهایی مهار  -9-2-3-5

9-2-3-5-1 

طول افقی تجمیعی یک بازوي انتهایی مهار نشده تا یک اسپرینکلر، لوله عمودي رو به پایین، یا لولـه عمـودي   

 ) براي تیوب مسی بیشتر شود.in.12(mm300) براي لوله فوالدي و mm610)in.24رو به باال نباید از 
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9-2-3-5-2 

 کننـده ) و شاخه بـاالي سـقف تـأمین   bar9/6)psi001طول بازوي انتهایی مهار نشده با حداکثر فشار بیش از 

 زن زیر سقف.اسپرینکلرها در موقعیت پایین

9-2-3-5-2-1 

در جایی که حداکثر فشار استاتیک یا جاري، هر کدام در اسپرینکلرها بیشتر باشد، اتصال بخش آتـش اعمـال   

) تجاوز کند و یک خط (لوله) انشعابی باالي یـک سـقف اسـپرینکلرها را در موقعیـت     bar9/6)psi100شود، از می

آویزان زیر سقف تأمین و تغذیه کند، طول افقی تجمیعی یک بازو انتهایی مهـار نشـده تـا یـک اسـپرینکلر، لولـه       

) in.6(mm150هـاي فـوالدي و   وله) براي لmm300)in.12عمودي رو به پایین، یا لوله عمودي رو به باال نباید از 

 براي تیوب مسی بزرگتر باشد.

9-2-3-5-2-2 

 ترین آویز به اسپرینکلر باید از نوعی باشد که از حرکت رو به باالي لوله جلوگیري کند.نزدیک

9-2-3-6 

 دیواري نصب شده بر روي دیوار باید براي جلوگیري از حرکات مهار شوند. اسپرینکلرهاي

 هاي عمودي رو به بااللوله -9-2-3-7

 ) یا بزرگتر باید در مقابل حرکات جانبی مهار شوند.m2/1)ft4  هاي عمودي رو به بااللوله

 هاي اصلیموقعیت آویزها روي لوله -9-2-4

9-2-4-1 

فراهم شده است، بین هر خط (لولـه) انشـعابی، یـا روي     )6-4-2-9(تا  )2-4-2-9(مواردي که الزامات  به جز

 باشند. )2-2-9(باشد، آویزهاي لوله اصلی باید مطابق با هر شاخه، هر کدام که داراي ابعاد کوچکتري می

9-2-4-2 

یکی روي یک بخش پیوسته لوله، فاصله آویز باید مطابق بـا جـدول   مکانهاي جوش داده شده یا براي خروجی

 باشد. )(ب)1-2-2-9(یا جدول  )(الف)9-2-2-1(
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9-2-4-3 

کـه داراي دو شـاخه، آویـز میـانی      1هاییهاي لوله فوالدي در زیر طاقهاي اصلی انشعاب در سیستمبراي لوله

به شرط آنکه یک آویز متصل به تیرك فرعی بر روي هر شاخه نصـب شـده باشـد و تـا      شودمجاز است که حذف 

 هاي اصلی انشعاب نزدیک باشد.دهد به لولهفرعی اجازه میآنجایی که محل تیرك 

9-2-4-3-1 

 نصب شوند. )3-2-9(بند مانده آویزهاي شاخه باید مطابق با باقی

9-2-4-4 

خط لولـه تغذیـه اصـلی     3هاي داراي هاي لوله فوالدي تنها در زیرطاقهاي انشعاب اصلی در سیستمبراي لوله

ار، تنها یک آویز میانی مجاز به حذف شدن است به شرط آنکه یک آویـز متصـل بـه    صورت تغذیه از وسط یا کنبه

هاي اصـلی  دهد به لولهتیرك فرعی بر روي هر شاخه نصب شده باشد و تا آنجایی که محل تیرك فرعی اجازه می

 انشعاب نزدیک باشد.

9-2-4-4-1 

 نصب شوند. )3-2-9( بند مانده آویزهاي شاخه باید مطابق باباقی

9-2-4-5 

شـاخه یـا لولـه تغذیـه      4هـاي داراي  هاي لوله فوالدي تنها در زیرطاقهاي اصلی انشعاب در سیستمبراي لوله

شـرط آنکـه حـداکثر فاصـله     صورت تغذیه از وسط یا کنار، دو آویز میانی مجاز به حذف شدن است بهاصلی که به

شد و یک آویز متصل به تیـرك فرعـی بـر روي هـر     بیشتر نبا )3-2-9(بند بین آویزها از فواصل مشخص شده در 

 دهد به لوله انشعاب نزدیک باشد.شاخه نصب شده باشد و تا آنجایی که محل تیرك فرعی اجازه می

9-2-4-6 

اي میانی باید نصب شود، مگر آنکه لوله اصـلی تـا نزذیـک اعضـاي قـاب      در انتهاي لوله اصلی، آویزهاي ذوزنقه

توانـد مطـابق بنـدهاي    ز در آن نقطه، امتداد یافته باشد. در این صورت آویز میانی مـی سازه، بوسیله نصب یک آوی

 حذف شود. )5-4-2-9(تا ) 9-2-4-3(

                                                                                                                                                                                                 
1 - Bay 
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9-2-4-7 

یک بخش مجزا از لوله نباید به یک آویز نیاز داشته باشد هنگامی که فاصله تجمیعی بین آویزهاي روي شبکه 

 تجاوز نکند. )(ب)1-2-2-9(و  )(الف)1-2-2-9(از فاصله مورد نیاز در جدول 

 مهار رایزرها -9-2-5

9-2-5-1 

) mm610)in.24هاي رایزر یا آویزهاي قرار گرفته بـر روي اتصـاالت افقـی تاحـداکثر     رایزرها باید توسط گیره

 خط سراسري رایزر محافظت و پشتیبانی شوند.

9-2-5-2 

 استفاده قرار گیرند.هاي مهارکننده رایزر نباید از نوع پیچی، مورد گیره

9-2-5-3 

هاي آویز در موقعیت افقی، مجـاز بـه مهـار    هاي رایزر متصل شده (مهار شده به دیوارها با استفاده از میلهگیره

 باشند.عمودي رایزرها نمی

 ي چند طبقههاساختمان -9-2-5-4

9-2-5-4-1 

طبقه، در هر طبقه یک در میان، بـاال و پـایین   ترین ي چند طبقه، مهارهاي رایزر باید در پایینهاساختماندر 

 ها مسیر و در باالي رایزر فراهم شوند.خمیدگی

9-2-5-4-2 

چنین باید لوله را براي جلوگیري از حرکت رو به باال در محور لوله ناشـی  ترین طبقه، همهاي باالي پایینمهار

 پذیر، مهار نماید.از استفاده از اتصاالت انعطاف

9-2-5-4-3 

 تشکیل دهد. مهار زمینی باید اولین سطح مهار رایزر را شوند،جایی که رایزرها به زمین مهار می در
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9-2-5-4-4 

شوند، اولین سطح سقف بـاالي شکسـت   باشند یا از سطح زمین شروع نمیجایی که رایزرها داراي شکست می

 مسیر باید اولین سطح مهار رایزر را تشکیل دهد.

9-2-5-5 

 ) باشد.m6/7)ft25مهارها براي رایزرها نباید بیشتر از فاصله بین 

  1دارندههاي نگهپایه -9-2-6

 کلیات -9-2-6-1

9-2-6-1-1 

بایـد   )6-2-9(روند، الزامات بنـد  کار میکشی سیستم بهدارنده براي پشتیبانی از لولههاي نگهدر جایی که پایه

 برآورده شده باشند.   )2-1-6-2-9(که الزامات بند کار روند مگر اینبه

9-2-6-1-2 

اي به رسمیت شناخته شده با داشتن همه مـوارد زیـر   دارنده تأیید شده توسط یک مهندس حرفههاي نگهپایه

 باشند: )6-2-9(باید جایگزین قابل قبولی براي الزامات بند 

برابـر   5دارنده لوله باید طوري طراحی شده باشند که توانایی حمایت و محافظت از حـداقل  هاي نگهپایه )1(

 کشی داشته باشند.را در هر نقطه از پشتیبان لوله) kg114)lb250مجموع وزن لوله پر شده از آب به عالوه 

 پشتیبان باید براي پشتیبانی از سیستم کافی باشند. طاین نقا )2(

هاي لوله نباید بیش از مقدار داده شده براي نوعی از لوله چنانچـه در جـدول   دارندهگذاري بین نگهفاصله )3(

 داده شده، باشد. )(ب)1-2-2-9(یا جدول  )(الف)9-2-2-1(

 دارنده لوله و اجزاي آن باید آهنی باشند.نگه پایه )4(

سیسـتم و عوامـل    کشـی دارنده لوله، اتصاالت و لولـه هاي توسعه یافته در نگهزمانی که نشان دادن تنش )5(

 ایمنی مجاز توسط مرجع ذیصالح بازبینی الزامی است، محاسبات جزئی باید ثبت شوند. 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Pipe stands 
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9-2-6-1-3 

کننده در برابر آتش پایه آبی در برابر آسیب ناشـی از زلزلـه   هاي محافظتاست سیستم در جایی که الزام شده

 برآورده کند.را نیز  )8-3-9(محافظت شده باشند، لوله باید الزامات بند 

 دهندهمواد جزء تشکیل -9-2-6-2

9-2-6-2-1 

 مجاز شده باشند.   )22-6-2-9(دارنده لوله و اجزاي آن باید آهنی باشند مگر اینکه در بند نگه پایه

9-2-6-2-2 

هاي آتش اثبات شده براي کاربرد در خطر مناسب و مطابق با الزامـات دیگـر ایـن    اجزاء غیرآهنی که با آزمون

 بخش هستند، باید قابل قبول باشند.

9-2-6-3-2 

دارنده بـا  هاي نگهمجاز است که به وسیله پایه 40) و شامل آن با رده mm200)in.10قطرهاي لوله حداکثر تا 

 که همه شرایط زیر برآورده شوند:) نگه داشته شوند، زمانیmm50)in.2قطر 

اي که نگه داشـته  دارنده لوله تا خط مرکزي لولهیه نگه) باشد چنانچه از پاft4(m2/1حداکثر ارتفاع باید  )1(

 گیري شده باشد.شود، اندازهمی

 پایه لوله باید به صورت محوري بارگذاري شده باشد. )2(

9-2-6-3-3 

آمـده   )(ب) -1-2-2-9(یـا   )(الـف) 1-2-2-9(هاي لوله نباید از مقادیري که در جـدول  دارندهفاصله بین نگه

 بیشتر شود.

 دارنده لولهپایه نگه -9-2-6-4

9-2-6-4-1 

 دارنده لوله باید با روشی تأیید شده، محافظت شود.پایه نگه
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9-2-6-4-2 

هـاي فـوالدي   خور یا فلـنج هاي آهنی قابل انعطاف و چکشدارنده لوله باید رزوه شده با فلنجصفحات پایه نگه

 باشد. )1-4-6(جوش داده شده مطابق با جدول 

9-2-6-4-2-1 

باید براي کاربرد در صفحه فوالدي جـوش شـده    )2-3-6-2-9(هاي نصب شده مطابق بند دارندهاي نگههپایه

 مجاز باشند.

9-2-6-4-3 

نامـه فنـی یـا    هاي باید به یک کف بتنی یا پاخور با استفاده از مهارهاي بتنی داراي گـواهی دارندههاي نگهپایه

 دیگر وسایل گواهی و تأیید شده، محکم شوند.

9-2-6-4-4 

 مهار باید براي اتصال به صفحه پایه به کف استفاده شود. 4حداقل 

9-2-6-4-5 

شـامل آن و   و )in.3(mm75دارنده تـا  براي قطرهاي پایه نگه )mm5/12)in.5/0 حداقل قطر براي مهارها باید

mm6/15)in.5
 و بزرگتر باشد. )in.4(mm100دارنده با قطر هاي نگهبراي پایه) �8

9-2-6-4-5-1 

in.3(mm4/9مهارهاي  باشد، )2-3-6-2-9(دارنده مطابق بند جایی که پایه نگه
 باید مجاز باشند. )�8

 زلزله  ناشی از هايکشی در مقابل تخریبمحافظت از لوله -9-3

یکی مکـان اي از جمله تأسیسات اي اجزاي غیرسازهایران، ضوابط طراحی لرزه 2800در ویرایش آخر استاندارد 

در کشـور الزامـی اسـت کـه مخـتص       دستورالعملو برقی ارائه شده است. لذا رعایت این ضوابط در چارچوب این 

ها بـا اهمیـت زیـاد و خیلـی زیـاد      ساختمانها با اهمیت متوسط و تعداد طبقات بیش از هشت طبقه و ساختمان

 باشد.می
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 کلیات -9-3-1

9-3-1-1 

کننده آتش پایه آبی نیاز بـه محافظـت در مقابـل تخریـب ناشـی از زلزلـه       هاي محافظتدر جایی که، سیستم

 .شودفراهم  )2-1-3-9( بند باید اعمال شود مگر اینکه الزامات )3-9(دارند، الزامات بخش 

9-3-1-2 

اي هاي اسپرینکلر در مقابل زلزله که بر اساس آنالیز زلزلـه کننده محافظت از سیستمهاي جایگزین فراهمروش

اي است که عملکرد سیستم حـداقل  گونهباشند و بهاي داراي صالحیت، میاهی شده توسط یک مهندس حرفهگو

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.باشد، میاي قابل انتظار میتحت نیروهاي زلزله ساختمانمعادل با عملکرد سازه 

 موانع اسپرینکلرها -9-3-1-3

 باشند. )8(نباید مسیرتخلیه اسپرینکلر را مسدود کنند و باید مطابق با قوانین موانع فصل  2و قیود 1مهاربندها

 هابوشن -9-3-2

9-3-2-1 

دهنـد بایـد بـه    دار لوله را اتصال میکه انتهاي دندانهنامه داراي استاندارد یا گواهیپذیر هاي لوله انعطافبوشن

mm65)in 2هاي هاي مجزاي لولهشگرفته شوند تا بخ در نظرعنوان مفصل خمیدگی  1
2

) یا بزرگتر اجازه حرکات 

 اند را داشته باشند.را که به آن اتصال یافته ساختمانهاي مجزاي متفاوت با بخش

9-3-2-2 

 هاي ساختاري درون یک سیستم باید چیدمان یابند.ها براي منطبق شدن با جداسازيبوشن

9-3-2-3 

پذیرتر از مقادیر مورد نیاز این بخش باید با یک مهاربنـد اضـافی هماننـد    هاي انعطافهاي شامل بوشنسیستم

 .شودمجهز  )9-5-5-3-9(موارد مورد نیاز در بخش 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Braces 
2 - Restraints 
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9-3-2-3-1 

 پذیر باید مطابق زیر نصب گردند:هاي انعطافبوشن

 ه الزامات زیر فراهم شوند:) باال و پایین رایزرها، مگر اینکmm610)in.24تا فاصله   -1

 باشند.پذیر مجاز به حذف شدن میهاي انعطاف) بوشنm 9/0)ft3در رایزرهاي کوچکتر از  -الف

 باشد.پذیر کافی می) یک بوشن انعطافft7تا  m1/2 )ft3تا  m9/0در رایزرهاي  -ب

 ي چندطبقه.هاساختمان) پایین کف در in.24(mm600) باال و تا فاصله mm300)in.12تا فاصله  -2

، )4-3-9() سطح دیوار، مگر اینکه مطابق بـا  mm300)ft1روي هر دو طرف دیوارهاي بتنی یا بنایی درون  -3

 فاصله الزم فراهم شده باشد.

 ) از درز انبساطmm600)in.24تا فاصله   -4

هایی از سیسـتم  ) به بخشft51(m 6/4) باالي لوله عمودي رو به پایین بزرگتر از mm600)in.24تا فاصله  -5

 نظر از اندازه لوله.کنند، صرفکه بیش از یک اسپرینکلر را تغذیه می

) پایین هر نقطه میانی مهـار شـده بـراي رایـزر یـا دیگـر       in.24(mm600) باال و mm600)in.24تا فاصله  -6

 هاي عمودي.لوله

9-3-2-3-2 

پذیر زیر کف در باالي محل تحویل انشعابات اصلی به لوله اصلی تغذیـه کـف باشـد،    هنگامی که بوشن انعطاف

 :شودپذیر باید مطابق با یکی از موارد زیر فراهم یک بوشن انعطاف

 صورت افقی باشد.) از تحویل در جایی که محل تحویل بهmm600)in.24هاي افقی تا فاصله در بخش -1

 باشد.هاي عمودي از تحویل در جایی که محل تحویل شامل یک رایزر میدر بخش -2

 هاي عمودي رو به پایینپذیر براي لولههاي انعطافبوشن -9-3-2-4

اي، هاي عمـودي رو بـه پـایین بـه خطـوط شـیلنگی، اسـپرینکلرهاي قفسـه        پذیر براي لولههاي انعطافبوشن

 صورت زیر نصب گردند:نظر از اندازه لوله بهصرفها و ساختارهاي خود ایستا باید طبقهنیم

 )  باالي لوله عمودي رو به پایینmm600)in.24تا فاصله  -1

هاي لولـه  ) باالي باالترین اتصال پشتیبان لوله عمودي رو به پایین جایی که مهارmm600)in.24تا فاصله  -2

 اند.هفراهم شد میان طبقهعمودي رو به پایین براي سازه، قفسه یا 

) باالي پایین لوله عمودي رو به پایین جایی کـه هـیچ مهـار اضـافی بـراي لولـه       mm600)in.24تا فاصله  -3

 عمودي رو به پایین فراهم نشده است.
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 مجموعه جداسازي زلزله -9-3-3

9-3-3-1 

ر از انـدازه، از درز  ظـ نکشـی اسـپرینکلر، صـرف   یک مجموعه جداسازي زلزله مورد تأیید باید در جایی که لوله

 .شودکند، نصب ، در سطح زمین و در باالي آن عبور میساختمانانبساط جداساز زلزله 

9-3-3-2 

اي که اجازه حرکت گونهپذیر باشند بههاي انعطافاي باید متشکل از اتصاالت یا لولههاي جداساز لرزهمجموعه

صله جداسازي شده به دو برابر اندازه معمولش و حرکـت  کافی براي بسته شدن فاصله جداسازي شده، باز شدن فا

 نسبت به فاصله جداسازي شده در دو جهت دیگر به مقداري برابر فاصله جداسازي شده را فراهم کند.

9-3-3-3 

دسـت محـل تـا حـداکثر     باالدسـت و پـایین   چهـار راهـی در   باید شامل یک مهاربندزلزله مجموعه جداسازي 

m8/1)ft6 جداسازي باشد.) از مجموعه 

9-3-3-4 

 اتصالی داشته باشند.زلزله مهاربندي نباید به مجموعه جداسازي 
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). in.4(mm100ها با قطر اسمی تا  ) در محل تقاطع لولهmm200)in.8اي با فاصله جداسازي مجموعه جداساز لرزه -4-3-3-9شکل 

 ها و فواصل باید متناسباً اصالح شوند)طولها، لوله (براي سایر فواصل جداسازي و اندازه
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 فاصله باز -9-3-4

9-3-4-1 

شـامل   هـا سـاختمان هـا، سـکوها و پـی    هـاي پیرامـون دیوارهـا، کـف    کشیفاصله باز باید در اطراف همه لوله

 کشی کمکی فراهم گردند.نشانی و دیگر لولهها، اتصال آتشزهکشی

9-3-4-2 

هاي اند، در جایی که لوله از سوراخمهیا شده )7-4-3-9(تا  )3-4-3-9(بندهاي به غیر از مواردي که الزامات 

اي باشـند کـه قطـر اسـمی     هـا بایـد بـه انـدازه    کند، سـوراخ ها عبور می، دیوارها یا کفهاساختماندر سکوها، پی 

in 3(mm90) تا لوله in.1(mm25) بزرگتر از لوله براي لوله mm50)in.2ها به میزان سوراخ 1
2

) و قطر سـوراخ بـه   

 ) یا بزرگتر باشد.  in.4(mm100هاي ) بزرگتر از قطر لوله براي لولهmm100)in.4میزان 

9-3-4-3 

) بزرگتـر از قطـر   mm50)in.2در جایی که فاصله باز توسط منفذ عبور لوله فراهم شده است، بـا قطـر اسـمی    

in 3(mm90) تا mm25)in.1هاي به اندازه اسمی لوله براي لوله 1
2

هاي بـاز مهیـا شـده    ) قابل قبول است و فاصله

هـاي بـا انـدازه    ) بزرگتـر از قطـر اسـمی لولـه بـراي لولـه      mm100)in.4توسط یک منفذ عبور لوله با قطر اسمی 

mm100)in.4.و بزرگتر قابل قبول است ( 

9-3-4-4 

یازمنـد داشـتن یـک نـرخ     کنـد، کـه ن  هاي شکننده مشابه عبور مـی هاي گچی یا سازهاي که از تختهبراي لوله

 باشد.گونه فاصله باز الزم نمیمقاومت در برابر آتش نیستند، هیچ

9-3-4-5 

قـرار گرفتـه    سـاختمان ) هر دو طرف دیوار، کف، سکو یـا پـی   mm300)ft1پذیر درون هاي انعطافاگر بوشن

 باشد.باشند، نیاز به هیچ فاصله باز نمی

9-3-4-6 

هاي متوالی یا اتصاالتی که یک مجموعـه دیـوار یـا کـف /     ت عمودي از ستونکشی افقی به صورجایی که لوله

 باشد.گونه فاصله باز الزم نمیکند، هیچدهد عبور میسقف را تشکیل می
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9-3-4-7 

پذیري ذاتی معادل با بزرگتر از حـداقل انعطـاف   در جایی که اثبات شده است که لوله غیر فلزي داراي انعطاف

هر دو طرف از دیوار، کـف، سـکو یـا پـی      )mm300)ft1پذیر قرار گرفته درون هاي انعطافنمهیا شده توسط بوش

 باشد.باشد نیاز به فاصله باز نمی ساختمان

9-3-4-8 

باشـد، پـر   کشی باشند، در جایی که الزم مـی پذیر که سازگار با مواد لولهانعطاف باید با یک ماده هاي بازفاصله

 شود.

9-3-4-9 

به هر شکلی عبور نکرده و استفاده نشـده   هاآنکشی اسپرینکلر از ی، که لولهساختمانفاصله باز ناشی از اجزاي 

 ) باشند.mm50)in.2صورت تجمعی باید حداقل است، به

9-3-4-10 

شوند و مطابق بـا بنـد   ی پشتیبان و حمایت میساختمانهاي درون اجزاي کشی توسط سوراخدر جایی که لوله

 باشد.گونه فاصله باز نیاز نمیباشند هیچمی )9-1-1-6-3(

 هاي جانبی مهارکننده -9-3-5

 کلیات   -9-3-5-1

9-3-5-1-1 

منظور تحمل هر دوبار افقی، جانبی و طولی زلزله و همچنین بـراي جلـوگیري از حرکـات    کشی سیستم بهلوله

 عمودي قائم ناشی از بارهاي زلزله باید مهار شده باشند.

9-3-5-1-2 

اتصال یافته است باید مشخص شود که قـادر بـه تحمـل بارهـاي زلزلـه       هاآناي که مهاربندي به اجزاي سازه

 اعمال شده، اضافی هستند.

9-3-5-1-3 

 تعیین شوند. )9-5-3-9(کشی سیستم باید مطابق با بخش بارهاي افقی بر روي لوله
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9-3-5-1-4 

و بـار زلزلـه    )1-3-1-1-9(ساپورت کردن بارهاي ثقلی ذکر شده در یک ساختار پشتیبان مشترك باید براي 

 مجاز باشند. )9-5-3-9(ذکر شده در بند 

9-3-5-1-4-1 

شـود، سـازه بایـد بـراي     که یک سازه ساپورت مشترك براي تحمل بارهاي ثقلی و زلزله اسـتفاده مـی  هنگامی

-3-9(کارگیري بنـدهاي  ه توزیع روي ساختار با بهاي ها طراحی شود و سیستمتحمل این بارها براي تمامی لوله

 هاي توزیع اعمال شود.که به تمام سیستم PI (5/1با یک ضریب اهمیت ( )6-9-5-3-9(یا  )5-9-5

9-3-5-1-5 

-1-9(هاي توزیـع در بنـد   اگر یک سازه ساپورت مشترك براي ساپورت کردن لوله اسپرینکلر و دیگر سیستم 

را فـراهم نکنـد مـوارد زیـر بایـد       )4-1-5-3-9(استفاده شود و آن سازه مقاومت زلزله مورد نیاز در بند ) 1-3-1

 فراهم گردند:

ا منطقه تأثیر شامل لوله اسـپرینکلر پـر شـده از آب و    ب )6-5-3-9(لوله اسپرینکلر با استفاده از روش بند  -1

صورت مستقل مجهز به محافظت زلزله نباشد و بـه سـازه پشـتیبان مشـترك     هاي توزیع دیگر که بهتمام سیستم

 اتصال یافته است، باید مهار شود.

اتصال یافته است، یا سازه که سازه پشتیبان مشترك  ساختمانمهارکننده جانبی اسپرینکلر  باید به همان  -2

 متصل شود.

9-3-5-1-6 

 کار گرفته شوند.کشی پایین دست شیر تخلیه نباید بهبراي لوله )5-3-9(الزامات مهارکننده بند 

   هانامهاستانداردها یا گواهی -9-3-5-2

9-3-5-2-1 

باشند مگر اینکـه  نامه داراي استاندارد یا گواهیبندي جانبی براي حداکثر نرخ بارگذاري باید هاي مهارمجموعه

 مهیا شده باشند. )2-2-5-3-9(الزامات بند 
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9-3-5-2-2 

طـور کـه در   هـا همـان  ها یا میلـه ها)، ورقها (نبشیکننده از لوله، زاویهدر جایی که مهارکننده جانبی استفاده

ــدول  ــف) -8-11-5-3-9(ج ــدول  )(ال ــدول  )(ب) -8-11-5-3-9(و ج ــان داده  )(پ) -8-11-5-3-9(و ج نش

 باشند. نامهاستاندارد یا گواهیداراي کار گرفته شوند، اجزا الزم نیست اند بهشده

9-3-5-2-2-1 

داراي اسـتاندارد یـا   بایـد   هـا آنهاي رابط (اتصاالت) اسـتفاده شـده بـا مـواد ویـژه      اتصاالت مهارکننده و میله

 شوند.نامه گواهی

9-3-5-2-3 

طور که درجه است باید کاهش یابند، همان 90هایی که زاویه مهاربندي با محور قائم کمتر از نصببارها براي 

 نشان داده شده است. )3-2-5-3-9(در جدول 

 

 ترین جزء مجموعه مهارکنندهبار افقی مجاز روي مجموعه مهاربند بر اساس ضعیف -3-2-5-3-9جدول 
 افقی مجازبار  درجات زاویه مهاربند از محورقائم

 000/2تقسیم بر  استانداردنرخ بار  44 تا 30
  414/1تقسیم بر  استانداردنرخ بار  59 تا 45
  155/1تقسیم بر  استانداردنرخ بار  89 تا 60

 استانداردنرخ بار  90

 

 مواد سازنده -9-3-5-3

9-3-5-3-1 

 اجزاي مجموعه مهاربندي جانبی باید از آهن باشند. )2-3-5-3-9(موارد مجاز توسط  به جز

9-3-5-3-2 

اند و براي ایـن  هاي آتش براي کفایت در کاربرد خطر مورد تأیید قرار گرفتهاجزاي غیرآهنی که توسط آزمون 

 اشند.بباشند قابل قبول میاند و مطابق با دیگر الزامات این بخش میشده نامهداراي استاندارد یا گواهیمنظور 
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 طراحی مهاربندي جانبی -9-3-5-4

9-3-5-4-1 

 )2-4-5-3-9(مهاربندي جانبی باید براي تحمل نیروهاي فشاري و کششی طراحی شوند مگر اینکه الزامـات  

 مهیا شده باشند.

9-3-5-4-2 

هاي مهاربندي صرفاً کششی باید در جایی که براي این سرویس ذکر شده است و در جایی که مطـابق  سیستم

 .باشندباشد، مجاز به استفاده شامل دستورالعمل نصب می، نامهاستاندارد یا گواهیهاي با محدودیت

9-3-5-4-3 

ه نباشند، حداکثر بـار مجـاز بایـد بـر اسـاس      باشند چ نامهداراي استاندارد یا گواهیها، چه براي تمام مهاربند

 گرفتن ضرایب ایمنی باشد. در نظرترین جزء مهاربند با ضعیف

 مهاربندي جانبی عرضی   -9-3-5-5

 مهاربندي جانبی عرضی -9-3-5-5-1

هـا و دیگـر   و تمـام شـاخه   هـا آننطـر از انـدازه   هاي اصلی تغذیه و انشعابات اصـلی صـرف  باید براي تمام لوله

mm65)in. 2ها با قطر کشیلوله 1
2

 و بزرگتر، فراهم شود. )

9-3-5-5-1-1 

 6-3-9باید با یک قید مطـابق بـا    هاآنباشند، جایی که خطوط انشعابی با مهاربندي جانبی عرضی مجهز نمی

 مجهز باشند.

9-3-5-5-2 

-5-5-3-9(یـا   )، (پ)، (ت) یـا (ث) (الف)، (ب)-2-5-5-3-9(بندهاي  مهاربندي جانبی عرضی باید مطابق با

 کشی سیستم اسپرینکلر باشند.بر اساس مصالح لوله )3

9-3-5-5-2-1 

باید مجاز به استفاده از مقادیر ارائه شده در جدول  نامهداراي استاندارد یا گواهیطور ویژه لوله غیراستاندارد به

 یا مقادیر تهیه شده توسط سازنده باشند. ))پ(-9-3-5-2(
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9-3-5-5-2-2 

 ) روي مرکز بیشتر شود.m12)ft40فاصله نباید از یک حداکثر فاصله 

9-3-5-5-2-3 

-2-5-5-3-9( حداکثر بار مجاز در منطقه تأثیر یک مهاربندي جانبی نبایـد از مقـادیر داده شـده در جـدول    

 یشتر باشد.ب )3-5-5-3-9(یا از مقادیر محاسبه شده مطابق با  )(ث) -2-5-5-3-9(تا جدول  )(الف)

9-3-5-5-3 

 .شودباید محاسبه  نامه،داراي استاندارد یا گواهیدر منطقه تأثیر براي لوله خاص  )qwF( حداکثر بار

9-3-5-5-4 

کـار  کنند، نبایـد بـه  ) تجاوز نمیft12(m6/3)که از in5/2.(mm65براي مقاطع ابتدایی  )1-5-5-3-9(الزامات 

 گرفته شوند.

9-3-5-5-5 

 متر) باشد. ft6)8/1فاصله بین آخرین مهاربند و انتهاي لوله نباید بیشتر از 

 
  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  355 22/04/99        ک

 
 فوالدي 10براي لوله رده  )ksi 30=yF) در منطقه تأثیر (پوند)، (pwFحداکثر بار ( -1-الف-2-5-5-3-3-9جدول 

 ).inلوله (
 ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله

b20 b25 c30 c35 d40 
1 111 89 73 63 52 

11
4
 176 141 116 99 83 

5/1 241 193 158 136 114 
2 390 312 256 219 183 
5/2 641 513 420 360 301 

3 966 773 633 543 454 
5/3

 
1281 1025 840 720 603 

4 1634 1307 1071 918 769 
5 2814 2251 1844 1581 1324 

 e 4039 3231 2647 2269 1900و بزرگتر 6

ksiFyداراي  Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته:   باشند.می =30 

ksiFyیک  و همچنین  مصالحها در خصوصیات (متوسط) براي گزارش براي تفاوتکارانه عنوان یک مقدار محافظهچنین به هم =30 
 هاي عملیاتی استفاده شد.براي دیگر تنش

a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  عاب اصلیشانهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامی که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.لوله با قطر بزرگتر می 

 
  

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 356  (ا

 
 فوالدي 10لوله رده  براي )kg ،()2mmN/ 207=yFدر منطقه تأثیر ( pwFحداکثر بار  -2-الف-2-5-5-3-3-9جدول 

 )mm( لوله
   m(a( هاي جانبی عرضیمهاربندي فاصله

b1/6 b6/7 c1/9 c7/10 d2/12 
25 50 40 33 29 24 
32 80 64 53 45 38 
40 109 88 72 62 52 
50 177 142 116 99 83 
65 291 233 191 163 137 
80 438 351 287 246 206 

90 581 465 381 327 273 

100 741 593 486 416 349 
125 1276 1021 836 717 601 

e150 1832 1466 1201 1029 862 
 باشند.می )2mmN/ 241=yF(داراي  Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
و  مصـالح هـا در خصوصـیات   (متوسط) براي گزارش براي تفـاوت کارانه عنوان یک مقدار محافظهچنین به  هم )2mmN/ 207=yF(یک 

 هاي عملیاتی استفاده شد.همچنین براي دیگر تنش
a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  عاب اصلیشانهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- قرار گیرد هنگامی که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.تواند مورد استفاده لوله با قطر بزرگتر می 
 

  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  357 22/04/99        ک

 
 فوالدي  40براي لوله رده  )ksi 30=yF(در منطقه تأثیر (پوند)،  )pwF(حداکثر بار  -1-ب-2-5-5-3-3-9جدول 

 ).inلوله (
  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله

b20 b25 c30 c35 d40 
1 121 97 79 68 57 
25/1 214 171 140 120 100 
5/1 306 245 201 172 144 

2 520 416 341 292 245 
5/2 984 787 645 553 463 

3 1597 1278 1047 897 751 
5/3 2219 1775 1455 1247 1044 

4 2981 2385 1954 1675 1402 
5 5061 4049 3317 2843 2381 

 e 7893 6314 5173 4434 3713و بزرگتر 6

ksiFyداراي  Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته:   باشند.می =30 

ksiFyیک   ها در خصوصـیات مـواد و همچنـین   (متوسط) براي گزارش براي تفاوت انهکارعنوان یک مقدار محافظههمچنین به =30 
 هاي عملیاتی استفاده شد.براي دیگر تنش

a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتنه لوله و نزدیک به هر ادر نقطه سوم از دهخطوط انشعابی فرضی 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامیلوله با قطر بزرگتر می 

  

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 358  (ا

 
 فوالدي 40براي لوله رده  )kg ،()2mmN/ 207=yFدر منطقه تأثیر ( )pwF(بار  حداکثر -2-ب -2-5-5-3-3-9جدول 

 )mmلوله (
   m(a( هاي جانبی عرضیمهاربندي فاصله

b1/6 b6/7 c1/9 c7/10 d2/12 
25 55 44 36 31 26 
32 97 78 63 54 45 
40 139 111 91 78 65 
50 236 189 155 132 111 
65 446 357 293 251 210 
80 724 580 475 407 341 
90 1007 805 660 566 474 
100 1352 1082 886 760 636 
125 2296 1837 1505 1290 1080 

e150 3580 2864 2346 2011 1684 
 باشند.می )2mmN/ 241=yF(داراي  Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
و  مصـالح هـا در خصوصـیات   (متوسط) براي گزارش براي تفـاوت کارانه چنین به عنوان یک مقدار محافظه هم )2mmN/ 207=yF(یک 

 هاي عملیاتی استفاده شد.همچنین براي دیگر تنش
a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  عاب اصلیشانهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.د استفاده قرار گیرد هنگامیتواند مورلوله با قطر بزرگتر می 

  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  359 22/04/99        ک

 
  فوالدي 5براي لوله رده  )ksi 30=yF(در منطقه تأثیر (پوند)،  )pwF(حداکثر بار  -1-پ– 2-5-5-3-3-9جدول 

 ).inلوله (

  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله
b20 b25 c30 c35 d40 

1 71 56 46 40 33 
25/1 116 93 76 65 55 
5/1 154 124 101 87 73 

2 246 197 161 138 116 
5/2 459 367 301 258 216 

3 691 552 453 388 325 
5/3 910 728 597 511 428 
e4 1160 928 760 652 546 

ksiFy داراي Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته:   باشند .می =35

ksiFyیک  ها در خصوصـیات مـواد و همچنـین    (متوسط) براي گزارش براي تفاوت انهکارهمچنین به عنوان یک مقدار محافظه =30
 هاي عملیاتی استفاده شد.براي دیگر تنش

a -  بار،جداول براي حداکثر
pw

F باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي اساس پیکربندي در منطقه تأثیر بر 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتدهانه لوله و نزدیک به هر  چهارم ازخطوط انتهایی فرضی در نقطه 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامیلوله با قطر بزرگتر می 
 

  

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 360  (ا

 
   فوالدي  5براي لوله رده ) kg ،()2N/mm 207=yF) در منطقه تأثیر (pwFحداکثر بار (  -2-پ– 2-5-5-3-3-9جدول 

لوله 
)mm( 

   m(a( هاي جانبی عرضیمهاربندي فاصله
b1/6 b6/7 c1/9 c7/10 d2/12 

25 32 25 21 18 15 
32 53 42 34 29 25 
40 70 56 46 39 33 
50 112 89 73 63 53 
65 208 166 137 117 98 
80 313 250 205 176 147 
90 413 330 271 232 194 

e100 526 421 345 296 248 
 باشند.می )2mmN/ 241=yF(داراي  Bنمره  ASTM A53یا  Bنمره  ASTM A106نکته: 
و  مصـالح هـا در خصوصـیات   (متوسط) براي گزارش براي تفـاوت کارانه چنین به عنوان یک مقدار محافظه هم )2mmN/ 207=yF(یک 

 هاي عملیاتی استفاده شد.همچنین براي دیگر تنش
a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  عاب اصلیشانهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شود.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامیلوله با قطر بزرگتر می 

 
  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  361 22/04/99        ک

 
PWحداکثر بار ( -1-ت-2-5-5-3-3-9جدول 

F ،(پوند) در منطقه تأثیر ()ksi 8=yF(  لوله برايCPVC 

لوله 
)in.( 

  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله
b20 b25 c30 c35 d40 

43 15 12 10 8 7 
1 28 22 18 15 13 

411 56 45 37 30 26 
5/1 83 67 55 45 39 

2 161 129 105 87 76 
5/2 286 229 188 154 135 

3 516 416 338 278 243 
a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي اساس پیکربندي در منطقه تأثیر بر 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر 
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d- ساپورتدهانه لوله و نزدیک به هر  خطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم از 

PWحداکثر بار ( -2-ت-2-5-5-3-3-9جدول 
F در منطقه تأثیر ()kg ،()2N/mm 55=yF(  براي لولهCPVC 

لوله 
)mm( 

   m(a( هاي جانبی عرضیمهاربندي فاصله
b1/6 b6/7 c1/9 c7/10 d2/12 

20 7 5 5 4 3 
25 13 10 8 7 6 
32 25 20 17 14 12 
40 38 30 25 20 18 
50 73 59 48 39 34 
65 130 104 85 70 61 
80 234 187 153 126 110 

a-  ،جداول براي حداکثر بارPWF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي اساس پیکربندي در منطقه تأثیر بر 
b-  ساپورت.خطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر 
c-  ساپورت.خطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورت.دهانه لوله و نزدیک به هر  چهارم ازخطوط انتهایی فرضی در نقطه 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 362  (ا

 
 (با اتصاالت Mنوع تیوب مسی براي  )ksi 30=yF() در منطقه تأثیر (پوند)، pwFحداکثر بار ( -1-ث-2-5-5-3-9جدول 

 لحیم شده) 

لوله 
)in.( 

  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله
b20 b25 c30 c35 d40 

43 16 13 10 9 8 
1 29 24 19 16 14 

411 52 42 35 28 25 
5/1 86 69 56 46 41 
e2  180 144 118 97 85 

a- ،جداول براي حداکثر بارpwF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي در منطقه تأثیر براساس پیکربندي 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شوند.میتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگالوله با قطر بزرگتر می 

(با اتصاالت  Mبراي نوع تیوب مسی  )kg ،()2N/mm 3207=yF() در منطقه تأثیر pwFحداکثر بار ( -2-ث-2-5-5-3-9جدول 
 لحیم شده)

لوله 
)mm( 

   m(a( هاي جانبی عرضیمهاربندي فاصله
b1/6 b6/7 c1/9 c7/10 d2/12 

20 3/7 9/5 5 1/4 6/3 
25 2/13 9/10 6/8 3/7 4/6 
32 24 1/19 9/15 7/12 3/11 
40 39 3/31 4/25 9/20 6/18 
50e 6/81 3/65 53 44 6/38 

a- ،جداول براي حداکثر بار pwF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي منطقه تأثیر براساس پیکربندي در 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شوند.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامیلوله با قطر بزرگتر می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  363 22/04/99        ک

 
 )brazed(با اتصاالت  Mبراي نوع تیوب مسی  )ksi 9=yF() در منطقه تأثیر (پوند)، pwFحداکثر بار ( - 3-ث-2-5-5-3-9جدول 

 قطر

  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله
b20 b25 c30 c35 d40 

43 6 5 4 3 3 
1 11 9 7 6 5 

411 20 16 13 12 10 
211 33 27 22 19 16 

e2 70 65 46 39 33 
a- ،جداول براي حداکثر بار pwF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي منطقه تأثیر براساس پیکربندي در 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شوند.تواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامیلوله با قطر بزرگتر می 

(با  Red Brassبراي نوع لوله  )ksi 9=yF( در منطقه تأثیر در منطقه تأثیر (پوند)،) pwF( حداکثر بار  -1-ج-2-5-5-3-9جدول 
 )brazedاتصاالت 

 قطر

  ft(aهاي جانبی عرضی (مهاربندي فاصله
b20 b25 c30 c35 d40 

43 34 27 22 19 16 
1 61 49 40 35 29 

411 116 93 76 65 55 
211 161 129 105 90 76 

e2 272 218 178 153 128 
a- ،جداول براي حداکثر بار pwF باشند.می شاخهو خطوط  انشعاب اصلیهاي منطقه تأثیر براساس پیکربندي در 
b-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در مرکز دهانه لوله و نزدیک به هر  
c-  ساپورتخطوط انشعابی فرضی در نقطه سوم از دهانه لوله و نزدیک به هر 
d-  ساپورتخطوط انتهایی فرضی در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزدیک به هر 
e- که آنالیز مهندسی تصدیق و تأیید شوند.قرار گیرد هنگامیتواند مورد استفاده لوله با قطر بزرگتر می 
 

9-3-5-5-6 

کشی وجود دارد، فاصله تجمیعی بین مهاربنـدهاي جـانبی عرضـی نبایـد از     جایی که یک تغییر در مسیر لوله

 تجاوز کند. )2-2-5-5-3-9(بند حداکثر فاصله مجاز مطابق با 

9-3-5-5-7 

 منبع تغذیه یا لوله اصلی انشعاب باید مجهز به یک مهاربندي عرضی باشد.آخرین طول از لوله در انتهاي یک 
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9-3-5-5-8 

در محـدوده   هـا آنهـاي طـولی عمـل کننـد اگـر      مهاربندهاي عرضی بایـد مجـاز باشـند بـه عنـوان مهاربنـد      

mm600)in.24ادل کشی مهارشده از لحاظ طولی باشند و مهاربند عرضی روي یک لوله معـ ) از محور مرکزي لوله

 یا بزرگتر از لوله مهاربند طولی باشد.

9-3-3-5-9 

 )2-3-9(شوند، غیر از آنچـه در بنـد   پذیر بر روي لوله اصلی انشعابات نصب میهاي انعطافدر جایی که بوشن

ها به صـورت یـک در میـان،    ) بوشنmm600)in.24الزم است نصب شود، باید با یک مهاربند عرضی در محدوده 

) از m2/12)ft40دار مجهز شود، ولـی ایـن انـدازه نبایـد بیشـتر از      پذیر در اتصاالت شیارانعطافهاي شامل بوشن

 مرکز باشد.

9-3-5-5-10 

) in.6(mm150هـاي کوتـاهتر از   هاي مهار شده مستقل توسـط میلـه  نباید براي لوله )3-5-3-9(الزامات بند 

 اعمال شوند. ساختمانگیري شده بین باالي لوله و نقطه اتصال به سازه اندازه

9-3-5-5-11 

چیـدمان   U– هـاي نـوع  از نوع کمربندي یا چنگـک  U -هاي نوعدر جایی که چنگک )5-5-3-9(الزامات بند 

اي مجاز به استفاده براي تصدیق و تأیید الزامات بـراي  محکم لوله به بخش زیرین عنصر سازه دارينگهیافته براي 

درجـه از حالـت عمـودي     30ها حداقل به میزان شرط آنکه پایهاعمال گردند، بهباشند، نباید مهاربندي جانبی می

-11-5-3-9( ، جـدول )(الـف) -8-11-5-3-9(خمیده باشند و حداکثر طول هر پایه و اندازه میله، شرایط جدول 

 را تأیید کنند. )(پ)-8-11-5-3-9(و جدول  )(ب)-8

 مهاربندي جانبی طولی -9-3-5-6

9-3-5-6-1 

هاي تغذیه و انشـعبات  ) باید براي لولهm4/24)ft80مهاربندي جانبی طولی با فاصله مرکز تا مرکز حداکثر در 

 .شوداصلی فراهم 

9-3-5-6-2 

در محـدوده   هـا آنعنـوان مهاربنـدهاي عرضـی عمـل کننـد اگـر       هاي طولی باید مجاز باشند تا بهمهارکننده
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mm600)in.24مهاربند عرضی باشند.کشی داراي ) محور مرکزي لوله 

9-3-5-6-3 

 ) باشد.m2/12)ft40فاصله بین آخرین مهاربندي و انتهاي لوله یا یک تغییر در جهت نباید بیشتر از 

 لوله داراي تغییر(ها) در جهت -9-3-5-7

9-3-5-7-1 

دو مهاربنـدي عرضـی و طـولی باشـد      هر بخش از لوله که ما بین دو تغییر جهت قرار گرفته، باید مجهز به هر

 فراهم شده باشند. )2-7-5-3-9(مگر اینکه الزامات 

9-3-5-7-2 

هاي جـانبی  هاي روي بخش) باید مجاز باشند تا توسط مهاربندm 6/3)ft12هایی از لوله با طول کمتر از بخش

 شوند. دارينگهلوله ساپورت و 

 مهاربندهاي جانبی عرضی -9-3-5-8

9-3-5-8-1 

باید داراي یک مهاربند چهار راهی مجـزا   ) باشند،m1)ft3هاي فوقانی از رایزر که داراي طول بیشتر از قسمت

 باشند.

9-3-5-8-2 

 باید مجاز باشد. )1-8-5-3-9(براي لوله رابطه قائم حذف مهاربند چهار راهه مورد نیاز بند  

9-3-5-8-3 

باشـد، مهاربنـد بایـد در    کشی افقـی مـی  ایزر متصل به لولههنگامی که یک مهاربند چهار راهه در باالي یک ر

دو لوله عمودي و افقی  ) محور مرکزي رایزر باشد و بارها براي آن مهاربند باید شامل هرmm600)in.24محدوده 

 باشد.

9-3-5-8-4 

 ) بیشتر باشد.m6/7)ft25فاصله بین مهاربند چهار راهی براي رایزرها نباید از 
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9-3-5-8-5 

ي چند طبقـه عبـور کـرده اسـت،     هاساختمانمهاربند چهار راهه در جایی که رایزرها از کف طبقات میانی در 

 تجاوز نکرده باشد.   )4-3-9(هاي بخش باشد، در صورتی که فواصل باز از محدودیتمورد نیاز نمی

 بارهاي افقی زلزله -9-3-5-9

9-3-5-9-1 

معین شوند یا توسط مقـام   )7-9-5-3-9(یا  )6-9-5-3-9(ها باید همانند بارهاي زلزله افقی براي مهارکننده

 داراي صالحیت تعیین گردند.

9-3-5-9-2 

-9-الـف  (بنـد  گرفته شود ( در نظرکشی پرشده از آب برابر وزن لوله15/1) باید PWوزن سیستم مهار شده(

 را ببینید). )3-5-9-1

9-3-5-9-3 

زلزله انتخاب شـده   ضریب PC آید کهمی دستبه )pWp=CpwF( ، اعمالی روي مهاربند ازرابطهpwF، نیروي افقی

 .باشدمی SS »پاسخ در دوره کوتاه«با استفاده از پارامتر  )3-9-5-3-9(در جدول 

9-3-5-9-3-1 

هـاي خطـر زلزلـه    باید از مقام قانونی مسئول استعالم یا از نقشه )3-9-5-3-9(استفاده شده در جدول  مقدار

 فراهم شوند.

9-3-5-9-3-2 

 باشند.  مجاز به استفاده می SS یابی خطی براي مقادیر حد واسطدرون

9-3-5-9-4 

نامه طراحـی  آیین« 2800استاندارد ملی ایران به شماره تواند مطابق با میمهاربند  ، وارده برpwF، نیروي افقی

 7/0توان از ضـریب  )، میASDتعیین شود و براي تبدیل طراحی به روش تنش مجاز (» ها در برابر زلزلهساختمان

 استفاده کرد.
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 جدول ضریب ارتعاشی زلزله - 3-9-5-3-9دول ج

sS PC sS PC 
 75/0 60/1 35/0 یا کمتر 33/0

40/0 38/0 70/1 79/0 
50/0 40/0 75/1 82/0 
60/0 42/0 80/1 84/0 
70/0 42/0 90/1 89/0 
75/0 42/0 00/2 93/0 
80/0 44/0 10/2 98/0 
90/0 48/0 20/2 03/1 
95/0 50/0 30/2 07/1 
00/1 51/0 40/2 12/1 
10/1 54/0 50/2 17/1 
20/1 57/0 60/2 21/1 
25/1 58/0 70/2 26/1 
30/1 61/0 80/2 31/1 
40/1 65/0 90/2 35/1 
50/1 70/0 00/3 40/1 

 

9-3-5-9-5 

شـونده بـر روي   اعمالباشند، نیروي افقی زلزله موجود و در دسترس نمی pCدر جایی که اطالعات براي تعیین 

 معین گردند. PC=5/0با  )3-9-5-3-9(در ها باید به طریق ذکر شده و مشخص شده مهاربنده

9-3-5-9-6 

منطقه تأثیر براي مهاربندهاي جانبی باید شامل تمامی خطوط انشعابی و انشعاب شبکه به مهاربنـد باشـد بـه    

ممنوع شده،  )1-6-9-5-3-9( اند یا مواردي که توسطغیر از خطوط انشعابی که با مهاربندهاي طولی مجهز شده

 باشند.می

9-3-5-9-6-1 

باشـند، فـراهم   برابـر زلزلـه مـی    هایی که نیازمند به محافظـت در هاي ارتباطی قائم در سیستمکه لولههنگامی

شـده  ) تعریـف pWباشند، وزن لوله خط انشعابی پر شده از آب در منطقه تأثیر () میm2/1)ft4اند و بزرگتر از شده

) و ضرب شده در ارتفاع لولـه  pCشده در ضریب زلزله (ئم، ضربشامل طول لوله رابط قا) 1-9-5-3-9(بند توسط 

          ) لوله ارتباطی قائم رایـزر نبایـد برابـر یـا بزرگتـر از مقاومـت تسـلیم       s) تقسیم بر بخش مدول (rHارتباطی قائم (
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)yFکشی لوله ارتباطی قائم رایزر باشد. اگر مقدار محاسـبه شـده برابـر یـا بزرگتـر از مقاومـت تسـلیم لولـه         ) لوله

ارتباطی قائم رایزر باشد، بار طولی زلزله هر شاخه باید به صورت مجزا ارزیابی شود و خطوط انشعابی بـه مهاربنـد   

 مجهز شوند. )6-5-3-9(بند جانبی طولی مطابق با 

y
ppr F

S
.C.WH

≥ 

 که:

 rHکشی لوله ارتباطی قائم= طول لوله 

pW (به پوند) براي خط (لوله) انشعابی یا قسمتی از خط انشعابی درون منطقه تأثیر شامل لوله  = وزن انشعاب

 ارتباطی قائم

pC ضریب زلزله = 

S   مدول بخش لوله ارتباطی قائم = 

yF   مقاومت تسلیم مجاز =psi30000  براي فوالد و مس (لحیم شده) وpsi8000  براي لولهCPVC باشد.می 

9-3-5-9-6-2 

اگر مقدار محاسبه شده برابر یا بزرگتر از مقاومت تسلیم لوله ارتباطی قائم رایزر باشد، بار طول زلزله هر شاخه 

-9(ید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد و خطوط انشعابی باید با مهاربند جانبی نوسانی طـولی مطـابق بـا    با

 مجهز باشند. )3-5-4

9-3-5-9-7 

 منطقه تأثیر مهاربند طولی باید شامل همه انشعابات اصلی به قسمت مهاربند باشند.

 خالص ل قائمالعمنیروهاي عکس -9-3-5-10

درجـه از   45تجاوز کنـد و زاویـه مهاربنـد کمتـر از      p0.5Wاي افقی استفاده شده از در جایی که بارهاي لرزه

درجه از امتـداد   60تجاوز کند و زاویه مهاربند کمتر از  p0.1Wاي افقی از امتداد قائم باشد یا در جایی که بار لرزه

 العمل قائم خالص ناشی از بار افقی را تحمل کنند.اي آرایش یابند تا عکسگونهبهقائم باشد، مهاربندها باید 

 نصب مهاربندهاي جانبی - 9-3-5-11

9-3-5-11-1 

 مهاربند باید مستقیماً به لوله سیستم اتصال یابد.
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9-3-5-11-2 

 مهاربند جانبی باید سفت باشد.

9-3-5-11-3 

rهاي مجزا، نسبت الغري (براي مهاربند
l بیشتر باشد که  300) نباید ازl  طول مهاربند وr    حـداقل شـعاع

 باشد.ژیراسیون می

9-3-5-11-4 

شـود، نبایـد کمتـر از رده    عنوان قسمتی از یک مجموعه مهاربند جانبی استفاده میجایی که لوله رزوه شده به

 باشد. 30

9-3-5-11-5 

اتصاالت یک مهاربند باید در یک خط مستقیم امتداد یابد تا از بارهـاي غیـر هـم مرکـز روي     ها و تمام قسمت

 ها جلوگیري شود.اتصاالت و بست

9-3-5-11-6 

 مجاز است. )2-5-6( ها به یک زبانه جوش شده به لوله مطابق باتنها براي مهاربندهاي طولی، اتصال مهاربند

9-3-5-11-7 

فاً کششی، دو جـزء مهاربنـد صـرفاً کششـی متقابـل همـدیگر بایـد در هـر یـک از          هاي صرتنها براي مهاربند

 هاي مهاربند عرضی یا طولی نصب شوند.محل

9-3-5-11-8 

-8-11-5-3-9( نباید از کمترین حداکثر بار مجاز تهیـه شـده در جـدول    )9-5-3-9(بارهاي تعیین شده در 

یـا حـداکثر بـار افقـی مجـاز مـورد تأییـد         )(پ) -8-11-5-3-9(و جدول  )(ب) -8-11-5-3-9(، جدول )(الف)

 درجه بیشتر باشد. 90درجه یا  89تا  60درجه،  59تا  45درجه،  44تا  30هاي مهاربند سازنده براي زاویه

9-3-5-11-9- 

 (الـــف)، جـــدول -8-11-5-3-9(طـــور مشـــخص در جـــدول  هـــا و مصـــالح لولـــه کـــه بـــهدیگـــر رده

اي مـورد تأییـد   اند ، اگر توسط یک مهندس حرفـه (پ) ذکر نشده -8-11-5-3-9(ب) و جدول  -9-3-5-11-8
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مطابق با معیارهاي مندرج در جداول تصدیق و تأییـد شـده باشـند، مجـاز بـه اسـتفاده       براي تحمل بارهاي تعیین شده، 

 است.

9-3-5-11-9-1 

 ایه شوند.باشند باید ارمحاسبات در جایی که توسط یک مقام قانونی مسئول الزامی می

9-3-5-11-10 

هاي فلنجی بزرگ، به همراه یا بدون تسمه مقیدکننده، نبایـد بـراي اتصـال    و گیره Cاتصاالت تیر فوالدي نوع 

 استفاده شوند. ساختمانمهاربندها به سازه 

9-3-5-11-11 

 هـا آنکـه   استفاده شوند مگر این ساختمانها به سازه نباید براي اتصال مهاربند 1کوبهاي تفنگکنندهمتصل

نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   خیـز  رسانی براي تحمل بارهاي جانبی در مناطق زلزلهطور ویژه براي سرویسبه

 باشند.

 هاکنندهمتصل -9-3-5-12

9-3-5-12-1 

نباید بیشتر از بارهاي مجاز ارائه شـده در   )9-5-3-9(هاي مجزا، بارهاي تعیین شده در بند کنندهبراي متصل

 باشد. )1-12-5-3-9(شکل 

9-3-5-12-2 

هاي استفاده شده براي محکم کردن مجموعه مهاربند به سازه باید به موارد نشـان داده شـده   کنندهنوع متصل

 ند.شومحدود  نامه،داراي استاندارد یا گواهییا ابزارهاي  )1-12-5-3-9(در شکل 

9-3-5-12-3 

هاي سراسري با واشرها بر روي هر انتها باید مورد استفاده قـرار گیرنـد،   براي اتصاالت به چوب، از طریق بولت

 مهیا شوند. )4-12-5-3-9(مگر اینکه الزامات 

                                                                                                                                                                                                 
1 - Fasteners powder-driven 

 

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  371 22/04/99        ک

 

9-3-5-12-4 

هاي ) یا عدم دسترسی، نصب از طریق بولتmm300)in.12در جایی که به دلیل ضخامت جزء چوبی بیش از 

هاي از قبل تعبیه شده بایـد  هاي خودکار آچارخور باید مجاز باشند و سوراخراسري عملی نیست، استفاده از پیچس

3به میزان 
2� mm)in. 1

 خودکار آچارخور باشد. کوچکتر از حداکثر قطر ریشه پیچ )�8

9-3-5-12-5 

mm2)in. 1مشـابه بایـد   نامـه  داراي استاندارد یا گـواهی هاي سراسري و دیگر اتصاالت ها براي بولتسوراخ
16

 (

 بزرگتر از قطر بولت باشد.

9-3-5-12-6 

کـار رود، ولـی اگـر توسـط یـک مهنـدس       هاي برقراري اتصال بـه نباید براي دیگر روش )12-5-3-9(الزامات 

مورد تأیید باشـند، بـراي    )9-5-3-9(اي مورد تأیید براي تحمل بارهاي تعیین شده مطابق با معیارهاي بند حرفه

 استفاده مورد قبول هستند.

9-3-5-12-6-1 

 باشند، باید ارائه گردند.در جایی که محاسبات توسط یک مقام قانونی مسئول الزامی می

 1انکرهاي بتن -9-3-5-12-7

9-3-5-12-7-1 

صالحیت شوند و در تطـابق بـا   باید از قبل تعین   ACI355.2انکرهاي بتن براي کاربردهاي زلزله در تطابق با 

 هاي سازنده نصب شده باشند.دستورالعمل

9-3-5-12-7-2- 

براي استفاده در جاهایی که مطابق بـا   )1-12-5-3-9(انکرهاي بتن به غیر از موارد نشان داده شده در شکل 

 مورد قبول است. باشند،اي مورد تأیید میاند و توسط یک مهندس حرفهی طراحی شدهساختمانالزامات مقررات 

 ي با حرکات متفاوتهاساختمانمهار براي  -9-3-5-13

 باشند مهار شود.که داراي حرکت متفاوت می ساختمانهایی از هیچ طولی از لوله نباید به بخش

                                                                                                                                                                                                 
1- Concrete Anchors  

 

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 372  (ا

 

 انشعابی خطوطقید  -9-3-6

از یکـی از مـوارد   شوند و باید توسط اسـتفاده  ها از لحاظ تحمل بار یک درجه کمتر تلقی مینسبت به مهاربند

 زیر مهیا شوند:

 نامهاستاندارد یا گواهی داراي مجموعه مهاربندهاي جانبی -1

 )11-5-5-3-9(کمربندي تأمین کننده الزامات بند   Uچنگگ -2

درجه از صفحه عمودي نصب شده باشد و روي هر دو  45) که حداقل در kg200)lb440، 12سیم شماره  -3

 طرف لوله مهار شده باشد.

 کنند.که از دو نقطه اتصال استفاده می CPVCآویزهاي  -4

) از آویـز  mm150)in.6درجـه از امتـداد قـائم در فاصـله حـداکثر       45اي بـیش از  آویز نصب شده با زاویه -5

تجـاوز نکنـد، در    400عمودي اجرا شده براي جلوگیري از حرکات به سمت باال، مشروط به اینکـه الغـري آن از   

 گیر، نصب شده است.یابد یا یک گیره ضربهتا لوله امتداد میجایی که میله 

 ياجـرا شـده بـرا   درجه از امتداد قائم که با آویز عمودي (سـاپورت عمـودي لولـه)     45اي بیش از یهزاومهار با  -6
و تجاوز کنـد   400) فاصله دارد. الغري این مهارنباید از mm150)in.6حداکثر  از حرکات به سمت باال، یريجلوگ

دار باشـد، در غیـر ایـن صـورت بایـد یـک گیـره        رسد، رزوههمچنین میله این مهار باید در انتهایی که به لوله می
 رسد، نصب شده باشد.گیر روي انتهاي میله که به لوله میضربه

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  373 22/04/99        ک

 
   )ksi 36=yF(هاي فوالدي با براي مهاربند l/r=001 هاي جانبی باحداکثر بارهاي افقی براي مهاربند -الف -8-11-5-3-9جدول 

ند
ارب

مه
ل 

شک
 

 ).inاندازه مهاربند (
 مساحت

)2in.( 

حداقل شعاع 
ژیراسیون 

)r)(in.( 

حداکثر طول براي 
I/r=100 

 )lbحداکثر بار افقی (
 زاویه مهاربند

ft in. 
 o 44تا o30زاویه 

 از عمود
 تا o45زاویه 

o59  عموداز 
 تا o60زاویه 

o90 از عمود 

وله
ل

ده 
ي ر

ا
40 

1 494/0 421/0 3 6 150/3 455/4 456/5 

4
11 669/0 540/0 4 6 266/4 033/6 389/7 

2
11 799/0 623/0 5 2 095/5 206/7 825/8 

2 07/1 787/0 6 6 823/6 650/9 818/11 

ی
ش

نب
 

4
1×5/1×5/1 688/0 292/0 2 5 387/4 205/6 599/7 

4
1×2×2 938/0 391/0 3 3 982/5 459/8 360/10 

4
1×2 ×5/2 06/1 424/0 3 6 760/6 560/9 708/11 

4
1×5/2×5/2 19/1 491/1 4 1 589/7 732/10 144/13 

4
1×5/2×3 31/1 528/0 4 4 354/8 814/11 469/14 

4
1×3×3 44/1 592/0 4 11 183/9 987/12 905/15 

ري
 مت

یچ
پ

 

8
3 07/0 075/0 0 7 446 631 773 

2
1 129/0 101/0 0 10 823 163/1 425/1 

8
5 207/0 128/0 1 0 320/1 867/1 286/2 

4
3 309/0 157/0 1 3 970/1 787/2 413/3 

8
7 429/0 185/0 1 6 736/2 869/3 738/4 

یله
م

 
زوه

ر ر
 س

دو
 

8
3 11/0 094/0 0 9 701 992 215/1 

2
1 196/0 125/0 1 0 250/1 468/1 165/2 

8
5 307/0 156/0 1 3 958/1 769/2 391/3 

4
3 442/0 188/0 1 6 819/0 986/3 882/4 

مه
تس

 

4
1×5/1 

4
1×2 

8
3×2 

375/0 0722/0 0 7 391/2 382/3 142/4 

5/0 0722/0 0 7 189/3 509/4 523/5 

75/0 1082/0 0 10 783/4 764/6 284/8 
 

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 374  (ا

 

 قید کابلی -9-3-6-2

9-3-6-2-1 

 ) یک آویز قرار بگیرد.mm600)ft2کابل مورد استفاده براي قید باید در محدوده 

9-3-6-2-2 

 باید از نوعی باشد که از حرکات رو به باالي یک شاخه جلوگیري کند.ترین آویز به یک قیدکابلی نزدیک

9-3-6-3 

 .شوداسپرینکلرهاي انتهایی روي یک شاخه باید مهار 

9-3-6-4 

 )(ب)-4-6-3-9( یـا جـدول   )(الـف) -4-6-3-9(هایی که از مقادیر مشخص شـده در جـدول   شاخه در فاصله

 به صورت عرضی مهار شوند. باید pCبزرگتر نباشد بر اساس قطر خط انشعابی و مقدار 

9-3-6-5 

گیري شده بین بـاالي لولـه و نقطـه    ) اندازهmm150)in.6اي کوچکتر از جایی که خطوط انشعابی توسط میله

کـار گرفتـه شـوند و قیـد     نباید به )4-6-3-9(تا  )1-6-3-9(شود، الزامات ، محافظت میساختماناتصال به سازه 

 باشد.ها مورد نیاز نمیاضافی براي شاخه

9-3-6-6 

 ) یا بزرگتر باید در مقابل حرکات عرضی مهار شوند.m2/1)ft4لوله عمودي رو به باال 

9-3-6-7 

 لوله عمودي رو به پایین و بازوي انتهایی نیاز به قید ندارند.

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  375 22/04/99        ک

 

 ها در معرض زلزلههنندکآویزها و متصل -9-3-7

9-3-7-1 

هـاي فلنجـی   شـامل تیـر و گیـره    Cجایی که محافظت دربرابر زلزله مهیا شده است، اتصاالت تیر فوالدي نوع 

باید با یک تسمه مقیدکننده مجهـز شـده باشـند، مگـر      ساختمانبزرگ مورد استفاده براي اتصال آویزها به سازه 

 برآورده شده باشند. )1-1-7-3-9(بند اینکه الزامات 

9-3-7-1-1 

طـور ویـژه   عنوان یک راه حل جایگزین براي نصب یک تسمه مقیدکننده مورد نیاز، یک ابزار بررسی شده بهبه

باشـد در جـایی کـه هـدف ابـزار بـراي       براي مقید کردن اتصاالت به سازه مجاز مـی نامه داراي استاندارد یا گواهی

 .رد انتطار باشدمقاومت در برابر بارهاي افقی مو

9-3-7-2 

باشـد یـا   نامـه  داراي استاندارد یا گواهی Cتسمه مقیدکننده باید براي استفاده با یک اتصاالت تیر فوالدي نوع 

ــا یــک تســمه فــوالدي باشــد کــه کــوچکتر از   ) ضــخامت نداشــته باشــد و کمتــر از guage16)mm57/1بایــد ب

mm4/25)in.1  عرض براي قطرهاي لولـه (mm200)in.8(     یـا کمتـر نباشـد وguage14)mm98/1  ضـخامت و (

 ) نباشد.in.8(mm200هاي با قطر بزرگتر از ) عرض براي لولهmm7/31)in.25/1کمتر از 

9-3-7-3 

 پیچیده شوند. ،باشد) کوچکتر نمیin.1)mm4/25باید به دور بال تیري که از تسمه مقیدکننده 

9-3-7-4 

کردن مورد اسـتفاده قـرار    نباید به عنوان یک روش مقید Cیک مهره قفلی روي یک اتصاالت تیر فوالدي نوع 

 گیرد.

9-3-7-5 

کردن مورد استفاده  شکل نباید به عنوان یک روش مقید» z«شکل یا » c«یک لبه روي یک تیرك فرعی نوع 

 قرار گیرد.

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 376  (ا

 

9-3-7-6 

کنند، تسمه بایـد  لبه محافظ و ایمن براي تسمه مقیدکننده فراهم نمیهاي فرعی یا تیرها یک جایی که تیرك

 طور کامل بولت سراسري شوند یا توسط یک پیچ خودکار محافظت شوند.به

9-3-7-7 

باشد، میخکوب تفنگـی بایـد مجـاز بـه اتصـال کـردن       بیشتر می pW5/0 ازدر مناطقی که ضریب نیروي افقی 

داراي خیـز  طـور ویـژه بـراي اسـتفاده در منـاطق زلزلـه      بـه  هاآنباشند، یعنی جایی که  ساختمانآویزها به سازه 

 اند.شده نامهاستاندارد یا گواهی

9-3-7-8 

جایی که محافظت در برابر زلزله فراهم شده است، انکرهاي بتن مورد استفاده براي محکـم کـردن آویزهـا بـه     

 باشند. ACI 355.2/355.2R باید مطابق با ساختمانسازه 

 
  

 



ستم لوله -فصل نهم شیآویزان کردن، مهاربندي و مقید کردن سی  377 22/04/99        ک

 
  )ksi 36=yF(هاي فوالدي با براي مهاربند l/r=200 حداکثر بار مجاز براي مهاربند جانبی با  -ب-8-11 -5 -3-9جدول 

شکل و اندازه 
مهارکننده 

)in.( 
 مساحت

)2in.( 

حداقل 
شعاع 

ژیراسیون 
)r)(in.( 

حداکثر طول براي 

200=rl 

 )lbحداکثر بار افقی (

 زاویه مهارکننده

ft in. 
 تا o30زاویه 

o44  از
 عمود

 o45زاویه 

از  o 59تا
 عمود

 o60زاویه 

از  o 90تا
 عمود

اي رده لوله
40 

1 494/0 421/0 7 926 1310 1604 
411 669/0 540/0 9 1254 1774 2173 
211 799/0 623/0 10 1498 2119 2595 

2 07/1 787/0 13 2006 2837 3475 

 نبشی

11
2

×11
2

×
1
4
 688/0 292/0 4 1290 1824 2234 

41×2×2 938/0 391/0 6 1759 2487 3046 
41× 21

2 ×2 06/1 424/0 7 1988 2811 3442 
21
2

× 21
2

× 1
4
 19/1 491/0 8 2231 3155 3865 

41× 21
2 ×3 31/1 528/0 8 2456 3474 4254 

41×3×3 44/1 592/0 9 2700 3818 4677 

 متري پیچ
 

83 07/0 075/0 1 131 186 227 
21 129/0 101/0 1 242 342 419 
85 207/0 128/0 2 388 549 672 
43 309/0 157/0 2 579 819 1004 
87 429/0 185/0 3 804 1138 1393 

دو سر  میله
 رزوه

83 11/0 094/0 1 206 292 357 
21 196/0 125/0 2 368 520 637 
85 307/0 156/0 2 576 814 997 
43 442/0 188/0 3 829 1172 1435 
87 601/0 219/0 3 1127 1594 1952 

 تسمه

11
2

×
1
4
 375/0 0722/0 1 703 994 1218 

41×2 5/0 0722/0 1 938 1326 1624 

83×2 75/0 1082/0 1 1406 1989 2436 
 

  

 



سپرینکلرها) بارنده خودکار اطفاي حریقهاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 378  (ا

 

  )ksi 36=yF(هاي فوالدي بابراي مهاربند rl=300حداکثر بار افقی براي مهاربندهاي جانبی با  -پ-8-11-5-3-9جدول 

شکل و اندازه 
مهارکننده 

)in.( 
 مساحت

)2in.( 

حداقل 
شعاع 

چرخش 
)r)(in.( 

حداکثر طول براي 

300=rl 

 )lbحداکثر بار افقی (

 زاویه مهارکننده

ft in. 
 o30زاویه 

از  o 44تا
 عمود

 o45زاویه 

از  o 59تا
 عمود

 o60زاویه 

از  o 90تا
 عمود

 40اي رده لوله

1 494/0 421/0 10 412 582 713 

411 669/0 540/0 13 558 788 966 
5/1 799/0 623/0 15 666 942 1153 

2 07/1 787/0 19 892 1261 1544 

 نبشی

11
2

×11
2

×
1
4
 688/0 292/0 7 573 811 993 

41×2×2 938/0 391/0 9 782 1105 1354 

41×5/2 ×2 06/1 424/0 10 883 1249 1530 

21
2

×14×2 19/1 491/0 12 992 1402 1718 
21
2

×14×3 31/1 528/0 13 1092 1544 1891 

41×3×3 44/1 592/0 14 1200 1697 2078 

 پیچ متري
 

83 07/0 075/0 1 58 82 101 

21 129/0 101/0 2 108 152 186 

85 207/0 128/0 3 173 244 299 

43 309/0 157/0 3 258 364 446 

87 429/0 185/0 4 358 506 619 

دو سر  میله
 رزوه

 

83 11/0 094/0 2 92 130 159 

21 196/0 125/0 3 163 231 283 

85 307/0 156/0 3 256 362 443 

43 442/0 188/0 4 368 521 638 

87 601/0 219/0 5 501 708 867 

 تسمه

11
2

×14 375/0 0722/0 1 313 442 541 

41×2 5/0 0722/0 1 417 589 722 

83×2 75/0 1082/0 2 625 884 1083 

 



 

 
  

 ايبارگذاري عمودي بر روي عضو سازه اينیرو در جهت عضو سازه
 3000psiبتن سبک ترکدار  رول بولت بیرون رزوه در

 قطر

)in.( 
 جابجایی

)in.( A B C D E F G H I 

3
8�  2 11

0
 20

6
 41

0
 23

6
 20

6
 19

1
 39

6
 49

2
 55

1
 

1
2�  31

4
 24

5
 46

7
 97

0
 55

9
 46

7
 42

6
 10

21
 12

39
 13

68
 

5
8�  4 34

4
 66

1
 14

06
 81

1
 66

1
 59

7
 15

69
 18

76
 20

55
 

3
4�  43

4
 44

6
 85

9
 18

39
 10

61
 85

9
 77

4
 20

78
 24

76
 27

06
  

 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 19

6
 34

2
 60

0
 34

6
 34

2
 34

1
 47

2
 61

6
 71

1
 

1
2�  31

4
 44

3
 79

7
 14

77
 85

2
 79

7
 76

9
 12

64
 16

16
 18

42
 

5
8�  4 62

7
 11

47
 21

98
 12

68
 11

47
 10

88
 19

90
 25

13
 28

43
 

3
4�  43

4
 81

6
 14

98
 28

91
 16

68
 14

98
 14

14
 26

53
 33

39
 37

70
  

 6000psi رزوه در بتن ترکدار با وزن معمولى یرونرول بولت ب
 قطر

)in.( 
جابجایی 

)in.( A B C D E F G H I 

3
8�  2 23

2
 39

4
 66

1
 38

1
 39

4
 40

2
 49

2
 64

8
 75

4
 

1
2�  31

4
 52

8
 92

8
 16

49
 95

1
 92

8
 91

6
 13

26
 17

20
 19

79
 

5
8�  4 75

0
 13

44
 24

74
 14

28
 13

44
 13

00
 21

02
 26

94
 30

77
 

3
4�  43

4
 97

6
 17

56
 32

61
 18

82
 17

56
 16

91
 28

07
 35

87
 40

86
  

 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 11

6
 21

6
 42

0
 

- - - - - - 

1
2�  31

4
 21

5
 40

6
 82

6
 

- - - - - - 

5
8�  4 36

9
 67

3
 12

82
 

- - - - - - 

 

 3000psi معمولى وزن با ترکدار بتن در رزوه بیرون بولت رول

 قطر

)in.( 
 جابجایی

)in.( A B C D E F G H I 

3
8�  2 13

7
 30

8
 55

7
 32

1
 30

8
 30

1
 45

8
 59

1
 67

8
 

1
2�  31

4
 39

1
 71

3
 13

58
 78

4
 71

3
 67

8
 12

15
 16

37
 17

41
 

5
8�  4 55

3
 10

21
 20

08
 11

59
 10

21
 95

6
 19

04
 23

78
 26

71
 

3
4�  43

4
 71

7
 13

32
 26

38
 15

28
 13

32
 12

43
 25

36
 31

55
 35

37
  

 3000psiمعمولى  وزن با ترکدار بتن در رزوه بیرون بولت رول

 قطر

)in.( 
 جابجایی

)in.( A B C D E F G H I 

3
8�  2 68

5
 11

06
 17

14
 98

9
 11

06
 11

87
 11

71
 15

71
 18

49
 

1
2�  31

4
 85

5
 14

79
 25

52
 14

73
 14

79
 14

83
 19

75
 25

82
 29

88
 

5
8�  4 

11
53

 20
41

 36
75

 21
21

 20
14

1
 19

97
 30

22
 39

02
 44

78
  

 



 
اند)گرفته شده در نظراتصاالت به فوالد (مقادیر با فرض عمود بودن بولت به پایه   

 ).inقطر بولت فوالدي (
𝟑𝟑
𝟖𝟖�  𝟏𝟏

𝟒𝟒�  
I H G F E D C B A I H G F E D C B A 
1278 1035 735 1550 1200 800 1400 1200 900 565 458 325 650 500 300 600 500 400 

 ).inقطر بولت فوالدي (
𝟓𝟓
𝟖𝟖�  𝟏𝟏

𝟒𝟒�  
I H G F E D C B A I H G F E D C B A 
3557 2880 2045 4400 3300 2250 3950 3300 2500 2260 1830 1300 2850 2050 1450 2550 2050 1600  

 

 هاي چوب در نظر گرفته شده است)بولت مخصوص چوب براي الوارهاي یکپارچه با بهم چسبیده (جهت نیرو عمود بررگه

در
ت 

بول
ل 

طو
 

ر  
لوا

ل ا
اخ

د
)

in
.

( 

 
  ).in(قطر بولت 

𝟏𝟏
𝟐𝟐�  𝟓𝟓

𝟖𝟖�  𝟑𝟑
𝟒𝟒�  

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 

11
2
 115 165 200 135 230 395 130 215 310 135 190 235 155 270 460 155 255 380 155 220 270 180 310 530 170 300 450 

21
2
 140 200 240 160 280 480 165 275 410 160 225 280 185 320 550 190 320 495 180 255 310 205 360 615 615 365 575 

31
2
 175 250 305 200 350 600 200 485 485 200 285 345 230 400 685 235 405 635 220 310 380 255 440 755 260 455 730 

51
2
 - - - - - - - - - 280 395 485 325 560 960 315 515 735 310 440 535 360 620 620 360 610 925 

 

 



 

 
ول

ط
 

یر
ز

 
)  

ت
بول

in
.

( 

 

 گرفته شده است) در نظرهاي چوبی هاي با باربري باال (جهت نیرو عمود بر رگهپیچ و بولت

 ).inهاي باال (با باربريقطر 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 

31
2
 165 190 200 170 220 310 80 120 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41
2
 180 200 200 175 235 350 80 120 170 300 355 380 315 400 550 145 230 325 - - - - - - - - - 

51
2
 190 200 200 175 245 380 80 120 170 320 370 380 320 420 610 145 230 325 435 525 555 425 550 775 195 320 460 

61
2
 195 205 200 175 250 400 80 120 170 340 375 380 325 435 650 145 230 325 465 540 555 430 570 840 195 320 460 

 

هـاي دیگـر   ها با سایر چگـالی براي سایر چوباندو شدهمحاسبه ،35/0هاي با چگالی نسبی هاي چوب، بر مبناي معیارهاي طراحی ملی براي چوبحداکثر باربري گیره نکته: 
 باید از ضرایب موجود در جدول روبرو استفاده کرد.

وزن مخصوص 
 چوب

مولتی 
 پلیر

 17/1 49/0 تا 36/0
 25/1 65/0 تا 50/0
 50/1 73/0تا  66/0

 
 

 SI ،in.1mm=4/25هاي براي اندازه
 ها به ساختارهاکنندهحداکثر بارها براي انواع مختلف ساختارها و حداکثر بارها براي انواع مختلف اتصال -11-12-5-3-9شکل 
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 حداکثر فضا (فاصله) (فوت) قید لوله انشعابی فوالدي -الف -4-6-3-9جدول 

 ).inلوله (
 )PCضریب ارتعاش (

50/0≤ PC 71/0≤ PC < 50/0 71/0≥ PC  
1 43 36 26 

411 46 39 27 

211 49 41 29 

2 53 45 31 

 

 و مسی CPVCحداکثر فضا (فاصله) (فوت) قید لوله انشعابی  -ب -4-6-3-9جدول 

 ).inلوله (
 )PCضریب ارتعاش (

50/0≤ PC 71/0≤ PC < 50/0 71/0≥ PC  

43 31 26 18 
1 34 28 20 

411 37 31 22 

211 40 34 24 

2 45 38 27 
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 کشیمصالح لوله -10-1

 نامهاستاندارد یا گواهی -10-1-1

باشـد یـا مطـابق بـا     نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   باید براي سرویس محافظـت در برابـر آتـش    کشی لوله

 باشند. )1-1-10(استانداردهاي جدول 
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 هاي دفنی استاندارهاي سازنده براي لوله -1-1-10جدول 

 مواد و ابعاد استاندارد
 چدن نشکن

AWWA C104  براي آبرسانی  چدن نشکنهاي لولهپوشش مالت سیمانی براي اتصاالت و 
AWWA C105 هاي لوله چدنی نشکنپوشش پلی اتیلن براي سیستم 
AWWA C110 ؛ اتصاالت چدن نشکن و چدن خاکستريin.3 تا ،.in48براي آب و مایعات دیگر ، 
AWWA C111  فشار چدن نشکن هايلولهاتصاالت واشر الستیکی براي اتصاالت و 
AWWA C115 اي از جنس چدن نشکن یا چدن خاکستريهاي رزوهلوله چدنی نشکن دو سر فلنچ با فلنچ 

AWWA C116 
هاي پودري اپوکسی محافظ (به روش گداز) براي سطوح داخلی و بیرونی اتصاالت چدن نشکن و چدن پوشش

 خاکستري براي آبرسانی
AWWA C150  چدنی نشکن هايلولهطراحی ضخامت 
AWWA C151 براي آبرسانی از مرکز یزروش گربه ید شدهتولو گري شدهریخته چدن نشکن هايلوله 
AWWA C153 اتصاالت فشرده چدن نشکن براي آبرسانی 
AWWA C600 هاو لوازم جانبی آن نشکن یچدن استاندارد نصب وسایل 

 فوالد
AWWA C200 هاي آبی فوالدي لولهin.6 ترو بزرگ 

AWWA C203 
کار رفته در به –داردار یا برچسبهاي زغال سنگ محافظ براي خطوط لوله آبی فوالدي لعابآسترها و پوشش

 شرایط بسیار گرم 
AWWA C205 ها و آستر مالت سیمانی محافظپوشش 
AWWA C206 جوش میدانی لوله آب فوالدي 

AWWA C207 هاي آبرسانی،اندازههاي لوله فوالدي براي مصارف فلنچin.4 تا ،in.144 

AWWA C208 شده ابعاد اتصاالت لوله فوالدي آبی ساخته 
AWWA M11 راهنماي طراحی و نصب لوله فوالدي 

 بتن
AWWA C300 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدي 
AWWA C301 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدي 
AWWA C302  لوله فشار بتن پیش تنیده، نوع غیرسیلندري 
AWWA C303 لوله فشار بتن مسلح، نوع سیلندر فوالدي 

AWWA C400  آزبست  –استاندارد لوله توزیع از جنس سیمانin.4 تا ،in.16 هاي توزیع آببراي سیستم 

AWWA C401  آزبست -استاندارد انتخاب لوله فشار سیمان 

AWWA C602  پوشش مالت سیمانی خطوط لوله آبیin.4 و بزرگتر، در محل 

AWWA C603  آزبست -استاندارد نصب لوله آبی سیمان 
 پالستیک

AWWA C900 وینیل کلرید (لوله فشار پلیPVC (in.4 تا ،in.12 براي توزیع آب 
AWWA C905 وینیل کلرید (لوله فشار پلیPVC (in.14 تا ،.in48 براي توزیع آب 
AWWA C906 اتیلن (لوله فشار پلیPE) (mm100(in.4 تا ،)mm1575(in.63 براي توزیع آب 

 مس
AWWA B 75 هاي لوله مسی بدون درزویژگی 
AWWA B 88 هاي لوله آب مسی بدون درزویژگی 

AWWA B 251 هاي آلیاژ مس و مسی بدون درزالزامات لوله 
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 لوله فوالدي -10-1-2

طور خـاص  کشی دفنی معمول مورد استفاده قرار بگیرد مگر اینکه بهنباید براي سرویس لولهکشی فوالدي لوله

 باشد.نامه داراي استاندارد یا گواهیبراي چنین سرویسی 

 لوله فوالد استفاده شده براي اتصاالت بخش آتش -10-1-3

باشـند،  هاي فوالدي از بیرون پوشش یافته و نوار پیچی شده باشند و از داخل گالوانیزه شـده  در جایی که لوله

 نشانی است.بیرونی براي اتصال آتش شیلنگو اتصاالت  یک طرفههاي فوالد مجاز به استفاده بین شیرهاي لوله

 انواع و کالس لوله -10-1-4

 رزمینی ویژه باید از طریق در نظرگرفتن فاکتورهاي زیر تعیین گردند:نوع و درجه لوله براي یک نصب زی

 مقاومت لوله در برابر آتش -1

 حداکثر فشار کاري سیستم -2

 عمقی که در آن لوله نصب شده است -3

 شرایط خاك -4

 خوردگی -5

و بارهاي ناشـی   هاساختمانقابلیت و تحمل لوله دربرابر بارهاي خارجی شامل وزن خاك روي لوله، نصب زیر  -6

 از ترافیک و وسایل نقلیه.

 فشار کاري -10-1-5

باشـند،  کشی، اتصاالت و دیگر اجزاي سیستم باید براي حداکثر فشار کاري سیستم که در معـرض آن مـی  لوله

 باشد. )bar10)psi150کمتر از  هاآنفشارکاري بندي بندي شوند ولی نباید درجهدرجه

 دفنی هاياندودکردن لوله -10-1-6

10-1-6-1 

هاي آهنی بایـد مطـابق بـا اسـتانداردهاي     اند، تمام لولهمهیا شده )2-6-1-10(جز مواردي که الزامات بند ه ب

 اندود شوند. )1-1-10(کاربردي در جدول 

10-1-6-2 

ت الزم نیسـ  )3-1-10( بند شده مطابق با الزاماتنشانی و محافظتلوله فوالدي استفاده شده در اتصاالت آتش

 



سپرینکلرها)دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 388  هاي بارنده خودکار اطفاي حریق (ا

 

 از درون اندود شده باشند.

 اتصاالت  -10-2

 اتصاالت دفنی   -10-2-1

 ید باشد.أیهاي فشار سازگار با لوله استفاده شده، مورد تبنديو درجه اتصاالت باید از نظر نوع مفصل

 اتصاالت استاندارد -10-2-2

10-2-2-1 

 باشند. )3-2-10(را فراهم سازند یا باید مطابق با بند  )1-2-2-10(اتصاالت باید استانداردهاي جدول 

 مصالح و ابعاد اتصاالت  -1-2-2-10جدول 
 عادبمواد و ا استاندارد

 چدن
ASME B16.4 250و  125هاي دار، کالساتصاالت چدن رزوه 
ASME B16.1 250و  125، 12يهاکالس ی،لوله چدن يهاو فلنچ یاتصاالت فلنچ 

 خوارآهن چکش
ASME B16.3 300و  150خوار، کالس دار آهن چکشاتصاالت رزوه 

 چدن نشکن
AWWA C110  ، اتصاالت چدن نشکن و چدن خاکستريmm75)in.3 تا (mm1200)in.48براي آب و مایعات دیگر ( 
AWWA C153  اتصاالت فشرده چدن نشکنmm75)in.3 تا  (mm600)in.24رسانی) براي آب 

 فوالد
ASME B16.9  براي جوش لب به لب فوالدي شکل داده شدهاتصاالت 

ASME B16.25 
ASTM A 234 

هاي فوالد کربنی شکل داده شده و فوالد آلیاژي کار هاي دو انتهاي جوش لب به لب براي اتصاالت لولهویژگی
 شده براي کارکرد با دماي متوسط و باال

ASME B16.5 هاي مخصوص لوله، اتصاالت فلنچی و فلنچNPS 1
2
 24تا  

ASME B16.11  دار) و رزوهسوکتی(تولید شده به روش جوشکاري سرلوله فوالدي، اتصاالت فورج 

AWWA C207 هاي اندازه –هاي لوله فوالدي براي مصارف آبی فلنچin.4  تاin.144   
  AWWA C208 اي) لوله آب فوالديابعاد براي اتصاالت ساخته شده (کارخانه 

 مس
ASME B16.22  و مسی شکل داده شدهاتصاالت فشار مفصل لحیم برنزي 

ASME B16.18 گرياتصاالت فشار مفصل لحیم برنزي ریخته 

 برنزياتصاالت 
ASTM B16.15 گريبرنز ریختهاي اتصاالت رزوه 
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10-2-2-2 

و مطـابق   )3-2-10(همچنین باید مطابق با بند  CPVCاتصاالت  )2-2-2-10(عالوه بر استانداردهاي جدول 

 )2-2-2-10( مشخص شـده در جـدول   14427-7تا  14427-1هایی از استانداردهاي ملی ایران شماره با بخش

 روند.کار میباشند که براي سرویس محافظت آتش به

  نامه ویژهمصالح و ابعاد اتصاالت داراي استاندارد یا گواهی -2-2-2-10جدول 
 مواد و ابعاد استاندارد

ASTM A795 
وري گرم هاي سیاه فوالدي بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روي به روش غوطهبراي لولهها ویژگی

 (گالوانیزه)

ASTM A53 
وري براي لوله سیاه فوالدي بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روي به روش غوطهها استاندارد ویژگی

 گرم 
ASTM A135 براي لوله فوالدي جوش داده شده بدون درز (یکپارچه)ها استاندارد ویژگی 
ISIRI 3266 هاي تحت فشاروینیل کلراید سخت با بوشن ساده براي لولهابعاد اتصاالت پلی 

ISIRI 3266-1 
یا  (PVC-C)پلی وینیل کلراید کلردارشده ،(PVC-U) وینیل کلراید سختاتصاالت ساخته شده از پلی-ها کپالستی

 هاي متريسري -قسمت اول -هاي تحت فشاربا مادگی ساده براي لوله (ABS) ان استایرنآکریلونیتریل بوتادي

ISIRI 3267 هاي تحت فشاربوشن ساده براي لوله نیل کلرید سخت بایوطول نصب اتصاالت پلی 

 ویژهنامه داراي استاندارد یا گواهیاتصاالت  -10-2-3

جهت نصب در اسپرینکلرهاي خودکار بررسی و بـراي ایـن منظـور     هاآندیگر انواع اتصاالتی که مناسب بودن 

و فـوالد متمـایز از    CPVCباشد، شامل، (ولی نه محدود به این موارد) پلی بـوتیلن،  نامه داراي استاندارد یا گواهی

، شــامل هــاآن نامــهاســتاندارد یــا گــواهیهــاي ، بایــد هنگــامی کــه مطــابق بــا محــدودیت)1-2-2-10(جــدول 

 هاي نصب، نصب شده باشند، مجاز به استفاده باشنددستورالعمل

 هاي فشارمحدودیت -10-2-4

مشـخص   هـا آن نامـه استاندارد یا گـواهی براي فشارهاي سیستم که در نامه داراي استاندارد یا گواهیاتصاالت 

 باشد. )bar10)psi150متر از کباشند ولی نباید است مجاز به استفاده می

 متصل نمودن لوله و اتصاالت -10-3

 اتصاالت دفنی -10-3-1

 نوع اتصال باید مورد تأیید باشند.
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 دارلوله و اتصاالت رزوه -10-3-2

لولـه،   رزوه« ASME B1.20.1دار باید داراي گـام رزوه مطـابق بـا اسـتاندارد     تمام لوله و اتصاالت فوالدي رزوه

 باشند.)» .inکلی ( اهداف

 1اي)(کام و زبانه هاي اتصاالت شیاردارروش -10-3-3

از نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   اي هاي متصل شده با اتصاالت شـیاردار بایـد بـا اسـتفاده از مجموعـه     لوله

 اتصاالت، واشرها و انواع شیارها اتصال یابند.

10-3-4 

کاري شـده باشـند یـا    اتصاالت براي متصل نمودن تیوب مسی باید لحیم هاي اتصال لحیم شده و فشاريروش

 اتصال یافته باشند. )1-2-2-10(با استفاده از اتصاالت فشاري مشخص شده در جدول 

 هاي اتصالروش دیگر -10-3-5

بـا   براي ایـن سـرویس، در جـایی کـه مطـابق     نامه داراي استاندارد یا گواهیهاي اتصال استفاده از دیگر روش

 باشند مجاز است.می هاآن نامهاستاندارد یا گواهیهاي محدودیت

 اتصاالت لوله مجموعه -10-3-6

10-3-6-1 

ها و خصوصیات سازنده مونتاژ اتصاالت باید توسط افراد آشنا با مواد ویژه استفاده شده و مطابق با دستورالعمل

 شوند.

10-3-6-2 

باشند و به طور کامل با مواد مقاوم خوردگی بعد از نصب پوشـش داده   تمام لوازم اتصاالت پیچ شده باید تمیز

 شوند.

 عمق دفن -10-4

                                                                                                                                                                              
1- Groove joining 
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10-4-1 

زدگی در محل، جایی که لولـه قـرار گرفتـه اسـت، تعیـین      هاي آب باید توسط حداکثر عمق یخعمق دفن لوله

 شود.

10-4-2 

 ل دفن باشد.زدگی، در محتر از عمق یخ) پایینm3/0)ft1باالي لوله باید حداقل 

10-4-3 

) بـراي جلـوگیري از   m8/0)ft5/2زدگی عامل مهمی نیسـت، عمـق دفـن نبایـد کمتـر از      هایی که یخدر محل

 یکی باشد.مکانهاي آسیب

10-4-4 

 )زیر زمین نصب شوند.m3/0)ft1هاي گذرنده از زیر معبر خودرو باید حداقل لوله

10-4-5 

 ) زیر زمین دفن شوند.ft4)m2/1لوله زیر مسیرهاي ریل راه آهن باید حداقل 

10-4-6 

گیري شود و تغییرات آتی، طبیعت خاك و سـطح نهـایی   عمق دفن باید از باالي لوله تا سطح تمام شده اندازه

 سازي مورد توجه قرار گیرد.کف

 زدگیمحافظت در برابر یخ -10-5

10-5-1 

شـرط آنکـه   باشد. باید اجازه داد تا لوله بر روي زمین قرار گیرد بهپذیر نمیمکانفن لوله اد مکاندر جایی که ا

 یکی محافظت شود.مکانزدگی و آسیب لوله در مقابل یخ

10-5-2 

ي آب و دیگر منـابع (ماننـد برکـه، اسـتخر، رودخانـه و ...)      هانازدگی، جایی که جریلوله باید در زیر عمق یخ

 شوند.وجود دارد، دفن 
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10-5-3 

در جایی که لوله در مسیرهاي آبرو یا جریان هاي سطحی قرار دارند، باید احتیاط کـرد کـه عمـق آب جـاري     

) m3/0)ft1تر دفن لولـه در  هاي یخبندان کافی باشد؛ یک روش ایمنبین لوله و خط یخبندان در طول تمام فصل

 یا بیشتر زیر بستر آبراه باشد.

10-5-4 

زدگـی جلـوگیري   هاي خاکریزي قرار بگیرد که از خطـر یـخ  اي از حاشیه مسیر آب و دیوارهفاصلهلوله باید در 

 شود.

 محافظت در برابر آسیب -10-6

10-6-1 

 قرار گیرد. ساختمانلوله نباید زیر  )3-6-10(و  )2-6-10(غیر از موارد مجاز توسط بندهاي ه ب

10-6-2 

هـاي ویـژه شـامل    قـرار گیـرد و احتیـاط    ساختمانباشد، باید اجازه داد تا لوله زیر در جایی که مورد تأیید می

 موارد زیر باید اتخاذ شوند:

 طاق زدن دیوارهاي پی روي لوله -1

 هاي سرپوشیدهقرار دادن لوله در مسیر ترنج -2

 کند.  عبور می ساختماناز زیر هایی از لوله که مین کردن شیرهایی جهت جداسازي بخشأت -3

10-6-3 

 در مجاورت پی باید مجاز باشد. ساختماننشانی به هاي اصلی آتشورود لوله

10-6-3-1 

در  سـاختمان نشانی زیر هاي اصلی آتشنباید در جایی که لوله ))3(2-6-10(و  ))2(2-6-10(الزامات بندهاي 

کـار  کنند، نباید بـه تا مرکز لوله عمودي)، ورود می ساختمانگیري شده از لبه خارجی )، (اندازهm3)ft10کمتر از 

 گرفته شوند.
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10-6-4 

 اتصاالت لوله نباید در زیر پی بنا قرار گیرند.

10-6-5 

 ) زیر پایین پی بناها اجرا شوند. m3/0)ft1کشی باید در حداقل لوله

10-6-5-1 

   .کار رودگذاري شده است نباید بهکشی غالفکه لولههنگامی )6-6-10(الزامات بند 

10-6-6 

هاي تغذیه اصلی باید براي ارزیابی شرایط بارگذاري ویژه موارد زیر مـورد بررسـی قـرار گیرنـد و اگـر الزم      لوله

 باشد محافظت شوند:

 کنند.هاي سنگین حمل میآهن که محمولههاي تغذیه اصلی زیر راهلوله -1

 هاي سنگین.  هاي بزرگ محمولههاي تغذیه اصلی زیر تودهولهل -2

هایی که لولـه تغذیـه اصـلی را در معـرض شـوك و ارتعاشـات       هاي تغذیه اصلی قرار گرفته در محوطهلوله -3

 دهند.سنگین قرار می

10-6-7 

برابر عبور یک جریان  باشد، اتصاالت باید درهمسان ضروري میدر جایی که اتصال لوله فلزي با لوله فلزي غیر

 الکتریکی با استفاده از یک روش مورد تأیید عایق شود.

10-6-8 

هـاي الکتریکـی مـورد    عنوان یک الکتـرود روي زمـین بـراي سیسـتم    کشی دفنی نباید بهدر هیچ موردي لوله

 استفاده قرار گیرد.

10-6-8-1 

کشی دفنی به سیستم روي زمینی محافظـت از صـاعقه در مـواردي    نباید از اتصال لوله )8-6-10(الزامات بند 

 که محافظت در مقابل صاعقه براي سازه فراهم شده است، جلوگیري کند.
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 گذاريالزامات لوله -10-7

10-7-1 

ل از نصـب بایـد   شوند و قبـ نشانی، واشرها و اتصاالت هنگامی که دریافت میهاي آتشها، شیرها، هیدرانتلوله

 را ببینید). )1-10-10(براي بررسی آسیب مورد بازبینی قرار گیرند، (شکل 

10-7-2 

 اي باید چک شوند.گشتاور سفت کردن جهت اتصاالت پیچ و مهره

10-7-3 

 نشانی و اتصاالت باید از درون تمیز باشند.هاي آتشلوله، شیرها، هیدرانت

10-7-4 

نشـانی و اتصـاالت بـراي    هاي آتـش شده است، انتهاي باز لوله، شیرها، هیدرانتهنگامی که کار کردن متوقف 

 ها و مواد خارجی باید بسته شوند. جلوگیري از ورود سنگ

10-7-5 

، 1نشانی باید به دقت با استفاده از تجهیزات مناسب درون ترنچهاي آتشتمام لوله، اتصاالت، شیرها و هیدرانت

ها و دیگـر عیـوب بررسـی    باشد به دقت براي تركی که در باالي مسیر ترنچ آویزان میپایین آورده شوند و هنگام

 .شوند

10-7-6 

 هاي آسیب باید مورد بررسی قرار گیرند.انتهاهاي صاف قبل از نصب براي پیدا کردن نشانه

10-7-7 

 هاي اصلی آب نباید پرتاب یا روي هم انباشته شوند.تحت هیچ شرایطی لوله

                                                                                                                                                                              
1 - Trench 
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10-7-8 

 لوله نباید روي لوله دیگر قل یا سر داده شود. 

10-7-9 

 گاه باشد.ها باید در تمام طول خود (نه فقط در ابتدا و انتها) داراي تکیهلوله

10-7-10 

 براي ساپورت لوله باید اتخاذ شود. اي داشته باشد، شرایط ویژهباشد، یا طبیعت ماسهاگر زمین نرم 

10-7-11 

 هاي سازنده، ساپورت شوند.تفاده شده با لوله غیرفلزي باید مطابق با دستورالعملشیرها و اتصاالت اس

 قیددار کردن اتصاالت -10-8

 کلیات -10-8-1

10-8-1-1 

نشـانی  هـاي آتـش  ها، شیرها و انشعابات هیـدرانت ها، تبدیلها، خمیدگیها، سرپوشها، درپوشهمه سه راهی

هـاي اتصـاالت   در برابر حرکت یـا بایـد بـا سیسـتم     )2-8-10(در تطابق با بند  1هاي مهارکنندهباید توسط بلوك

 مهار شوند. )3-8-10(قیددار شده در تطابق با بند 

10-8-1-2 

باشـند، مشـروط بـر    اي، شیاردار، یا جوشی نیازمند قیود اضافی نمـی ، رزوه2کشی با اتصاالت گداخته شدهلوله

کشی یا نشت در مقادیر مـازاد  بدون جابجایی لوله )1-2-10-10(اتیک بند آنکه چنین اتصاالتی، آزمون هیدروست

 مجاز را برآورده کنند.  

10-8-1-3 

 صورت ویژه مهار گردند.  هاي اصلی براي جلوگیري از لغزش، باید بهدار، لوله. روي سطوح شیبدارسطوح شیب

                                                                                                                                                                              
1 - Thrust Block 
2 - Fused 
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10-8-1-3-1 

 ها (جانبی یا عمودي) مهار گردند.جهتلوله باید در پایین توده خاك و در هر یک از تغییر 

10-8-1-3-2 

هاي مناسب سـاخته  باید مادگی لوله در صخره طبیعی یا در ستون )1-3-1-8-10(قید مشخص شده در بند 

 شده درسمت سرپایینی، مادگی لوله باشند.

10-8-1-3-3 

 انتهاهاي مادگی لوله باید رو به سرباالیی نصب گردند.

10-8-1-3-4 

 اند، قیدگذاري شوند.طور که توسط مهندس طراحی تعیین شدهها باید همانمستقیم روي تپهمسیر 

 هاي مهارکنندهبلوك -10-8-2

10-8-2-1 

 بخش باشند. مناسب است، باید رضایت هاآنهاي مهارکننده در جایی که خاك براي استفاده بلوك

10-8-2-2 

قسـمت ماسـه و پـنج     5/2د که حداقل از یک قسمت سیمان، هاي مهارکننده باید مخلوطی از بتنی باشبلوك

 قسمت سنگ، تشکیل شده باشد.

10-8-2-3 

گذاري شوند قرار بگیرد و بایـد  هاي مهارکننده باید بین زمین دست نخورده و اتصاالتی که قرار است قیدبلوك

 قادر به مقاومت در برابر نیروهاي محوري محاسبه شده باشند.  

10-8-2-4- 

اي قرار بگیرند که اتصاالت براي تعمیـر شـدن،   گونههاي مهارکننده باید بهپذیر باشد، بلوكمکانجایی که اهر 

 قابل دسترسی باشند

 هاي اتصال قیددار شدهسیستم -10-8-3
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کند باید شـامل یکـی یـا بیشـتر از     هاي اتصال قیددارشده استفاده مینشانی که از سیستمهاي اصلی آتشلوله

 یر باشند:موارد ز

   1یکی یا اتصاالت فشاريمکانکننده اتصاالت قفل -1

 2هاي گلندي پیچیدارندهکننده از نگهیکی استفادهمکاناتصاالت  -2

 اياتصاالت فلنجی پیچ مهره -3

 اتصاالت گداخته حرارتی یا لحیم شده -4

   3دارندهدار نگههاي لوله یا میله رزوهبست -5

 یا کالیبر شدهدار هاي پیچپیوست -6

 ها و ابزارهاي مورد تأیید  دیگر روش -7

 ها و واشرهاها، بولتها، میلهگذاري بستاندازه -10-8-3-1

 ها بست -10-8-3-1-1

10-8-3-1-1-1 

 ها باید داراي ابعاد زیر باشند:بست

1- mm7/12×mm 8/50)in. 2×in. 1
2
 )in.6(mm152) تا in.4(mm102هاي ) براي لوله 

2- mm9/15×mm5/63)in. 1
2
 2 ×in. 5

8
 )  in.10(mm254) تا mm204)(in.8) براي لوله ( 

3- mm9/15×mm2/76)in.3×in. 5
8
 in.12(mm305) براي لوله ( 

 ها  میله -10-8-3-1-2

10-8-3-1-2-1 

mm16)in 5ها نباید کمتر از میلهقطر 
8

 .  )  باشد

                                                                                                                                                                              
1 - Push-on 
2 - Setscrew retainer glands 
3 - Tie rods 
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10-8-3-1-2-2 

ها را مهیا کرده است که باید براي یـک انـدازه لولـه داده    لولهاعداد قطرهاي مختلف  2-2-1-3-8-10جدول 

 شده مورد استفاده قرار گیرند.

 شماره قطر میله -2-2-1-3-8-10جدول 

 ).inاندازه اسمی لوله (
mm 16  

)in. 𝟓𝟓
𝟖𝟖

  ( 

mm 20  

)in. 𝟑𝟑
𝟒𝟒

  ( 

mm 22  

)in. 𝟕𝟕
𝟖𝟖

  ( 
mm 25  

)in. 𝟏𝟏  ( 

4 2 - - - 
6 2 - - - 
8 3 2 - - 
10 4 3 2 - 
12 6 4 3 2 
14 8 5 4 3 
16 10 7 5 4 

 ) فراهم شده است.psi25000(mpa4/172) و تنش طراحی bar5/15)psi225نکته: این جدول با استفاده از فشار 
 

10-8-3-1-2-3 

mm19)in. 3هـا را تـا   یکی، بایـد قطـر میلـه   مکـان هاي اتصـاالت  هاي بولت، قطر بولتهنگام استفاده از میله
4

 (

 محدود کند.  

10-8-3-1-2-4 

 دار یا خمیده باشند.  ها نباید فرمهاي رزوه شده میلهبخش

10-8-3-1-2-5 

 ها استفاده شوند. صورت جفتی براي هر کدام از بستها باید بهها استفاده شده است، میلهجایی که از بست

10-8-3-1-2-6 

یک قید توسط بست اریب روي غالف لوله ساخته شده است، باید مجاز به اسـتفاده   هاآنهایی که در مجموعه

 از یک میله به ازاي هر گیره باشند اگر براي نصب کردن ویژه توسط مقام قانونی مسئول مورد تأیید باشند.  

10-8-3-1-2-7 

 قرار گرفته باشند.ها باید به صورت متقارن ها استفاده شده است، میلهدر جایی که از ترکیب میله
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 هاي بست بولت -10-8-3-1-3

 هاي بست باید داراي ابعاد زیر باشند:بولت

1- mm16)in. 5
8

 )in.8(mm200) و in.4 ،(mm150)in.6(mm100) براي لوله 

2- mm20)in. 3
4

 )  in.10(mm250) براي لوله 

3- mm22)in. 7
8

 )  in.12(mm300) براي لوله 

 واشرها   -10-8-3-1-4

10-8-3-1-4-1 

 توانند گرد یا مربعی باشند.  باشند و میواشرها باید چدنی یا فوالد 

10-8-3-1-4-2 

 واشرهاي چدنی باید داراي ابعاد زیر باشند:

1- mm9/15×mm2/76)in. 3×in. 5
8
ــه    ــراي لولــ ) و in.4 ،(mm152)in.6 ،(mm204 )in.8(mm102) بــ

mm254)in.10.( 

2- mm1/19×mm9/88)in. 1
2

 3×in. 3
4
 )  in.12(mm305) براي لوله  

10-8-3-1-4-3 

 واشرهاي فوالد باید داراي ابعاد زیر باشند:  

1- mm7/12×mm2/76 )in.3×in. 1
2
ــه    ــراي لولــ و in.4  ، (mm152)in.6) ،(in.8(mm204(mm102) بــ

mm254)in.10.( 

2- mm7/12×mm9/88)in. 1
2

 3×in. 1
2
 )  in.12(mm305) براي لوله  

10-8-3-1-4-4 

mm2/3)in. 1ها باید قطر سوراخ
8

 ها باشد.از قطر میله ) بزرگتر
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 ها راهیهاي مقیدکننده براي سهتسمه -3-2-3-8-10جدول 

 in.( A B C Dاندازه اسمی لوله (
mm in. mm in. mm in. mm in. 

4 318 5/12 257 10
1
8
 64 5/2 44 13

4
 

6 368 5/14 308 121
8
 90 3 9

16
 71 213

16
 

8 425 163
4
 365 143

8
 118 4

21
32

 99 3
29
32 

10 484 19 1
16

 424 16
11
16

 146 5
3
4
 127 5 

12 567 22 5
16

 487 19
3
16

 171 6
3
4
 149 57

8
 

 

 هاراهیمقیدکننده براي سه هايهاي تسمهاندازه -10-8-3-2

10-8-3-2-1 

 باشند:ها باید داراي ابعاد زیر راهیهاي مقیدکننده براي سهتسمه

1- mm9/15).in85 ضخامت و(mm5/63 ).in2
)، in.4 ،(mm152)in.6(mm102عرض بـراي لولـه    )12

mm204)in.8 و (mm254)in.10.( 

2- mm9/15).in8
 ).  in.12(mm305)عرض براي لوله in.3(mm2/76ضخامت و   )5

10-8-3-2-2 

mm2)1هاي میله باید قطر سوراخ
16in.ها باشد.از قطر میله ) بزرگتر 

 

 
 ها راهیهاي مقیدکننده براي سهتسمه -3-2-3-8-10شکل 
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10-8-3-2-3 

هـاي مقیدکننـده بـراي اتصـاالت     بایـد بـراي انـدازه تسـمه     )3-2-3-8-10(و جدول  )3-2-3-8-10(شکل 

 یکی و اتصاالت فشاري استفاده شوند. مکانراهی اتصاالت سه

 هاي درپوش براي انتهاي مادگی لوله تسمه اندازه -10-8-3-3

10-8-3-3-1 

mm19)in. 3داراي ضخامت تسمه باید 
4

in. 2(mm65) و عرض  1
2

  باشد.  )

10-8-3-3-2 

نشـان داده شـده    )3-2-3-8-10(گونه کـه در شـکل   ها همانطول درپوش باید داراي ابعاد مشابه الف تسمه

 است، باشد.

10-8-3-3-3 

گونـه کـه   راهی باشد همـان هاي سهبراي کالف Bهاي لوله باید مشابه با ابعاد ها و سوراخفاصله بین مراکز لوله

 نشان داده شده است.  )3-2-3-8-10(در شکل 

 مصالح -10-8-3-4

هـاي  هاي مقیدکننـده و تسـمه  واشرها، تسمه ها،، بولت1هاي دوطرفههاي میله یا بستها، بوشنها، میلهتسمه

درپوش باید از مصالحی داراي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باشند که تشخیص زوال آن تحت تنش با اطمینـان  

   بینی باشد.قابل پیش

 در برابرخوردگی مقاومت -10-8-3-5

طـور کامـل   دکننده باید تمیز شوند و بهها و دیگر ابزار مقیها، واشرها، بستها، بولتها، مهرهبعد از نصب، میله

 با قیر یا دیگر مواد مقاوم خوردگی مورد قبول پوشش داده شوند. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 - Turnbuckles 
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 یزيرخاك -10-9

10-9-1 

کند به نحوي که از نشست و حرکـات جـانبی لولـه     ریزي باید به صورت الیه الیه زیر و اطراف لوله را پرخاك

مانـده، مـواد آلـی یـا دیگـر مـواد خورنـده باشـد.         جلوگیري کرده و خاك نباید دربرگیرنده خاکستر، تفالـه، پـس  

]24:10,9,1[ 

10-9-2 

 ها قرار گیرند.ها نباید در ترنچسنگ

10-9-3 

 زده نباید براي پرسازي مورد استفاده قرار گیرد.  خاك یخ

10-9-4 

) زیر و اطـراف لولـه   mm150)in.6ریزي متراکم باید حداقل در کنند، خاكهایی که از صخره عبور میدر ترنچ

 ) باالي لوله مورد استفاده قرار گیرند.m6/0)ft2و حداقل 

 و پذیرشون آزم -10-10

 کشی دفنیتأیید لوله -10-10-1

 باشد:پیمانکار نصب باید براي موارد زیر پاسخگو و مسئول 

 مطلع ساختن مقام قانونی مسئول و نماینده مالک از زمان و روزي که آزمون انجام خواهد شد. -1

 هاي پذیرش مورد نیازانجام دادن تمام آزمون -2

 .)1-10-10(جدول  کامل کردن وامضا کردن مصالح پیمانکاري و گواهی(هاي) آزمون نشان داده شده در -3
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 ملزومات پذیرش   -10-10-2

 ها با حجم مناسبی از آبشستشوي لوله -10-10-2-1

10-10-2-1-1 

طـور کامـل قبـل از    بـه » سیستم رایـزر «و اتصاالت منتهی به » سیستم رایزر«کشی دفنی، از منبع آب به لوله

 کشی محافظت آتش جریان پایین دست برقرار شود باید شستشو شوند. اینکه اتصال به سیستم لوله

10-10-2-1-2 

سـازي انجـام   عملیات شستشو باید تا زمانی ادامه پیدا کند تا این اطمینان حاصل آید که به طور کامـل تمیـز  

 شده است. 

10-10-2-1-3 

 حداقل نرخ جریان نباید کمتر از یکی از موارد زیر باشد:

 باشد شیلنگنرخ مورد نیاز آب محاسبه شده هیدرولیکی سیستم، شامل هر یک از ملزومات  -1

 باشد. )3-1-2-10-10(جریان در مطابقت با جدول  -2

 حداکثر دبی جریان قابل دسترسی براي سیستم تحت شرایط آتش -3

10-10-2-1-4 

 گرفته شود. در نظرشرایطی باید براي دفع مناسب آب استفاده شده براي شستشو یا آزمون کردن، 

 آزمون هیدروستاتیک  -10-10-2-2

10-10-2-2-1 

ــه عملکــرد سیســتم بایــد از لحــاظ هیدروســتاتیکی در فشــار   معــرض فشــار ی و متعلقــات درکشــتمــام لول

bar8/13)psi200 یا در فشار (bar5/3)psi50   بیشتر از فشارعملکردي سیستم آزمون شود، هر کدام کـه بزرگتـر (

 ساعت ثابت باقی بمانند.   2) براي bar35/0±)psi5±باشد و باید در آن فشار می

10-10-2-2-2 

  .افت فشار باید توسط یک فشارسنج یا نشت بصري تعیین شود
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10-10-2-2-3 

ترین سطح سیستم یا در محلی کـه  فشار آزمون باید توسط یکی از موارد زیر خوانده شود، قرار گرفته در پایین

 هاي زیر:آزمون انجام شده است، به یکی از روش

 نشانی قرارگرفته است.هاي هیدرانت آتشیک فشارسنج که در یکی از خروجی -1

نشـانی فـراهم نشـده اسـت، قـرار      گونه هیدرانت آتـش ترین نقطه در جایی که، هیچیک فشارسنج که در پایین -2

 .است گرفته

10-10-2-2-4 

 یزي شود.رخاكآزمون، منظور جلوگیري از حرکت لوله، ترنچ باید پیش از در قسمت بین اتصاالت به

10-10-2-2-5 

ریزي هاي باز، لوله و اتصاالت باید مجاز به خاكدر جایی که براي حفظ ایمنی در برابر مخاطرات ناشی از ترنچ

 کننده مسئولیت قرارگیري و تصحیح نشت را بر عهده بگیرد.شرط آنکه پیمانکار نصببهباشند، 

 هیدروستاتیکمیزان مجاز نشتی آزمون  -10-10-2-2-6

بـه   )1-2-2-10-10(در جایی که آب اضافی (نشتی) براي ثابت نگه داشتن فشارهاي آزمون مورد نیاز توسط 

تجـاوز   )6-2-2-10-10(هاي جـدول  گیري شود و نباید از محدودیتشود، مقدار آب باید اندازهسیستم اضافه می

 باشند:اساس رابطه زیر میکند که بر

 .U.S واحدهاي مرسوم 

  )الف -6-2-2-10-10(معادله 
148000

PSD
L = 

 در آن: که

L (آب جبرانی) دبی مجاز نشتی آزمون =[gph(gal/hr)] 

S) طول لوله آزمون شده =ft( 

D) قطر اسمی لوله =in.( 

P) متوسط فشار آزمون در طول آزمون هیدروستاتیک =gauge psi( 

 واحدهاي متریک

 )ب -6-2-2-10-10(معادله 
794797

PSD
L = 

 در آن: که
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L (آب جبرانی )دبی مجاز نشتی آزمون =(L/hr) 

S طول لوله آزمون شده =(m)   

Dقطر اسمی لوله  = )mm( 

P) متوسط فشار آزمون در طول آزمون هیدروستاتیک =kPa  ( 

 آزمون عملیاتی   -10-10-2-4

10-10-2-4-1 

 طور کامل باز و بسته شود.  سیستم بهنشانی باید تحت فشار آب هر هیدرانت آتش

10-10-2-4-2 

 نشانی بدنه خشک باید براي تخلیه مناسب مورد بررسی قرار گیرند.  هاي آتشهیدرانت

10-10-2-4-3 

 هـا آنطور کامل باز و بسته شوند تا از عملکرد صحیح هاي کنترلی باید تحت شرایط فشار آب بهتمام هیدرانت

 اطمینان حاصل آید.  

10-10-2-4-4 

باید بـا   )4-2-10-10( هاي عملیاتی مورد نیاز بندباشند، تستنشانی در دسترس میهاي آتشجایی که پمپ

 هاي در حال کار تکمیل گردند. پمپ

 ي برگشتی  هاناکننده از جریجلوگیري هايمجموعه -10-10-2-5

10-10-2-5-1 

اطمینان از عمل کـردن صـحیح بایـد در جهـت موافـق      ي برگشتی براي هاناکننده از جریمجموعه جلوگیري

 جریان آزمون شوند.

10-10-2-5-2 

 شیلنگاساس نیاز سیستم باشد، شامل نیاز جریان باید بر )1-5-2-10-10(حداقل دبی جریان مورد نیاز بند 

 کار رفته باشد.  در جایی که به
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 دفنیکشی نامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار براي لولهگواهی

 سیستم لوله ایستاده
 دستورالعمل

 شده ودر حضور نماینده کارفرما انجام شوند.ها توسط نماینده پیمانکار انجامتا انتهاي کار، باید بازرسی و آزمون
 برداري باشد.تمامی عیوب باید اصالح شوند و سیستم باید قبل از ترك کار کارکنان پیمانکار، آماده به بهره

 ها باید براي تأیید مقام قانونی، کارفرمـا، و پیمانکـار فـراهم شـوند.    هاي گواهینامهباید توسط هر دو نماینده تکمیل و امضا شود. کپییک گواهینامه 
دار، نیروي انسانی غیرمتخصص، یـا خرابـی مطـابق بـا     وجه مسئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیبهیچ واضح است که امضاي نماینده کارفرما به

 نماید.لزامات مورد تأیید مقام قانونی مسئول یا احکام محلی را رد نمیا
 تاریخ نام پروژه

 آدرس پروژه

 هانقشه

 ها)مورد پذیرش توسط مقام قانونی مسئول (نام
 آدرس

 خیر □بله   □ شده؟   انجام شدههاي پذیرفته نصب مطابق با طرح
 خیر   □بله   □تجهیزات مورد استفاده مورد تأیید هستند؟           

 ها را بیان نمایید.اگر نیستند، مغایرت

 هادستورالعمل

از ایـن   دارينشانی در خصـوص محـل شـیرهاي کنتـرل و نحـوه مراقبـت و نگـه       آیا شخص مسئول تجهیزات آتش
 خیر □بله  □                                          دیده است، وجود دارد؟         تجهیزات جدید که آموزش

 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.
 خیر □بله  □محل دارید؟           داري را درنگههاي مراقبت و هاي مربوطه و چارتآیا کپی دستورالعمل

 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید. 
 ي منابعهاساختمان مکان

هاي دفنی لوله
 و اتصاالت

 نوع اتصال نوع و کالس لوله
 خیر □بله  □ ------------------------------------------------------لوله مطابق با استاندارد

 خیر □بله  □  --------------------------------------------------اتصاالت مطابق با استاندارد
 ------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.

ــا اســتاندارد  از نــوع چنگکــی، گیــره اتصــاالتی کــه بــه بســت                                                                                                                                      اي، یــا اتصــال مســدودکننده نیــاز دارنــد مطــابق ب
 خیر □بله  □

 ------------------------------------------------------------دهید.اگر خیر، توضیح 

 شرح آزمون

هـایی  هاي کنفـی در خروجـی  اي که هیچ تجمعی از مواد خارجی در کیسهاندازهآب را تا زمانی که به فشارشویی:
-11(شده درزیربند هاي مشخصیکی ازدبی در مشاهده نشود جریان دهید. 1هاي جریانکنها و قطعمانند هیدرانت

 ، فشارشویی را انجام دهید.این دستورالعمل )2-3

 هیدرواستاتیک:
) یـا  bar8/13)psi200گیرنـد، بایـد در فشـار    فشارکاري سیسـتم قـرار مـی    که تحتکشی و متعلقات آن تمامی لوله

bar45/3)psi50استاتیک شوند، و باید آن فشار  آزمون هیدروکدام که بیشتر است،  ) بیش از فشارکاري سیستم، هر
 دارند.نگه  تا دو ساعت ±])bar35/0)psi5[ را با روداري 

 )4-4-11(الذکر مطـابق بنـد   مقدار مجاز نشت آزمون هیدرواستاتیک: درجایی که آبی اضافه جهت حفظ فشار فوق

                                                                                                                                                                               
1-Blow-offs 
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 شود: محدوده فرمول زیر بیشترگیري شود و نباید از شود، مقدار آب باید اندازهبه سیستم اضافه می

L= SD√P
148,000

 
L = (حسب  شده)، بر آب افزوده( مقدار مجاز آزمونL/min( 
S = حسب  طول لوله مورد آزمون، برm 
D = حسب  قطر اسمی لوله، برm 
P =  (فشار نسبی) میانگین فشار آزمون در حین آزمون هیدرواستاتیک 

هاي آزمون
 فشارشویی

 خیر □بله  □ .ستاده ش (نام شرکت) انجام ----جدید مطابق با استاندارد توسط کشی دفنی لوله
 --------------------------------------------------------------- .اگر خیر، توضیح دهید

چگونگی جریان فشارشویی 
 آمدهبه دست 

 نشانیپمپ آتش □ حوضچه روباز مخزن ذخیره یا □ عمومی شبکه آب □

 لوله باز□  اتصال هیدرانت □ نوع دهانه
 خیر □بله  □ شده است    جاري -----ها مطابق با استاندارد آب با فشار از ورودي

 -----------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید
چگــــــونگی جریــــــان 

 آمدهبه دست فشارشویی 
 مخزن ذخیره یا □ شبکه آب عمومی □

 بازحوضچه رو
 نشانیپمپ آتش □

 لوله باز□  شکل به فلنج و توپی Y اتصال□  نوع دهانه
 آزمون               

 هیدرواستاتیک
انـد.  استاتیک شـده  هاي جدید دفنی آزمون هیدروکشیتمامی لوله

 ساعت ----براي  bar-----در فشار
 خیر □بله  □اند شده اتصاالت پوشش داده

 آزمون نشتی
 --------- L --------  minگیري شده مجموع مقدار نشتی اندازه

 --------- L--------  min نشتی مجاز  
آزمون جریان 
موافق با جهت 

با جهت 
کننده ممانعت

 جریان برگشتی

جایی که وجود داشته حداقل نرخ جریان آزمون باید معادل دبی و فشار مورد نیاز سیستم شامل جریان شیلنگی در 
 باشد.

 خیر □بله □ .کنندمندي عمل میبا رضایت نوع و نام تولیدکننده: شده تعداد: نصب هاهیدرانت

شیرهاي 
 کنترل

 خیر □ بله □اند    شیرهاي کنترل کامال بازمانده
 -------------------------------------------------------------نمایید.اگر خیر، دلیل را بیان 

هـاي  تعـویض بـا هشـداردهنده   ها قابـل  نشانی و هیدرانتهاي شیلنگی اتصاالت سازمان آتشرزوه
 نشانی گو سازمان آتشپاسخ

 خیر □ بله □

 -----------------------------------------------------------------------برداري تاریخ آماده بهره مالحظات

 امضاها

 نام پیمانکار نصب

 شوند توسطها گواهی میآزمون

 تاریخ عنوان نام و امضا)( مالک پروژه

  
 تاریخ عنوان پیمانکار نصب (نام و امضا)

  

 کشی زیرزمینیاي از مواد پیمانکار و گواهی آزمون براي لولهنمونه -1-10-10شکل 
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 هادر لوله 10ft/sec(3m/sec)جریان مورد نیاز براي تولید سرعت  -3-1-2-10-10جدول 

 شدت جریان اندازه لوله
mm in. L/min gpm 
51 2 379 100 
63 𝟐𝟐𝟏𝟏

𝟐𝟐
 568 150 

76 3 833 220 
102 4 1476 390 
127 5 2309 610 
152 6 3331 880 
203 8 5905 1560 
254 10 9235 2440 
305 12 13323 3520 

 
 gph/100ft)از لوله  (psi200میزان مجاز نشتی آزمون هیدروستاتیک در  -6-2-2-10-10جدول 

قطر اسمی لوله 
)in.( 

 نشتی مجاز

2 019/0 
4 038/0 
6 057/0 
8 076/0 
10 096/0 
12 115/0 
14 134/0 
16 153/0 
18 172/0 
20 191/0 
24 229/0 

 نکات:
 براي تعیین میزان محـاز  )(ب) -6-2-2-10-10(یا رابطه  )(الف) -6-2-2-10-10(ها، قطرها و فشارها، از رابطه براي دیگر طول -1

 نشتی آزمون مناسب استفاده کنید.
باشد، میزان مجاز نشتی آزمون برابـر مجمـوع میـزان مجـاز نشـتی      میهاي متفاوتی از لوله هاي تست که شامل اندازهبراي بخش -2

 باشد.ها براي هر اندازه و بخش میآزمون
  

 



 409/ کشی دفنیلوله -دهمفصل  

 

 

 

 فصل یازدهم
  

 رویکردهاي طراحی
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 کلیات -11-1

، 11در بخـش ویـژه از فصـل    یی کـه  هـا آنهاي اسپرینکلر غیـر از  باید براي همه سیستم )1-11( بندالزامات 

 کار رود.اصالح شده است، به

11-1-1 

قابـل کـاربرد اسـت،     یا قسمتی از آن مجاز است مطابق با هر رویکرد طراحی کـه از نظـر طـراح    ساختمانهر 

 محافظت شود.

 جواريطراحی یا خطرات هم هايروش -11-1-2

 موارد زیر را باید به کار برد:ي مجاور با دو یا چند خطر یا روش طراحی، هاساختمانبراي  

شوند کـه بتوانـد گرمـاي ناشـی از     طور فیزیکی به وسیله مانع یا پارتیشنی جدا نمیـ در جایی که مناطق به1

انـدازد، در طراحـی    انـد، بـه منطقـه مجـاور بـه تـأخیر      اي کـه اسـپرینکلرها ذوب شـده   سوزي را در منطقـه آتش

 ) فراتر از محیط آن افزایش یابد.m6/4)ft15ینکلر تا گیرانه باید محیط تحت محافظت اسپرسخت

کـار رود.  شـوند، بـه  مانع جدا می نباید در جایی که مناطق به وسیله پارتیشن ))1( -2-1-11( بند ـ الزامات2

هـاي ترکیبـی بـه ناحیـه مجـاور،      مانع قادر است از انتقال گرماي آتش در یـک ناحیـه از اسـپرینکلر   این پارتیشن

 کند، جلوگیري

تـر کـه   تر از تراز سقف باالتر به زیر سقف پـائین براي توسعه معیارهاي سخت ))1( -2-1-11( بند ـ الزامات3

 کار رود.) است، نباید بهm6/0)ft2اختالف ارتفاع بین ترازهاي سقف حداقل 

11-1-3 

براي هر طراحی پایه صورت هیدرولیکی، الزامات منبع آب کل سیستم باید  هاي محاسبه شده بهبراي سیستم

 اصالح شده باشد. )11( تعیین شود مگر این که به وسیله بخشی از فصل )4-12( بند هايمطابق روش

 نیاز آب -11-1-4

11-1-4-1 

 باشد. )11(رویکرد کنترل آتش با خطر تصرف و رویکردهاي طراحی خاص فصل  مطابقالزامات نیاز آب 
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11-1-4-2 

 بـه نشانی کشی آب آتشسیستم لولهالزامات حداقل آب مورد نیاز براي سیستم اسپرینکلر باید با افزودن سهم 

 تعیین شود. ،آب مورد نیاز اسپرینکلرها

 منابع آب -11-1-5

11-1-5-1 

 باشد. تأمین )11(مشخص شده در فصل  زمان دتمحداقل منبع آب باید براي حداقل 

11-1-5-2 

 گرفته شود. در نظر، شوداستفاده می هاآنکه در تجهیزاتی  متناسب بامخازن باید 

11-1-5-3 

 گرفته شود. در نظر شود،یاستفاده م هاآندر تجهیزاتی که  متناسب باها باید پمپ

 )Fنشانی (جعبه کشی آب آتشمیزان آب سیستم لوله -11-1-6

 سطوح خطر چندگانههایی با سیستم -11-1-6-1

بایـد مطـابق یکـی از     شـیلنگی،  و مدت زمان تأمین آب میزان آب، سطوح خطر چندگانههایی با براي سیستم

 موارد زیر باشد.

 ي خطر داخل سیستم باید استفاده شود.بندـ الزامات منبع آب براي باالترین طبقه1

بـراي منطقـه طراحـی کـه     (باید در محاسـبات   به طور مستقلبندي خطر ـ الزامات منبع آب براي هر طبقه2

 براي آن خطر است) استفاده شود.

هـایی بـا   بندي خطر باالتر فقـط مربـوط بـه تـک اتـاق     که طبقه سطوح چندگانه خطرهاي با ـ براي سیستم3

قـرار داشـته باشـد،     هـا آنهـایی در مجـاورت   که چنین اتـاق ) بدون این2m2/37)2ft400مساحت کمتر یا معادل 

 مانده سیستم استفاده شود.تصرف اصلی باید براي باقی الزامات منبع آب براي

11-1-6-2 

نشـانی  سهم آب براي شیلنگ بیرونی باید به الزام اسپرینکلر در اتصال با بخش اصـلی شـهري یـا شـیر آتـش     

 تر است، اضافه شود.اختصاصی، هر کدام که به رایزر سیستم نزدیک
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11-1-6-3 

 کار روند.شود، موارد زیر باید بهالزامی می هر جا که اتصال شیلنگ داخلی طراحی یا

 باید به الزامات اسپرینکلر اضافه شود. ی) براي نصب اتصال شیلنگ تکL/min189)gpm50ـ سهم آب کل 1

 ) براي نصب اتصال چند شیلنگ باید به الزامات اسپرینکلر اضافه شود.L/min379)gpm100ـ سهم آب کل 2

ها در دورترین اتصـال شـیلنگ،   اضافه شود، با شروع افزایش )L/min189)gpm50ـ سهم آب باید به میزان 3

 شود.با هر افزایشی که در فشار الزم توسط طراحی سیستم، اسپرینکلر در آن منطقه افزوده می

11-1-6-3-1 

 طـور بـه  ساختمان) در IIIیا  Iنشانی است (کالس صورت ترکیبی از اسپرینکلر و لوله آتشجایی که سیستم به

گـرفتن آب   در نظـر باشد، براي سیستم شـیلنگی نیـازي بـه    داراي اسپرینکلر میاین دستورالعمل، کامل براساس 

 باشد.اضافی نمی

11-1-6-4 

-8(تـر مطـابق بـا    نشانی به رایزرهاي سیستم اسپرینکلر لولهوقتی که شیرهاي شیلنگ براي استفاده در آتش

 کار روند:شوند، موارد زیر باید به، وصل می)17-5-2

مطـابق بـا   ـ الزم نیست میزان آب مورد نیاز سیستم اسپرینکلر به میزان آب مـورد نیـاز لولـه ایسـتاده کـه      1

 تعیین شده، اضافه شود.» نشانیایستاده و شیلنگی آتشهاي لولهدستورالعمل نصب سیستم«

 )2-1-3-2-11(گ از جدول ـ هر جا که مجموع میزان آب مورد نیاز سیستم اسپرینکلر و سهم جریان شیلن2

شود، ایـن میـزان آب مـورد    » نشانیایستاده و شیلنگی آتشهاي لولهدستورالعمل نصب سیستم«بیشتر از الزامات 

 نیاز باید استفاده شود.

هایی از آن مجهز به اسپرینکلر است، میزان آب مورد نیـاز اسـپرینکلر، کـه    یی که قسمتهاساختمانبراي  -3

نشان داده شده، باید بـه الزامـات داده شـده     )1-1-3-2-11(شیلنگ نباشد، چنانچه در شکل  شامل سهم جریان

 اضافه شود.» نشانیایستاده و شیلنگی آتشهاي لولهدستورالعمل نصب سیستم«در 

 )HVLSهاي کم سرعت پر حجم (فن -11-1-7

(پاسخ سـریع زود   ESFRرهاي ي مجهز به اسپرینکلرها، شامل اسپرینکلهاساختماندر  HVLSهاي نصب فن

 ، باید مطابق با موارد زیر باشد:اطفاءکننده)

 ) باشد.m3/7)ft24ـ حداکثر قطر فن باید 1

 اسپرینکلر مجاور 4باید در مرکز قرار داده شود تقریباً بین  HVLSـ فن 2

 



سپرینکلرها)دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 414  هاي بارنده خودکار اطفاي حریق (ا

 

 ) باشد.m9/0)ft3کننده جریان باید حداقل تا صفحه منحرف HVLSـ فاصله عمودي از فن 3

باید براي قطع فوري پس از دریافت سیگنال جریان آب از سیستم هشدار، مطـابق بـا    HVLSهاي فنـ همه 4

: 1قسـمت   -هـا هـاي کشـف و اعـالم حریـق بـراي سـاختمان      سیسـتم « 19684-1استاندارد ملی ایـران شـماره   

 بند شوند.هم »هانها در ساختماداري سیستماندازي و تعمیر و نگهدستورالعمل براي طراحی، نصب، راه

 کنندهکرد کنترل آتش بر اساس خطر تصرف براي اسپرینکلرهاي اسپريیرو -11-2

 کلیات -11-2-1

11-2-1-1 

یا به روش محاسـبه   2-2-11بند الزامات آب مورد نیاز باید یا به روش جداول پیش تعیین شده لوله مطابق با 

 تعیین شوند. 3-2-11بند  هیدرولیکی مطابق با

 هاي تصرفبنديطبقه -11-2-1-2

11-2-1-2-1 

 باشد. هاآناسپرینکلر و منابع آب  تأسیسات به مربوط فقط باید این دستورالعملهاي تصرف براي بنديطبقه

11-2-1-2-2 

 بندي کلی خطرات تصرف استفاده شود.صورت یک طبقههاي تصرف نباید بهبنديطبقه

11-2-1-2-3 

هـاي رهـایش گرمـاي    ها باید مطابق با مقدار و قابلیت سوختن اجـزا، شـدت  هایی از تصرفها یا قسمتتصرف

ها و حضور مایعات قابل سوختن و قابل اشتعال، با اسـتفاده از  مورد انتظار، پتانسیل کل رهایش انرژي، ارتفاع توده

 بندي شوند.، طبقه)5-5(تا  )2-5(تعاریف بخش 

11-2-1-2-4 

 ها باید به صورت زیر باشند:بنديقهطب

 خطرـ کم1

 )2و 1هاي (گروه متوسطـ خطر 2

 )2و 1هاي ـ پرخطر (گروه3
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   شده تعیین پیش جداول روش – آب مورد نیاز الزامات -11-2-2

11-2-2-1 

 متوسـط خطـر و خطـر   هـاي کـم  باید براي تعیین حداقل الزامات منبع آب براي تصـرف  )1-2-2-11(جدول 

 )5-23( بنـد منـدرج در  مطابق با جداول پیش تعیین شده  هاآنهایی که اندازه لوله محافظت شده توسط سیستم

  برآورد شده، استفاده شود.

11-2-2-2 

 )3-2-11(بنـد  محاسـبه هیـدرولیکی    هـاي هاي پرخطر باید براساس روشالزامات فشار و جریان براي تصرف

 باشند.
 هاي اسپرینکلر با جداول پیش تعیین شده لولهالزامات منبع آب براي سیستم -1-2-2-11جدول 

 بندي تصرفطبقه
حداقل فشار 

 مانده الزمباقی
قبول در کف رایزر  جریان قابل

 (شامل سهم جریان شیلنگ)
 مدت
min 

bar psi L/min gpm  
 30-60 500-750 1893-2839 15 1 کم خطر

 60-90 850-1500 3218-5678 20 4/1 خطر متوسط/ معمولی

11-2-2-3 

 هاي زیر مجاز باشد:روش جداول پیش تعیین شده لوله باید به صورت

هاي جداول پیش تعیین شده لولـه موجـود مطـابق بـا جـداول پـیش       ها یا اصالحاتی براي سیستمـ افزایش1

 .)5-12( بندمندرج در  شده لولهتعیین

 .هاي جداول پیش تعیین شده لوله موجود با خطر باالسیستمها یا اصالحاتی براي ـ افزایش2

 ) یا کمتر2m465)2ft5000جدید با  هايـ سیستم3

 )2m465)2ft5000هاي جدید با بیش از ـ سیستم4

) در بـاالترین ارتفـاع   psi50(bar4/3با حداقل فشـار بـاقی مانـده     )1-2-2-11( ي الزم در جدولهاناکه جری

 س هستند.اسپرینکلر قابل دستر

11-2-2-4 

 باید در تعیین حداقل الزامات منبع آب استفاده شود. )1-2-2-11(جدول 
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11-2-2-5 

باید فقط وقتـی مجـاز باشـد کـه وسـیله(هاي) هشـدار جریـان آب         )1-2-2-11(کمتر در جدول  مدت زمان

چنین نظـارتی در محلـی   شوند و صورت الکتریکی کنترل و نظارت می(هاي) نظارتی بهسیستم اسپرینکلر و وسیله

 شود.تأیید شده و تحت مراقبت دائمی نمایش داده می

 ماندهفشار باقی -11-2-2-6

11-2-2-6-1 

 باید در ارتفاع باالترین اسپرینکلر برآورده شود. )1-2-2-11(مانده جدول الزام فشار باقی

11-2-2-6-2 

 برگشتیافت اصطکاك به دلیل شیرهاي مانع جریان

11-2-2-6-2-1 

شـوند،  شده لولـه نصـب مـی   هاي جداول از پیش تعیینکه شیرهاي مانع جریان برگشتی بر روي سیستموقتی

شـود،  قبول در تراز باالي اسپرینکلرها تعیین میمانده قابلهاي اصطکاك وسیله براي وقتی که فشار باقیباید افت

 گرفته شود. در نظر

11-2-2-6-2-2 

مانده در ردیف باالي اسپرینکلرها )) باید به افت ارتفاع و فشار باقیbar)psiسیله (برحسب افت اصطکاك این و

 براي تعیین فشار کل مورد نیاز در منبع آب اضافه شود.

11-2-2-7 

، نسـوختنی  سـاختمان آمده است، باید فقط جایی کـه سـاختار    )1-2-2-11(عدد جریان کمتر که در جدول 

اي کـه  گونهیا فضابندي محدود شده است، مجاز باشد به ساختماناست یا مناطقی که احتمال آتش توسط اندازه 

 وجـود متوسـط   خطـر  بـراي  )2ft4000(2m372خطـر یـا   ) براي کـم 2m279)2ft3000هیچ منطقه بازي بیش از 

 نداشته باشد.
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 یدرولیکیمحاسبه ه هايروش –الزامات آب مورد نیاز -11-2-3

 کلیات -11-2-3-1

11-2-3-1-1 
 نیاز آب اسپرینکلرها باید فقط از طریق یکی از موارد زیر، با تشخیص طراح، تعیین شود:

   )2-3-2-11(مطابق با روش چگالی / مساحت  )1-1-3-2-11(هاي چگالی / مساحت شکل ـ منحنی1

 کند.ایجاد می )3-3-2-11( بند اتاقـ اتاقی که بیشترین نیاز به آب را مطابق با روش طراحی 2

   )4-3-2-11(ـ مناطق طراحی ویژه مطابق 3

11-2-3-1-2 

   دسترس باشد. در )2-1-3-2-11(حداقل منبع آب باید براي حداقل دوره مشخص شده در جدول 

 

 
 هاي چگالی / مساحتمنحنی -1-1-3-2-11شکل 
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 هاي محاسبه شده با علم استفاده شده از فشار سهمیه جریان آب لوله و الزامات زمانی منبع آب براي سیستم -2-1-3-2-11جدول 

 )hydraulicallyآب (

 مدت زمان (دقیقه) شیلنگ خارجی و داخلی ترکیب شده نهایی شیلنگ داخلی نوع تصرف
gpm L/min gpm L/min 

 30 379 100 379یا  0,189 100 یا 0,50 کم خطر
 90-60 946 250 379یا  0,189 100یا  0,50 خطر متوسط

 90-120 1893 500 379یا  0,189 100 یا 0,50 خطرپر

 

11-2-3-1-3 

آمده است باید وقتی مجـاز باشـد کـه وسـیله(هاي) هشـدار       )2-1-3-2-11(مقادیر کمتر دوره که در جدول 

شـوند و چنـین   (هاي) نظارتی به صـورت الکتریکـی کنتـرل و نظـارت مـی     جریان آب سیستم اسپرینکلر و وسیله

 شود.نظارتی در محلی تأیید شده و تحت مراقبت دائمی نمایش داده می

 هامحدودیت -11-2-3-1-4

 کار روند:شود، موارد زیر باید بهچگالی / مساحت استفاده می وقتی که از روش طراحی اتاق یا

) 2m139)2ft1500خطر و خطر معمولی، جایی که مناطق عملکرد اسپرینکلر کمتـر از  هاي کمـ براي تصرف1

 ) استفاده شود.2m139)2ft1500باشد، چگالی باید براي 

) باشد، چگالی بایـد  2m232)2ft5002کمتر ازهاي پرخطر، جایی که مناطق عملکرد اسپرینکلر ـ براي تصرف2

 ) استفاده شود.2m232)2ft5002براي 

11-2-3-1-5-1 

ي داراي فضـاهاي پنهـان قابـل    هـا سـاختمان بـراي   ))4( 4-1-3-2-11( بنـدهاي  جز در مواردي که الزامات

شـرح داده شـده، حـداقل     )6-15-8(و  )2-1-15-8(بندهاي  سوختن بدون اسپرینکلر برآورده شوند، چنانچه در

 ) باشد.  2m279)2ft0030 باید ساختمانمنطقه عملکرد اسپرینکلر براي آن قسمت 

هـایی (اجزایـی) از   ) باید فقط براي سیسـتم اسـپرینکلر یـا قسـمت    2m279)2ft0030مساحت طراحی  -الف

 کار رود.سیستم اسپرینکلر که مجاور فضاي پنهان قابل سوختن واجد شرایط هستند، به

باید براي هر سیستم اسپرینکلري که از باال، پائین و کنار فضاي پنهـان قابـل سـوختن    » مجاور«اصطالح  -ب

مـدت  بندي مقاومت در برابر آتش، حـداقل معـادل بـا    کار رود به جز جایی که مانعی با درجهکند، بهمحافظت می
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کنـد، وجـود   تحت حفاظت اسپرینکلر جدا میطور کامل فضاي پنهان را از منطقه به، منبع توسط زمان تامین آب

 داشته باشد.

11-2-3-1-5-2 

فضاهاي پنهان بدون اسپرینکلر که در زیر شرح داده شده، نیازي نیست در حداقل منطقه عملکـرد اسـپرینکلر   
2m279)2ft0030 (گرفته شوند: در نظر 

که هـیچ دسترسـی نـدارد. ایـن      ـ فضاهاي پنهان نسوختنی و با سوختن محدود با حداقل بار قابل سوختن1

عنـوان هـواي   یی کـه بـه  هاآنحتی اگر داراي بازشوهاي کوچک نظیر  فضا باید فضایی پنهان در نظر گرفته شود

 .شوند، باشدبرگشتی پلنیوم استفاده می

مـواد   شـ فضاهاي پنهان نسوختنی و با سوختن محدود با دسترسی محدود و بدون اجازه تصـرف یـا انبـار   2

یی کـه  هـا آنحتی اگر داراي بازشـوهاي کوچـک نظیـر     این فضا باید فضایی پنهان در نظر گرفته شود سوختنی.

   شوند، باشد.عنوان هواي برگشتی پلنیوم استفاده میبه

 .شدکامالً پر شده باکه با عایق نسوختنی ـ فضاهاي پنهان قابل سوختن 3

طور مستقیم به زیـر  هاي نسوختنی یا با سوختن محدود، بهکه سقف متوسطخطر یا خطر هاي کمتصرف  ـ4

انـد تـا فضـاهاي محصـور     هاي چوبی توپر یا ساختار توپري با سوختن محدود یا نسـوختنی، متصـل شـده   تیرچه

طـور  ) یا کمتر ایجاد کنند، که شامل فضاي زیـر عـایق اسـت کـه بـه     3m5/4)3ft160گذاري شده به حجم تیرچه

   شود.هاي سقفی در فضاي پنهان مجهز به اسپرینکلر به شکلی دیگر کار گذاشته مییا تیرچه مستقیم باال

مصالح با طبقه واکـنش در برابـر   با  شوند و سطوح در معرضـ فضاهاي پنهانی که از مواد صلب استفاده می5

  .ایران 8299-1یا بهتر مطابق با استاندارد  A2/B-S3,d2آتش 

 باشد. )2m1/5)2ft55 هاي کوچک مجزا با حداکثر مساحتاتاق فضاهاي پنهان روي -6

باشد، ادامه فضا در هر طبقه با اسـتفاده   )2m93/0)2ft10مسیرهاي عبور لوله عمودي با مساحت کمتر از  -7

اي نبایـد منبـع   هـاي لولـه  بند شدند و در جایی که چنین دنبالـه ارز با ساختار کف هستند، آتشاز موادي که هم

 کشی باید نسوختنی باشد و منافذ لوله در هر طبقه باید به درستی محکم شوند.افروزشی را دربرگیرد، لوله

ها یا تیرهـاي چـوبی، کـه از    متشکل از مبله شمع )2m93/0)2ft10مساحت کمتر از  هاي خارجی باستون -8

 کنند.شود، پشتیبانی میي بیرونی که کامالً با سیستم اسپرینکلر محافظت میهاآنسایب

هـاي نسـوختنی یـا بـا سـوختن محـدود، بـه تیرهـاي چـوبی          هاي کم خطر یا خطر معمولی که سقفتصرف -8

هاي شوند؛ مشروط براین که کانال) عمق، وصل میmm4/25)in.1هایی با حداکثر کامپوزیتی، مستقیماً یا با کانال

) تخته گچـی و حـداقل   in.2/1(mm7/12با استفاده از مواد معادل با  )2m5/4)2ft601تیر مجاور با حجم حداکثر 
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mm90)in.5/3هـاي  شوند، وقتی که سقف بـه کانـال  ها نصب میبند شده باشند که در کف تیر کانال) عایق، آتش

 شود.فلزي مورد استفاده وصل می

 چگالی/ مساحتروش  -11-2-3-2

 منبع آب -11-2-3-2-1

11-2-3-2-1-1 

، محاسـبه  )1-1-3-2-11( شـکل چگـالی  / مسـاحت هاي الزام منبع آب براي اسپرینکلرها فقط باید از منحنی

 شود.

11-2-3-2-1-2 
چگـالی  / مسـاحت  شود، محاسبات باید هر نقطـه را روي منحنـی   استفاده می )1-1-3-2-11(وقتی از شکل 

 متناسب برآورده کند.

11-2-3-2-1-3 

 .شودبرآورده  نیاز نیست تا تمامی نقاط روي منحنیشود، استفاده می )1-1-3-2-11(وقتی از شکل 

 اسپرینکلرها -11-2-3-2-2

11-2-3-2-2-1 

کننـده  بایـد فقـط بـا اسـپرینکلرهاي اسـپري      )1-1-3-2-11(هاي فراهم شده در شـکل  ها و مساحتچگالی

 استفاده شوند.

11-2-3-2-2-2 

کـه مقـادیر    هـا آندر  هاي پرخطر یا دیگر تصـرفاتی سریع نباید براي استفاده درتصرف واکنشاسپرینکلرهاي 

 سوختن وجود دارند، مجاز باشند.توجهی از مایعات قابل اشتعال یا غبارهاي قابلقابل

11-2-3-2-2-3 

-2-11(براي اسپرینکلرهاي پوشش گسترده، حداقل مساحت طراحی باید مساحت متناظر با خطـر در شـکل   

 اسپرینکلر، هر کدام که بزرگتر است، باشند. 5یا منطقه محافظت شده توسط  )3-1-1
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11-2-3-2-2-4 

بـراي حـداقل جریـان متنـاظر بـا      باشـند و   نامهداراي استاندارد یا گواهی بایداسپرینکلرهاي پوشش گسترده 

 مشخص شده است. )1-1-3-2-11(چنانچه در شکل  ،طراحی شوند ،چگالی براي خطر

 سریع – واکنشاسپرینکلرهاي  -11-2-3-2-3

11-2-3-2-3-1 

سریع  واکنشنامه فنی، شامل اسپرینکلرهاي داراي استاندارد یا گواهیسریع  واکنشهر جا که اسپرینکلرهاي 

پوشش گسترده، در سراسر یک سیستم یا بخشی از یک سیستم داراي همان مبناي طراحی هیـدرولیک اسـتفاده   

شوند، وقتی که همه شرایط زیر برآورده شوند مساحت سیستم عملکـرد بایـد مجـاز بـه کـاهش یـافتن بـدون        می

 :است نشان داده شده )1-3-2-3-2-11(اصالح چگالی باشد چنانچه در شکل 

 تر سیستم لوله ـ1

 خطر یا کم متوسطـ تصرف خطر 2

 )m1/6)ft20ـ حداکثر ارتفاع سقف 3

-6-8(وجود نداشته باشد چنانچه در بندهاي  )2m3 )2ft32ـ هیچ فرورفتگی سقف محافظت نشده بیشتر از 4

 مجاز شده است. )7-8-8(و  )7
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 ft10،40=yبراي سقف کوچکتر از 
 ft20 ،0=yبراي ارتفاع سقف بزرگتر از 

 SI ،m31/0=ft1براي واحدهاي 
 سریع واکنشکاهش مساحت طراحی براي اسپرینکلرهاي  -1-3-2-3-2-11شکل 

 

11-2-3-2-3-2 

 باشد. 5تعداد اسپرینکلرها در مساحت طراحی هرگز نباید کمتر از 

11-2-3-2-3-3 

شـوند، حـداکثر ارتفـاع بـام یـا      دار استفاده مـی جایی که اسپرینکلرهاي پاسخ سریع بر روي سقف یا بام شیب

 استفاده شود. یحاسقف باید براي تعیین درصد کاهش مساحت طر

 دارهاي شیبسقف -11-2-3-2-4

 2 واحـد (یـک افـزایش    6بـر   1دار با شیبی بیش از هاي شیبوقتی که انواع اسپرینکلرهاي زیر بر روي سقف

شـوند، مسـاحت   درصدي بام) در کاربردهاي غیـر از انبـار اسـتفاده مـی     7/16واحدي، شیب  12واحدي در ردیف 

 درصد افزایش یابد: 30عملکرد سیستم بدون تصحیح چگالی باید تا 
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نامـه فنـی   کننده، شامل اسپرینکلرهاي پوشش گسترده داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   ـ اسپرینکلرهاي اسپري1

 سریع واکنشو اسپرینکلرهاي  ))4( 3-4-8(بند  مطابق با

 CMSAـ اسپرینکلرهاي 2

 دوتاییبند عملگر همپیش لوله خشک و هايسیستم -11-2-3-2-5

 درصد بدون اصالح چگالی افزایش یابد.   30رینکلر باید تا مساحت عملکرد اسپ

 اسپرینکلرهاي دما باال -11-2-3-2-6

شوند، مساحت عملکـرد اسـپرینکلر بایـد    هاي پرخطر استفاده میجایی که اسپرینکلرهاي دما باال براي تصرف

 نشود. )2m186)2ft0002درصد کاهش یابد، ولی کمتر از  25مجاز باشد بدون اصالح چگالی تا 

 چندگانه تنظیمات -11-2-3-2-7

11-2-3-2-7-1 

-11(، )3-2-3-2-11( جایی که تنظیمات چندگانه براي مساحت عملکرد الزم به انجام باشد مطابق بنـدهاي 

انتخاب شـده   اولیه ، این تنظیمات باید براساس مساحت عملکرد)6-2-3-2-11(یا  )11-2-3-2-5(، )2-3-2-4

 شوند. ضرب، )1-1-3-2-11(در آغاز کار از شکل 

11-2-3-2-7-2 

 )4-1-3-2-11(بنـد  فضاهاي پنهان قابل سوختنی دارد که مجهز به اسپرینکلر نیستند، قوانین  ساختماناگر 

 کار برده شود.باید پس از انجام تمام اصالحات دیگر، به

 روش طراحی اتاق -11-2-3-3

11-2-3-3-1 

 را دارد. دبی و فشار مورد نیازاساس اتاقی باشد که بزرگترین باید بر الزامات منبع آب براي اسپرینکلرها فقط

11-2-3-3-2 

بنـدي خطـر تصـرف و انـدازه اتـاق      متناظر با طبقه )1-1-3-2-11(چگالی انتخاب شده باید برگرفته از شکل 

 باشد.
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11-2-3-3-3 

بنـدي مقاومـت در   اي داراي درجـه با دیواره محصور شده ها بایدبراي استفاده از روش طراحی اتاق، همه اتاق

 محصور شده باشند. )2-1-3-2-11(برابر آتش معادل با مدت زمان منبع آب نشان داده شده در جدول 

11-2-3-3-4 

-4-1-3-2-11( هايباشد، مقررات بند )1-1-3-2-11(اگر اتاقی کوچکتر از مساحت مشخص شده در شکل 

 کار رود.باید به ))2(-4-1-3-2-11(و  ))1(

11-2-3-3-5 

 حداقل محافظت بازشوها باید به صورت زیر باشد:

 مقاوم در برابر آتشبندي درجهفاقد شو یا خودکار درهاي خودبسته –خطر ـ کم1

محاسـبات بایـد شـامل     انـد، محافظـت نشـده   جـایی کـه بازشـوها    - خطـر بـدون محافظـت عملکـرد    ـ کـم 2

اي باشـد  نشده با چنین بازشوي محافظت ترین فضاي مرتبطدیکاسپرینکلرهاي اتاق به عالوه دو اسپرینکلر در نز

 آن عملکـرد  بـه  بایـد  آن صـورت، محاسـبات   یک اسپرینکلر داشته باشـند کـه در   که فضاي مرتبط فقط این مگر

 بسط داده شود. اسپرینکلر

شود، باید مربوط به اتاقی باشد که بیشترین نیـاز  و اسپرینکلرهاي فضاي مرتبطی که محاسبه میانتخاب اتاق 

خطر با بازشوهاي محافظت نشده در دیوارها، حداقل ارتفـاع نعـل   هاي کمکند. براي تصرفهیدرولیک را ایجاد می

) داشـته باشـد. داشـتن    ft8(mm44/2از ) الزم اسـت و بازشـو نبایـد عرضـی بـیش      mm020)in8درگاه بازشوها 

) یا کمتر بدون نعل درگاه، باید مجـاز باشـد، مشـروط بـر آن کـه هـیچ بازشـوي        mm914)in.36بازشویی تک با 

 دیگري نسبت به فضاهاي مجاور وجود نداشته باشد.

ـ   بنـدي شونده یا خودکار با درجـه درهاي خودبسته –ـ خطر معمولی و پرخطر 3 ر آتـش  هـاي مقاومـت در براب

 مناسب براي فضاي محصور.

11-2-3-3-6 

محافظـت شـده توسـط یـک تـک       راهرونظر، شود و مساحت تحتجایی که از روش طراحی اتاق استفاده می

اشـد، حـداکثر تعـداد    ب )5-3-3-2-11(بنـد  بازشـوهاي محافظـت شـده مطـابق بـا       ، دارايردیف از اسپرینکلرها

اسپرینکلر است یا وقتی که اسپرینکلرهاي پوشـش گسـترده نصـب     5 اسپرینکلرهایی که نیاز است محاسبه شود،

 باشند. راهروخطی)  ft75خطی ( m9/22شوند، همه اسپرینکلرهاي شامل در می

 



کردهاي طراحی -فصل یازدهم  425 22/04/99 روی

 

11-2-3-3-7 

محافظت شده با تک ردیف از اسپرینکلرها با بازشـوهاي محافظـت نشـده     راهروهر جا که مساحت مورد نظر، 

تا باشد یا وقتی کـه   5تا حداکثر  راهروخطر، مساحت طراحی باید شامل همه اسپرینکلرها در باشد، در تصرف کم

 باشند. راهروخطی)  ft75خطی ( m9/22شوند، همه اسپرینکلرها در اسپرینکلرهاي پوشش گسترده نصب می

 هاي طراحی خاصمساحت -11-2-3-4

11-2-3-4-1 

شده توسط رایزري جداگانـه باشـد، حـداکثر     تغذیه ساختمانمربوط به شوت زباله هرجا که مساحت طراحی  

ــه       ــداقل تخلی ــا ح ــدام ب ــپرینکلر اســت، هرک ــه اس ــود، س ــبه ش ــاز اســت محاس ــه نی ــپرینکلرهایی ک ــداد اس تع

L/min57)gpm15.( 

11-2-3-4-2 

تک خطی از اسپرینکلر حفاظـت شـود، مسـاحت طراحـی بایـد شـامل همـه         یک باید توسطهرجا که منطقه 

 تا باشد. 7اسپرینکرهاي روي خط تا حداکثر 

11-2-3-4-3 

طـور هیـدرولیکی   شرح داده شده، باید بـه  )13-15-8(بند و  )10-7( بندها چنانچه در رینکلرها در کانالاسپ

) را در هر اسپرینکلر با همه اسپرینکلرهاي داخـل جریـان   bar5/0)psi7طراحی شده باشند تا فشار تخلیه حداقل 

 فراهم کند. کانال

 رویکردهاي طراحی خاص -11-3

 مسکونی اسپرینکلرهاي -11-3-1

11-3-1-1 

را ایجـاد   یکه بیشترین نیاز هیدرولیک يمساحت طراحی باید مساحتی باشد که شامل چهار اسپرینکلر مجاور

 .، استکنندمی

11-3-1-2 

ي با فضاهاي پنهان قابل سوختن بدون تجهیز هاساختمانبراي  ))4(-4-1-3-2-11( بند مگر این که الزامات
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آمده است، حـداقل مسـاحت طراحـی    ) 6-15-8(و  )2-1-15-8(بندهاي نکلر برآورده شود، چنانچه در یبه اسپر

 باید هشت اسپرینکلر باشد. ساختمانعملکرد اسپرینکلر براي آن قسمت از 

11-3-1-2-1 

کـار بـرده شـود کـه      مساحت طراحی هشت اسپرینکلر باید فقط براي قسمتی از اسپرینکلرهاي مسـکونی بـه  

 مجاور با فضاي پنهان قابل سوختن واجد شرایط هستند.  

11-3-1-2-2 

فضـاي پنهـان قابـل سـوختن      باید براي هر سیستم اسپرینکلري کـه از بـاال، پـائین و کنـار    » مجاور«اصطالح 

اي دورهبند ي مقاومت در برابر آتش، حداقل معادل بـا  کار رود به جز جایی که مانعی با درجهکند، بهمحافظت می

 .کند، وجود داشته باشدکه منبع آب به طور کامل فضاي پنهان را از منطقه تحت حفاظت اسپرینکلر جدا می

11-3-1-3 

برآورده شوند، حداقل تخلیه الزم از هر چهار الیه اسپرینکلر که از نظـر   )4-1-3-11(بند مگر این که الزامات 

 هیدرولیکی بیشترین نیاز را دارند، باید بیشتر از موارد زیر باشد:

 .نامهاستاندارد یا گواهیجریان نشان داده شده در  دبیـ مطابق با حداقل 1

-8(  بنـد  ) در مساحت طراحی مطابق با مقـررات mm/min1/4)2gpm/ft1/0ـ محاسبه شده براساس حداقل 2

 .)2-1-2-6-8( بند یا )5-2-1

11-3-1-4 

هاي موجود تجهیز شـده بـا اسـپرینکلرهاي مسـکونی، معیارهـاي      به سیستم افزودن بخشیبراي اصالحات یا 

 ) باید مجاز به استفاده باشند.mm/min1/4)2gpm/ft1/0کمتر از  استانداردتخلیه 

11-3-1-5 

بیرون از واحدهاي خانه مسکونی  ،هاي زیرشیروانی، زیرزمین یا انواع دیگر تصرفاتکه مناطقی مثل اتاقجایی 

محافظـت   )1-11( نـد صورت یک طراحی جداگانه مطـابق بـا ب  اما داخل همان ساختار هستند، باید این مناطق به

 شوند.

11-3-1-6 

خطـر در  هاي کمباشد که براي تصرف آنچهبق با تأمین آب باید مطا زمان الزامات سهم جریان شیلنگ و مدت
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 است. )2-1-3-2-11(جدول 

 محافظت در معرض -11-3-2

11-3-2-1 

در هـر   bar5/0(psi7محاسبه شود تـا حـداقل فشـار (    )4-12( بندکشی باید به طور هیدرولیکی مطابق با لوله

 تمام اسپرینکلرهایی که با عملکرد در معرض روبرو هستند، تأمین کند. براياسپرینکلر را 

11-3-2-2 

کند. این منبع باید قـادر بـه تـأمین    هاي محافظ در برابر آتش دیگري را تغذیه میجایی که منبع آب، سیستم

 هایی به عالوه نیاز سیستم در معرض باشد.نیاز کل براي چنین سیستم

 هاي آبپرده -11-3-3

11-3-3-1 

طـور  شـرح داده شـده بایـد بـه     )2-17-15-8(بنـد   یـا  )4-15-8( بند اسپرینکلرها در پرده آب مثل آنچه در

) در L/min8/56(gpm15پرده آب و حداکثر تخلیه  فوت) در هر gpm3)L/min37هیدرولیکی براي تأمین تخلیه 

 طراحی شوند. فوتهر 

11-3-3-2 

کنند، تعداد اسپرینکلرهاي محاسبه شـده در ایـن   هاي آبی که از اسپرینکلرهاي خودکار استفاده میبراي پرده

 باشد. )1-1-4-4-12(ها در مساحت تعیین شده توسط بندطول موازي با شاخهتعداد طول متناظر باآب باید پرده

11-3-3-3 

پـرده آب و داخـل مسـاحت طراحـی سیسـتم      سـوزي اسـپرینکلرهاي داخـل    بینی شود در یک آتشاگر پیش

محاسبه شده به روش هیدرولیکی، با هم به کار بیفتند، بایـد تـأمین آب پـرده آب بـه آب مـورد نیـاز محاسـبات        

 هیدرولیکی اضافه شود و باید با آب مورد نیاز مساحت محاسبه شده موازنه شود.

11-3-3-4 

انتخاب شده با اسپرینکلرهاي سقفی مجاور با پـرده  محاسبات طراحی هیدرولیکی باید شامل مساحت طراحی 

 آب باشد.
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 هاي کارينقشه -12-1

12-1-1 

 شوند.هاي کاري باید پیش از اجرایی یا بازنگري شدن، جهت کسب تأییدیه به مقام قانونی مسئول ارائه نقشه

12-1-2 

 هاي تأیید شده نیازمند کسب مجوز از مقام قانونی مسئول است.انحراف از نقشه

12-1-3 

همراه نقشه هر طبقه رسم هاي هم اندازه و بههاي کاري باید در یک مقیاس مشخص شده، روي برگهنقشه

 دهند: باشند، نشانهاي زیر را که مربوط به طراحی سیستم میشوند و همچنین باید بخش

 نام مالک و ساکن -1

 ی، شامل آدرسمکانموقعیت  -2

 عالمت شمال -3

، در صورت لزوم براي ساختمانمقطع عرضی کامل یا نمودار شماتیک که دربردارنده اطالعات اجزاي  -4

 کشی غیرفلزي باشد.شفافیت طرح و همچنین ساختار سقف و روش حفاظت اجرا شده براي لوله

 هاتیشنمحل قرارگیري پار -5

 هاي مقاوم در برابر آتشمحل قرارگیري دیواره -6

 کالس سکونت هر منطقه یا اتاق -7

 هاي بهداشتیهاي زیر شیروانی و سرویسمحل قرارگیري و اندازه فضاهاي بسته، کمدها، اطاق -8

 باشد.هر محوطه کوچکی که فاقد اسپرینکلر می -9

ه لوله از نوع انتهایی باشد و چه از نوع گردشی، اگر از نوع کشی اصلی شهر در خیابان چاندازه لوله -10

نسبت به انتهایی باشد، جهت و فاصله تا نزدیکترین لوله گردشی و آزمون لوله اصلی شهري و ارتفاع سیستم 

 نشانی مورد آزمون.هیدرانت آتش

 .سایر منابع تأمین آب به همراه فشار ناشی از افزایش ارتفاع -11

 ها که حاوي شماره شناسایی اسپرینکلر نیز باشد.اسمی اسپرینکلر Kنام تولیدکننده، نوع، مدل و ضریب  -12

 هاي دما باالبندي دمایی و محل قرارگیري اسپرینکلرطبقه -13

 شود.کل مساحتی که توسط هر سیستم در هر طبقه محافظت می -14
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 کننده شبکه (رایزر)، در هر طبقهتأمینهاي نصب شده روي هر لوله تعداد اسپرینکلر -15

عملگر، سیستم مشترك لوله خشک تعداد کل اسپرینکلرهاي روي هر سیستم لوله خشک، سیستم پیش -16

 هاي سیالبی.عملگر یا سیستمو پیش

 ظرفیت تقریبی هر سیستم لوله خشک (بر حسب گالن) -17

 نوع لوله و جدول ضخامت لوله -18

هاي مشابه زیاد یی که انشعابهامکانه و طول مقاطع لوله (یا ابعاد مرکز به مرکز). در اندازه اسمی لول -19

 گیري یک خط ضروري است.هستند، فقط اندازه

 هاي ارتباطی قائم اسپرینکلرهامحل قرارگیري و اندازه لوله -20

هایی نقشه، تمامی قسمت ها. پیمانکار باید رويها و زانوییتمامی جوش مکاننوع اتصاالت و مفاصل و  -21

 کار رفته را مشخص کند.شوند و همچنین نوع اتصاالت یا ترکیب بهکه جوشکاري کارگاهی می

 هاي محافظت از اسپرینکلر در مواقع ضروري ها، مهارها و روشنوع و محل قرارگیري آویزها، غالف لوله -22

 ه و اتصاالت آزمون هاي تخلیتمامی شیرهاي کنترل، شیرهاي یک طرفه، لوله -23

 مارك، نوع، مدل و اندازه شیر هشدار یا شیر لوله خشک -24

 عملگرمارك، نوع، مدل و اندازه شیر سیالبی یا پیش -25

 هاي هشدارنوع و محل قرار گرفتن زنگ -26

دستی  شیلنگنشانی، آتش شیلنگاندازه و محل رایزرهاي عمودي متصل به منبع آب، خروجی  -27

 ، منیتورها و تجهیزات مرتبطنشانیآتش

ها، مصالح، محل اتصال به سیستم ، وزنهامکانها، ابعاد کامل سیستم اطفاء حریق اختصاصی، طول -28

هاي شیر گیرها و چالهها، اندازهکنندهو ابعاد شیرها، نشانگرهاي شیر، تنظیم هامکانها، انواع و اصلی شهري، اندازه

 باشد.می ،وله تا تراز زمینو عمق که فاصله از باالي ل

 کشی براي تخلیه ناگهانی آبمالحظات لوله -29

شوند، کافی است تمام شرایط روي در مواردي که تجهیزات به یک سیستم موجود به صورتی افزوده می -30

 هاي سیستم موجود مشخص شوند.نقشه

 هاي هیدرولیک نمایش داده شود.هاي طراحی شده هیدرولیکی، اطالعات روي پالك دادهبراي سیستم -31

 هاارائه گرافیکی مقیاس استفاده شده در تمامی نقشه -32

 اسم و آدرس پیمانکار -33

نقاط مرجع هیدرولیکی روي نقشه که با نقاط مرجع مربوطه در صفحات محاسبات هیدرولیکی متناظر  -34

 باشند.
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ن)، مساحت طراحی شده استفاده آب، نیازمندي حداقل نرخ استفاده آب (فشار تخلیه، چگالی، دبی جریا -35

 نشانی داخلی و خارجیاي و آب مورد نیاز براي جریان لوله آب آتشاسپرینکلرهاي درون قفسه

 مقدار کل آب و فشار مورد نیاز که در یک نقطه مرجع مشترك براي هر سیستم مشخص شده باشد. -36

 اط مرجع یا منبعارتفاع نسبی اسپرینکلرها، نقاط اتصال و نق -37

 تمامی بازشوهاي حفاظت نشده درسرتاسر طبقه حفاظت شده، در صورت استفاده از روش طراحی اتاق -38

 گیري و تعیین جزئیات مهاربند جانبیمحاسبه بارها جهت اندازه -39

 تنظیمات شیرهاي کاهنده فشار -40

 منبع (درباره سازنده، اندازه و نوع)هاي برگشت جریان به سمت کنندهاطالعات در مورد جلوگیري -41

 مورد استفاده (نوع و مقدار)نامه داراي استاندارد یا گواهیهاي اطالعات در مورد ضدیخ -42

هـا همـراه شـیرهاي    ها و اینکه اگر خروجینشانی، ابعاد و تعداد خروجیهاي آتشهیدرانت مکاناندازه و  -43

نشانی فراهم خواهند شد و همچنـین مشـخص   هاي لوله آب آتشجایگاهاي تجهیز خواهند شد. آیا مستقل دروازه

اند باید رفتهکار بههاي جریان نشانی در آزمایشهاي آتشکردن مسئول نصب. فشار استاتیک و باقیمانده هیدرانت

 نمایش داده شوند.

 نشانی  کشی اتصاالت سازمان آتشو چیدمان لوله مکاناندازه،  -44

 اند.هایی که در مقطع کامل عرضی نمایش داده نشدهسقف و شیبارتفاع کف/  -45

که در آن سـال، سیسـتم    »اسپرینکلرها نصب و محاسبه طراحی، راهنماي و دستورالعمل«سال ویرایش  -46

 اسپرینکلر طراحی شده است.

12-1-4 

جهـت نصـب بـراي     یک نسخه امضا شده گواهی مالک و نقشه کاري ارائه شده باید شامل دستورالعمل سازنده

هـا بـراي تمـامی اسـپرینکلرها،     شامل توضیحات، کاربردها و محدودیت که باشدارائه شده هر تجهیز به طورخاص 

 است. کشی یا اتصاالتها، لولهدستگاه
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هاي اسپرینکلر خودکار که از اتصاالت غیـر محـافظتی آتـش    هاي کاري براي سیستمنقشه -12-1-5

 برخوردار هستند.

12-1-5-1 

هـا و تجهیـزات   هاي حرارتـی، شـیرها، صـافی   ها، مبدلکشی کمکی، پمپهاي مخصوصی براي لولهباید سمبل

کشـی سیسـتم   کشی را از دستگاه و مسیرهاي لولـه ها و مسیرهاي لولهطوري که این دستگاههکار روند، بهمشابه ب

 اسپرینکلر به وضوح متمایز کنند.

12-1-5-2- 

 زنده براي هر قطعه از تجهیزات کمکی باید مشخص شده باشد.شماره مدل، نوع و اسم سا

 اطالعات تأمین آب -12-2

12-2-1 

 اطالعات ظرفیت تأمین آب باید شامل اطالعات ذیل باشد:

کننـده رایـزر   مانده نسبت بـه نقطـه مرجـع لولـه تـأمین     و ارتفاع سنجه آزمون فشار استاتیک و باقی مکان -1

 ها  کشی اسپرینکلرلوله

 محل جریان -2

 psi (bar)فشار استاتیکی،  -3

 psi (bar)مانده، فشار باقی -4

 gpm (L/min)دبی،  -5

 تاریخ -6

 زمان -7

 نام مسئول آزمون یا تهیه اطالعات -8

 دیگر منابع تأمین آب، با فشار یا ارتفاع -9

12-2-1-1 

 12ذکور نباید در زمانی بیش از رود، آزمون ممیکار بهدر صورتی که آزمون جریان آب جهت طراحی سیستم 

 ماه قبل از ارائه نقشه کاري انجام شود، مگر در مواردي که مورد موافقت مقام قانونی مسئول قرار گرفته باشد.
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 اطالعات تعمیر منبع آب -12-2-2

 ارائه شود، باید شامل اطالعات زیر باشد: )5-1-13(بند در مواقعی که تعمیر منبع آب مطابق با 

 شرایطی که در آن تعمیر ضروري است. -1

 نوع تعمیري که براي حل مشکل مورد نیاز است. -2

 جزئیات نقشه و طرح تعمیر -3

 هاي محاسبات هیدرولیکفرم -12-3

 کلیات -12-3-1

نویسی، برگه کـاري تفصـیلی و برگـه نمـودار     هایی که شامل برگه خالصهمحاسبات هیدرولیکی باید روي فرم

 هستند، انجام شوند. 

12-3-2 

 نویسی. این برگه در هنگام کاربرد باید شامل اطالعات ذیل باشد:برگه خالصه

 تاریخ -1

 مکان -2

 اسم مالک و ساکن -3

 سایی دیگریا موارد شنا ساختمانشماره  -4

 ها باشد)بندي کاالها، ارتفاع انبار و پیکربندي قفسهتوصیف خطر (در انبارها باید شامل طبقه -5

 نام و نشانی طراح و پیمانکار -6

 کننده طرحاسم دفتر تصویب -7

 الزامات طراحی سیستم به شرح زیر: -8

 m2(ft(2مساحت طراحی،  الف

هایی با حـداقل اسـتفاده از آب   یی که اسپرینکلرهامکان. در  gpm/ftmm/min)2(آب،  حداقل چگالینرخ   -ب

اند، نرخ حداقل اسـتفاده از  شده نامهداراي استاندارد یا گواهی bar (psi)یا فشار بر حسب  L/min (gpm)برحسب 

 نمایش داده شود. bar (psi)یا فشار،  L/min (gpm)آب باید برحسب 

 m2(ft(2کلر، مساحت تحت پوشش هر اسپرین -ج
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نشـانی درمعـرض داخلـی، هیـدرانت     مقدار محاسبه شده کل آب مورد نیاز، شامل سهم شیلنگ آب آتـش  -9

 هاي درمعرضهاي پرده آب و اسپرینکلرنشانی خارجی، اسپرینکلرآتش

 L/min(gpm)اي، هاي قفسهسهم اختصاص داده شده براي اسپرینکلر -10

داراي هـاي  هاي پوشش گسترده یـا دیگـر اسـپرینکلر   ها (اندازه، جریان، فشار) روي اسپرینکلرمحدودیت -11

 خاصنامه استاندارد یا گواهی

 کار برگ تفصیلی -12-3-3

 هاي پرینت کامپیوتري باید شامل اطالعات ذیل باشند:ها یا برگهکار برگ

 هاشماره برگه -1

 )Kتخلیه ( توصیف اسپرینکلر و ضریب -2

 نقاط مرجع هیدرولیکی - 3

 L/min (gpm)دبی بر حسب  -4

 اندازه لوله -5

 طول لوله، مرکز تا مرکز اتصاالت -6

 هاي معادل لوله براي اتصاالت و تجهیزاتطول -7

 bar/m(psi/ft)افت فشار اصطکاکی لوله برحسب  -8

 افت فشار اصطکاکی کل بین نقاط مرجع -9

 اي، موازنه شده با نیاز اسپرینکلرهاي سقفییاز اسپرینکلر درون قفسهمیزان آب مورد ن -10

 بین نقاط مرجع bar  (psi)اختالف فشار ارتفاعی برحسب  -11

 bar (psi)فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجع برحسب  -12

 فشار سرعتی و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده اند -13

 هاي نشان داده شدههدسازي داهاي دیگر یا شفافهاي شروع به برگهنقطههایی جهت نمایش یادداشت -14

هـاي  هاي شـامل اسـپرینکلر  اي که مقادیر جریان و مسیر خطدیاگرامی همراه با محاسبات سیستم شبکه -15

 نواحی دوردست را نشان دهد.  

ـ   هـا (لولـه  ترکیبی اسـپرینکلرها روي دراپ  Kمحاسبه ضریب  -16 هـا  ه پـایین)، اسـپریگ  هـاي عمـودي رو ب

 شود.هاي عمودي رو به باال) و بازوهاي انتهایی، در جایی که محاسبات از اسپرینکلر شروع نمی(لوله

 هاي نموداربرگه -12-3-4

 و شامل موارد زیر باشد:) 1.85Q(نمایش نموداري محاسبه هیدرولیکی کامل که باید به صورت نیمه نمایی ترسیم شود 
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 آب نمودار تأمین -1

 دبی و فشار مورد نیاز سیستم اسپرینکلر -2

 نشانی (در موارد کاربرد)سهم شیلنگ آب آتش -3

 اي (در موارد کاربرد)دبی و فشار مورد نیاز اسپرینکلر قفسه -4

 هاي کامپیوتري هیدرولیکگزارش -12-3-5

 کلیات -12-3-5-1

12-3-5-1-1 

برگه خالصه نویسی، برگه نمودار، آنالیز تـأمین آب، آنـالیز   هایی که شامل محاسبات هیدرولیکی باید روي فرم

 هاي کاري تفصیلی هستند، آماده شوند.گره و برگه

12-3-5-1-2- 

، ارائـه  )(ت) 2-1-5-3-12(تا شـکل   )(الف)2-1-5-3-12(ها باید طبق ترتیب نشان داده شده در شکل داده

 شوند.

 برگه خالصه -12-3-5-2

باید شـامل اطالعـات ذیـل باشـد (در مـوارد       –نشان داده شده  )(الف)2-1-5-3-12(گونه که در شکل همان

 کاربردي):

 ) اسم پروژه و تاریخ1(

 ی (آدرس دقیق)مکان) موقعیت 2(

 ) شماره نقشه3(

 ) شماره دورترین نواحی طراحی4(

 ) موقعیت دورترین نواحی طراحی5(

 بندي کاالها و یا نوع تصرف) طبقه6(

 طراحی سیستم:) الزامات 7(

 m2(ft(2الف) مساحت طراحی شده استفاده از آب، 

 mm/min2(gpm/ft(ب) چگالی، 
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 m2(ft(2ج) مساحت پوشش هر اسپرینکلر، 

نشـانی درمعـرض داخلـی، هیـدرانت     مقدار محاسبه شده کل آب مورد نیاز، شامل سهم شیلنگ آب آتـش  -8

هـاي درمعـرض و سـهم اختصـاص داده شـده بـراي       هـاي پـرده آب، اسـپرینکلر   نشانی خـارجی، اسـپرینکلر  آتش

 L/min(gpm)اي، هاي قفسهاسپرینکلر

 عملگر است.نوع سیستم و حجم سیستم برحسب گالن (لیتر) اگر سیستم خشک یا پیش -9

 اطالعات منبع تأمین آب که شامل موارد ذیل باشد: -10

 الف) تاریخ 

 مکانب)  

 ج) منبع 

 د) تراز زمین 

 پیمانکار نصب کننده نام و نشانی -11

 نام طراح -12

 مقام قانونی مسئول -13

هـا  افـزار کـامپیوتري، محـدودیت   هاي مهم محاسبات انجام شده توسط نـرم تذکراتی در خصوص شاخصه -14

داراي اسـتاندارد یـا   هـاي خـاص   هاي پوشش گسترده یـا سـایر اسـپرینکلر   (ابعاد، جریان و فشار) براي اسپرینکلر

 شدهنامه یگواه

 برگه نمودار -12-3-5-3

طـور کـه در   ) همـان 1.85Qصورت نمایی ترسیم شـود ( نمایش نموداري محاسبات هیدرولیکی کامل که باید به

 نمایش داده شده است و شامل موارد ذیل باشد: )ب-2-1-5-3-12(شکل 

 منحنی تأمین آب -1

 دبی و فشار مورد نیاز سیستم اسپرینکلر -2

 نشانی (در موارد کاربرد)ز شیلنگ آب آتشدبی و فشار مورد نیا -3

 اي (در موارد کاربرد)دبی و فشار مورد نیاز اسپرینکلر درون قفسه -4

 نشانی و یا دیگر منابع (در موارد کاربرد)شارهاي اضافی تأمین شده از پمپ آتشف -5

 آنالیز منبع تأمین -12-3-5-4

بایـد شـامل    )(پ) 2-1-5-3-12(به شیوه نمایش داده شده در شکل  –اطالعات خالصه شده از برگه نمودار 

 موارد ذیل باشد:

 



 

شه -فصل دوازدهم  439 22/04/99 ها و محاسباتنق

 

 عالمت گره در منبع -1

 [bar(psi)]بر حسب فشار استاتیکی موجود در منبع  -2

 [bar(psi)]بر حسب فشار باقی مانده موجود در منبع  -3

 ]L/min(gpm)[بر حسب جریان کل موجود در منبع  -4

 [bar(psi)] بر حسب ر منبع وقتی که تمامی نیاز محاسبه شده در جریان استفشار موجود د -5

 ]gpm)L/min[( بر حسب نیاز کل محاسبه شده در منبع -6

 [bar(psi)] بر حسب فشار الزم جهت به جریان انداختن تمامی نیاز محاسبه شده -7

 آنالیز گره -12-3-5-5

درباره عالئم گره که به هر  – )(پ)2-1-5-3-12(گونه نمایش داده شده در شکل به –اطالعات سازمان یافته 
 هاي کارگاهی نشان داده شده است، باید شامل موارد ذیل باشند:نقطه مرجع هیدرولیکی سیستم داده شده و روي نقشه

 رفته استبه کار عالمت گره براي هر نقطه معین روي سیستم که در محاسبات هیدرولیکی  -1

 [m(ft)]حسب  ارتفاع هر گره بر -2

 هاي داراي جریان (مانند اسپرینکلرها)براي گره Kضریب  -3

 ]L/min(gpm)[حسب  نشانی براي هر عالمت گره برسهم مورد نیاز شیلنگ آب آتش -4

 [bar(psi)]فشار در گره برحسب  -5

 ]L/min(gpm)[حسب  تخلیه محاسبه شده در گره بر -6

 دهنده تمامی الزامات خاص گره باشنداي که نشانمشخصههاي یادداشت -7

12-3-5-6 

یـا   -انـد هنمـایش داده شـد   )(ت) 2-1-5-3-12(هـا همـانطور کـه در شـکل     هاي تفصیلی. این برگـه کاربرگ

 کامپیوتري، باید شامل موارد ذیل باشند: چاپهاي برگه

 هاشماره برگه -1

 اندمورد استفاده قرار گرفتهنقاط مرجع هیدرولیکی که در هر گام  -2

 [m(ft)]حسب  ارتفاع در هر نقطه مرجع هیدرولیکی بر -3

 ) براي نقطه مرجع داراي جریانKتوصیف اسپرینکلر و تعریف ضریب تخلیه ( -4

 (در موارد کاربرد) ]L/min(gpm)[جریان براي نقطه مرجع جریان برحسب  -5

 ]L/min(gpm)[جریان کل در طول هر گام بر حسب  -6
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 mm(.in)حسب  اندازه اسمی لوله بر -7

 mm(.in)حسب  قطر داخلی حقیقی لوله بر -8

 [m(ft)]حسب  تعداد و طول هر یک از تجهیزات و اتصاالت بر -9

 [m(ft)]حسب  طول از مرکز به مرکز اتصاالت لوله بر -10

 [m(ft)]حسب  ها براي هر گام برطول معادل تجهیزات و اتصاالت و دستگاه -11

 [m(ft)]حسب  ها و اتصاالت براي هر گام برطول معادل کل لوله -12

 مورد استفاده در هر گام Cضریب  -13

 [bar/m(psi/ft)]حسب  افت فشار اصطکاکی لوله بر -14

 ابتدا) جمع فشارها از گام قبلی (فشار شروع در -15

 [bar(psi)]حسب  اختالف فشار ارتفاعی بین نقاط مرجع بر -16

 [bar(psi)]حسب  کل افت فشار اصطکاکی بین نقاط مرجع بر -17

 [bar(psi)]حسب  فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجع بر -18

 تذکرات و اطالعات دیگر باید شامل موارد زیر باشند: -19

 فشار سرعتی و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده باشند. -الف

 اي، موازنه شده با نیاز اسپرینکلرهاي سقفیقفسهمیزان آب مورد نیاز اسپرینکلر درون  -ب

 هاي نشان داده شدههدسازي داهاي دیگر یا شفافهاي شروع به برگههایی جهت نمایش نقطهیادداشت -ج

هـاي  هـاي شـامل اسـپرینکلر   اي که مقادیر جریان و مسیر خطدیاگرامی همراه با محاسبات سیستم شبکه -د

   نواحی دوردست را نشان دهد.

هـا  هـاي عمـودي رو بـه پـایین)، اسـپریگ     هـا (لولـه  ترکیبی اسپرینکلر هـا روي دراپ  Kهـ) محاسبه ضریب 

 شود.هاي عمودي رو به باال) و بازوهاي انتهایی، در جایی که محاسبات از اسپرینکلر شروع نمی(لوله

 رفته باشد)کار بهسیستم  دهنده جریان به منبع (در مواقعی که درو) افت فشاري مربوط به وسیله بازگشت

 باخ استفاده شده است.ویس -ز) ضریب اصطکاك و عدد رینولدز در مواقعی که از رابطه دارسی

 

  

 



 

شه -فصل دوازدهم  441 22/04/99 ها و محاسباتنق

 
 محاسبات هیدرولیکی

 .............................................................................................................................................................................................................. عنوان پروژه:
 ................................................................................................................................................................................نشانی:..........................................

 ............................................................................................................................................................................................................. شماره نقشه:
 .......................................................................................................................................................................................................................تاریخ:..

 راحیط
 ...................................................................................................................................................................................... شماره مساحت طراحی:

 ................................................................................................................................................................................... موقعیت مساحت طراحی:
 .......................................................................چگالی:..................................................................................................... نوع تصرف:بندي طبقه

 .................................................................................................................................................................................................. مساحت طراحی:
 .............................هاي محاسبه شده:......................................نوع اسپرینکلر .............................مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر:.....

 .....................................اي:...................ر اسپرینکلرهاي درون قفسهدبی و فشا....................هاي محاسبه شده: ...........تعداد اسپرینکلر
 ..............................................................................نشانی:....................................................................هاي آتشآب مورد نیاز شیلنگ جریان

 .............................................................................................: ..)gpm(mm/minنشانی): هاي آتشمجموع آب مورد نیاز (شامل شیلنگ
.bar)psi :(............................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................عملگر:.......................... حجم سیستم خشک یا پیش..................نوع سیستم: ....................
 طالعات مربوط به تأمین آب: ا

 .....................................................................................................................تاریخ: ..................................نشانی:....................................................
 ..................................................................................................منبع:........................................................................................................................

                           ................................................................................................................................................................اســــــــــم پیمانکــــــــــار:...................
 .........................................................................................................................................................نشانی:...............................................................

 .................................................................................................................................................................................................شماره تلفن:............
 ..............................................................................................................مقام قانونی مسئول:..... ......اسم طراح:..................................................

 .................................................................................اي)...................................................شبکه تذکرات: (شامل اطالعات شاخص یا سیستم
 برگه خالصه -الف -2-1-5-3-12شکل 
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 سنجش جریان نویسیبرگه خالصه

1.85N 

 .......................................................................................................قرارداد:.................................................................................... شماره و عنوان

 
 .......................................................................................................................................................................................................... تذکرات:

 برگه گرافیکی -ب -2-1-5-3-12شکل 

 آنالیز منبع
 فشار مورد نیاز نیاز کل دسترس فشار در جریان فشار باقی مانده تیکیفشار استا گره در منبع

       
 آنالیز گره

 یادداشت تخلیه در گره فشار در گره نوع گره ارتفاع تراز عالمت گره
      
      
      
       

 برگه آنالیز گره و منبع -پ -2-1-5-3-12شکل 
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 ..............................................................................................  شماره برگه: ........................................................................................نام پروژه: 

 اطالعات لوله

ره 
گ

1 

 1ارتفاع
ضریب 

K 

جریان 
اضافه شده 

 این گام

قطر داخلی 
اتصاالت،  اسمی

تعداد و 
 طول

L 
ft(m)  ضریبC )tPکل ( 

 یادداشت
F 

ft(m) fP  در هر
 متر(فوت)

)ePارتفاع ( 

ره 
گ

2 

 جریان کل 2ارتفاع
قطر داخلی 

 حقیقی
T 

ft(m) )fPاصطکاکی ( 

  
 

     
 

   

      
  

  

 

   
 

 
 

   

      
  

  
 

     
 

   

      
  

  
 

     
 

   
      

  
  

 

     
 

   

        
   

 کاربرگ تفضیلی -ت -2-1-5-3-12شکل 
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 رویه محاسبات هیدرولیک -12-4

 کلیات -12-4-1

12-4-1-1 

موجـود داراي   سـاختمان ، یا یک سیستم محاسباتی اضافه شده به یک ساختمانسیستم محاسباتی براي یک 

شده این دستورالعمل شود، به استثناء اینکه تمامی  اسپرینکلر، باید جایگزین قوانین حاکم در جداول پیش تعیین

 ها باید همچنان توسط مساحت، محدود شده باشند.سیستم

12-4-1-2 

in. 3(mm20هـاي فـوالدي سـیاه و گـالوانیزه     براي لوله) .mm25)1inها نباید کمتر از هاي اسمی لولههانداز
4

 (

براي اسـتفاده در اسـپرینکلر    –کشی غیرفلزيهاي مسی یا برنجی، فوالدي داراي ضد زنگ یا لولهاسمی براي لوله

 باشد.  – نامهیگواه یااستاندارد  يدارا

12-4-1-3 

هـا در لولـه اصـلی تـأمین شـده از لولـه       ها در هر شاخه خط لوله و تعـداد شـاخه  تعداد اسپرینکلراندازه لوله، 

 ها باید فقط توسط منبع آب موجود محدود شده باشند.کشی اسپرینکلرکننده شبکه لولهتأمین

12-4-1-4 

هاي مورد کـاربرد  عملفواصل بین اسپرینکلرها و تمامی قوانین دیگري که در این دستورالعمل و سایر دستورال

 اند باید به دقت مالحظه گردند.ذکر شده

12-4-1-5 

ثر بـراي  ؤهاي منبع و تأمین آن شناخته شده باشد، محاسبات هیدرولیکی باید تا یک نقطه مـ که ویژگیزمانی

 منبع آب ادامه یابد.

12-4-1-6 

هـا،  شود، سرعت جریـان آب درون لولـه  باخ یا هیزن ویلیامز استفاده هاي دارسی ویسصورتی که از فرمول در

 باشد.داراي محدودیتی نمی
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 روابط -12-4-2

 رابطه افت فشار اصطکاکی -12-4-2-1

12-4-2-1-1 

 ویلیامز که در ادامه آورده شده، تعیین شوند: - هاي اصطکاکی باید طبق معادله هیزنافت

4/871/85

1/854/25
dC
Qp =  

 که در آن:

p) مقاومت اصطکاکی :psi/ft (لوله 

Q) دبی جریان :gpm( 

Cضریب افت اصطکاکی : 

d) قطر داخلی حقیقی لوله :in.( 

12-4-2-1-2 

 از رابطه زیر استفاده شود: SIبراي واحدهاي 









= 87.4

m
85/1

m
m dC

Q05.6p
1/85

 

 که در آن:

mp) مقاومت اصطکاکی :bar/m (لوله 

mQ) جریان :L/min( 

Cضریب افت اصطکاکی : 

md) قطر داخلی حقیقی :mm( 

12-4-2-1-3 

اسـت، بـراي محاسـبه افـت     ) L151 )gal 40بزرگتـر از   هـا آنزدگـی کـه ظرفیـت    هاي ضد یخبراي سیستم

 باخ استفاده شود:ویس -اصطکاکی از رابطه دارسی

5

2

d
QlfP ρ

=∆ 0/000216  

 که در آن:
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ΔP) افت اصطکاکی :psi( 

f.ضریب افت اصطکاکی که از دیاگرام مودي استخراج شده است : 

l: طول لوله یا مجرا 

ρ) 3: چگالی سیالlb/ft( 

Q) جریان در لوله یا مجرا :gpm( 

d) قطر داخلی مجرا :in.( 

 رابطه فشار سرعتی -12-4-2-2
 فشار سرعتی باید مطابق با معادله زیر تعیین شود:

4

2

v D
Q001123/0P =  

 که در آن:

vP) فشار دینامیکی :psi) (SI, 1 psi = 0.0689 bar( 

Q :) دبی جریانgpm) (SI, 1 gal = 3.785 L( 

D) قطر داخلی :in.) (SI, 1 in. = 25.4 mm( 

 رابطه فشار نرمال -12-4-2-3

 ) باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود:nPفشار نرمال (

vtn PPP −= 
 که در آن:

nPفشار نرمال : 

tP] فشار کل :bar (psi) [ 

vP] فشار دینامیکی :bar (psi)[ 

 نقاط اتصال هیدرولیکی -12-4-2-4

12-4-2-4-1 

 ) در موازنه باشد.bar03/0)psi5/0فشار در نقاط اتصال هیدرولیکی باید در 

12-4-2-4-2 

 باالترین فشار تنظیم شده در نقطه اتصال و جریان کل باید در محاسبات وارد شود.
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12-4-2-4-3 

که براي خطوط شاخه یا اجـزاي سیسـتم کـه بـا اسـتفاده از       Kایجاد موازنه فشار از طریق استفاده از ضریب 

 باشد.آمده، مجاز میدست به 5-2-4-12 بندمعادله 

 Kمعادله ضریب  -12-4-2-5

 ، جریان عبوري از اریفیس یا فشار عبوري از آن باید طبق معادله زیر تعیین شوند:Kضرایب 

P
QKn =  

 که در آن:

nK :K معادل در یک گره 

Qدبی جریان در گره : 

Pفشار در گره : 

 طول معادل لوله براي شیرها و اتصاالت -12-4-3

 لوله و اتصاالت -12-4-3-1

12-4-3-1-1 

ها مورد استفاده قرار گیـرد،  باید براي تعیین طول معادل لوله براي اتصاالت و دستگاه )1-1-3-4-12(جدول 

 هاي آزمایش سازنده، فاکتورهاي دیگري را مناسب معرفی کند.مگر در مواردي که داده

12-4-3-1-2 

باشـند،   داشـته  )1-1-3-4-12(اسبی که افت اصطکاکی بزرگتر از افت ارائه شده در جدول براي اتصاالت زین

 افت اصطکاکی بیشتر باید در محاسبات هیدرولیکی منظور شود.

 کننده طول معادلاصالح -12-4-3-1-3

12-4-3-1-3-1 

بـراي   30باشـند [جـدول رده   بـراي لولـه فـوالدي مـی     40 ردهبراي قطرهاي داخلی کـه متفـاوت از جـدول    

بایـد در ضـریب    )1-1-3-4-12(باشد]، طول معادل ارائـه شـده در جـدول    و بزرگتر می )mm200)in.8قطرهاي

 آمده از رابطه زیر ضرب شود:دست به
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�
قطر داخلی واقعی

قطر داخلی لوله رده 40
�

1.87

=  ضریب

12-4-3-1-3-2 

ي اصالح شود. این جدول تنهـا در صـورتی بـرا    )1-1-3-4-12(آمده باید طبق الزامات جدول دست بهضریب 

آمـده از  دسـت   بـه کاربرد دارد که با ضرایب  )1-1-3-4-12( بنددر نامه داراي استاندارد یا گواهیهاي سایر لوله

 سازي شود.بهینه )2-3-4-12(و  )1-1-3-4-12(بندهاي 
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  40طول معادل لوله فوالدي رده  -1-1-3-4-12جدول 

 اند.بیان شدهاتصاالت و شیرها برحسب معادل متر (فوت) معادل لوله 
 𝟏𝟏

𝟐𝟐
𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟑𝟑

𝟒𝟒
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𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟒𝟒𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟓𝟓𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟔𝟔𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟖𝟖𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝐢𝐢𝐢𝐢. 𝟏𝟏𝟐𝟐𝐢𝐢𝐢𝐢. 
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 1ft=0.3048 m؛ SI ،1in.=25.4mmبراي واحدهاي 
mm7/12)in. 1فقط به دلیل اینکه اطالعات مـربوط به لوله  تذکر:

2
انـد،  مجــاز شـده  )5-19-15-8(و  )4-19-15-8(بندهاي  ) طبق

  اند.این اطــالعات در جدول گنجانده شده
 هستند.اند، مقادیر متوسط علت گوناگونی در طراحی شیرهاي آونگی، مقادیر معادل لوله که در این جدول آورده شدهبه

 

 Cضرایب  -12-4-3-2

باشد، مورد استفاده قـرار   120ویلیامز که مقدار آن فقط برابر با  -هیزن Cباید با ضریب  1-1-3-4-12جدول 

 گیرد.
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12-4-3-2-1 

-2-3-4-12(باید در ضرایب نشان داده شده در جـدول   )1-1-3-4-12(، مقادیر جدول Cبراي مقادیر دیگر 

 ضرب شوند.  )1
 

 دهندهافزایش Cمقدار  -1-2-3-4-12جدول 

 C 100 130 140 150مقدار 

 51/1 33/1 16/1 713/0 ضریب
 باشند.کشی میموجود در لوله Cتذکر: این ضرایب برپایه افت اصطکاکی اتصاالت بوده و مستقل از ضریب 

 

 شیرها -12-4-3-3

شیرهاي لوله خشک، شـیرهاي سـیالبی،    مقادیر ویژه افت اصطکاکی یا ابعاد معادل لوله براي شیرهاي هشدار،

 ها و وسایل دیگر باید جهت بررسی ممقام قانونی مسئول در دسترس آنان قرار گیرند.صافی

 مقادیر متفاوت -12-4-3-4

داراي اسـتاندارد یـا    )1-4-6(مقادیر ویژه افت اصطکاکی یا ابعاد معادل لولـه بـراي اتصـاالتی کـه در جـدول      

متفـاوت   )1-1-3-4-12(ها یا ابعاد معادل با مقادیر موجود در جدول اند، در مواردي که این افتنشده نامهگواهی

 هستند، باید در محاسبات هیدرولیکی مورد استفاده قرار گیرند.

 دستورالعمل محاسباتی -12-4-4

12-4-4-1 

داراي بیشترین نیاز هیدرولیکی ، هاي مربوطهها، منطقه طراحی باید براساس ضوابط فصلبراي تمامی سیستم

 باشد، طراحی شود.

 / مساحت روش چگالی -12-4-4-1-1

12-4-4-1-1-1 

اي مسـتطیل  گیرد، ناحیه طراحی باید ناحیـه در مورادي که طراحی براساس روش چگالی/ مساحت صورت می

در جهت موازي بـا خطـوط   برابر جزر مساحت عملکرد اسپرینکلر  2/1شکل باشد که داراي ابعادي برابر با حداقل 

هـایی در هـر دو سـمت اولـین لولـه تـأمین شـده از لولـه         ) که این سطح باید گنجایش اسپرینکلرAشاخه باشد (
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 کشی اسپرینکلر را داشته باشد.کننده شبکه لولهتأمین

12-4-4-1-1-2 

 هر عدد اعشاري محاسبه شده جهت تعداد اسپرینکلر باید به عدد صحیح باالتر گرد شود.

12-4-4-1-1-3 

را ندارنـد، سـطح طراحـی     2/1تعداد کافی اسپرینکلر براي تأمین نیاز  هاآنهایی که خطوط شاخه در سیستم

اي یکسـان تغذیـه   کننـده گرفته شود که خطوط شاخه مجاوري را که از تأمین در نظراي بزرگ شده باید به اندازه

 شوند را دربرگیرد.می

12-4-4-1-1-4 

حت، شـامل تمـامی افـزایش    مساحت کف موجود براي یک الزامات طراحی معین چگالی / مسادر مواردي که 

توانـد فقـط شـامل    باشـد، مسـاحت طراحـی شـده مـی     ، کمتر از حداقل مساحت طراحی مورد نیاز میابعاد سطح

 اند.هایی باشد که درون سطح طراحی شده موجود قرار گرفتهاسپرینکلر

12-4-4-1-1-5 

کـه   –هاي فعال شده کمتر از حداقل تخلیه مورد نیاز ل تخلیه طراحی شده از این اسپرینکلردر مواردي که ک

باشد، یک جریـان   –آمده دست بهاز حاصل ضرب چگالی طراحی شده مورد نیاز در حداقل مساحت طراحی شده 

اضافی باید به نقطه اتصال خط شاخه به لوله اصلی انشعابات اضافه شود که دورتر از منبع قرار دارد تا تقاضاي کل 

 را نسبت به حداقل تخلیه موردنیاز افزایش یابد، که این تقاضا نباید شامل سهم جریان شیلنگی باشد.

 روش طراحی اتاق -12-4-4-1-2

گیـرد، محاسـبات بایـد براسـاس اتـاق و فضـاي       حی بر اساس روش طراحی اتاق صورت میدر مواردي که طرا

 ارتباطی (اگر وجود دارد) باشد، که این فضا همان ناحیه بیشترین نیاز هیدرولیکی است.

 CMSAروش اسپرینکلر  -12-4-4-2

12-4-4-2-1 

باشـد کـه داراي ابعـادي برابـر بـا      اي مسـتطیل شـکل   ، ناحیه طراحی باید ناحیهCMSAهاي براي اسپرینکلر

هـاي  ها در جهت خطوط شاخهبرابر جزر مساحت ناحیه پوشش داده شده توسط تعدادي از اسپرینکلر 2/1حداقل 
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هایی کـه  اند. مساحت طراحی پوشش داده شده توسط تعداد اسپرینکلرلوله باشد که در طراحی ناحیه منظور شده

 روند، باید مطابق با حداکثر مساحت مجاز براي هر اسپرینکلر باشد.میبه کار برابر  2/1در قانون 

12-4-4-2-2 

 هرگونه کمبود و کسري اسپرینکلر باید به تمامی اسپرینکلر باالتر بعدي منتقل شود.

 ESFRروش اسپرینکلر  -12-4-4-3

هیـدرولیکی سیسـتم    اسپرینکلر باشـد پـر مصـرف    12، منطقه طراحی باید شامل ESFRهاي براي اسپرینکلر

هـاي  اسپرینکلر روي هر شاخه، نصب شوند مگر اینکـه تعـداد دیگـري از اسـپرینکلر     4خط شاخه،  3باشد و روي 

 هاي دیگر این دستورالعمل مورد نیاز باشد.طرح در قسمت

 ايهاي شبکهسیستم -12-4-4-4

12-4-4-4-1 

تـرین مسـاحت طراحـی از نظـر     داشـته باشـد کـه، پـر مصـرف      در نظراي، طراح باید هاي شبکهبراي سیستم

 هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

12-4-4-4-2 

حداقل دو مجموعه محاسباتی اضافی باید ارائه شود تا وقتی در مقایسه با نواحی بسیار نزدیـک در هـر سـمت    

نشان دهـد. بـه غیـر از مـواردي کـه       گیرد، حداکثر افت اصطکاکی ناحیه طراحی راخطوط شاخه یکسان قرار می

 محقق شوند. )3-4-4-4-12(الزامات بند 

12-4-4-4-3 

دهند، بایـد براسـاس یـک مجموعـه     هاي کامپیوتري که حداکثر افت اصطکاکی ناحیه تقاضا را نشان میبرنامه

 محاسباتی قابل قبول باشند.

 چگالی طراحی -12-4-4-5

12-4-4-5-1 

-11(بنـد  هاي عملکرد مطـابق بـا   هیدرولیکی و با استفاده از چگالی و مساحت کشی سیستم باید بصورتلوله

 اي که شامل الزامات تصرفات و یا خطرات باشند.طراحی شوند به گونه )2-3-2
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12-4-4-5-2 

هـا  چگالی باید براساس مساحت عملکرد تحت پوشش هر اسپرینکلر محاسبه شود. در مواردي کـه اسـپرینکلر  

هـا  اند براي مساحت مورد استفاده در این محاسبه، باید صفحه افقی زیـر اسـپرینکلر  نصب شده دارزیر سقف شیب

 مدنظر قرار گیرد.

12-4-4-5-3 

براي مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر که در طراحی و محاسبه هیدرولیکی به کار رفته است، باید فواصـل  

) منظـور  2-5-8(مطـابق بـا بنـد    هاي روي خط شاخه و بین خطوط شـاخه  گیري شده بین اسپرینکلرافقی اندازه

 شود.

12-4-4-5-4 

اند و یا در مواردي که بیشتر از دو ناحیـه توسـط   در مواردي که اسپرینکلر باال و پایین سقف کار گذاشته شده

شوند، خطوط شاخه و منابع باید براي تأمین بیشـترین آب موردنیـاز محاسـبه    یک مجموعه خط شاخه تأمین می

 شوند.

12-4-4-5-5 

دار، سطح کاربردي اسپرینکلر براي محاسبات چگالی باید تصویر افقـی سـطح   هاي شیببراي کاربردهاي سقف

 باشد.

 هاي مساحت طراحیاسپرینکلر -12-4-4-6

12-4-4-6-1 

هاي دیگر از یک سیستم طراحی شده هیـدرولیکی، بایـد   هر اسپرینکلر موجود در مساحت طراحی و یا قسمت

 ضرب کمترین نرخ استفاده آب (چگالی) در مساحت عملکرد اسپرینکلر، تخلیه شود.با دبی حداقل برابر با حاصل

12-4-4-6-1-1 

ها بجاي یک چگالی مشخص در یک جریان یا فشار معین تخلیه شـوند،  ردي که الزامی است اسپرینکلردر موا

 هر اسپرینکلر در سطح طراحی باید در یک جریان یا فشاري که برابر با حداقل الزامات است، تخلیه شود.
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12-4-4-6-2 

ها در مقابـل خطـرات، کـه در جـدول     در مواردي که مساحت طراحی از سطح حفاظت شده توسط اسپرینکلر

هایی که بـراي حفاظـت فضـاهاي کوچـک (بـا      آمده است، برابر یا بزرگتر باشد، تخلیه اسپرینکلر )12-4-4-6-2(

رونـد، نبایـد در محاسـبات    مـی کـار  بـه ها و دیگر فضاهاي مشـابه  ) مانند کمدها، روشویی2m1/5مساحت حداکثر 

 گرفته شود. در نظرهیدرولیکی 

 

 حداقل مساحت طراحی -2-6-4-4-12جدول 
بندي خطر تصرفات                            طبقه

 ها                              تخلیه از اسپرینکلر
 )2ftحداقل مساحت طراحی (

 هاي کوچک واقع در مساحت طراحیدر اتاق
 1500 سیستم لوله تر           -کم خطر

 1950 سیستم لوله خشک        -کم خطر
 1500 سیستم لوله تر     -خطر متوسط

 1950 سیستم لوله خشک    -خطر متوسط 
 2500 سیستم لوله تر -پرخطر

 3250 سیستم لوله خشک   -پرخطر
 

12-4-4-6-2-1 

هاي کوچک باید توانایی تخلیه حداقل چگالی مناسـب جهـت مقابلـه بـا     هاي موجود در این قسمتاسپرینکلر

 ).1-1-3-2-11(مطابق شکل طراحی شده اند را داشته باشند  هاآنخطراتی که براي 

12-4-4-6-2-2 

باید فقط در مواردي اعمال شود که مساحت کاربردي برابر یا بزرگتـراز مسـاحت    )2-6-4-4-12(الزامات بند 

درصـد افـزایش بـراي     30بندي شـده باشـد (شـامل    براي خطر طبقه )2-6-4-4-12(نشان داده شده در جدول 

 هاي لوله خشک)سیستم

12-4-4-6-3 

اسـت، نبایـد در مـواردي کـه     هاي سـطح طراحـی   که شامل تمامی اسپرینکلر )1-1-6-4-4-12(الزامات بند 

به کـار  ها یا میزهاي عریض باال و پایین موانعی مانند داکت CMSAهاي هاي اسپره کننده یا اسپرینکلراسپرینکلر

 رفته اند، اعمال شود.
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12-4-4-6-3-1 

 گرفته شوند. در نظرهاي سقف، هاي زیر موانع در محاسبات اسپرینکلرنیازي نیست که اسپرینکلر

12-4-4-6-3-2 

کند، نیازي اي مشابه خطوط شاخه پیروي میهاي زیر موانع از الگوي اندازهکشی اسپرینکلردر مواردي که لوله

 هاي پایین موانع نیست. به محاسبات هیدرولیکی براي اسپرینکلر

12-4-4-6-4 

ـ   ، که شامل تمامی اسپرینکلر1-1-6-4-4-12الزامات بند  د در مـواردي کـه   هاي مساحت طراحـی اسـت نبای

 اند، اعمال شوند.در باال و پایین موانع نصب شده ESFRهاي اسپرینکلر

12-4-4-6-5 

 هاي نصب شده در فضاهاي پنهان نباید به نیازمندي سقف افزوده شود.نیازمندي آب اسپرینکلر

12-4-4-6-6 

 محاسبات باید از دورترین اسپرینکلر هیدرولیکی شروع شود.

12-4-4-6-7 

محاسبه شده در هر اسپرینکلر باید براي تعیین نرخ جریان تخلیه همان اسـپرینکلر مـورد اسـتفاده قـرار      فشار

 گیرد.

12-4-4-6-8 

اند، سطح مورد نظر باید برحسـب صـفحه افقـی    دار نصب شدهها در زیر سقفی شیبدر مواردي که اسپرینکلر

 زیر اسپرینکلر محاسبه شود.

 هد اصطکاکی افت -12-4-4-7

12-4-4-7-1 

-7-4-4-12(از جـدول   Cویلیامز و با استفاده از مقدار ضریب  -افت اصطکاکی لوله باید مطابق با رابطه هیزن

 طبق موارد زیر محاسبه شود: )1
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یا کوچکتر و  in.2هاي هاي جریان در لولههایی مانند شیرها، کنتورها، سوییچشامل لوله، اتصاالت و دستگا -1

 غییرات ارتفاعی که روي تخلیه اسپرینکلر تأثیر گذار هستند.ها و محاسبه تصافی

 هاي تخلیه مرتبط به هم نباید در محاسبات هیدرولیکی منظور شوند.کشیلوله -2

کند، براساس طول معادل لوله محاسبه افت براي اتصال سه راهی یا چهار راهی که جهت جریان تغییر می -3

 ت است، باشد.کشی که شامل اتصاالقسمتی از لوله

راهی که باالي سر لوله رابط قائم شبکه قرار گرفته است بایـد در خـط شـاخه بـه حسـاب آورده      اتصال سه -4

راهی که در ابتدا لوله رابط قائم است باید بر روي لوله رابـط قـائم بـه شـمار آورده شـود و اتصـال       شود، اتصال سه

تغذیه کننده و لوله تانشعابات اصـلی قـرار دارد بایـد بـر روي      راهی که در محل اتصال لوله اصلیراهی یا چهارسه

 لوله انشعابات اصلی محاسبه شود.

 راهی در نظر نگیرید.راهی یا اتصال چهارافت اتصال را براي جریان مستقیم گذرنده از اتصال سه -5

 یرد.هاي کاهنده براساس مقدار فوت معادل کوچکترین خروجی صورت گمحاسبه افت زانویی -6

اي (ماننـد الگـوي پیچـی) اسـتفاده     درجه 90از مقدار فوت معادل براي زانویی استاندارد روي هر پیچ تند  -7

 کنید.

درجه مانند فلنجـی، جوشـی یـا اتصـال      90از مقدار فوت معادل براي زانویی پیچ بلند روي هر پیچ مالیم  -8

 مشاهده کنید.را  )1-1-3-4-12(جدول یکی استفاده کنید مکانزانویی 

 افت اصطکاکی باید از اتصالی که مستقیماً به اسپرینکلري متصل شده، مستثنی شود. -9

شـمار آورده شـوند. بـراي    هاي ناشی از شیر کاهنده فشار باید طبق شرایط فشـار نرمـال ورودي، بـه   افت -10

 اطالعات افت فشار از توضیحات سازنده استفاده شود.

12-4-4-7-2 

است، افت اصطکاکی لوله بایـد بـا    )L151 )gal 40بزرگتر از  هاآنزدگی که ظرفیت اي ضد یخهبراي سیستم

(کـه نمایـانگر    ε) و دیاگرام مـودي و ضـرایب   3-1-2-4-12باخ (ارائه شده در بند ویس -استفاده از رابطه دارسی

 پیروي شود. )1-7-4-4-12( بند لوله قدیمی است) محاسبه شود. در غیر این صورت از روش ارائه شده در
  

 



 

شه -فصل دوازدهم  457 22/04/99 ها و محاسباتنق

 
 ویلیامز -هیزن Cمقادیر  -1-7-4-4-12جدول 

 Cمقدار  بلوله یا تیو
 100 یا چدن نشکن 119آسترکاريبدون  چدن

 100 )عملگر پیش ازجمله ،خشک هايسیستم( فوالد
 120 سیالبی) ازجمله تر، هايسیستم( فوالد

 120 سیالبی) ازجمله تر، هايسیستم( گالوانیزه
 100 )عملگر پیش ازجمله ،خشک هايسیستم( گالوانیزه
 150 )نامهداراي استاندارد یا گواهیتمامی موارد ( پالستیک

 140 بتن یا چدن نشکن آستريبا  چدن
 150 ضد زنگ  فوالدمسی یا  لوله

 140 سیمان معدنی                                                             
 140 بتن  

 .دنرا الزام ک Cمقام قانونی مسئول مجاز است، مقادیر دیگر 
 

 صفحات اریفیس -12-4-4-8

12-4-4-8-1 

 صفحات اریفیس نباید براي متوازن کردن سیستم استفاده شوند.

12-4-4-8-2 

از انتهاي شـاخه   Kمختلف روي یک شاخه فرعی (به منظورکاهش ضریب  Kهاي با ضرایب ترکیب اسپرینکلر

-4-4-12(صورت رعایت الزامات بند  ) به منظور کم کردن تخلیه اضافی اسپرینکلرها، تنها دربه سمت لوله اصلی

 باشد.  مجاز می )4-8-4-4-12(یا بند  )8-3

12-4-4-8-3 

ي هـا متفاوت باید براي مصارف کاربري خاص ماننـد محافظـت فضـاي بـاز، اتـاق      Kهایی با ضرایب اسپرینکلر

را  )21-3-3(هاي کوچک بنـد  براي تعریف اتاق .دار مورد قبول قرار گیرندکوچک یا فضاهاي بسته یا تخلیه جهت

 مشاهده کنید.

                                                                                                                                                                               
1- Unlined cast 
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12-4-4-8-4 

متفاوت باید براي بخشی از منطقـه کـه    Kهاي مسکونی با ضریب هاي پوشش گسترده و اسپرینکلراسپرینکلر

 قابل قبول باشند. هاآن نامهگواهی استاندارد یاکنند طبق از آن محافظت می

 فشارها -12-4-4-9

12-4-4-9-1 

در  بـه جـز  ) بایـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد،      tPدر مواقع محاسبه جریان عبوري از یک اریفیس، فشار کـل ( 

 شود.استفاده می )2-9-4-4-12( بند مواردي که از روش محاسباتی

12-4-4-9-2 

آمده از طریق تفریق فشار دینامیکی از فشـار محاسـبه شـده کـل، مجـاز      به دست ) nPاستفاده از فشار نرمال (

هـاي تـأمین   شود، این فشار باید روي تمامی خطوط شـاخه و لولـه  است. در مواردي که از فشار نرمال استفاده می

 شده از لوله انشعابات اصلی، در موارد کاربردي مورد استفاده قرار گیرد.

12-4-4-9-3 

 Kاسمی محاسبه شود. به استثناء اینکـه ضـرایب    Kده از یک اسپرینکلر باید با استفاده از ضریب جریان گذرن

 برده شود.به کار هاي نوع خشک تنظیم شده سازنده باید براي اسپرینکلر

 حداقل فشار عملکرد -12-4-4-10

12-4-4-10-1 

 باشد. )bar5/0)psi7فشار عملکرد هر اسپرینکلر باید  لحداق

12-4-4-10-2 

اسپرینکلر مشـخص   نامهاستاندارد یا گواهیدر مواردي که حداق فشار عملکرد باالتر براي کاربرد مورد نظر در 

 شده است، از این فشار باالتر باید استفاده کرد.

 حداکثر فشار عملکرد -12-4-4-11

هـاي پشـت بـه    اي، انبار داراي قفسههاي جامد، چیدمان جعبهي پالتی، تودههانابراي تصرفات پرخطر، چیدم

 ) باشد.bar1/12)psi175اي، حداکثر فشار عملکرد هر اسپرینکلر باید هم، انبار رك و یا انبار طاقچه
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 جداول پیش تعیین شده -12-5

 )11(ي موجـود کـه در بخـش    هاهاي سیستمهاي جدید یا افزونههاي موجود و در سیستمبه استثناء سیستم

مطابفـت   )2-2-11(شده اسـتفاده شـود. منـابع آب بـا بنـد      اند، نباید از این جداول پیش تعیینتوضیح داده شده

 داشته باشند.

 کلیات -12-5-1

12-5-1-1 

 هاي محاسبه شده هیدرولیکی اعمال شوند.قوانین سایزبندي لوله نباید به سیستم

12-5-1-2 

کشـی  اسمی یا، داراي مصالح لوله 5,6متفاوت از  Kهایی با ضرایب هاي اسپرینکلر که داراي اسپرینکلرسیستم

هـاي پرخطـر   سیسـتم باشند، یا  )1-1-3-6(موارد پوشش داده شده در جدول  به جزنامه داراي استاندارد یا گواهی

 .هیدرولیکی محاسبه شوند هاي محافظتی فضاي باز باید به صورتو سیستم 2و گروه  1گروه 

12-5-1-3 

هاي خودکار روي یک لوله با اندازه مشـخص در یـک طبقـه نبایـد از تعـداد معـین شـده در        تعداد اسپرینکلر

 براي یک تصرف معین بیشتر شود. )4-5-12(و  )3-5-12، 2-5-12(بندهاي 

 رایزر اندازه -12-5-1-4

 -12(، )2-5-12(هاي لولـه در بنـدهاي   ردهاي جداول اندازههر رایزر سیستم باید همانگونه که توسط استاندا

هاي روي لولـه تغذیـه در هـر    اي باشد که جوابگوي تمام اسپرینکلرمعین شده است، به اندازه )4-5-12(یا  )5-3

 طبقه باشد.

 ها و سکوهاي بزرگطبقههاي طبقه بزرگ، نیمطبقات داراي فضاهاي باز، ورودي -12-5-1-5

هـاي تائیـد   کننـده یی که طبقات داراي فضاهاي باز یا بازشوهاي وسیع محافظت نشده فاقد متوقفهاساختمان

تغذیه اصلی یـا رایـزر اصـلی بایـد بـر       گرفته شود و لوله در نظرعنوان یک فضا جهت سایزبندي شده دارند باید به

 گرفته شود. در نظرهاي این فضا اساس نیاز تمامی اسپرینکلر
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 تصرفات کم خطر جدول -12-5-2

 هاشاخه -12-5-2-1

12-5-2-1-1 

 8ها نباید بـیش از  مجاز شده، شاخه )3-1-2-5-12(یا بند  )2-1-2-5-12(به جز در مواردي که توسط بند 

 اسپرینکلر در هر سمت از لوله انشعابات اصلی داشته باشند.

12-5-2-1-2 

اسپرینکلر روي یک شاخه مورد نیاز است، خطوط مجـاز هسـتند بـه نـه اسـپرینکلر       8در مواقعی که بیش از 

in. 1(mm33و   )mm4/25)in.1افزایش یابند درصورتی که سایز دو قسمت انتهایی به ترتیب  1
4

گرفتـه و  در نظر) 

 ها مطابق استاندارد رعایت شود.مابقی اندازه

12-5-2-1-3 

مجاز هستند که روي شاخه قرار گیرند به این صورت که سـایز دو قسـمت انتهـایی بـه ترتیـب      ده اسپرینکلر 

mm4/25)in.1( وmm33)in. 1 1
4

in. 2( mm66گرفته و تغذیـه دهمـین اسـپرینکلر بـه وسـیلۀ لولـه       در نظر)  1
2

 (

 صورت گیرد.

 ابعاد لوله -12-5-2-2

12-5-2-2-1 

 باشد. )1-2-2-5-12(ابعاد لوله باید مطابق با جدول 

 جداول پیش تعیین شده تصرفات کم خطر -1-2-2-5-12جدول 
 مس فوالدي

in.1 2 اسپرینکلر in.1 2 اسپرینکلر 

11
4
in. 3 11 اسپرینکلر

4
in. 3 اسپرینکلر 

11
2
in. 5 11 اسپرینکلر

2
in. 5 اسپرینکلر 

in.2  10 اسپرینکلر in.2  12 اسپرینکلر 

21
2
in. 30 21 اسپرینکلر

2
in. 40 اسپرینکلر 

in.3 60 اسپرینکلر in.3 65 اسپرینکلر 

31
2
in. 100 31 اسپرینکلر

2
in. 115 اسپرینکلر 

in.4  2-8(به بند( رجوع شود in.4  به بند)رجوع شود )2-8 
 SI ،mm4/25=in.1براي واحدهاي 
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12-5-2-2-2 

هـایی بـیش از   کننده (منظور الزاماً دیوارهاي آتش نیست) که اسپرینکلرهاي تقسیمهر سطحی بدون پارتیشن

in. 3(mm89براي لوله  )1-2-2-5-12(تعداد مشخص شده در جدول  1
2

) نیاز داشته باشد، بایـد توسـط خطـوط    

 تأمین شود.هاي تغذیه شبکه که براي تصرفات خطر متوسط مناسب هستند، اصلی و لوله

12-5-2-3 

هـا  بـاال و پـایین سـقف    )(پ) 3-2-5-12(تـا   ))(الف 3-2-5-12(مطابق شکل  –هادر مواردي که اسپرینکلر

ها توسط مجموعه مشترك خط شاخه یا خطوط شاخه مجزا ناشی از لوله انشـعابات  اند و این اسپرینکلرنصب شده

اسپرینکلر در پایین هـر سـقف و در هـر     8اسپرینکلر در باال و  8ها نباید بیش از شوند، این شاخهاصلی تأمین می

 سمت لوله انشعاب اصلی داشته باشند.

12-5-2-4 

in 2(.mm65محقق شوند، اندازه لوله برابر و کمتـر از   )5-2-5-12(جز در مواردي که الزامات بند ه ب 1
2

) بایـد  

تـرین  هـا را بـه نزدیـک   باشند و بیشترین تعداد اسپرینکلر )4-2-5-12(همانند مقادیر نشان داده شده در جدول 

 عدد حساب کنند.

12-5-2-5 

انـد،  ها نصب شـده طور کامل در باال یا پایین سقفهایی که بهکننده اسپرینکلرها و انشعابات اصلی تغذیهشاخه

 گذاري شوند.اندازه )1-2-2-5-12(باید مطابق با جدول 

12-5-2-6 

 )1-2-2-5-12(هاي باال و پایین یک سقف از تعداد معین شده در جـدول  در مواردي که تعداد کل اسپرینکلر

mm65.)in 2و براي لوله  1
2

) in3(.mm76کنـد بایـد بـه    هـا را تغذیـه مـی   ) تجاوز کند، لوله اي که این اسپرینکلر

هاي باال یـا  براي تعداد اسپرینکلر )1-2-2-5-12(افزایش یافته و سپس مطابق اعداد نمایش داده شده در جدول 

 گذاري شود.پایین یک سقف (هر یک که عدد بزرگتري است) اندازه
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 SI ،mm4/25=in.1براي واحدهاي 

 کننده باال و پایین سقفهاي تغذیهچیدمان شاخه -الف -3-2-5-12شکل 

 
 پایین منطقه حریق اسپرینکلر روي لوله رابط قائم شاخه واقع در  -ب -3-2-5-12شکل 

 
 کننده اسپرینکلر باال، بین و پایین سقفچیدمان شاخه تغذیه -پ  -3-2-5-12شکل 
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 جداول پیش تعیین شده تصرفات خطر متوسط -12-5-3

12-5-3-1- 

 8مجـاز شـده، خطـوط شـاخه نبایـد از       )3-3-5-12(یـا بنـد    )2-3-5-12(به جز در مواردي که توسط بند 

 اسپرینکلر در هر سمت انشعاب اصلی، تجاوز کند.

12-5-3-2 

اسپرینکلر روي یک شاخه مورد نیاز است، خطوط مجـاز هسـتند بـه نـه اسـپرینکلر       8در مواقعی که بیش از 

in 1(.mm33)  و mm4/25.)in1افزایش یابند درصورتی که سایز دو قسمت انتهایی به ترتیب  1
4

گرفتـه و  در نظر) 

 ها مطابق استاندارد رعایت شود.مابقی اندازه

12-5-3-3 

ده اسپرینکلر مجاز هستند که روي شاخه قرار گیرند به این صورت که سـایز دو قسـمت انتهـایی بـه ترتیـب      

mm4/25.)in1 و (mm33.)in 1 1
4

in 2(. mm66گرفته و تغذیه دهمـین اسـپرینکلر بـه وسـیلۀ  لولـه      در نظر)  1
2

( 

 صورت گیرد.

12-5-3-4 

 باشند. )4-3-5-12(ها باید مطابق با جدول اندازه لوله

12-5-3-5 

متجاوز است یا فاصله بـین خطـوط شـاخه     )m7/3)ft12ها روي شاخه از در مواردي که فاصله بین اسپرینکلر

-3-5-12(ها براي یک اندازه داده شده لوله باید مطابق با جـدول  باشد، تعداد اسپرینکلر) میm7/3)ft12بیش از 

 باشد. )5
 هاي باال و پایین پوشش سقفتعداد اسپرینکلر -4-2-5-12جدول 

 مس فوالدي
mm in. تعداد اسپرینکلر mm in. تعداد اسپرینکلر 

4/25 1in. 2 4/25 1in. 2 
8/31 11

4
in. 4 8/31 11

4
in. 4 

1/38 11
2
in. 7 1/38 11

2
in. 7 

8/50 2in. 15 8/50 2in. 18 
5/63 21

2
in. 50 5/63 21

2
in. 65 
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12-5-3-6 

ها توسط مجموعه مشترك خط اند و این اسپرینکلرها نصب شدهباال و پایین سقف هادر مواردي که اسپرینکلر

اسـپرینکلر   8نباید بیش از ها شوند، این شاخهشاخه یا خطوط شاخه مجزا ناشی از لوله انشعابات اصلی تأمین می

 اسپرینکلر در پایین هر سقف و در هر سمت لوله انشعاب اصلی داشته باشند. 8در باال و 

اند و توسط یک مجموعه مشترك خطوط شاخه یـا  ها نصب شدهها باال و پایین سقفدر مواردي که اسپرینکلر

اسپرینکلر در  8ین خطوط شاخه نباید بیش از شوند، ااي ناشی از یک لوله تغذیه مشترك تغذیه میخطوط شاخه

 اسپرینکلر در پایین هر سقف و در هر سمت لوله تغذیه داشته باشند. 8باال و 

12-5-3-7 

نشان داده شـده، مطـابق بـا     )7-3-5-12(گونه که در جدول ) و کمتر باید همانmm76)in.3اي با اندازه لوله

هایی کـه در هـر یـک از    باشند و باید بیشترین تعداد اسپرینکلر )پ-3-2-5-23(تا  )الف-3-2-5-12(هاي شکل

 اند منظور شود.رفتهکار بهطبقات 

12-5-3-8 

انـد،  ها نصب شدههایی که به طور کامل در باال یا پایین سقفکننده اسپرینکلرها و انشعابات اصلی تغذیهشاخه

 گذاري شوند.اندازه )5-3-5-12(جدول یا  )4-3-5-12(باید مطابق با جدول 

جداول پیش تعیین شده تصرف خطر معمولی -4-3-5-12جدول   
 مس فوالد

1in. 2 1 اسپرینکلرin. 2 اسپرینکلر 
11
4
in. 3 11 اسپرینکلر

4
in. 3 اسپرینکلر 

11
2
in. 5 11 اسپرینکلر

2
in. 5 اسپرینکلر 

2in. 10 2 اسپرینکلرin. 12 اسپرینکلر 

21
2
in. 20 21 اسپرینکلر

2
in. 25 اسپرینکلر 

3in. 40 3 اسپرینکلرin. 45 اسپرینکلر 

31
2
in. 65 31 اسپرینکلر

2
in. 75 اسپرینکلر 

4in. 100 4 اسپرینکلرin. 115 اسپرینکلر 

5in. 160 5 اسپرینکلرin. 180 اسپرینکلر 

6in. 275 6 اسپرینکلرin. 300 اسپرینکلر 

8in.  2-8(به بند( 8 شود رجوعin.  به بند)شودرجوع )2-8 
 SI ،mm4/25=in.1براي واحدهاي 
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 )m7/3)ft12فواصل بیشتر از  -هاتعداد اسپرینکلر -5-3-5-12جدول 

 مس فوالد
2in. 15 2 اسپرینکلرin. 20 اسپرینکلر 

21
2
in. 30 21 اسپرینکلر

2
in. 35 اسپرینکلر 

3in. 60 3 اسپرینکلرin. 65 اسپرینکلر 
 SI ،mm4/25=in.1براي واحدهاي 

 را مشاهده کنید. )4-3-5-12(هاي دیگر لوله و مجرا، جدول تذکر: براي اندازه

 هاي باال و پایین یک سقفتعداد اسپرینکلر -7-3-5-12دول ج
 مس فوالد

2in. 2 2 اسپرینکلرin. 2 اسپرینکلر 

21
2
in. 4 21 اسپرینکلر

2
in. 4 اسپرینکلر 

3in. 7 3 اسپرینکلرin. 7 اسپرینکلر 

2in. 15 2 اسپرینکلرin. 18 اسپرینکلر 

21
2
in. 30 21 اسپرینکلر

2
in. 40 اسپرینکلر 

3in. 60 3 اسپرینکلرin. 65 اسپرینکلر 
 SI ،mm4/25=in.1براي واحدهاي 

 

12-5-3-9 

) بیش از تعـداد معـین   mm76)in. 3هاي باال و پایین یک سقف براي لوله در مواردي که تعداد کل اسپرینکلر

in. 3(mm89ها باید به شود، انشعاب اصلی این اسپرینکلر )7-3-5-12(شده در جدول  1
2

) افزایش یافته و سـپس  

ــدول    ــده در ج ــایش داده ش ــداد نم ــابق اع ــا )1-2-2-5-12(مط ــدول ی ــتر   )4-3-5-12( ج ــداد بیش ــراي تع ب

 گذاري شود.ست) اندازههاي باال و پایین یک سقف (هر کدام که بزرگتر ااسپرینکلر

12-5-3-10 

بیشتر باشـد و یـا فاصـله     )m7/3)ft12هاي محافظت کننده یک تصرف از در مواردي که فاصله بین اسپرینکلر

یـک تصـرف   تنها کننده هاي محافظتها که فقط شامل اسپرینکلربیشتر شود، شاخه )m7/3)ft12ها از بین شاخه

گـذاري شـوند (هـر جـدولی کـه انـدازه       اندازه )7-3-5-12(جدول یا  )5-3-5-12(باشند، باید مطابق جدول می

 دهد).بزرگتري از لوله را پیشنهاد می

 تصرفات پرخطر -12-5-4

 صورت هیدرولیکی مورد محاسبه قرار گیرند.ها باید بهاین نوع تصرف
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 هاي سیالبیسیستم -12-6

ـ  هاي اسپرینکلر باز، هایی سیالبی و سیستمسیستم طـور هیـدرولیکی   هباید با توجه به استانداردهاي مناسـب ب

 محاسبه شوند.

  بیرونیهاي اسپرینکلر سیستم -12-7

12-7-1 

اساس شدت  و بر )1-7-12( باید با استفاده از جدول بیرونی (در معرض شرایط جوي)هاي اسپرینکلر سیستم

صـورت هیـدرولیکی محاسـبه    مراجع مورد تایید دیگر، بهبندي متناسب با شماره راهنما یا دیگر ارائه شده با طبقه

 شوند.

 معرض محافظت در -1-7-12جدول 

 هاي دیوار و پنجرهاسپرینکلر –Aبخش 

شدت در 
 معرض

شماره 
 راهنما

سطح دیوار یا پنجره 
 اسپرینکلرها

اسمی کمینه 
 Kضریب 

ضریب تخلیه دیوار 
یا پنجره اسمی 

 )Kکمینه (ضریب 

متوسط نرخ حداقل استفاده 
 روي سطح حفاظت شده

mm/min 2gpm/ft 

 یا کمتر 5/1 خفیف
 20/0 1/8 )40(8/2 )40(8/2 سطح باالیی 2

 15/0 1/6 )27(9/1 )27(9/1 بعدي سطح پایینی 2
 10/0 ¼ )20(4/1 )20(4/1 بعدي سطح پایینی 2

 5/1-20/2 مالیم
 30/0 2/12 )80(6/5 )80(6/5 سطح باالیی 2

 25/0 2/10 )60(2/4 )60(2/4 بعدي سطح پایینی 2
 20/0 1/8 )40(8/2 )40(8/2 بعدي سطح پایینی 2

 ˃20/2 شدید
 40/0 3/16 )161(2/11 )161(2/11 سطح باالیی 2

 35/0 3/14 )115(0/8 )115(0/8 بعدي سطح پایینی 2
 30/0 2/12 )80(6/5 )80(6/5 بعدي سطح پایینی 2

 هاي قرنیساسپرینکلر –Bبخش 

 شماره راهنما    
اسمی کمینه  Kضریب 

 اسپرینکلر قرنیس                
نرخ استفاده به ازاء هر متر عمودي 

)L/min( 
نرخ استفاده به ازاء هر فوت 

 )  gpmعمودي (
 3/9  75/0  )40(8/2 یا کمتر  5/1
20/2-51/1˃ 6/5)80( 50/1 6/18 

20/2 ˃ 2/11)161( 00/3 2/37 
 mm/min746/40=2gpm/ft1 ؛L/min785/3=gpm1 ؛SI : mm4/25=in.1در سیستم واحد 

 

 



 

شه -فصل دوازدهم  467 22/04/99 ها و محاسباتنق

 

12-7-2 

) psi7(bar5/0، کمتر از )1-7-12(در هیچ شرایطی نباید فشار تخلیه اسپرینکلر جهت مطابقت با قیود جدول 

 باشد.

12-7-3 

هـاي بـدون جهـت بایـد در تعیـین      زن و دیگر اسپرینکلرفقط نیمی از جریان ناشی از اسپرینکلر باالزن، پایین

 روند.کار بهحداقل نرخ متوسط سطح حفاظت شده 

12-7-4 

به طول [معرض  هاي در امتداد یک خط درمنبع تأمین آب باید توانایی تأمین همزمان تقاضاي کل اسپرینکلر

هاي باز استفاده شده باشـد، منبـع آب   رمواردي که سیستم اسپرینکل را داشته باشد. در ])m4/91)ft003حداکثر 

هـایی  عنوان بخشـی از سیسـتم  ها بهباید توانایی تغذیه همزمان همه اسپرینکلرها را داشته باشد که این اسپرینکلر

 گرفته شوند. در نظر فعال شوند )m4/91)ft003توانند در هر طول که می

12-7-5 

 دقیقه باشد. 60معرض باید حداقل  کننده درمدت تأمین آب براي یک سیستم اسپرینکلر محافظت

12-7-6 

کـه   ساختماناي از اند باید به عنوان سطح طبقهتشریح شده )1-7-12(اي که در جدول هاي پنجرهاسپرینکلر

 مورد محافظت قرار گرفته، تعریف شوند.

12-7-7 

هر طبقه   از مساحت پنجره )2m3/2)2ft25اي جهت پوشش مساحتی بیش از هاي پنجرهاستفاده از اسپرینکلر

 باید مجاز باشد.

12-7-7-1 

طور کـه در جـدول    اي هماناز مساحت پنجره )2m3/2)2ft25فشار ابتدایی باید براساس نرخ استفاده بیش از 

 نشان داده شده، محاسبه شود. 12-7-1
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12-7-7-2 

غیر از مواردي که بـراي فاصـله   ه شود، ب )m4/2)ft8اي نباید بیش از هاي پنجرهحداکثر فضاي بین اسپرینکلر

 د.انشده نامهداراي استاندارد یا گواهیبیشتر 

 ايهاي قفسهاسپرینکلر -12-8

12-8-1 

 گذاري شوند.اي باید توسط محاسبات هیدرولیکی اندازههاي قفسههاي اسپرینکلرلوله

12-8-2 

به تقاضاي اسپرینکلر سـقف همـان سـطح حفاظـت     اند باید ها نصب شدههایی که در قفسهنیاز آب اسپرینکلر

 اضافه شود. ،شده در نقطه اتصال

12-8-3 

 حسب فشار باالتر متوازن شود. نیاز باید بر

12-8-4 

کننده باید به تقاضـاي  هاي محافظتی خیسها نصب شده یا اسپرینکلرهایی که در قفسهتقاضاي آب اسپرینکلر

 حسب فشار باالتر متوازن شوند. وده شوند. این نیازها باید برآب اسپرینکلر سقف، در نقطه اتصال افز

 نشانیسهم شیلنگ آتش -12-9

نشـانی درونـی بـه آب    نشانی بیرونی بایـد بـه اسـپرینکلر و تقاضـا شـیلنگ آتـش      سهم آب براي شیلنگ آتش

افـزوده   -ر هستندهر یک که به رایزر سیستم نزدیکت -نشانی محوطه کشی اصلی شهر و یا شیر هیدرانت آتشلوله

  شود.

  

 



 

 

 

 فصل سیزدهم
  

 منابع آب
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 کلیات -13-1

 تعداد منابع -13-1-1

 خودکار داشته باشد. منبع آب باید حداقل یک اسپرینکلر خودکار سیستم هر

 ظرفیت -13-1-2

بـا  تعیـین شـده    طراحـی  منطقـه  براي دورتـرین  مورد نیاز و فشار جریان قادر به فراهم آوردن باید آب نابعم

سـهم   از جملـه براي مدت زمـان مـورد نیـاز کـارکرد      )11(مشخص شده در فصل  هايروش الزامات و استفاده از

 .باشد شیلنگجریان 

 نشانیهاي اصلی آتشاندازه لوله -13-1-3

13-1-3-1 

 )in.6(mm150 قطـر کـوچکتر از  اي با لوله، هیچ )3-3-1-13(و  )2-3-1-13(جز در موارد ارائه شده در بند 

 .نصب شود اختصاصی سرویس اصلیلوله  عنوان به نباید

13-1-3-2 

کـه   )mm150)in.6 کـوچکتر از  هـاي انـدازه کننـد،  نشانی را تغذیه نمیآتش هاي اصلی که شیرهايلولهبراي 

 شوند باید مجاز به استفاده باشد:هاي زیر میمشمول محدودیت

هاي ثابت اسـپري آب،  باز، سیستماسپرینکلر هاي خودکار، سیستماسپرینکلر هاي سیستمصرفاً لوله اصلی  -1

 را تغذیه کنند. II هاي لوله ایستاده کالسهاي فوم، یا سیستمسیستم

 اصلی کل آب مورد نیاز را در فشار متناسب تأمین خواهـد کـرد.  دهد که لوله محاسبات هیدرولیکی نشان -2

رایـزر   اندازه محاسبه شـده، لوله اصلی به  قطراند، حداقل باید صورت هیدرولیکی محاسبه نشدههایی که بهسیستم

 .سیستم باشد

13-1-3-3 

بـه   دیگـر کاربردهـا  نشانی و هر دو سیستم آتش براي )mm100)in.4که یک لوله اصلی با قطر کمتر از  جایی

در نقطه اتصال اضافه  نشانیباید به محاسبات هیدرولیکی براي سیستم آتش دیگر کاربردهاآب مورد نیاز  کار رود،

 .کار رفته باشدشود مگر اینکه مقررات براي مجزا کردن آب مورد نیاز داخلی به
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 دفنیلوله منبع  -13-1-4

 .باشد »رایزر سیستم«باید حداقل به بزرگی  دفنیهاي جداول پیش تعیین شده لوله، لوله منبع براي سیستم

 آب پاکسازي منبع -13-1-5

13-1-5-1 

ــروب    ــود میک ــراي وج ــد ب ــی بای ــرایط محیط ــابع آب و ش ــوردگی    من ــأثیر خ ــت ت ــه تح ــرایطی ک ــا و ش ه

اسـت، مالـک     MICجایی که معلوم شـود شـرایط تحـت اثـر    گیرند، ارزیابی شوند. قرار می  (MIC)میکروبیولوژي

سیستم اسپرینکلر اعالم کنند و باید طرحی براي عملکرد سیستم با اسـتفاده   (نصاب) کننده(مالکان) باید به نصب

 هاي زیر اجرا شود:از یکی از روش

 گیرد، نصب کنید.قرار نمی  MICهايلوله آبی که تحت تأثیر میکروب -1

 کش تأیید شده بررسی کنید.ورودي به سیستم را با استفاده از میکروبتمام آب  -2

 هاي معین اجرا کنید.اي براي نظارت بر شرایط داخلی لوله در فواصل زمانی و محلطرح تأیید شده -3

 ایستگاه نظارت بر خوردگی دایر و در فواصل معین نظارت کنید. -4

13-1-5-2 

براي شرایطی که در خواص خورندگی غیـر معمـول سـهیم هسـتند، ارزیـابی      منابع آب و شرایط محیطی باید 

در جایی که معلوم شود شرایط تحت تأثیر خواص خورندگی غیر معمـول اسـت، مالـک (مالکـان) بایـد بـه        .شود

سیستم اسپرینکلر اعالم کنند و باید طرحـی بـراي عملکـرد سیسـتم بـا اسـتفاده از یکـی از         (نصاب) کنندهنصب

 زیر اجرا شود:هاي روش

 لوله آب مقاوم در برابر خوردگی نصب کنید. -1

 کننده خوردگی تأیید شده براي تمام آب ورودي به سیستم استفاده کنید.از یک کند -2

 هاي معین اجرا کنید.اي براي نظارت بر شرایط داخلی لوله در فواصل زمانی و محلطرح تأییدشده -3

 دایر و در فواصل معین نظارت کنید.ایستگاه نظارت بر خوردگی  -4

13-1-5-3 

 باید با اجـزاي  هاآنشود، کننده خوردگی استفاده میهاي گواهی شده / یا کندکشجایی که در آن از میکروب

 .باید با یکدیگر نیز سازگار باشند هاآنشود، در جایی که از هر دو استفاده می .سیستم سازگار باشند
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 چیدمان -13-1-6

 کشی دفنی و غیردفنیارتباط بین لوله -13-1-6-1

13-1-6-1-1 

کشی دفنی باید با یک قطعه رابط مناسب انجام شده، توسط وسایل تأییـد  کشی سیستم و لولهارتباط بین لوله

 .شده به درستی محکم شود

13-1-6-1-2 

یکی محافظـت  مکانهاي احتمالی ناشی از عوامل خورنده، حمله حالل، یا آسیب قطعه رابط باید در برابر آسیب

 .شود

 اتصال عبوري از دیوارها یا زیر دیوارهاي اصلی   -13-1-6-2

 شـود، کند یا زیر دیوار اصلی کار گذاشته میکشی، دیوار اصلی را در زیر زمین سوراخ میوقتی که سیستم لوله

 .جلوگیري شود ساختمانکشی به دلیل نشست اي تعبیه شود تا از شکستگی در لولهباید فاصله

 هاگیرياندازه -13-1-7

نامـه  داراي اسـتاندارد یـا گـواهی   ها توسط سایر مقامات قانونی مسؤول الزامـی شـود، بایـد    گیرجایی که اندازه

 .باشند

 از سیستم آبرسانی اتصال -13-1-8

13-1-8-1 

 .الزامات مقامات قانونی مسؤل بهداشت عمومی باید تعیین و پیروي شود

13-1-8-2 

شـوند، چنـین   جایی که تجهیزات براي محافظت در برابر آلـودگی احتمـالی سیسـتم آب عمـومی نصـب مـی      

 باشند.نامه داراي استاندارد یا گواهیتجهیزات و وسایلی باید براي سرویس محافظت در برابر آتش 
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 انواع -13-2

13-2-1 

 :باشند هاآنیا ترکیبی از  موارد زیر یکی از اسپرینکلر باید هايبراي سیستم آبمنابع 

 .)2-2-13(یک اتصال به سیستم آبرسانی عمومی یا خصوصی تأیید شده مطابق با بند  -1

 .)3-2-13(نشانی مطابق با بند یک اتصال شامل پمپ آتش -2

ر تراز یا زیر تراز نصب شده مطابق با ضوابط مـرتبط و پـر شـده از منبـع     یک اتصال به مخزن ذخیره آب د -3

 .تأیید شده

 .و پر شده از یک منبع تأیید شده )4-2-13(بند  یک اتصال به مخزن تحت فشار مطابق با -4

 .و پر شده از یک منبع تأیید شده )5-2-13(یک اتصال به مخزن ثقلی مطابق با بند  -5

 .)6-2-13(آبگیر، قنات، رودخانه، دریاچه، تاالب، یا مخزن مطابق با بند  -6

(یا نماینـده آن) بـرروي منبـع آب کـه نشـان دهـد منبـع آب         ساختمانتحلیل انجام شده توسط مالکان  -7

هـا اسـت   گونه مواد، مواد شیمیایی، یا آالیندههر (فرایند پاکسازي در صورت وجود)، قبل استفاده در سیستم، فاقد

 رساند.و به اجزاي سیستم اسپرینکلري که با آن در تماس است آسیب نمی

 اتصاالت به سیستم آبرسانی -13-2-2

13-2-2-1 

 .یک اتصال به سیستم آبرسانی قابل اطمینان باید از یک منبع تأمین آب قابل قبول باشد

13-2-2-2 

 .هاي دیگر تأیید شده تعیین شودجریان آب یا روشهاي آزمون حجم و فشار منبع آب عمومی باید از داده 

 هاپمپ -13-2-3

به عنوان یک منبع تـأمین آب قابـل قبـول     باید ،نشانی کنترل خودکار مطابق با ضوابط مرتبطپمپ آتشیک 

 .پذیرفته شود
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 مخازن تحت فشار -13-2-4

 پذیرش -13-2-4-1

13-2-4-1-1 

 .عنوان یک منبع تأمین آب قابل قبول پذیرفته شودمرتبط باید بهیک مخزن فشار نصب شده مطابق باضوابط 

13-2-4-1-2 

 فشار باید با ابزار تأیید شده براي حفظ فشار هواي مورد نیاز به طور خودکار مجهز شوند.مخازن تحت 

13-2-4-1-3 

فراهم شود تا فشـار  جایی که در آن یک مخزن تحت فشار، تنها منبع آب است، یک اعالم تأیید  شده نیز باید 

 .هوا و سطح کم آب را با اعالم تأمین شده از یک مدار الکتریکی مستقل از کمپرسور هوا، نشان دهد

13-2-4-1-4 

 کشی اسـپرینکلر لوله متصل به دستی براي کاربرد غیر از تغذیه اسپرینکلرها و شیلنگ بایدن مخازن تحت فشار

 .استفاده شوند

 ظرفیت -13-2-4-2

13-2-4-2-1 

، ظرفیت آب مخزن فشار باید شامل ظرفیت اضافی مورد نیاز بـراي پـر کـردن    )2-1-13(عالوه بر الزامات بند 

 .خشکی که نصب شده است، باشد عملگر یا لوله هاي پیشسیستم

13-2-4-2-2 

 باشد. )3-4-2-13(حجم کل باید بر اساس ظرفیت آب به اضافه ظرفیت هواي مورد نیاز طبق بند 

 سطح آب فشار هوا و -13-2-4-3

13-2-4-3-1 

را،  مخازن تحت فشار باید با میزان آب کافی نگه داشته شوند تا آب مورد نیاز سیستم محافظت در برابر آتـش 

 ، تأمین کنند.)11(مطابق فصل 
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13-2-4-3-2 

مانـده الزم را در بـاالترین   بـاقی فشار باید کافی باشد تا تمام آب را به بیرون از مخزن براند در حالی که فشـار  

 قسمت سیستم حفظ کند.

 مخازن ثقلی -13-2-5

باید به عنوان یک منبع تـأمین آب قابـل قبـول پذیرفتـه       مخازن نصب شده در ارتفاع مطابق با ضوابط مرتبط

 .شود

 هادریاچهها یا ها، رودخانهگیرها، قناتآب -13-2-6

ها یا مخازن باید بـراي جلـوگیري از گـل و الي و    دریاچهها یا ها، رودخانهگیرها، قناتآباتصاالت منبع آب از 

هاي تکـی تأییـد شـده    هاي قابل برداشتن دوتایی یا صافیرسوبات به نحو مناسب چیدمان شده باشند و با صفحه

 .نصب شده با روشی مورد تأیید، تجهیز شده باشند

 



 477/ پذیرش سیستم -چهاردهمفصل  

 

 

 

 فصل چهاردهم
  

 پذیرش سیستم
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 نشانیسرویس آتش اختصاصی اصلی هايهاي اسپرینکلر و لولهسیستمتأیید  -14-1

 :را انجام دهد موارد زیر باید نصب پیمانکار

 .مطلع نماید ،انجام خواهد شد ی کهزمان آزمایش و را از تاریخ آنو مالک یا نماینده قانونی  لمسئومقام قانونی  -1

 هاي پذیرش الزم را انجام دهد.تمام آزمون -2

  )1-14(شکل  نمایدمقتضی پیمانکار را امضا و تکمیل  مدارك(هاي) آزمون و نامهگواهی -3

 .نمایدبرداري حذف ها را قبل از قرار دادن سیستم اسپرینکلر براي بهرهها و تسمهدرپوشهمه  -4

 ت پذیرشالزاما -14-2

 هاي هیدروستاتیکآزمون -14-2-1

14-2-1-1 
 فشـار کـاري   تحـت  کشـی لولـه  متعلقـات متصـل و   تمـام مجاز شده،  )2-1-2-14(در بند  در مواردي کهجز 

بـه   کاهش فشاربدون را  فشارآن  و باید آزمون شده) bar8/13)psi200هیدرواستاتیکی در صورت به باید سیستم

 .حفظ کنند ساعت 2مدت 

14-2-1-2 

هسـتند، بایـد   ) bar4/10)psi150کاري سیستم با بیش از  فشار تحتطور معمول بهکه  سیستم هایی ازبخش

فشار کاري سیسـتم آزمـون    بیش از )،psi50(bar5/3شرح داده شده، در فشار  )1-1-2-14(طور که در بند همان

 .شوند

14-2-1-3 

چـه در بنـد   چنـان  باید موقت هواي انجام آزمون، مجاز نیست جایی که آزمون با آب به دلیل آب و هواي سرد

چنانچه در  هیدرواستاتیکی را الزام براي انجام آزمون نباید مجاز باشد. این شرطشده است، شرح داده  )14-2-2(

 یا جایگزین کند. حذفشده شرح داده  )1-1-2-14(بند 

14-2-1-4 

گذارد، انجـام آزمـون در بـیش از فشـار کـاري سیسـتم الزم       اسپرینکلر یا کمتر تأثیر می 20بر اصالحاتی که 

   .نیست
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14-2-1-5 

، اسـت مـؤثر  اسـپرینکلر   20بـیش از   بـر شود که انجام می سیستم موجود که افزایش یا اصالحاتی براي جایی

 .ساعت آزمون شود 2مدت  به) bar8/13)psi200داقل حو در  جدا شده باید جدیدبخش 

14-2-1-6 

 کـاري  فشـار  درهاي عمودي رو به پایین جـا بـه جـا شـده بایـد      لوله مثل، شوند جدا توانندکه نمیاصالحاتی 

 .شوندآزمون  سیستم

14-2-1-7 

 .تعیین شود ی قابل رویتیا نشت فشارسنج درمیزان افت باید با افت فشار 

14-2-1-8 

وقتـی   .فشار آزمون باید از فشار سنج واقع در نقطه کم ارتفاع از سیستم یا بخش در حال آزمون خوانده شـود 

) bar8/13)psi200هاي در ارتفاع بـاالتر مجـاز اسـت کمتـر از     فشار در لوله ،شودگرفته می در نظرکه افت ارتفاع 

طـور جداگانـه آزمـایش    تواند جدا شود باید اجازه داده شود تا بهها که میهایی از سیستمها یا بخشیستمس باشد.

 .شود

14-2-1-9 

سیلیکات سدیم، آب نمک و یـا مـواد   مواد افزودنی، مواد شیمیایی خورنده مانند سیلیکات سدیم و یا مشتقات 

بـراي توقـف   کنـیم یـا   طور هیدرواستاتیکی آزمون میها را بهشیمیایی با عملکرد مشابه نباید در حالی که سیستم

 .کار روندهبشود، می استفادهنشت 
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 کشی غیردفنینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار براي لولهگواهی

 دستورالعمل
 ها باید توسط نماینده پیمانکار انجام و در حضور نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول تأیید شوند.ازرسی و آزمونتا انتهاي کار، ب

 برداري باشد. تمامی عیوب باید اصالح شده، سیستم باید قبل از ترك کار پرسنل پیمانکار، آماده به بهره
ها باید براي تأیید مقام قانونی مسـئول، کارفرمـا، و پیمانکـار فـراهم شـوند.      نامههاي گواهیشود. کپی نامه باید توسط هر دو نماینده تکمیل و امضایک گواهی

دار، نیروي انسانی غیرمتخصص، یا خرابی مطابق با الزامات مـورد  وجه مسئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیبواضح است که امضاي نماینده کارفرما به هیچ
 نماید.مسئول را رد نمی تأیید مقام قانونی

 ----/--/--تاریخ:  --------------------------------------------------------------------نام پروژه:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- آدرس پروژه:

 هانقشه

 -----------------------------------------------------------ها):توسط مقام قانونی مسئول (نام مورد پذیرش
 --------------------------------------------------------------------------------------------آدرس:

 خیر بله  شده؟                                انجام شدههاي پذیرفته نصب مطابق با طرح
 خیر    بله  تجهیزات مورد استفاده مورد تأیید هستند؟                                       

 --------------------------------------------------------------------ها را بیان نمایید.اگر نیستند، مغایرت

 هادستورالعمل

نشـانی در خصـوص محـل شـیرهاي کنتـرل و نحـوه مراقبـت و        آیا شخص مسئول تجهیزات آتـش 
 خیر بله   دیده است، وجود دارد؟           داري از این تجهیزات جدید که آموزشنگه

 -------------------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید.
 خیر بله   داري را در محل دارید؟      هاي مراقبت و نگههاي مربوطه و چارتآیا کپی دستورالعمل

 ------------------------------------------------------------------------------اگر خیر، توضیح دهید. 
 منابع هايساختمان محل سیستم

 بندي دمادرجه کمیت اریفیس اندازه سال ساخت مدل سازنده اسپرینکلرها
      

 لوله و اتصاالت
 ------------------------------------------------------------------------------------------نوع لوله:

 ---------------------------------------------------------------------------------------نوع اتصاالت

شیر آالرم یا 
 نشانگر جریان

 حداکثر زمان عمل کردن از طریق اتصال آزمون وسیله آالرم
 ثانیه/ها دقیقه/ها مدل ساخت نوع

     

آزمون 
عملکردي لوله 

 خشک

 Q.O.D شیر خشک
 شماره سریال مدل ساخت شماره سریال مدل ساخت

      

 
زمان پیمایش در 

 و بالف اتصال آزمون 
فشار 
 آب

 فشار هوا
فشار هوا 
در نقطه 
 پیمایش  

زمان رسدین آب به 
 الف و بخروجی آزمون

آالرم به درستی 
 عمل کرده

 خیر بله /هایهثان /هایقهدق psi psi psi ثانیه/ها دقیقه/ها 
بدون

Q.O.D 
         

با 
Q.O.D 

         

 ------------------------------------------------------------------------------------------دهید.اگر خیر، توضیح 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 شهرسازي
 3از  1ص حریق (اسپرینکلرها) اطفا بارنده خودکار هايشبکه نصب و محاسبه طراحی، راهنماي و تهیه دستورالعمل

 گیري شده از زمان باز شدن اتصال آزمون بازرسی. اندازه -الف
 هاي خاص الزامی است.اي در قسمتثانیه 60العمل فقط محدودیت طبق این دستور  -ب

 کشی غیردفنیمواد اولیه پیمانکار براي لولهنامه آزمون و گواهی -1-14شکل 
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شیرهاي 
عملگر و پیش

 سیالبی

 هیدرولیکی  الکتریکی  پنوماتیکی  عملکرد
 خیر بله      وسایل کشف حریق بازرسی شده          خیر بله         کشی بازبینی شده          لوله

 خیر بله      کند؟      آیا شیربه طور دستی یا از راه کنرل از راه دور، یا هر دو وضع کنترل عمل می
 -----------------------------اگر نه، شرح دهید. خیر بله   دسترسی به هر مدار براي آزمون وجود دارد؟   مکانآیا ا

 مدل ساخت
آیا در هر مدار عملیات نظارتی براي قطعی آالرم وجود 

 دارد؟
آیا هر مدار شیر قطع عمل 

 کننده وجود دارد؟
حداکثر زمان براي 

 عملیات قطع
 بله  یرخ  بله  ثانیه دقیقه یرخ 

        

آزمون شیر 
 کاهش فشار

موقعیت 
 و کف

ساخت و 
 مدل

 چیدمان
شدت جریان  مانده (روانیت)فشار باقی فشار استاتیکی

)gpm(  ورودي)psi(  خروجی)psi(  ورودي)psi(  خروجی)psi( 
        

آزمون جریان رو 
به جلوي وسیله 
 جریان برگشتی

 ----------------------------------------------استفاده شده در آزمون جریان رو به جلوي وسیله جریان برگشتی: شامل وسایل
 خیر  بله   اند، آیا دبی جریان سیستم ایجاد شده است؟ چه زمانی وسایل براي آزمون وسیله جریان برگشتی باز شده

 شرح آزمون

) بـاالتر از حـد مجـاز فشـار     psi50(bar4/3سـاعت یـا    2) به مـدت  bar 6/13)psi200یکی باید در فشار حداقل هاي هیدروستاتآزمونهیدروستاتیکی: 
هاي شیر لوله خشک تقاضلی، باید در مدت آزمون، براي جلوگیري از خرابی، باز باشند. کنساعت، انجام شوند. قطع 2)، براي bar2/10)psi150استاتیکی 

 روزمینی، نیز باید گرفته شود.گذاري هرگونه نشت لوله

بگیریـد.   ساعت نشود و افت آن را اندازه 24) در psi5/1(bar1/0) را اعمال کنید به طوري که بیشتر از حد مجاز bar7/2)psi5/1فشار هواي پنوماتیکی: 
 ساعت بیشتر نشود. 24) در bar1/0)psi5/1آزمون فشار را در سطح آب معمولی و فشار هوا معمولی انجام دهید به طوري که از حد مجاز 

 هاآزمون

 ساعت ------براي )----bar---)psi هایی که هیدروستاتیکی آزمون شدند درگذاريهمه لوله

 خیر   بله     هاي خشک پنوماتیکی آزمون شدند؟ گذاريآیا لوله ----اگر خیر، توضیح دهید.
 خیر   بله     کنند؟ آیا تجهیزات به درستی کار می

شور یا سایر شیمیایی، سیلیکات سدیم یا مشتقات آن، آب ها و مواد خورندهدهید که افزودنیآیا به عنوان پیمانکار اسپرینکلر گواهی می
 خیر     بله   اند؟ ها استفاده نشدههاي آزمون کننده یا متوقف کردن نشتیهاي شیمیایی، براي سیستمخورنده

آزمون 
 تخلیه

 )---psi(---bar فشار باقیمانده با شیر باز در اتصال آزمون: )---bar--)psi قرائت گیج نزدیک اتصال آزمون منبع آب:

 اند؟تراز شدهکشی اسپرینکلر همرایزرهاي سیستم قبل از اتصال به لوله وسایل دفنی و اتصاالت منتهی به

   خیر بله      کشی دفنی تایید شده است. آیا براساس مستندات پیمانکار آزمون تعیین کیفیت براي لوله
 اگر خیر، توضیح دهید. خیر       بله  کشی اسپرینکلر دفنی ترازي به وسیله نصب لولههم

 اگر خیر، توضیح دهید. خیر       بله  کشی اسپرینکلر دفنیتخلبه ناگهانی به وسیله نصب لوله
شوند آیا آزمـون نمونـه   کوب در بتن استفاده میهاي تفنگکنندهاگر متصل

 نماینده به طور رضایت بخشی کامل شده است؟
 بله    
   خیر 

 اگر خیر، توضیح دهید.

آزمون واشرهاي 
 شاهد

 تعداد حذف شده هامحل تعداد استفاده شده

 جوشکاري

و یـا   IXبخـش   AWS B2.1 ،ASMEدهد، حداقل الزامـات اسـتانداردهاي   ها را انجام میکنید که پیمانکار اسپرینکلري که جوشکاريآیا تایید می -
 خیر      بله  کند؟                    دیگر استانداردهاي کیفیت جوشکاري آهنی و غیرآهنی را رعایت می

، AWS B2.1هاي انجام شده توسط جوشکاران یا عوامل جوشـکاري، بـر طبـق حـداقل الزامـات اسـتاندارد       کنید که همه جوشکاريآیا تایید می -
 اند؟، تایید کیفیت شدهAHJو یا سایر استانداردهاي کیفیتی مرتبط مورد نیاز  کیفیت جوشکاري آهنی و غیر آهنی  IXبخش  ASMEاستاندارد 

       بله خیر 
کنید که جوشکاري که توسط پیمانکار براساس یک توافق بر حسب مـتن روش کنترلـی کیفـی انجـام داده اسـت تـا از مـوارد        آیا تایید می -

ها و اند و اینکه سربارهها ثابتی شدهکشی) اینکه همه بازشوهاي لوله2ها قابل بازیافت هستند. ) همه شابلون1برشمرده زیر اطمینان حاصل شود: 
، مبرا هستند، ها کامل انجام شده از ترك) جوش4کشی غیرقابل نفوذ هستند. هاي داخلی لوله) قطر3اند. پسماندهاي جوشکاري خارج شدهسایر 
in. 1هاي ناقص و قطر سطح تخلخل بزرگتر از کردنلحیم

16
in. 1درصد صخامت دیوار یا  25نباشد. قطر، برش زیرین، تا کمتر از  

، تـا کمتـر از   32
 باشد؟نمیin.    332) تقویت جوشکاري دورتا دور دو لبه متجاوز از5باشد. و کشی، نمیدرصد صخامت دیوار یا لوله 25

 3از  2ص  حریق (اسپرینکلرها) اطفا بارنده خودکار هايشبکه نصب و محاسبه طراحی، راهنماي و تهیه دستورالعمل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

 ادامه –کشی غیردفنی مواد اولیه پیمانکار براي لولهنامه آزمون و گواهی -1-14شکل 
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 کشی غیردفنینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار براي لولهگواهی

 ها)ها (شابلونبرش
هـاي بریـده   ها و قسـمت دهید که ابزار کنترل دارید براي اطمینان از این که همه شابلونآیا گواهی می
 اند؟ شدهشده برداشته 

       بله  خیر 
هاي پالك داده

 هیدرولیکی
 خیر  بله       پالك فراهم شده است؟ 

 خیر  بله       ها را خارج کرده است؟ ها و تسمهآیا پیمانکار اسپرینکلر تمام کالهک

 مالحظات
 برداري یا باز بودن تمام شیرهاي کنترلتاریخ بهره

 

 اسپرینکلرنام پیمانکار 

 محل امضا

 شوند توسطها گواهی میآزمون

 هااالختیار آنمالک قطعی یا نماینده تام
 

 عنوان

 

 تاریخ

 

 براي پیمانکار اسپرینکلر 
 

 عنوان

 

 تاریخ

 

 هاتوضیحات اضافی و یادداشت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

 شهرسازي
حریق  اطفا بارنده خودکار هايشبکه نصب و محاسبه طراحی، راهنماي و تهیه دستورالعمل

 (اسپرینکلرها)
 3از  3ص 

 ادامه –کشی غیردفنی مواد اولیه پیمانکار براي لولهنامه آزمون و گواهی -1-14شکل 
 

14-2-1-10 

 طـور بـه  بایـد  نشـانی آتـش  لولـه ورودي  در یـک طرفـه   شـیر  نشـانی و آتـش  بیرونـی  اتصـال  بـین کشـی  لوله

، نشـانی آتـش  اتصـال  ثر بـر ؤمـ  جایگزینی تعمیر و یا پس از آزمون شود. سیستم تعادل درشرایط هیدرواستاتیکی

 و جـدا شـود   نشانی بایدآتش لوله ورودي بیرونی درنشانی لوله ورودي اتصال آتشو  یک طرفه شیر بین کشیلوله

 .آزمون شود هیدرواستاتیکی طور) بهbar3/10)psi150 در
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14-2-1-11 

اسـپرینکلرهاي   بـا  آزموناجازه داده شود  باید، آزمایش می شوند هیدرواستاتیکیبه طور  سیستم ها که وقتی

اسـپرینکلرهاي   بـا  بایـد  درپـوش  هـر  .انجـام شـود   اتصاالت درشده  نصب هايدرپوش یا زنپایینیا  قیدیواري اف

 .دشو کامل شدن آزمون جایگزین پس از زنپایینیا  قیدیواري اف

14-2-1-12 

 نصب شـوند  اتصاالت باید درها پالك، شوندمی آزمون هیدرواستاتیکی صورتسیالبی به هايسیستم کهوقتی 

 بایـد  خودکـار اسـپرینکلرهاي   کننـده ي فعـال هـا المان یا شود جایگزین اتمام آزمون باز پس ازاسپرینکلرهاي  و با

 شوند. برداشته تکمیل آزمون پس از حذف شود

14-2-1-13 

 .اجرا شود آزمون یا شستشو مورد استفاده براي مناسب آب براي دفعمقررات باید 

 آزمون برگه مشخصه -14-2-1-14

14-2-1-14-1 

 .نشان دهد را هاآن وجود وضوح به کهباشد  ايبه گونه آزمون باید هاي مشخصهبرگه

14-2-1-14-2 
سوابق بـراي   دارينگهگذاري شده باشند، و پیمانکار نصب باید یک روش آزمون باید شماره هاي مشخصهبرگه

 .پس از اتمام کار داشته باشد هاآن برداشتنحصول اطمینان از 

14-2-1-15 
در معرض فشار آزمون هیدرواستاتیکی، زبانه شیر نوع دیفرانسیلی باید براي جلـوگیري از آسـیب بـه شـیر در     

 .محل خود نگه داشته شود

 و لوله خشک دوتاییعملگر هم بند (هاي) پیشآزمون هواي سیستم -14-2-2

14-2-2-1 
سـاعت   24باید بـه مـدت   ) bar7/2)psi40 عالوه بر آزمون هیدرواستاتیک استاندارد، آزمون نشت فشار هوا در

بایـد   گردد ساعت 24 براي )bar1/0)psi5/1 گونه نشتی که منجر به از دست دادن فشار در بیش ازره انجام شود.
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 .اصالح شود

14-2-2-1-1 

 :شودهاي زیر تست هاي موجود باید جهت نشتی هوا به یکی از روشاصالحات در سیستم

 ساخت در سیستم قرار گیرد. 2) باید براي bar7/2)psi40یک فشار تست  -1

 تست. ) فشار در حینbar2/0)psi3براي از دست دادن  شودسیستم باید مجاز  -الف

 .) در حین تست کاهش یافتbar2/0)psi3اگر فشار بیش از  شودمحل نشتی هوا باید مشخص  -ب

سـاعت. اگـر اخطـار کـاهش      6بـراي   شـود هایی داراي فشار هواي عادي، منبع هوا بایـد خـاموش   با سیستم -2

 . شودفشارهاي این دوره به صدا در آمد محل نشتی باید مشخص 

14-2-2-2 
هـاي نشـت   ) باشند، آزمـایش F32)0°C°اهایی که قادر به عمل کردن در دماي زیرها در فضکه سیستمجایی 

 .ترین دماي اسمی آن فضا انجام شودباید در پایین 2-2-14فشار هوا یا گاز نیتروژن مورد نیاز در بند 

 آزمون هاي عملکردي سیستم -14-2-3

 آب جریانوسایل  -14-2-3-1

هشدار همراه باید از نظر جریـان از طریـق اتصـال آزمـون بازرسـی      وسایل کشف جریان آب از جمله مدارهاي 

دقیقه بعـد از شـروع چنـین جریـانی شـود تـا        5آزمون شوند و باید منجر به هشدار شنیداري در محل در عرض 

 .که این جریان متوقف شود زمانی

 هاي لوله خشکسیستم -14-2-3-2

14-2-3-2-1 

شیر لوله خشک به تنهایی و با یک وسیله سریع بازکننده، اگر نصب باشـد، بایـد بـا بـاز کـردن       رکردزمون کاآ

 .اتصال آزمون بازرسی انجام شود

14-2-3-2-2 
بایـد   هاناگیري کند تمامی زمه آب را از اتصال آزمون بازرسی اندازهیآزمون باید زمان گردش شیر و زمان تخل

 .گیري شودشود، اندازهطور کامل باز میبه از زمانی که اتصال آزمون بازرسی

 



سپرینکلرها)هاي دستورالعمل طراحی و نصب شبکه 22/04/99 486  بارنده خودکار اطفاي حریق (ا

 

14-2-3-2-2-1 

اید از هر الزام زمان تحویل خـاص  ب )6-3-2-7(هاي خشک محاسبه شده براي تحویل آب مطابق بند سیستم

 .معاف شود

14-2-3-2-3 
 )1-14(شکل ثبت شود  غیردفنیکشی پیمانکار براي لوله مصالحنتایج باید با استفاده از گواهی آزمون و 

 .عملگرسیالبی و پیش هايسیستم -14-2-3-3

14-2-3-3-1 
 .آزمایش شود دستورالعمل سازنده مطابق با بایدعملگر یا پیش سیالبی شیر خودکار عملیات

14-2-3-3-2 
 .قرار گیرد آزمونمورد  نیز باید، در صورت وجود، از راه دوردستی و  کنترل عملیات

 تخلیه اصلی شیرهاي -14-2-3-4

14-2-3-4-1 
 .تثبیت شود سیستم تا زمانی که فشار باقی بماند باز وباشد  باز اصلی بایدشیر تخلیه 

14-2-3-4-2 
 .)1-14(شکل پیمانکار ثبت شود  مصالحفشارهاي ثابت و باقی مانده باید در گواهی آزمون و 

 عملکردي براي شیرهاي کنترل آزمون -14-2-3-5

طـور کامـل بسـته و بـاز     اطمینان از عملکرد مناسب باید تحت فشار آب سیستم بهتمام شیرهاي کنترل براي 

 .شود

 شیرهاي کاهنده فشار -14-2-4

4-2-4-1 

هر شیر کاهنده فشار باید پس از اتمام نصب براي اطمینان از عملکرد مناسب تحـت شـرایط جریـان و بـدون     

 .جریان آزمون شود
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14-2-4-2 
ه به درستی فشار خروجی را در شرایط فشار ورودي نرمال و حداکثر تنظـیم  آزمون باید تصدیق شود که وسیل

 .کندیم

14-2-4-3 
شـکل  پیمانکار ثبـت شـود    مصالحنتایج حاصل از آزمون جریان هر شیر کاهنده فشار باید در گواهی آزمون و 

)25-1.( 

14-2-4-4 
 نـرخ مانـده و  و بـاقی  اسـتاتیکی مانـده، فشـارهاي خروجـی    تایج باید شامل فشارهاي ورودي استاتیک و باقین

 .جریان باشد

 هاي مانع جریان برگشتیمجموعه -14-2-5

14-2-5-1 

 .مجموعه مانع جریان برگشتی باید براي اطمینان از عملکرد مناسب جریان رو به جلو باشد

14-2-5-2 

 .قابل کاربرد شیلنگجریان آب باید آب مورد نیاز سیستم باشد، از جمله سهم جریان  نرخحداقل 

 هاي در معرضسیستم -14-2-6

 جایی درکننده در معرض پس از اتمام نصب انجام شود، هاي محافظتهاي عملکردي باید براي سیستمآزمون

 .رساندنمیآسیب ي مجاور هاساختماناند یا به نصب شده هاآنکه بر روي  یساختمانهایی به که چنین آزمون

 هاي گردشی حلقه بستهسیستم -14-3

14-3-1 

 پردازد.نشانی نمیهاي اسپرینکلر یا اتصاالت غیر آتشاین دستورالعمل به سیستم

 هادستورالعمل -14-4
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 مالک و یا نماینده مجاز قانونی مالک موارد زیر را ارائه کند: براي یمانکار نصب بایدپ

از تجهیـزات و   دارينگـه هـاي ارائـه شـده توسـط سـازنده کـه عملکـرد مناسـب و         تمام متون و دستورالعمل -1

 کند.هاي نصب شده را توصیف میدستگاه

  .ان برنامه و بودجهسازم 138نشریه شماره هاي آزمون ارائه شده در این دستورالعمل و دستورالعمل -2

 عالمت اطالعات طراحی هیدرولیکی -14-5

14-5-1 

مقاوم در  ي یا پالستیک سختبا عالمت فلزرا پیمانکار نصب باید سیستم اسپرینکلر طراحی شده هیدرولیکی 

ـ   أیمورد تزنجیر، یا دیگر وسایل  ،سیم گذاري دائم، توسطشرایط جوي با نشانهبرابر  خـوردگی،  ر یـد مقـاوم در براب

عملگر و یا شـیر سـیالبی   . این عالئم باید در شیر هشدار، شیر لوله خشک، شیر پیشگذاري و مشخص کندعالمت

 کند، قرار داده شود.که منطقه طراحی شده هیدرولیکی متناظر را تأمین می

14-5-2 

 این عالمت باید شامل اطالعات زیر باشد:

 محل منطقه یا مناطق طراحی -1

 هاي تخلیه در منطقه یا مناطق طراحی  چگالی -2

 .در ابتداي رایزر مورد نیاز مانده و جریان الزمفشار باقی -3

 بندي تصرف یا کاال و حداکثر ارتفاع مجاز انبار و پیکربنديطبقه -4

 عالوه آب مورد نیاز اسپرینکلراضافه شده به شیلنگسهم جریان  -5

 نام پیمانکار نصب -6

 اطالعات کلیعالمت  -14-6

14-6-1 

ت کلی فراهم کند که مبناي طراحی سیستم و اطالعات مربوط به بازرسی، آزمـون و  اپیمانکار نصب باید اطالع

 .رعایت شده است سازمان برنامه و بودجه 138نشریه ارائه شده در این دستورالعمل و الزامی  دارينگهتعمیر و 
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14-6-1-1 
گـذاري دائـم،   شـرایط جـوي بـا نشـانه    مقاوم در برابر  ي یا پالستیک سختفلز ئمگذاري باید با عالاین عالمت

  گذاري و مشخص شود.ید مقاوم در برابر خوردگی، عالمتأیمورد تزنجیر، یا دیگر وسایل  ،سیم توسط

14-6-1-2 

 شود. زدگی و شیر کنترل سیستم کمکی قرار دادهها باید در هر رایزر کنترل سیستم، حلقه ضدیخاین عالمت

14-6-2 

 ین عالمت باید شامل اطالعات زیر باشد:ا

 نام و محل تأسیسات محافظت شده  -1

 بندي تصرف طبقه  -2

 بندي کاالطبقه  -3

 بلند وجود انبار قفسه یا توده  -4

 طراحی شده براي انبارشحداکثر ارتفاع   -5

 شده احیعرض راهروي طر  -6

 پالتقرارگرفته روي سازي بارهاي فظهمح  -7

 وجود قفسه جامد  -8

 اي آزمون جریانهداده  -9

 / قابل اشتعال وجود مایعات قابل سوختن  -10

 وجود مواد خطرناك  -11

 وجود انبار خاص دیگر  -12

 هاي خشک و پیش عملگرهاي کمکی و تخلیه نقطه پایین در سیستممحل تخلیه  -13

 نتایج اصلی آزمون جریان تخلیه    -14

 نام پیمان کار نصب یا طراح  -15

 هاي کمکی دیگر یا ضد یخنماد وجود و محل سیستم  -16

یا خوردگی، نوع مواد شـیمیایی، غلظـت مـواد     MICشود تا در برابر هاي تزریق نصب میجایی که سیستم  -17

 تواند براي دفع مناسب مواد شیمیایی یافت شود.شیمیایی، عمل کنند و جایی که اطالعات می
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ـش مجموعه دستورالعمل 01/01/99 491 ـدنی   هاي ارزیابی پوش ـاي مع ه
شی محافظت آتشپاش ر  راب                 کننده در ب

 
 

 

 فصل پانزدهم
  

ی سیستم، آزمون، بازرس

 داريتعمیر و نگه
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 کلیات -15-1

مطـابق بـا    هـا آنسیستم اسپرینکلر نصب شده مطابق این دستورالعمل باید به درستی توسط مالک یا نماینـد قـانونی   

طراحی را  و حفاظت عملکرد همان سطح از حداقل شود تا دارينگه و آزمون، بازرسی سازمان برنامه و بودجه 138نشریه 

 فراهم کند.

 استفاده در محلفعال بیهاي اسپرینکلر غیرسیستم -15-2

15-2-1 

اجـزاي شـامل    شـد، با غیـر فعـال بـدون اسـتفاده در محـل     اسـپرینکلر   یـک سیسـتم   تمام یا بخشـی از  ر جایی کهد

 شوند.وسایل هشدار باید برداشته  ها ودستگاه ها،شیلنگو  شیلنگ شیرآالتاسپرینکلرها، 

15-2-2 

 .شیرهاي کنترل بدون استفاده در محل باید حذف شوندهاي عملگر یسممکان

15-2-3 

و / یا شیرهاي بدون استفاده در محل باید به طور منحصر به فرد مشخص شده باشند تـا   اسپرینکلرکشی سیستم لوله

 کشی فعال متمایز شوند.از شیرها و سیستم لوله
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Abstract: 
Fire safety is one of the most important building design requirements. 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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 این ضابطه

دسـتورالعمل طراحـی و    «با عنوان 

هاي بارنده خودکار اطفـاي  نصب شبکه

ــپرینکلرها  ــق (اس ــی  » حری ــه معرف ب

فشـان و  آبهـاي  اسپرینکلرها و سیسـتم 

هـا  نیز نحوه نصـب و نکـات طراحـی آن   

 پردازد.می
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