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باسمه تعالی

پیشگفتار
محافظت سااااختمان ها در برابر آتش ساااوزی از تمام ابعاد ايمني جاني ،مالي و منافل ملي از نیازها و الزامات
ضااروری در حرو و اجرای ساااختمانها اساات .علوم و فناوریهای محافظت در برابر آتش در دنیا به ساارعت رشااد
نموده است .اين موضوع فقط به ساختمانها محدود نميشود و زمینههای متعدد ديگر در كشور مانند سیستمهای
حمل و نقل همگي نیازمند تحقیقات و فناوریهای ايمني در برابر آتش هستند.
تهیه مقررات ،استانداردها ،دستورالعملها و آيیننامههای تخصصي برای ساخت و ساز صحیح مبتني بر اصول و
قواعد فني ،افزايش كیفیت و تأمین سطح منا سب عملکردی ،ايمني ،بهدا شت ،آ سايش و صرفه اقت صادی جامعه و
زمینهسازی برای ترويج فناوریهای نوين ضروری است.
يکي از مسااا ل تخصااصااي و مهم در حوزه محافظت ساااختمانها در برابر آتش ،اسااتفاده از شاابکههای بارنده
خودكار يا اسپرينکلرها در ساختمان است .كاربرد اين سیستمها در ساختمان در كشورهای پیشرفته دارای سابقه
حوالني است كه به تجربه بسیار موفقي منجر شده و موجبات افزايش سطح ايمني در برابر آتش در ساختمانها را
فراهم آوردهاست .خوشبختانه در آيیننامهها و مقررات ملي نیز ،به اين موضوع توجه شده ،خصوصاً نصب و كاربرد
اين سیستمها در ساختمانهای بلند مرتبه مورد درخواست قرار گرفتهاست .به عالوه در صورت نصب اسپرينکلر،
عمدتاً ،به علت افزايش سطح ايمني در ساختمان ،تخفیفهايي در ساير الزامات آيیننامهها و مقررات داده مي شود
كه با رعايت حفظ سطح ايمني مورد نیاز ،مزايای فني و اقتصادی برای پروژهها به همراه دارد.
با توجه به مطالب فوق ،مركز تحقیقات راه ،م سکن و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی ،تهیه «د ستورالعمل
حراحي و ن صب شبکههای بارنده خودكار احفا حريق (ا سپرينکلرها)» را در د ستور كار قرار داد تا به نحو مطلوب،
روشهای مورد نیاز برای حرو ،نصااب و نگهداری اين ساایسااتم را معرفي و ارا ه نمايد .اين ضااابطه پا از تهیه و
كسب نظر عوامل ذينفل نظام فني و اجرايي كشور به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال شد كه پا از بررسي،
برا ساس نظام فني اجرايي يکپارچه ،مو ضوع ماده  73قانون احکام دا مي برنامههای تو سعه ك شور ،ماده  27قانون
برنامه و بودجه و آيیننامه استانداردهای اجرايي مصوب هیات محترم وزيران منتشر گرديد.

اين ضابطه در چهارچوب ملحقات ضابطه شماره  332با عنوان «د ستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها
در برابر آتش سوزی» تهیه شده ا ست و رعايت ضابطه شماره  332پا از بازنگری و ابالغ آتي ،الزامي خواهد
بود .همچنین به عنوان يکي از آيیننامههای پشااتیبان مبحس سااوم مقررات ملي ساااختمان نیز در نظر گرفته
شده و قطعاً كمک شاياني به اجرايي شدن مقررات در زمینههای مربوط خواهد نمود.
عليرغم تالش ،دقت و وقت زيادی كه برای تهیه اين مجموعه صرف گرديد ،اين مجموعه مصون از وجود اشکال
و ابهام در مطالب آن نیست .لذا در راستای تکمیل و پربار شدن اين ضابطه از كارشناسان محترم درخواست ميشود
موارد اصالحي را به امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.

كارشناسان سازمان پیشنهادهای دريافت شده را بررسي كرده و در صورت نیاز به اصالو در متن ضابطه ،با همفکری
نمايندگان جامعه فني كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه ،نسبت به تهیه متن اصالحي ،اقدام و از حريق پايگاه
احالعرساني نظام فني و اجرايي كشور برای بهرهبرداری عموم ،اعالم خواهند كرد .به همین منظور و برای تسهیل
در پیدا كردن آخرين ضوابط معتبر ،در باالی صفحات ،تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شده است كه در صورت
هرگونه تغییر در مطالب هر يک از صفحات ،تاريخ آن نیز اصالو خواهد شد .از اين رو ،همواره مطالب صفحات دارای
تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود.

بدينوسااایله معاونت فني ،امور زيربنايي و تولیدی از تالش ها و جديت ريیا محترم مركز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهايي نمودن اين ضابطه ،تشکر و قدرداني مينمايد.
حمیدرضا عدل
معاون فنی ،امور زیربنایی و تولیدی
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 -2-3-7سیستم اسپرينکلر حلقه بسته گردشي ((Circulating Closed-Loop Sprinkler System
22
 -7-3-7ساایسااتم تركیبي اسااپرينکلر واكنشااي -لوله خشااک (Combined Dry Pipe –Reaction
27
)System Sprinkler
27
 -3-3-7سیستم اسپرينکلر سیالبي ()Deluge Sprinkler System
27
 -5-3-7سیستم اسپرينکلر لوله خشک ()Dry Pipe Sprinkler System
27
 -6-3-7سیستم اسپرينکلر شبکهای ()Gridded Sprinkler System
23
 -3-3-7سیستم اسپرينکلر حلقهای ()Looped Sprinkler System
23
 -1-3-7سیستم چند چرخهای ()Multicycle System
23
 -9-3-7سیستم جداول پیش تعیین شده ()Pipe Schedule System
23
 -31-3-7سیستم اسپرينکلر پیشعملگر ()Preaction Sprinkler System
23
 -33-3-7سیستم اسپرينکلر لوله تر ()Wet Pipe Sprinkler System
23
 -5-7تعاريف اجزای سیستم

23
 -3-5-7مخزن هوای تحت فشار ()Air Receiver
23
 -2-5-7مخازن ذخیره هوا ()Air Reservoir
25
 -3-5-7شاخهها ()Branch Lines
25
 -5-5-7لولههای اصلي انشعابات ()Cross Mains
25
 -6-5-7لولههای اصلي تغذيهكننده ()Feed Mains
 -3-5-7اتصاالت لوله انعطافپذير (دارای استاندارد يا گواهينامه فني) ()Flexible Pipe Coupling
25
25
 -1-5-7لوله رابط قا م ()Riser nipple
25
 -9-5-7رايزر ()Riser
25
 -31-5-7اسپريگ (لوله عمودی رو به باال)()Sprig
26
 -33-5-7وسیله نظارتي ()Supervisory Device
26
 -32-5-7رايزر سیستم ()System Riser
26
 -37-5-7وسیله هشدار جريان آب ()Water-flow Alarm Device
26
 -6-7تعاريف اسپرينکلر
26
 -3-6-7مشخصههای كلي اسپرينکلر ()General Sprinkler Characteristics
23
 -2-6-7جهتگیری نصب ()Installation Orientation
23
 -7-6-7شرايط خدمات ويژه
21
 -3-6-7انواع اسپرينکلر
71
 -3-7تعاريف ساختاری
71
 -3-3-7ساختارهای مانل شونده )Obstructed Construction( -
71
 -2-3-7ساختار غیر مانل شونده )Unobstructed Construction( -
73
 -1-7تعاريف لولهكشي منبل آب اختصاصي
73
 -3-1-7تعاريف عمومي
73
 -2-1-7تعاريف هیدرانت
73
 -9-7تعاريف انبارش
75
 -3-9-7كلیات
71
 -2-9-7انبارش پالتبندی شده ،توده توپر ،جعبه مقوايي و قفسه
31
 -7-9-7انبارش رک )Rack storage( -
32
 -3-9-7تعاريف انبارش تاير الستیکي
33
 -5-9-7تعاريف كاغذ رولي
35
 -6-9-7تعاريف عدل پنبه
35
 -31-7تعاريف دريايي )Marine Definitions( -
36
 -3-31-7حد كالس )A-Class Boundary( - A
36
 -2-31-7حد كالس )B-Class Boundary( - B

 -7-31-7ايستگاه ايمني مركزی )Central Safety Station( -
 -3-31-7مواد حساس به حرارت )Heat-Sensitive Material( -
 -5-31-7كج شدن )Heel( -
 -6-31-7زاويه كج شدن )Heel Angle( -
 - 3-31-7اتصال بینالمللي ساحلي )International Shore Connection( -
 - 1-31-7سیستم دريايي )Marine System( -
 -9-31-7مانل حرارتي دريايي )Marine Thermal Barrier( -
 -31-31-7منبل آب دريايي )Marine Water Supply( -
 -33-31-7نظارت )Supervision( -
 -32-31-7زاويههای بقا )Survival Angle( -
 -37-31-7پله نوع )Type 1 Stair( -3
 -33-7تعاريف آويزها و مهاربندیها )Hanging and Bracing Definitions( -
Cp -3-33-7
 -7-33-7مهاربندی چهار حرفه )Four-Way Bracing( -
 -3-33-7آويز )Hanger( -
 -5-33-7مهاربند عرضي )Lateral Brace( -
 -6-33-7مهاربند حولي )Longitudinal Brace( -
 -3-33-7نیروی عمودی خالص )Net Vertical Force( -
 -1-33-7انکرهای (متصلكنندههای) بعد از اجرا)Post-Installed Anchors( -
Ss -9-33-7
 -31-33-7مجموعه جداساز لرزهای)Seismic Separation Assembly( -
 -33-33-7مهاربند جانبي)Sway Brace( -
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 -2-3سیستمهای ناحیه محدود
 -7-3افزودنيها
 -3-3هوا ،نیتروژن يا ديگر گازهای تأيید شده
 -5-3متصل كردن اجزای سیستم غیراسپرينکلر
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 -3-5حبقهبندی تصرفات و كاالها
 -2-5تصرفهای كمخطر
 - 7-5تصرفات خطر متوسط
 -3-7-5خطر متوسط (گروه يک)
 -2-7-5خطر متوسط (گروه دو)

53
53
53
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 -3-5تصرفات پرخطر
 -3-3-5تصرفات پرخطر (گروه يک)
 -2-3-5تصرفات پرخطر (گروه دو)
 -5-5خطرات تصرف خاص
 -6-5حبقهبندی كاال (به پیوست پ 2-مراجعه شود)
 -3-6-5كلیات
 -2-6-5انواع پالت
 -7-6-5كالسهای كاالها
 -3-6-5حبقهبندی پالستیکها ،االستومرها و الستیکها
 -5-6-5حبقهبندی ذخیرهسازی كاغذ رول شده
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63
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 -3-6كلیات
 -2-3-6اجزای تعمیر شده
 -7-3-6فشار مجاز
 -2-6اسپرينکلرها
 -3-2-6كلیات
 -2-2-6شناسايي اسپرينکلر
 -7-2-6مشخصههای تخلیه اسپرينکلرها
 -3-2-6محدوديتهای تصرف
 -5-2-6مشخصههای دمايي
 -6-2-6پوششهای خاص
 -3-2-6قابها و صفحههای پوشاننده
 -1-2-6محافظها
 -9-2-6اسپرينکلرهای يدكي ذخیره
 -7-6لوله و تیوب باالی سطح زمین
 -3-7-6كلیات
 -2-7-6لوله فوالدی -جوش داده شده يا نورد شیاردار شده
 -7-7-6لولههای فوالدی -رزوه شده
 -3-7-6لولههای فوالدی ويژه دارای استاندارد يا گواهينامه فني
 -5-7-6تیوب مسي
 -6-7-6لوله برنجي
 -3-7-6لوله غیرفلزی
 -3-6اتصاالت
 -7-3-6اتصاالت غیرفلزی

61
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31
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 -5-3-6محدوده فشار اتصال
 - 6-3-6كوپلینگ و مهره ماسوره
 -3-3-6تبديلهای نری و مادگي و كاهندهها
 -5-6متصل كردن لوله و اتصاالت
 -3-5-6لوله و اتصاالت رزوهدار
 -2-5-6لولهها و اتصاالت جوشکاری شده
 -7-5-6روشهای اتصال شیاردار (كام و زبانهای)
 -3-5-6اتصاالت لحیمكاری شده و برنجي
 -5-5-6ساير روشهای اتصال
 -6-5-6پرداخت انتهای لوله
 -6-6آويزها
 -3-6شیرآالت
 -3-3-6كلیات
 -2-3-6شیرآالت مدل ويفری
 -7-3-6شیرهای تخلیه و شیرهای آزمون
 -3-3-6شناسايي شیرآالت
 -1-6اتصاالت مخصوص آتشنشاني
 -9-6وسايل هشدار جريان آب
 -3-9-6كلیات
 -2-9-6وسايل كشف جريان آب
 -7-9-6پیوستها -كلیات
 -3-9-6ملحقات -فعال شده عمل كننده با برق
 -5-9-6تخلیه وسیله هشدار
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 -3-3سیستمهای لوله تر
 -3-3-3فشارسنجها
 -2-3-3شیر احمینان
 -7-3-3سیستمهای كمکي
 -2-3سیستمهای لوله خشک
 -3-2-3فشارسنجها
 -2-2-3اسپرينکلرها
 -7-2-3اندازه سیستمها
 -3-2-3وسايل سريل بازكننده
 -5-2-3محل و محافظت از شیر لوله خشک

317
317
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313
313
313
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331

333
 -6-2-3فشار هوا و منبل
333
 -7-3سیستمهای پیشعملگر و سیالبي
333
 -3-7-3كلیات
333
 -2-7-3سیستمهای پیشعملگر
339
 -7-7-3سیستمهای سیالبي
321
 3-3سیستمهای تركیبي پیشعملگر و لوله خشک برای اسکلهها ،پايانهها و باراندازها
321
 2-3-3كلیات
323
 7-3-3شیرهای سیستم لوله خشک در سیستمهای تركیبي
322
 3-3-3بخشهای فرعي سیستم كه از شیرهای يک حرفه استفاده ميكنند
327
 5-3-3محدوديت زمان
327
 6-3-3اتصال آزمون سیستم
327
 -5-3سیستمهای چند سیکلي
327
 -6-3سیستمهای ضد يخزدگي
323
 -3-6-3كلیات
323
 -2-6-3محلولهای ضد يخ
325
 -7-6-3آرايش لولهكشي و شیرهای منبل
321
 -3-3سیستمهای اسپرينکلر خودكار بدون اتصاالت محافظتكننده در برابر آتش
321
 -3-3-3سیستمهای گردشي حلقه بسته
 -1-3اساپرينکلرهای بیروني برای مقابله با آتشهای در معرض (سایساتمهای اساپرينکلر محافظتي در
372
معرض)
372
 -3-1-3كاربردها
372
 -2-1-3منبل آب و كنترل
377
 -7-1-3كنترل
373
 -3-1-3اجزای سیستم
373
 -5-1-3لوله و اتصاالت
375
 -6-1-3صافيها
375
 -3-1-3اتصاالت اندازهگیری
375
 -1-1-3اسپرينکلرها
373
 -9-3فضاهای تبريدی
373
 -3-9-3فضاهايي كه در دمای باالی  )72oF(0oCهستند
373
 -2-9-3فضاهايي كه در دمای زير دمای  )72oF(0oCنگهداری ميشوند
332
 -31-3سیستمهای پخت و پز تجاری و تهويه
332
 -3-31-3كلیات
337
 -2-31-3اسپرينکلرها و نازلهای خودكار

 -7-31-3محل اسپرينکلر و نازل پاششي خودكار – داكتها
 -3-31-3محل اسپرينکلر و نازل پاششي خودكار – گلويي داكت
 -5-31-3محل اسپرينکلر و نازل پاششي خودكار -محفظههای تجمیل هوای خروجي
 -6-31-3ضرايب  Kو درجهبندیهای دمايي اسپرينکلر و نازلهای پاششي خودكار
 -3-31-3اسپرينکلر و نازل پاششي خودكار
 -1-31-3تجهیزات پخت و پز
 -9-31-3شیرهای دارای نشانگر
 -31-31-3صافيها
 -33-31-3اتصال آزمون
 -33-3افزودنيها و پوششها
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 -3-1الزامات پايه
 -2-1محدوديتهای مساحت تحت پوشش سیستمها
 -5-2-1ساختمانهای تفکیک شده
 -7-1استفاده از اسپرينکلرها
 -3-7-1كلیات
 -2-7-1نرخ دما
 -7-7-1حساسیت دمايي
 -3-7-1اسپرينکلرها با  -kفاكتور كمتر از (k-5/6)11
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 -3-1كاربرد انواع اسپرينکلر
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 -5-3-1اسپرينکلرهای مسکوني
 -6-3-1اسپرينکلرهای زوداحفاكننده واكنش سريل ()ESFR
 -3-3-1اسپرينکلرهای كاربرد خاص با مد كنترل ()CMSA
 -1-3-1اسپرينکلرهای ويژه
 -9-3-1اسپرينکلرهای خشک
 -5-1موقعیت ،محل ،فاصلهبندی و استفاده از اسپرينکلرها
 -3-5-1كلیات
 -2-5-1منطقه محافظت به ازای هر اسپرينکلر
 -7-5-1فاصله بین اسپرينکلرها
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331
 -3-5-1موقعیت دفلکتور
333
 -5-5-1موانل تخلیه اسپرينکلر
337
 -6-5-1فاصله از دفلکتور تا انبارش
337
 -3-5-1نورگیرها
333
 -6-1اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد
333
 -3-6-1كلیات
 -2-6-1مساحت پوشش هر اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد) 333
336
 -7-6-1فاصله بین اسپرينکلر(اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد)
331
 -3-6-1موقعیت دفلکتور (اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد)
315
 -5-6-1موانل تا تخلیه اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد)
391
 -6-6-1فاصله تا انبارش (اسپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن استاندارد)
393
 -3-6-1فرورفتگيهای سقفي (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالراست و آويزان استاندارد)
392
 -3-1اسپرينکلرهای اسپریكننده استاندارد ديواری
392
 -3-3-1كلیات
392
 -2-3-1مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر (اسپرينکلرهای ديواری استاندارد)
397
 -7-3-1فاصله بین اسپرينکلر (اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده استاندارد)
 -3-3-1موقعیت دفلکتورها از سقفها و ديوارها (اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده استاندارد) 395
 -5-3-1جانمايي اسپرينکلرها به نحوی كه موانل جلوی تخلیه را نگیرند (اسپرينکلرهای ديواری اسپری
393
كننده استاندارد)
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 -6-3-1فاصله آزاد تا انبارش (اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده استاندارد)
217
 -1-1اسپرينکلرهای پوشش گسترده باالزن و پايینزن
217
 -3-1-1كلیات
 -2-1-1مساحت تحت پوشش به ازای هر اسپرينکلر (اسپرينکلرهای پوششي باالزن و پايینزن پوشش
217
گسترده)
 -7-1-1فاصلهبندی اسپرينکلرها (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن پوشش گسترده) 213
216
 -3-1-1موقعیت دفلکتور (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن پوشش گسترده)
 -5-1-1موانل تا تخلیه اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن پوشش گسترده)
211
233
 -6-1-1فاصله تا انبارش (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن پوشش گسترده)
233
 -3-1-1فررفتگيهای سقف (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن پوشش گسترده)
235
 -9-1اسپرينکلرهای اسپریكننده ديواری پوشش گسترده
235
 -3-9-1كلیات
 -2-9-1مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده ديواری پوشش گسترده)
235
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 -7-9-1فاصله بین اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده ديواری پوشش گسترده)
 -3-9-1موقعیت دفلکتور از سقفها و ديوارها (اسپرينکلرهای اسپریكننده ديواری پوشش گسترده)
233
239
 -5-9-1موانل تا تخلیه اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده ديواری پوشش گسترده)
225
 -31-1اسپرينکلرهای مسکوني
225
-3-31-1كلیات
225
 -2-31-1استانداردها يا گواهينامهها
225
 -7-31-1فاصله بین اسپرينکلرها
221
 -3-31-1موقعیت دفلکتور از سقفها و ديوارها
229
 -6-31-1موانل تا تخلیه اسپرينکلر (اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن مسکوني)
 -3-31-1جانمايي اسااپرينکلرها به نحوی كه موانل جلوی تخلیه را نگیرند (اسااپرينکلرهای ديواری
275
اسپریكننده)
233
 -1-31-1فرورفتگيهای سقفي
233
 -33-1اسپرينکلرهای CMSA
233
 3-33-1كلیات
233
 2-33-1مساحت پوشش هر اسپرينکلر(اسپرينکلرهای )CMSA
232
 7-33-1فاصله اسپرينکلرها (اسپرينکلرهای )CMSA
237
 3-33-1موقعیت دفلکتور(اسپرينکلرهای )CMSA
233
 5-33-1موانل تخلیه اسپرينکلر (اسپرينکلرهای )CMSA
231
 6-33-1فاصله آزاد تا انبارش (اسپرينکلرهای )CMSA
231
 32-1اسپرينکلرهای زود احفاكننده واكنش سريل
231
 3-32-1كلیات
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دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق اسپرینکلرها)

 -0-0دامنه كاربرد
در اين دستورالعمل حداقل الزامات مربوط به حراحي و نصب شبکههای اسپرينکلر خودكار ارا ه شده است .اين ضابطه
در چهارچوب ملحقات ضابطه شماره  332با عنوان «دستورالعمل اجرايي محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی» تهیه
شده است و رعايت ضابطه شماره  332پا از بازنگری و ابالغ آتي ،الزامي خواهد بود.
2-0-0
در اين دستورالعمل الزامات نصب و حراحي سیستم های محافظت در برابر آتش از نوع مه آب پوشش داده نشده است
و دستورالعمل خاص آنها تهیه خواهد شد.
3-0-0
اين دستورالعمل با اين فرض نوشته شده كه سیستم اسپرينکلر برای محافظت در برابر يک حادثه تکي آتشسوزی كه
در داخل ساختمان شروع شده است ،حراحي ميشود.

 -2-0هدف
0-2-0
هدف اين دساتورالعمل فراهم كردن ساطح قابلقبولي از محافظت جاني و مالي در برابر آتشساوزی از حريق الزامات
حراحي ،ن صب و آزمون سی ستمهای ا سپرينکلر ميبا شد كه شامل لولهك شي ا صلي آتشن شاني اخت صا صي ،سی ستمهای
لولهكشي بر اساس اصول صحیح مهندسي ،احالعات آزمايشگاهي و تجربیات میداني بینالمللي است.
2-2-0
سیستمهای اسپرينکلر و لولههای اصلي آتشنشاني اختصاصي ،سیستمهای تخصصي محافظت در برابر آتش ه ستند
كه نیازمند دانش فني ،حراحي و نصب ماهرانه ميباشند.

 -3-0كاربرد
0-3-0
اين دستورالعمل بايد برای موارد زير به كار رود:
 -3مشخصه و كافي بودن منابل آب
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فصل اول -مقدمه و نظامات اداری

3

 -2اسپرينکلرها
 -7اتصاالت
 -3لولهكشي
 -5شیرآالت
 -6همه مصالح و لوازم جانبي شامل نصب لولههای اصلي آتشنشاني اختصاصي
2-3-0
اين دستورالعمل هم برای سیستمهای آتشنشاني ،هم برای سیستمهای تركیبي كه سیستم آتشنشاني و سیستمهای
آبي ديگر را در برميگیرد ،كاربرد دارد.

 -0-0واحدها و نمادها
 -0-0-0واحدها
0-0-0-0

واحدهای متريک اندازهگیری در اين دستورالعمل بايد با سیستم بینالمللي واحدها ( )SIمطابقت داشته باشد.
2-0-0-0

از دو واحد لیتر و بار كه در چارچوب سیستم  SIنبوده ،ولي مورد تأيید آن هستند ،در اين دستورالعمل استفاده شده
است.
3-0-0-0

ضرايب تبديل واحدها بايد مطابق با جدول ( )7-3-5-3مورد استفاده قرار گیرند.
جدول  -3-0-0-0ضرایب تبدیل
ضریب تبدیل
1gal= 3.785L
2

عالمت

واحد

L

لیتر

1gpm/ft =40.746 mm/min = 40.746 (L/min)/m2

mm/min

میليمتر بر دقیقه

1gal =3.785dm3

dm3

دسيمتر مکعب

1psi =6894.757 Pa

Pa

پاسکال

1psi =0.0689 bar

bar

بار

1bar =105 Pa

bar

بار

توضیح :برای احالعات بیشتر به مدارک  SIمراجعه شود.

0
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0-0-0-0

اگر يک مقدار اندازهگیری به صورتي كه در اين د ستورالعمل داده شده ،با مقداری معادل بر ح سب واحدهای ديگر،
داخل پرانتز بیان شود ،واحدی كه اول بیان شده بايد مالک عمل باشد.
 2-0-0نمادهای هیدرولیکی
از عال م اختصاری دستورالعمل در جدول ( )2-3-3بايد در فرمهای محاسبات هیدرولیکي كه در فصل ( )32مطرو
شده است ،استفاده شود.

جدول -2-0-0
نماد و عالئم
اختصاری

نمادهای هیدرولیک
نماد و عالئم

عبارت

اختصاری

عبارت

T

سه راهي كه  91درجه جهت جريان را تغییر
مي دهد
شیر دروازهای

p

فشار بر حسب bar

gpm

گالن آمريکايي بر دقیقه

GV

q

افزايش دبي برحسب  gpmكه بايد در يک موقعیت
خاص اضافه شود

BV

شیر پروآنهای

Q

مجموع جريان بر حسب  gpmدر يک موقعیت خاص

Del V

شیر سیالبي

Pt

فشار كل بر حسب  barدر هر نقطه از لوله

ALV

شیر هشدار

Pf

افت فشار اصطکاكي بین نقاط عالمتگذاری شده در
ستون موقعیت

DPV

شیر لوله خشک

Pe

فشار ناشي از اختالف ارتفاع بین نقاط نشانداده
شده كه ميتواند يک عدد مثبت يا منفي باشد .اگر
منفي است بايد از عالمت ( )-استفاده شود و اگر
مثبت بود نیاز به استفاده از عالمت نیست.

CV

شیر يک حرفه لواليي

Pv

فشار سرعتي بر حسب  barدر هر نقطه از لوله

WC V

شیر يک حرفه پروآنهای

Pn

فشار قا م برحسب  barدر هر نقطه از لوله

St

صافي

E

زانويي  91درجهای

psi

پوند بر اينچ مربل

EE

زانويي  35درجهای

Lt.E
Cr

زانويي شعاع باز

3

لوله اصلي انشعاب


K

2

C-factor

سرعت آب در لوله برحسب متر بر ثانیه
ضريب K
ضريب افت فشار اصطکاكي

1- Long – turn elbow
2- Cross

فصل دوم
منابع و مراجع
استانداردها
مقررات و
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 -0-2كلیات
در مراجل زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين دستورالعمل به صورت الزامي به آنها ارجاع داده شده است.
بدينترتیب ،آن ضوابط جز ي از اين دستورالعمل محسوب ميشوند.
در صورتي كه به مرجعي با ذكر تاريخ انت شار ارجاع داده شده با شد ،ا صالحیهها و تجديدنظرهای بعدی آن
برای اين دستورالعمل الزامآور نیست .در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،
همواره آخرين تجديدنظر و اصالحیههای بعدی برای اين دستورالعمل الزامآور است.

 -2-2استانداردهای حفاظت در برابر آتش
 -3نسااخه بازنگری ضااابطه شااماره  332با عنوان «دسااتورالعمل اجرايي محافظت ساااختمانها در برابر آتش
سوزی» (سال  3313به بعد)
 -2مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران -حفاظت ساختمانها در برابر حريق3795 ،
 -7نشريه شماره  – 371سازمان برنامه و بودجه كشور – مهندسي نگهداری ساختمان و تأسیسات.
 -3ن شريه شماره  -612مركز تحقیقات راه ،م سکن و شهر سازی -آيیننامه محافظت ساختمانها در برابر
آتش،
 -5ضابطه شماره  – 171سازمان برنامه و بودجه ك شور – د ستورالعمل ارزيابي ،حراحي ،نظارت و اجرای
پوششهای معدني پاششي محافظتكننده در برابر آتش برای سازههای فوالدی،

 -3-2سایر استانداردها
 -0-3-2استانداردهای ایران
 -3ا ستاندارد ملي ايران شماره 2ااااا« ،3233واكنش در برابر آتش برای م صالح و فرآوردههای ساختماني،
روشهای آزمون ا قسمت دوم ا قابلیت نسوختن مواد».3717 ،
 -2ا ستاندارد ملي ايران شماره 3ااااا« ،3233واكنش در برابر آتش برای م صالح و فرآوردههای ساختماني،
روشهای آزمون ا قسمت چهارم ا قابلیت افروزش فرآوردههای ساختماني در برخورد مستقیم شعله (آزمون
منبل تک شعله)».3713 ،
 -7اسااتاندارد ملي ايران شااماره « ،33623واكنش در برابر آتش فرآوردههای ساااختماني ،روشهای آزمون
فرآوردههای ساختماني به جز كفپوشها در معرض تهاجم گرمايي عامل مشتعل منفرد (.3711 ،»)SBI
 -3ا ستاندارد ملي ايران شماره  ، 1299-3واكنش در برابر آتش برای م صالح و فرآوردههای ساختماني -روش
حبقهبندی.3713 ،
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 -5استاندارد ملي ايران شماره  ،1299-2مقاومت فراورده ها و اجزای ساختماني (به غیر از تاسیسات تهويه )
در برابر آتش  -قسمت  -2حبقهبندی.3793 ،
 -6استاندارد ملي ايران شماره  ،32155-3آزمونهای مقاومت در برابر آتش  -قسمت اولا الزامات عمومي.
 -3ا ستاندارد ملي ايران شماره  « 39613-3سی ستمهای ك شف و اعالم حريق برای ساختمانها -ق سمت :3
دستورالعمل برای حراحي ،نصب ،راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستمها در ساختمانها».3795 ،
 -1آيیننامه حراحي ساختمانها در برابر زلزله – استاندارد 2111ايران -ويرايش چهارم.
 -9اساااتانداردهای ملي ايران شاااماره  ،33323-3پالساااتیکها -ساااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -3كلیات.3793 ،
 -31اسااتانداردهای ملي ايران شااماره  ،33323-2پالسااتیکها -سااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -2لوله ها .3793 ،
 -33اسااتانداردهای ملي ايران شااماره  ،33323-7پالسااتیکها -سااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -7اتصاالت.3793 ،
 -32اسااتانداردهای ملي ايران شااماره  ،33323-3پالسااتیکها -سااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -3شیرآالت.3793 ،
 -37اسااتانداردهای ملي ايران شااماره  ،33323-5پالسااتیکها -سااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -5كارايي سامانه.3793 ،
 -33اسااتانداردهای ملي ايران شااماره  ،33323-3پالسااتیکها -سااامانههای لولهگذاری برای كاربردهای
آبرساني -فاضالب و زهکشي تحت فشار – پلياتیلن ) (peقسمت  -3راهنمای ارزيابي انطباق.3793 ،
 -35ا ستاندارد ملي ايران شماره  ،7266ابعاد ات صاالت پليونیل كلريد سخت با بو شن ساده برای لولههای
تحت فشار.3733 ،
 -36ا ستاندارد ملي ايران شماره  ،7266-3پال ستیکها -ات صاالت ساخته شده از پلي وينیل كلرايد سخت
) ،(PVC-Uپلي وينیل كلرايد كلردار شده ) (PVC-Cيا آكريلونیتريل بوتا دیان ا ستايرن ) (ABSبا مادگي ساده
برای لولههای تحت فشار -قسمت اول -سریهای متری.3711 ،
 -33ا ستاندارد ملي ايران شماره  ،7263حول ن صب ات صاالت پليوينیل كلريد سخت با بو شن ساده برای
لولههای تحت فشار.3733 ،
 -31آيیننامه جوشکاری ساختماني ايران نشريه شماره  221سازمان برنامه و بودجه كشور.
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ASME  استانداردهای-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  استانداردهای-3-3-2
1- ANSI/ASTM A 53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, ZincCoated, 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.
AWS  استانداردهای-0-3-2

1-AWS A5.8, Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding,
1992.
2-AWS B2.1, Specification for Welding Procedure and Performance
Qualification, 2000.
AWWA  استانداردهای-5-3-2
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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 -0-3كلیات
در اين ف صل تعاريف مربوط به ا صطالحات مورد ا ستفاده در اين د ستورالعمل ارا ه شده ا ست .چنانچه در اين
ف صل يا ف صل های ديگر ا صطالحات تعريف ن شده وجود دا شته با شد ،معاني رايج و مورد قبول آنها در عبارات
مربوط ،مورد استفاده قرار ميگیرد.

 -2-3تعاریف و اصطالحات
 -0-2-3تأیید شده ()Approved
قابل پذيرش توسط مرجل ذیصالو مطابق با مبحث سوم مقررات ملي ساختمان.
 -2-2-3مرجع ذیصالح )Authority Having Jurisdiction (AHJ

اشخاص حقوقي يا حقیقي دارای صالحیت قانوني مسئول مطابق با مبحث سوم مقررات ملي ساختمان كه بر
ا ساس وظايف قانوني خود نق شهها ،محا سبات ،تجهیزات ،م صالح ،جز یات ن صب و اجرا يا ساير فرايندهای الزم را
بررسي ،كنترل و تصويب مينمايند.
 -3-2-3دارای استاندارد یا گواهینامه فنی

((Listed

تجهیزات ،م صالح و يا خدمات م شمول در لی ست منت شر شده تو سط مراجل قانوني ذي صالو ،كه مورد ارزيابي
( شامل آزمون و ارزيابي م صالح و يا تولید تجهیزات مذكور در لی ست ،و ارزيابي خدمات به صورت دورهای) قرار
ميگیرند و اين لیستها بیانگر اين موضوع است كه تجهیزات ،مصالح و خدمات مطابق با مقررات ،دستورالعملها،
ا ستانداردها و معیارهای فني م صوب ،متنا سب و م شخص بوده و منا سب بودن آنها برای هدف م شخ صي تا ید
شده باشند.
 -0-2-3باید ()Shall
بیانگر يک عبارت الزامي است.
 -5-2-3توصیه میشود ))Should
نشاندهنده توصیههای غیرالزامي است.
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()Standard

سندی كه متن ا صلي آن شامل مقررات اجباری با ا ستفاده از واژه الزام آور«بايد» جهت ن شان دادن الزامات و
يا به حور كلي هر آنچه كه برای يک مرجل اجباری به وسیله استاندارد و كد ديگر جهت تطابق با قوانین باشد.

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

وسايل احفاء و يا كنترل آتشسوزی است كه وقتي عنصر حساس به حرارت آن تا حد مشخص و يا بیشتر گرم
شود ،به صورت خود كار عمل كرده و آب را در منطقه مشخصي تخلیه ميكند.
 -2-3-3حمام (سرویس بهداشتی) ))Bathroom

هر اتاق يا فضای اختصاص يافته به بهداشت فردی شامل توالت ،روشويي ،وان و يا تجهیزات حمام مانند دوش ،در
هر واحد مسکوني ميباشد.
 -3-3-3ارتفاع سقف ))Ceiling Height

فاصله بین كف تمام شده تا زير سقف سازهای ميباشد.
 -0-3-3فرورفتگی سقف ()Ceiling Pocket
نوعي حرو معماری سااقف ميباشااد كه در آن بخش محدودی از سااقف در ارتفاعي باالتر از ديگر بخشهای
سقف قرار ميگیرد.
 -5-3-3انواع سقف Ceiling Types

 -0-5-3-3سقف تخت ()Flat Ceiling

سقفي پیوسته در يک صفحه واحد.
 -2-5-3-3سقف افقی ()Horizontal Ceiling

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

سقف با شیب بیشتر از  2در .32
 -0-5-3-3سقف صاف ()Smooth Ceiling

سقفي پیوسته و بدون نامنظمي ،برآمدگي و فرورفتگي قابل توجه ميباشد.
 -6-3-3فضای بسته )(Compartment

ف ضايي كه به حور كامل بین ديوارها و سقف مح صور شده ا ست .هر ديوار مجاز به دا شتن باز شو (درب يا
پنجره) به ف ضای مجاور ا ست به شرحي كه حداقل  211میليمتر فا صله بین سقف و نعل درگاه وجود دا شته و
مجموع عرض بازشوها از  2/3متر بیشتر نشود .يک بازشوی تک با عرض  911میليمتر يا كمتر بدون نعل درگاه،
در صورتي مجاز است كه بازشوهای ديگری به فضاهای مجاور وجود نداشته باشد.
 -7-3-3شیر كنترل )(Control Valve

شیری كه جريان سیال در سیستمهای احفاء آبي را كنترل ميكند.
 -2-3-3پرده مانع جریان هوا )(Draft Curtain

مصالح رو به پايین متصل به سقف كه مخزني برای جملآوری گرما و دود ايجاد ميكند.
 -1-3-3سقف كاذب حساس به گرما ))Drop-Out Ceiling
سیستم سقف كاذب با پنلهای دارای استاندارد يا گواهينامه فني نیمه شفاف يا مات حساس به گرما كه در
زير سیستم اسپرينکلر نصب ميشود و هنگامي كه در معرض گرما قرار ميگیرند ،از جای خود در ميآيند.
 -01-3-3واحد مسکونی (برای نصب و راهاندازی اسپرینکلر) () Dwelling Unit
يک يا چند اتاق كه برای يک يا چند نفر كه با هم زندگي ميكنند ،حراحي شاااده اسااات و مانند يک خانه
معمولي شامل امکاناتي مثل آشپزخانه ،هال ،سرويا بهداشتي و اتاق خواب ميباشد و اين شامل اتاقهای هتلها
يا خوابگاهها ،اتاقهای خواب در خانههای سالمندان و واحدهای شبیه آن نیز بوده ولي به اينها محدود نميشود.
 -00-3-3كنترل آتش )(Fire Control

محدود كردن اندازه آتش به وسیله توزيل آب تا جايي كه شدت رهايش گرما كاهش يابد و مواد قابل سوختن
مجاور نمناک شوند ،در حالي كه دمای گازهای انبا شته در سقف برای جلوگیری از بروز آ سیب سازهای كنترل
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ميشوند.
 -02-3-3اطفاء حریق ))Fire Suppression

كاهش شديد شدت رهايش گرمای ايجاد شده از آتش و جلوگیری از گسترش آتش سوزی به وسیله استفاده
مستقیم و كافي آب بر روی جريان ستوني آتش تا سطح مواد در حال سوختن.
 -03-3-3وسیله گرمایش سوختی ()Fuel-Fired Heating Unit
وسايلي كه با سوختن سوخت ،گرما تولید ميكنند.
 -00-3-3فن با سرعت پایین و حجم باال ()High Volume Low Speed Fan

فنهای سقفي با قطر تقريبي  3/1تا  3/7متر و سرعت چرخشي تقريبي  71تا  31دور در دقیقه ميباشند.
 -05-3-3سیستم طراحی شده هیدرولیکی ()Hydraulically Designed System

سی ستم ا سپرينکلر محا سبه شده كه در آن اندازههای لوله بر ا ساس افت ف شار به منظور تأمین چگالي آب
تجويزی بر حسب گالن بر دقیقه بر فوت مربل ( )mm/minيا حداقل فشار تخلیه يا جريان (دبي) در هر اسپرينکلر
با درجه توزيل يکنواخت قابل قبولي در منطقهای مشخص انتخاب شده باشد.
 -06-3-3مصالح با قابلیت سوختن محدود ()Limited-Combustible

هرگونه مصالح ساختماني با يکي از شرايط زير:
 مصالح غیر قابل سوختن حبق استاندارد ايران شماره 2ا3233 مصالح با حبقه واكنش در برابر آتش  A2/B-S3,d2يا بهتر مطابق با استاندارد  1299-3ايران (واكنش در برابرآتش برای مصالح و فرآورده های ساختماني – حبقهبندی)
 -07-3-3مصالح غیر قابل سوختن ()Noncombustible Material

موادی كه به شااکل مورد اسااتفاده و تحت شاارايط پیشبیني شااده ،هنگامي كه در معرض آتش يا گرما قرار
ميگیرند ،شعلهور نشده و نميسوزند ،به احتراق كمکي نميكنند و يا بخارات قابل اشتعال ايجاد نميكنند .موادی
كه معیارهای اسااتاندارد ايران شااماره  3233-2را برآورده ميكنند ،بايد به عنوان مواد غیرقابل سااوختن در نظر
گرفته شوند.

فصل سوم  -تعاریف

11/10/22

20

 -02-3-3مانع شونده ()Obstruction

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

مانعي كه هم تراز يا زير دفلکتور اسااپرينکلر قرار گرفته باشااد و الگوی تخلیه دو يا چند اسااپرينکلر مجاور را
تحت تاثیر قرار دهد.
 -2-02-3-3مانع شونده غیر پیوسته ()Noncontinuous Obstruction

مانعي هم تراز يا زير تراز دفلکتور اسپرينکلر كه ميتواند بر روی الگوی تخلیه تنها يک اسپرينکلر تأثیر بگذارد.
 -01-3-3منابع آب طبیعی)Raw Water Source( 0

منبل آبي كه تصفیه 2نشده است و ميتواند شامل مواد خارجي باشد كه احتمال دارد وارد سیستم اسپرينکلر
شوند.
 -21-3-3جوش كارگاهی ()Shop-Welded
در اين دستورالعمل واژه كارگاه در عبارت جوش كارگاهي به معاني زير ميباشد:
3ا كارگاه پیمانکاران يا مجريان سیستم اسپرينکلرها و يا
2ا منطقهای كه به حور خاص برای جوشکاری حراحي شده يا برای آن مجاز شده است ،مانند يک محل مجزا در
بیرون ،يک كارگاه تعمیر و نگهداری و يا مکان ديگری (دا م يا موقت) كه از مصالح غیر قابل سوختن يا مقاوم در
برابر آتش ساخته شده باشد و عاری از محتويات قابل سوختن و قابل اشتعال باشد و به حور مناسبي از مناحق
مجاور جدا شده باشد.
 -20-3-3اتاق كوچک ()Small Room
ف ضای ب ستهای كه در حبقهبندی ت صرف كمخطر لحاظ مي شود و ساختاری غیر مانل شونده با م ساحت كف
حداكثر  )111ft2(33m2است.
 -22-3-3سیستم لولهكشی اسپرینکلر ()Sprinkler System
سیستمي كه شامل شبکه لوله كشي يک پارچهای است و مطابق با استانداردهای مهندسي محافظت در برابر

1- Raw
2- Treat
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آتش حراحي شده و شامل منبل تأمین آب ،شیركنترل آب ،هشداردهنده جريان آب و تخلیه ميباشد كه معموالً
توسط گرمای آتش فعال مي شود و آب را روی منطقه آتش سوزی تخلیه ميكند .بخشي از سیستم اسپرينکلر كه
باالتر از زمین قرار دارد ،يک شاابکه لولهكشااي اساات كه بر اساااس روش جداول پیش تعیین شااده و يا روش
هیدرولیکي حراحي شده ا ست كه عموماً در باالی ساختمان ،سازه و يا منطقه ن صب مي شود ،كه با يک الگوی
منظم (اصولي) به اسپرينکلرها متصل مي شوند .اين سیستم معموالً توسط حرارت آتش فعال مي شود و آب را بر
روی منطقه آتش تخلیه ميكند.
 -23-3-3فشار كاری سیستم ()System Working Pressure

حداكثر ف شار ا ستاتیک يا ف شار جاری پیش بیني شده كه در اجزای سی ستم ا سپرينکلر بدون در نظر گرفتن
فشارهای ناگهاني و فشار ناشي از اتصال به آتشنشاني به كار برده ميشود.
 -20-3-3مانع حرارتی ()Thermal Barrier

م صالحي هستند كه پا از  35دقیقه قرار گرفتن در معرض منحني ا ستاندارد مقاومت در برابر آتش (منحني
دما ااا زمان استاندارد ايران شماره  ،)32155 -3دمای پشت آنها حداكثر به  321درجه سلسیوس برسد .مصالح
مانل حرارتي بايد به نحوی نصب شود كه در مدت اين  35دقیقه در جای خود باقي بماند و دچار ريزش نشود.

 -0-3تعاریف انواع سیستم اسپرینکلر
 -0-0-3سیستم اسپرینکلر ضد یخزدگی ()Antifreeze Sprinkler System

سیستم لوله تری با استفاده از اسپرينکلرهای خودكار است كه حاوی محلول مايعي برای جلوگیری از يخ زدن
باشد .به اين منظور كه به محض فعال شدن اسپرينکلر ،ابتدا اين محلول بر روی منطقه تخلیه ميشود و سپا
بالفاصله آب از منبل جريان پیدا ميكند.
 -0-0-0-3محلول ضد یخ پیش مخلوط شده ()Premixed Antifreeze Solution

تركیبي از ماده ضد يخ با آب كه از قبل توسط كارخانه با يک روش دارای كنترل كیفي آماده شده است و
تضمین ميكند محلول ضد يخ ،همگن و با غلظت مشخص شده باقي ميماند.
 -2-0-3سیستم اسپرینکلر حلقه بسته گردشی ()Circulating Closed-Loop Sprinkler System

سااایساااتم اساااپرينکلر لوله تر (دارای اتصااااالت غیر محافظتكننده دربرابر آتش برای سااایساااتم های
اسپرينکلرخودكار) در چیدمان لولهكشي حلقه بسته كه از لولهكشي اسپرينکلر به منظور گرم يا خنک كردن يک
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فضا استفاده ميشود و در آن آب در شرايط عادی تخلیه نميشود ولي درون سیستم لولهكشي جريان دارد.
 -3-0-3سی ستم تركیبی ا سپرینکلر واكن شی -لوله خ شک (Combined Dry Pipe –Reaction

)System Sprinkler
اين سیستم اسپرينکلر خودكار متصل به سیستم لولهكشي است كه به جای آب ،حاوی هوای فشره ا ست .در
اين سی ستم ،از كا شف حريق مکمل كه در همان محل ا سپرينکلر ن صب شده ا ست ،ا ستفاده مي شود .عملکرد
سیستم كاشف حريق باعث فعال شدن ضامنهايي 3ميشود كه شیرهای لوله خشک را به حور هم زمان و بدون از
دست دادن فشار هوای درون سیستم باز ميكنند .سیستم كاشف حريق همچنین به عنوان يک سیستم هشدار
حريق خودكار به كار ميرود.
 -0-0-3سیستم اسپرینکلر سیالبی ()Deluge Sprinkler System

سی ستم ا سپرينکلری كه از ا سپرينکلرهای باز يا نازلهايي كه به سی ستم لولهك شي مت صل شدهاند ،ا ستفاده
ميكند كه اين سیستم لولهكشي به واسطه يک شیر به منبل آب متصل است و شیر با استفاده از سیستم كاشف
حريقي كه در همان محل نصب اسپرينکلرها يا نازلها قرار دارد ،باز ميشود .هنگامي كه اين شیر باز ميشود ،آب
به درون سیستم لولهكشي جريان پیدا ميكند و از اسپرينکلرهای باز يا نازلهايي كه به آن متصل هستند ،تخلیه
ميشود.
 -5-0-3سیستم اسپرینکلر لوله خشک ()Dry Pipe Sprinkler System
سیستم اسپرينکلری كه از اسپرينکلرهای خودكارمتصل به سیستم لولهكشي شامل هوا يا نیتروژن تحت فشار
ا ستفاده ميكند ،كه به محض باز شدن ا سپرينکلر ،آزاد شدن هوا يا نیتروژن تحت ف شار اجازه ميدهد ف شار آب،
شیری كه به عنوان شیر لوله خ شک شناخته شده را باز كند ،سپا آب درون شبکه لولهك شي جريان يابد و از
اسپرينکلرهای باز شده خارج شود.
 -6-0-3سیستم اسپرینکلر شبکهای ()Gridded Sprinkler System
سی ستم ا سپرينکلری ا ست كه در آن شبکه سی ستم لولهك شي موازی به شاخههای مختلف چندگانه مت صل
شده است .اين حالت باعث ميشود اسپرينکلر عامل از انتهای هر دو لوله اصلي متصل به خود آب دريافت كند در
حالي كه ساير شاخهها به انتقال آب بین لولههای اصلي كمک ميكنند.

1 - Tripping Devices
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 -7-0-3سیستم اسپرینکلر حلقهای ()Looped Sprinkler System
سیستم اسپرينکلری است كه در آن چند لوله اصلي به يکديگر متصل شدهاند تا بتوانند بیش از يک م سیر را
برای جريان آب در اسپرينکلر عامل فراهم كنند و در اين حالت شاخهها به هم وصل نیستند.
 -2-0-3سیستم چند چرخهای ()Multicycle System
نوعي سیستم اسپرينکلر با قابلیت تکرار چرخههای قطل و وصل جريان در پاسخ به گرما است.
 -1-0-3سیستم جداول پیش تعیین شده ()Pipe Schedule System
سیستم اسپرينکلری كه در آن اندازه لولهها توسط جداول پیش تعیین شده انتخاب ميشود كه در آن با توجه
به حبقهبندی تصرف و تعداد اسپرينکلرها اندازه لولهها مشخص ميشود.
 -01-0-3سیستم اسپرینکلر پیشعملگر ()Preaction Sprinkler System
سیستم اسپرينکلری است كه در آن از اسپرينکلر خودكار استفاده ميشود و به يک سیستم لولهكشي حاوی
هوا ،كه ميتواند تحت فشار باشد يا نباشد ،متصل است و با يک سیستم آشکارساز الحاقي نصب شده در همان
محل اسپرينکلر در ارتباط است.
 -00-0-3سیستم اسپرینکلر لوله تر ()Wet Pipe Sprinkler System
سیستم اسپرينکلری كه از اسپرينکلرهای خودكاری استفاده ميكندكه به سیستم لولهكشي دارای آب مت صل
بوده و به منبل آب و صل ا ست كه در آن آب بالفا صله پا از باز شدن ا سپرينکلرها در اثر حرارت آتش تخلیه
ميشود.

 -5-3تعاریف اجزای سیستم
 -0-5-3مخزن هوای تحت فشار ()Air Receiver
محفظه سااازگار با كمپرسااور هوا كه ميتواند هوای تحت فشااار را ذخیره كند ،اين فشااار بیشااتر از فشااار
سیستمهای خشک يا پیشعملگر ميباشد.
 -2-5-3مخازن ذخیره هوا ()Air Reservoir
محفظهای كه ميتواند هوا را با فشاری همانند فشار سیستمهای لولهكشي تر ذخیره نمايد.
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 -3-5-3بازو انتهایی ()Arm-over

لوله افقي است كه از يک شاخه به يک اسپرينکلر يا اسپرينکلری در باال و پايین سقف متصل ميشود.
 -0-5-3شاخهها ()Branch Lines
لولههايي كه اسااپرينکلرها را به حور مسااتقیم يا از حريق اسااپريگها (لوله های عمودی رو به باال) ،دراپها
(لولههای عمودی رو به پايین) و «بازو انتهايي» ( )Arm-overتغذيه ميكنند.
 -5-5-3لولههای اصلی انشعابات ()Cross Mains
لولههايي كه شاخهها را به حور مستقیم يا از حريق لوله رابط قا م 3تأمین ميكند.
 -6-5-3لولههای اصلی تغذیهكننده ()Feed Mains
لولههايي كه سیستمهای لولهكشي اصلي را به حور مستقیم يا از حريق رايزرها تغذيه ميكنند.
 -7-5-3اتصاالت لوله انعطافپذیر (دارای استاندارد یا گواهینامه فنی) ()Flexible Pipe Coupling
كوپلینگ يا ات صاالت دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني كه جا بهجاييهای محوری ،چرخ شي يا حداقل يک
درجه حركت زاويهای لوله را بدون اينکه آساایبي به لولهها وارد شااود ،اجازه ميدهد .برای لولههايي با قطر 211
میليمتر يا  1in.و بزرگتر ،حركت زاويهای بايد كمتر از  3درجه بوده ولي كمتر از  1/5درجه نباشد.
 -2-5-3لوله رابط قائم ()Riser nipple
يک قطعه قا م از لوله كه بین شاخه و لوله اصلي انشعابات قرار ميگیرد.
 -1-5-3رایزر ()Riser
لولههای قا م تأمینكننده در سیستم اسپرينکلر است.
 -01-5-3اسپریگ (لوله عمودی رو به باال)()Sprig
لوله قا مي كه آب يک اسپرينکلر تک را تأمین ميكند.

1- Rising Nipples
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 -00-5-3وسیله نظارتی ()Supervisory Device
وسیلهای است كه برای نظارت بر شرايط عملیاتي سیستمهای اسپرينکلر خودكار حراحي شده است.
 -02-5-3رایزر سیستم ()System Riser
لوله قا م يا افقي بر روی سطح زمین ا ست كه بین منبل تأمین آب و لوله ا صلي (يا تغذيهكننده) قرار دارد كه
شامل شیر كنترلي (يا به حور م ستقیم يا بر روی لولههای تأمینكننده ا ست) ،ف شار سنج ،شیر تخلیه ا صلي و
وسیله هشداردهنده جريان آب است.
 -03-5-3وسیله هشدار جریان آب ()Water-flow Alarm Device
وسیله الحاقي به سیستم اسپرينکلر كه يک مقدار از پیش تعیین شده جريان آب را كشف ميكند و متصل به
سیستم هشدار آتش برای شروع شرايط هشدار است كه به حور مکانیکي يا الکتريکي پمپ آتش يا هشدار دهنده
شنیداری يا ديداری محلي را فعال ميكند.

 -6-3تعاریف اسپرینکلر
 -0-6-3مشخصههای كلی اسپرینکلر ()General Sprinkler Characteristics

در ادامه ،مشااخصااههای اسااپرينکلری آمده اساات كه قابلیت آن را برای كنترل يا خاموش كردن آتش تعیین
ميكند.
 -3حساسیت حرارتي :مقیاسي از سرعت فعالشوندگي عنصر حرارتي نصب شده در يک اسپرينکلر مشخص يا
مجموعه اسپرينکلرها ميباشد .يک مقیاس حساسیت حرارتي ،شاخص زمان پاسخ ( )RTIميباشد كه در شرايط
آزمون استاندارد اندازهگیری ميشود.
الف ا اسپرينکلرهای معین شده به عنوان واكنش سريل ،عنصر حرارتي با  51(m.s)1/2 RTIيا كمتر دارند.
ب ا اسپرينکلرهای معین شده به عنوان پاسخ استاندارد ،عنصر حرارتي با  11(m.s)1/2 RTIيا بیشتر دارند.
 -2درجهبندی دما
 -7ضريب  ( Kبه فصل  6مراجعه كنید)
 -3جهتگیری نصب (بند ( )2-6-7را مشاهده كنید)
 -5مشخصههای توزيل آب (شدت آب مورد نیاز ،میزان تر كردن ديوار)
 -6شرايط خدمات ويژه ( بند ( )7-6-7را مشاهده كنید)
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 -2-6-3جهتگیری نصب ()Installation Orientation

اسپرينکلرها با توجه به جهتگیری نصب به صورت زير تعريف ميشوند:
 -0-2-6-3اسپرینکلرهای مخفی ()Concealed Sprinkler

اسپرينکلر توكار كه توسط يک صفحه ،پنهان شده است.
 -2-2-6-3اسپرینکلر هم تراز ()Flush Sprinkler

اسپرينکلری است كه در آن تمام يا بخشي از بدنه ،از جمله رزوه ،باالی صفحه پايیني سقف نصب شده است.
 -3-2-6-3اسپرینکلر پایینزن ()Pendent Sprinkler

ا سپرينکلری ا ست كه به گونهای حراحي شده ا ست كه پا از ن صب ،جريان آب را به سمت پايین در مقابل
دفلکتور هدايت ميكند.
 -0-2-6-3اسپرینکلر توكار ()Recessed sprinkler

اسپرينکلری است كه تمام يا قسمتي از بدنه ،غیر از رزوه ،داخل يک محفظه عقب رفته قرار گرفته است.
 -5-2-6-3اسپرینکلر دیواری ()Side wall sprinkler

اسپرينکلری ا ست كه دفلکتور مخصوصي دارد و به گونهای حراحي شده كه بیشتر آب را دور از ديوار نزديک
خود تخلیه ميكنند (با ا ستفاده از الگويي كه به الگوی يک چهارم كره شباهت دارد) و ق سمت ب سیار كوچکي از
آب را به حور مستقیم به ديوار پشتي اسپرينکلر تخلیه ميكند.
 -6-2-6-3اسپرینکلر باالزن ()Upright Sprinkler

اسپرينکلری است كه حراحي آن به گونهای است كه آن را بتوان حوری نصب نمود كه اسپری آب را به سمت
باال و در مقابل دفلکتور هدايت كند.
 -3-6-3شرایط خدمات ویژه
اسپرينکلرهای زير بر اساس كاربرد و يا محیط خاص تعريف ميشوند:
 -0-3-6-3اسپرینکلر مقاوم در برابر خوردگی ()Corrosion-Resistant Sprinkler

ا سپرينکلری ا ست از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته شده و يا با پو ششها يا روكشهای خاصي پو شیده
شده تا بتواند در فضايي كه به حور معمول موجب خوردگي اسپرينکلر ميشود ،استفاده شود.
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 -2-3-6-3اسپرینکلر خشک ()Dry Sprinkler

اسپرينکلری تثبیت شده با مغزی الحاقي كه در ابتدای ورودی آببندی شده و مانل ورود آب به مغزی تا زمان
فعال شدن اسپرينکلر ميشود.
 -3-3-6-3اسپرینکلر تصرف های مراقبتی ()Institutional Sprinkler

اسپرينکلری است كه به صورت خاصي حراحي شده است تا بتواند برای مقاومت در برابر بار استفاده شود و با
استفاده اجزايي ساخته شده است كه به راحتي برای استفاده به عنوان سالو تبديل نميشوند.
 -0-3-6-3اسپرینکلر سطح میانی /اسپرینکلر انبار قفسهای
()Intermediate Level Sprinkler/Rack Storage Sprinkler

اسپرينکلری مجهز به صفحات محافظ برای محافظت از اجزای عملگر ،در برابر تخلیه اسپرينکلرهايي كه در
ارتفاع باالتری نصب شدهاند.
 -5-3-6-3اسپرینکلر تزئینی)Ornamental / Decorative Sprinkler( -

اسپرينکلری است كه توسط سازنده رنگ يا اندود شده باشد.
 -6-3-6-3سیستم كشف حریق خط فرمان)Pilot Line Detector( -

ا سپرينکلر ا سپریكننده ا ستاندارد يا و سیله رها سازی ترمو ستاتیک دما -ثابت كه به عنوان يک كا شف حريق
برای آزاد كردن شیر اصلي به صورت هیدرولیکي يا نیوماتیکي (با استفاده از هوا) استفاده مي شود و جريان آب را
در سیستم محافظت در برابر آتش كنترل ميكند.
 -0-6-3انواع اسپرینکلر
اسپرينکلرها بر اساس حراحي و مشخصههای عملکردی به صورت زير تعريف ميشوند:
 -0-0-6-3اسپرینکلر كاربرد خاص با مد كنترل)Control Mode Specific Application( -

يک نوع از اسااپرينکلر اسااپریكننده اساات كه قادر به تولید قطرات بزرگ آب اساات و به خاحر توانايي آن در
كنترل آتش در مورد خطرات آتش سوزی خاص با شدت زياد ،دارای استاندارد يا گواهينامه ميباشند.
 -2-0-6-3اسپرینکلر زود اطفاكننده واكنش سریع)Early Suppression Fast-Response( -

نوعي اسپرينکلر با واكنش سريل كه عنصر حرارتي با  RTIكمتر از  ،51(m.s)1/2يا كمتر دارد و به دلیل توانايي
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آن در فرونشاني آتش در مورد خطرات آتشسوزی خاص با شدت زياد ،ميباشند.
 -3-0-6-3اسپرینکلر پوشش گسترده)Extended Coverage Sprinkler( -

نوعي اسپرينکلر اسپریكننده با حداكثر منطقه تحت پوششي كه در بخشهای ( )1-1و ( )9-1اين دستورالعمل
مشخص شده است.
 -0-0-6-3نازلها)Nozzles( -

وسیلهای برای استفاده در كاربردهايي كه به الگوهای خاص تخلیه آب مانند اسپری كردن وابسته به جهت يا
ساير مشخصههای تخلیه غیر معمول ،نیاز دارند.
 -5-0-6-3اسپرینکلر قدیمی  /اسپرینکلر متعارف )Old-Style/Conventional Sprinkler( -

اسپرينکلری است كه  %31تا  %61از كل آب را در جهت رو به پايین هدايت ميكند و به گونهای حراحي شده
است كه با دفلکتور ،باالزن يا پايینزن قابل نصب ميباشد.
 -6-0-6-3اسپرینکلر باز)Open Sprinkler( -

اسپرينکلری است كه عناصر فعالكننده و يا پاسخدهنده به گرما ندارد.
 -7-0-6-3اسپرینکلر واكنش سریع)Quick-Response( -

نوعي از اسااپرينکلر اسااپریكننده اساات كه عنصاار حرارتي با  51(m.s)1/2 RTIو يا كمتر دارد و به عنوان
اسپرينکلر واكنش سريل برای كاربرد مورد نظر آن دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشد.
 -0-7-0-6-3اسپرینکلر زود خاموشكننده واكنش سریع)Quick-Response Early Suppression( -

نوعي اسااپرينکلر واكنش سااريل اساات كه عنصاار حرارتي با  51(m.s)1/2 RTIو يا كمتر دارد كه برای احفاء
حريقهای خاص دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشد.
 -2-7-0-6-3اسپپپرینکلر پوشپپش گسپپترده واكنش سپپریع –

( Quick-Response Extended Coverage

)Sprinkler

نوعي اسااپرينکلر واكنش سااريل اساات كه عنصاارحرارتي  51(m.s)1/2 RTIو يا كمتر دارد و با تعريف مناحق
محافظت گسترده (حبق تعريفي كه در فصل  1آمده است) ،مطابقت دارد.
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 -2-0-6-3اسپرینکلر مسکونی)Residential Sprinkler( -

نوعي اسپرينکلر واكنش سريل است كه عنصر حرارتي  51(m.s)1/2 RTIو يا كمتر دارد كه به حور خاص برای
توانايي آن در افزايش احتمال نجات در اتاق آتش گرفته بررسي شده است و برای محافظت از واحدهای مسکوني
دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشد.
 -1-0-6-3اسپرینکلر ویژه )Special Sprinkler( -

اسپرينکلری كه در قسمت ( )1-3-1آزمون و دارای استاندارد يا گواهينامه فني است.
 -01-0-6-3اسپرینکلر اسپریكننده)Spray Sprinkler( -

ا سپرينکلری كه باتوجه به ،توانايي كنترل حیف و سیعي از آتش سوزیها ،دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني
است.
 -0-01-0-6-3اسپرینکلر اسپریكننده استاندارد)Standard Spray Sprinkler( -

اسپرينکلری كه حداكثر مساحت اشاره شده در بخشهای ( )6-1و ( )3-1را پوشش ميدهد.

 -7-3تعاریف ساختاری
 -0-7-3ساختارهای مانع شونده )Obstructed Construction( -
ساختارهای پانل و ساير ساختارها مانند تیرها ،خرپاها و يا ساير اجزا كه به رو شي مانل جريان گرما يا توزيل
آب ميشوند و به حور عمده بر توانايي اسپرينکلر برای كنترل و فرو نشاني آتش تأثیر ميگذارند.
 -2-7-3ساختار غیر مانع شونده )Unobstructed Construction( -
ساختارهايي كه در آن تیرها ،خرپاها و ساير قطعات به گونهای ميبا شند كه مانل جريان گرما و يا توزيل آب
نميشوند و بر روی توانايي اسپرينکلر در فرونشاني آتش تأثیرگذار نميباشند.
ساختارهای غیر مانل شونده ،اعضای سازهای افقي توخالي دارند كه در آن بازشوها حداقل  31درصد مساحت
سطح مقطل را تشکیل دادهاند و فاصله بین اعضای سازه از يکديگر بیشتر از  )3/5ft(2/7mباشد.
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 -2-3تعاریف لولهكشی منبع آب اختصاصی
 -0-2-3تعاریف عمومی
 -0-0-2-3اجزاء و الحاقات)Appurtenance( -

يک وسیله كمکي يا وابسته كه لوله اصلي سرويا آتشنشاني اخت صا صي را قادر به عملکردی كه برای آن در
نظر گرفته شده است ،مينمايد.
 -2-0-2-3لولهكشی مقاوم در برابر خوردگی )Corrosion-Resistant Piping( -

لولهكشي كه دارای خاصیت مقاومت در برابر تحريب سطح و يا خواص آن در محیط ميباشد.
 -3-0-2-3مواد بازدارنده از خوردگی )Corrosion-Retardant Material( -

آستر يا پوششي است كه وقتي بر روی لوله استفاده مي شود باعث كاهش و كند شدن تحريب سطح جسم و
خواص آن در محیط ميشود.
 -0-0-2-3انشعاب بخش آتشنشانی)Fire Department Connection( -

اتصالي است كه از حريق آن آتشنشاني ميتواند آب اضافي را به سیستم اسپرينکلر ،سیستم لوله ايستاده و يا
ساير سیستمها پمپ نمايد و همچنین آب را برای منابل آب موجود برای خاموش كردن آتش تأمین ميكند.
 -5-0-2-3پمپ آتشنشانی)Fire Pump( -

يک پمپ تأمینكننده جريان آب و فشار مختص محافظت در برابر آتش است.
 -6-0-2-3جعبه آتشنشانی)Hose House( -

محفظهای ا ست كه در باال يا مجاور يک هیدرانت ( شیرآتشن شاني) و يا منبل ديگر آب واقل ا ست و حراحي
شده تا شامل نازلهای ضروری لولههای آتشنشاني ،آچار ،وا شرها و پیچ و مهرههايي باشد كه در خاموش كردن
آتش و يا كمکرساني به سازمان آتشنشاني مورد استفاده قرار ميگیرد.
 -7-0-2-3اتصال سر هیدرانت (اتصال به شیلنگ))Hydrant Butt( -

محل اتصال شیلنگ به خروجي شیر آتشنشاني است.
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 -2-0-2-3شدت جریان (دبی) آب مورد نیاز محاسبه شده هیدرولیکی
()Hydraulically Calculated Water Demand Flow Rate

شدت جريان آب (دبي) مورد نیاز برای سیستم يا جريان شیلنگ كه با توجه به شیوههای مهندسي پذيرفته
شده ،محاسبه ميشود.
 -1-0-2-3فشار
 -0-1-0-2-3فشار باقیمانده)Residual Pressure( -

ف شاری كه در سی ستم توزيل وجود دا شته و در هیدرانت باقي مانده در زمان قرا ت جريان در هیدرانتهای
جريان ،3اندازهگیری ميشود.
 -2-1-0-2-3فشار استاتیک )Static Pressure( -

فشاری است كه در نقطه معین در شرايط توزيل نرمال سیستم در هیدرانت باقي مانده و در زماني كه در هیچ
هیدرانتي ،جريان وجود ندارد ،اندازهگیری ميشود.
 -01-0-2-3وسیله تنظیم فشار)Pressure Regulating Device( -

وسیلهای است كه با هدف كاهش ،تنظیم ،كنترل و محدود كردن فشار آب حراحي شده است.
 -00-0-2-3لوله اصلی اختصاصی آتشنشانی)Private Fire Service Main( -

لوله اصلي اختصاصي آتشنشاني كه در اين دستورالعمل استفاده ميشود ،شامل لوله ،اتصاالت و متعلقات آن با
ويژگي زير است.
3ا بین منبل آب و ابتدای رايزر سیستم برای سیستمهای محافظت در برابر آتش پايه آبي
2ا بین منبل آب و ورودی به سیستمهای فومساز
7ا بین منبل آب و زانويي اصلي هیدرانتهای اختصاصي يا مونیتورها
3ا لوله استفاده شده برای مکش و دهش پمپ آتشنشاني
5ا شروع از ورودی شیر يک حرفه مخزن ثقلي يا مخزن تحت فشار

1 - Flow Hydrants
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 -02-0-2-3خروجی تغذیهكننده پمپ )Pumper Outlet( -

خروجي هیدرانت است كه به منظور تأمین آب از هیدرانت به پمپها توسط آتش نشاني استفاده ميشود.
 -03-0-2-3ظرفیت درجهبندی شده)Rated Capacity( -

جريان قابل د سترس از هیدرانت در ف شار باقیمانده معین (ف شار درجهبندی شده) كه اندازهگیری يا محا سبه
شده است.
 -00-0-2-3آزمون
-0-00-0-2-3

آزمون جریان)Flow Test( -

آزموني است كه حین جريان داشتن آب و اندازهگیری دبي آب از يک هیدرانت و فشار استاتیک و فشار باقیمانده

از هیدرانت مجاور به منظور تعیین مقدار دبي قابل دسترس در آن محل انجام ميشود.
 -2-00-0-2-3آزمون جریان سریع (شستشو با حجم مناسب آب) )Flushing Test( -

آزمون سایساتم لولهكشاي با سارعت جريان باال كه برای خارج كردن خرده ريزههای باقيمانده در سایسااتم
لولهكشي ،قبل از سرويا ،انجام ميشود.
 -3-00-0-2-3آزمون هیدرواستاتیک)Hydrostatic Test( -

آزموني كه روی ساایسااتم لولهكشااي بسااته و متعلقات متصاال به آن ،از حريق اعمال فشااار داخلي افزوده بر
سیستم لولهكشي ،برای يک دوره مشخص جهت تأيید يکپارچگي سیستم و میزان نشتي انجام ميشود.
 -05-0-2-3شیر
 -0-05-0-2-3شیر یک طرفه )Check Valve( -

شیری كه فقط از يک حرف اجازه عبور جريان را ميدهد.
 -2-05-0-2-3شیر نشاندار )Indicating Valve( -

شیری ا ست با اجزايي كه ن شان ميدهد شیر باز يا ب سته ا ست .مثالهای آن شیرهای دروازهای پیچ و

يوک3

خارجي و شیرهای دروازهای دفني با محلهای نشاندار هستند.

1- Yoke
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 -2-2-3تعاریف هیدرانت
 -0-2-2-3هیدرانت )Hydrant( -

يک اتصال خارجي شیردار به سیستم تأمین آب كه اتصاالت شیلنگ را فراهم ميكند.
 -0-0-2-2-3هیدرانت بدنه خشک )Dry Barrel Hydrant( -
اين شاایر ،رايجترين نوع هیدرانت اساات كه يک شاایر كنترلي در زير عمق يخزدگي بین بدنه و قساامت پايیني 3قرار
ميگیرد.
 -2-0-2-2-3هیدرانت جریان )Flow Hydrant( -

هیدرانتي است كه برای جريان و اندازهگیری جريان آب در حول آزمون جريان استفاده ميشود.
 -3-0-2-2-3هیدرانت اختصاصی )Private Fire Hydrant( -

يک اتصال شیردار به سیستم تأمین آب است كه ميتواند يک يا چند خروجي آب داشته باشدكه برای تأمین
آب مورد نیاز خروجيهای تغذيه كننده پمپ با آب در محلهای اختصاصي استفاده ميشود.
 -0-0-2-2-3هیدرانت عمومی )Public Hydrant( -

اتصال شیردار به سیستم تأمین آب است كه ميتواند يک يا چند خروجي آب داشته باشد كه برای تأمین آب
مورد نیاز خروجيهای تغذيه كننده پمپ و شیلنگ استفاده شود.
 -5-0-2-2-3هیدرانت باقیمانده )Residual Hydrant( -

هیدرانتي است كه برای اندازهگیری فشارهای استاتیک و باقيمانده در حول آزمون جريان استفاده ميشود.
 -6-0-2-2-3هیدرانت بدنه تر )Wet Barrel Hydrant( -

نوعي هیدرانت اساات كه در محلهايي كه احتمال يخزدگي وجود ندارد ،اسااتفاده ميشااود .هر خروجي روی
هیدرانت بدنه تر با خروجي شیردار رزوه شده به شیلنگ آتش متصل ميشود.

 -1-3تعاریف انبارش

1- Footpiece
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 -0-1-3كلیات
 -0-0-1-3ارتفاع در دسترس برای انبارش )Available Height for Storage( -

حداكثر ارتفاعي كه در آن ميتوان كاالها را روی زمین انبار كرد و همچنان فاصله ضروری از اعضای سازهای و
فاصله الزامي زير اسپرينکلرها حفظ شود.
 -2-0-1-3كارتنبندی )Cartoned( -

روش انبارش متشکل از مقواهای موجدار و بسته مقوايي كه به حور كامل كاال را دربرميگیرد.
 -3-0-1-3انبارش مدارک كارتن شده )Carton Records Storage( -

انبارش كاالی كالس ( )IIIغالباً متشکل از اسناد كاغذی در كارتنهای مقوايي است.
 -0-0-1-3گربهرو )Catwalk( -

به منظور انبارش اسناد كارتنشده ،وسايل كمکي انبارش شامل توری فلزی باز يا نردههای افقي توپر كه با تکیه
بر سیستم انبارش قفسهای به عنوان يک گربهرو برای دسترس به انبار در ترازهای باال استفاده ميشود .دسترسي
به گربهروها با استفاده از پلهها صورت گرفته و حبقات مستقلي از ساختمان نميباشند.
 -5-0-1-3فاصله تا سقف )Clearance to Ceiling( -

فاصلهای كه از باالترين محل انبارش تا سقف بااليي وجود دارد.
 -6-0-1-3كاال )Commodity( -

تركیبي از فرآوردهها ،مواد بستهبندی و محفظهها كه درمجموع حبقهبندی كاال را مشخص ميكند.
 -7-0-1-3انبارش فشرده )Compact Storage( -

انبارش با استفاده از قفسههای توپر كه عمق كامل آنها از  )76in(1/9mبیشتر نباشد كه به عنوان قسمتي از
مدل انبارش فشرده هستند كه در آن فاصله عمودی بین قفسهها حداكثر  )71in.(1/36mباشد .در اين مدل غیر
از آنهايي كه بین قسمتهای قفسهای منفرد باشند ،هیچ فاصلة دودرو عمودی داخلي وجود ندارد.
 -2-0-1-3مدول انبارش فشرده )Compact Storage Module( -

نوعي واحد قفسااهبندی متشااکل از انبارش فشاارده كه به موجب آن حركت واحدها اجازه ميدهد انبار با هم
حركت داده شود تا يک واحد انبارش بدون گربهرو يا حداقل فوا صل بین واحدها ت شکیل شود .راهروها با حركت
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دادن واحد قف سهبندی ايجاد مي شوند .مدولهای انبارش ف شرده در عمل ميتوانند به صورت د ستي يا الکتريکي
باشند.
 -1-0-1-3فضابندی شده )Compartmented( -

جداسازی محصوالت در يک ظرف با استفاده از تقسیمكنندههای سفت و محکم كه يک واحد پايدار در شرايط
آتشسوزی تشکیل ميدهند.
 -01-0-1-3كانتینر (كانتینر حمل و نقل ،اصلی یا خارجی)
())Container (Shipping, Master, or Outer Container

محفظهای كه به علت ماده ت شکیلدهنده ،حراحي و ساختار به حد كافي محکم و قوی با شد كه به حور ايمن
بدون بستهبندی اضافي حمل شود.
 -00-0-1-3پالتهای متعارف )Conventional Pallets( -

وساایله كمکي برای جابجايي مواد كه به گونهای حراحي شااده تا بتواند يک بار واحد را برای دسااترسااي باز و
سريل حمل و نقل مواد ،پشتیباني كند.
 -02-0-1-3محفوظسازی )Encapsulation( -

روشي برای بستهبندی است كه يا متشکل از يک ورقه پالستیکي كه كنارهها و روی پالت بار ،شامل كاال ،بسته
يا گروهي از كاالها يا بستههای قابل سوختن ،را ميپوشاند ،يا شامل كاالی قابل سوختني است كه به حور مجزا در
ورقهای پالستیکي پیچیده شده و به حور در معرض در پالت بار انبار شده است.
 -03-0-1-3پالستیکهای منبسط شده (فوم یا سلولی) )Expanded (Foamed or Cellular) Plastics( -

پالستیکهايي كه چگالي آن به دلیل حفرههای كوچک بسیار (سلولها) ،كه ميتوانند به هم پیوسته باشند يا
نباشند و در سراسر جرم آنها پراكنده شده ،كاهش يافته است.
-00-0-1-3

كاالهای پالستیکی در معرض گروه )Exposed Group A Plastic Commodities( - A

پال ستیکهايي بدون بستهبندی و پو ششهايي كه جاذب آب با شند يا به حور محسوس خطر سوختن كاال را
به تأخیر اندازند (پیچیده شده در كاغذ يا محفوظسازی شده ،يا هر دو ،بايد در معرض در نظر گرفته شود).

فصل سوم  -تعاریف
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 -05-0-1-3مواد پالستیکی جریان آزاد )Free-Flowing Plastic Materials( -

پالستیکهايي كه هنگام آتش سوزی از محفظههاشان بیرون ميريزند ،فضاهای خالي را پر ميكنند و يک اثر
خفهكننده در آتشسوزی ايجاد ميكنند .به حور مثال :پودرها ،حبه ها ،پولکها يا اشیاء كوچک با بستهبندی نامنظم.
 -06-0-1-3خطر آتشسوزی با شدت زیاد )High-Challenge Fire Hazard( -

نوعي خطر آتشسوزی است كه در آتشسوزی انبار با توده بلند مواد قابل سوختن ،ايجاد ميشود.
 -07-0-1-3انبارش توده بلند )High-Piled Storage( -

توده جامد ،پالتبندی شده ،انبارش رک مشبک (توری) ،جعبههای مقوايي و انبارش قفسهای با ارتفاع بیش از
 )32ft(7/3mميباشد.
 -02-0-1-3انبار مواد متفرقه )Miscellaneous Storage( -

انبارش كه ارتفاع آن از  )32ft(7/66mبی شتر نبا شد ،به حور ضمني در گروه كاربرد ت صرف ديگری قرار گیرد،
بیش از  31درصد مساحت ساختمان يا  )3111ft2(732m2از منطقه تحت پوشش اسپرينکلر را تشکیل ندهد (هر
كدام بزرگتر اسااات) ،بیش از  )3111ft2(97m2در يک منطقه يا توده نباشاااد و حداقل  )25ft(3/62mاز سااااير
بخشهای انبار شده فاصله داشته باشد.
 -01-0-1-3محفظهها رو باز )Open-Top Container( -

محفظهای با هر شکلي كه روی آن به حو كامل يا تا اندازهای باز باشد و حوری چیده شده باشد كه اجازه ندهد
آب تخلیه شده از اسپرينکلر به حور آبشاری بر روی چیدمان اجناس تخلیه شود.
 -21-0-1-3بستهبندی )Packaging( -

لفافهبندی يا قرار دادن كاالها در محفظه است.
 -20-0-1-3پالت پالستیکی )Plastic Pallet( -

پالتي كه هر قسمت از ساختار آن از ماده پالستیکي تشکیل شده باشد.
 - 22-0-1-3پالت پالستیکی تقویت شده )Reinforced Plastic Pallet( -

پالت پالستیکي كه داخل آن دارای مواد تقويتكننده ثانويه (مانند فوالد يا فايبرگالس) باشد.

37

11/10/22

32

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -23-0-1-3ارتفاع سقف )Roof Height( -

فاصله بین كف تا سطح پايیني از عرشه سقف در منطقه انبارش ميباشد.
 -20-0-1-3پالت فرعی )Slave Pallet( -

پالت خاصي است كه مخصوص سیستم جابهجا كردن مواد ميباشد.
 -25-0-1-3وسایل كمکی ذخیرهسازی )Storage Aids( -

وسايل انبارش كاال ،مانند پالتها ،پوشالها ،جداكنندهها و غلطانندهها ميباشند.
 -26-0-1-3بار واحد )Unit Load( -

بار پالت يا مدول پالت است كه به شیوهای با هم نگه داشته شده است و معموالً با تجهیزات حمل و نقل مواد
جابهجا ميشوند.
 -27-0-1-3پالت چوبی )Wood Pallet( -

پالتي است كه به حور كامل از چوب با اتصالدهندههای 3فلزی ساخته شده است.
 -2-1-3انبارش پالتبندی شده ،توده توپر ،جعبه مقوایی و قفسه
 -0-2-1-3چیدمان
 -0-0-2-1-3چیدمان بسته )Closed Array( -

انبارش كاال بهگونهای كه حركت هوا از میان توده به دلیل دودروهای عمودی ،حداكثر  )6in.(352mmمحدود
شده است.
 - 2-0-2-1-3چیدمان باز )Open Array( -

انبارش كاال بهگو نه ای كه حركت هوا در میان توده به دلیل دودرو های عمودی بزرگتر از )6in.(352mm
افزايش يافته است.

1- Fasteners
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 -2-2-1-3انبارش جعبه جلو باز )Bin Box Storage( -

انبارش در جعبههای چوبي ،فلزی با پنج حرف بسااته يا جعبههای مقوايي كه روی آنها به ساامت راهرو باز
ا ست و جعبهها خود اي ستا يا دارای سازه نگه دارنده ا ست و بهگونهای حراحي شدهاند كه هیچ فا صله عمودی يا
افقي در بین جعبهها وجود نداشته و يا فاصله اندک باشد.
 -3-2-1-3انبارش پالتی )Palletized Storage( -

انبارش كاالها بر روی پالتها و يا تجهیزات كمکي ديگر انبارش كه فاصااالههای افقي ،بین رديفهای انبارش
تشکیل ميدهد.
 - 0-2-1-3پایداری توده ،تودههای پایدار )Pile Stability, Stable Piles( -

چیدماني كه در آن پا از تو سعه اولیه آتش سوزی ،احتمال فرو ريختن ،بیرون ريختن محتويات يا كج شدن
بستهها از بین فضاهای خالي ،سريل رخ ندهد.
 - 5-2-1-3پایداری توده ،تودههای ناپایدار )Pile Stability, Unstable Piles( -

چیدماني اساات كه در آن پا از توسااعه اولیه آتشسااوزی ،احتمال فروپاشااي ،بیرون ريختن محتويات يا كج
شدن بستهها از بین فضاهای خالي ،سريل رخ دهد.
 - 6-2-1-3انبارش قفسهای )Shelf Storage( -

انبارش در سازههايي با عمق حداكثر  )71in.(1/36mكه به و سیله راهروهای با عرض حداقل )71in.(1/36m
جدا شده باشد.
 -0-6-2-1-3انبارش قفسه پشت به پشت )Back-to-Back Shelf Storage( -

دو قفساااه توپر يا ساااوراخدار ،هر كدام با عمقي حداكثر  )71in(1/36mكه كل عمق آنها از )61in(3/52m
بیشتر نبوده و به وسیله مانل عمودی حولي مانند تخته چندال ،تخته خرده چوب ،ورق فلزی يا معادل آنها با قطر
منافذ حداكثر  )1/25in.(6/3mmو بدون هیچ فضای دودروی حولي و با حداكثر ارتفاع  )35ft(3/53mميباشد.
 -7-2-1-3انبارش توده جامد )Solid-Piled Storage( -

انبارش كاالهايي كه بر روی يکديگر چیده شدهاند.
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 -2-2-1-3بار واحد جامد پالستیک غیر منبسط (كارتنبندی شده یا در معرض)
((Solid Unit Load of Nonexpanded Plastic (Either Cartoned or Exposed

باری اساات كه هیچگونه حفرهای داخل آن وجود نداشااته باش اد و تنها در قساامت بیروني ميسااوزد و اغلب،
ممکن است آب از اسپرينکلرها به سطوو قابل دسترس برای سوختن برسد.
 -3-1-3انبارش رک )Rack storage( -
 -0-3-1-3عرض راهرو )Aisle Width( -

فاصله افقي بین وجه بارها در رکهای مورد نظر ميباشد.
 -2-3-1-3قطعات خودرو در رکهای قابلحمل )Automotive Components on Portable Racks( -

قطعات خودرو در رکهای قابل حمل به صورت زير تعريف ميشود:
پانلهای ابزار دقیق ،شاایشااه جلو ،مخازن سااوخت فلزی و پالسااتیکي ،محفظههای گرمكننده ،پانلهای در،
تودوزی و تز ینات داخلي ،بدنه سپر ،دستههای سیم ،ورقه فلزی ،اجزای بدنه ،موتورها ،اجزای سیستم انتقال نیرو،
مکانیسمهای فرمان ،موتورهای كمکي و چراغها  -كه همه شامل پالستیک منبسط شده يا بدون آن باشند.
اين تعريف شامل انبارش كیسههای هوا ايمني ،3تايرها و صندليهای در قفسههای قابل حمل نميباشد.
 -3-3-1-3تیغه )Bulk head( -

يک مانل عمودی در عرض قفسهها است.
 - 0-3-1-3اسپرینکلرهای موضعی )Face Sprinklers( -

ا سپرينکلرهای ا ستاندارد كه در ف ضاهای گربهروی متقاحل يا در رک قرار داده مي شوند ،كه در  1/36متری
نمای انبار راهرو هستند و برای مقابله با توسعه عمودی آتش در وجه بیروني انبارش استفاده ميشوند.
 -5-3-1-3مانع افقی )Horizontal Barrier( -

يک مانل صلب افقي كه كل رک از جمله فضاهای گربه رو را پوشانده و در فواصل قا م معین ،برای جلوگیری
از گسترش آتش نصب شده است.

1- Air Bag
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 -6-3-1-3فضای گربهروی طولی )Longitudinal Flue Space( -

فاصله ،عمود بر جهت چیدمان بار با عرض حداكثر  )23in.(631mmبین رديفهای انبارش ميباشد.
 -7-3-1-3رک )Rack( -

هر تركیبي از عضوهای عمودی ،افقي و مورب است كه مواد انبار شده را نگه ميدارد.
 -0-7-3-1-3رکهای دو ردیفه )Double-Row Racks( -

رک هايي با عمق  )32ft(7/3mيا كمتر يا رک های تک رديف پشااات به پشااات قرار گرفته كه عمق آن ها تا
 )32ft(7/3mيا كمتر باشد ،با راهروهايي كه عرض آن حداقل  )7/5ft(3/3mبین بارهای رکها باشد.
 -2-7-3-1-3رکهای متحرک )Movable Racks( -

رکهايي بر روی ريلهای ثابت كه مي توانند تنها به صورت افقي در صفحه دو بعدی به سمت جلو و عقب
حركت كنند .با جابجا سازی و پر و خالي كردن رکهای مجاور ،راهرويي با عرضهای متغیر به وجود ميآيد.
 -3-7-3-1-3رکهای چند ردیفه )Multiple-Row Racks( -

رکهايي كه بیش از  )32ft(7/3mعمق دارند يا يک رک يک يا دو رديفه كه توسااط يک راهرو با عرض كمتر
از )7/5ft(3/3mجدا شده است و عرض كلي آن بیشتر از )32ft(7/3mاست.
 -0-7-3-1-3رک قابلحمل )Portable Racks( -

رکهايي كه در يک محل نصب و ثابت نشدهاند و ميتوانند به شکلهای مختلفي چیده شوند.
 -5-7-3-1-3رکبندی تک ردیفه )Single-Row Racks( -

رک هايي كه فضاااای گر به روی حولي ندار ند و عمق آن ها تا  )6ft(3/1mبا راهرو هايي به عرض حدا قل
 )7/5ft(3/3mبین بارهای روی رکها ميباشد.
 -6-7-3-1-3سطح طاقچه رک )Rack Shelf Area( -

مساحت سطح افقي يک حاقچه در رک به صورتهای زير تعريف ميشود:
محیط راهرو يا فضاهای گربه رو با بعد اسمي  )6in.(352mmدر هر چهار حرف يا محلهای قرارگیری بارها كه
باعث پر شدن فضاهای باز (كه قبل از بارگیری ،فضای گربهروی مورد نیاز را تأمین ميكردند) ،ميشوند.
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 -7-7-3-1-3رک باز )Open Rack( -

رکهايي بدون حاقچهبندی يا با حاقچهبندی در رکهايي كه با حاقچههايي با سطح صلب در محل نصب و
ثابت شدهاند و مساحت حاقچه برابر يا كمتر از  )21ft2(3/9m2است يا دارای حاقچهای ميباشد كه توری سیمي،
شبکه میلهای يا ساير مواد كه حداقل  51درصد از مساحت رک باز است و در آن فضاهای گربه رو حفظ ميشوند.
 -2-7-3-1-3رک طاقچهای شبکه میلهای )Slatted Shelf Rack( -

ركي كه در آن حاقچهها با استفاده از يک سری تکیهگاههای تکي توپر باريک به عنوان مصالح حاقچه در محل
نصب و ثابت شده و به صورت جدا از هم با گشودگيهای منظم فاصلهبندی ميشوند.
 -1-7-3-1-3رک طاقچهای توپر )Solid Shelf Rack( -

ركي كه در آن حاقچه ها با استفاده از يک حصار توپر ،میله میله يا توری سیمي كه به عنوان مصالح حاقچه و
با دهانههای محدود در سطح آن استفاده ميشود ،نصب و ثابت شده است.
 -2-3-1-3رکبندی توپر )Solid Shelving( -

رکبندی ثابت در محل از نوع توری سیمي ،شبکه میلهای يا نوع ديگری از حاقچههای قرار گرفته داخل رکها.
مساحت حاقچه توپر توسط راهروی پیرامون آن يا فضای گربهرو در كل چهار حرف تعريف ميشود .حاقچههای
توپر كه مساحتي برابر يا كمتر از  )21ft2(3/9m2دارند ،به عنوان رکهای باز تعريف ميشوند .حاقچههای ساخته
شده از توری سیمي ،میلهها يا ساير مواد با بیش از  51درصد گشودگي و يا جايي كه فضاهای گربهرو حفظ شده
است ،به عنوان رکهای باز تعريف ميشوند.
 -1-3-1-3فضای گربهرو عرضی )Transverse Flue Space( -

فاصله بین رديفهای كاال به موازات جهت چیدمان بار است.
 -0-1-3تعاریف انبارش تایر الستیکی
 -0-0-1-3تایر بستهبندی شده با تسمه )Banded Tires( -

يک روش انبارش است كه در آن تعدادی از تايرها با تسمه به هم بسته ميشوند.
 -2-0-1-3كانال افقی )Horizontal Channel( -

هر فضای پیوستهای كه با حول بیش از  )5ft(3/5mبین اليههای افقي تايرهای ذخیره شده باشد .چنین
كانالهايي ميتواند توسط پالتها ،حاقچهها ،رکها يا ديگر چیدمانهای انبار تشکیل شود.
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 -3-0-1-3انبارش تایر بنددار )Laced Tire Storage( -

تايرهای انبار شدهای كه دو حرف تايرها همپوشاني داشته باشند و ظاهری نوار بندی شده ايجاد كنند.
 -0-0-1-3انبارش تایرهای متفرقه )Miscellaneous Tire Storage( -

انبارش تايرهای الستیکي كه وابسته به كاربری ساختمان است ،مساحت انبار بیش از )2111ft2(316 m2
نیست و تودههای انبار بر روی كف ،3بدون در نظر گرفتن روش انبارش ،بیش از  )25ft(3/6 mدر جهت سوراخهای
آج نباشند .چیدمان های قابل قبول انبارش شامل:
الف ا روی كف ،انبارش روی كف به پهلو تا ارتفاع .)32ft(7/3m
ب ا انبارش روی كف ،بر روی آج تا ارتفاع )5ft(3/5m
ج اااا ا انبار دو يا چند رديف روی رک نصااب و ثبت شااده يا قابل حمل به پهلو يا بر روی آج تاير تا ارتفاع
.)5ft(3/5m
د -انبار تک رديفه بر روی رک نصب و ثبت شده يا قابل حمل به پهلو يا روی آج تاير تا ارتفاع .)32ft(7/3m
ھ -تايرهای بنددار در رکهای تا ارتفاع .)5ft(3/5m
 -5-0-1-3انبارش تایر به پهلو )On-Side Tire Storage( -

تايرها به صورت افقي به پهلو روی هم قرار ميگیرند.
 -6-0-1-3انبارش تایرها روی آج )On-Tread Tire Storage( -

تايرها به صورت عمودی يا بر روی آجهای خود قرار گیرند.
 -7-0-1-3انبارش تایرهای پالتبندی شده )Palletized Tire Storage( -

انبارش بر روی انواع رکهای قابل حمل كه از پالت معمولي به عنوان پايه استفاده ميكند.
 -2-0-1-3انبارش هرمی تایرها )Pyramid Tire Storage( -

انبارش بر روی كف زمین كه در آن به منظور پايداری بیشتر ،تايرها به شکل هرمي بر روی هم قرار ميگیرند.
 - 1-0-1-3نمایش رک تایرهای الستیکی )Rubber Tire Rack Illustrations( -

(شکل الف-9-3-9-7الف تا الف -9-3-9-7چ را ببینید)

3 -Tread
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 -01-0-1-3تایرهای الستیکی )Rubber Tires( -

تايرهای بادی برای اتومبیلهای سواری ،هواپیما ،كامیونهای سبک و سنگین ،تجهیزات كشاورزی ،تجهیزات
ساختماني و اتوبوسها.
 -5-1-3تعاریف كاغذ رولی
 -0-5-1-3چیدمان
 -0-0-5-1-3چیدمان بسته (كاغذ) )Closed Array (Paper)( -

چیدمان ذخیره سازی عمودی ا ست كه در آن فوا صل بین ستونها در هر دو جهت كه ا ست (حداكثر  2inيا
 51میليمتر در يک جهت و  3in.يا  25میليمتر در جهت ديگر).
 -2-0-5-1-3چیدمان باز (كاغذ) )Open Array (Paper)( -

چیدمان انبارش عمودی اساات كه در آن فواصاال بین سااتونها در دو جهت حويل اساات (تمام چیدمانهای
عمودی غیر از چیدمان بسته يا استاندارد)
 - 3-0-5-1-3چیدمان استاندارد (كاغذ) )Standard Array (Paper)( -

چیدمان انبارش عمودی اساات كه در آن فواصاال بین سااتونها در يک جهت كوتاه اساات (يک اينچ يا 25
میليمتر يا كمتر) و بیش از دو اينچ يا  51میليمتر در جهت ديگر.
 -2-5-1-3انبارش كاغذ رولی تسمهبندی شده )Banded Roll Paper Storage( -

رولهايي كه با تسمه فوالدی دايرهای ( 38 in.يا  9/5میليمتر يا پهنتر) در هر انتهای رول تهیه شدهاند.
 -3-1-5-3ستون )Column( -

يک توده عمودی از رولها.
 -0-5-1-3هسته )Core( -

تیوب مركزی كه كاغذ برای تشکیل رول ،دور آن پیچیده ميشود.
 -5-5-1-3كاغذ (اصطالح كلی) )Paper (General Term)( -

اصطالحي برای تمام انواع ورقهای فشرده كه از جنا مواد الیاف حبیعي معموالً گیاهي ولي گاه معدني يا
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حیواني است و بر روی يک صفحه سیمي بسیار ريز از سوسپانسیون آبي ،شکل داده شده باشد.
 -6-5-1-3انبارش كاغذ رولی )Roll Paper Storage( -

 -0-6-5-1-3انبارش افقی رول كاغذ )Horizontal Roll Paper Storage( -

رولهای انبار شده كه مغزههای آن در صفحه افقي قرار گیرد( .انبارش به پهلو).
 -2-6-5-1-3انبارش عمودی رول كاغذ )Vertical Roll Paper Storage( -

رولهای انبار شده كه مغزههای آن در صفحه عمودی قرار گیرد( .انبارش روی انتها)
 - 3-6-5-1-3انبارش كاغذ رولی پیچیده شده )Wrapped Roll Paper Storage( -

رولهايي كه با روكش كامل كاغذ ضخیم حول هر دو جهت (كناری و انتهايي) تأمین شده است.
 - 7-5-1-3ارتفاع انبار كاغذ رولی )Roll Paper Storage Height( -

حداكثر فاصله عمودی باالی كف كه در آن به حور معمول كاغذ رولي ذخیره ميشود.
 -6-1-3تعاریف عدل پنبه
 -0-6-1-3پنبه عدل شده )Baled Cotton( -

الیاف دانه حبیعي كه در مواد تأيید شاااده صااانعتي پیچیده و محافظت شاااده اسااات( ،معموالً از كرباس،
پليپروپیلن بافته شده يا پلياتیلن ورقهای ت شکیل شده ا ست و با نوارهای فوالدی يا سیمي محافظت مي شود)؛
همچنین شاااامل كرک های كوچک (كرک جداشاااده از پنبه دانه) و ريزه هايي (مواد باقي مانده از فرآيند پنبه
پاکكني) ميباشد (جدول الف 7-9-6-3-را ببینید).
 -2-6-1-3انبارش ردیفی )Tiered Storage( -

چیدماني است كه در آن عدلها به صورت مستقیم با ارتفاع دو يا چند عدل بر روی كف چیده ميشوند.
 -01-3تعاریف دریایی )Marine Definitions( -

اين تعاريف تنها برای فصل سیستمهای دريايي به كار ميروند كه در جلد دوم اين دستورالعمل ارا ه خواهند
شد.
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 -0-01-3حد كالس )A-Class Boundary( - A
حد معین شده كه حین انجام آزمون حبق استاندارد ملي ايران شماره  ،32155-3به مدت يک ساعت در برابر
آتش مقاومت ميكند.
 -2-01-3حد كالس )B-Class Boundary( - B
حد معین شده كه حین انجام آزمون حبق استاندارد ملي ايران شماره  ،32155-3به مدت نیم ساعت در برابر
آتش مقاومت ميكند.
 -3-01-3ایستگاه ایمنی مركزی )Central Safety Station( -
ايستگاه كنترلي كه يک فرد مسؤول حضور دا م دارد و همه تجهیزات كنترل آتش در آن كنترل و نظارت
ميشوند .اگر اين ايستگاه در عرشه فرماندهي كشتي قرار نداشته باشد ،ارتباط مستقیم با پل فرماندهي گشتي بايد
با وسايلي غیر از تلفن كشتي برقرار شود.
 -0-01-3مواد حساس به حرارت )Heat-Sensitive Material( -
موادی كه نقطه ذوب آنها زير  )3311oF(923ºCقرار دارد.
 -5-01-3كج شدن )Heel( -
انحراف كشتي به يک پهلو ميباشد.
 -6-01-3زاویه كج شدن )Heel Angle( -
زاويهای است كه از تقاحل خط عمودی مركز شناور و يک خط عمود بر سطح آب تعريف ميشود.
 - 7-01-3اتصال بینالمللی ساحلی )International Shore Connection( -

اتصال پذيرفته شده جهاني كه به لوله اصلي آتشنشاني كشتي اجازه ميدهد كه به منبل تأمین آب آتشنشاني
واقل در سمت ساحل متصل شود.
 - 2-01-3سیستم دریایی )Marine System( -
سیستم اسپرينکلری كه بر روی كشتي ،قايق يا شناور ديگری نصب ميشود و منبل خود را از آبي كه در آن
شناورها است ،تأمین ميكند.
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 -1-01-3مانع حرارتی دریایی )Marine Thermal Barrier( -
ساختاری از مواد غیر قابل سوختن كه باعث صدمه نديدن ساختارهای ا صلي ك شتي مانند بدنه ،تیغههای
ساختاری و عرشه مي شود و الزامات مرزی كالس  Bرا برآورده ميكند و به گونهای عايق شده است كه اگر حبق
اسااتاندارد ملي ايران شااماره  ،32155-3آزمون شااود ،متوسااط درجه حرارت ساامت غیر در معرض آن بیش از
 321ºCاز درجه حرارت اولیه آن ،افزايش پیدا نميكند و دما در هر نقطه از  311ºCباالتر از دمای اولیه نميرود.
 -01-01-3منبع آب دریایی )Marine Water Supply( -
بخش تأمین آب سیستم اسپرينکلر از مخزن فشار آب يا مکش آب دريا با پمپ سیستم اسپرينکلر حراحي شده
كه شامل شیری است كه سیستم اسپرينکلر را از اين دو منبل آب جدا ميكند.
 -00-01-3نظارت )Supervision( -
يک سیستم هشدار سمعي و بصری در ايستگاه ايمني مركزی است كه سیستم را هنگامي كه در حال انجام
عملیات ا ست و يا هنگامي كه با يک م شکل مواجه ا ست كه به عملکرد مطلوب آن آ سیب ميزند ،ن شان ميدهد.
هشدار سیستم نظارتي بايد نشانههای مجزايي را برای هر يک از اجزای سیستم كه تحت كنترل و نظارت ا ست،
فراهم كند.
 -02-01-3زاویههای بقا )Survival Angle( -
حداكثر زاويه مجازی است كه يک كشتي پا از آسیب فرضي حبق الزام مقررات پايداری ميتواند كج شود.
 -03-01-3پله نوع )Type 1 Stair( - 0
پلهای كامال محصور شده كه تمام سطوو كشتي را كه افراد ميتوانند از آن استفاده كنند ،دربرميگیرد.
 -00-3تعاریف آویزها و مهاربندیها )Hanging and Bracing Definitions( -
Cp -0-00-3

ضاااريب لرزهای كه حركت زمین و ضااارايب پاساااخ لرزهای را مطابق آ یننامه  ،SEI/ASCE 7تحت عنوان
«حداقل بارهای حراحي ساختمانها و ساير سازهها» ،تركیب ميكند.
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نیروی افقي ناشي از بار لرزهای اعمال شده بر روی يک مهاربند در تراز تنش كاری
 -3-00-3مهاربندی چهار طرفه )Four-Way Bracing( -
مهاربندهای جانبي مجاور يا يک مجموعه مهاربند جانبي كه به منظور مقابله با حركت نسبي لولهكشي سیستم
در تمام جهات افقي ،در نظر گرفته ميشود.
 -0-00-3آویز )Hanger( -
وسیله يا مجموعهای كه برای تحمل بار ثقلي لولهكشي سیستم استفاده ميشود.
 -5-00-3مهاربند عرضی )Lateral Brace( -
يک مهاربند جانبي كه برای مقاومت در برابر حركت نسبي عمود بر محور لولهكشي سیستم ،در نظر گرفته ميشود.
 -6-00-3مهاربند طولی )Longitudinal Brace( -

يک مهاربند جانبي كه برای مقاومت در برابر حركت نسبي موازی با محور لولهكشي سیستم ،در نظر گرفته
ميشود.
 -7-00-3نیروی عمودی خالص )Net Vertical Force( -
پاسخي عمودی ناشي از زاويه نصب مهاربندهای جانبي بر روی لولهكشي سیستم است كه به علت زمینلرزه
ميباشد.
 -2-00-3انکرهای (متصلكنندههای) بعد از اجرا)Post-Installed Anchors( -
و سیله ای ا ست كه برای مت صل و محکم كردن لوله به سازه ساختمان ا ستفاده شده و در بتن سخت شده،
نصب ميشود.
Ss -1-00-3

حداكثر زمینلرزه در نظر گرفته شده برای شتاب پاسخ حیفي  1/2ثانیه ( 5درصد میرايي بحراني) ،تراز كالس
 Bبرای يک محل مشخص.

فصل سوم  -تعاریف
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 -01-00-3مجموعه جداساز لرزهای)Seismic Separation Assembly( -
مجموعهای از اتصاالت ،لولهها ،لولههای انعطافپذير و يا كوپلینگها كه اجازه حركت در تمامي جهات برای
منطبق شدن با حركت نسبي لرزهای در میان اتصاالت جداساز لرزهای ساختمان را ميدهد.
 -00-00-3مهاربند جانبی)Sway Brace( -
مجموعهای كه در نظر گرفته شده تا با اتصال به لولهكشي سیستم ،در برابر بارهای افقي لرزهای در دو جهت
مقاومت كند.
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 -0-0سطح محافظت
ساختمانيكه باسیستم اسپرينکلر خودكار محافظت ميشود ،بايددرتمام مناحق ،جز مناحقي كه در بخشهای
معیني از اين دستورالعمل حذف اسپرينکلرها مجاز شده است ،به اسپرينکلرها مجهز باشد.

 -2-0سیستمهای ناحیه محدود
0-2-0
زماني كه سیستمهای اسپرينکلر جز ي نصب ميشوند ،الزامات اين دستورالعمل بايد در حد مقتضي ،به كار
روند.
2-2-0
در هر صورت بايد استعالم الزم از مقام قانوني مسئول مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان
صورت گیرد.

 -3-0افزودنیها
مواد افزودني يا شیمیايي مورد نظر برای متوقف كردن نشت مانند سیلیکات سديم يا مشتقات آن ،شورآب (آب
نمک) و يا مواد شیمیايي با عملکرد مشابه ،نبايد در سیستمهای اسپرينکلر استفاده شوند.

 -0-0هوا ،نیتروژن یا دیگر گازهای تأیید شده
جايي كه از هوا برای شارژ ،نگهداری يا نظارت بر سیستمهای اسپرينکلر استفاده ميشود ،استفاده از نیتروژن يا
گازهای ديگر تأيید شده نیز مجاز است.

 -5-0متصل كردن اجزای سیستم غیراسپرینکلر
اجزای يک سیستم اسپرينکلر ،نبايد به عنوان تکیهگاه برای اجزای سیستم غیر اسپرينکلر استفاده شوند مگر
اينکه در اين دستورالعمل به حور صريح مجاز باشد.
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فصل پنجم
طبقهبندي تصرفات و كاالها
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 -0-5طبقهبندی تصرفات و كاالها
0-0-5
حبقهبندیهای تصرف دراين دستورالعمل بايد تنها مرتبط با الزامات حراحي ،نصب و تأمین آب اسپرينکلر باشد.
2-0-5
حبقهبندیهای تصرف نبايد به عنوان حبقهبندی عمومي خطرات تصرف در نظر گرفته شوند.

 -2-5تصرفهای كمخطر
ت صرفهای كمخطر بايد به عنوان ت صرفها يا ق سمتهايي از ساير ت صرفها تعريف شوند كه مقدار و قابلیت
سوختن محتويات كم است و آتشهايي با شدت رهايش گرمای نسبتاً كم انتظار ميرود.

 - 3-5تصرفات خطر متوسط
 -0-3-5خطر متوسط (گروه یک)
0-0-3-5

تصرفات خطر متوسط (گروه يک) بايد به عنوان تصرفها يا قسمتهايي از ساير تصرفها تعريف شوند كه
قابلیت سوختن كم است و مقدار مواد سوختني متوسط است ،ارتفاع تودههای انباشته مواد سوختني بیش از
 )1ft(2/3mنیست و آتشهايي با شدتهای رهايش گرمای متوسط انتظار ميرود.
2-0-3-5

انبارش اختصاصي و متفرقه بايد تا حد امکان مطابق با فصل  32و  ،37بر حسب اقتضاء ،محافظت شوند.
 -2-3-5خطر متوسط (گروه دو)
0-2-3-5

تصرفات خطر متوسط (گروه دو) ،تصرفها يا بخشهايي از ساير تصرفها هستند كه مقدار و قابلیت سوختن
محتويات انبار متوسط تا زياد است ،ارتفاع تودههای مواد انباشته با شدت رهايش گرمای متوسط ،بیش از
 )32ft(7/66mنیست و ارتفاع تودههای مواد انباشته با شدت رهايش گرمای زياد بیش از  )1ft(2/3mنیست.
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-2-2-3-5

انبارش اختصاصي يا متفرقه بايد بر حسب اقتضاء ،مطابق با فصل  32و 37محافظت شوند.

 -0-5تصرفات پرخطر
 -0-0-5تصرفات پرخطر (گروه یک)
تصرفات پرخطر (گروه يک) تصرفها يا بخشهايي از ساير تصرفها هستند كه مقدار و قابلیت سوختن مواد
بسیار باالست و گرد و غبار ،پرز يا مواد ديگر موجود است كه احتمال گسترش سريل آتش با شدت رهايش گرمای
باال را مطرو ميكند ،ما مايعات قابلاشتعال يا ماده قابلسوختن وجود ندارند يا مقادير آنها خیلي كم است.
 -2-0-5تصرفات پرخطر (گروه دو)
ت صرفات پرخطر (گروه دو) ،ت صرفها يا بخشهايي از ساير ت صرفها ه ستند كه شامل مايعات قابلا شتعال و
قابل سوختن متو سط تا قابل توجه ا ست يا ت صرفاتي كه اقدامات محافظتي در برابر مواد قابل سوختن در آنها
شديد است.

 -5-5خطرات تصرف خاص
 -6-5طبقهبندی كاال
 -0-6-5كلیات
 -0-0-6-5طبقهبندی كاالها

0-0-0-6-5
حبقه بندی كاال و الزامات محافظتي متناظر ،بايد براسااااس چیدمان واحدهای مجزای انبارش (مانند بار واحد،
بار پالت) باشد.
2-0-0-6-5

هنگامي كه دادههای آزمون مشخصي درباره حبقهبندی كاال توسط آزمايشگاه ملي معتبر در دسترس باشد،
استفاده از اين دادهها در تعیین حبقهبندی كاالها مجاز است.

فصل پنجم -طبقهبندی و تصرفات كاال

11/10/22

51

 -2-0-6-5كاالهای درهم
2-0-6-5

الزامات محافظتي نبايد بر اساس تركیب كلي كاالها در ناحیه آتش باشد.
2-2-0-6-5

محافظت از انبار كاالهای درهم بايد حبق الزامات چیدمان انبار و كاال با باالترين حبقهبندی انجام گیرد؛ مگر
اينكه الزامات بندهای ( )7-2-3-6-5يا ( )3-2-3-6-5برآورده شوند.
3-2-0-6-5

به كاربردن الزامات محافظتي زير برای كاالهای با حبقه خطر پايینتر درصورتي مجاز است كه ،همه موارد زير
برآورده ميشوند ،مجاز است:
تا حد  31پالت بار از كاالی با خطر بیشتر ،با توضیحي كه در بخش ( )7-6-5و ( )3-6-5داده شده است ،در
ناحیهای با مساحت كمتر از )31111ft2(7336m2مجاز است قرار گیرند.
 -3كاالی با خطر باالتر ،بايد به صورت تصادفي بهگونهای توزيل شود كه هیچ گونه باری در هیچ جهتي (از جمله
قطرها) در مجاورت آن نباشد.
 -2جاييكه محافظت سااقف بر اساااس كاالهای كالس( )Iو ( )IIميباشااد ،تعداد مجاز بارهای پالت برای حبقه
( )IVيا پالستیکهای گروه  Aبايد به  5عدد محدود شود.
 -0-2-0-6-5تفکیک كاالهای درهم

در صورتي كه مواد با خطر بیشتر ،محدود به يک منطقه معین باشند و آن منطقه مطابق با الزامات اين
دستورالعمل در برابر خطر بیشتر محافظت ميشود ،الزامات محافظتي برای كاالهای با حبقه خطر پايینتر ،برای
استفاده در منطقهای با كاالهای با حبقه خطر پايینتر مجاز است.
 -2-6-5انواع پالت
 -0-2-6-5كلیات

وقتي بارها پالتبندی ميشوند ،استفاده از پالتهای چوبي يا فلزی يا پالتهای معادل پالت چوبي دارای
استاندارد يا گواهيفني ،بايد در حبقهبندی كاالها در نظر گرفته شود.
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 -2-2-6-5پالتهای پالستیکی تقویت نشده

برای كاالهای كالس  Iتا  ،IVوقتي كه پالتهای پالستیکي پليپروپیلن تقويتنشده يا پلياتیلن چگالي باالی
تقويت نشده استفاده ميشود ،حبقهبندی واحد كاال بايد يک كالس افزايش يابد.
0-2-2-6-5

پالتهای پالستیکي پليپروپیلن تقويتنشده يا پلياتیلن چگالي باالی تقويت نشده بايد توسط يک نشانه دا مي
مشخص شوند تا نشان دهد كه پالت تقويت نشده است.
3-2-6-5

برای كاالهای كالس  Iتا  ،IVزماني كه پالتهای پالستیکي پروپیلن تقويت شده يا پلي اتیلن چگالي باالی
تقويت شده استفاده ميشود ،حبقهبندی كاال بايد  2كالس افزايش يابد ،جز برای كاالی كالس  IVكه بايد به كاالی
كارتني پالستیکي گروه  Aمنبسط نشده ،افزايش يابد.
0-3-2-6-5

اگر بر روی پالتها هیچگونه گواهينامه سازنده يا نشانهگذاری دا مي مبني بر عدم تقويتشدگي موجود نباشد،
پالتها را بايد تقويت شده فرض نمود.
0-2-6-5

برای كاالهای پالستیکي گروه  Aكه در پالتهای پالستیکي انبار شده است ،هیچ افزايشي در حبقهبندی الزامي
نیست.
5-2-6-5

برای محافظت اسپرينکلر ،تنها در سقف ،هنگامي كه از پالتهای پالستیکي استفاده ميشود و جايي كه سیستم
اسپرينکلر از اسپرينکلرهای اسپریكننده با حداقل ضريب  kمعادل ( K-36/1)231استفاده ميكند ،الزامات بندهای
( )2-2-6-5و ( )7-2-6-5را نبايد به كار برد.
6-2-6-5

الزامات بندهای ( )2-2-6-5تا ( )3-2-6-5نبايد برای پالت های غیر چوبي كه خطر آتش برابر يا كمتر از
پالتهای چوبي دارند و برای همین عنوان دارای گواهينامه يا استاندارد هستند ،به كار برده شوند.

فصل پنجم -طبقهبندی و تصرفات كاال
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7-2-6-5

برای كاالهای كالس  Iتا  IVانبار شده بر روی پالتهای پالستیکي وقتي از پالتهای پالستیکي غیر از چوب،
فلز يا پليپروپیلن يا پلياتیلن با چگالي باال استفاده ميشود ،حبقهبندی واحد كاال بايد توسط آزمايشگاهي ملي با
انجام آزمون خاص تعیین شود يا بايد  2كالس افزايش داده شود.
 -3-6-5كالسهای كاالها
 -0-3-6-5كالس )Class I( I

كاالی كالس  Iبايد زماني به عنوان محصاااول غیر قابل ساااوختني تعريف شاااود كه يکي از معیارهای زير را
برآورده كند:
 -3به حور مستقیم بر روی پالتهای چوبي قرار گرفته باشد.
 -2در كارتنهای موجدار تک اليه ،با استفاده از جداكنندههای مقوايي تک اليه يا بدون آنها ،با پالت يا بدون
آن ،قرار گرفته باشد.
 -7بار واحد كه در پالستیک حرارتي يا كاغذ ،با پالت يا بدون آن ،پیچیده شده است.
 -2-3-6-5كالس )Class II( II

محصولي غیر قابل سوختن كه داخل جعبههای چوبي با جدارهای باريک يا جعبههای چوبي جامد ،كارتنهای
مقوايي مواج چند اليه يا مواد بستهبندی مشابه قابلسوختن با پالت يا بدون پالت قرار دارد.
 -3-3-6-5كالس )Class III( III
0-3-3-6-5

كالس  ،IIIمح صولي كه از چوب ،كاغذ ،الیاف حبیعي يا پال ستیکهای گروه  Cبا كارتن ،صندوق يا جعبه و با
پالت يا بدون آن تهیه شده باشد.
2-3-3-6-5

كاالی كالس  IIIمجاز است مقدار محدودی ( 5درصد وزني يا حجمي) از پالستیکهای گروه  Aيا  Bرا شامل
شود.
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 -0-3-6-5كالس )Class IV( IV
-0-0-3-6-5

كالس IV

كاالی كالس  IVمحصول با پالت يا بدون آن است كه يکي از شرايط زير را برآورده كند:
 -3تمام يا قسمتي از آن از پالستیکهای گروه  Bساخته شده باشد.
 -2از مواد پالستیکي گروه  Aبا قابلیت جاری شدن است.
 -7خود كاال يا بستهبندی آن شامل مقدار قابل توجهي (  5تا  35درصد وزني و يا  5تا  25درصد حجمي) از
پالستیکهای گروه  Aباشد.
2-0-3-6-5

باقيمانده مواد ميتواند از فلز ،چوب ،كاغذ ،الیاف حبیعي يا مصنوعي يا پالستیکهای گروه  Bيا گروه  Cباشند.
 -0-6-5طبقهبندی پالستیکها ،االستومرها و الستیکها
پالستیکها ،االستومرها و الستیکها بايد به صورت گروه های  B ،Aيا  Cحبقهبندی شوند.
 -0-0-6-5گروه A

مواد زير بايد در گروه  Aقرار گیرند:
( ABS -3كوپلیمر اكريلونیتريل -بوتادين استايرن)
 -2استال (پلي فرمالد ید)
 -7اكريلیک (پلي متیل متاكريالت)
 -3الستیک بوتیل
( EPDM -6الستیک اتیلن پروپیلن)
( ERP -3پلياستر تقويتشده با الیاف شیشه)
 -3الستیک حبیعي (اگر منبسط شده باشد)
 -1الستیک نیتريل (الستیک اكريلونیتريل -بوتادين)
( PET -9پلياستر گرما نرم)
 -31پليبوتادين
 -33پليكربنات
 -32االستومر پلياستر
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 -37پلياتیلن
 -33پليپروپیلن
 -35پلياستايرن
 -36پلياورتان
( PVC -33پلي وينیلكلريد -با نرمي زياد با جزء پالستیسايزر بیشتر از  21درصد) (به ندرت يافت ميشود)
( SAN -31استايرن اكريلونیتريل)
( SBR -39الستیک استايرن -بوتادين)
 -2-0-6-5گروه B

مواد زير بايد به عنوان گروه  Bحبقهبندی شوند:
 -3مواد سلولزی (سلولز استات ،بوتیرات استات سلولز و اتیل سلولز)

 -2الستیک كلروپرن )(Chloroprene
 -7فلوروپالستیکها ( ECTFEكوپولیمراتیلن-كلرو تریفلورو -اتیلن -ETFE ،كوپولیمراتیلن -تترا فلورواتیلن)
 -3الستیک حبیعي (منبسط نشده)
 -5نايلون (نايلون  ،6نايلون ) 6/6
 -6الستیک سیلیکون
 -3-0-6-5گروه C

مواد زير بايد در گروه  Cحبقهبندی شوند.
 -3فلورو پالستیکها ( -PCTFEپليكلروتری فلو ورواتیلن PTFE ،پليتترا فلو ورو اتیلن)
 -2مالمین (مالمین فرمالد ید)
 -7فنلیک
( PVC -3پليوينیلكلرايد -انعطافپذير PVC -با محتوای پالستیسايزر تا حد  21درصد )
( PVDC -5پليوينیلیدن كلرايد)
( PVDF -6پليوينیلیدن فلورايد)
 ( PVF -3پليوينیل فلورايد)
 -1اوره (اوره فرمالد ید)
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0-0-6-5

الستیکهای گروه  Aبايد عالوه بر گروهبندی اصلي به زير گروههای منبسط شده يا منبسط نشده تقسیم شوند.
0-0-0-6-5

اگر يک كاالی كارتني بیش از  31درصد (حجمي) پالستیک منبسط شده داشته باشد بايد به عنوان پالستیک
كارتني منبسط شده در معرض محافظت شود.
2-0-0-6-5

كاالهای در معرض شامل بیش از  25درصد حجمي پالستیک منبسط شده تشکیل بايد به عنوان پالستیک
منبسط شده در معرض ،محافظت شوند.
 -5-6-5طبقهبندی ذخیرهسازی كاغذ رول شده
برای اهداف اين دستورالعمل ،حبقهبندی كاغذ شرو داده شده در بندهای ( )3-5-6-5تا ( )3-5-6-5بايد برای
تعیین معیارهای حراحي سیستم اسپرينکلر استفاده شود و به كار رود.
 -0-5-6-5طبقه سنگین وزن

اين حبقه شامل انبار مقوا و كاغذ با وزن پايه ( )21lb(9/3kgوزن در هر  3111ft2يا  )92/2m2ميباشد.
 -2-5-6-5طبقه میان وزن

اين حبقه بايد شاااامل حیف گساااترده از كاغذها با وزن پايه (وزن در هر  3111ft2يا  )92/2m2از  3/5kgتا
 31lb(9/3kgتا  )21lbباشد.
 -3-5-6-5طبقه سبک وزن

اين حبقه بايد شامل كاغذهايي با وزن پايه (وزن در هر  3111ft2يا )92/2m2كمتر از  )31lb(3/5kgباشند.
 -0-5-6-5تیشو
0-0-5-6-5

تیشوها شامل حیف وسیعي از كاغذهای تنزيب ميشود كه در بعضي موارد نسبتاً شفاف هستند.
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2-0-5-6-5

برای اهداف اين د ستورالعمل ،تی شو بايد به عنوان نوعي جاذب ،نرم ،بدون در نظر گرفتن وزن پايه ،نمد كرپ
و بهداشتي شامل دستمال صورت ،سفره ،دستمال حمام و دستمال كاغذی تعريف شود.
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 -0-6كلیات
اين فصل الزامات كاربرد صحیح سختافزار و اجزای سیستم اسپرينکلر را فراهم ميكند.
 -0-0-6دارای استاندارد یا گواهینامه فنی
0-0-0-6

مواد يا وسايلي كه به حور خاص توسط اين دستورالعمل تعیین نشده است ،بايد مطابق با همه شرايط ،الزامات
و محدوديتهای كاربردی كه برای آن دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند ،استفاده شوند.
0-0-0-0-6

در تمامي الزامات مربوط به استاندارد يا گواهينامه خاص بايد احالعات فني و دستورالعملهای نصب تجهیز
مشخص شده باشند.
2-0-0-6

به جز الزاماتي كه در بندهای ( )7-3-3-6و ( )3-3-3-6و يا ( )5-3-3-6برآورده شده باشد ،تمام مواد و
وسايلي كه برای عملکرد موفق سیستم ضروری ميباشند ،بايد دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشد.
0-2-0-0-6

اجزا و قطعات شیر (شامل تريم ،3بخشهای داخلي ،واشرها و مشابه آن) الزامي به داشتن استاندارد يا گواهينامه
فني جداگانه ندارند.
3-0-0-6

تجهیزاتي كه در جدول ( )3-3-7-6و ( )3-3-6مجاز شدهاند ،الزامي نیست دارای استاندارد يا گواهينامه فني
باشند.
0-3-0-0-6

لوله و اتصاالت غیرفلزی كه در جدول ( )7-3-3-6و ( )3-3-6ذكر شدهاند بايد دارای استاندارد يا گواهينامه
فني باشند.

1- Trim
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0-0-0-6

موادی كه الزامات بندهای ( )2-5-3-3-9( ،)2-3-3-9و ( )7-5-3-3-9را برآورده ميكنند ،الزامي نیست
دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشند.
5-0-0-6

اقالمي كه بر عملکرد سیستم تأثیری ندارند ،مانند لولهكشي تخلیه ،شیرهای تخلیه و نشانگرها ،الزامي نیست
دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشند.
6-0-0-6

دستورالعملهای تأيیديه مواد يا وسايل جديد بايد اجزای سیستم موجود ،شامل سیاالت حامل ،را شناسايي و
مشخص كنند كه با اجزاء ،وسايل يا مواد دارای تأيیديه جديد ،سازگاری دارند.
0-6-0-0-6

اين الزامات گواهينامه يا استاندارد ،بايد برای اصالحات انجام شده بر روی مواد يا مواد شیمیايي ،برای اجزای
دارای استاندارد يا گواهينامه ،در جدول ( )3-3-7-6و ( )3-3-6نیز انجام شود.
 -2-0-6اجزای تعمیر شده
0-2-0-6

استفاده از شیرها و وسايل تعمیر شده 3به عنوان تجهیزات جايگزين در سیستمهای موجود مجاز است.
2-2-0-6

استفاده از اسپرينکلرهای تعمیر شده در سیستمهای جديد يا موجود مجاز نميباشد.
 -3-0-6فشار مجاز

2

اجزای سیستم بايد برای حداكثر فشار كاری كه سیستم در معرض آن قرار ميگیرد ،ردهبندی شده باشد ولي
نبايد اين فشار كمتر از  )35psi(32/3barبرای اجزای نصب شده باالی سطح زمین و  )351psi(31/3barبرای
اجزای نصب شده زير زمین مجاز باشد.

1- Reconditioned
2- Rated
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 -2-6اسپرینکلرها
 -0-2-6كلیات
تنها نصب اسپرينکلرهای نو مجاز ميباشند.
0-0-2-6

وقتي اسپرينکلر به هر دلیل از محل خود باز شود ،مجاز به نصب مجدد نميباشد.
 -2-2-6شناسایی اسپرینکلر
تمامي اسپرينکلرها بايد با يک يا دو حرف الفبای انگلیسي بزرگ برای شناسايي سازنده و بالفاصله بعد از آن
سه يا چهار عدد برای شناسايي يک اسپرينکلر منحصر به فرد با ضريب ( Kاندازه روزنه ،)3مشخصه دفلکتور،
درجهبندی فشار و حساسیت حرارتي به حور ثابت عالمتگذاری شوند.
 -3-2-6مشخصههای تخلیه اسپرینکلرها
 -0-3-2-6كلیات

مگر در مواردی كه الزامات بندهای ( )7-7-2-6( ،)2-7-2-6و ( )3-7-2-6برآورده شوند ،ضريب  ،Kمیزان
تخلیه نسبي و شناسه عالمتگذاری برای اسپرينکلرهای با ضرايب  Kمتفاوت بايد مطابق با جدول ()3-7-2-6
باشد.
 -2-3-2-6رزوههای لوله

اسپرينکلرهای دارای استاندارد يا گواهينامه فني كه رزوههای اتصال به لوله آنها با موارد موجود در جدول
( )3-7-2-6متفاوت است ،مجاز هستند.
 -3-3-2-6ضرایب Kبزرگتر از (K-22)011

اسپرينکلرهای موجود در لیست استاندارد يا گواهينامه فني با ضرايب اسمي  Kبزرگتر از  )311(K-28ميباشند،
بايد جريان را به اندازه  311درصد در مقايسه با اسپرينکلر دارای ضريب اسمي  )11(K–5.6افزايش دهند.

1 - Orifice
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 -0-3-2-6اسپرینکلرهای مسکونی

استفاده از اسپرينکلرهای مسکوني با ضرايب  Kغیر از آنچه در جدول ( )3-7-2-6آمده است ،مجاز هستند.
 -5-3-2-6ضرایب  CMSA،Kو ESFR

اسپرينکلرها با كاربرد مخصوص حالت كنترل ( )CMSAو اسپرينکلرهای زوداحفاكننده واكنش سريل ()ESFR
بايد حداقل ضريب  Kاسمي برابر با  (160) K-11.2داشته باشند.
 -6-2-3-6ضریب  Kبرای ESFR

ضريب  Kاسپرينکلر ( )ESFRبايد متناسب با خطر انتخاب شود.
 -0-2-6محدودیتهای تصرف
اسپرينکلرها نبايد برای محافظت قسمتي از حبقهبندی تصرف ،دارای استاندارد يا گواهينامه شوند مگر اينکه
الزامات بندهای ( )3-3-2-6و ( )2-3-2-6برآورده شده باشد.
 -0-0-2-6اسپرینکلرهای مسکونی

اسپرينکلرهای مسکوني بايد برای قسمتهايي از تصرفهای مسکوني مطابق آنچه كه در بند ( )3-5-3-1تعريف
شده است ،دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -2-0-2-6اسپرینکلرهای ویژه

اسپرينکلرهای ويژه مجاز هستند كه جهت محافظت از يک ساختار خاصي در يک بخش از حبقهبندی ،دارای
استاندارد يا گواهينامه باشند( .به بند  1-3-1مراجعه شود).

 -5-2-6مشخصههای دمایی
0-5-2-6

اسپرينکلرهای خودكار بايد بازوهای قاب ،صفحه منحرفكننده جريان ،ماده پوششي يا حباب (المپ) مايل رنگ
شده مطابق با الزامات جدول ( )3-5-2-6يا الزامات بند ( )2-5-2-6يا بندهای ( )7-5-2-6و ( )3-5-2-6و (-6
 )5-5-2داشته باشند.
2-5-2-6

يک نقطه باال سر دفلکتور ،ماده پوششي يا بازوهای رنگ شده قاب برای شناسايي رنگ اسپرينکلرهای مقاوم در
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برابر خوردگي بايد مجاز باشد.
3-5-2-6

رنگ شناسايي برای اسپرينکلرهای تز یني مانند اسپرينکلرهای رنگ شده يا روكششده كارخانهای يا برای
اسپرينکلرهای مخفي ،هم سطح 3و فرو رفته (توكار) 2الزامي نیست.
0-5-2-6

الزامي به كدبندی رنگي بازوهای قاب اسپرينکلرهای نوع حبابدار نميباشد.
5-5-2-6

رعايت كدبندی رنگ مطابق جدول ( )3-5-2-6جهت مايل داخل اسپرينکلرهای حبابدار الزامي است.
 -6-2-6پوششهای خاص
 - 0-6-2-6مقاوم در برابر خوردگی
0-0-6-2-6

اسپرينکلرهای مقاوم در برابر خوردگي دارای استاندارد يا گواهينامه فني ،بايد در محلهايي نصب شوند كه
مواد شیمیايي ،رحوبت يا ديگر بخارات خورنده تا حدی وجود دارند كه سبب خوردگي چنین وسايلي شود.
2-0-6-2-6

مگر در مواردی كه الزامات بند ( )7-3-6-2-6برآورده شوند ،پوششهای مقاوم در برابر خوردگي بايد تنها
توسط سازنده اسپرينکلر و مطابق با الزامات بند ( )7-3-6-2-6به كار برده شوند.
3-0-6-2-6

هر آ سیبي كه به پو شش محافظ در زمان ن صب بر سد بايد فوراً تنها با ا ستفاده از پو شش سازنده ا سپرينکلر
بهروش تأيید شده ،تعمیر شود بهگونهای كه هیچ ق سمتي از ا سپرينکلر پا از كامل شدن ن صب فاقد پو شش
نباشد.

1- Flush
2- Recessed
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جدول  -0-3-2-6شناسایی مشخصههای تخلیه اسپرینکلر
ضریب  Kاسمی

ضریب  Kاسمی

L min (bar)  gpm(psi) 
12

12

درصد

محدوده ضریب

محدوده ضریب K

K




2

1

L min (bar) 

)gpm(psi


12

تخلیه

نوع رزوه شده

K -5/6

اسمی

3/3

21

3/7-3/5

39-22

25

1⁄2in. NPT

3/9

23

3/1-2/1

26-29

77/7

1⁄2in. NPT

2/1

31

2-6-2/9

71-32

51

1⁄2in. NPT

3/2

61

3/1-3/3

53-67

35

1⁄2in. NPT

5/6

11

5/7-5/1

36-13

35

1/1

335

3/3-1/2

313-331

331

33/2

361

31/3-33/3

359-366

211

1⁄2in. NPT
3⁄4in. NPTيا
1⁄2in. NPT
3⁄4in. NPTيا1⁄2in. NPT

33/1

211

37/5-33/5

395-219

251

3⁄4in.NPT

36/1

231

36/1-33/6

273-253

711

3⁄4in.NPT

39/6

211

31/6-21/6

232-713

751

1in.NPT

22/3

721

23/7-27/5

733-737

311

1in.NPT

25/2

761

27-9-26/5

739-713

351

1in.NPT

21/1

311

26/6-29/3

719-371

511

1in.NPT

نکته :ضريب  Kاسمي برای اسپرينکلرهای نوع خشک به منظور انتخاب اسپرينکلر ا ستفاده مي شود .بند ( )7-9-3-3-27برای كاربرد
ضرايب  Kدر نظر گرفته شده جهت اسپرينکلر نوع خشک برای محاسبه هیدرولیکي مراجعه شود.
جدول  -0-5-2-6درجهبندیهای دما ،طبقهبندی و كدبندیهای رنگ
حداكثر دمای سقف

درجهبندی دما

طبقهبندی

كد رنگ

رنگهای حباب شیشهای
نارنجي يا قرمز

oF

oC

oF

oC

دما

311

71

375-331

53-33

معمولي

بيرنگ ،يا مشکي

351

66

335-225

39-313

متوسط

سفید

زرد يا سبز

225

313

251-711

323-339

باال

آبي

آبي

711

339

725-735

367-393

خیلي باال

قرمز

بنفش

735

393

311-335

213-236

خیليخیليباال

سبز

مشکي

335

236

511-535

261-712

فوقالعاده باال

نارنجي

مشکي

625

729

651

737

فوقالعاده باال

نارنجي

مشکي

 -2-6-2-6رنگآمیزی
0-2-6-2-6

اسپرينکلرها تنها بايد توسط سازنده آن رنگ شوند.
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2-2-6-2-6

جايي كه ا سپرينکلرها تو سط ك ساني غیر از سازنده ا سپرينکلر رنگ شده با شند ،بايد با ا سپرينکلرهای دارای
استاندارد يا گواهينامه ،نو با همان مشخصهها شامل ضريب  ،Kپاسخ حرارتي و توزيل آب ،جايگزين شوند.
3-2-6-2-6

جاييكه صفحات پو شاننده ا سپرينکلرهای مخفي تو سط ك ساني غیر از سازنده رنگ شوند ،صفحه پو شاننده
بايد جايگزين شود.
 -3-6-2-6نازکكاریهای تزئینی
0-3-6-2-6

نازکكاریهای تز یني بايد تنها توسااط سااازنده برای اسااپرينکلرها و اگر قابل كاربرد باشااد ،برای صاافحات
پوشاننده مخفي آنها به كار رود.
2-3-6-2-6

جاييكه اسپرينکلرها با نازکكاریهای تز یني استفاده مي شوند بايد بهحور مشخص برای آن دارای استاندارد
يا گواهينامه باشند.
 -0-6-2-6پوششهای محافظ
0-0-6-2-6

ا سپرينکلرهای محافظتكننده از مناحق پا شش و اتاقهای اختالط با كاربرد رزين ،بايد در برابر باقيماندههای
پاشش مازاد موثر در زمان رخداد آتشسوزی ،محافظت شوند.
2-0-6-2-6

در محلهايي كه مطابق بند ( )3-3-6-2-6محافظت ميشاااوند ،بايد از كیساااههای سااالفوني با ضاااخامت
 )1/117in.(1/136mmيا كمتر و يا كیسههای كاغذی نازک استفاده شود.
3-0-6-2-6

اسپرينکلرهايي كه رنگ يا پوشش داده شدهاند را بايد مطابق با الزامات بند ( )2-2-6-2-6جايگزين نمود.
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 -7-2-6قابها 0و صفحههای پوشاننده
0-7-2-6

صفحهها ،قابهای پوشاننده يا ساير وسايلي كه برای پوشش فضای حلقوی دور اسپرينکلر استفاده مي شوند،
بايد فلزی يا برای استفاده دور اسپرينکلر دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
2-7-2-6

قابهايي كه برای اسپرينکلرهای مخفي ،توكار ،فرورفته و هم سطح استفاده مي شوند ،بايد به عنوان بخشي از
مجموعه اسپرينکلر دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
3-7-2-6

صفحههای پو شانندهای كه برای ا سپرينکلرهای مخفي ا ستفاده مي شوند ،بايد به عنوان بخ شي از مجموعه
اسپرينکلر دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
0-7-2-6

بتونهكاری يا چسبكاری برای آببندی منفذ يا ثابت نگاه داشتن صفحه پوشاننده پنهان يا قاب مجاز نیست.
 -2-2-6محافظها
اسپرينکلرهايي كه در معرض صدمات مکانیکي هستند ،بايد با استفاده از محافظهای دارای استاندارد يا
گواهينامه ،محافظت شوند.
 -1-2-6اسپرینکلرهای یدكی ذخیره
0-1-2-6

حداقل  6اسپرينکلر يدک بايد در محل نگهداری شوند تا به سرعت با اسپرينکلرهای عمل كرده يا به هر نحو
آسیب ديده ،جايگزين شوند.
2-1-2-6

اسپرينکلرها بايد با نوع و درجهبندیهای دمايي اسپرينکلرهای نصب شده در محل مشابه باشند.

1- Escutcheons
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3-1-2-6

اسااپرينکلرها بايد در كابینت قرار گرفته و در محلي نگهداری شااوند كه دمای آنها از  71درجه ساالساایوس
(311درجه فارنهايت) بیشتر نشود.
0-1-2-6

در جاهايي كه ا سپرينکلرهای خ شک با حولهای مختلف ن صب مي شوند ،ا سپرينکلرهای خ شک يدكي الزم
نیست ،به شرحي كه راه بازگشت سیستم به سرويا ايجاد شده باشد.
5-1-2-6

ذخیره اسپرينکلرهای يدكي بايد شامل تمام انواع و درجهبندیهای نصب شده و به شرو زير باشد:
 -3برای تأسیسات محافظت شده با كمتر از  711اسپرينکلر  -نبايد كمتر از  6اسپرينکلر باشد.
 -2برای تأسیسات محافظت شده با  711تا  3111اسپرينکلر  -نبايد كمتر از  32اسپرينکلر باشد.
 -7برای تأسیسات محافظت شده با بیش از  3111اسپرينکلر -نبايد كمتر از  23اسپرينکلر باشد.
6-1-2-6

برای هرنوع اسااپرينکلر موجود در كابینت ذخیره بايد يک آچار مخصااوص اسااپرينکلر ،برای نصااب يا تعويض
اسپرينکلرها در سیستم توسط سازنده فراهم شده باشد.
7-1-2-6

لیستي از اسپرينکلرهايي كه در محل نصب شدهاند ،بايد در كابینت 3اسپرينکلر نصب شود.
0-7-1-2-6

لیست بايد شامل موارد زير باشد:
 .3شماره شناسايي اسپرينکلر ) (SINدر صورت وجود ،يا نام سازنده ،نوع صفحه منحرفكننده جريان ،روزنه،
مدل ،حساسیت حرارتي و درجهبندی فشار.
 .2شرو كلي
 .7تعداد هر نوع در كابینت

1 - Cabinet
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 تاريخ صدور يا بازنگری لیست.3

 باالی سطح زمین0 لوله و تیوب-3-6
 كلیات-0-3-6
0-0-3-6

-6( ) را برآورده يا فراتر از آن باشد و يا مطابق با بند3-3-7-6( لوله يا تیوب بايد يکي از استانداردهای جدول
.) باشد1-3-7
 ابعاد و مصالح تیوب یا لوله-0-0-3-6 جدول
ابعاد و مصالح

استاندارد

)لولهكشی آهنی (جوش داده شده و بدون درز
Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded and Specification for Black and
Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use
Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and
Seamless Wrought Steel Pipe
Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe

ASTM A 795
ANSI/ASTMA53
AnSI/ASME B36.10M
ASTM 135

)لوله مسی ( نورد و بدون درز
Specification for Seamless Copper Tube
Specification for Seamless Copper Water Tube
Specification for General Requirements for Wrought Seamless Copper and
Copper-Alloy Tube
Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering Applications of Copper and
Copper-Alloy Tube
Brazing Filler Metal (Classification BCuP-3 or BCuP-4)
Solder Metal, Section 1: Solder Alloys Containing Less Than 0.2% Lead
and Having Solidus Temperatures Greater than 400°F
Alloy Materials
CPVC
Nonmetallic Piping Specification for Special Listed Chlorinated Polyvinyl
chloride (CPVC) Pipe

ASTM B 75
ASTM B 88
ASTM B 251
ASTM 813
AWS A5.8
ASTM B 32
ASTM B 446
ASTM B 442

لوله برنجی
Specification for Seamless Red Brass Pipe

ASTM B 43

0-0-0-3-6

.) مجاز باشد23in.(1/6mلوله زيرزمیني بايد برای امتداد داخل ساختمان از حريق ديوار يا دال حداكثر

1 - Tube
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2-0-3-6

لوله فوالدی بايد مطابق بندهای ( )7-6-6( ،)2-7-6يا ( )3-7-6باشد.
3-0-3-6

تیوب مسي بايد مطابق بند ( )5-7-6باشد.
0-0-3-6

لوله غیرفلزی بايد مطابق با بند ( )3-7-6باشد.
5-0-3-6

لوله برنجي بايد مطابق با بند ( )3-7-6باشد.
 -2-3-6لوله فوالدی -جوش داده شده یا نورد شیاردار شده

0

زماني كه لوله فوالدی ارجاع شده در جدول ( ،)3-3-7-6به كار برده مي شود و با جو شکاری مطابق بند (-6
 ،)2-5يا لوله و ات صاالت نورد شیاردار شده مطابق بند ( ،)7-5-6مت صل مي شود ،حداقل ضخامت ا سمي ديواره
لوله برای فشاااارهای تا  )711psi(21/3barبايد ،رده  31برای لوله با اندازههای تا  ،)5in(325mmبرای لولههای
اناادازه  )6in(351mmبرابر  )1/373in(7/31mmو برای لولااههااای  211mmتااا  1in.(251mmتااا ،)31in.
 )1/311in.(3/31mmو برای لولههای  )32in.(711mmبرابر  )1/77in.(1/71mmباشد.
 -3-3-6لولههای فوالدی -رزوه شده
هنگامي كه لوله فوالدی ارجاع شده در جدول ( ،)3-3-7-6با اتصاالت رزوهای ارجاع شده در بند ( )3-5-6يا
توسط اتصاالتي با لوله با تراش شیاردارشده 2متصل ميشود ،حداقل ضخامت ديواره لوله برای فشارهای باالتر از
 )711psi(21/3barبايد مطابق با جدول پیشتعیینشده رده ] 71برای اندازه )1in.(211mmو بزرگتر[ و يا جداول
پیشتعیینشده رده ] 31برای اندازه كمتر از [)1in.(211mmباشد.
 -0-3-6لولههای فوالدی ویژه دارای استاندارد یا گواهینامه فنی
محدوديتهای فشار و ضخامت ديواره برای لولههای فوالدی كه به حور ويژه مطابق بند ( )1-3-7-6دارای

3 - Roll-grooved
2 - Cut grooves

11/10/22

21

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

استاندارد يا گواهينامه فني هستند ،مجازند مطابق با الزامات گواهينامه لوله و يا منتشر شده توسط مرجل ذیصالو
باشند.
 -5-3-6تیوب مسی
تیوب مسي همانطور كه در استانداردهای موجود در جدول ( )3-3-7-6مشخص شده است ،هنگامي كه در
سیستمهای اسپرينکلر استفاده ميشود بايد دارای ضخامت ديواره از نوع  ،Kنوع  Lيا نوع  Mباشد.
 -6-3-6لوله برنجی
لوله برنجي كه در جدول ( )3-3-7-6م شخص شده تاابعاد  )6in.(351mmو برای ف شار  )335psi(32barبا
وزن ا ستاندارد مجاز به ا ستفاده ا ست و برای ف شار  )711psi(21/3barو ابعاد  )1in.(211mmبا وزن خیلي زياد
مجاز به استفاده است.
 -7-3-6لوله غیرفلزی
مطابق جدول ( )3-3-7-6مناسب بودن لوله غیرفلزی در نصب اسپرينکلر خودكار بررسي شده و برای اين
منظور دارای استاندارد يا گواهينامه ميباشند.
0-7-3-6

نصب لوله غیرفلزی دارای استاندارد يا گواهينامه بايد مطابق با محدوديتهای تأيیديه آنها ،شامل
دستورالعملهای نصب ،باشد.
0-0-7-3-6

دستورالعملهای نصب و راهاندازی شركت سازنده بايد شامل محدوديتهای تعیینشده در استاندارد يا
گواهينامه آن باشد.
2-7-3-6

وقتي كه لوله غیرفلزی در سیستمهای تركیب شده به كار ميرود كه از لولههای فوالدی پوشش داده شده از
داخل با مواد مانل خوردگي و لوله غیرفلزی استفاده ميكنند ،پوشش لوله فوالدی بايد از لحاظ سازگاری با لوله
غیرفلزی در آزمايشگاه بررسي شود.
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3-7-3-6

هنگامي كه لوله غیرفلزی در سیستمهای تركیبشده با لولههای فلزی بدون پوشش داخلي استفاده ميشوند،
هیچگونه ارزيابي اضافي الزم نیست.
0-7-3-6

هنگامي كه لوله غیرفلزی در سیستمهای تركیب شده با استفاده از لوله فوالدی به كار ميرود ،روغنهای برش
و روانكنندهها به كار رفته برای لوله فوالدی بايد با مواد لوله غیرفلزی سازگار باشند.
5-7-3-6

مواد آتشبند كه برای كاربرد در منافذ لوله غیرفلزی مورد نظر است ،بايد از لحاظ سازگاری با مواد لوله غیرفلزی
بررسي شود.
6-7-3-6

لوله غیرفلزی دارای استاندارد يا گواهينامه برای تصرفهای كم خطر بايد مجاز به نصب در اتاقهای خطر
متوسط تصرفهای كم خطری كه مساحت اتاق كمتر از  )311ft2(73m2است ،باشند.
7-7-3-6

لوله غیرفلزی نبايد برای بخشهايي از يک حبقهبندی تصرف دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
2-7-3-6

لوله و تیوب دارای استاندارد يا گواهينامه فني
0-2-7-3-6

انواع ديگر لوله و تیوب كه برای منا سب بودن در ن صب ا سپرينکلر خودكار برر سي و برای اين نوع سرويا
دارای ا ستاندارد يا گواهينامه ميبا شند ،شامل لوله فوالدی و  CPVCبوده ،ولي محدود به آنها نی ست و با آنچه
در جدول ( )3-3-7-6آورده شده متفاوت است ،بايد در جايي مجاز باشد كه مطابق با محدوديتهای تعیین شده
در استاندارد يا گواهينامهها( ،شامل دستورالعملهای نصب) نصب شده باشد.
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2-2-7-3-6

لولهها و تیوبهای دارای اسااتاندارد يا گواهينامه ،برای تصاارفات كم خطر ،مجاز به نصااب در اتاقهای خطر
متوسط با مساحت اتاق كمتر از  )311ft2(73m2در تصرفهای كمخطر هستند.
3-2-7-3-6

لوله يا تیوب نبايد برای بخشهايي از يک حبقهبندی تصرف دارای استاندارد يا گواهينامه شود.
0-2-7-3-6

خم كردن لوله و تیوب دارای ا ستاندارد يا گواهينامه ،بايد همانحور كه در ا ستاندارد يا گواهينامه آنها مجاز
شمرده شده است ،انجام شود.
 -1-7-3-6خم كردن لوله و تیوب
0-1-7-3-6

خم كردن لوله فوالدی رده  31يا هر لوله فوالدی كه ضخامت ديواره آن برابر يا بیشتر از رده  31باشد و تیوب
مسي نوع  Kو  ،Lبايد وقتي كه خم كردنها بدون هیچگونه تاب برداشتن ،موجدار شدن ،اعوجاج يا كاهش قطر يا
هر انحراف قابل توجه ديگری حول مركز انجام ميشود ،مجاز باشد.
2-1-7-3-6

برای لوله رده  31و تیوب مساااي ،حداقل شاااعاع خم بايد  6برابر قطر لوله برای لوله های  )2in.(51mmو
كوچکتر و  5برابر قطر لوله برای لولههای  )2/5in.(65mmو بزرگتر باشد.
3-1-7-3-6

برای تمام لولههای فوالدی ديگر ،حداقل شعاع خم بايد  32برابر قطر لوله برای همه اندازههای لوله باشد.
0-1-7-3-6

خم كردن لوله و تیوب دارای اساااتاندارد يا گواهينامه همان گونه كه مطابق اساااتاندارد يا گواهينامه آنها
تعیین شده است ،مجاز است.
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 -01-7-3-6شناسایی لوله و تیوب
0-01-7-3-6

همه لولهها شااامل لولههايي كه به حور خاص دارای اسااتاندارد يا گواهينامه هسااتند و حبق بند ()1-3-7-6
مجاز شاادهاند ،بايد توسااط سااازنده در امتداد حول خود بهگونهای كه نوع لوله به درسااتي شااناسااايي شااود،
عالمتگذاری شوند.
2-01-7-3-6

عالمتگذاری بايد بر روی هر قطعه لوله با حول بیش از  ،)2ft(631mmقابل مشاهده باشد.
3-01-7-3-6

شناسايي لوله بايد شامل نام سازنده ،معرفي مدل يا رده لوله باشد.

 -0-6اتصاالت
0-0-6
ات صاالتي كه در سی ستمهای ا سپرينکلر ا ستفاده مي شوند بايد ا ستانداردهای جدول ( )3-3-6را در برگیرند يا
اينکه با ( )2-3-6و ( )3-3-6تطابق داشته باشند.
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 ابعاد و مصالح اتصاالت-0-0-6 جدول
ابعاد و مصالح

استاندارد

چدن
Cast Iron Threaded Fittings, Class 125 and 250
Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings
چدن چکشخوار

ASME B16.4
ASME B16.1

Malleable Iron Threaded Fittings,Class 150 and 300
فوالد
Factory-Made Wrought Steel Buttweld Fittings
Buttwelding Ends for Pipe, Valves, Flanges,and Fittings
Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and
Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures
Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings
Forged Steel Fittings, Socket Welded and Threaded
مس
Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings
Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings

ASME B16.3
ASME B16.9
ASME B16.25
ASME A 234
ASME B16.5
ASME B16.11
ASME B16.22
ASME B16.18

CPVC

Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)Specification for
Schedule 80 CPVC Threaded Fittings
Specification for Schedule 40 CPVC Socket Type Fittings
Specification for Schedule 80 CPVC Socket Type Fittings
اتصاالت برنزی
Cast Bronze Threaded Fittings

ASTM F 437
ASTM F 438
ASTM F 439
ASTM B16.15

2-0-6
.) نیز باشند3-3-6(  اتصاالت غیرفلزی بايد مطابق با قسمت،)3-3-6( عالوه بر استانداردهای جدول
 اتصاالت غیرفلزی-3-0-6
) هستند بايد برای سازگاری با سیستمهای اسپرينکلر خودكار3-3-6( اتصاالت غیرفلزی كه مطابق با جدول
 اتصاالت غیرفلزی دارای استاندارد يا. دارای استاندارد يا گواهينامه باشند،مورد بررسي و برای اين سرويا
 به، بايد مطابق محدوديتهايي كه در استاندارد يا گواهينامه و دستورالعمل نصب آنها ذكر شده است،گواهينامه
.كار گرفته شوند
0-3-0-6

، در سیستمهای تركیبي با لولهكشي فلزی دارای پوشش داخلي استفاده ميشوند،هنگامي كه اتصاالت غیرفلزی
.اتصاالت فوالدی پوششدار بايد از لحاظ سازگاری با اتصاالت غیرفلزی بررسي و در آزمايشگاه آزمايش شوند
روغنهای خنکكننده و روانكنندههای مورد استفاده در ساخت لوله فوالدی بايد با مواد اتصال غیرفلزی سازگار
.باشند
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2-3-0-6

هنگاميكه اتصاالت غیرفلزی در تركیب با سیستمهای شامل لوله فوالدی بدون پوشش در داخل و اتصاالت
غیرفلزی استفاده ميشوند ،هیچ گونه ارزيابي اضافي الزم نیست .روغنهای خنکكننده و روانكنندههای مورد
استفاده در ساخت لوله فوالدی بايد با مواد اتصالدهنده غیرفلزی سازگار باشند.
3-3-0-6

مواد آتشبند كه برای استفاده در منافذ اتصال غیر فلزی مد نظر هستند ،بايد از لحاظ سازگاری با مواد
اتصالدهنده غیر فلزی بررسي شوند.
0-0-6
انواع ديگر اتصاالت كه برای سازگاری با نصب اسپرينکلر خودكار بررسي و برای اين سرويا دارای استاندارد يا
گواهينامه باشند ،كه شامل فوالد و  CPVCبوده ولي محدود به آنها نباشد و با آنچه در جدول ( )3-3-6آمده،
متفاوت باشد ،وقتي مطابق با محدوديتهای تعیینشده در استاندارد يا گواهينامه خود ،شامل دستورالعملهای
نصب و راهاندازی نصب شده باشند ،مجاز به كاربرد هستند.
 -5-0-6محدوده فشار اتصال
0-5-0-6

اتصاالت چدني )2in.(51mmو كوچکتر با الگوی وزني استاندارد مجاز به استفاده در مواردی هستند كه فشار
از  )711psi(21/3barبیشتر نميشود.
2-5-0-6

اتصاالت آهني چکش خوار )6in.(351mmو كوچکتر با الگوی وزني استاندارد مجاز به استفاده در مواردی
هستند كه فشار از  )711psi(21/3barبیشتر نميشود.
3-5-0-6

اتصاالتي كه الزامات بندهای ( )3-5-3-6و ( )2-5-3-6را برآورده نميكنند ،وقتي كه فشار از 32/3bar
( )335psiبیشتر ميشود بايد از الگوی فوق سنگین پیروی كنند.
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0-5-0-6

استفاده از اتصاالت برنزی ريختهگری شده و رزوهدار مطابق با استاندارد  ،ASTM B 36.35برای حبقه (كالس)
 325اتصال ،در مواردی كه فشار بیش از  )211psi(37/3barنباشد و از رده  251در مواردی كه فشار از
 )311psi(23/6barبیشتر نشود ،مجاز است.
5-5-0-6

اتصاالت دارای استاندارد يا گواهينامه ،برای تحمل حداكثر فشارهايي كه در استاندارد يا گواهينامه آن ذكر
شده است ،مجاز به استفاده هستند.
 - 6-0-6كوپلینگ و مهره ماسوره

0

0-6-0-6

مهره ماسورههای رزوهدار ،مجاز به استفاده در لولههای بزرگتر از  )2in.( 51mmنميباشند.
2-6-0-6

كوپلینگها و مهره ماسورههای غیر از نوع رزوهدار بايد به حور مشخص برای استفاده در سیستمهای اسپرينکلر
دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -7-0-6تبدیلهای نری و مادگی 2و كاهندهها

3

0-7-0-6

تا زماني كه الزامات بندهای ( )2-3-3-6و ( )7-3-3-6برآورده نشاااو ند ،هر زمان كه تغییری در اندازه لوله
ايجاد شود بايد يک اتصال يکتکه كاهنده مورد استفاده قرارگیرد.
2-7-0-6

زماني كه اتصاالت استاندارد در اندازه مورد نیاز موجود نباشد ،استفاده ازتبديلهای نری و مادگي شش وجهي
يا با سطح صاف برای كاهش اندازه ورودی اتصاالت ،مجاز است.

1- Union
2- Bushings
3- Reducers
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3-7-0-6

تبديلهای نری و مادگي شش وجهي همانطور كه در بند ( )2-21-35-1ذكر شده ا ست ،مجاز به ا ستفاده
هستند.
0-7-0-6

الزامات بندهای ( )3-3-3-6و ( )2-3-3-6در مورد اتصاالت  CPVCكاربرد ندارند.

 -5-6متصل كردن لوله و اتصاالت
 -0-5-6لوله و اتصاالت رزوهدار
0-0-5-6

تمام لولهها و ات صاالت رزوه شده بايد گام رزوه آنها مطابق با ا ستاندارد ( ASME B1.20.1بخش :گام رزوه
لوله برای مصارف عمومي) باشد.
2-0-5-6

لولههای فوالدی با ضخامت ديواره كمتر از رده ] 71برای اندازه  )1in.(211mmو بزرگتر[ و يا رده ] 31برای
اندازه  )1in.(211mmوكوچکتر[ تنها زماني مجاز به الحاق با اتصااااالت رزوهدار هساااتند ،كه برای نصاااب در
اسااپرينکلرهای خودكار بررسااي و مناسااب شااناخته شااوند و در اسااتاندارد يا گواهينامه چنین كاربردهايي آمده
باشند.
3-0-5-6

تركیبات آببندی اتصال يا نوارها تنها روی رزوههای روپیچ قابل استفاده هستند.
 -2-5-6لولهها و اتصاالت جوشکاری شده
 -0-2-5-6كلیات
0-0-2-5-6

جوشکاری به عنوان روشي برای اتصال لولههای اسپرينکلر تنها در زماني مجاز است كه مطابق با بندهای (-6
 )2-2-5تا ( )6-2-5-6باشد.
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 -2-2-5-6ساخت
0-2-2-5-6

زماني كه لوله ا سپرينکلر جو شکاری مي شود ،لوله بايد در كارگاه جو شکاری 3شود مگر اينکه الزامات بندهای
( )2-2-5-6و ( )7-2-5-6برآورده شوند.
2-2-2-5-6

هنگامي كه مشااخصااات حراحي نیاز به جوشااکاری بخشااي از ساایسااتم لولهكشااي در محل را ايجاد نمايد،
جو شکاری لولههای ا سپرينکلر هنگامي مجاز ا ست كه مطابق با ا ستاندارد آيیننامه جو شکاری ساختماني ايران
ن شريه شماره  221سازمان برنامه و بودجه ك شور با شد و ات صاالت مکانیکي الزم مطابق بندهای ( )22-35-1و
( )7-36-1تأمین شوند.
3-2-2-5-6

زبانهها 2و خارهای الزم برای مهاربندهای حولي لرزش حا صل از زلزله مجاز به جو شکاری در محل ه ستند به
شرط آنکه فرايند جوشکاری با توجه به انجام شود.
0-2-2-5-6

جوشااکاری نبايد در محلهايي كه امکان برخورد برف و باران و تگرگ يا بادهای شااديد با مناحق جوشااکاری
شده لولهها وجود دارد ،انجام شود.
5-2-2-5-6

برش با ا ستفاده از شعله و جو شکاری به عنوان راهکاری برای ا صالو و يا تعمیر سی ستمهای ا سپرينکلر مجاز
نميباشد.
 -3-2-5-6اتصاالت
0-3-2-5-6

اتصاالت جوشکاری شده كه برای اتصال لولهها به كار ميروند بايد از نوع دارای استاندارد يا گواهينامه باشند

1- Shop welding
2- Tabs
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و يا اينکه مطابق با جدول ( )3-3-6تولید شده باشند.
2-3-2-5-6

ات صاالت ا شاره شده در بند ( )3-7-2-5-6بايد با يکي از روشهای مورد قبول جو شکاری ،همانحور كه در
قسمت چهارم اين فصل اشاره شده ،مطابقت داشته باشد و محصول ،از نظر اين دستورالعمل مورد قبول باشد و
همچنین مصالح و ضخامت ديواره با ديگر بخشهای اين دستورالعمل سازگار باشد.
3-3-2-5-6

در مکانهايي كه انتهای لولهها با توجه به الزامات بند ( )7-3-2-5-6به صااورت لب به لب به هم جوش داده
شوند ،ديگر نیازی به اتصاالت نیست.
0-3-2-5-6

هنگامي كه اندازه لوله در يک مسیر لولهكشي كاهش پیدا كند ،يک اتصال كاهنده مناسب با توجه به الزامات
بند ( )3-7-2-5-6مورد نیاز است.
 -0-2-5-6الزامات جوشکاری
0-0-2-5-6

جوش بین لوله و ات صاالت خروجي جوش با ا ستفاده از جو شکاری نفوذی كامل ،3جو شکاری شیاری با نفوذ
جز ي 2و يا جوش ماهیچهای 7مجاز باشد.
2-0-2-5-6
3
 ،)16هر كدام كمتر
حداقل ضخامت گلويي نبايد كمتر از ضخامت لوله ،ضخامت اتصال جوش يا in.( 3/1mm

است ،باشد.
3-0-2-5-6

اتصاااالت لبه پیراموني بايد برش داده ،پخ داده شااده و كامالً هم تراز باشااند بهگونهای كه نفوذ كامل قابل
دستیابي باشد.

1 -Full penetration welds
2 -Partial penetration groove welds
3 -Fillet welds
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0-0-2-5-6

جوشکاری با نفوذ كامل الزامي نیست.
5-0-2-5-6

هنگامي كه فلنجهای روكار 3با ا ستفاده از يک جوش ماهیچهای به لولهها جوش داده مي شوند ،جوش بايد در
سااامت جداره فلنجها قرار گیرد و حداقل ضاااخامت گلويي آن نبايد كمتر از  3/25برابر ضاااخامت جداره لوله يا
ضخامت جداره فلنج  -هر كدام از آنها كه كمتر است -باشد.
0-2-5-6

عالوه بر جوشکاری جداری الزام شده مطابق بند ( ،)5-3-2-5-6جوشکاریهای سطحي بر روی سطح داخلي
فلنجها به عنوان آببندی مجاز ميباشند.
7-0-2-5-6

زبانههای مهاركننده حولي زلزله بايد دارای حداقل ضااخامت جوش دهانه به اندازه  3/25برابر ضااخامت ديواره
لوله باشند و در هر دو حرف حوالنيترين ابعاد ،جوش داده شوند.
2-0-2-5-6

هنگامي كه جوشکاری انجام ميشود موارد زير بايد اعمال شود:
 -3حفرههای خروجي در لولهك شي بايد قبل از جوشکاری اتصاالت در محل به حور كامل و به اندازه قطر داخلي
اتصاالت بريده شوند.
 -2شابلونها بايد برداشته شوند.
 -7دهانه برش داده شده لولهها بايد دارای لبه صاف هموار باشد و همه پسماندهای داخلي و ضايعات جوشکاری
بايد برداشته شود.
 -3اتصاالت نبايد به قطر داخلي لولهكشي نفوذكنند.
 -5صفحات فوالدی نبايد به انتهای لولهها يا اتصاالت جوش داده شوند.
 -6در اتصاالت نبايد تغییر ايجاد شود.

1 -Slip-on
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 -3مهرهها ،گیرهها ،پیچهای چشمي ،بستهای زاويهای و يا ساير اتصالدهندهها مجاز به جوش دادن بر روی لوله
يا اتصاالت نیستند ،مگر در مواردی كه در بندهای ( )7-2-2-5-6و ( )3-3-2-5-6ذكر شدهاند.
1

جوشکاریهای كامل نبايد دارای ترک ،ذوب ناقص ،تخلخل سطح با قطر بزرگتر از  )16 in(2mmو نفوذ جوش
1

عمیقتر از  25درصد ضخامت ديواره يا  ،)32 in(3mmهر كدام كمتر است ،باشند.
3

 -1ضخامت جوش پیراموني لب به لب با جوشهای نهايي نبايد از  )32 in(2/3mmبیشتر شود.
 -5-2-5-6ارزیابی
0-5-2-5-6

روش جوشکاری قبل از انجام هر عملیات جوشکاری بايد توسط پیمانکار يا سازنده آماده و تأيید شود.
2-5-2-5-6

ارزيابي كیفي روند جوشکاری برای استفاده و عملکرد تمام جوشکاریها و اپراتورهای جوشکاری الزامي است و
بايد با الزامات ( ،AWS B2.1شرايط و روند مخصوص جوشکاری) ،كدهای ( ASMEبرای بويلرها و ديگهای بخار
و مخازن تحت ف شار) ،بخش نهم  ،IXشرايط جو شکاری و لحیمكاری ،و يا ديگر ا ستانداردهای ارزيابي كیفي الزم
االجرای مراجل ذيصااالو ،مطابقت داشااته يا فراتر باشااد ،مگر در مواردی كه در بند ( )7-5-2-5-6مجاز شاامرده
شده است.
3-5-2-5-6

ارزيابي كیفي موفق فرايند جوشا اکاری با نفوذ كامل در اتصااااالت ،بايد جوشهای با نفوذ جز ي (شااایاری و
ماهیچهای) و جوشهای ماهیچهای را نیز مطابق مقررات اين دستورالعمل دربرگیرد.
0-5-2-5-6

روشهای جو شکاری كه در ن سخههای قبلي اين د ستورالعمل مجاز شمرده شدهاند را ميتوان همچنان مورد
استفاده قرار داد.
5-5-2-5-6

پیمانکاران يا سازندگان نسبت به تمامي جوشکاریهای انجام شده توسط آنان مسئول هستند.
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6-5-2-5-6

هر پیمانکار يا سازنده بايد در دسترس قانون و مراجل ذی صالو باشد و يک ضمانتنامه كیفیت كتبي تهیه و
ارا ه نمايد كه تطابق فرايند با الزامات بند ( )3-2-5-6را تضمین نمايد.
 -6-2-5-6سوابق
0-6-2-5-6

جوشاااکارها يا اپراتورهای دساااتگاه جوش بايد پا از اتمام جوشاااکاری هر لوله ،يک عالمت يا نشاااان قابل
شناسايي را بر روی قطعه مجاور محل جوشکاری شده ،درج نمايند.
2-6-2-5-6

پیمانکاران يا سازندگان بايد سوابق گواهي شده را كه بايد در دسترس مقام قانوني ذیصالو باشد ،با روشهای
به كار رفته و جوشااکاری يا اپراتورهای دسااتگاه جوش به كار رفته توسااط آنها به همراه مدارک شااناسااايي
جوشکاری آنها نگه دارند.
3-6-2-5-6

سوابق بايد نشاندهنده تاريخ و نتیجه ارزيابي كیفي وروش عملکرد باشند.
 -3-5-6روشهای اتصال شیاردار (كام و زبانهای)

0

0-3-5-6

لوله ،اتصاالت ،شیرها و وسايلي كه به بوشنهای شیاردار متصل ميشوند ،بايد دارای شیارهای برش خورده،
نورد شده يا شیارهای ريخته شدهای با ابعاد سازگار با بوشنها باشند.
0-0-3-5-6

لوله ،اتصاالت ،شیرها ،وسايل و بوشنهايي كه مطابق با ويژگيهای شیار ،استاندارد شده هستند يا بدين منظور
دارای استاندارد يا گواهينامه باشند و بايد سازگار با هم در نظر گرفته شوند.

3- Groove
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2-0-3-5-6

ساير ابعاد و روشهای ايجاد شیار مطابق بند ( )3-5-5-6قابل قبول است.
2-3-5-6

بوشنهای شیاردار و واشرهای آنها كه مورد استفاده در سیستمهای لوله خشک ،پیشعملگر و سیالبي هستند،
بايد برای سرويا سیستم خشک دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -0-5-6اتصاالت لحیمكاری شده و برنجی
0-0-5-6

ات صاالت لحیمكاری ،در صورت مجاز بودن ،بايد مطابق با روشهای ارا ه شده در ا ستاندارد ،ASTM B 121
استاندارد ساخت اتصاالت مويي با اتصاالت و تیوب مسي و آلیاژ ما باشد.
2-0-5-6

غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )7-3-5-6يا ( )3-3-5-6برآورده ميشوند ،اتصاالت لوله مسي بايد برنجي
باشند.
3-0-5-6

اتصااااالت لحیم كاری برای سااایساااتم های لوله تر در معرض ،در تصااارفات كمخطر كه حبقهبندی دمايي
اسپرينکلرهای نصب شده از نوع دما متوسط يا معمولي است ،مجاز است.
0-0-5-6

اتصاالت لحیمكاری برای سیستمهای لوله تر در تصرفات كم خطر و خطر متوسط مجاز باشند (گروه يک) كه
لولهكشي از نوع مخفي است ،بدون توجه به درجهبندی دمايي اسپرينکلر مجاز است.
5-0-5-6

شارهای لحیمكاری بايد مطابق با جدول ( )3-3-7-6باشند.
6-0-5-6

شارهای لحیم برنجي ،در صورت استفاده ،نبايد از نوع با قابل خوردگي باال باشند.
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 -5-5-6سایر روشهای اتصال
0-5-5-6

ساير روشهای اتصال بررسي شده برای تأسیسات اسپرينکلر خودكار و دارای استاندارد يا گواهينامه برای اين
خدمات ،هنگامي كه مطابق با محدوديتهايي كه در گواهينامه فني يا ا ستاندارد آنها ،شامل د ستورالعملهای
نصب ،نصب شوند ،مجاز به استفاده هستند.
 -2-5-5-6اتصاالت خروجی

ات صاالت خروجي با وا شرهای ال ستیکي كه در سی ستمهای ا سپرينکلر ا ستفاده مي شوند ،بايد الزامات زير را
برآورده كنند:
 -3مطابق با دستورالعملهای نصب سازنده و دارای استاندارد يا گواهينامه ،نصب شوند.
 -2شابلونها بايد برداشته شوند.
 -7لبهها صاف برش داده شود و تمامي ماندههای برش برداشته شوند.
 -3تغییری در آنها اعمال نشده باشد
 -6-5-6پرداخت انتهای لوله
0-6-5-6

پا از برش ،پلیسهها و پرهها بايد از دو انتهای لوله برداشته شوند.
2-6-5-6

لولههای مورد اساااتفاده با اتصااااالت دارای اساااتاندارد يا گواهينامه و با پرداخت انتهای آنها ،بايد مطابق
دستورالعملهای سازنده اتصاالت و الزامات استاندارد يا گواهينامه آنها باشند.
-6-6آویزها

آويزها بايد مطابق با الزامات بخش ( )3-9باشند.

 -7-6شیرآالت

فصل ششم -سختافزار و اجزای سیستم
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 -0-7-6كلیات
 -0-0-7-6الزامات فشار شیر

هنگامي كه فشااار آب از  )335psi(32/3barبیشااتر ميشااود ،شاایرها بايد با توجه به درجهبندی فشااارشااان
استفاده شوند.
 -2-0-7-6زمان بسته شدن شیرها

شیرآالت نشانگر دارای استاندارد يا گواهينامه نبايد در حالت كامل باز (زماني كه با حداكثر سرعت بسته
ميشوند) در كمتر از  5ثانیه بسته شوند.
 -3-0-7-6شیرهای نشاندار دارای استاندارد یا گواهینامه

تمام شیرهای كنترلكننده اتصاالت به منابل آب و لولههای تأمینكننده آب اسپرينکلرها بايد از نوع شیرهای
نشاندار دارای استاندارد يا گواهينامه ،باشند ،مگر اينکه الزامات بندهای ( ،)2-7-3-3-6( ،)3-7-3-3-6يا (-6
 )7-7-3-3برآورده شوند.
0-3-0-7-6

استفاده از شیر دروازهای دفني دارای استاندارد يا گواهينامه كه مجهز به يک پست نشاندهنده 3دارای استاندارد
يا گواهينامه ميباشد ،مجاز است.
2-3-0-7-6

مجموعه شیر كنترل آب دارای استاندارد يا گواهينامه مجهز به پست نشان دهنده وضعیت قابل احمینان كه
به ايستگاه نظارت دور از محل متصل است ،مجاز است.
3-3-0-7-6

يک شیر بدون ن شانگر ،مانند شیر دروازهای دفني با جعبه سطحي ما شینرو تأيید شده دارای آچار  Tشکل
درصورتي كه توسط مقام قانوني مسؤول مورد قبول باشند ،مجاز به استفاده است.

3 - Indicator Post
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دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -2-7-6شیرآالت مدل ویفری
شیرهای ويفری شکل با اجزايي كه تا بیرون از بدن شیر امتداد دارند ،بايد بهگونهای نصب شوند كه با عملکرد
هیچ كدام از اجزای ديگر سیستم تداخل نداشته باشند.
 -3-7-6شیرهای تخلیه و شیرهای آزمون
شیرآالت آزمون و تخلیه بايد تأيید شده باشند.
 -0-7-6شناسایی شیرآالت
0-0-7-6

تمامي شیرهای كنترل ،تخلیه و اتصال آزمون ،بايد دارای عالمتهای دا مي از مواد مقاوم در برابر عوامل جوی
فلزی يا پالستیک سخت باشند.
2-0-7-6

عالمت شناسايي بايد با سیم ،زنجیر يا ساير وسايل تأيید شده مقاوم در برابر خوردگي حفظ و محکم شود.
3-0-7-6

عالمت شیر كنترل بايد قسمتي از ساختماني را كه درآن به كار ميرود ،مشخص كند.
0-3-0-7-6

سیستم هايي كه بیش از يک شیر كنترلي دارند كه بايد بسته باشد تا روی سیستم يا محلي كار كنند ،بايد
عالمتي داشته باشد كه وجود شیرهای ديگر و محل آنها را نشان دهد.

 -2-6اتصاالت مخصوص آتشنشانی
0-2-6
1

اتصال(های) آتشنشاني بايد شامل دو اتصال  )2 2 in.( 65mmاتصال(های) قابل چرخش رزوهدار داخلي NH

با «رزوه استاندارد  »2/5-3/5 NHچنانچه در  NFPA3967مشخص شده ،باشند ،مگر اين كه الزامات بندهای (-6
 ،)2-3-1-6( ،)3-3-1يا ( )7-3-1-6برآورده شوند.
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0-0-2-6

جايي كه اتصاالت آتشنشاني موضعي با استاندارد  NFPA3967مطابق نباشند ،مرجل قانوني ذیصالو مجاز
به تعیین اتصاالتي كه بايد استفاده شود ،است.
2-0-2-6

استفاده از كوپلینگهای بدون رزوه ،جايي كه از نظر مرجل ذیصالو قانوني الزامي است يا در جايي كه برای
چنین كاربردی دارای استاندارد يا گواهينامه ميباشد ،مجاز است.
3-0-2-6

اتصال مخصوص آتشنشاني تک خروجي در صورتي كه به رايزر  )7in.(11mmيا كوچکتر متصل باشد ،قابلقبول
است.
2-2-6
اتصاالت مخصوص آتشنشاني بايد مجهز به سرپوشها و درپوشهای مورد تأيید كه به نحو مناسب محافظت
و جانمايي شده است ،باشد تا به آساني قابل بازكردن از اتصال مخصوص آتشنشاني باشد.
3-2-6
اتصاالت بخش آتشنشاني بايد از نوع تأيید شده باشند.

 -1-6وسایل هشدار جریان آب
 -0-1-6كلیات
وسايل هشدار جريان آب بايد برای اين سرويا دارای استاندارد يا گواهينامه ميباشند و بهگونهای ساخته و
نصب شوند كه اگر هر جريان آبي مساوی يا بیشتر از آنچه از يک اسپرينکلر خودكار با كوچکترين ضريب  Kنصب
شده برروی سیستم عبور ميكند ،باشد ،زنگ هشدار حي  5دقیقه پا از آغاز جريان شروع و تا متوقف شدن
جريان ادامه يابد.
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 -2-1-6وسایل كشف جریان آب
 -0-2-1-6سیستمهای لوله تر

لوازم هشدار برای سیستم لوله تر بايد شامل شیر يک حرفه هشدار دهنده يا وسیله هشدار كشف جريان آب
دارای استاندارد يا گواهينامه با ضما م الزم برای هشدار دادن باشد.
 -2-2-1-6سیستمهای لوله خشک
0-2-2-1-6

لوازم هشدار برای يک سیستم لوله خشک بايد شامل ملحقات هشدار دارای استاندارد يا گواهينامه برای شیر
لوله خشک باشد.
2-2-2-1-6

جايي كه شیر لوله خشک در كنار سیستم شیر هشدار قرار ميگیرد ،اتصال وسیله فعالكننده هشدارها برای
شیر لوله خشک به هشدارهای سیستم لوله تر مجاز است.
 -3-2-1-6سیستمهای پیشعملگر و سیالبی

لوازم هشدار برای سیستمهای سیالبي و پیش عملگر بايد شامل هشدارهايي باشد كه توسط سیستم كاشف
حريق و جريان آب ميتواند به صورت مستقل فعال ميشود.
0-3-2-1-6

سیستمهای سیالبي و پیشعملگر كه توسط اسپرينکلرهای راهنما فعال مي شوند نیازمند به هشدار سیستم
كشف مستقل نیستند.
 -0-2-1-6وسایل جریان آب از نوع پدالی

نشانگرهای هشدار جريان آب از نوع پدالي تنها بايد در سیستمهای تر استفاده شوند.
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 -3-1-6پیوستها -كلیات
0-3-1-6

يک واحد هشدار بايد شامل هشداردهنده ،بوق يا آژير مکانیکي دارای استاندارد يا گواهينامه يا يک زنگ،
بلندگو ،بوق يا آژير الکتريکي دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
2-3-1-6

زنگهای هشدارالکتريکي يا دارای موتور آبي كه در محیط باز فعالیت ميكنند بايد مقاوم در برابر عوامل جوی
و دارای محافظ باشند.
3-3-1-6

تمام لولهكشي به وسايل موتوری آبي بايد از نوع فوالد گالوانیزه ،برنج ،ما يا ديگر مواد فلزی مقاوم در برابر
3

خوردگي باشد و اندازه اسمي لوله كمتر از  ) in.(21mmنباشد.
4

0-3-1-6

لولهكشي بین سیستم اسپرينکلر و وسیله شروعكننده هشدار حساس به فشار بايد از نوع فوالد گالوانیزه ،برنج،
ما يا ديگر مواد فلزی مقاوم در برابر خوردگي تأيید شده باشد و اندازه اسمي لوله كمتر از  )38in.(31mmنباشد.
 -0-1-6ملحقات -فعال شده عملكننده با برق
0-0-1-6

پیو ستهای هشداری كه به صورت الکترونیکي كار ميكنند ،به عنوان يک قسمت كمکي در ايستگاه مركزی
يا محافظت محلي اخت صا صي يا سی ستم ه شداری سیگنالي ه ستند و مطابق با ا ستاندارد ملي ايران شماره -3
« 39613ساایسااتمهای كشااف و اعالم حريق برای ساااختمانها -قساامت  :3دسااتورالعمل برای حراحي ،نصااب،
راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستمها در ساختمانها» نصب ميشود.
2-0-1-6

سیستمهای هشدار جريان آب اسپرينکلر كه قسمتي از سیستم عالمتدهي محافظتي الزامي نیستند ،نبايد نیاز
به بازرسي داشته باشند و بايد مطابق با الزامات مربوحه نصب شوند.
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3-0-1-6

وسايل هشدار الکتريکي بیروني بايد برای استفاده در محیط بیرون دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -5-1-6تخلیه وسیله هشدار
برای تخلیه وسايل هشداردهنده بايد بهگونهای باشند كه در صورتي كه تحت فشار كاری سیستم تخلیههای
اسپرينکلر به حور كامل باز شوند ،هیچگونه لبريزشدني در وسیله هشدار ،اتصال آب شهری ،يا در جای ديگر وجود
نداشته باشد (به قسمت ( )1-36-26مراجعه كنید).

فصل هفتم
الزامات سیستم
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 -0-7سیستمهای لوله تر
 -0-0-7فشارسنجها
0-0-0-7

مطابق با بند ( ،)7-33-1بر روی هر «سیستم رايزر» ،يک فشارسنج تأيید شده ،بايد نصب شود.
2-0-0-7

در باال و پايین هر شاایر يک حرفه هشااداردهنده يا هر شاایر يک حرفه «ساایسااتم رايزر» ،جايي كه چنین
ابزارهايي وجود دارند ،بايد فشارسنج نصب شوند.
-0-2-0-0-7

مطابق بند ( ،)3()2-2-5-33-1نیازی به فشارسنجهای پايین شیرهای يک حرفه الزام شده نیست.
 -2-0-7شیر اطمینان

0

0-2-0-7

زماني كه اين الزامات بند ( )2-2-3-3فراهم نشااده باشااد ،يک ساایسااتم لوله تر بايد با شاایر احمینان دارای
اسااتاندارد يا گواهينامه فني تجهیز شااود كه كوچکتر از  )𝟏𝟐 in.(32mmنباشااد و در فشااار  )335psi(32/3barيا
 )31psi(1/3barبیشتر از ماكزيمم فشار سیستم ،هر كدام كه بیشتر باشد ،عمل كند.
2-2-0-7

جايي كه مخازن هوای كمکي برای جذب فشاااار افزايش يافته ،نصاااب ميشاااوند ،شااایر احمینان مورد نیاز
نميباشد.
3-2-0-7

استفاده از شیر احمینان در بند ( )3-2-3-3درپا ین دست شیرهای يک حرفه ،كه مطابق بند (-2-5-33-1
 )3()2الزام شده است ،الزامي ميباشد.

1- Relief valves
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 -3-0-7سیستمهای كمکی
يک سیستم لوله تر برای تأمین آب يک سیستم لوله خشک ،پیشعملگر يا سیالبي كمکي بايد مجاز باشد ،به
شرحي كه ذخیره آب به اندازة كافي باشد.
0-0-7
گرمکن الکتريکي نواری 3نبايد به جای محفظههای گرم شده شیر برای محافظت در برابر يخزدگي شیر و لوله
منبل ،استفاده شود.

 -2-7سیستمهای لوله خشک
 -0-2-7فشارسنجها
فشارسنجهای تأيید شده مطابق با بند ( )7-33-1بايد به صورت زير متصل شوند:
 -3در حرف آب و حرف هوای شیر لوله خشک
 -2در پمپ تأمینكننده هوا و گیرنده هوا ،جايي كه يکي از اين ابزارها مهیا شده است.
 -7در گیرنده هوا جايي كه يکي از اين ابزارها مهیا شده است.
 -3در هر لوله مستقل از لولههای منبل هوا تا سیستم لوله خشک
 -5در ابزارهای سريل بازشونده
 -2-2-7اسپرینکلرها
جهاات نصااب و آرايااشهااای اسااپرينکلر كااه در ادامااه ماايآيااد ،باارای سیسااتمهااای لولااه خشااک مجاااز
ميباشند:
 -3اسپرينکلرهای رو به باال
 -2اسپرينکلرهای خشک دارای استاندارد يا گواهينامه فني
 -7اسااپرينکلرهای پااايینزن و اسااپرينکلرهای ديااواری نصااب شااده باار روی خاامهااای برگشااتي در جااايي
كااه اسااپرينکلرها ،خاام برگشااتي و لولااهكشااي انشااعابي در دمااای  (31oF)3oCيااا باااالتر از آن نگااهداری
ميشوند.
 -3اسپرينکلرهای افقي ديواری بهگونهای نصب شوند كه آب در آنها به دام نميافتد.

1- Heat tracing
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 -5اسااپرينکلرهای پااايینزن و اسااپرينکلرهای ديااواری ،در جااايي كااه اسااپرينکلرها و لولااهكشااي انشااعابي
در منطقااهای هسااتند كااه دمااای آن در (31oF)3oCيااا باااالتر حفااظ شااده ،منباال آب آشااامیدني اساات و
لولهكشاي بارای سیساتم لولاه خشاک ،از ناوع مساي ياا  CPVCكاه باه وياژه بارای كاربردهاای لولاه خشاک
دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
 -3-2-7اندازه سیستمها
0-3-2-7

ظرفیت (حجم) سیستم كنترل شده توسط يک شیر لوله خشک بايد توسط بندهای (-7-2-3( ،)7-7-2-3
 )5-7-2-3( ،)3-7-2-3( ،)2يا ( ،)3-7-2-3تعیین شود.
0-0-3-2-7

برای سیستمهای لوله خشک كه از بخشهای واحد مسکوني هر تصرف ،محافظت ميكنند ،اندازه سیستم بايد
به گونهای باشد كه آب خروجي از سیستم اتصال بازرسي در كمتر از  35ثانیه تخلیه شود ،شروع زماني است كه
سیستم دارای فشار نرمال هوا بوده و اتصال آزمون بازرسي به حور كامل باز شده است.
0-0-0-3-2-7

سی ستمهای لوله خ شک كه از بخشهای واحد م سکوني هر ت صرفي محافظت ميكنند ،مجاز به ا ستفاده از
گزينههای مطرو شده در بندهای ( )7-7-2-3( ،)2-7-2-3يا ( )3-7-2-3نميباشند.
2-3-2-7

اندازه سیستم بايد به گونهای باشد كه آب خروجي از اتصال بازرسي سیستم در كمتر از  61ثانیه تخلیه شود،
شروع زماني است كه سیستم دارای فشار نرمال هوا بوده و اتصال آزمون بازرسي به حور كامل باز شده است.
3-3-2-7

سایساتمي با اندازه كمتر از  ،)511gal(3197Lنیازی به تجهیزات بازكننده ساريل ندارند و همچنین نیازمند
هیچگونه الزامات ويژه انتقال آب به اتصال آزمون بازرسي نميباشد.
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0-3-2-7

ساایسااتمي مجهز به ابزار بازكننده سااريل و اندازه كمتر از  ،)351gal(2179Lنیازمند هیچگونه الزامات ويژه
انتقال آب به اتصال آزمون بازرسي نميباشد.
5-3-2-7

اندازه سیستم بايد بر اساس سیستم لوله خشکي باشد كه برای انتقال آب بر اساس بند ( )6-7-2-3محاسبه
شده است.
 -6-3-2-7انتقال آب سیستم لوله خشک
-0-6-3-2-7

محا سبات برای انتقال آب سی ستم لوله خ شک بايد بر ا ساس حبقهبندی خطرات ن شان داده شده در جدول
( )3-6-7-2-3باشد.
2-6-3-2-7

روش و نرمافزارهای محاسباتي بايد توسط يک آزمايشگاه آزمون رسمي ملي ،تأيید شده باشد.
جدول  -0-6-3-2-7انتقال آب سیستم لوله خشک
تعداد دورترین
خطر

اسپرینکلرهایی كه از ابتدا
باز بودند

بیشترین زمان انتقال
آب (ثانیه)

كم خطر

3

61

خطر متوسط گروه I

2

51

خطر متوسط گروه II

2

51

پر خطر گروه I

3

35

پر خطر گروه II

3

35

توده بلند

3

31

3-6-3-2-7

برای سی ستمهای لوله خ شک كه از بخشهای واحد م سکوني هر ت صرفي محافظت ميكنند ،ا سپرينکلرهای
واحد مسکوني بايد دارای حداكثر زمان انتقال آب  35ثانیهای به دورترين اسپرينکلر باشند.
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0-6-3-2-7

اسپرينکلرهای مسکوني بايد برای كاربردهای لوله خشک دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
7-3-2-7

اندازه سیستم بايد بهگونهای باشد كه تخلیه آب اولیه از اتصال آزمون پیمايشي 3سیستم يا خروجيهای چند
راهه ،2بیشتر از حداكثر زمان انتقال آب مشخص شده در جدول ( )3-6-7-2-3نباشد ،كه زمان شروع وقتي است
كه سیستم تحت فشار هوای نرمال است و اتصال آزمون ،به حور كامل باز شده است.
0-7-3-2-7

هنگامي كه جريان از چهار اسپرينکلر باشد ،چند راهه آزمون بايد بهگونهای جانمايي شود كه دو اسپرينکلر در
هر دو خط انشعابي ،را شبیهسازی كند.
2-7-3-2-7

هنگامي كه جريان از سه ا سپرينکلر با شد ،چند راهه آزمون بايد بهگونهای جانمايي شود كه دو ا سپرينکلر بر
روی دورترين شاخه و يک اسپرينکلر بر روی شاخههای مجاور ،را شبیهسازی كند.
3-7-3-2-7

هنگامي كه جريان از دو ا سپرينکلر با شد ،چند راهه آزمون بايد بهگونهای جانمايي شود كه دو ا سپرينکلر در
دورترين شاخه ،را شبیهسازی كند.
0-7-3-2-7

هنگامي كه جريان از يک ا سپرينکلر ميبا شد ،چند راهه آزمون بايد بهگونهای ن صب شود كه الزامات ات صال
آزمون پیمايشي را مطابق با بند ( )7-3-33-1برآورده كند.
5-7-3-2-7

سی ستمي كه الزامات اين بخش را برآورده ميكند ،نیازی نی ست كه الزامات بندهای ( )2-7-2-3يا (-7-2-3
 )5را هم برآورده كند.

- System trip test connection

1

2 - Manifold outlets
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2-3-2-7

سااایساااتم لوله خشاااک با زمانهای انتقال آب متفاوت با بندهای ( )5-7-2-3( ،)2-7-2-3و (،)3-7-2-3
هنگامي كه توسط يک آزمايشگاه آزمون رسمي ملي تأيید شده باشند ،قابل قبول هستند.
1-3-2-7

شیرهای يک حرفه تا زماني كه در يک محفظه گرم ن صب ن شده با شند ،نبايد برای تق سیمبندی سی ستمهای
لوله خشک استفاده شوند.
0-1-3-2-7

هنگامي كه شیرهای يک حرفه برای تق سیم كردن سی ستمهای لوله خ شک مطابق با بند ( )9-7-2-3مورد
ا ستفاده قرار ميگیرند يک سوراخ به قطر  )𝟏𝟖 in.(7mmدر دريچه 3هر شیر يک حرفه بايد به منظور برابر سازی
فشار هوا در میان بخشهای مختلف سیستم ايجاد شود.
2-1-3-2-7

در جايي كه تخلیههای كمکي برای هر بخش تقساایمبندی شااده فراهم نشااده اساات ،يک شاایر تخلیه دارای
نشانگر جريان نظارت شده درموقعیت بسته مطابق بند ( ،)2-3-3-36-1متصل به يک مسیر فرعي (بای پا) در
هر شیر تنظیم ،بايد به عنوان ابزاری برای تخلیه سیستم تهیه شود.
01-3-2-7

سیستمهای لوله خشک نبايد به صورت شبکهای نصب شوند.
 -0-2-7وسایل سریع بازكننده

2

0-0-2-7

و سايل سريلبازكننده دارای ا ستاندارد يا گواهينامه مجازند تا برای كمک در برآوردن الزامات بندهای (-2-3
 )3-7-2-3( ، )5-7-2-3( ،)2-7يا ( )1-7-2-3استفاده شوند.

3 - Clapper
2 - Quick-Opening Devices
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2-0-2-7

وسیله سريل بازكننده بايد تا حد امکان نزديک شیر لوله خشک قرار گیرد.
3-0-2-7

هنگامي كه شیر لوله خشک و وسیله سريل بازكننده نصب ميشوند ،برای محافظت از اريفیا محدودكننده و
ديگر قسمتهای عملگر وسیله سريل بازكننده در مقابل غوحهوری ،اتصال به رايزر بايد باالی نقطهای باشد كه در
آن انتظار ميرود آب (آب ورودی به منظور هواگیری و تخلیه) باشد ،مگر اين كه خصوصیات حراحي وسیله سريل
بازكننده ويژه ،اين الزامات را غیرضروری سازد.
-0-0-2-7

جايي كه يک شیر در اتصال بین يک رايزر اسپرينکلر لوله خ شک و يک وسیله سريل بازكننده نصب مي شود،
بايد يک شیر از نوع ن شاندار كه مهر و موم و قفل شده يا در و ضعیت باز به صورت الکتريکي نظارت مي شود،
باشد.
5-0-2-7

يک شیر يک حرفه بايد بین وسیله سريلبازكننده و محفظه میاني شیر لوله خشک نصب شود ،جايي كه ابزار
سريلبازكننده نیازمند محافظت در مقابل غوحهورسازی بعد از عملکرد سیستم ميباشد.
6-0-2-7

اگر و سیله سريل بازكننده نیازمند باز خورد ف شار از محفظه میاني با شد ،يک نوع شیر كه به رو شني م شخص
ميسازد كه باز يا بسته است ،مجاز است تا در محل آن شیر يک حرفه مورد استفاده قرار گیرد.
-7-0-2-7

در جايي كه يک شیر مطابق بند ( )6-3-2-3مورد استفاده قرار ميگیرد ،شیر بايد بهگونهای ساخته شود كه
در وضعیت باز ،قفل يا مهر و موم شده باشد.
 -2-0-2-7ابزارهای ضد غرقهسازی
0-2-0-2-7

در صورتي كه الزامات بند ( )2-1-3-2-3برآورده ن شدهاند ،يک و سیله ضد غرقه سازی دارای ا ستاندارد يا
گواهينامه فني بايد در اتصال بین رايزر اسپرينکلر لوله خشک و ابزار سريل بازكننده نصب شود.
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2-2-0-2-7

و سیله ضدغرقه سازی دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني در جايي كه و سیله سريل بازكننده دارای حراحي
ضدغرقه ساز داخلي ا ست يا و سیله سريلبازكننده بدون ا ستفاده از و سیله ضدغرقه سازی دارای ا ستاندارد يا
گواهينامه فني يا مورد تأيید است ،الزامي نیست.
 -5-2-7محل و محافظت از شیر لوله خشک
 -0-5-2-7كلیات

شیر لوله خشک و لوله منبل بايد در مقابل انجماد و صدمات مکانیکي محافظت شوند.
 -2-5-2-7اتاقهای شیر
0-2-5-2-7

اتاقهای شیر بايد دارای روشنايي و گرمايش باشند.
2-2-5-2-7

منبل گرما بايد از نوع نصب شده و ثابت باشد.
3-2-5-2-7

نوار حرارتي 3نبايد به جای محفظه شایر گرم ،برای محافظت از شایر لوله خشاک و لوله منبل در برابر انجماد
مورد استفاده قرار گیرد.
 -3-5-2-7تغذیه

تغذيه آب برای اساپرينکلر در محفظاه شایر لولاه خشاک باياد ياا از حارف خشاک سیساتم باوده ياا باياد
از يااک سیسااتم اسااپرينکلر لولااه تاار كااه از منطقااهای كااه شاایر لولااه خشااک در آن قاارار دارد ،محافظاات
ميكند ،باشد.

1- Heat tape
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 -0-5-2-7محفاظت از سطح باالی آب
0-0-5-2-7

جايي كه امکان بازگشت مجدد دريچه شیر خشک بعد از عملکرد ،بدون آنکه سیستم ابتدا تخلیه شود ،فراهم
باشد ،حفاظت در برابر جمل شدن آب در باالی دريچه 3مطابق بند ( )7-3-5-2-3مجاز ميباشد.
 -2-0-5-2-7شیر لوله خشک تفاضلی پائین

محافظت در برابار انباشاتگي آب در بااالی دريچاه باياد بارای شایر لولاه خشاک تفاضال پاا ین بار اسااس
بند ( )7-3-5-2-3فراهم شود.
 -3-0-5-2-7وسیله سطح آب باال

وسیله خودكارسیگنال دهنده سطح باالی آب يا يک سیستم تخلیه خودكار ،مجاز است.
 -6-2-7فشار هوا و منبع
0-6-2-7

در هر جايي از اين د ستورالعمل كه ا صطالو «هوا» به كار رفته ا ست ،ميتواند شامل ا ستفاده از نیتروژن يا ديگر
گازهای مورد تأيید نیز ،باشد.
 -2-6-2-7حفظ و نگهداری فشار هوا

فشار هوا ،نیتروژن يا ديگار گازهاای ماورد تأيیاد باياد در سیساتم هاای لولاه خشاک در حاول ساال ثابات
باقي بماند.
 -3-6-2-7منبع هوا
0-3-6-2-7

منبل هوای فشرده بايد به صورتي باشد كه همیشه و در هر زماني در دسترس باشد.

1- Clapper
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2-3-6-2-7

منبل هوا بايد دارای ظرفیتي باشد كه قادر به بازسازی فشار هوای نرمال در سیستم در مدت زمان  71دقیقه
باشد.
-3-3-6-2-7

الزامات بند ( )2-7-6-2-3نبايد در فضاهای تبريدی كه زير دمای  )5oF(35oCنگهداری مي شوند ،به كار رود،
در اين حالت بايد مجاز باشد فشار هوای نرمال سیستم در مدت  61دقیقه به حالت اول برگردد.
 -0-6-2-7اتصاالت منبع هوا
-0-0-6-2-7

قطر لوله اتصال از منبل هوا به شیر لوله خشک نبايد از  )𝟏𝟐 in.(35mmكمتر بوده و بايد در باالتر از سطح آب
پركننده اولیه شیر لوله خشک ،وارد سیستم شود.
-2-0-6-2-7

در اتصال پركننده هوا يک شیر يک حرفه بايد نصب شده و يک شیر قطلكننده 3دارای استاندارد يا گواهينامه
فني يا مورد تأيید از نوع دي سکي قابل تجديد يا توپي بايد در سمت منبل اين شیر ن صب شود و جز در زمان پر
كردن سیستم بايد بسته نگه داشته شود.
 -5-6-2-7شیر اطمینان

بین منبل هوا و شیر قطالكنناده باياد ياک شایر احمیناان تأيیاد شاده قارار گیارد و بارای كاساتن فشاار
باه حاداقل  )1/3bar(31psiبایش از فشاار هاوای سیساتم ذكار شاده در بناد  3-3-6-2-3باياد تنظایم شاود
و نبايد فشار تنظیم شده از محدوديتهای سازنده بیشتر شود.

1-Shutoff valve
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 -6-6-2-7نگهداری خودكار فشار هوا
0-6-6-2-7

مگر اين كه الزامات بند ( )2-2-6-2-3برآورده شوند ،در جايي كه منبل هوا به سی ستم لوله خ شک به حور
خودكار نگهداری شود ،منبل هوا يا بايد از يک سامانه قابل اعتماد يا كمپر سور هوا با ظرف گیرنده هوا 3با شد و
بايد از يک ابزار نگهداری هوا ا ستفاده كند كه به حور خاص برای چنین سروي سي دارای ا ستاندارد يا گواهينامه
باشد و قادر به كنترل فشار هوای الزم در سیستم لوله خشک و حداكثر جريان هوا به آن باشد.
2-6-6-2-7

در جايي كه كمپرسور هوای تأمینكنندة سیستم لوله خشک دارای ظرفیت كمتر از )5/5ft3/min( 356L/min
در فشار  )31psi(1/3barميباشد ،مخزن تحت فشار هوا يا ابزار نگهداری هوا مورد نیاز نیست.
3-6-6-2-7

منبل هوای خودكاری كه به بیش از يک سی ستم لوله خ شک مت صل مي شود بايد به گونهای با شد كه امکان
نگهداری مجزای فشار هوا در هر سیستم امکانپذير باشد.
0-6-6-2-7

يک شیر يک حرفه يا و سیله ديگری برای جلوگیری از جريان برگ شتي مثبت بايد در منبل هوای هر سی ستم
نصب شود تا از جريان هوا يا جريان آب از يک سیستم به سیستم ديگر جلوگیری شود.
 -7-6-2-7فشار هوای سیستم
0-7-6-2-7

فشااار هوای ساایسااتم بايد مطابق با دسااتورالعمل سااازنده شاایر لوله خشااک نگه داشااته شااده و يا بايد
 )21psi(3/3barبیشتر از فشار فعال شدن محاسبه شده شیر لوله خشک ،بر اساس باالترين فشار آب نرمال منبل
سیستم باشد.
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2-7-6-2-7

نرخ مجاز نشت هوا بايد به صورت مشخص شده در بند ( )2-2-25باشد.
 -2-6-2-7نیتروژن و دیگر گازهای مورد تأیید
0-2-6-2-7

در جايي كه نیتروژن يا ديگر گازهای مورد تأيید اسااتفاده ميشااوند ،تأمین آن بايد از يک منبل قابل اعتماد
باشد.
-2-2-6-2-7

در جايي كه از نیتروژن و يا ديگر گازهای مورد تأيید ذخیره شااده اسااتفاده ميشااود ،گاز بايد از حريق يک
رگالتور فشار تزريق شود و بايد مطابق با بند ( )6-6-2-3باشد.
3-2-6-2-7

ه شداردهنده ف شار اندک ،بايد درمخزنهای ذخیرهكننده گاز ا ستفاده شودتا نیاز به پر كردن مجدد مخزن را
اعالم كند.

 -3-7سیستمهای پیشعملگر و سیالبی
 -0-3-7كلیات
0-0-3-7

تمام اجزای سیستمهای پنوماتیکي ،هیدرولیکي يا الکتريکي بايد سازگار باشند.
-2-0-3-7

شیر كنترل آب خودكار بايد به همراه و سايل دستي هیدرولیکي ،پنوماتیکي يا مکانیکي برای عملیات كه م ستقل
از وسايل كشف حريق و اسپرينکلرها ميباشند ،تهیه شود.
 -3-0-3-7فشارسنجها

فشارسنجهای مورد تأيید مطابق با بند ( )7-33-1بايد به صورت زير نصب شوند:
 -3در باال و پايین شیر پیشعملگر و زير شیر سیالبي
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 -2روی منبل هوا به حرف شیرهای پیشعملگر و شیرهای سیالبي
0-0-3-7

منبعي با عناصر ذوب شونده يدكي برای وسايل حساس به حرارت ،حداقل دو عدد برای هر درجهبندی دمايي،
بايد در محلهايي با منظور جايگزيني نگهداری شوند.
-5-0-3-7

ساایسااتمهای رهاسااازی هیدرولیکي بايد مطابق با الزامات سااازنده و دارای اسااتاندارد يا گواهينامه ،برای
محدوديتهای ارتفاع ،باالی شیرهای سیالبي يا فعالكنندههای شیر سیالبي برای جلوگیری از ستون آب ،حراحي
و نصب شوند.
 -6-0-3-7مکان و فاصلهگذاری وسایل

رهاسازی0

0-6-0-3-7

فا صلهگذاری و سايل رها سازی شامل ا سپرينکلرهای خودكار ا ستفاده شده به عنوان ابزارهای آزاد سازی ،بايد
دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشد.
2-6-0-3-7

سیستم رهاسازی بايد تمام مناحقي را كه سیستم پیشعملگر حفاظت ميكند ،سرويا دهد.
3-6-0-3-7

در جايي كه از فعال سازی حرارتي استفاده شده است ،دمای فعال سازی سیستم رها سازی بايد كمتر از دمای
فعالسازی اسپرينکلر باشد.
 -7-0-3-7وسایل برای اهداف آزمون و دستگاههای آزمونكننده
0-7-0-3-7

در جايي كه وسايل كشف حريق نصب شده در مدار در جايي قرار گرفتهاند كه در دسترس آزمايش نميباشند،
يک و سیله ت شخیص ا ضافي بر روی هر مدار برای مقا صد آزماي شي در محلهای قابلد سترس بايد فراهم شود و

3- Releasing Devices
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بايد در نقطهای به مدار اتصال يابد كه از انجام صحیح آزمون مدار احمینان حاصل شود.
2-7-0-3-7

دستگاه آزمون قادر به تولید گرما يا ضربه مورد نیاز برای فعال كردن هر وسیله كاشف نرمال بايد در هر مرتبه
كه سیستم نصب ميشود ،تهیه و در اختیار مالک قرار گیرد.
3-7-0-3-7

جايي كه بخارات يا مواد قابل انفجار وجود داشته باشد ،آب گرم ،بخار يا روشهای ديگر آزمون كه شامل منبل
افروزش نميباشند ،استفاده شود.
0-7-0-3-7

يک شاایركنترل شاااخص اضااافي مجزا كه مطابق بند ( )2-3-3-36-1نظارت شااده اساات ،مجاز اساات تا در
مجموعه رايزر در باالی شیر پیشعملگر يا شیر سیالبي به منظور آزمون كامل پیمايش بدون غرقهسازی سیستم،
نصب شود.
 -2-0-3-7مکان و محافظت از شیرهای كنترل آب سیستم
0-2-0-3-7

شیرهای كنترل آب سیستم و لولههای منبل بايد در مقابل يخزدگي و صدمات مکانیکي محافظت شوند.
 -2-2-0-3-7اتاقهای شیر
0-2-2-0-3-7

اتاقهای شیر بايد دارای روشنايي و گرمايش باشند.
2-2-2-0-3-7

منبل حرارت بايد از نوع نصب شده دايمي باشد.
3-2-2-0-3-7

گرمکن نواری نبايد به جای اتاقهای محفظه شااایر گرم شاااده برای حفاظت در برابر يخزدگي در شااایرهای
پیشعملگر و شیرهای سیالبي و لوله منبل استفاده شود.
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 -2-3-7سیستمهای پیشعملگر
0-2-3-7

سیستمهای پیشعملگر بايد يکي از انواع زير باشند:
 -3هنگااام فعااال شاادن وسااايل كشااف حريااق ،سیسااتم هاامبنااد تکااي اجااازه ورود آب بااه لولااههااای
اسپرينکلر را ميدهند.
 -2هنگااام فعااال شاادن وسااايل كشااف حريااق يااا اسااپرينکلرهای خودكااار ،سیسااتم باادون هاامبنااد اجااازه
ورود آب به لولههای اسپرينکلر را ميدهند.
 -7هنگااام فعااال شاادن وسااايل كشااف حريااق و نیااز اسااپرينکلرهای خودكااار ،سیسااتم هاامبنااد دوتااايي
اجازه ورود آب به لولههای اسپرينکلر را ميدهد.
 -2-2-3-7اندازه سیستمها  -سیستمهای پیشعملگر بدون همبند و همبند تکی

بیشتر از  3111اسپرينکلر خودكار نبايد با هر يک از شیرهای پیشعملگر كنترل شوند.
 -3-2-3-7اندازه سیستمها -سیستم پیشعملگر همبند دوتایی
0-3-2-3-7

اندازه سی ستم كنترل شده تو سط يک شیر پیشعملگر همبند دوتايي بايد بر ا ساس بندهای (-3-7-2-7-3
 )7-3-7-2-7-3( ،)2-3-7-2-7-3( ،)3و يا ( )3-3-7-2-7-3تعیین شود.
0-0-3-2-3-7

ساایسااتمهای پیشعملگر همبند دوتايي كه اندازه آن بیش از  )511gal(3197Lنباشااد ،مجاز بوده و نیازمند
فراهم آوردن هیچ كدام از الزامات ويژه انتقال آب به اتصال آزمون پیمايشي نميباشد.
2-0-3-2-3-7

اندازه ساایسااتمهای پیشعملگر همبند دوتايي بايد بهگونهای حراحي شااود كه انتقال آب به اتصااال آزمون
پیمايش  61ثانیه و كمتر از آن انجام گیرد ،كه شروع آزمون زماني است كه سیستم دارای فشار نرمال هوا بوده و
بهحور همزمان سیستم كشف حريق فعال شده و اتصال آزمون بازرسي به حور كامل باز شده است.
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3-0-3-2-3-7

اندازه سیستم برای سیستمهای پیشعملگر همبند دوتايي بايد بر اساس محاسبات انتقال آب مطابق با (-2-3
 )6-7باشد و پیشبیني ميشود كه فعال شدن سیستم كشف حريق و عملکرد اسپرينکلر همزمان باشد.
0-0-3-2-3-7

اندازه ساایسااتم برای ساایسااتمهای پیشعملگر همبند دوتايي بايد برای انتقال آب به اتصااال آزمون پیمايش
ساایسااتم يا خروجيهای چندراهه 3در حداكثر زمان انتقال آب مشااخص شااده در جدول ( )3-6-7-2-3حراحي
شود كه ،شروع آن زماني است كه سیستم دارای فشار نرمال هوا بوده و بهحور همزمان سیستم كشف حريق فعال
شده و اتصال بازرسي آزمون گردشي پیمايش يا چندراهه به حور كامل باز شده است.
2-3-2-3-7

يک و سیله سريل بازكننده دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني ،مجاز ا ست تا برای كمک به برآوردن الزامات
بندهای ( )2-3-7-2-7-3و ( )7-3-7-2-7-3و ( )3-3-7-2-7-3به كار گرفته شود.
 -0-2-3-7نظارت
0-0-2-3-7

در جايي كه بی شتر از  21ا سپرينکلر بر روی سی ستم وجود دارد ،لولهك شي ا سپرينکلر و و سايل ك شف حريق
بايد به حور خودكار نظارت شوند.
2-0-2-3-7

به اسااتثنای آنچه در بند ( )7-3-2-7-3مجاز شااده اساات ،فشااار نظارتي هوا يا نیتروژن برای ساایسااتمهای
پیشعملگر بايد مطابق با فشار هوای سیستم لوله خشک و قوانین منبل بند ( )6-2-3نصب شود.
3-0-2-3-7

حذف شیرهای احمینان الزام شده حبق بند ( )6-2-3برای نوع سی ستم پیشعملگر تو صیف شده در (-7-3
 ،)3()3-2هنگامي كه فشااار هوا از منبعي تأمین ميشااود كه قادر به ايجاد فشااارهای بیشااتر از )35psi(3/1bar
نميباشد ،مجاز است.

3- Manifold
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0-0-2-3-7

تمام انواع سی ستمهای پیشعملگر تو صیف شده در ( )2()3-2-7-3و ( )7()3-2-7-3بايد در حداقل ف شار
نظارت هوا يا نیتروژن  )35psi(3barحفظ شوند.
 -5-2-3-7اسپرینکلرها

جهاات نصااب و چیاادمانهااای اسااپرينکلرها بايااد بااهصااورت زياار باارای سیسااتمهااای پاایشعملگاار بااهكااار
گرفته شوند:
 -3اسپرينکلرهای باالزن
 -2اسپرينکلرهای خشک موجود دارای استاندارد يا گواهينامه فني
 -7اسااپرينکلرهای پااايینزن و اسااپرينکلرهای ديااواری نصااب شااده روی خاام برگشااتي ،در جااايي كااه
اسااپرينکلرها ،خاام برگشااتي ،خطااوط انشااعابي لولااهكشااي در يااک محوحااه در دمااای  )31oF(3oCيااا باااالتر از
آن نگهداری ميشوند.
 -3اسپرينلکرهای ديواری افقي نصب شده بهگونهای كه در آنها آب به دام نیفتد.
 -5اسااپرينکلرهای آوياازان و اسااپرينکلرهای ديااواری در جااايي كااه اسااپرينکلرها و خطااوط انشااعابي
لولااهكشااي در دمااای  )31oF(3oCيااا باااالتر از آن نگااهداری ماايشااوند ،منباال آب قاباال شاارب اساات و
لولهكشاي بارای سیساتم پایشعملگار ،مساي ياا  CPVCاسات كاه در دارای اساتاندارد ياا گاواهيناماه فناي
بهويژه برای كاربردهای لوله خشک آمده است.
 -6-3-2-7پیکربندی سیستم

سیساااتمهاااای پااایشعملگااار از ناااوع توصااایف شاااده در بناااد ( )7()3-2-7-3و تماااام سیساااتمهاااای
پیشعملگر محافظتكننده از تصرفهای انبار ،غیر از انبار متفرقه نبايد شبکهای باشند.
 -3-3-7سیستمهای سیالبی
0-3-3-7

وسايل يا سیستمهای كشف حريق بايد به صورت خودكار نظارت شوند.
2-3-3-7

سیستمهای سیالبي بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شوند.
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 0-7سیستمهای تركیبی پیشعملگر و لوله خشک برای اسکلهها ،پایانهها و باراندازها
0-0-7
عالوه بر الزامات بخش  ،3-3بايد با الزامات حراحي و نصب اسکلهها ،پايانهها و باراندازها نیز مطابقت داشته
باشد.
 2-0-7كلیات
0-2-0-7

سیستمهای تركیبي پیشعملگر و لوله خشک ،بايد به گونه ای ساخته شده باشند كه نقص سیستم آشکارساز
سبب جلوگیری از عملکرد سیستم به عنوان يک سیستم لوله خشک خودكار متداول نشود.
2-2-0-7

سیستمهای تركیبي پیشعملگر و لوله خشک ،بايد بهگونهای ساخته شده باشند كه نقص سیستم لوله خشک
ا سپرينکلرهای خودكار سبب جلوگیری ا ز عملکرد منا سب سیستم آ شکار ساز به عنوان يک سیستم اعالم حريق
خودكار نشود.
3-2-0-7

در مکانهايي كه نیازمند انتقال به فواصاال بیش از  )63m(211ftنباشااد ،بايد قوانیني جهت عملکرد دسااتي
سیستم آشکارساز تدوين گردد.
0-2-0-7

ا سپرينکلرها .ا سپرينکلرها و آرايشهايي كه در ادامه بیان مي شوند  ،برای ا ستفاده در سی ستمهای تركیبي
پیشعملگر و لوله خشک مجاز مي باشند:
 -3اسپرينکلرهای باالزن
 -2اسپرينکلرهای خشک فهرست شده (استاندارد يا گواهينامه فني)
 -7اساااپرينکلرهای پايین زن و اساااپرينکلرهای ديواری نصاااب شاااده بر روی خمهای برگشاااتي در جايي كه
اسپرينکلرها و خمهای برگشتي هر دو در ناحیه گرم شده باشند.
 -3اسپرينکلرهای ديواری افقي ،به گونه ای نصب شوند كه آب در آنها به دام نیفتد.
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 3-0-7شیرهای سیستم لوله خشک در سیستمهای تركیبی
0-3-0-7

هنگامي كه تعداد اسااپرينکلرهای ساایسااتم بیش از  611عدد باشااد و يا در هر منطقه حريق بیش از 235
ا سپرينکلر موجود با شد ،كل سی ستم بايد از حريق دو شیر لوله خ شک  )351mm(6in.كه ب صورت موازی ب سته
شده اند و از يک منبل اصلي تغذيه مي شوند كنترل گردد.
2-3-0-7

در جايي كه بر اساس بند  ،3-7-3-3شیرهای لوله خشک موازی مورد نیاز ميباشد اين شیرها بايد در مقابل
يکديگر چک شوند.
3-3-0-7

هر شاایر لوله خشااک بايد به يک ضااامن فهرساات شااده (دارای اسااتاندارد يا گواهینامه) به كار افتاده توسااط
سیستم آشکارساز حريق ،مجهز شود.
0-3-0-7

شیرهای لوله خ شک بايد ب صورت عر ضي و از حريق ات صال  )25mm(3in.بهم مت صل شوند تا  trippingهر
دو شیر لوله خشک به حور هم زمان انجام شود.
5-3-0-7

لوله اتصال عرضي  )25mm(3in.بايد به يک شیر دارای نشانگر 3مجهز باشد به گونهای كه يکي از دو شیر لوله
خشک بتواند قطل شود و عمل كرده باشد در حالي كه شیر ديگر فعال باشد.
6-3-0-7

شاایرهای يک حرفه بین شاایرهای لوله خشااک و لوله اصاالي تغذيه كننده مشااترک بايد با لولههای بای پا
 )35mm(3/2in.تجهیز شوند بهگونه ای كه اتالف هوا ناشي از نشت در متعلقات شیر لوله خشک باعث نشود كه
شیر بلغزد 2تا اين كه فشار در لوله اصلي تغذيهكننده مشترک تا فشار نقطه لغزش كاهش يابد.

1- Indicating
2- Trip
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7-3-0-7

يک شیر مجهز به ن شانگر در هر كدام از اين لولههای بای پا بايد ن صب شده با شد به گونهای كه شیر لوله
خشک بتواند به حور كامل از رايزر اصلي يا از منبل اصلي يا از ديگر شیرهای لوله خشک مجزا گردد.
2-3-0-7

هر سی ستم تركیبي خ شک و پیش عملگر ،بايد با و سايل سريل باز شونده فهر ست شده (دارای ا ستاندارد يا
گواهينامه فني) در شیرهای لوله خشک ،مجهز شده باشد.
 0-0-7بخشهای فرعی سیستم كه از شیرهای یک طرفه استفاده می كنند
0-0-0-7

اگر در يک منطقه حريق بیش از  235اسپرينکلر مورد نیاز ميباشد ،با استفاده از شیرهای يک حرفه ،سیستم
را بايد به بخشهايي با  235اسپرينکلر يا كمتر تقسیم كرد.
2-0-0-7

اگر سیستم در بیش از يک منطقه حريق يا حبقه با حداكثر  611اسپرينکلر نصب شده باشد ،سیستم از حريق
يک شیر يک حرفه تغذيه مي شود.
3-0-0-7

هر بخش بايد در سمت سیستم هريک از شیرهای يک حرفه دارای يک شیر درين (تخلیه) )72mm(in.114
باشد كه توسط درين كمکي سیستم لوله خشک كامل مي گردد.
0-0-0-7

خطوط لوله درين و درينهای كمکي سیستم لوله خشک بايد در منطقههای گرم شده يا در كابینتهای گرم
شده قرار گیرند تا شیرهای درين و درينهای كمکي برای هر بخش محصور شود.

فصل هفتم -الزامات سیستم
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 5-0-7محدودیت زمان
0-5-0-7

سیستم اسپرينکلر بايد بهگونهای ساخته شده و تعداد اسپرينکلرهای كنترل شده بايد حوری محدود شود كه
آب در دوره زماني كه از يک دقیقه برای هر  ) 322m(311ftلوله تغذيه تجاوز نکرده و از زماني كه سااایساااتم
حساس به حرارت 3عمل ميكند ،به آخرين اسپرينکلر برسد.
2-5-0-7

حداكثر زمان مجاز نبايد بیشتر از  7دقیقه باشد.
 6-0-7اتصال آزمون سیستم
بخش انتهايي بايد يک اتصال آزمون سیستم داشته باشد ،همانگونه كه برای سیستمهای لوله خشک الزامي
است.

 -5-7سیستمهای چند سیکلی
0-5-7
تمام سیستمهاای چناد سایکلي باياد باهحاور وياژه آزماون و باه عناوان ياک سیساتم دارای اساتاندارد ياا
گواهينامه فني باشند.
2-5-7
تمام سیستمهای چند سیکلي بايد براساس دستورالعملهای نصب سازنده نصب شوند.

 -6-7سیستمهای ضد یخزدگی

1- heat-responsive
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 -0-6-7كلیات
0-0-6-7

استفاده از محلولهای ضد يخ بايد مطابق با مقررات بهداشت ملي باشد.
2-0-6-7

ضد يخ نبايد در سی ستمهای  ESFRمورد ا ستفاده قرار گیرد مگر اينکه ا سپرينکلر  ESFRبرای ا ستفاده با
محلول ضد يخ دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
3-0-6-7

در جايي كه اسااپرينکلرهای پايینزن مورد اسااتفاده قرار ميگیرند ،بايد بعد از انجام آزمون هیدروسااتاتیک با
آب ،آب را از تمام سیستم تخلیه كرد.
0-3-0-6-7

الزامات بند ( )7-3-6-3نبايد در جايي كه سیستم آزمون هیدرو استاتیک با مخلوط ضد يخ انجام شده است،
بهكار رود.
0-0-6-7

در جايي كه سیستمهای ضد يخ دور از سیستم رايزر باشند ،پالكاردی بايد بر روی رايزر سیستم نصب شود
كه مشخصكننده تعداد و محل تمام سیستمهای ضد يخ دور تأمین شده توسط آن رايزر باشد.
5-0-6-7

پالكاردی بايد بر روی شیر ا صلي سی ستم ضد يخ قرار بگیرد كه م شخصكننده نوع ساخت و عالمت تجاری
محلول ضد يخ ،غلظت حجمي محلول ضد يخ استفاده شده و حجم محلول ضد يخ استفاده شده در سیستم باشد.
 -2-6-7محلولهای ضد یخ
0-2-6-7

غیر از مورد مجاز در بند ( ،)2-2-6-3محلولهای ضد يخ برای ا ستفاده در سی ستمهای ضد يخزدگي بايد
دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشند.
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2-2-6-7

محلولهای ضااد يخ پروپیلن گلیکول كه قبل از اسااتفاده بايد آنها را مخلوط كرد ،بايد مجاز به اسااتفاده با
اسپرينکلرهای  ESFRباشند در جايي كه اسپرينکلرهای  ESFRبرای چنین استفادهای در يک كاربرد ويژه دارای
استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -3-6-7آرایش لولهكشی و شیرهای منبع
0-3-6-7

در جايي كه ارتباط بین سی ستم ضد يخزدگي و سی ستم لوله تر شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگ شتي
نميباشد و شرايط بند ( )5-7-6-3فراهم نشده است لولهكشي و شیرها بايد بهگونه نشان داده شده در شکل (-3
 )3-7-6نصب شوند.

نکات -3 :شیرهای يک حرفه در جايي كه اسپرينکلرها زير سطح شیر  Aميباشند مجاز به حذف شدن ميباشند.
1
 )32در زبانه شیر يک حرفه برای اجازه دادن به انب ساط محلول در اثر افزايش دما و بنابر اين برای جلوگیری از
 -2سوراخ in.(3mm
تخريب اسپرينکلرها الزم ميباشد.
شکل  -0-3-6-7آرایش لولهكشی و شیرهای منبع
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2-3-6-7

جايي كه ارتباط بین سیستم ضد يخزدگي و سیستم لوله تر شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگشتي باشد و
شرايط ( )5-7-6-3فراهم نشده است لولهكشي و شیرها بايد بهگونه نشان داده شده در شکل ( )7-7-6-3يا (-3
 )3-7-6نصب شوند.
0-2-3-6-7

يک وسیله برای انجام دادن آزمون جريان رو به جلو كامل مطابق با بند ( )6-3-33-1بايد تهیه شود.
3-3-6-7

جايي كه ارتباط بین سیستم ضد يخزدگي و سیستم لوله تر شامل يک ابزار بازدارنده جريان برگشتي باشد و
شرايط ( )5-7-6-3فراهم ن شده ا ست ،يک منبل انب ساط دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني برای جبران انب ساط
حرارتي محلول ضد يخ بايد فراهم شود همانگونه كه در شکل ( )7-7-6-3نشان داده شده است.

شکل  -3-3-6-7آرایش لولهكشی به همراه ابزار جریان برگشتی

0-3-3-6-7

هنگام تعیین اندازه منبل انبساط دمای هوا قبل از شارژ و فشار هوای قبل از شارژ بايد در نظر گرفته شوند.
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2-3-3-6-7

اندازه منبل انبساط بايد بهگونهای باشد كه ماكزيمم فشار سیستم از فشار ارزيابي شده برای هر كدام از اجزای
سیستم ضد يخ زدگي ،بیشتر نباشد.
0-3-6-7
𝟏

شیر احمینان  )𝟐 in.(32mmدارای استاندارد يا گواهينامه مجاز است تا به جای منبل انبساط مورد نیاز در بند
( )7-7-6-3استفاده شود مشروط بر اينکه حجم سیستم ضد يخ بیشتر از  )31gal(353Lنشود همانگونه كه در
شکل ( )3-7-6-3نشان داده شده است.
5-3-6-7

الزامات بندهای ( )2-7-6-3( ،)3-7-6-3و ( )7-7-6-3در جايي كه سااه شاارط زير برآورده ميشااوند ،نبايد
بهكار رود:
 -3به منظور نگهداری خودكار فشار باالتر سمت سیستم در مقاي سه با سمت منبل ،شیر يک حرفه منبل آب
كه سی ستم ضد يخ زدگي را از منبل آب جدا ميكند ،در صورتي كه سی ستم ضد يخزدگي با يک پمپ ف شار
خودكار يا ديگر وسايل يا دستگاهها مجهز شده است.
 -2شرايطي ايجاد شده با شد تا محلول را بهحور خودكار برای جلوگیری از افزايش بیش از حد ف شار بهدلیل
انبساط حرارتي محلول آزاد كند.
 -7شرايطي ايجاد شده باشد تا بهحور خودكار محلول پیش آمیخته چنانچه برای بازيابي فشار سیستم بهدلیل
انقباض حرارتي الزم است ،آزاد شود.
6-3-6-7

يک اتصال تخلیه  /آزمون بايد در دورترين بخش سیستم نصب شود.
7-3-6-7

در سی ستمهايي با ظرفیت بی شتر از  ،)351gal(563/1Lبرای هر  )311gal(731/5Lبايد يک ات صال آزمون
اضافي تهیه شود.
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نکات -3 :شیرهای يک حرفه در جايي كهاسپرينکلرها زير سطح شیر ميباشند محاز به حذف شدن ميباشند.
1
 )32در زبانه ش ایر تنظیم برای اجازه دادن به انبساااط محلول در اثر افزايش دما و بنابراين برای جلوگیری از
 -2سااوراخ in.(3mm
تخريب اسپرينکلرها الزم ميباشد.
شکل  -0-3-6-7آرایش لولهكشی منبع با شیر اطمینان و ابزار جریان برگشتی

 -7-7سیستمهای اسپرینکلر خودكار بدون اتصاالت محافظتكننده در برابر آتش
 -0-7-7سیستمهای گردشی حلقه بسته
 -0-0-7-7اجزای سیستم
0-0-0-7-7

يک سیستم گردشي حلقه بسته اصوالً يک سیستم اسپرينکلر است و مطابق با همه مقررات اين دستورالعمل
همچون شرايط برای كنترل شیرها ،محدوديتهای مساحت يک سیستم ،زنگهای هشدار ،اتصاالت آتشنشاني،
فضای اسپرينکلر و مانند آن ميباشد ،به جز آنهايي كه در بخش ( )3-3اصالو شده است.
2-0-0-7-7

لولهكشي ،اتصاالت ،شیرها و آويزهای لوله بايد الزامات تصريح شده در فصل ( )6را برآورد كنند.

فصل هفتم -الزامات سیستم
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3-0-0-7-7

تا زماني كه الزامات بند ( )3-3-3-3-3فراهم نشاادهاند يک اتصااال غیررسااانا بايد در محل تقاحل جايي كه
مصالح متفاوت لولهكشي به همديگر اتصال مييابند نصب شود (به عنوان مثال از ما به استیل).
0-0-0-7-7

اتصاالت غیر رسانا در جاهايي كه اسپرينکلرها به لولهكشي اتصال يافتهاند مورد نیاز نميباشند.
5-0-0-7-7

الزامي نیست تا وسايل كمکي ديگر برای سرويا اسپرينکلر دارای گواهينامه فني يا استاندارد باشند ،اگرچه
اين وسايل مثل پمپها ،پمپهای سیركوله (گردشي) ،مبدلهای حرارتي ،رادياتورها و نورافکنها بايد تحت فشار
32/3barيا 335psi(21/3barيا  )711psiباشااند (فشااار گساایختگي  5برابر فشااار كار ساایسااتم آب) تا مطابق با
درجهبندی مورد نیاز اجزای سیستم اسپرينکلر باشند.
6-0-0-7-7

وسااايل كمکي بايد بهگونهای توسااط مصااالح ساااختمان محافظت شااوند تا يکپارچگي فیزيکي خود را تحت
شرايط آتش حفظ كنند كه از ايجاد اختالل در سیستم حفاظت در برابر آتش جلوگیری شود.
7-0-0-7-7

وسااايل كمکي در جايي كه از سااازه ساااختمان آويزان هسااتند بايد به صااورت مسااتقل از بخش اسااپرينکلر
سیستم ،مهار شوند.
2-0-7-7

مشخصههای هیدرولیکي .سیستمهای لولهكشي برای تجهیزات گرمكننده و سردكننده اتصال يافته بايد دارای
پمپهای كمکي باشااند يا بايد دارای آرايشااي باشااند كه آب را به ساایسااتم لولهكشااي بازگردانند تا از موارد زير
احمینان حاصل شود:
 -3الزم نیست تا آب مورد نیاز برای اسپرينکلرها از درون تجهیزات گرمكننده يا سردكننده عبور كند.
 -2حداقل بايد يک مساایر مسااتقیم برای جريان آب از منبل آب اسااپرينکلر به هر كدام از اسااپرينکلرها وجود
داشته باشد.
 -7اندازه لوله در مسیر مستقیم بايد مطابق با الزامات حراحي در اين دستورالعمل باشد.
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 -3هیچ بخ شي از لولهك شي ا سپرينکلر صرفنظر از مد عملیاتي تجهیزات گرمكننده و سردكننده ات صال يافته،
نبايد فشاری كمتر از فشار حراحي سیستم اسپرينکلر داشته باشد.
 -5هیچگونه كاهش يا سرريز آب از سیستم به علت عملیات تجهیزات گرمكننده و سردكننده نبايد وجود داشته
باشد.
 -6شیرهای قطل كن و يک و سیله برای تخلیه بايد بر روی لولهكشي برای تجهیزات گرمكننده يا سردكننده در
تمام نقاط ات صال به لولهك شي ا سپرينکلر فراهم شود و بايد بهگونهای ن صب شوند كه بدون آ سیب ر ساندن به
قابلیت سرويادهي و پا سخگويي سی ستم ا سپرينکلر ،امکان تعمیر يا حذف هرگونه و سیله كمکي آنها وجود
داشته باشد.
 -3تمام اجزای كمکي شامل صافيها بايد بر روی تجهیزات كمکي در كنار شیرهای قطل كن نصب شوند.
 -3-0-7-7دمای آب
 -0-3-0-7-7حداكثر
0-0-3-0-7-7

در هیچ موردی حداكثر دمای آب جاری درون بخش اسپرينکلر نبايد از  )321oF(39oCتجاوز كند.
2-0-3-0-7-7

ابزارهای كنترل محافطتي دارای استاندارد يا گواهينامه برای اين منظور بايد برای خاموش كردن سیستمهای
گرمكننده يا سردكننده هنگامي كه دمای آب جاری درون بخش اسپرينکلر سیستم از  )321oF(39oCتجاوز كرد،
نصب شوند.
3-0-3-0-7-7

جايي كه دمای آب از  )311oF(73/1oCبیشاااتر ميشاااود بايد از اساااپرينکلرهای با درجهبندی دما (كالس)
متوسط يا دما باال استفاده كرد.
2-3-0-7-7

حداقل احتیاطهايي را بايد در نظر گرفت تا اين احمینان حاصل شود كه دما به زير )31oF(3oCنخواهد رسید.

فصل هفتم -الزامات سیستم
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0-0-7-7

ابزارهای كمکي ،لولهكشاااي ،عايقكاری و مانند آن نبايد مانعي برای كشاااف حريق يا توزيل مناساااب آب از
اسپرينکلرهای خودكار شوند.
 -5-0-7-7عالئم
0-5-0-7-7

عال م احتیاط به همه شیرهای كنترلكننده اسپرينکلر بايد وصل شوند.
2-5-0-7-7

عال م احتیاط بايد به صورت زير نوشته شود:
اين شیر ،تجهیزات حفاظت از آتش را كنترل ميكند .آن را نبنديد مگر بعد از اينکه آتش خاموش شده باشد.
هنگامي كه بستن مسیر منبل به تجهیزات كمکي ضروری ميباشد از شیرهای كمکي استفاده كنید.
هشدار :اگر اين شیر بسته شود ،زنگ خطر خودكار به صدا در ميآيد.
 -6-0-7-7افزودنیهای آب
0-6-0-7-7

مواد افزوده شده به آب نبايد اثرات سويي بر خ صو صیات ضد آتش آب دا شته با شند و بايد مطابق با قوانین
بهداشت ملي باشند.
2-6-0-7-7

در ا ستفاده از افزودنيهايي كه ميتوانند ر سوب را از سی ستمهای لولهك شي قديمي جدا يا معلق كنند بايد
احتیاط كرد.
3-6-0-7-7

در جايي كه برای عملکرد منا سب سی ستم ،افزودنيها الزم و ضروری ميبا شند بايد احمینان حا صل كرد كه
بعد از آزمون هشدار يا هنگامي كه آب از سیستم حذف ميشود دوباره افزودنيها به سیستم اضافه شوند.
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 -7-0-7-7تشخیص جریان آب
0-7-0-7-7

تأمین آب از اساپرينکلر از حريق وساايل كمکي ،لولهكشاي سایركوله و پمپها نبايد تحت هرگونه شارايط يا
عملیات زودگذر يا ايستا ،سبب سیگنالهای اشتباه جريان آب اسپرينکلر شود.
2-7-0-7-7

هنگامي كه آب از حريق يک اسپرينکلر باز شده يا از حريق اتصال آزمون سیستم تخلیه مي شود ،در حالي كه
تجهیزات كمکي در هر يک از حالتهای عملیاتي (رو شن ،خاموش ،زودگذر ،پايدار) ه ستند ،سیگنال جريان آب
اسپرينکلر نبايد معیوب باشد.

 -2-7اسپپپرینکلرهای بیرونی برای مقابله با آتشهای در معرض (سپپیسپپتمهای اسپپپرینکلر
محافظتی در معرض)
 -0-2-7كاربردها
0-0-2-7

صرفنظر از اينکه كه آيا درون ساختمانها با استفاده از سیستم اسپرينکلر محافظت مي شود يا نه ،استفاده از
سیستم اسپرينکلر برای آتشهای در معرض برای ساختمانها و ساختارها مجاز است.
2-0-2-7

جايي كه ساایسااتم اسااپرينکلر درمعرض مورد نیاز اساات ،آنها بايد برای ايجاد حفاظت از پنجرهها و ديگر
بازشوهای داخل ديوارهای بنا ،حفاظت ديوارها ،حفاظت سقفها يا هر تركیبي از اين موارد ،نصب شوند.
 -2-2-7منبع آب و كنترل
0-2-2-7

مگر اين كه الزامات بند ( )2-2-1-3برآورده شده با شد ،ا سپرينکلرهای ن صب شده برای حفاظت در مقابل
آتش سوزیهای در معرض بايد از يک منبل آب ا ستاندارد همان حوری كه در ف صل ( )37شرو داده شده ا ست،
تأمین شوند.
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2-2-2-7

جايي كه تأيید شااده اساات ،ديگر تامینكنندهها نظیر شاایرهای دسااتي يا پمپها يا اتصاااالت آتشنشاااني،
ميتوانند برای تأمین آب به اسپرينکلرها برای حفاظت درمعرض استفاده شوند.
3-2-2-7

در جايي كه اتصاالت آتشنشاني برای تأمین آب استفاده مي شود بايد بهگونهای درمحل قرار گرفته باشند كه
توسط آتشسوزی در معرض تحت تأثیر قرار نگیرند.
 -3-2-7كنترل
0-3-2-7

هر سیستم اسپرينکلر خارجي بايد شیر كنترل مستقل داشته باشد.
2-3-2-7

اسپرينکلرهای باز كنترل شده به صورت دستي فقط بايد در جايي مورد استفاده قرار بگیرند كه نظارت دايمي
وجود داشته باشد.
3-3-2-7

اسپرينکلرها بايد از نوع باز يا خودكار باشند.
0-3-2-7

ا سپرينکلرهای خودكار در مناحقي كه در معرض يخزدگي ميبا شند بايد سی ستمهای لوله خ شک مطابق با
بخش ( )2-3يا مطابق با بخش ( )6-3سی ستمهای ضد يخدگي يا ا سپرينکلرهای خ شک با حول كافي مت صل به
سیستمهای لوله تر قرار گرفته در منطقههای گرم شده باشند.
5-3-2-7

عملکرد سی ستمهای خودكار با ا سپرينکلرهای باز بايد تو سط تجهیزات اعالمكننده حريق حراحي شده برای
كاربرد ويژه كنترل شوند.
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 -0-2-7اجزای سیستم
 -0-0-2-7شیرهای تخلیه

بر روی سمت سیستم هر شیر كنترل شبکه اسپرينکلر بیروني بايد يک شیر تخلیه مجزای نصب شود ،غیر از
جايي كه يک اسپرينکلر باز 3،برای ساده كردن تخلیه سیستم تغذيهكننده باالسری بهكار رفته باشد.
 -2-0-2-7شیرهای یک طرفه
0-2-0-2-7

در جايي كه اسپرينکلرها بر روی دو سمت مجاور يک ساختمان نصب ميشوند ،كه از دو سطح در معرض جدا
و متمايز محافظت ميكنند و دارای شیرهای كنترل مجزا برای هر سمت ميباشند ،انتهای خطوط لوله بايد توسط
شیرهای يک حرفه متصل شده باشد و اين شیرهای يک حرفه بايد بهگونهای قرار گرفته باشند كه يک اسپرينکلر
احراف گوشه ،عمل كنند.
2-2-0-2-7

لوله میاني بین دو شیر يک حرفه بايد برای تخلیه ،چیدمان شده باشد.
3-2-0-2-7

بهعنوان يک راه حل جايگزين ،يک اسااپرينکلر اضااافي بايد بر روی هر ساایسااتم قرار گرفته در احراف گوشااه
سیستم درگیر ،نصب شود.
 -3-0-2-7چیدمان سیستم

جايي كه يک حريق درمعرض ،دو حرف يک ساختار حفاظت شده را تحت تأثیر قرار ميدهد ،سی ستم نبايد
بین دو حرف تقسیم شود بلکه بايد بهگونهای چیدمان شود كه به صورت يک سیستم مجزا عمل كند.
 -5-2-7لوله و اتصاالت
لوله و اتصاالت نصب شده بر روی بخش خارجي ساختمان يا سازه بايد در مقابل خوردگي مقاوم باشند.

1- Top fed
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 -6-2-7صافیها
در رايزر يا منبل تغذيه اصلي كه از ا سپرينکلرهايي با فاكتور  Kاسمي كمتر از ) K-2.8(40پشتیباني ميكنند
بايد يک صافي دارای استاندارد يا گواهينامه فني فراهم شود.
 -7-2-7اتصاالت اندازهگیری
يک فشااارساانج دارای اسااتاندارد يا گواهينامه فني مطابق با ( )7-33-1بايد بالفاصااله پايین شاایر كنترل هر
سیستم نصب شود.
 -2-2-7اسپرینکلرها
0-2-2-7

اسااتفاده از يک رديف مجزا از اسااپرينکلرها برای محافظت از حداكثر دو حبقه از سااطح ديوار يا دو سااطح از
پنجرههايي كه به صورت عمودی قرار گرفتهاند ،در جايي كه مشخصههای معماری بهگونهای است كه جاری شدن
آب به سمت پايین را امکانپذير ميسازد ،مجاز است.
2-2-2-7

جايي كه قرنیز های پنجره يا اجزای مشاااا به منجر به فرورفتگي يا پیش آ مدگي هايي به عمق بیش از
 )3in.(25/3mmميشااوند ،اسااپرينکلرهای مجزا برای هر پنجره روی هر سااطح بايد فراهم شااود ،بدون در نظر
گرفتن اينکه آيا محافظت برای پنجرهها يا كل ديوارها فراهم شده است يا نه.
3-2-2-7

برای سیستمهای محافظت از ديوار ،اسپرينکلرها بايد در فاصله  352mmتا  6in.(715mmتا  )32in.از سطح
ديوار و به فاصله  )6in.(352mmباالی ديوار با حداكثر فاصله بین  ،)1ft(2/33mيا بايد بهصورت مشخص شده در
استاندارد يا گواهينامه اسپرينکلر برای استفاده محافظت درمعرض قرار بگیرند.
0-2-2-7

برای محافظت از پنجره و ديگر ورودیهای مشابه ،اسپرينکلرهای پنجرهای دارای استاندارد يا گواهينامه فني
بايد به اندازه  )2in.(51/1mmباالی پنچره مطابق با جدول ( )3-1-1-3قرار گیرد.
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5-2-2-7

در جايي كه ساایسااتمهای اسااپرينکلر محافظتكننده در معرض نصااب شاادهاند ،اسااپرينکلرهای قرنیز دارای
ا ستاندارد يا گواهينامه فني برای محافظت از قرنیزهای قابل سوختن عمق بی شتر از  )32in.(715mmبايد مورد
استفاده قرار گیرند.
0-5-2-2-7

ا سپرينکلرهای قرنیز بايد در هر دهانه 3مت شکل از اجزای قرنیز ن صب شوند و بايد در حداكثر فوا صل به اندازه
 )31ft(7/15mقرار گیرند ،بهحوری كه دفلکتور به اندازه  )1in.(211mmدر زير پوشش سقف قرار گیرند.
6-2-2-7

اسااپرينکلرهای اسااپریكننده باز (باالزن ،پاين زن يا ديواری) هنگامي كه مطابق با معیارهای تخلیه و مناحق
محافظتي خطر متو سط گروه  3ن صب شده با شند ،بايد برای كاربرد در محافظت از سقف با دفلکتور ،موازی با
شیب و حداقل  )31in.(353mmباالتر از سطح سقف مجاز باشند.
جدول  -0-2-2-7مکانهای اسپرینکلرهای پنجره
پهنای پنجره )(ft

ضریب  Kاسمی

فاصله اسمی از پنجره )(in.

U.S

متریک

حداكثر تا 7

2/1

31

3

<  7تا 3

2/1

31

1

<  3تا 5

2/1

31

9

5/6

11

32

33/2

361

32

دو عدد 2/1

31

3

33

211

32

دو عدد 2/1

31

9

دو عدد 5/6

11

32

<  5تا 3
<  3تا 9/5
<  9/5تا 32

0-6-2-2-7

استفاده اسپرينکلرهای باالزن كه مانند اسپرينکلرهای لبهای 2قرار گرفتهاند بايد به همراه دفلکتور آنها كه به

1- Bay
2- Ridge pole
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صورت افقي و حداقل  )6in.(352mmباالی لبه با حداكثر فا صلهگذاری و مناحق حفاظت شده تعیین شده در
نمای پالن نسبت به امتداد شیب ،مجاز باشند.

 -1-7فضاهای تبریدی
 -0-1-7فضاهایی كه در دمای باالی  )32oF(0oCهستند
فضاهايي كه در دمای باالی  )72oF(0oCهستند ،الزامات اين بخش در مورد آنها بهكار نميرود.
 -2-1-7فضاهایی كه در دمای زیر دمای  )32oF(0oCنگهداری میشوند
 -0-2-1-7كلیات
0-0-2-1-7

جايي كه لوله اسااپرينکلر از ديوار يا كف به فضااای سااردخانه عبور ميكند ،بخشااي از لوله كه برای تعويض و
جابجايي است ،بايد بالفاصله داخل فضای سردخانه قرار گیرد.
2-0-2-1-7

حول بخش تعويضي لوله كه در ( )3-3-2-9-3بیان شد حداقل بايد  )71in.(362mmباشد.
 -2-2-1-7آژیر هشدار فشار هوای پایین
0-2-2-1-7

تا زماني كه الزامات بند ( )2-2-2-9-3برآورده ن شده ا ست ،يک ه شدار ف شار هوای پايین بايد در محلي كه
همیشه تحت نظر قرار دارد ،نصب شود.
2-2-2-1-7

سی ستمهايي كه مجهز به ه شدارهای ف شار پايین محلي و و سیله خودكار حفظ هوا ميبا شند ،الزم نی ست به
محلي كه تحت مراقبت دا مي است ،هشدار دهند.
 -3-2-1-7شیب لولهكشی

لولهكشي در فضاهای تبريدی بايد با شیبي كه در بند ( )7-7-2-36-1قید شده ،نصب شود.
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 - 0-2-1-7منبع هوا یا نیتروژن

منبل هوا يا نیتروژن برای سیستمها بايد مطابق يکي از موارد زير باشد:
 -3هوا از اتاقي با كمترين دما برای اين كه رحوبت را كاهش دهد.
 -2پکیج كمپرسور هوا  /خشکكننده دارای استاندارد يا گواهينامه برای كاربردی كه از هوای محیط استفاده
ميكنند.
 -7گاز نیتروژن فشرده از سیلندرهای استفاده شده به جای هوای فشرده.
 -5-2-1-7شیر كنترل

برای آزمون عملي سیستم مؤثر بايد يک شیر كنترل دارای نشانگر 3روی هر رايزر در هر اسپرينکلر در بیرون
از فضای سردخانه فراهم شود.
 -6-2-1-7شیر یک طرفه
0-6-2-1-7
تا زماني كه الزامات بند ( )2-6-2-9-3برآورده نشده است يک شیر يک حرفه با سوراخي به قطر in.(2/3mm
𝟑
𝟐𝟑) در زبانه بايد در سیستم رايزر پا ین شیر آزمون مورد نیاز در بند ( )5-2-9-3نصب شود.

2-6-2-1-7

شیرهای يک حرفه در مکانهايي كه شیرهای لوله خشک يا شیرهای پیشعملگر بهكار ميروند و برای تخلیه
كامل تمام آب باالی محل اسااتقرار حراحي شاادهاند و برای نصااب بدون باقي ماندن آب اولیه دارای اسااتاندارد يا
گواهينامه شدهاند و جايي كه آب پركننده اولیه در رايزر سیستم استفاده نميشود ،الزامي نیست.
 -7-2-1-7لولهكشی منبع نیتروژن یا هوا
0-7-2-1-7

لولهكشي منبل نیتروژن يا هوا كه وارد فضای فريزری مي شود بايد مطابق بندهای ( )3-3-3-2-9-3و (-9-3
 )2-3-3-2باشد.

1-Indicating
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 -0-0-7-2-1-7منبع هوا

لولهكشاي منبل بايد با دو لوله كه به آسااني قابلتعويض بوده و حداقل  )6ft(3/9mحول و  )3in.(25mmقطر
دا شته با شد ،مجهز شود كه در شکل (( 3-3-3-2-9-3الف)) يا شکل ((3-3-3-2-9-3ب)) ن شان داده شده
است.
 -2-0-7-2-1-7منبع نیتروژن

لوله كشاااي منبل با يد با يک لوله كه به آسااااني قا بل تعويض بوده و حداقل  )6ft(3/9mحول و حداقل
 )3in.(25mmقطر داشته باشد ،مجهز شود.
2-7-2-1-7

هر خط تغذيه بايد با شیر كنترل كه در مکان گرمي قرار گرفته مجهز شود.
3-7-2-1-7

فقط يک خط تغذيه هوا بايد باز شود تا هوای موردنیاز سیستم را در هر زماني تأمین كند.
 -2-2-1-7كشف حریق برای رهاسازی سیستم پیشعملگر
 -0-2-2-1-7كاشفهای حریق برای سیستمهای پیشعملگر
0-0-2-2-1-7

سیستم رها سازی بايد حوری حراحي شود تا قبل از عملکرد اسپرينکلر عمل كند مگر اينکه كاشفهای حريق
شرايط بند ( )2-3-1-2-9-3را داشته باشند.
الف -كاشاااف های حريق با يد از نوع الکتريکي يا از نوع نی و ماتیکي با د مای ثا بت با نرخ د مايي كمتر از
اسپرينکلرها باشند.
ب -دستگاههای كشف حريق نبايد از نوع حساس به تغییر ناگهاني دما 3باشند.
2-0-2-2-1-7

جايي كه سی ستم يک سی ستم پیشعملگر همبند دوتايي يا يک سی ستم پیشعملگر ضد انجماد همبند تکي
باشد ،استفاده از هر نوع ويژه وسايل كاشف حريق تأيید شده برای استفاده در منطقه سردخانه مجاز ميباشد اگر

3- Rate-of-rise
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مطابق با الزامات ا ستاندارد يا گواهينامه آنها و مطابق با ا ستاندارد ملي ايران شماره  « 39613-3سی ستمهای
كشف و اعالم حريق برای ساختمانها -قسمت  :3دستورالعمل برای حراحي ،نصب ،راهاندازی و تعمیر و نگهداری
سیستمها در ساختمانها» نصب شده باشند.
 -2-2-2-1-7مکان كاشفهای حریق در سقف
 -0-2-2-2-1-7زیرسقفهای صاف

سیستمهای كشف حريق نبايد در فاصلهای بیش از فاصله استاندارد يا گواهينامه خود باشند.
 -2-2-2-2-1-7برای سقفهای ناصاف

كاشاافهای حريق نبايد از نصااف فضااای كاشاافهای خطي دارای اسااتاندارد يا گواهينامه ياكل فضااای مجاز
اسپرينکلر تجاوز كنند.
 -3-2-2-1-7مکان كاشفهای حریق در قفسهها
0-3-2-2-1-7

تا زماني كه شرايط بند ( )3-1-2-9-3برآورده ن شده ا ست ،يک تراز از كا شفهای حريق بايد برای هر تراز از
اسپرينکلرها نصب شود.
2-3-2-2-1-7

كاشفها بايد به صورت عمودی درون يک تراز انبار اسپرينکلرهای قفسهای به صورت زير نصب شوند:
 -3كا شفها بايد در قف سههای تک رديفي درون دودروی عر ضي و در قف سههای دو رديفي در دودروی حولي
قرار گیرند.
 -2برای قفسااههای چند رديفي ،كاشاافها يا در فضااای دودروی حولي و يا در فضااای دودروی عرضااي قرار
ميگیرند و بايد به فاصله افقي از هر اسپرينکلر  )5ft(3/5mباشد.
 -7سیستمهای كشف مجزا برای سیستمهای اسپرينکلر سقفي و درون قفسهای بايد نصب شوند.
 -5جايي كه سی ستم از نوع پیشعملگر همبند دوتايي ميبا شد ،سی ستم كا شف حريق سقفي بايد شیرهای
سولنو یدی را برای هر دو سیستم سقفي و پیشعملگر داخل قفسه ای عملیاتي كند.

فصل هفتم -الزامات سیستم
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نکات -3 :اگر از آب پركننده اولیه استفاده نشود ،شیر يک حرفه با سوراخ

in.(2/3mm

000

32

 ) 3در زبانه مورد نیاز نیست.

 -2منبل هوا به باال يا كنار لوله سیستم ،اتصال داشته باشد.
 -7هر خط لوله هوای قابل حذف ،بايد يک لوله با قطر حداقل  )3in.(25mmو حول حداقل  )6ft(3/1mباشد.
شکل (0-0-7-2-1-7الف) -سیستم اسپرینکلر منطقه سردخانه مورد استفاده برای به حداقل رساندن احتمال بیرونزدگی توپی
یخی.

نکات -3 :اگر از آب پركننده اولیه استفاده نشود ،شیر يک حرفه با سوراخ

in.(2/3mm

32

 ) 3در زبانه مورد نیاز نیست.

 -2خط لوله هوا قابل حذف با قطر حداقل  )3in.(25mmو حول حداقل  )6ft(3/1mنصب شده باشد.
شکل (0-0-7-2-1-7ب) -چیدمان سیستم پیشعملگر
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 -0-2-2-1-7سیستم كشف حریق تنها برای اسپرینکلرهای سقفی و درون قفسهای

كاشف سقفي تنها در جايي مجاز ميباشد كه همه شرايط زير مهیا شده باشند:
 -3حداكثر ارتفاع انبارش  )75ft(31/3mباشد.
 -2حداكثر ارتفاع سقف  )31ft(32/2mباشد.
 -7حداكثر خطر انبارش كالس  IIIباشد.
 -3هیچ قفسه توپری وجود نداشته باشد.
 -5يک شیر پیشعملگر برای اسپرينکلرهای سقفي و درون قفسهای كه منطقه يکساني را محافظت ميكنند به
كار رفته باشااد ،به همراه شاایرهای كنترل و شاایرهای يک حرفه شاااخص مجزا كه فراهمكننده جريان پايین
دستي ميباشند ،همان گونه كه در شکل ( )3-1-2-9-3نشان داده شده است.
 -6كاشاافها در سااقف حداكثر به اندازه نصااف فاصااله كاشاافهای حريق دارای اسااتاندارد يا گواهينامه قرار
ميگیرند ،به گونهای كه اين فاصله كمتر از فاصله قرارگیری اسپرينکلرها نباشد.

شکل  -0-2-2-1-7چیدمان شیر

 -01-7سیستمهای پخت و پز تجاری و تهویه
 -0-01-7كلیات
در مناحق پخت و پز محافظت شااده با اسااپرينکلرهای خودكار ،اسااپرينکلرهای اضااافي يا نازلهای پاشااشااي
خودكار برای حفاظت از تجهیزات پخت و پز تجاری و ساایسااتمهای تهويه كه برای انتقال بخارات چرب به بیرون

فصل هفتم -الزامات سیستم
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حراحي شدهاند بايد فراهم شده باشد مگر اينکه سیستم حفاظتي ديگری به كار رفته باشد.
 -2-01-7اسپرینکلرها و نازلهای خودكار
0-2-01-7

تا زماني كه الزامات بند ( )2-2-31-3برآورده نشااده اساات ،اسااپرينکلرهای اسااتاندارد يا نازلهای پاشااشااي
خودكار بايد بهگونه ای قرار گرفته باشاااند كه حفاظت از لوله های خروجي ،حلقه داكت خروجي هود ،با محفظه
تجمیل هوا 3خروجي هود فراهم شود.
2-2-01-7

اسااپرينکلرها يا نازلهای پاشااشااي خودكار در داكتها ،گلويي داكتها و محفظههای تجمیل هوا با تزريق هوا
جايي كه همه تجهیزات پخت و پز توسط استخراجكنندههای روغن دارای استاندارد يا گواهينامه فني بهكار برده
ميشوند ،نبايد الزامي باشند.
-3-2-01-7

تا زماني كه الزامات ( )5-2-31-3فراهم ن شدهاند ،ا سپرينکلرهای ا ستاندارد و نازلهای پا ش شي خودكار بايد
بهگونهای قرار گرفته باشند كه از تجهیزات پخت و پز و سطوو پخت محافظت كنند.
0-2-01-7

هودهای دارای سیستمهای احفاء حريق ،مناحق محافظت شده محسوب ميشوند ،بنابراين ،اين هودها موانعي
برای سیستمهای اسپرينکلر باالسر تلقي نشده و نیاز به پوشش دهي سطح زيرين ندارند.
5-2-01-7

تجهیزات پخت زير هودهايي كه دارای تجهیزات احفاء حريق خودكار هساااتند ،محافظت شاااده محساااوب
ميشوند و لزومي به محافظت سیستم اسپرينکلر باالسر ندارند.

1- Plenum
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 -3-01-7محل اسپرینکلر و نازل پاششی خودكار – داكتها
0-3-01-7

تا زماني كه الزامات بندهای ( )2-7-31-3يا ( )3-7-31-3برآورده نشااادهاند ،داكت های خروجي بايد يک
ا سپرينکلر يا نازل پا ش شي خودكار دا شته با شند كه در باالی سر هر رايزر عمودی و در نقطه میاني هر خم 3قرار
گرفته باشد.
2-3-01-7

ا سپرينکلرها يا نازلهای پا ش شي خودكار در رايزر عمودی خارج از ساختمان الزامي نی ست ،م شروط بر اينکه
رايزر ،در معرض مواد قابل سوختن نبا شد يا م شروط بر اينکه داخل ساختمان و فا صله افقي بین خروجي هود و
رايزر عمودی حداقل  )25ft(3/6mباشد.
3-3-01-7

تا زماني كه الزامات بند ( )3-7-31-3برآورده ن شده ا ست ،داكتهای خروجي افقي بايد دارای ا سپرينکلر يا
وساااايل نازل پاشاااشاااي خودكاری باشاااند كه در مراكز  )31ft(7mبهگونهای قرار گرفته كه از فاصاااله حداكثر
 )5ft(3/5mاز ورودی داكت شروع ميشود.
0-3-01-7

اسپرينکلرها يا نازلهای پاششي خودكار در داكتها بايد الزامي باشند.
0-0-3-01-7

جايي كه حول داكتها از  )35ft(22/16mبیشتر نمي شود و كل داكت خروجي مطابق با استانداردهای معتبر
كنترل تهويه و حفاظت در برابر حريق آ شپزخانه صنعتي محافظت مي شود ،ا سپرينکلر(ها) يا نازل(های) پا ش شي
خودكار نبايد الزامي باشند.

1- Offset
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5-3-01-7

اسااپرينکلر(ها) يا نازل(های) پاشااشااي خودكار در داكتهای خروجي كه در معرض يخزدگي قرار دارند ،بايد
بهحور مناسااب با اسااتفاده از وس اايل مورد تأيید در برابر يخزدگي محافظت شااوند (به بند ( )3-3-36-1مراجعه
شود).
 -0-01-7محل اسپرینکلر و نازل پاششی خودكار – گلویی داكت
0-0-01-7

هر داكت خروجي هود بايد دارای يک اسااپرينکلر يا نازل پاشااشااي خودكار كه به فاصااله حداقل  25mmتا
حداكثر ( 715mmحداقل  3in.تا حداكثر  )32in.باالی نقطه اتصااال گلويي داكت در محفظه تجمیل هوای هود
قرار دارد ،باشد.
2-0-01-7

هودهايي كه دمپرهای آتش دارای استاندارد يا گواهينامه فني در گلويي داكت دارند ،بايد با يک اسپرينکلر يا
نازل پا ش شي خودكار قرار گرفته در كناره تخلیه دمپر محافظت شوند و بايد بهگونهای قرار گیرند كه مانل عمل
دمپر نشوند.
 -5-01-7محل اسپرینکلر و نازل پاششی خودكار -محفظههای تجمیع هوای خروجی
0-5-01-7

محفظههای تجمیل هوای خروجي هود ،كه حول آن بیش از  )31ft(7mنميبا شد ،بايد يک ا سپرينکلر و نازل
پاششي خودكار در مركز هر محفظه داشته باشد.
2-5-01-7

محفظههای تهويه با تزريق هوا با حول بی شتر از  )31ft(7mبايد دو ا سپرينکلر يا نازل اف شانهای (پا ش شي)
خودكار با فواصل يکنواخت داشته باشند كه حداكثر فاصله بین دو اسپرينکلر نبايد بیش از  )31ft(7mشود.
 -6-01-7ضرایب  Kو درجهبندیهای دمایی اسپرینکلر و نازلهای پاششی خودكار
0-6-01-7

جايي كه انتظار ميرود دمای در معرض  )711oF(339oCيا كمتر باشااد ،اسااپرينکلر يا نازلهای پاشااشااي
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خودكار ا ستفاده شده در داكت ،گلويي داكت و مناحق تجمیل هوا بايد با حبقهبندی دما -ب سیار باال [ 367oCتا
 725oF(393oCتا  ])735oFباشند.
2-6-01-7

هنگامي كه با اسااتفاده از وساایله اندازهگیری دما ،دمای باالی  )711oF(339oCنشااان داده ميشااود ،يک
اسپرينکلر يا نازل پاششي خودكار با كالس باالتر بايد استفاده شود.
3-6-01-7

اسااپرينکلر يا نازل پاشااشااي خودكار كه در داكت ،گلويي داكت و مناحق تجمیل هوا اسااتفاده ميشااود ،بايد
اريفیاهايي با حداقل ضريب  Kبرابر با ) K-1.4(20و حداكثر ) K-5.6(80داشته باشد.
 -7-01-7اسپرینکلر و نازل پاششی خودكار
دسترسي به همه اسپرينکلرها و نازلهای پاششي خودكار برای بازرسي و تعويض بايد فراهم باشد.
 -2-01-7تجهیزات پخت و پز
 -0-2-01-7كلیات

تجهیزات پخت و پز (مثل ماهيتابههای سرخكن گود ،فرگازها ،فرها و جوشانندهها) كه بهعنوان يک منبل
افروزش در نظر گرفته ميشوند ،بايد مطابق مقررات بند ( )3-31-3محافظت شوند.
 -2-2-01-7ماهیتابههای سرخكن گود
0-2-2-01-7

يک ا سپرينکلر يا نازل پا ش شي خودكار مورد ا ستفاده برای حفاظت از ماهي تابههای گود چرب بايد برای اين
كاربرد دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
2-2-2-01-7

موقعیت ،چیدمان ،محل و منبل آب برای هر ا سپرينکلر يا نازل پا ش شي خودكار بايد مطابق با گواهينامه فني
يا استاندارد آن ،باشد.
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 -3-2-01-7قطع كردن سوخت و حرارت
0-3-2-01-7

عمل هر اسااپرينکلر يا نازل پاشااشااي خودكار برای تجهیزات پخت و پز بايد به صااورت خودكار ،تمام منابل
سوخت و گرما به همه تجهیزات نیازمند محافظت را بسته و قطل كند.
2-3-2-01-7

هرگونه وسیله گازی كه نیاز به محافظت ندارد ،ولي زير تجهیزات تهويه قرار گرفته نیز بايد بسته و قطل باشد.
3-3-2-01-7

تمام و سايل قطل و خاموش كردن بايد از نوعي با شند كه جريان سوخت يا برق را به صورت د ستي به حالت
اولیه برگردانند.
 -1-01-7شیرهای دارای نشانگر
يک شیر دارای ن شانگر دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني بايد در خط منبل آب به ا سپرينکلرها يا نازلهای
پاششي محافظتكننده سیستم پخت و پز و تهويه نصب شود.
 -01-01-7صافیها
يک صافي خط لوله دارای استاندارد يا گواهينامه فني بايد در منبل اصلي آب قبل از اسپرينکلرها يا نازلهای
پاششي خودكار با ضرايب  Kاسمي كمتر از ) K-2.8(40نصب شود.
 -00-01-7اتصال آزمون
اتصال آزمون سیستم بايد برای تأيید عملکرد درست تجهیزات مشخص شده در بند ( )7-1-31-3فراهم شود.

 -00-7افزودنیها و پوششها
0-00-7
افزودنيهايي كه با هدف كنترل میکروبیولوژيکي يا ديگر خوردگيها به منبل آب اضااافه ميشااوند ،بايد برای
استفاده در سیستمهای اسپرينکلر آتش دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
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2-00-7
پو ششهای دروني لوله ،به ا ستثنای گالوانیزا سیون ،بهمنظور كنترل میکروبیولوژيکي يا ديگر خوردگيها بايد
برای استفاده در سیستمهای اسپرينکلر آتش دارای استاندارد و گواهينامه باشند.

 /001دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)
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 -0-2الزامات پایه
0-0-2
الزامات برای تعیین محل ،موقعیت و فاصله بین اسپرينکلرها بايد بر اساس اصول زير باشد:
 -3اسپرينکلرها بايد به حور سرتاسری در ساختمان نصب شوند.
 -2اسپرينکلرها بايد بهگونه ای قرار گرفته شده باشند كه از حداكثر مساحت پوشش به ازای هر اسپرينکلر تجاوز
نکنند.
 -7اسپرينکلرها بايد بهگونهای در محل قرار و جانمايي گرفته باشند كه عملکرد رضايتبخشي را با توجه به زمان
فعالسازی و نحوه توزيل آب فراهم سازند.
 -3اسپرينکلرها در محلهايي كه به حور مشخص در اين دستورالعمل مجاز دانسته شده ،ميتوانند حذف گردند.
 -5هنگامي كه اسااپرينکلرها به حور ويژه آزمون ميشااوند و نتايج آزمون نشااان ميدهد كه انحرافها از الزامات
فوا صل اجزای ساختاری سبب تأثیر منفي بر روی توانايي ا سپرينکلرها برای كنترل يا خاموش كردن آتش نمي شود،
موقعیت قرارگیری و محل آنها مطابق با نتايج آزمون بايد مجاز باشند.
 -6فواصل بین اسپرينکلرها و سقفها كه از حداكثر فاصله در اين دستورالعمل تجاوز ميكنند بايد مجاز باشند به
شرط آنکه آزمونها يا محاسبات نشاندهنده حساسیت و عملکرد قابل مقايسه اسپرينکلرهای نصب شده و تطابق آن
با الزامات اين بخش باشند.
 -3اثاثیه ،همچون كمدهای قابل جابجايي ،كابینتها ،ويترينها 3و اثاثیه مشااابه كه در زمره تصاارف خاصااي قرار
نميگیرند ،نیازمند نصب اسپرينکلر در آنها نميباشند .اين نوع اثاثیه مجاز هستند به سازه تمام شده نصب شوند.
 -1نیاز نیساات كه اسااپرينکلرها درون تجهیزات الکتريکي ،تجهیزات مکانیکي ،يا هواسااازها كه در زمره تصاارف
خاصي قرار ندارند ،نصب شوند.
2-0-2
شیرها و گیجهای سیستم برای عملیات ،بررسي ،آزمونها و نگهداری بايد قابل دسترس باشند.

3- Trophy Cases
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 -2-2محدودیتهای مساحت تحت پوشش سیستمها
0-2-2
حداكثر مساااحت هر حبقه كه ميتواند تحت پوشااش اسااپرينکلرهای تغذيه شااده توسااط يک «ساایسااتم رايزر»
اسپرينکلر يا سیستم رايزر تركیبي قرار گیرد ،بايد به صورت زير باشد:
 -3كم خطر)52111ft2(3173m2 -
 -2خطر متوسط)52111ft2(3173m2 -
 -7پرخطر -هیدرولیکي محاسبه شده )31111ft2(7336m2
 -3انبارهای با انباشتگي باال( 3همان حور كه در بند ( )33-3-9-7معرفي شدهاند) و انبارهای تحت پوشش ديگر
استانداردها .)31111ft2(7336m2 -

2-2-2
مساحت میان حبقه 2در محدوديتهای مساحت بند ( )3-2-1قرار نميگیرد.
3-2-2
جاييكه يک سی ستم مجزا از محیطهای پرخطر ،انبار شوند يا انبار تحت پو شش ديگر ا ستانداردهای معتبر و در
كنار محیطهای كم خطر يا خطر متوسط محافظت ميكند ،در مساحت محیط پرخطر نبايد از )31111ft2(7336m2
محوحه (مساحت) تجاوز كند و كل مساحت پوششي نیز نبايد از  )52111ft2(3173m2بیشتر شود.
0-2-2
چند ساختمان كه توسط سايبان ،راهرو مسقف بین دو ساختمان ،سقفهای مشترک يا يک ديوار(ها) مشترک،
متصل شدهاند ،مجاز است كه توسط يک رايزر اسپرينکلر تجديد شود.
0-0-2-2

حداكثر اندازه سیستم بايد مطابق با بند ( )3-2-1باشد.

3 - High-piled storage
2 - Mezzanines
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 -5-2-2ساختمانهای تفکیک شده
0-5-2-2

به غیر از مواردی كه در آنها الزامات بند ( )2-5-2-1اعمال شده باشد ،ساختمانهای تفکیک شده ،صرفنظر از
فاصله بین آنها ،كه ضوابط بند ( )3-2-1را فراهم نساختهاند بايد به سیستمهای اسپرينکلر مجزا مجهز شده باشند.
2-5-2-2

هنگامي كه برای مقام قانوني مسئول دارای صالحیت مورد قبول ميباشد ،سازههای تفکیک شده ميتوانند توسط
سیستم اسپرينکلر آتش ساختمان مجاور تأمین شوند.

 -3-2استفاده از اسپرینکلرها
 -0-3-2كلیات
0-0-3-2

اسپرينکلرها بايد مطابق با مشخصات استاندارد يا گواهينامه آنها نصب شوند.
2-0-3-2

الزامات بند ( )3-3-7-1در جايي كه ويژگي های ساااازه يا ديگر موقعیت های ويژه نیازمند توزيل آب غیرمعمول
ميباشند نبايد بهكار روند و اسپرينکلرهای دارای استاندارد يا گواهينامه ،ميتواند به شرط ارا ه محاسبات مورد تأيید
مقام قانوني در موقعیتي متفاوت از آنچه كه استاندارد يا گواهينامه شدهاند ،نصب شوند تا نتیجه خاص به دست آيد.
3-0-3-2

چهارچوب ا سپرينکلرهای باالزن بايد به موازات شاخه تغذيهكننده ن صب شوند مگر اينکه برای ن صب در ساير
جهتها نیز دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
0-0-3-2

در جايي كه چ سب پايه سیماني به عنوان عامل ات صال لوله و ات صاالت ا ستفاده شده ا ست ،ا سپرينکلرها نبايد در
اتصاالت قبل از مکان اتصاالت سیمان شده ،نصب گردند.
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 -5-0-3-2درپوشها 0و تسمههای 2محافظتكننده
0-5-0-3-2

درپوشها و تسمههای محافظتكننده بايد مطابق با دستورالعملهای نصب سازنده برداشته شوند.
2-0-5-3-2

برداشتن درپوشها و تسمههای محافظتكننده بايد از تمام اسپرينکلرها قبل از زماني كه سیستم اسپرينکلر برای
سرويا آماده شود ،برداشته شوند.
3-0-5-3-2

برداشتن درپوشها و تسمههای محافظتكننده بر روی اسپرينکلرهای باالزن يا بر روی هر اسپرينکلر نصب شده
در باالتر از  )31ft(7mكف ،بالفاصله بعد از نصب مجاز است.
 -2-3-2نرخ دما
0-2-3-2

به غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )3-2-7-1( ،)7-2-7-1( ،)2-2-7-1و يا ( )5-2-7-1فراهم شاادهاند ،در
ساختمانها بايد اسپرينکلرهای دما معمولي و دما متوسط بهكار برده شوند.
2-2-3-2

هنگامي كه حداكثر دمای سقف از  )311oF(71oCبی شتر ميبا شد ،ا سپرينکلرها با نرخهای دمايي حداكثر دمای
سقف مطابق با جدول ( )3-5-2-6بايد استفاده شوند.
3-2-3-2

اسااپرينکلرهای دما باال بايد برای اسااتفاده در فضاااهای با خطرات معمولي و زياد ،انبارها و همانحور كه در اين
دستورالعمل مجاز ميباشند ،مجاز به استفاده باشند.

3- Caps
2- Straps
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0-2-3-2

اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال بايد در موقعیتهای ويژه مورد نیاز ( )5-2-7-1نصب شوند.
5-2-3-2

شاایوههای زير بايد برای تهیه اسااپرينکلرها به غیر از اسااپرينکلرهای دما معمولي مالحظه شااوند مگر اينکه ديگر
دماها تعیین شده باشند يا اسپرينکلرهای دما باال به حور سرتاسری استفاده شده باشند و انتخاب دما بايد مطابق با
جدول (( 5-2-7-1الف)) و (( 5-2-7-1ب)) و شکل ( )5-2-7-1باشد:
 -3اسپرينکلرهای در منطقه دما باال بايد از كالس اسپرينکلرهای دما باال باشند و اسپرينکلرهای موجود در منطقه
دما متوسط بايد از نوع اسپرينکلرهای دما متوسط باشند.
 -2ا سپرينکلرهای قرار گرفته در فا صله  )32in.(715mmيک حرف يا  )71in.(362mmباالی شبکه بخار بدون
عايق ،كويل حرارتي ،رادياتور يا بخاری ديواری بايد از نوع دما متوسط باشند.
 -7اسپرينکلرهای در فاصله  )3ft(2/3mيک شیر تخلیه كم فشار كه به راحتي در يک اتاق بزرگ تخلیه مي شود،
بايد از نوع دما باال باشند.
 -3ا سپرينکلرهای زير نورگیرهای شی شهای يا پال ستیکي كه در معرض م ستقیم ا شعه خور شید ميبا شند بايد از
نوع دما متوسط باشند.
 -5اسپرينکلرها در فضاهای مخفي بدون تهويه در زير يک سقف عايق نشده ،يا در يک شیرواني بدون تهويه بايد
از نوع دما متوسط باشند.
 -6اسااپرينکلرهای در پنجرههای ويترين بدون تهويه دارای نورهای الکتريکي توان باال نزديک سااقف بايد از نوع
دما متوسط باشند.
 -3ا سپرينکلرهای محافظتكننده تجهیزات پخت تجاری و سی ستمهای تهويه جاری بايد از نوع دما باال يا خیلي
باال باشند كه داخل تجهیزات استفاده از ابزارهای اندازهگیری دما ،تعیین شدهاند (بند ( )6-31-3را ببینید).
 -1اسپرينکلرهای محافظتكننده منا حق مسکوني نصب شده نزديک منابل گرمايي ويژه مشخص شده در جدول
((5-2-7-1پ)) بايد مطابق با جدول ((5-2-7-1پ)) نصب شوند.
 -9اساااپرينکلرهای دما معمولي قرار گرفته در مجاور يک كانال حرارتي 3كه سااابب تخلیه هوای كمتر از C

o

 (311oF)71ميشوند مورد نیاز نیست مطابق با جدول (( 5-2-7-1الف)) جدا شوند.
 -31اسپرينکلرهايي كه در فضای سردخانهها و فريزرهای نفررو با سیستم آب شدن يخ خودكار استفاده ميشوند،
بايد از نوع اسپرينکلرهای دما متوسط يا باال باشند.

3- Heating duct
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6-2-3-2

در مواردی كه جز تصرف تغییرات دما ،اسپرينکلرها نیز بايد متعاقباً تغییر كنند.

واحدهای 25/3mm =3in. :SI؛ 3ft=1/73m
شکل  -5-2-3-2مناطق دما باال و دما متوسط در واحد گرمكنندهها

فصل هشتم -الزامات نصب
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جدول -2-5-3-2الف -نرخهای دمایی اسپرینکلرها بر اساس فاصله از منابع حرارتی
نوع شرایط گرمایی

درجهبندی دما – معمولی

درجهبندی دما – متوسط

درجهبندی دما – باال

( )3داكت حرارتي
(الف) باال

بیشتر از (2ftو )6in.

(2ftو  )6in.يا كمتر

(ب) پهلو و پايین

بیشتر از (3ftو)1in.

(3ftو  )1in.يا كمتر

(پ) پخشكننده

در هر فاصلهای به جز آن چه
كه در ستون درجهبندی دما –
متوسط نشان داده شده است

تخلیه رو به پايین:
استوآنهای با شعاع (3ft
و .)1in.از لبه در حال
انبساط به ارتفاع ( 3ftو)1in.
به سمت پايین و ( 6ftو)6in.
به سمت باال تخلیه افقي

( )2واحد گرمايش
تخلیه از كنار 3ft( :و )1in.تا
(21ftو )1in.سیلندر pic-
 shapedشعاعي (شکل -1
 5-2-7را ببینید) با انبساط
( 3ftو )1in.گرماده بااليي و
(2ftو )1in.گرماده پايیني؛
همچنین سیلندر شعاعي
( 3ftو )1in.بیشتر از (3ft
و )1in.باالی گرماده تکي

(الف) تخلیه افقي

(ب) تخلیه عمودی به سمت
پايین (برای اسپرينکلرهای زير واحد
گرمايش ،شکل  1-2-7-1را ببینید).

( )7شبکههای بخار (بدون پوشش)
(الف) باال
(ب) پهلو و پايین
(پ) شیر تخلیه فشارپايین

 )1in.(3ftاستوانه با شعای
 3ftامتداد يابد به باالی واحد
گرمايش

بیشتر از (2ftو )6in.

(2ftو  )6in.يا كمتر

بیشتر از (3ftو)1in.

(3ftو )1in.يا كمتر

بیشتر از (3ftو)1in.

برای واحدهای 3in.=25/3 mm،SI؛ 3ft=1/7131m

( 3ftو )1in.سیلندر
شعاعي منبسط (3ft
و )1in.باال و (2ft
و)1in.
پايین گرماده تکي

( 3ftو )1in.سیلندر
شعاعي منبسط از نوک
واحد گرمايش با يک
ارتفاع( 33ftو)1in.
باالی واحد گرمايش

(3ftو )1in.يا كمتر
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جدول -2-5-3-2ب -نرخهای دمایی اسپرینکلرها در محلهای مشخص شده
موقعیت

درجهبندی دما -معمولی

درجهبندی دما -متوسط

درجهبندی دما -باال

نورگیرهای

-

شیشه يا پالستیک

-

بدون استفاده

با تهويه يا بدون تهويه

-

اتیکاهای
3

بام با دو يا چند شیرواني  :فلزی يا
تختهبردهای با ضخامت كم ،پنهان يا
آشکار ،با عايق حرارتي يا بدون آن

با تهويه

بدون تهويه

-

بام مسطح ،فلزی ،آشکار

با تهويه يا بدون آن

نکته :برای بام عايق حرارتي
شده يا نشده تصرف ميتواند
الزامي شود اسپرينکلرهای
متوسط ،با كاربری ارزيابي
شود.

-

پنجرههای ويترين

با تهويه

بدون تهويه

-

جدول -2-5-3-2پ -نرخهای دمایی اسپرینکلرها در مناطق مسکونی مشخص شده
منبع گرما

حداقل فاصله از لبه منبع

حداقل فاصله از لبه منبع

تا اسپرینکلر دما معمولی

تا اسپرینکلر دما متوسط

in.

mm

in.

mm

كنار شومینه توكار يا با

76

933

32

715

شومینه توكار

61

3523

76

933

اجاق – چوبي يا زغالي

32

3163

32

715

محدوده ( )rangeآشپزخانه

31

353

9

229

آون يا فر ديواری

31

353

9

229

لولههای هوای داغ

31

353

9

229

كانال حرارتي بدون عايق

31

353

9

229

اتصال گرمايي عايق حرارتي نشده

32

715

6

352

لولههای آب داغ عايق حرارتي نشده

23

613

32

715

كنار توزيلكنندههای هوای داغ

76

933

31

353

آب گرمكن

6

352

7

36

لوستر:

1W-251W

6

352

7

36

251W-399W

32

715

6

352

1-Peaked roof
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 -3-3-2حساسیت دمایی
0-3-3-2

اسپرينکلرها در فضاهای كم خطر بايد مطابق يکي از موارد زير باشد:
 -3نوع واكنش سريل همانطور كه در بند ( )3-3-6-7مشخص شده است
 -2اسپرينکلرهای مسکوني مطابق با الزامات بند ()5-3-1
 -7ا سپرينکلرهای پا سخ ا ستاندارد مورد ا ستفاده برای ا صالحات يا ا ضافات به سی ستمهای كم خطری كه با
اسپرينکلرهای با پاسخ استاندارد مجهز شده باشند.
 -3اسپرينکلرهای پاسخ استاندارد مورد استفاده در جايي كه اسپرينکلرهای پاسخ استاندارد مجزا با سیستمهای
كم خطر جايگزين شدهاند.
2-3-3-2

هنگاميكه اسااپرينکلرهای واكنش سااريل نصااب شاادهاند ،تمام اسااپرينکلرها درون يک فضااای بسااته بايد از نوع
واكنش سريل باشند مگر اينکه در بند ( )7-7-7-1مجاز باشند.
3-3-3-2

هر جايي كه در محدوده دمايي مورد نیاز ،اساااپرينکلرهای واكنش ساااريل دارای اساااتاندارد يا گواهينامه وجود
نداشته باشد ،استفاده از اسپرينکلرهای پاسخ استاندارد ،مجاز ميباشند.
0-3-3-2

هنگاميكه سی ستمهای كم خطر موجود ،به ا سپرينکلرهای واكنش سريل يا ا سپرينکلرهای م سکوني تغییر يابند،
تمام اسپرينکلرها در آن فضای بسته بايد تغییر كنند.
 -0-3-2اسپرینکلرها با  -kفاكتور كمتر از (k-5/6)21

0-0-3-2

اسپرينکلرها بايد دارای حداقل  -kفاكتور اسمي ( 5/6)11باشد مگر اينکه توسط ( )3-7-1مجاز باشد.
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2-0-3-2

برای فضاااهای با كم خطر كه نیازمند مقدار آبي كمتر از آنچه كه توسااط يک اسااپرينکلر با  -kفاكتور اساامي
( ،k-5/6)11در فشار تخلیه  )3psi(1/5barتخلیه مي شود ،نميباشند ،بايد اسپرينکلرهای دارای اريفیاهای كوچکتر
مجاز باشد ،با در نظر گرفتن محدوديتهای زير:
 -3سیستم بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شده باشد.
 -2ا سپرينکلرهای با  -kفاكتور كوچکتر از ( k-5/6)11بايد تنها در سی ستمهای ا سپرينکلر لوله تر يا درتطابق با
محدوديتهای بند ( )7-3-7-1يا بند ( )3-3-7-1نصب شوند.
 -7يک صااافي دارای اسااتاندارد يا گواهينامه به ساامت منبل اسااپرينکلرهای با  -kفاكتور كوچکتر از (k-2/1)31

فراهم شود.
3-0-3-2

ا سپرينکلرهای با  -kفاكتور ا سمي كوچکتر از ( k-5/6)11بايد برای ن صب در تطابق با ( )2-7-33برای محافظت
در برابر آتشهای در معرض مجاز باشند.
0-0-3-2

اسااپرينکلرهای با  -kفاكتور اساامي كوچکتر از ( k-3/2)53بايد برای نصااب بر روی لوله خشااک و ساایسااتمهای
پیشعملگر محافظتكننده از فضاااهای كم خطر در جايي كه لولهكشااي مقاوم به خوردگي ميباشااند يا داخل آنها
گالوانیزه شده ،مجاز باشند.
 -5-3-2محدودیتهای اندازه رزوه
اسپرينکلرهای دارای  -kفاكتور بزرگتر از ( k-5/6)11و دارای رزوه لوله ( )35mm(12 in.)NPTنبايد در سیستمهای
اسپرينکلر جديد نصب شوند.

 -0-2كاربرد انواع اسپرینکلر
ا سپرينکلرها بايد برای ا ستفاده بهگونه ای انتخاب شوند كه در اين بخش م شخص شده ا ست و بايد موقعیت و
فاصله آنها بهگونهای باشد كه در بند ( )5-1توصیف شده است.
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 -0-0-2اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد
0-0-0-2

ا سپرينکلرهای اسپریكننده پايینزن و باالزن بايد در تمام كالسهای خطر ت صرفات و انواع سازههای ساختماني
مجاز باشند.
2-0-0-2

ا سپرينکلرهای واكنش سريل برای ا ستفاده در ف ضاهای پرخطر تحت روش حراحي م ساحت  /چگالي نبايد مجاز
باشند.
 -2-0-2اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری
اسپرينکلرهای ديواری تنها بايد بهصورت زير نصب گردند:
 -3فضاهای كم خطر با سقفهای صاف ،افقي يا شیبدار و مسطح
 -2فضاااهای خطر معمولي با سااقفهای صاااف و مسااطح در جايي كه برای چنین اسااتفادهای بهحور ويژه دارای
استاندارد يا گواهينامه شدهاند
 -7برای محافظت مناحق زير سردرها
 -3-0-2اسپرینکلرهای پوشش گسترده
اسپرينکلرهای پوشش گسترده تنها بايد بهصورت زير نصب گردند:
 -3ساختار غیرمانلشونده شامل سقفهای مسطح و صاف با شیب برابر يا كمتر از  3در ( 6يک افرايش دو واحدی
در حول  32واحدی ،يک سقف با شیب  36/3درصدی)
 -2ساااختار غیرمانلشااونده يا ساااختار غیرقابل سااوختن ،در جايي كه برای چنین اسااتفادهای بهحور ويژه دارای
استاندارد يا گواهينامه شدهاند.
 -7داخل خرپاها يا تیرچههای میلهای دارای اجزای جان كه حداكثر بعد از  )3in.(25/3mmبی شتر نبوده يا جايي
كه خرپاها دارای فا صله مركز تا مركز بی شتر از  )3/5ft(2/7mبوده و در جايي كه شیب سقف بزرگتر از  3به ( 6يک
افزايش ارتفاع  2واحدی در حول  32واحدی ،يک سقف شیبدار  36/3درصدی) نباشد.
 -3اسااپرينکلرهای باالزن و پايینزن با پوشااش گسااترده نصااب شااده ،زيرسااقفهای صاااف و مسااطح كه دارای
شیبهايي ميبا شند كه از يک شیب  3در ( 7يک افرايش  3واحدی در حول  32واحدی ،يک سقف شیبدار 77/7
درصدی) بیشتر نباشد ،در جايي كه برای چنین استفادههايي به حور ويژه دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند.
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 -5اسپرينکلرهای ديواری با پوشش گسترده مطابق با بند ( )2-2-3-9-1در شیبهای بزرگتر از يک شیب  2در
 32در جايي كه برای چنین استفادههايي به حور ويژه دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند.
 -6در هر دهانه سازه قانل شونده شامل اجزای ساختاری صلب كه در زير دفلکتور اسپرينکلر گسترش يافته است.
 -0-0-2اسپرینکلرهای باز

0

0-0-0-2

اسااپرينکلرهای باز بايد برای اسااتفاده در ساایسااتمهای ساایالبي برای محافظت خطرات ويژه يا در معرض يا در
مکانهای ويژه ديگر مجاز باشند.
2-0-0-2

اسپرينکلرهای باز بايد مطابق با تمامي الزامات كاربردی اين دستورالعمل برای انواع خودكار آنها نصب گردند.
 -5-0-2اسپرینکلرهای مسکونی
0-5-0-2

اسپرينکلرهای مسکوني بايد در واحدهای وياليي و راهروهای مجاور آنها نصب گردند به شرط آنکه آنها مطابق
با استاندارد يا گواهينامه خودشان نصب شده باشند.
2-5-0-2

اسااپرينکلرهای مسااکوني تنها بايد در ساایسااتمهای تر اسااتفاده شااوند مگر اينکه بهحور ويژه برای اسااتفاده در
سیستمهای خشک يا سیستمهای پیشعملگر دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
3-5-0-2

در جايي كه اسپرينکلرهای مسکوني در تطابق با بند ( )6-7-7نصب شدهاند ،تمام اسپرينکلرها درون فضا بايد از
اسپرينکلرهای مسکوني باشند.

3 - Open sprinkler
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 -6-0-2اسپرینکلرهای زوداطفاكننده واكنش سریع ()ESFR
0-6-0-2

اساااپرينکلرهای  ESFRتنها بايد در سااایساااتمهای لوله تر به كار روند مگر اينکه بهحور ويژه برای اساااتفاده در
سیستمهای خشک دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
2-6-0-2

اسپرينکلرهای  ESFRتنها بايد در ساختمانهايي نصب شوند كه شیب بام يا سقف باالی اسپرينکلر از شیب  2در
( 32يک افرايش دو واحدی در حول  32واحدی ،يک سقف شیبدار  36/3درصدی) تجاوز نکند.
3-6-0-2

ا سپرينکلرهای  ESFRبايد برای ا ستفاده در ساختمانهايي با ساختارهای غیرمانل شونده و عمارتهای غیرقابل
سوختن مجاز باشند.
0-3-6-0-2

در جايي كه عمق اعضااای سااازهای توپر (تیرها ،آويزهای سااقف و مانند آن از  )32in.(715mmبیشااتر باشااد،
اسپرينکلرهای  ESFRبايد در هر كانال تشکیل شده توسط اعضای سازهای توپر ،نصب شود.
2-3-6-0-2

حداقل فاصله اسپرينکلر و مساحت پوشش يافته بايد مطابق با الزامات بندهای ( )2-32-1و ( )7-32-1باشند.
 -0-6-0-2پردههای

جداكننده0

0-0-6-0-2

در جايي كه سی ستمهای ا سپرينکلرهای  ESFRدر مجاورت سی ستمهای ا سپرينکلر با ا سپرينکلرهای با پا سخ
استاندارد نصب شدهاند ،يک پرده جداكننده از جنا غیرقابل سوختن و با ارتفاع حداقل  )2ft(1/6mبرای جداسازی
دو بخش مورد نیاز ميباشد.

3 - Draft curtain
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2-0-6-0-2

يک راهرو خالي با عرض حداقل  )3ft(3/2mبايد زير پردههای جداكننده قرار داشته باشد.
 -5-6-0-2نرخهای دمایی

نرخهای دمايي ا سپرينکلر برای ا سپرينکلرهای  ESFRبايد به حور معمول با شد به غیر از مورد بند ( )2-7-1كه
نیازمند نرخهای دما متوسط و دما باال ميباشند.
 -7-0-2اسپرینکلرهای كاربرد خاص با مد كنترل ()CMSA
0-7-0-2

ا سپرينکلرهای CMSAبايد برای استفاده در سیستمهای تر ،يا خشک يا پیشعملگر مجاز با شند و بايد مطابق با
استاندارد يا گواهينامه آنها نصب شده باشند.
 -2-7-0-2لوله گالوانیزه شده
0-2-7-0-2

جايي كه لوله استیل در سیستمهای پیشعملگر و لوله خشک استفاده شده است ،مواد لولهكشي بايد محدود به
استیل از درون گالوانیزه شده شوند.
2-2-7-0-2

لوله اسااتیل ساایاه هنگامي كه ساایسااتم در فريزرها جايي كه دمای هوا پايینتر از  )72oF(1oCميباشااد نصااب
ميباشند بايد مجاز باشند و منبل هوا نیتروژن يا يک تولیدكننده خشک كن هوا ميباشد.
3-2-7-2-2

اتصاالت غیرگالوانیزه مجاز است.
 -3-7-0-2نرخهای دمایی
0-3-7-0-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-7-3-3-1يا بند ( )7-7-3-3-1يا بند ( )3-7-3-3-1مهیا شدهاند ،نرخهای
دمايي اسپرينکلر بايد مشابه نرخهای دمايي اسپرينکلر مشخص شده در جدول ( -5-2-7-1الف) و ( -5-2-7-1ب)
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يا نرخهای دمايي اسااتفاده شااده در آزمون آتش مقیاس كامل برای تعیین الزامات محافظت برای خطرات مشاامول
باشند.
2-3-7-0-2

اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال بايد در محلهای ويژه مطابق بند ( )2-7-1نصب شوند.
3-3-7-0-2

در ف ضاهای انبار ،ا سپرينکلرهای با نرخهای دمايي معمولي ،متو سط و باال بايد برای سی ستمهای لوله تر ا ستفاده
شوند.
0-3-7-0-2

در فضاهای انبار ،اسپرينکلرهای با نرخ دمايي باال بايد برای سیستمهای لوله خشک استفاده شوند.
 -2-0-2اسپرینکلرهای ویژه
0-2-0-2

ا سپرينکلرهای ويژه كه برای حفاظت خطرات ويژه يا سازههای خاص ميبا شند بايد در جايي كه چنین ابزارهايي
ارزيابي شدهاند و برای عملکرد تحت شرايط زير دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند مجاز باشد:
 -3آزمونهای آتش در ارتباط با خطرات مورد نظر
 -2توزيل الگوی پاششي با توجه به مرحوبسازی كفها و ديوارها
 -7توزيل الگوی پاششي با توجه به موانل
 -3ارزيابي حساسیت حرارتي اسپرينکلر
 -5عملکرد تحت سقفهای افقي يا شیبدار
 -6منطقه حراحي
 -3فواصل مجاز تا سقفها
2-2-0-2

اسپرينکلرهای ويژه بايد خصوصیات زير را برآورده كنند:
 -3اندازه  -kفاكتور بايد مطابق با جدول ( )7-2-6باشد.
 -2نرخهای دمايي بايد مطابق با جدول ( )3-5-2-6باشد.
 -7مساحت محافظت شده تحت پوشش نبايد از  )76m2(311ft2برای فضاهای با كم خطر يا خطر متوسط تجاوز كند.
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 -3مساحت محافظت شده تحت پوشش نبايد از  )396ft2(33m2برای فضاهای پرخطر تجاوز كند.
 -1-0-2اسپرینکلرهای خشک
0-1-0-2

در جايي كه اسااپرينکلرهای خشااک به ساایسااتمهای اسااپرينکلر لوله تر محافظتكننده مناحق درمعرض دمای
يخزدگي متصل مي شوند ،حداقل حول در معرض غالف اسپرينکلر خشک بايد مطابق با جدول (( -3-9-3-1الف)) يا
جدول ((-3-9-3-1ب)) باشد.
2-1-0-2

حداقل حول غالف بايد از سمتي از اتصاالت كه اسپرينکلر خشک به آن اتصال يافته است تا سطح داخلي نصب،
ديوار يا سقف منتهي به فضای سرد ،هر كدام كه به اتصال نزديک باشد ،اندازهگیری شود.
3-1-0-2

جايي كه ا سپرينکلرهای خ شک به سی ستمهای ا سپرينکلر لوله تر محافظتكننده سازههای فريزری عايق شده
اتصال يافتهاند ،فاصله احراف غالف اسپرينکلر بايد عايق باشد.
جدول -0-1-0-2الف -طولهای غالف در معرض برای اسپرینکلرهای خشک (واحدهای متداول )U.S.
دمای محیط در معرض

كمینه طول غالف درمعرض

كمینه طول غالف

كمینه طول غالف درمعرض

در قسمت انتهایی

وقتی كه در معرض تا 01oF

درمعرض وقتی كه در

وقتی كه در معرض تا 61oF

اسپرینکلر ()oF

است ()in.

معرض تا

oF

 51است ()in.

است ()in.

31

1

1

1

71

1

1

1

21

3

1

1

31

1

3

1

1

32

7

1

-31

33

3

3

-21

33

6

7

-71

36

1

3

-31

31

1

3

-51

21

31

6

-61

21

31

6
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جدول  -0-1-0-2ب -طولهای غالف در معرض برای اسپرینکلرهای خشک (واحدهای متری)
دمای محیط در معرض
در قسمت انتهایی

كمینه طول بارل در معرض
وقتی كه در معرض

اسپرینکلر ()oC

است ()mm

oC

0

كمینه طول غالف در
معرض وقتی كه از در
معرض

oC

 01است ()mm

كمینه طول غالف در
معرض وقتی كه در معرض
oC

 06است ()mm

3

1

1

1

-3

1

1

1

-3

311

1

1

-32

211

25

1

-31

711

11

1

-27

761

311

25

-29

761

351

11

-73

311

211

311

-31

361

211

311

-36

531

251

351

-53

531

251

351

 -5-2موقعیت ،محل ،فاصلهبندی و استفاده از اسپرینکلرها
 -0-5-2كلیات
0-0-5-2

اسپرينکلرها بايد مطابق با الزامات بخش ( )5-1در موقعیت و فاصله مناسب جانمايي شده باشند.
2-0-5-2

اسپرينکلرها بايد بهگونهای جانمايي شوند تا محافظت منطقه همانند با اهداف كلي اين دستورالعمل توسط كنترل
كردن موقعیت و مساحت مجاز تحت پوشش برای هر اسپرينکلر ،فراهم شود.
3-0-5-2

الزامات بند ( )2-5-1تا بند ( )3-5-1برای تمام انواع ا سپرينکلر بايد به كار گرفته شود مگر اينکه تو سط قوانین
محدودكننده بیشتر در بند ( )6-1تا بند ( )32-1اصالو و بهینه شده باشند.
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 -2-5-2منطقه محافظت به ازای هر اسپرینکلر
 -0-2-5-2تعیین منطقه محافظت تحت پوشش
0-0-2-5-2

منطقه محافظت تحت پوشش به ازای هر اسپرينکلر ( )Asبايد بهصورت زير تعیین شود:
 -3در امتداد خطوط انشعابي به صورت زير:
الف -تعیین فا صله بین ا سپرينکلرها (يا تا ديوار يا تا موانل در مورد ا سپرينکلر انتهايي روی خط (لوله) ان شعابي) در
جريان بااليي و جريان پايیني
ب -انتخاب دو برابر فاصله تا ديوار يا مانل يا فاصله تا اسپرينکلر بعدی ،هركدام كه بزرگتر است.
پ -مشخص كردن اندازه به صورت S

 -2بین خطوط انشعابي به صورت زير:
الف -تعیین فاصااله عمودی تا اسااپرينکلر روی خط (لوله) انشااعابي مجاور ( يا تا ديوار يا تا مانل در مورد اسااپرينکلر
انتهايي روی خط (لوله) انشعابي ) روی هر حرف از خط (لوله) انشعابي كه اسپرينکلر هدف قرار گرفته است.
ب -انتخاب دو برابر فاصله تا ديوار يا موانل يا فاصله تا اسپرينکلر بعدی هركدام كه بزرگتر است.
پ -مشخص كردن اندازه به صورت L

2-0-2-5-2

مساحت محافظت تحت پوشش اسپرينکلر بايد با ضرب بعد  Sدر بعد  Lبه صورت زير تعیین شود:
AS=S×L

 -2-2-5-2حداكثر مساحت محافظت تحت پوشش
0-2-2-5-2

حداكثر مسااحت محافظت مجاز تحت پوشاش برای يک اساپرينکلر ( )Asبايد مطابق با مقدار مشاخص شاده در
بخش برای هر نوع يا هر مدل از اسپرينکلر ميباشد.
2-2-2-5-2

حداكثر مساحت محافظت تحت پوشش برای هر اسپرينکلر نبايد بزرگتر از  )311ft2(76m2باشد.
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 -3-5-2فاصله بین اسپرینکلرها
 -0-3-5-2حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-5-2
حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بايد براساس فاصله خط مركزی بین اسپرينکلرهای مجاور باشد.
2-0-3-5-2

حداكثر فاصله بايد در امتداد شیب سقف اندازهگیری شود.
3-0-3-5-2

حداكثر فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بايد مطابق با مقدار مشااخص شااده در بخش كاربردی برای هر نوع يا هر
مدلي از اسپرينکلر باشد.
 -2-3-5-2حداكثر فاصله از دیوارها
0-2-3-5-2

فاصله از اسپرينکلرها تا ديوارها نبايد از نصف حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد.
2-2-3-5-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
3-2-3-5-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد تا ديوار پشت اثاثیه همچون گنجهها ،كابینتها و ويترينها اندازهگیری شوند.
0-2-3-5-2

فاصااله از ديوار تا اسااپرينکلر بايد هنگامي كه اسااپرينکلرها نزديک به پنجرهها قرار گرفتهاند و هیچ فضااای كف
اضافي ايجاد نشده است بايد تا ديوار اندازهگیری شوند.
 -3-3-5-2حداقل فاصله تا دیوارها
0-3-3-5-2

حداقل فا صله مجاز بین يک ا سپرينکلر و ديوار بايد مطابق با مقدار م شخص شده در بخش كاربردی برای هر نوع
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و هر مدلي از اسپرينکلر باشد.
2-3-3-5-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
 -0-3-5-2حداقل فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-5-2

يک حداقل فاصااله بین اسااپرينکلرها برای جلوگیری از تر شاادن اسااپرينکلر مجاور جهت اختالل در عملکرد آن
حفظ شود.
2-0-3-5-2

حداقل فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بايد مطابق با مقدار مشااخص شااده در بخش كاربردی برای هر نوع يا هر
مدلي از اسپرينکلرها باشد.
 -0-5-2موقعیت دفلکتور
 -0-0-5-2فاصله زیرسقف از دفلکتور
0-0-0-5-2
فاصله بین دفلکتور اسپرينکلر و سقف بااليي بايد بر اساس نوع اسپرينکلر و نوع سازه انتخاب شود.
 -2-0-0-5-2سقفهای عرشه فوالدی موجدار
0-2-0-0-5-2

برای عرشههای با عمق حداكثر  ،)7in.(36mmفاصله دفلکتور بايد از پايینترين نقطه عرشه اندازهگیری شود.
2-2-0-0-5-2

برای عرشههايي با عمق بیشتر از  )7in.(36mmاين فاصله بايستي از باالترين نقظه عرشه اندازهگیری شود.
3-0-0-5-2

برای سقفهايي كه عايقبندی به حور م ستقیم در مقابل بخش زيرين سقف يا سازه بام ن صب شده ا ست ،فا صله

فصل هشتم -الزامات نصب
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دفلکتور بايد از پايین عايقبندی اندازهگیری شاااود و بايد مطابق با بند ( )3-7-3-3-5-1يا بند ()2-7-3-3-5-1
باشد.
0-3-0-0-5-2

برای عايق بندی كه م ستقیم ًا در مقابل سازه سقف يا بام ن صب شده ا ست و م سطح و موازی با سازه سقف يا بام
نصب شده است ،فاصله دفلکتور بايد برای سطح زيرين عايقبندی اندازهگیری شود.
2-3-0-0-5-2

برای عايقبندی كه در حالتي ن صب شده ا ست كه سبب تغییر شکل يا انحنا سازه سقف يا بام مي شود ،فا صله
دفلکتور بايد بهعنوان نیمي از فاصله تغییرشکل از عايقبندی نقطه باال تا عايقبندی نقطه پايین اندازهگیری شود.
الف -اگر انحراف يا افت در عايق ب ندی از  ) 6in.(352mmت جاوز كند فاصااا له دفلکتور با يد برای نق طه بااليي
عايقبندی اندازهگیری شود.
ب -دفلکتور نبايد در باالی نقطه پايین عايقبندی قرار بگیرد.
0-0-0-5-2
جملكنندههای گرما 3نبايد بهعنوان وسیلهای برای كمک كردن به فعالسازی اسپرينکلر استفاده شود.
 -2-0-5-2جهتگیری دفلکتور

دفلکتورهای اسپرينکلر بايد موازی با سقفها ،بامها و شیب پلهها امتداد داشته باشند.
 -5-5-2موانع تخلیه اسپرینکلر
 -0-5-5-2هدف عملکرد

اسااپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته باشااند كه موانل برای تخلیه به حداقل رساایده باشااند همانحور كه در
بندهای ( )2-5-5-1و ( )7-5-5-1مشخص شدهاند يا بايد اسپرينکلرهای اضافي به جهت دستیابي پوششدهي كافي
بسته به نوع خطر در نظر گرفته شوند.

3- Heat Collectors
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 -2-5-5-2موانع ایجاد الگوی تخلیه اسپرینکلر
0-2-5-5-2

موانل پیو سته يا ناپیو سته كوچکتر و يا برابر با  )31in.( 353mmزير دفلکتور ا سپرينکلر كه مانل ت شکیل الگوی
تخلیه كامل ميشود ،بايد مطابق با بند ( )2-5-5-1باشد.
2-2-5-5-2

اساااپرينکلرها بايد مطابق با حداقل فواصااال و الزامات ويژه بند ( )6-1از حريق بند ( )32-1قرار گرفته باشاااند
بهگونهای كه آنها از موانعي همچون شبکههای خرپا و وتر ،لولهها ،ستونها و اجزای سازهای ،به اندازه كافي دور قرار
گرفته باشند.
 -3-5-5-2موانعی كه از رسیدن آب به اسپرینکلر به خطر جلوگیری میكند.

موانل پیوساااته و ناپیوساااتهای كه از تخلیه آب در يک صااافحه افقي بزرگتر از  )31in.(353mmزير دفلکتور
ا سپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از ر سیدن به خطرات محافظت شده ،جلوگیری ميكنند بايد مطابق با
بند ( )7-5-5-1باشد.
0-3-5-5-2

اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت شده با عرض بیش از  )3ft(3/2mنصب شوند.
2-3-5-5-2

اسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نميباشند ،همچون میزهای كنفرانا الزم نیست.
-0-5-5-2

اتاقکها0

در تمام گنجهها و محفظهها ،شامل تجهیزات مکانیکي محفظه گنجهها ،كه بزرگتر از  )311ft3(33/77m3نیستند،
يک اسپرينکلر مجزا در باالترين فضای سقف كافي ميباشد بدون در نظر گرفتن موانل يا حداقل فاصله تا ديوار.

3 - Grating
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 -6-5-2فاصله از دفلکتور تا انبارش
0-6-5-2

به غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )3-6-5-1( ،)7-6-5-1( ،)2-6-5-1يا بند ( )5-6-5-1فراهم شااادهاند،
فاصله بین دفلکتور و باالی سطح انبارش يا محتويات اتاق بايد  )31in.(353mmيا بیشتر باشد.
2-6-5-2

در جايي كه ديگر استانداردها ،فاصله بزرگتری برای حداقل انبارش تخصیص ميدهند بايد از آنها پیروی كرد.
3-6-5-2

حداقل فاصله )76in.(933mm ،تا انبارش برای اسپرينکلرهای ويژه بايد مجاز باشند.
0-6-5-2

حداقل فا صله تا انبارش كوچکتر از  )31in.(353mmبین باالی انبارش و دفلکتورهای ا سپرينکلر سقف بايد در
جايي كه توسط آزمونهای آتش با مقیاس بزرگ برای خطرات ويژه تأيید شدهاند ،مجاز باشند.
5-6-5-2

فاصاااله از باالی انبارش تا دفلکتورهای اساااپرينکلر نبايد كمتر از  )933mm(76in.باشاااد در جايي كه تايرهای
الستیکي انبار شدهاند.
 -7-5-2نورگیرها

0

0-7-5-2

بدون توجه به كالس خطرات اسااپرينکلرها بايد از نورگیرهايي كه بزرگتر از  )72ft2(7m2نميباشااند ،و حداقل به
میزان  )31ft(7mبه صورت افقي از ديگر نورگیرهای محافظت نشده يا فرورفتگي 2سقف محافظت نشده فاصله دارند،
مجاز به حذف شدن ميباشند.
2-7-5-2

نورگیرهای كه بزرگتر از )72ft2(7m2نميباشند مجاز به داشتن پوشش پالستیکي هستند.

1- Skylights
2- Pocket
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 -6-2اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد
 -0-6-2كلیات
تمام الزامات بند ( )5-1بايد برای ا سپرينکلرهای ا سپریكننده پايینزن و باالزن ا ستاندارد بهكار گرفته شوند به
غیر از مواردی كه در بند ( )6-1اصالو شدهاند.
 -2-6-2مساحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد)
 -0-2-6-2تعیین مساحت پوشش
0-0-2-6-2

بهغیر از موارد مجاز تو سط بند ( )2-3-2-6-1م ساحت پو شش هر ا سپرينکلر ( )Asبايد مجاز به مطابقت با بند
( )3-2-5-1باشد.
2-0-2-6-2

الزامات بند ( )3-3-2-6-1نبايد برای اتاق كوچک مشخص شده در بند ( )23-7-7بهكار گرفته شوند.
0-2-0-2-6-2

مساحت پوشش هر اسپرينکلر در اتاق كوچک بايد برابر مساحت اتاق تقسیم بر تعدد اسپرينکلرهای در اتاق باشد.
 -2-2-6-2حداكثر مساحت پوشش
0-2-2-6-2

حداكثر م ساحت پو شش هر ا سپرينکلر ( )Asبايد مطابق با مقدار م شخص شده در جدول (-3-2-2-6-1الف) تا
جدول (-3-2-2-6-1ت) باشند.

فصل هشتم -الزامات نصب
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جدول (-0-2-2-6-2الف) -مساحت محافظت و حداكثر فاصلهبندی اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد برای
تصرف كم خطر
حداكثر مساحت
نوع سازه

نوع سیستم

حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها

پوشش
ft2

m2

ft

m

غیرمسدودكننده غیرقابل سوختن

محاسبة هیدرولیکي

225

21/9

35

3/6

غیرمسدودكننده غیرقابل سوختن

جداول پیش
تعیینشده

211

31/6

35

3/6

مسدودكننده غیرقابل سوختن

محاسبة هیدرولیکي

225

21/9

35

3/6

مسدودكننده غیرقابل سوختن

جداول پیش
تعیینشده

211

31/6

35

3/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن بدون اعضای در
معرض

محاسبة هیدرولیکي

225

21/9

35

3/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن بدون اعضای در
معرض

جداولپیش
تعیینشده

211

31/6

35

3/6

محاسبة هیدرولیکي

225

21/9

35

3/6

جداول پیش
تعیینشده

211

31/6

35

35/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای در معرض
 )1/93m(7ftيا بیشتر در مركز

همه

371

32/3

35

3/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض
 )1/93m(7ftيا بیشتر در مركز

همه

361

35/6

35

3/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض
 )1/93m(7ftدر مركز

همه

371

32/3

35

3/6

غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای درمعرض
 )1/93m(7ftبر حبق بند 3-3-3-6-1

همه

321

33/3

 35به
حورموازی
با شیب

 3/6به حور موازی
با شیب

غیر مسدودكننده قابل سوختن با اعضای در معرض
 )1/93m(7ftيا بیشتر در مركز
غیرمسدودكننده قابل سوختن با اعضای در معرض
 )1/93m(7ftيا بیشتر در مركز

به بند ( )3-3-3-3-6-1مراجعه شود.
جدول ( -0-2-2-6-2ب) -مساحت پوشش و حداكثر فاصله اسپرینکلرهایاسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد برای تصرف خطر
معمولی
نوع سازه

نوع سیستم

همه

همه

حداكثر مساحت پوشش

حداكثر فاصله بین اسپرینکلر

ft2

m2

ft

m

371

32/3

35

3/6

جدول -0-2-2-6-2پ -مساحت محافظت و حداكثر فاصلهبندی اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد برای خطرات زیاد

حداكثر مساحت پوشش

نوع سازه

نوع سیستم

همه

جداول پیش تعیینشده

91

همه

محاسبه هیدرولیکي با چگالي ≤1/25

311

همه

محاسبه هیدرولیکي با چگالي ≥1/25

ft2

حداكثر فاصله بین اسپرینکلر

m2

ft

m

1/3

32

7/3

9/7

32

7/3

371

32/3

35

3/6

در ساااختمانهايي كه اعضااای سااازهای صاالب دهانههای با پهنای بیشااتر از )25ft(3/6mرا ايجاد ميكنند ،حداكثر فاصااله بین
اسپرينکلرها باالتر از 32ft(7/1mو )6in.مجاز است.
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2-2-2-6-2

در هر صورت ،حداكثر مساحت پوشش نبايد از  )225ft2(23m2بزرگتر باشد.
 -3-6-2فاصله بین اسپرینکلر(اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد)
 -0-3-6-2حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها

حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بايد مطابق با جدول (-3-2-2-6-1الف) تا جدول (-3-2-2-6-1ت) باشد.
 -2-3-6-2حداكثر فاصله از دیوارها
0-2-3-6-2

فاصله اسپرينکلرها تا ديوارها نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها مشخص شده در جدول (-3-2-2-6-1
الف) تا جدول (-3-2-2-6-1ت) بیشتر باشد.
2-2-3-6-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
3-2-3-6-2

الزامات بند ( )3-2-7-6-1نبايد در جايي كه ديوارها زاويهدار يا بيقاعده با شند بهكار روند و حداكثر فا صله افقي
بین يک ا سپرينکلر و هر نقطه از يک كف منطقه محافظت شده با آن ا سپرينکلر نبايد از  1/35برابر فا صله مجاز بین
اسپرينکلرها بیشتر باشد به شرط آنکه حداكثر فاصله عمودی بیشتر نباشد.
0-2-3-6-2

الزامات بند ( )3-2-7-6-1نبايد در اتاقهای كوچک مشخص شده در بند ( )23-7-7بهكار گرفته شوند.
0-0-2-3-6-2

اسپرينکلرها در مکانهايي كه بیشتر از  )9ft(2/3mتا هر ديوار مجزايي فاصله ندارند ،مجاز بهقرار گرفتن ميباشند.

2-0-3-6-2

محدوديتهای فا صله بین ا سپرينکلر در بند ( )7-6-1و محدوديتهای م ساحت پو ششها نبايد از جدول (-6-1
-3-2-2الف) تجاوز كنند.
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5-2-3-6-2

زير سااطوو خمیده ،فاصااله افقي بايد در سااطح كف از ديوار اندازهگیری شااود ،يا تقاحل سااطح خمیده و كف تا
نزديکترين اسپرينکلر ،نبايد بزرگتر از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها باشد.
 -3-3-6-2حداقل فاصله از دیوارها

اسپرينکلرها نبايد در حداقل فاصله  )3in.(312mmاز يک ديوار قرار بگیرند.
 -0-3-6-2حداقل فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-6-2

به غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )7-3-7-6-1( ،)2-3-7-6-1يا ( )3-3-7-6-1مهیا شدهاند ،ا سپرينکلرها
نبايد در فواصل كمتر از )6ft(3/1mروی مركز قرار گیرند.
2-0-3-6-2

اسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در فواصل كمتر از )6ft(3/1mروی مركز باشند در جايي كه شرايط زير فراهم
شده باشند:
 -3تیغهها 3برای محافظت المانهای فعالكننده اسپرينکلر بايد آرايش يافته باشند.
 -2تیغه ها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر در محل ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و كمتر از  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالهای تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتورهای ا سپرينکلرهای باالزن امتداد يافته
باشند.
 -6پايین تیغهها بايد به سمت پايین حداقل تا سطحي همتراز با دفلکتورهای ا سپرينکلرهای آويزان ،امتداد يافته
باشند.

3- Baffles
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 -0-6-2موقعیت دفلکتور (اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد)
 -0-0-6-2فاصله زیر سقفها
 -0-0-0-6-2سازههای غیرمانع شونده
0-0-0-0-6-2

در كل مساحت تحت پو شش ا سپرينکلر در زير سازههای غیرمانل شونده ،فا صله بین دفلکتور اسپرينکلر و سقف
بايد حداقل  )3in.(25/3mmو حداكثر  )32in.(715mmباشد.
2-0-0-0-6-2

الزا مات بند ( )3-3-3-3-6-1در جايي كه اساااپرينکلر های نوع ساااقفي (انواع مخفي ،توكار و همتراز) دارای
المانهای فعالكننده در باالی سااقف و دارای دفلکتور قرار گرفته نزديکتر به سااقف جايي كه مطابق با اسااتاندارد يا
گواهينامه آنها نصب شدهاند ،نبايد اعمال شوند.
3-0-0-0-6-2

الزامات بند ( )3-3-3-3-6-1برای فضاهای خطرات اندک و معمولي با سقفهای عمارت غیرقابل سوختن يا سازه
با قابلیت سوختن محدود نبايد اعمال شوند.
الف – جايي كه تغییر عمودی در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرينکلر سبب ايجاد يک فاصله بیشتر
از  )76in.(933mmبین سقف بااليي و دفلکتور اسپرينکلر مي شود ،يک صفحه عمودی امتداد يافته فرض از سقف در
قساامتي كه تغییر در ارتفاع وجود دارد بايد به عنوان يک ديوار برای هدف فاصااله بین اسااپرينکلر نظر گرفته شااود
همانگونه كه در شکل ( -7-3-3-3-6-1الف) نشان داده شده است.
ب -در جايي كه فاصااله بین سااقف بااليي و دفلکتور اسااپرينکلر كمتر و يا برابر با  )76in.(933mmميباشااد،
ا سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری م شابه با شرايط سقف م سطح با شند به شرط آنکه قوانین موانل همانند قوانین
نشان داده شده در شکل ( -7-3-3-3-6-1ب) رعايت شوند.
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شکل -3-0-0-0-6-2الف -تغییر عمودی در ارتفاع سقف بزرگتر از )36in.(100mm

شکل  -3-0-0-0-6-2ب  -تغییر عمودی در ارتفاع سقف كمتر یا برابر با )36in.(100mm

 -2-0-0-6-2سازه مانعشونده

زير سازه مانلشونده ،دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با يکي از آرايشهای زير قرار گرفته باشند.
 -3نصب بهگونهای باشد كه دفلکتورها در درون صفحات افقي با فاصله  25/3تا  3in.(352mmتا  )6in.زير اجزای
سازهای و حداكثر فاصله  )22in.(559mmزير سقف  /بام عرشه باشد.
 -2ن صب بهگونهای با شد كه دفلکتورها در هر دهانه سازه مانل شونده هم سطح يا باالی جزء سازهای با فا صله
حداكثر  )22in.(559mmزير سقف  /بام عرشه در جايي كه اسپرينکلر مطابق با بند ( )2-3-5-6-1نصب شده است
باشد.

11/10/22
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 -7نصااب بهگونهای باشااد كه دفلکتورها در هر حاق نمای عمارت مساادود شااده ،در حداقل  )3in.(25/3mmو
حداكثر  )32in.(715mmزير سقف باشد.
 -3نصااب بهگونهای باشااد كه دفلکتورها در صاافحات افقي  25/3mmتا  3in.(352mmتا  )6in.زير تیرچههای
چوبي كامپوزيتي تا حداكثر فاصااله  )22in.(559mmزير عرشااه سااقف  /بام تنها در جايي كه كانالهای تیرچه برای
كل عمق تیرچهها با مواد معادل با ساااختار شاابکهای آتشبند شااده باشااد بهحوریكه مساااحت هر كانال مجزا از
 )711ft2(23/9m2تجاوز نکند.
 -5نصب بهگونهای باشد كه دفلکتورهای اسپرينکلرهای زير سازه بتني  -Tشکل با دنبالههايي كه در فواصل كمتر
از  )3/5ft(2/7mولي بی شتر از  )7ft(1/93mروی مراكز قرار گرفتهاند ،صرفنظر از عمق  -Tشکل ،قرار گرفته روی يا
باالی يک صفحه افقي  )3in.(25/3mmزير سطح پايین دنباله Tها و در تطابق با جدول بند ( )2-3-5-6-1باشد.
 -3-0-0-6-2بامها و سقفهای شیروانی
0-3-0-0-6-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-7-3-3-6-1يا بند ( )7-7-3-3-6-1مهیا شاادهاند ،اسااپرينکلرهای زير يا
نزديک تاج يک بام يا سقف بايد دارای دفلکتورهايي باشند كه بیشتر از  )76in.(933mmبهحور عمودی از نوک قرار
نگرفته باشند همانگونه كه در شکل (-3-7-3-3-6-1الف) و شکل ( -3-7-3-3-6-1ب) مشخص شده است.

شکل -0-3-0-0-6-2الف -اسپرینکلرهای زیر سقف شیبدار با اسپرینکلر مستقیماً زیر تاج ،شاخهها در امتداد شیبها
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شکل -0-3-0-0-6-2ب -اسپرینکلرها در سقف شیبدار (فاصله تا بام) ،شاخهها در امتداد شیبها

2-3-0-0-6-2

زيربامهای ارهای ،اسپرينکلرها در باالترين ارتفاع نبايد از فاصله  )76in.(933mmاندازهگیری شده از پايین شیب
از تاج تجاوز كنند.
3-3-0-0-6-2

در زير يک سطح شیبدار تند (ه شتي) ،فا صله از تاج تا دفلکتورها بايد مجاز به افزايش برای حفظ فا صله افقي
بیشتر از  )23in.(631mmاز ديگر اجزای ساختاری باشد همانگونه كه در شکل ( )7-7-3-3-6-1نشان داده شده
است.

شکل  -3-3-0-0-6-2فاصله افقی برای اسپرینکلر در تاج سقف منظم
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 -0-0-0-6-2اسپپپرینکلرهای زیر بام یا سپپقف در فضپپاهای قابل سپپوختن پنهان شپپده تیرچههای چوبی یا
ساختارخرپای چوبی با اجزای كوچکتر از  )3ft(1/10mروی مركز و شیب دارای بزرگتر از  0به 02

اساااپرينکلرها بايد مطابق با شاااکل ( )3-3-3-6-1و الزامات بند ( )3-3-3-3-6-1تا بند ( )5-3-3-3-6-1قرار
گرفته باشند.

برای واحد 25/3mm=3in. ،SI؛ .1/7131m=3ft
حداقل فاصله  5ftاز محل تقاحل وترهای بااليي و پايین خرپا يا لنگههای چوبي و تیرچههای سقف اندازهگیری ميشود.
3

شکل  -0-0-0-6-2اسپرینکلرهای زیر بام یا سقف در فضاهای قابل سوختن پنهان شده تیرچه چوبی یا ساختار خرپا چوبی با اجزای
كوچکتر از  )3ft(1/10mروی مركز و دارای شیب  0به  02یا بزرگتر

0-0-0-0-6-2

ا سپرينکلرهای زير بام يا سقف در ف ضاهای قابل سوختن مخفي تیرچه چوبي يا ساختارخرپای چوبي با اجزای
كوچکتر از  )7ft(1/93mروی مركز و دارای شیب  3به  32يا بیشتر بايد از نوع واكنش سريل باشند.
2-0-0-0-6-2

اسااپرينکلرهای زير بام يا سااقف در فضاااهای قابل سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا ساااختار خرپا چوبي با اجزای
كوچکتر از  )7ft(1/93mروی مركز و دارای شیب  3به  32يا بی شتر بايد بهگونهای نصب شده باشند كه يک رديف از
اساااپرينکلرها در  )32in.(715mmفاصاااله افقي تاج و بین  25/3mmتا  3in.(71/5mmتا  )32in.از پايین باالی وتر
نصب شده باشد.

1- Wood rafters

فصل هشتم -الزامات نصب

11/10/22

023

3-0-0-0-6-2

اسااپرينکلرهای زير بام يا سااقف در فضاااهای قابل سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا ساااختار خرپا چوبي با اجزای
كوچکتر از  )7ft(1/93mروی مركز و دارای شیب  3به  32يا بیشتر بايد بهگونهای نصب شده باشند كه اسپرينکلرهای
ن صب شده در امتداد برآمدگي لبه بام 3در فوا صلي كه كمتر از  )5ft(3/52mاز تقاحل وترهای خرپا بااليي و پايیني يا
تیر چوبي زير شیرواني و اتصاالت سقف قرار گرفته باشند.
0-0-0-0-6-2

اسپرينکلرهای زير بام يا سقف در فضاهای قابل سوختن پنهان شده اتصال چوبي يا عمارت خرپا چوبي با اجزای
كوچکتر از  )7ft(1/93mروی مركز و دارای شاایب  3به  32يا بزرگتر ،و با اسااتفاده از اسااپرينکلرهای اسااپریكننده
استاندارد ،جايي كه اندازه عمودی به شیب از  )1ft(2/3mبزرگتر باشد ،بايد دارای حداقل فشار  )21psi(3/3barباشد.
5-0-0-0-6-2

الزامات ويژه بندهای ( )3-2-2-6-1و ( )3-3-3-6-1برای اساااپرينکلرهای زير بام يا ساااقف در فضااااهای قابل
سااوختن مخفي تیرچه چوبي يا عمارت خرپا چوبي با اجزای كوچکتر از  )7ft(1/93mروی مركز و دارای شاایب  3به
 32يا بزرگتر نبايد بهكار گرفته شوند هنگامي كه پو شش فابل سوختن در معرض در ف ضاهای بام يا سقف از چوب
فشرده كندسوز ساخته شده باشند ،نبايد بهكار گرفته شوند.
 -5-0-0-6-2موانع تیرچه دوتایی
5-0-0-6-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-5-3-3-6-1را فراهم نمودهاند ،در جايي كه دو مجموعه از تیرچه ها زير
يک بام يا سااقف ميباشااند و هیچ كفسااازی روی مجموعه پايیني وجود ندارد ،اسااپرينکلرها بايد در باال و پايین
مجموعه پايیني تیرچهها جايي كه فاصااله  )6in.(352mmيا بیشااتر بین باالی تیرچه پايیني و پايین تیرچه بااليي
ميباشد ،بايد نصب گردند همانحوركه در شکل ( )3-5-3-3-6-1نشان داده شده است.

1- Eave
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شکل  -0-5-0-0-6-2آرایش اسپرینکلرها زیر دو مجموعه از تیرچه یا جان باز -بدون پوشش روی تیرچههای پایینی

2-5-0-0-6-2

در زير مجموعه پايیني تیرچه ها در جايي كه حداقل  )31in.(353mmبین دفلکتور اساااپرينکلر و باالی تیرچه
پايیني حفط ميشود ،اسپرينکلرها مجاز به حذف شدن ميباشند.
 -2-0-6-2جهتگیری دفلکتورها
0-2-0-6-2

به غیر از مواردی كه در آن ها الزامات بند ( )2-2-3-6-1و ( )7-2-3-6-1فراهم شاااده اسااات ،دفلکتورهای
اسپرينکلرها بايد موازی با سقفها ،بامها يا نردبان شیب پله باشند.
2-2-0-6-2

در جايي كه اسپرينکلرها زير تاج يک سطح سقف يا بام شیبدار نصب شدهاند ،دفلکتور اسپرينکلر بايد به صورت
افقي نصب شود.
3-2-0-6-2

بامهای دارای شیبي كمتر از  2به  36/3( 32در صد) در كاربرد بند ( ،)2-3-6-1افقي در نظر گرفته مي شوند و
اسپرينکلرها بايد مجاز به نصب همراه با دفلکتورهای افقي باشند.
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 -5-6-2موانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد)
 -0-5-6-2هدف عملکرد
0-0-5-6-2

اسپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته باشند تا موانل تا تخلیه به حداقل برسد همان حور كه توسط بند (-5-6-1
 )2و ( )7-5-6-1مشاخص شاده اسات يا اساپرينکلرهای اضاافي برای احمینان از پوشاش كافي خطرات بايد فراهم
گردند.
2-0-5-6-2

اسپرينکلرها برای مطابقت نمودن با يکي از آرايشهای زير بايد چیدمان شوند:
 -3بايد مطابق مفاد بند ( ،)2-5-5-1جدول ( )2-3-5-6-1و شکل (-2-3-5-6-1الف) باشند.
جدول  -2-0-5-6-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع از تخلیه ]باالزن و پایینزن اسپریكننده استاندارد[

فاصله از اسپرینکلرها تا كناره مانع ()A

حداكثر فاصله مجاز باالی دفلکتور تا پایین مانع ()B
mm

in.

كمتر از (3ft(711mm

1

1

 )3ft(711mmتا كمتر از  3ft(351mmو )6in.

65

 3ft(351mmو  )6in.تا كمتر از )2ft(611mm

91

 )2ft(611mmتا كمتر از  2ft(351mmو )6in.

331

 2ft(351mmو  )6in.تا كمتر از )7ft(911mm

391

 7ftتا كمتر از  7ftو 6in.

231

1
22
1
32
1
52
1
72
1
92

 7ftو  6in.تا كمتر از 3ft

711

32

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

751

33

 3ftو  6in.تا كمتر از 5ft

321

 5ftتا كمتر از  5ftو 6in.

351

31

 5ftو  6in.تا كمتر از 6ft

531

21

 6ftتا كمتر از  6ftو 6in.

611

23

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

351

71

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

135

75

برای واحدهای 25/3mm=3in. ،SI؛ .1/7131m=3ft
نکته :برای  Aو  Bبه شکل (2-3-5-6-1الف) مراجعه شود.

1
162
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شکل -2-0-5-6-2الف  -جانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند ]باالزن و پایینزن اسپریكننده استاندارد[

 -2اسپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن در سمتهای از موانعي كه از عرض  (3ft)3/2mتجاوز نميكنند ،باشند،
به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف مقدار فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نباشد.
 -7موانل قرار گرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از  )71in.(362mmبايد مجاز به محافظت ،مطابق با شاااکل
( -2-3-5-6-1ب) باشند.

شکل  -2-0-5-6-2ب  -مانع در مقابل دیوار()SSU/SSP

 -3موانل قرار گرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از  )23in.(631mmبايد مجاز به محافظت مطابق با شاااکل

11/10/22
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( -2-3-5-6-1پ) باشند .حداكثر فاصله بین اسپرينکلر و ديوار بايد از اسپرينکلر تا ديوار پشت موانل نه ديوار جلوی
آن ،اندازهگیری شود.

شکل  -2-0-5-6-2پ -موانع در مقابل دیوارها

 -2-5-6-2موانع تا بهبود الگوی تخلیه اسپرینکلر
-0-2-5-6-2كلیات
0-0-2-5-6-2

موانعي كه پیوسته يا ناپیوسته كوچکتر يا برابر با  )31in.(353mmزير دفلکتور اسپرينکلر كه از توسعه كامل الگو
جلوگیری ميكند بايد مطابق با بند ( )2-5-6-1باشند.
2-0-2-5-6-2

بدون در نظر گرفتن قوانین بند ( ،)2-5-6-1در جايي كه قسمت فوقاني موانل همسطح يا باالتر از صفحه دفلکتور
باشد ،الزامات كاربردی بند ( )2-3-5-6-1در مورد موانل پیوستهترين اسپرينکلر بايد برآورده شوند.
 -3-0-2-5-6-2حداقل فاصله از موانع

الف -به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-5-6-1تا بند ( )9-3-2-5-6-1تأمین شدهاند ،اسپرينکلرها بايد
بهگونه ای جانمايي شااوند كه تا موانل به اندازه سااه برابر بزرگترين بعد مانل (به عنوان مثال ،اجزای ساااختاری ،لوله،
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ستونها و لوازم تثبیت شده) فاصله داشته باشند.
ب -حداكثر فاصله خالص مورد نیاز بايد  )23in.(619mmمطابق با شکل (-7-3-2-5-6-1ب) باشد.
0-0-2-5-6-2

برای تصرفات كم خطر و خطر معمولي ،اجزای سازهای تنها زماني بايد در نظر گرفته شوند كه الزامات بند (-6-1
 )7-3-2-5بهكار گرفته شده است.
5-0-2-5-6-2

اساااپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن روی سااامتهای مقابل موانل جايي كه فاصاااله از خط مركزی موانل به
اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست ،باشند.
6-0-2-5-6-2

اسپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن در نصف فاصله بین موانل باشند در جايي كه موانل شامل تیرچههای با جان
باز  )21in.(1/53mيا بزرگتر ] )1/23in.(1/63mروی مركز[ ميباشاااند ،به شااارط آنکه تمام اجزای خرپا بیشاااتر از
( )3in.(312mmاسمي) عرض نداشته باشند.
-7-0-2-5-6-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به ن صب شدن بر روی خط مركزی يک خرپا يا میلگرد تیرچه يا م ستقیماً باالی يک تیر
باشاااند بهشااارط آنکه ابعاد وتر تیرچه يا تیر بزرگتر از  )1in.(217mmنباشاااد و دفلکتور اساااپرينکلر حداقل در
 ) 6in.(352mmباالی جز ساختاری قرار گرفته باشد و جايي كه اسپرينکلر در فاصله سه برابر بزرگتر از حداكثر اندازه
اجزای وب از اجزای شبکه قرار گرفته است.
2-0-2-5-6-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-6-1نبايد برای لولهكشااي ساایسااتم اسااپرينکلر با قطر كوچکتر از  )7in.( 11mmبهكار
روند.
1-0-2-5-6-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-6-1نبايد برای اسااپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل در تطابق با بند (-3-5-6-1
 )2بهكار روند.

فصل هشتم -الزامات نصب
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01-0-2-5-6-2

اسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون در نظر گرفتن تیغههای پنکه سااقفي با قطر كوچکتر از(61in.)3/5m
باشند ،بهشرط آنکه نمای باال پنکه سقفي حداقل  51درصد باز باشد.
 -2-2-5-6-2موانع معلق یا عمودی نصب شده در كف ()floor-mounted

فاصااله از اسااپرينکلرها تا پردههای تفکیک فضااا ،پارتیشاانهای ساااده ،تقساایمكنندههای اتاق و موانل مشااابه در
فضاهای با كم خطر بايد مطابق با جدول ( )2-2-5-6-1و شکل ( )2-2-5-6-1باشند.
0-2-2-5-6-2

در فضاهای كم خطر ،3پردههای تفکیک فضا در صورتي كه مطابق شکل ( )2-2-5-6-1باشند ،در جايي كه تمام
موارد زير فراهم شدهاند نبايد به عنوان موانل در نظر گرفته شوند:
 -3پردهها توسط پارچه توری روی خط سقف مهار شده باشند.
 -2روزنهها در توریها برابر با  31درصد يا بیشتر باشند.
 -7توری يک حداقل  )22in.( 559mmپايینتر از سقف را امتداد يافته باشد.
 -3-5-6-2موانعی كه تا رسپپیدن آب تخلیه شپپود از اسپپپرینکلر به خطرات موجود ( )reachingجلوگیری
میكنند.
0-3-5-6-2

موانل پیوسته و ناپیوستهای كه سبب توقف تخلیه آب در يک صفحه افقي بزرگتر از  )31in.(353mmزير دفلکتور
اسپرينکلر در يک حالت برای محدود كردن توزيل از رسیدن خطرات محافظت شده مي شوند ،بايد مطابق بند (-6-1
 )7-5باشند.
-2-3-5-6-2

الزامات بند ( )7-5-6-1همچنین بايد برای موانعي كه  )31in.(353mmيا كمتر زير اساااپرينکلر برای تصااارفات
كمخطر و خطر معمولي هستند نیز بهكار روند.

3 - Intermidate level / rack storage
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3-3-5-6-2

اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mنصب گردند.
0-3-5-6-2

اسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نميباشند مثل میزهای كنفرانا ،مورد نیاز نميباشند.
5-3-5-6-2

ا سپرينکلرهای ن صب شده در زير صفحه م شبک فلزی بايد از نوع میان سطحي انبارش رک با شند يا در غیر اين
صورت بايد در مقابل تخلیه اسپرينکلرهای باالسری محافظت شوند.
 -6-6-2فاصله تا انبارش (اسپرینکلرهای اسپریكننده پایینزن و باالزن استاندارد)
0-6-6-2

فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد  )31in.(353mmيا بیشتر باشد.
2-6-6-2

اندازه  )31in.(353mmنبايد ارتفاع قفساااهبندی روی يک ديوار يا قفساااهبندی در مقابل يک ديوار مطابق با بند
( )6-1-1( ،)6-3-1( ،)6-6-1و بخش ( )9-1را محدود كند.
0-2-6-6-2

در جايي كه قف سهبندی ن صب شده روی يک ديوار ،دقیقاً زير ا سپرينکلرها نميبا شد ،قف سهها و انبارش روی آن
ميتواند به باالتر از تراز صفحه قرار گرفته در  )31in.(353mmزير دفلکتورهای اسپرينکلر سقفي امتداد يابند.
2-2-6-6-2

قفساااه ب ندی و ان بارش روی آن كه دقی قاً زير اساااپرينکلر ها قرار گرف ته ا ند ،ن با يد به باالتر از تراز صاااف حه
 )31in.(353mmزير دفلکتورهای اسپرينکلر سقفي امتداد يابند.
3-6-6-2

در جايي كه ديگر استانداردها ،فاصلههای بزرگتر از حداقلهای انبار معین كردهاند ،بايد از آنها پیروی كرد.
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 -7-6-2فرورفتگیهای سقفی (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالراست و آویزان استاندارد)
0-7-6-2

به جز آنچه كه در بندهای ( )2-3-6-1و ( )7-3-6-1مهیا شده ا ست ،ن صب ا سپرينکلرها در همه فرورفتگيهای
سقفي الزامي است.

شکل  -3-0-2-5-6-2ب -حداقل فاصله از موانع()SSU/SSP

2-7-6-2

درصورتي كه همه موارد زير برآورده شده باشند ،اسپرينکلرها نبايد در فرورفتگيهای سقفي الزام شوند.
 -3حجم نهايي فرورفتگي سقفي محافظت نشده بیشتر از  )3111ft7(21/7m7نشود.
 -2عمق فرورفتگي سقفي محافظت نشده نبايد از  )76in.(933mmبیشتر شود.
 -7محل سطح كف زير فرورفتگي سقفي محافظت نشده بايد در تراز سقف پايین محافظت شوند.
 -3مجموع اندازه همه فرورفتگيهای سااقفي محافظت نشااده در يک فضااای بسااته با فاصااله كمتر از )31ft(7m
يکديگر ،بیشتر از  )3111ft7(21/7m7نشود.
 -5فرورفتگي سقفي محافظت نشده نازکكاریهای نسوختني يا سوختن محدود دارند.
 -6اسپرينکلرهای واكنش سريل در كل فضای بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند.
3-7-6-2

در نورگیرها و فرورفتگيهای مشابه آن مطابق بند ( )3-5-1باشند ،استفاده از اسپرينکلر الزامي است.
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 -7-2اسپرینکلرهای اسپریكننده استاندارد دیواری
 -0-7-2كلیات
همه الزامات بند ( )5-1به جز اصااالحات صااورت گرفته بند ( )3-1بايد برای اسااپرينکلرهای اسااپری اسااتاندارد
ديواری مطابق بند ( )3-1بهكار روند.
 -2-7-2مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای دیواری استاندارد)
 -0-2-7-2تعیین مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر
0-0-2-7-2

مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asبايد مطابق الزامات زير تعیین شود:
 -3در حول ديوار بايد:
(الف) تعیین فا صله بین ا سپرينکلرها در حول ديوار (يا فا صله آخرين ا سپرينلکر بر روی شاخه تا ديوار جانبي يا
مانل) با اسپرينکلرهای كناری
(ب) انتخاب فاصله بزرگتر بین فاصله اسپرينکلر مجاور يا دو برابر فاصله اسپرينکلر از ديوار يا مانل.
(پ) بعد  Sتعیین ميشود.
 -2در عرض اتاق به شرو زير عمل شود:
(الف) تعیین فا صله ديواری كه ا سپرينلکر بر روی آن ن صب شده ا ست با ديوار مقابل ،يا نقطه میاني از اتاق در
جايي كه اسپرينکلرها بر روی دو ديوار مقابل نصب شدهاند (به بندهای ( )5-3-7-3-1و ( )6-3-7-3-1رجوع شود).
(ب) بعد  Lتعیین ميشود.
2-0-2-7-2

مساحت حفاظتي اسپرينکلر بايد ساخته شود با ضرب بعد  Sدر بعد  Lمحاسبه ميشود:

As  S  L
 -2-2-7-2حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر
0-2-2-7-2

حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asنبايد از ماقدير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در
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جدول ( )3-2-2-3-1ارا ه شده است بیشتر باشد.
2-2-2-7-2

در هیچ موردی ،حداكثر مساحت پوشش اسپرينکلر نبايد از  )396ft2(31/2m2بیشتر شود.
جدول  -0-2-2-7-2مساحت تحت پوشش و حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها (اسپرینکلر دیواری اسپریكننده استاندارد)
كم خطر
نازکكاری سقف
سوختنی

خطر متوسط

نازکكاری سقف
سوختنی محدود –
یا نسوختنی

نازکكاری
سقف سوختنی

نازکكاری سقف
سوختنی محدود یا
نسوختنی

حداكثر فاصله در حول ديوار ()ft()S

33

33

31

31

حداكثر عرض اتاق ()ft()L

32

33

31

31

حداكثر مساحت حفاظتي ()ft2

321

396

11

311

 -3-7-2فاصله بین اسپرینکلر (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)
 -0-3-7-2حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-7-2

حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده بايد بر اساس فاصله خط مركزی بین اسپرينکلرهای
روی خط انشعابي باشد.
2-0-3-7-2

حداكثر فاصله بین اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده تا ديوار بايد در امتداد شیب سقف اندازهگیری شوند.
3-0-3-7-2

در جايي كه اسپرينکلرهای ديواری اسپریكننده در امتداد حول يک ديوار مجزا از اتاقها يا دهانهها نصب شدهاند،
آنها بايد مطابق با حداكثر فاصله مجاز مقرر در جدول ( )3-2-2-3-1قرار گیرند.
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0-0-3-7-2

ا سپرينکلرهای ديواری ا سپریكننده نبايد به صورت پ شت -به  -پ شت بدون جدا شدن تو سط يک نعل درگاه 1يا
زيرحاق 2نصب شوند.
0-0-0-3-7-2

حداكثر عرض نعل درگاه يا زيرحاق نبايد از  )36in.(311mmتجاوز كند.
2-0-0-3-7-2

حداكثر عرض نعل درگاه يا زيرحاق ميتواند از  )36in.(311mmتجاوز كند هنگاميكه اساااپرينکلر پايینزن زير
نعل درگاه يا زيرحاق نصب شده است.
5-0-3-7-2

در جايي كه ا سپرينکلرهای ديواری ا سپریكننده روی دو ديوار مقابل يا حرف دهانهها ن صب مي شوند ،حداكثر
عرض اتاق يا دهانهها بايد مجاز به افزايش تا  )3ft(3/72mبرای فضااااهای با كم خطر يا  )21ft(6/3mبرای فضااااهای
خطر معمولي باشند ،كه فاصله بین آنها مطابق با موارد مورد نیاز جدول ( )3-2-2-3-1ميباشد.
6-0-3-7-2

ا سپرينکلرهای ديواری ا سپریكننده بايد مجاز به ن صب شدن روی ديوارهای مقابل يا مجاور با شند ،به شرط آنکه
هیچ اسپرينکلری درون حداكثر مساحت محافظت اسپرينکلر ديگر قرار نداشته باشد.
7-0-3-7-2

در جايي كه اسااپرينکلرهای پاشااشااي كنار ديواری برای محافظت مناحق درهای باالساار 3درون فضاااهای خطر
معمولي يا اتاقها ن صب شدهاند ،م ساحت محافظتكننده و حداكثر فا صله بین ا سپرينکلر برای ف ضاهای كم خطر
مشخص شده در جدول ( ،)3-2-2-3-1در زير درهای باالسر مجاز ميباشند.

3 - Lintel
2 - Soffit
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 -2-3-7-2حداكثر فاصله از دیوارها

فاصله اسپرينکلرها تا ديوارهای انتهايي نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها مشخص شده در (-2-2-3-1
 )3بیشتر باشد.
 -3-3-7-2حداقل فاصله از دیوارها
0-3-3-7-2

اسپرينکلرها بايد حداقل در فاصله  )3in.(312mmاز ديوار جانبي قرار گرفته باشند.
2-3-3-7-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد بهصورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
 -3-3-3-7-2حداقل فاصله بین اسپرینکلرها

حداقل فاصله مجاز مركز تا مركز بین اسپرينکلر  )6ft(3/1mمگر اينکه توسط الزامات بند ( )3-7-3-3-3-1مورد
نیاز باشد يا مگر اينکه اسپرينکلرها توسط تیغهها  3كه مطابق با موارد زير باشند جدا شده باشند:
 -3تیغهها بايد بهگونهای آرايش يابند كه از المان فعالكننده اسپرينکلر محافظت كنند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتورها امتداد يابد.
 -5پايین تیغهها بايد همسطح با دفلکتورها امتداد يابد.
 -0-7-2موقعیت دفلکتورها از سقفها و دیوارها (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)
 -0-0-7-2فاصله زیر سقفها از دیوارها
 – 0-0-0-7-2سقفها
0-0-0-0-7-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-3-3-3-3-1برآورده شدهاند ،دفلکتورهای ا سپرينکلر كنار ديواری نبايد در

3- Baffles
2- Overheads doors
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فاصله بیشتر از  )6in.(352mmو كمتر از  )3in.(312mmاز سقفها قرار بگیرند.
-2-0-0-0-7-2

اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد مجاز به قرارگیری در منطقه  352mmتا  6in.(715mmتا  )32in.يا  715mmتا
 32in.(353mmتا  )31in.زير ساااقف های غیر قابل ساااوختن يا قابل ساااوختن محدود در جايي كه برای چنین
استفادههايي استاندارد يا گواهينامه شدهاند ،مجاز باشند.
 -2-0-0-7-2دیوارها
0-2-0-0-7-2

دفلکتورهای اساااپرينکلر ديواری عمودی نبايد در فاصاااله بیش از  6)in.(352mmو كمتر از  )3in.(312mmاز
ديواری كه مورد نظر ميباشد ،قرار بگیرند.
-2-2-0-0-7-2

دفلکتورهای اسپرينکلر ديواری افقي در فواصل بیش از  )6in.(352mmنبايد قرار بگیرند و بايد برای قرارگرفتن با
دفلکتورهای آنها در فواصل كمتر از  )3in.(312mmاز ديواری كه آنها بر روی آن نصب شدهاند مجاز باشند.
 -3-0-0-7-2نعل درگاهها و زیرطاقها
0-3-0-0-7-2

هنگامي كه زيرحاق بیش از  )1in.(217mmاز ديوار جلوآمدگي داشااته باشااد بايد اسااپرينکلر اضااافي در پايین
زيرحاق نصب شوند.
2-3-0-0-7-2

هنگامي كه زيرحاق برابر يا كمتر از  ) 1in.(217mmاز ديوار جلوآمدگي دا شته با شد بايد ا سپرينکلر ا ضافي مورد
نیاز نیست ،هنگاميكه اسپرينکلر ديواری روی زيرحاق نصب شده است.
3-3-0-0-7-2

يک اسااپرينکلر كنار ديواری در زير يک زيرحاق بايد مجاز به نصااب شاادن باشااد هنگامي كه حداقل فاصااله از
دفلکتور اسپرينکلر تا پايین زيرحاق و حداكثر فاصله از دفلکتور اسپرينکلر تا سقف باال حفظ شود.
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 -2-0-7-2جهتگیری دفلکتور
0-2-0-7-2

دفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقفها و بامها آرايش يابند.
2-2-0-7-2

اسپرينکلرهای ديواری ،در جايي كه زير يک سقف شیبدار با شیب بزرگتر از  2به  32نصب شدهاند ،بايد در نقطه
باالی شیب قرار بگیرد و برای تخلیه در امتداد شیب آرايش شده باشند.
 -5-7-2جان مایی اسپپپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخل یه را نگیر ند (اسپپپرینکلر های دیواری
اسپریكننده استاندارد)
 -0-5-7-2هدف عملکرد
0-0-5-7-2

ا سپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته با شند تا موانل به تخلیه به حداقل بر سند همان حور كه در ( )2-5-5-1و
( )7-5-5-1مشخص شده است ،يا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش مناسب بايد فراهم شوند.
2-0-5-7-2

اسپرينکلرهای ديواری نبايد در فاصله كمتر از  )3ft(3/2mاز اثاثیههای سبک يا موانل مشابه نصب شوند.
3-0-5-7-2

فاصااله بین تجهیزات ساابک معلق يا موانل مشااابه قرار گرفته در بیش از  )3ft(3/2mاسااپرينکلرها بايد مطابق با
جدول ( )7-3-5-3-1و شکل ( )7-3-5-3-1باشند.
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جدول  -3-0-5-7-2جانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)
فاصله از اسپرینکلرها تا

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور

كناره موانع ()A

تا پایین مانع ()in.( )B

كمتر از 3ft

مجاز نیست

 3ftتا كمتر از 5ft

3

 5ftتا كمتر از  5ftو 6in.

2

 5ftو  6in.تا كمتر از 6ft

7

 6ftتا كمتر از  6ftو 6in.

3

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

6

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

3

 3ftو  6in.تا كمتر از 1ft

9

 1ftتا كمتر از  1ftو 6in.

33

 1ftو  6in.يا بزرگتر

33

برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.؛ 1/7131m=3ft
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )7-3-5-3-1رجوع شود.

شکل  -3-0-5-7-2جانمايي اسپرينکلرها به نحوی كه موانل جلوی تخلیه را نگیرند (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)

0-0-5-7-2

موانل پیش آمده از ديوار مشااابه همانند ديواری كه اسااپرينکلر ديواری روی آن نصااب شااده اساات بايد مطابق با
جدول ( )3-3-5-3-1و شکل ( )3-3-5-3-1باشند.

فصل هشتم -الزامات نصب

011

11/10/22

جدول  -0-0-5-7-2جانمایی اسپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)
فاصله از اسپرینکلر دیواری

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور

تا كنار مانع ()A

تا پایین مانع ()in.( )B

 3in.تا كمتر از 6in.

3

 6in.تا كمتر از 3ft

2

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

7

 3ftو  6in.تا كمتر از 2ft
 2ftتا كمتر از  2ftو 6in.

1
42
3
54

 2ftو  6in.تا كمتر از 7ft

3

 7ftتا كمتر از  7ftو 6in.

1

 7ftو  6in.تا كمتر از 3ft
 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

1
94

31

 5ftتا كمتر از  5ftو 6in.

1
112
3
124

 5ftو  6 in.تا كمتر از 6ft

33

6ftتا كمتر از  6ftو6in.

35

 3ftو  6in.تا كمتر از 5ft

 6ftو 6in.تا كمتر از 3ft
 3ftتا كمتر از  3ftو6in.

1
164
1
172

برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.؛ .1/7131m=3ft
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )3-3-5-3-1رجوع شود.

شکل  -0-0-5-7-2موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)

0-0-0-5-7-2

موانل پیش آمده منفک از ديواری كه اسپرينکلر ديواری نصب شده است بايد حداقل در فاصله  )3in.(312mmاز
اسپرينکلر كنارديواری قرار بگیرند.
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5-0-5-7-2

در جايي كه فا صله از خط مركزی موانل تا ا سپرينکلرها از ن صف فا صله مجاز بین ا سپرينکلرها تجاوز نميكند
اسپرينکلرها مجاز به قرارگیری روی حرفهای مقابل موانل با عرض كوچکتر از  )3ft(3/22mباشند.
6-0-5-7-2
در جايي كه موانل روی ديوار مقابل اساااپرينکلر ديواری از حداكثر  )2ft(1/6mعمق و  )2ft(1/6mعرض داشاااته
باشد موانل روی ديوار مقابل اسپرينکلر ديواری بايد مجاز باشند.
 -2-5-7-2موانع تا توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر

 -0-2-5-7-2كلیات
0-0-2-5-7-2

موانل پیوسته و ناپیوسته كوچکتر و يا برابر با  )31in.(353mmزير دفلکتور اسپرينکلر كه از الگو در مقابل توسعه
كامل الگو جلوگیری ميكند ،بايد مطابق با اين بخش باشد.
2-0-2-5-7-2

صرفنظر از قوانین اين بخش ،موانل صلب پیوسته بايد الزامات بندهای ( )2-3-5-3-1و ( )7-3-5-3-1را فراهم
سازند.
3-0-2-5-7-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-5-3- 1يا بند ( )5-3-2-5-3-1را مهیا كردهاند ،اسپرينکلرها بايد در
حداقل فاصله سه برابری حداكثر بعد بزرگتر مانل (همچون شبکههای خرپا ،وترها ،لولهها ،ستونها ،اثاثیهها) از موانل
قرار بگیرند .حداكثر فاصااله آزاد مورد نیاز بايد  )23in.(631mmباشااد و بايد مطابق با شااکل ( )7-3-2-5-3-1در
جايي كه موانل وجود دارند قرار بگیرند.
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شکل  -3-0-2-5-7-2حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلر پوششی دیواری استاندارد)

0-0-2-5-7-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-3-1نبايد برای لولهكشي سیستم اسپرينکلر با قطر كوچکتر از  )7in.(11mmبهكار روند.
5-0-2-5-7-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-3-1در جايي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در مطابقت با بندهای (،)2-3-5-3-1
( )7-3-5-3-1و ( )3-3-5-3-1قرار گرفتهاند ،نبايد بهكار گرفته شوند.
6-0-2-5-7-2

اسپرينکلرها بايد بدون توجه به تیغههای فنهای سقفي با قطر كوچکتر از  )61in.(3/5mمجاز به قرارگیری باشند
مشروط بر آنکه نمای باال فن  51درصد باز باشد.
 -2-2-5-7-2موانع عمودی آویزان یا نصب شده در كف ()floor-mounted

فاصااله از اسااپرينکلرها تا پردههای تفکیک فضااا ،پارتیشاانهای ساااده ،تقساایمكنندههای اتاق و موانل مشااابه در
تصرفات كم خطر بايد مطابق با جدول ( )2-2-5-3-1و شکل ( )2-2-5-3-1باشند.
0-2-2-5-7-2

در جايي كه تمام موارد زير برآورده شده باشند در تصرفات كم خطر پردههای تفکیک فضا ،همانحور كه در شکل
( )2-2-5-3-1نشان داده شده است نبايد بهعنوان موانل در نظر گرفته شود:
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 -3پردهها توسط توری پارچهای روی خط سقف محافظت شوند.
 -2روزنههای توری در مش برابر يا بزرگتر از  31درصد باشند.
 -7توری در حداقل  )22in.(559mmزير سقف گسترش يابد.
 -3-5-7-2موانعی كه از رسیدن آب تخلیه شده اسپرینکلر به امتداد خطرات جلوگیری میكنند.
0-3-5-7-2

موانل پیو سته و ناپیو ستهای كه سبب اختالل تخلیه آب در صفحه افقي بزرگتر از  )31in.(333mmزير دفلکتور
اسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن به خطرات ميشود ،بايد مطابق با اين بخش باشند.
2-3-5-7-2

اساااپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mهمچون داكتها ،عرشاااهها ،شااابکه فلزی،
میزهای برشکاری و درهای باالسری نصب گردند.
3-3-5-7-2

اسپرینکلرها در زیر موانعی که در محل ثابت نیستند ،مثل میزهای کنفرانس ،مورد نیاز نمیباشند.
 -6-7-2فاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده استاندارد)
فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد  )31in.(353mmيا بیشتر باشد.
جدول  -2-2-5-7-2موانع آویزان یا قرار گرفته برروی زمین (اسپرینکلر دیواری اسپریكننده استاندارد) صرفاً در تصرفات كم خطر
فاصله افقی ()A

حداقل فاصله عمودی پایین دفلکتور ()in.( )B

 6in.يا كمتر

7

بیشتر از  6in.تا 9in.

3

بیشتر از  9in.تا 32in.

6

بیشتر از  32in.تا 35in.

1

بیشتر از  35in.تا 31in.
بیشتر از  31in.تا 23in.
بیشتر از  23in.تا 71in.
بیشتر از 71in.
برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )2-2-5-3-1رجوع شود.

1
92
1
122
1
152

31
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شکل  -2-2-5-7-2موانع پایینزن یا قرار گرفته روی زمین (اسپرینکلر دیواری اسپریكننده استاندارد) صرفاً در تصرفات پرخطر

 -2-2اسپرینکلرهای پوشش گسترده باالزن و پایینزن
 -0-2-2كلیات
تمام الزامات بخش ( )5-1بايد برای ا سپرينکلرهای پو ش شي باالزن و پايینزن با م ساحت تحت پو شش گ سترده
بهكار گرفته شوند مگر مواردی كه در بخش ( )1-1اصالو شدهاند.
 -2-2-2مساحت تحت پوشش به ازای هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای پوششی باالزن و پایینزن پو شش
گسترده)
 -0-2-2-2تعیین مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر
0-0-2-2-2

مساحت تحت پوشش ( )Asبرای اسپرينکلرهای پوشش گسترده نبايد كمتر از مقدار ذكر شده توسط استاندارد يا
گواهينامه آن ،باشد.
2-0-2-2-2

اندازههای استاندارد يا گواهينامه مساحتهای پوشش ،مطابق جدول ( )2-3-2-1-1باشد.
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3-0-2-2-2

م ساحت تحت پو شش و فوا صل بین ا سپرينکلر برای ا سپرينکلرهای دارای ا ستاندارد يا گواهينامه برای ت صرفات
پرخطر يا انبارش توده بلند بايد مطابق با الزامات بندهای ( )2-5-1و ( )7-5-1باشند و حداكثر فاصله بین اسپرينکلر
نبايد از  )33ft(3/7mو حداكثر مساااحت تحت پوشااش هر اسااپرينکلر نبايد از  )396ft2(31/2m2يا از  )35ft(3/6mو
حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد از  )333ft2(37/3m2تجاوزكند.
 -2-2-2-2حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر
0-2-2-2-2

حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asنبايد از مقادير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در
جدول ( )2-3-2-1-1ارا ه شده است بیشتر باشد.
2-2-2-2-2

در هیچ موردی ،حداكثر مساحت پوشش اسپرينکلر نبايد از )311ft2(73/2m2بیشتر شود.
 -3-2-2فاصلهبندی اسپرینکلرها (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)
 -0-3-2-2حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-2-2

حداكثر فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرهای اسااپریكننده باالزن و پايینزن بايد بر اساااس فاصااله خط مركزی بین
اسپرينکلرهای روی خط انشعابي باشد.
2-0-3-2-2

حداكثر فاصله بین اسپرينکلرهای اسپریكننده باالزن و پايینزن بايد در امتداد شیب سقف اندازهگیری شوند.
3-0-3-2-2

حداكثرفاصله مجاز بین اسپرينکلرها اسپریكننده باالزن و پايینزن بايد مطابق با جدول ( )2-3-2-1-1باشند.
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جدول  -2-0-2-2-2مساحت تحت پوشش و حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش
گسترده)
كم خطر
مساحت
نوع سازه

تحت
2

پوشش( )ft

بدون مانل

مسدود شده
نسوختني (وقتي كه
به صورت خاص برای
چنین كاربری دارای
استاندارد يا
گواهينامه شدهاند)
مسدود شده قابل
سوختن

خطر متوسط

انبارش توده بلند

پرخطر

حداكثر

مساحت

حداكثر

مساحت

حداكثر

مساحت

حداكثر

فاصله بین

تحت

فاصله بین

تحت

فاصله بین

تحت

فاصله بین

اسپرینکلرها

پوشش
2

اسپرینکلرها

پوشش
2

اسپرینکلرها

پوشش
2

اسپرینکلرها

()ft

( )ft

()ft

( )ft

()ft

( )ft

()ft

311

21

311

21

-

-

-

-

723

31

723

31

-

-

-

-

256

36

256

36

-

-

-

-

-

-

396

33

396

33

396

33

-

-

333

32

333

35

333

35

311

21

311

21

-

-

-

-

723

31

723

31

-

-

-

-

256

36

256

36

-

-

-

-

-

-

333

32

333

35

333

35

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

برای واحدهای 1/7131m=3ft،SI؛ 1/1929m2=3ft2

 -2-3-2-2حداكثر فاصله از دیوارها
0-2-3-2-2

فاصله از اسپرينکلرها تا ديوارها نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد همانگونه كه در جدول (-1
 )2-3-2-1نشان داده شده است.
2-2-3-2-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد بهصورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
3-2-3-2-2

جايي كه ديوارها زاويهدار و يا بينظم ميباشاند ،حداكثر فاصاله افقي بین اساپرينکلر و هر نقطه از مسااحت كف
حفاظت شده توسط اسپرينکلر نبايد از  35درصد فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد.
 -3-3-2-2حداقل فاصله از دیوارها

اساااپرينکلر ها با يد در حدا قل  )3in.(312mmاز يک ديوار قرار بگیر ند مگر اين که برای فواصااال كمتر از
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 )3in.(312mmدارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -0-3-2-2حداقل فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-2-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-3-7-1-1برآورده شاادهاند ،فاصااله مركز تا مركز اسااپرينکلرها نبايد كمتر از
 )1ft(2/3mباشد.
2-0-3-2-2

ا سپرينکلرها بايد برای قرار گرفتن در فوا صل مركز تا مركز كمتر از  )6ft(3/1mدر صورتي كه الزامات زير برآورده
شوند:
 -3تیغهها بايد برای حفاظت المانهای فعالكننده آرايش يافته باشند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سخت باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتورهای اسپرينکلرهای باالزن گسترش يافته
باشند.
 -5پايین تیغهها بايد در سطح حداقل برابر با سطح دفلکتورهای اسپرينکلرهای پايینزن به سمت پايین گ سترش
يابند.
 -0-2-2موقعیت دفلکتور (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)
 -0-0-2-2فاصله تا زیر سقفها
 -0-0-0-2-2ساختار مسدود نشده
0-0-0-0-2-2

زير ساااختار مساادود نشااده ،فاصااله بین دفلکتور اسااپرينکلر و سااقف بايد حداقل  )3in.(25/3mmو حداكثر
 )32in.(715mmدر كل منطقه تحت پوشش اسپرينکلر باشد.
2-0-0-0-2-2

الزامات بند ( )3-3-3-3-1-1نبايد بهكار گرفته شااوند در جايي كه اسااپرينکلرهای نوع سااقفي (مخفي ،توكار و
همتراز) دارای المانهای فعالكننده در باالی سقف با شند و دفلکتور نزديکتر به سقف قرار گرفته با شد كه مطابق با
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استاندارد يا گواهينامه آنها ،نصب شده است.
3-0-0-0-2-2

الزامات بند ( )3-3-3-3-1-1در جايي كه اسااپرينکلرها برای اسااتفاده در ساااير شاارايط اسااتاندارد يا گواهينامه
ساختار سقف دارای تأيیديه ميباشند يا برای استفاده در فواصل متفاوتي كه آنها مجاز به نصب مطابق با استاندارد
يا گواهينامه هستند ،نبايد بهكار گرفته شوند.
0-0-0-0-2-2

الزامات بند ( )3-3-3-3-1-1نبايد برای تصاارفات كم خطر و خطر معمولي برای ساااختار با سااقفهای غیرقابل
سوختن يا قابل سوختن محدود بهكار گرفته شوند.
الف -در جايي كه تغییر عمودی در ارتفاع سقف درون محوحه تحت پو شش ا سپرينکلر سبب ايجاد يک فا صله
بزرگتر از  )76in.(933mmبین سقف بااليي و دفلکتور اسپرينکلر ميشود ،يک صفحه عمودی گسترش يافته از سقف
در تغییر در ارتفاع بايد بهعنوان يک ديوار برای هدف فاصلهبندی اسپرينکلر در نظر گرفته شود.
ب -در جايي كه فاصاااله بین ساااقف بااليي و دفلکتور اساااپرينکلر كمتر و يا برابر با  )76in.(933mmباشاااد،
ا سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری همانند سقف م سطح با شند به شرط آنکه قوانین مانل و قوانین  pocketسقف
مشاهده گردند.
 -2-0-0-2-2ساختار مسدود شده

زير ساختار مسدود شده ،دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با چیدمانهای زير قرار بگیرند.
 -3ن صب شده با دفلکتورهای درون صفحات افقي  25/3mmتا  3in.(3352mmتا  )6in.زير اجزای ساختاری و
حداكثر فاصله  )22in.(559mmزير سقف  /عرشه باشد.
 -2نصب بهگونهای باشد كه دفلکتورها در يا باالی زير جز ساختاری تا ماكزيمم  )22in.(559mmزير سقف  /بام
عرشه در جايي كه اسپرينکلر مطابق با ( )2-3-5-1-1نصب شده باشند.
 -7نصااب شااده در هر حاقنمای ساااختار مساادود شااده ،با دفلکتورهای قرار گرفته در حداقل  )3in.(25/3mmو
حداكثر  )32in.(715mmزير سقف.
 -3ن صب شده مطابق با ا ستاندارد يا گواهينامه آنها در جايي كه ا سپرينکلرها برای ا ستفاده تحت شرايط ديگر
ساختار سقف يا برای فواصل متفاوت دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
 -3-0-0-2-2بامها و سقفهای شیروانی

ا سپرينکلرها زير يا نزديک نوک يک بام يا سقف بايد دارای دفلکتورهايي با شد كه در فا صله بیش از )7ft(1/9m
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عمودی از نوک قرار گرفته نباشند مطابق با شکل ( -3-7-3-3-6-1الف) و شکل ( -3-7-3-3-6-1ب).
 -2-0-2-2جهتگیری دفلکتور

دفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقفها يا بامها امتداد داشته باشند.
 -5-2-2موانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)
 -0-5-2-2هدف عملکرد
0-0-5-2-2

اسپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته باشند كه موانل برای تخلیه به حداقل برسند همانگونه كه در بندهای (-1
 )2-5-1و ( )7-5-1-1م شخص شدهاند ،يا ا سپرينکلرهای ا ضافي بايد برای احمینان حا صل نمودن از پو شش كافي
خطرات فراهم شده باشند.
2-0-5-2-2

اسپرينکلرها برای مطابقت نمودن با يکي از آرايشهای زير چیدمان شوند:
 -3اسپرينکلرها بايد مطابق با بند ( ،)2-5-1-1جدول ( )2-3-5-1-1و شکل (-2-3-5-1-1الف) باشند.
 -2اسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بر روی حرفهای مقابل موانعي باشااند كه از  )3ft(3/2mدر عرض تجاوز
نکنند به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نشود.
-7موانل قرار گرفته در مقابل ديوار و آن هايي كه عرض بزرگتر از  )71in.(362mmندارند بايد مجاز به محافظت
مطابق با شکل ( -2-3-5-1-1ب) باشند.
 -3موانل قرار گرفته در مقابل ديوار و آنهايي كه عرض بزرگتر از  )23in.(631mmندارند بايد مجاز به محافظت
مطابق با شکل ( -2-3-5-1-1پ) باشند .حداكثر فاصله بین اسپرينکلر و ديوار بايد از اسپرينکلر تا ديوار پشت
موانل نه ديوار رو به مانل اندازهگیری شود.
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جدول  -2-0-5-2-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش
گسترده)
فاصله از اسپرینکلرها تا كنار مانع

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور باالی

()A

پایین دفلکتور تا مانع ()in.( )B

كمتر از 3ft

1

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

1

 3ftو  6in.تا كمتر از 2ft

3

 2ftتا كمتر از  2ftو 6in.

3

 2ftو  6in.تا كمتر از 7ft

3

 7ftتا كمتر از  7ftو 6in.

7

 7ftو  6in.تا كمتر از 3ft

7

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

5

 3ftو  6in.تا كمتر از 5ft

3

 5ftتا كمتر از  5ftو 6in.

3

 5ftو  6in.تا كمتر از 6ft

3

 6ftتا كمتر از  6ftو 6in.

9

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

33

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

33

 3ftو  6in.تا كمتر از 1ft

33

 1ftتا كمتر از  1ftو 6in.

35

 1ftو  6in.تا كمتر از 9ft

33

 9ftتا كمتر از  9ftو 6in.

39

 9ftو  6in.تا كمتر از 31ft

23

برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.؛ 1/7131m=3ft
نکته :برای  Aو  Bبه شکل (-2-3-5-1-1الف) رجوع شود.

شکل -2-0-5-2-2الف -جانمایی اسپرینکلر برای جلوگیری از موانع برای تخلیه (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن
پوشش گسترده)
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شکل  -2-0-5-2-2ب -موانع در مقابل دیوارها (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)

شکل  -0-2-5-2-2پ  -موانع در مقابل دیوارها (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)

 -2-5-2-2موانع توسعه الگوی تخلیه كامل اسپرینکلر
 -0-2-5-2-2كلیات
0-0-2-5-2-2

موانل پیو سته يا نا پیو سته كوچکتر يا برابر از  )31in.(353mmزير دفلکتور ا سپرينکلر كه از الگو در مقابل بهبود
كامل جلوگیری ميكند بايد مطابق با بند ( )2-5-1-1باشد.
2-0-2-5-2-2

صرفنظر از قوانین اين بخش ،موانل پیوسته صلب بايد الزامات كاربردی بند ( )2-3-5-1-1را فراهم سازند.
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3-0-2-5-2-2

غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-5-1-1از حريق بند ( )1-3-2-5-1-1فراهم شدهاند ،ا سپرينکلرها بايد
بهگونهای جانمايي شااود كه اگر مانل حداقل به میزان  3اندازه بعد بزرگتر مانل فاصااله داشااته باشااد( .بهعنوان مثال
شبکههای اجزای ساختاری و لوله و ستونها و لوازم لولهك شي) .حداكثرفا صله آزاد مورد نیاز بايد )76in.(933mm
مطابق با شکل ( )7-3-2-5-1-1باشند.
-0-0-2-5-2-2

اسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری روی ساامت مقابل مانل باشااند در جايي كه فاصااله از خط مركزی موانل تا
اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست ،باشند.
5-0-2-5-2-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در ن صف فا صله بین موانل با شند در جايي كه مانل شامل تیرچههای چوبي
(1/53متری) يا قساامتهای بزرگتر تشااکیل شاادهاند ،بهشاارط آنکه باال و پايین خرپاهای تیرچههای چوبي با عرض
بزرگتر از ( )3in.(312mmاسمي) نباشند و عرض اجزای تیرچه از عرض ( )3in.()25/3mmبیشتر نشود.
6-0-2-5-2-2

اسااپرينکلرها بايد مجاز به نصااب شاادن برروی خط مركزی يک خرپا يا میلگرد تیرچه يا مسااتقیماً باالی يک تیر
باشااند مشااروط بر آنکه ابعاد وتر تیرچه يا تیر بزرگتر از )1in.(217mm ،نباشااد و دفلکتور اسااپرينکلر حداقل در
 )6in.(352mmباالی جز ساختاری قرار گرفته باشد و جايي كه ا سپرينکلر در يک فا صله بزرگتر از  3برابری حداكثر
اندازه اجزای شبکه قرار گرفته است.
7-0-2-5-2-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-1-1نبايد برای لولهك شي سی ستم ا سپرينکلر با قطر كوچکتر از  )7in.(11mmا ستفاده
شوند.
2-0-5-2-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-1-1نبايد برای ا سپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل مطابق با بند ()2-3-5-1-1
بهكار روند.
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1-0-2-5-2-2

اسااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون در نظر گرفتن تیغههای پنکه سااقفي با قطر كوچکتر از )61in.(3/5m
باشند ،بهشرط آنکه نمای باال پنکه سقفي حداقل  51درصد باز باشد.
 -2-2-5-2-2موانع عمودی پایینزن یا نصب شده روی كف ()floor-mounted

فاصله از اسپرينکلرها تا پردههای خصوصي ،پارتیشنهای ساده ،تقسیمكنندههای اتاق و موانل مشابه در فضاهای
با خطرات اندک بايد مطابق با جدول ( )2-2-5-1-1و شکل ( )2-2-5-1-1باشند.

شکل  -3-0-2-5-2-2حداقل فاصله از مانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن گسترده)

0-2-2-5-2-2

در ف ضاهای كم خطر ،در جايي كه تمام موارد زير فراهم شده ا ست ،پردههای تفکیک ف ضا در صورتي كه مطابق
شکل ( )2-2-5-1-1باشند ،نبايد به عنوان موانل در نظر گرفته شوند:
 -3پردهها توسط مش فابريک روی خط سقف مهار شده باشند.
 -2روزنهها در مش برابر با  31درصد يا بزرگتر باشند.
 -2توری در حداقل  )22in.(559mmپايین تر از سقف امتداد يافته باشند.
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جدول  -2-2-5-2-2موانع نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن گسترده) صرفاَ برای تصرفات
كمخطر
فاصله افقی ()A

حداقل فاصله عمودی زیر دفلکتور ()in.( )B

 6in.يا كمتر

7

بیشتر از  6in.تا 9in.

3

بیشتر از  9in.تا 32in.

6

بیشتر از  32in.تا 35in.

1

1
92
1
122
1
152

بیشتر از  35in.تا 31in.
بیشتر از  31inتا 23in.
بیشتر از  23in.تا 71in.

31

بیشتر از 71in.
برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )2-2-5-1-1رجوع شود.

شکل  -2-2-5-2-2موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده) صرفاً برای
فضاهای كم خطر

 -3-5-2-2موانعی كه از رسیدن آب تخلیهشده اسپرینکلر به خطرات جلوگیری میكنند.
0-3-5-2-2

موانل پیوسته و ناپیوستهای كه سبب توقف تخلیه آب در يک صفحه افقي بزرگتر از  )31in.(353mmزير دفلکتور
اسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن خطرات محافظت شده ميشوند بايد مطابق با بند (-5-1-1
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 )7باشند.
2-3-5-2-2

اسپرينکلر بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mهمچون داكتها ،قفسهها ،میزهای برش و درهای
باالسری نصب شوند.
3-3-5-2-2

اسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نميباشند ،همچون میزهای كنفرانا مورد نیاز نميباشند.
0-3-5-2-2

ا سپرينکلرهای ن صب شده زير صفحه م شبک فلزی بايد از نوع میان سطحي يا انبارش رک با شند ،يا در غیر اين
صورت بايد در مقابل تخلیه اسپرينکلرهای باالسری محافظت شوند.
 -6-2-2فاصله تا انبارش (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)
0-6-2-2

فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد  )31in.(35mmيا بزرگتر باشد.
 -7-2-2فررفتگیهای سقف (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن پوشش گسترده)
0-7-2-2

به غیر موارد فراهم شده در بندهای ( )2-3-1-1و ( ،)7-3-1-1نصب اسپرينکلرها در تمامي فرورفتگيهای سقف
الزامي است.
2-7-2-2

درصورتي كه همه موارد زير برآورده شده باشند ،اسپرينکلرها در فرورفتگيهای سقف مورد نیاز نميباشند:
 -3حجم نهايي فرورفتگي سقفي محافظت نشده بیشتر از  )3111ft7(21/7m7نشود.
 -2عمق فرورفتگي سقفي محافظت نشده نبايد از  )76in.(933mmبیشتر شود.
 -7محل سطح كف زير فرورفتگي سقفي محافظت نشده بايد در تراز سقف پايین محافظت شوند.
 -3مجموع اندازه همه فرورفتگيهای سااقفي محافظت نشااده در يک فضااای بسااته با فاصااله كمتر از )31ft(7m
يکديگر ،بیشتر از  )3111ft7(21/7m7نشود.
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 -5سقفي محافظت نشده نازکكاریهای نسوختني يا سوختن محدود دارند.
 -6اسپرينکلرهای واكنش سريل در كل فضای بسته مورد استفاده قرار گرفته باشند.

 -1-2اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده
 -0-1-2كلیات
تمام الزامات بند ( )5-1به جز ا صالحات صورت گرفته بند ( )9-1بايد برای ا سپرينکلرهای ا سپریكننده ديواری
پوشش گسترده بهكار روند.
 -2-1-2مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)
0-2-1-2

حداكثر م ساحت تحت پو شش هر ا سپرينکلر ( )Asنبايد از مقادير م ساحت تحت پو شش مجاز هر ا سپرينکلر كه
در جدول ( )3-2-2-9-1ارا ه شده است بیشتر باشد.

جدول -0-2-2-1-2 -مساحت محافظت و حداكثر فاصلهبندی برای اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده
كم خطر
نوع ساختار

مساحت محافظت
2

مسدود نشده ،يکنواخت ،تخت

2

ft

311

خطر معمولی

حداكثر فاصله

m

ft

m

73/2

21

1/5

مساحت محافظت
2

ft

311

2

حداكثر فاصله

m

ft

m

73/2

23

3/7

 -2-2-1-2حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر
0-2-2-1-2

حداكثر مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asنبايد از مقادير مساحت تحت پوشش مجاز هر اسپرينکلر كه در
جدول ( )3-2-2-9-1ارا ه شده است بیشتر باشد.
2-2-2-1-2

در هیچ موردی ،حداكثر مساحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد از  )311ft3(73/2m3تجاوز كند.
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 -3-1-2فاصله بین اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)
 -0-3-1-2حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها
0-0-3-1-2

حداكثر فاصله مجاز بین اسپرينکلرها اسپریكننده ديواری پوشش گسترده بايد بر اساس فاصله خط مركزی بین
اسپرينکلرهای روی خط انشعابي باشند.
2-0-3-1-2

در جايي كه اسپرينکلرها در امتداد حول يک ديوار مجزا از اتاقها يا دهانهها گسترش يافتهاند ،آنها بايد مطابق با
حداكثر فاصلهبندی شرايط جدول ( )3-2-2-9-1باشند.
3-0-3-1-2

ا سپرينکلرهای كنار ديواری نبايد به صورت پ شت – به  -پ شت بدون جدا شدن توسط يک نعل درگاه ،يا زيرحاق
نصب شوند.
0-0-3-1-2

اسپرينکلرهای كنار ديواری بايد مجاز به نصب روی ديوارهای مقابل يا مجاور باشند بهشرط آنکه هیچ اسپرينکلری
در حداكثر مساحت محافظت اسپرينکلر ديگری وجود نداشته باشد.
 -2-3-1-2حداكثر فاصله از دیوارها

فاصله اسپرينکلر تا ديوارهای انتهايي نبايد از نصف فاصله از فاصله مجاز بین اسپرينکلرها تجاوز كند همانحور كه
در جدول ( )3-2-2-9-1مشخص شده است.
 -3-3-1-2حداقل فاصله از دیوارها
0-3-3-1-2

اسپرينکلرها بايد حداقل در فاصله  )3in.(312mmاز ديوار جانبي انتهايي قرار گرفته باشند.
2-3-3-1-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد به صورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
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 -0-3-1-2حداقل فاصله مركز تا مركز بین اسپرینکلرها

اسپرينکلرها نبايد درون حداكثر مساحت محافظت ديگر اسپرينکلرها قرار بگیرند مگر اينکه توسط بند (-3-9-1
 )3-3-3مورد نیاز باشد يا توسط تیغههايي كه مطابق با موارد زير ميباشند جدا شده باشند:
 -3تیغهها بايد بهگونهای آرايش يابند كه از المان فعالكننده اسپرينکلر محافظت كنند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر در محل ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmعرض داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.( 36mmو  )7in.باالی دفلکتور امتداد يابد.
 -5پايین تیغهها بايد حداقل همسطح دفلکتورها امتدا يافته باشد.
 -0-1-2موقعیت دفلکتور از سقفها و دیوارها (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)
 -0-0-1-2فاصله زیر سقفها از دیوارها
 -0-0-0-1-2سقفها
0-0-0-0-1-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-3-3-3-9-1را برآورده نمودهاند ،دفلکتورهای اساااپرينکلر ديواری نبايد در
فاصله بیش از  )6in.(352mmو كمتر از  )3in.(312mmاز سقفها قرار بگیرند.
2-0-0-0-1-2

اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد در زون  352mmتا  6in.( 715mmتا  )32in.يا  715mmتا  32in.( 353mmتا
 )31in.زير سقفهای غیرقابل سوختن يا سقفهای قابل سوختن محدود باشند در جايي كه برای چنین استفادههايي
استاندارد يا گواهينامه دارند ،مجاز باشند.
 -2-0-0-1-2دیوارها
0-2-0-0-1-2

دفلکتورهای ا سپرينکلر ديواری نبايد در فا صله بی شتر از  )6in.(352mmيا كمتر از  )3in.(312mmاز ديواری كه
روی آن نصب شدهاند قرار بگیرند.
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2-2-0-0-1-2

اسپرينکلرهای ديواری افقي بايد مجاز به قرارگیری به همراه دفلکتورهايشان در فواصل كمتر از  )3in.(312mmاز
ديواری كه روی آن نصب شدهاند ،باشند.
 -3-0-0-1-2نعل درگاه و زیرطاق
0-3-0-0-1-2

هن گامي كه زير حاق اسااات فاده شاااده برای نصاااب اساااپرينکلر های ديواری ،دارای عرض كمتر و يا برابر با
 )1in.(217mmاز ديوار بیرونزدگي باشااند ،اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاقها الزم نميباشااند هنگاميكه
اسپرينکلر ديواری روی زيرحاق در فاصله  )3in.(312mmاز پايین زيرحاق باشند.
2-3-0-0-1-2

يک اسااپرينکلر كنار ديواری بايد مجاز به نصااب زير يک زيرحاق باشااد هنگامي كه هم حداقل فاصااله از دفلکتور
اسپرينکلر تا پايین زيرحاق و هم حداكثر فاصله از دفلکتور اسپرينکلر تا سقف بااليي نگهداری ميشوند.
 -0-0-0-1-2زیرطاقها و كابینتها در مناطق تصرفات مسکونی

در جايي كه زيرحاقها برای نصب اسپرينکلرهای ديواری استفاده شدهاند ،اسپرينکلرها و زيرحاقها بايد مطابق با
بندهای ( )2-3-3-3-9-1( ،)3-3-3-3-9-1يا ( )7-3-3-3-9-1نصب شده باشند.
0-0-0-0-1-2

در جايي كه زيرحاقها از عرض  )1in.(217mmيا از بیرونزدگي ديوار بی شتر مي شوند ،ا سپرينکلرهای پايینزن
بايد در پايین زيرحاقها نیز نصب شوند.
2-0-0-0-1-2

بدون نیاز به اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاق يا كابینتها ،اسااپرينکلرهای ديواری بايد مجاز به نصااب بر
روی حرفي از زيرحاق باشاااند كه بهحور مساااتقیم روی كابینت ها قرار گرفته اسااات ،در جايي كه زيرحاق دارای
بیرونزدگي افقي بزرگتر از  )32in.(715mmاز ديوار نداشته نباشد.
3-0-0-0-1-2

جايي كه كابینتها بزرگتر از  )32in.(715mmاز ديوار نميباشند و در جايي كه اسپرينکلرهای ديواری در فواصل
بزرگتر از  )7ft(1/93mباالی كابینتها ميباشند ،اسپرينکلر بايد مجاز به نصب روی ديوار باالی كابینهها ميباشند.
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 -2-0-1-2جهتگیری دفلکتور
0-2-0-1-2

دفلکتورهای اسپرينکلرها بايد موازی با سقفها يا بامها امتداد يافته باشند.
2-2-0-1-2

اسپرينکلرهای ديواری ،جايي كه زير يک سقف شیبدار با شیب بیشتر از  2به  32نصب شدهاند ،بايد در باالترين
نقطه شیب قرار گرفته باشند و برای تخلیه در امتداد شیب آرايش شده باشند.
3-2-0-1-2

اسپرينکلرهای ديواری دارای استاندارد يا گواهينامه به صورت خاص ،برای ساير پیکربندیهای سقف بايد مجاز به
نصب مطابق با الزامات استاندارد يا گواهينامه آنها باشند.
 -5-1-2موانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)
 -0-5-1-2هدف عملکرد
0-0-5-1-2

ا سپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته با شند تا موانل تخلیه ا سپرينکلر به حداقل بر سد همانگونه كه در بندهای
( )2-5-5-1و ( )7-5-5-1مشخص شدهاند يا اسپرينکلرهای اضافي بايد برای مطمئن شدن از پوشش مناسب فراهم
شده باشند.
2-0-5-1-1

اسپرينکلرهای ديواری نبايد در فاصله كمتر از  )1ft(2/3mاز اثاثیههای سبک و موانل مشابه نصب شوند.
3-0-5-1-2

فاصااله بین تجهیزات ساابک معلق و موانل مشااابه قرار گرفته در فواصاال بیشااتر از  )1ft(2/3mاز اسااپرينکلر بايد
مطابق با جدول ( )7-3-5-9-1و شکل ( )7-3-5-9-1باشند.
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جدول  -3-0-5-1-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)
فاصله از اسپرینکلر دیواری تا كنار مانع ()A

حداكثر فاصله دفلکتور باالتر از انتهای موانع
()in.()B

كمتر از 1ft

مجاز نیست

 1ftتا كمتر از 31ft

3

 31ftتا كمتر از 33ft

2

 33ftتا كمتر از 32ft

7

 32ftتا كمتر از 37ft

3

 37ftتا كمتر از 33ft

6

 33ftتا كمتر از 35ft

3

 35ftتا كمتر از 36ft

9

 36ftتا كمتر از 33ft

33

 33ftيا بیشتر

33

برای واحدهای 25/3mm=3in. :SI؛.1/7131m =3ft
توجه :برای  Aو  Bبه شکل ( )7-3-5-9-1مراجعه شود.

شکل  -3-0-5-1-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)

0-0-5-1-2

موانل پیوسته بیرون زده از ديوار مشابه با ديواری كه بر روی آن اسپرينکلر ديواری نصب شده است بايد مطابق با
جدول ( )3-3-5-9-1و شکل ( )3-3-5-9-1باشند.
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جدول  -0-0-5-1-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش
گسترده)
فاصله از اسپرینکلر دیواری تا كنار موانع ()A

حداكثر فاصله دفلتکور باالتر از انتهای مانع ()in.()B

كمتر از  3ftو 6in.

مجاز نیست

3ftو 6in.تا كمتر از 7ft

1

 7ftتا كمتر از 3ft

3

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

7

 3ftو  6in.تا كمتر از 6ft

5

 6ftتا  6ftو 6in.

3

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

9

 6ftتا كمتر از 3ft

33

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

33

برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.؛ 1/7131m =3ft
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )3-3-5-9-1رجوع شود.

شکل  -0-0-5-1-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)

5-0-5-1-2

در جايي كه فاصااله از خط مركزی مانل تا اسااپرينکلر از نصااف فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها بیشااتر نباشااد،
اسپرينکلرها مجاز به قرارگیری در حرفهای مقابل موانل با عرض كوچکتر از  )3ft(3/22mهستند.
6-0-5-1-2

در جايي كه موانل روی ديوار مقابل اساااپرينکلر ديواری از حداكثر تا  )2ft(1/6mعمق و  )2ft(1/6mعرض كمتر
باشد ،ميتوان از آن صرفنظر نمود.
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 -2-5-1-2موانع تا توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر
0-2-5-1-2

موانل پیوسااته يا ناپیوسااته كوچکتر يا برابر با  )31in.(353mmزير دفلکتور اسااپرينکلر كه از توسااعه كامل الگو
جلوگیری ميكنند ،بايد مطابق با اين بخش باشند.
2-0-2-5-1-2

صرفنظر از قوانین اين بخش ،موانل صلب پیوسته بايد الزامات بندهای ( )2-3-5-9-1و ( )7-3-5-9-1را فراهم
سازند.
3-0-2-5-1-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-5-9-1يا بند ( )6-3-2-5-9-1مهیا كردهاند ،اساااپرينکلرها بايد در
حداقل فاصااله  3برابری حداكثر اندازه موانل (بهعنوان مثال شاابکههای خرپا و وترها ،لوله ،سااتونها و اثاثیهها) قرار
بگیرند .حداكثر فاصله آزاد مورد نیاز بايد  )76in.(933mmاز ديوار باشد.
0-0-2-5-1-2

الزامات بندهای ( )7-3-2-5-9-1و ( )3-3-2-5-9-1اسپرينکلرهای ديواری بايد مطابق با شکل (-3-2-5-9-1
 )3باشند زماني كه موانل وجود داشته باشند.
0-2-5-1-2

الزامات بندهای ( )7-3-2-5-9-1و ( )3-3-2-5-9-1هنگامي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در تطابق با
بندهای ( )2-3-5-9-1و ( )7-3-5-9-1قرار گرفتهاند ،نبايد بهكار گرفته شوند.
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شکل  -0-0-2-5-1-2حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده)

6-0-5-2-1-2

الزامات بند ( )7-3-2-5-9-1نبايد برای لولهكشي سیستم اسپرينکلر با قطر كوچکتر از  )7ft(11mmبهكار روند.
7-0-2-5-1-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغههای فنهای سقفي با قطر كوچکتر از  )6in.(3/5mبا شند،
مشروط بر آنکه نمای از باالی فن حداقل 51 ،درصد باز باشد.
 -2-2-5-1-2موانع عمودی آویزان یا نصب شده بر روی كف

فاصله از اسپرينکلرها تا پردههای تفکیک فضا ،پارتیشنهای ساده ،تقسیمكنندههای اتاق و ديگر موانل در تصرفات
كم خطر بايد مطابق با جدول ( )2-2-5-9-1و شکل ( )2-2-5-9-1باشند.
0-2-2-5-1-2

در جايي كه تمام موارد زير برآورده شاده باشاند ،در تصارفات كم خطر ،پردههای تفکیک فضاا ،همانحور كه در
شکل ( )2-2-5-9-1نشان داده شده است ،نبايد بهعنوان موانل در نظر گرفته شوند:
 -3پردهها توسط توری پارچهای روی ريل سقف مهار شده باشند.
 -2روزنههای توری برابر يا بزرگتر از  31درصد باشند.
 -7توری در حداقل  )22in.(559mmزير سقف امتداد يابد.
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2-3-5-1-2

اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mهمچون داكتها ،عرشهها ،شبکه فلزی ،میزهای
برش و درهای باالسری نصب گردند.
3-3-5-1-2

در زير موانعي كه در محل ثابت نیستند مثل میزهای كنفرانا ،اسپرينکلرها مورد نیاز نميباشند.

جدول  -2-2-5-1-2موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده) صرفاً در تصرفات كمخطر

فاصله افقی ()A

حداقل فاصله مجاز دفلکتور ()in.()B

 6in.و يا كمتر

7

بیشتر از  6in.تا 9in.

3

بیشتر از  9in.تا 32in.

6

بیشتر از  32in.تا 35in.

1

1
92
1
122
1
152

بیشتر از  35inتا 31in.
بیشتر از  31inتا 23in.
بیشتر از  23inتا 71in.

31

بیشتر از 71in.
برای واحد 25/3mm=3in. ،SI
نکته :برای  Aو  Bبه شکل ( )2-2-5-9-1رجوع شود.

شکل  -2-2-5-1-2موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری پوشش گسترده) صرفاً در تصرفات كم
خطر
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 -01-2اسپرینکلرهای مسکونی
 -0-01-2كلیات
در اين بخش ،در خصوص اسپرينکلرهای مسکوني توضیح داده خواهد شد.
 -2-01-2استانداردها یا گواهینامهها
0-2-01-2

مناحق تحت پوشش بايد مطابق با استاندارد يا گواهينامه سازنده باشند.
 -3-01-2فاصله بین اسپرینکلرها
0-3-01-2

حداكثر فاصله بین اسپرينکلرها بايد مطابق با استاندارد يا گواهينامه سازنده باشد.
2-3-01-2

فاصااله بین اسااپرينکلر و ديوار نبايد از نصااف حداكثر فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرها در اسااتاندارد يا گواهينامه
سازنده ،بیشتر باشند.
3-3-01-2

حداقل فا صله بین ا سپرينکلرها داخل يک ف ضای ب سته بايد  )1ft(2/33mبا شد مگر اينکه ا ستاندارد يا گواهينامه
اسپرينکلر ،فاصله بزرگتری را الزام كنند يا مطابق بند ( )3-5-3-3-31-1الزامي شده و يا اينکه توسط تیغههايي 3كه
با شرايط زير مطابقت ميكنند؛ جدا شده باشد:
 -3تیغهها بايد برای محافظت از المانهای فعالكننده چیدمان شده باشند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملکرد اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتور اسپرينکلرهای باالزن امتداد يابد.
 -5پايین تیغهها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همسطح با دفلکتورهای اسپرينکلرهای پايینزن امتداد يابد.

3- Baffles
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0-3-01-2

ا سپرينکلرهای ديواری م سکوني بايد مجاز به ن صب بر روی ديوارهای مقابل يا مجاور با شند م شروط بر آنکه هیچ
ا سپرينکلر ديگری در حداكثر منطقه محافظت ا سپرينکلر ديگر وجود ندا شته با شد و يا اينکه تو سط تیغههايي كه با
شرايط زير مطابقت ميكنند ،جدا شده باشد:
 -3تیغهها بايد برای محافظت از المانهای فعالكننده چیده شده باشند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملکرد اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتور امتداد يابد.
 -5پايین تیغهها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همسطح با دفلکتورها امتداد يابد.
5-3-01-2

حداكثر فا صله بايد در امتداد شیب سقف همانحور كه در شکل ( -5-7-31-1الف) و شکل ( -5-7-31-1ب)
نشان داده شده است ،اندازهگیری شود.
6-3-01-2

در جايي كه ا سپرينکلرها در امتداد سقفهای شیبدار ن صب با شند ،ا سپرينکلرها بايد حداقل فا صله ا ستاندارد يا
گواهينامه را حفظ كنند ،اين فاصله در نمای باال از يک اسپرينکلر تا اسپرينکلر ديگر همانحور كه در شکل (-31-1
 -6-7الف) و شکل ( -6-7-31-1ب) نشان داده شده است از )1ft(2/33mكمتر نباشد ،در غیر اينصورت بايد توسط
تیغههايي كه مطابق با شرايط زير ميباشند ،جدا شده باشند:
 -3تیغهها بايد برای محافظت از المانهای فعالكننده آرايش يافته باشند.
 -2تیغهها بايد از مواد صلب و سختي باشند كه قبل و در حول عملیات اسپرينکلر ثابت باقي بمانند.
 -7تیغهها نبايد كمتر از  )1in.(217mmحول و  )6in.(352mmارتفاع داشته باشند.
 -3باالی تیغهها بايد بین  53mmو  2in.(36mmو  )7in.باالی دفلکتورهای اسپرينکلرهای باالزن امتداد يابد.
 -5پايین تیغهها بايد رو به پايین يک سطح حداقل همسطح با دفلکتورهای اسپرينکلرهای پايینزن امتداد يابد.
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شکل -5-3-01-2الف -حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقفهای شیبدار -چیدمان الف

شکل  -5-3-01-2ب -حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقفهای شیبدار -چیدمان ب
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شکل  -6-3-01-2الف -حداكثر فاصله بین اسپرینکلرها با سقفهای شیبدار -چیدمان الف

شکل  -6-3-01-2ب -حداقل فاصله بین اسپرینکلرها با سقفهای شیبدار -چیدمان ب

 -0-01-2موقعیت دفلکتور از سقفها و دیوارها
0-0-01-2

اساااپرينکلرهای پايینزن و باالزن بايد بهگونهای قرار گیرند كه دفلکتور ها  25mmتا  3in.(312mmتا  )3in.از
سقف فاصله داشته باشند مگر اينکه مطابق استاندارد يا گواهينامه فاصله بزرگتری مجاز باشد.
2-0-01-2

ا سپرينکلرهای كنار ديواری بايد بهگونهای قرار گیرند كه دفلکتورها  312mmتا  3in.(352mmتا  )6in.از سقف
فاصله داشته باشند مگر اينکه مطابق استاندارد يا گواهينامه فاصله بزرگتری مجاز باشد.
3-0-01-2

در جايي كه زيرحاقهای ا ستفاده شده برای ن صب ا سپرينکلرهای ديواری ،دارای عرض بزرگتر از )1in.(217mm
يا از بیرونزدگي ديوار باشند ،اسپرينکلرهای اضافي بايد در پايین زيرحاقها نصب شوند.
0-0-01-2

دفلکتورهای اسااپرينکلر ديواری مسااکوني نبايد در فواصاال بزرگتر از )6in.(352mmتا ديواری كه روی آن نصااب
شدهاند قرار بگیرند مگر اينکه برای فاصلههای بیشتر استاندارد يا گواهينامه شده باشد.
5-0-01-2

فاصااله از اسااپرينکلرها تا ديوارهای جانبي نبايد از نصااف فاصااله مجاز بین اسااپرينکلرهايي كه در اسااتاندارد يا
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گواهينامه اسپرينکلر مشخص شده است ،بیشتر شود.
 -6-0-01-2حداقل فاصله از دیوارها
0-6-0-01-2

اسپرينکلرها بايد در فاصله حداقل  )3in.(312mmاز يک ديوار جانبي قرار گیرند.
2-6-0-01-2

فاصله از ديوار تا اسپرينکلر بايد بهصورت عمودی تا ديوار اندازهگیری شود.
5-01-2
اسپرينکلرهای مسکوني نصب شده مطابق با اين دستورالعمل ،بايد از قوانین مانل اسپرينکلر بندهای ( )6-31-1يا
( )3-31-1منا سب برای جهتگیری ن صب آنها (باالزن ،پايینزن و يا ديواری) با شد و معیارهای مانل م شخص شده
در دستورالعملهای نصب سازنده ،پیروی كنند.
 -6-01-2موانع تا تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن مسکونی)
 -0-6-01-2هدف عملکرد
0-0-6-01-2

ا سپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته با شند تا موانل تا تخلیه همانحور كه در بندهای ( )2-6-31-1و (-31-1
 )7-6معین شده است حداقل باشد ،يا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش كافي خطرات فراهم گردند.
2-0-6-01-2

اسپرينکلرها بايد بهگونهای چیدمان يابند كه مطابق با يکي از چیدمانهای زير باشند:
 -3اسپرينکلرها بايد مطابق مفاد بند ( ،)2-5-5-1جدول ( )2-3-6-31-1و شکل ( -2-3-6-31-1الف) باشند.
 -2اساااپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن در سااامتهای مقابل موانعي باشاااند كه از عرض  )3ft(3/2mتجاوز
نمي كنند به شرط آنکه فاصله از خط مركزی مانل تا اسپرينکلرها از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نباشد.
 -7موانل قرارگرفته مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از  )71in.(362mmبايد مجاز به محافظت ،بر حبق شکل (-1
 -2-3-6-31ب) باشند.
 -3موانل قرار گرفته در مقابل ديوار و با عرض كوچکتر از  )23in.(631mmبايد مجاز به محافظت ،بر حبق شکل

11/10/22

231

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

(-2-3-6-31-1پ) با شند .حداكثر فا صله بین ا سپرينکلر و ديوار بايد از ا سپرينکلر تا ديوار پ شت موانل و نه تا روی
موانل ،اندازهگیری شود.

جدول  -2-0-6-01-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن مسکونی)
فاصله از اسپرینکلر دیواری تا كنار مانع ()A

حداكثر فاصله مجاز باالی دفلکتور تا پایین مانع ()in.()B

كمتر از3ft

1

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

1

3ftو 6in.تا كمتر از 2ft

3

 2ftتا كمتر از  2ftو 6in.

3

 2ftو  6in.تا 7ft

3

 7ftتا كمتر از  7ftو 6in.

7

 7ftو  6in.تا 3ft

7

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

5

 3ftو  6in.تا كمتر از 5ft

3

 5ftتا  5ftو 6in.

3

 5ftو  6in.تا كمتر از 6ft

3

 6ftتا كمتر از  6ftو 6in.

9

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

33

بزرگتر از 3ft

33

شکل -2-0-6-01-2الف -جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع تا تخلیه (اسپرینکلرهای اسپریكنندة باالزن و پایینزن
مسکونی)
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شکل -2-0-6-01-2ب -موانع مقابل دیوار (اسپرینکلرهای اسپریكنندة باالزن و پایینزن مسکونی)

شکل  -2-0-6-01-2پ -موانع مقابل دیوار(اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن مسکونی)

 -2-6-01-2الگوی توسعه موانع تا تخلیه اسپرینکلر
 -0-2-6-01-2كلیات
0-0-2-6-01-2

موانل پیوسااته و نا پیوسااته كوچکتر و يا برابر با  )31in.(353mmزير دفلکتور جريان اسااپرينکلر كه از توسااعه
كامل الگو جلوگیری ميكند ،بايد مطابق با بند ( )2-6-31-1باشد.
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2-0-2-6-01-2

صرفنظر از قوانین اين بخش ،موانل صلب پیوسته بايد الزامات كاربردی بند ( )7-3-2-6-31-1را برآورده كنند.
3-0-2-6-01-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-6-31-1تا بند ( )1-3-2-6-31-1تأمین شاادهاند ،اسااپرينکلرها بايد
بهگونهای جانمايي شااوند كه حداقل  3برابر بزرگترين بُعد مانل (همچون شاابکههای خرپا ،وترها ،لولهها ،سااتونها،
اثاثیهها) از موانل فاصله داشته باشند .حداكثر فاصله خالص مورد نیاز بايد  )76in.(933mmو مطابق با شکل (-31-1
 )7-3-2-6باشد.
0-0-2-6-01-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به قرار گرفتن روی سمتهای مقابل موانل با شند در جايي كه فا صله از خط مركزی موانل
تا اسپرينکلرها ار نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر نیست ،باشند.
5-0-2-6-01-2

اساااپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری در نصاااف فاصاااله بین موانل باشاااند در جايي كه موانل شاااامل خرپاهای
 )21in.(1/53mيا بزرگتر باز تشکیل شده باشند ] )23in.(1/63mروی مركز[ ،به شرط آنکه تمام اجزای خرپا با عرض
بزرگتر از ( )3in.(312mmاسمي) نباشند و اجزای شبکه از عرض  )3in.(25/3mmبیشتر نشود.
6-0-2-6-01-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به ن صب شدن بر روی خط مركزی يک خرپا يا میلگرد تیرچه يا م ستقیماً باالی يک تیر
باشاااند مشاااروط بر آنکه وتر تیرچه يا تیر،بزرگتر از  )1in.(217mmنباشاااد و دفلکتور اساااپرينکلر حداقل در
 )6in.(352mmباالی جز ساختاری قرار گرفته باشد و جايي كه اسپرينکلر در يک فاصله بزرگتر از  3برابری حداكثر
اندازه اجزای وب دورتر از اجزای شبکه قرار گرفته باشند.
7-0-2-6-01-2

الزامات بند ( )7-3-2-6-31-1نبايد برای لولهكشي سیستم اسپرينکلر با قطر كوچکتر از  )7in.(11mmاستفاده
شوند.
2-0-2-6-01-2

الزامات بند ( )7-3-2-6-31-1نبايد برای ا سپرينکلرهای قرار گرفته با توجه به موانل مطابق با بند (-3-6-31-1
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 )2بهكار روند.
1-0-2-6-01-2

اسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغههای شبکه سقفي باشند مشروط بر اينکه نمای باال شبکه
سقفي حداقل  51درصد باز باشد.
2-2-6-01-2

موانل باالزن و پايینزن يا ن صب شده روی كف قرار گرفته روی زمین فا صله از ا سپرينکلرها تا پردههای تفکیک
ف ضا ،پارتی شنهای ساده ،تقسیمكنندههای اتاق و موانل مشابه در ت صرفات كم خطر بايد مطابق با جدول (-6-31-1
 )2-2و شکل ( )2-2-6-31-1باشند.

شکل  -3-0-2-6-01-2حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن – پایینزن مسکونی)

جدول  -2-2-6-01-2موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف قرار گرفته روی زمین (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن  -پایینزن
مسکونی) صرفاً برای تصرفات كم خطر
فاصله افقی ()A

حداقل فاصله عمودی پایین دفلکتور ()in.()B

 6in.و يا كمتر

7

بیشتر از  6in.تا 9in.

3

بیشتر از  9in.تا 32in.

6

بیشتر از  32in.تا 35in.

1

بیشتر از  35inتا 31in.
بیشتر از  31inتا 23in.

1
92
1
122
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1

بیشتر از  23inتا 71in.

152

بیشتر از 71in.

31

در واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.
برای  Aو  Bبه شکل ( )2-2-6-31-1رجوع شود.

شکل  -2-2-6-01-2موانع آویزان یا نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای اسپریكننده باالزن و پایینزن مسکونی) صرفاً برای
تصرفات كمخطر

 -3-6-01-2موانعی كه از رسیدن آب تخلیه شده اسپرینکلر به خطرات جلوگیری میكنند.
0-3-6-01-2

موانل پیوسااته و ناپیوسااتهای كه ساابب توقف تخلیه آب در صاافحه افقي بزرگتر از  )31in.(333mmزير دفلکتور
ا سپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از ر سیدن خطرات حفاظت شده مي شود ،بايد مطابق بند (-6-31-1
 )7باشند.
2-3-6-01-2

اسپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mهمچون پلکان و پاگردها نصب گردند.
3-3-6-01-2

اسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نیستند ،مورد نیاز نميباشند.
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0-3-6-01-2

ا سپرينکلرهای ن صب شده زير شبکه م شبک فلزی باز بايد از نوع میان سطحي يا انبارش رک با شند ،در غیر اين
صورت ،بايد در مقابل ،تخلیه اسپرينکلرهای باالسری ،محافظت شوند.
 -7-01-2جانمایی اسپپپرینکلرها به نحوی كه موانع جلوی تخلیه را نگیرند (اسپپپرینکلرهای دیواری
اسپریكننده)
 -0-7-01-2هدف عملکرد
0-0-7-01-2

ا سپرينکلرها بايد بهگونهای قرار گرفته با شند تا موانل تخلیه به حداقل بر سند همانحور كه در بندهای (-5-5-1
 )2و ( )7-5-5-1مشخص شده است ،يا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش مناسب بايد فراهم شوند.
2-0-7-01-2

اسپرينکلرهای ديواری نبايد در فاصله كمتر از  )3ft(3/2mاز اثاثیههای سبک يا موانل مشابه نصب شوند.
3-0-7-01-2

فاصااله بین تجهیزات ساابک معلق يا موانل مشااابه قرار گرفته در بیش از  )3ft(3/2mاسااپرينکلرها بايد مطابق با
جدول ( )7-3-3-31-1و شکل ( )7-3-3-31-1باشند.
جدول  -3-0-7-01-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری مسکونی)
فاصله از اسپرینکلر دیواری تا كنار موانع ()A

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ()in.()B

 1in.و يا كمتر

مجاز نیست

 1in.تا كمتر از31in.

0

 33in.تا كمتر از32in.

2

 33in.تا كمتر از32in.

3

 32in.تا كمتر از37in.

3

 37in.تا كمتر از33in.

6

 33in.تا كمتر از35in.

3

 35in.تا كمتر از36in.

1

 36in.تا كمتر از33in.

00

بیشتر از 33in.

00

برای واحدهای SI؛  25/3mm=3in.و 1/7131m =3ft
برای  Aو  Bبه شکل ( )7-3-3-31-1رجوع شود.
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شکل  -3-0-7-01-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری مسکونی)

0-0-7-01-2
موانل پیش آمده از ديواری كه ا سپرينکلر ديواری روی آن ن صب شده ا ست بايد مطابق با جدول ()3-3-3-31-1
و شکل ( )3-3-3-31-1باشند.

جدول  -0-0-7-01-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری مسکونی)
فاصله از اسپرینکلر دیواری تا كنار مانع ()A

حداكثر فاصله مجاز دفلکتور پایین مانع ()in.()B

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

1

3ftو 6in.تا كمتر از 7ft

3

 7ftتا كمتر از 3ft

2

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

7

3ftو  6in.تا 6ft

5

 6ftتا كمتر از  6ftو 6in.

3

 6ftو  6in.تا كمتر از 3ft

9

 3ftتا  3ftو 6in.

33

برای واحدهای SI؛ 25/3mm=3in.؛ 1/7131m=3ft
برای  Aو  Bبه شکل ( )3-3-3-31-1رجوع شود.
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شکل  -0-0-5-7-2جانمایی اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار (اسپرینکلرهای اسپریكننده دیواری مسکونی)

 -5-0-7-01-2زیرطاقها و كابینتها

در جايي كه زيرحاقها برای نصب اسپرينکلرهای ديواری استفاده شدهاند ،اسپرينکلرها و زيرحاقها بايد مطابق با
بندهای ( )2-5-3-3-31-1( ،)3-5-3-3-31-1يا ( )7-5-3-3-31-1نصب شده باشند.
0-5-0-7-01-2

در جايي كه زيرحاقها از عرض  )1in.(217mmيا از بیرونزدگي ديوار بی شتر مي شوند ،ا سپرينکلرهای پايینزن
بايد در پايین زيرحاق نیز نصب شوند.
2-5-0-7-01-2

بدون نیاز به اسااپرينکلرهای اضااافي در پايین زيرحاق يا كابینتها ،اسااپرينکلرهای ديواری بايد مجاز به نصااب بر
روی حرفي از زيرحاق باشاااند كه بهحور مساااتقیم روی كابینت ها قرار گرفته اسااات ،در جايي كه زيرحاق دارای
بیرونزدگي افقي بزرگتر از  )32in.(715mmاز ديوار نداشته باشد.
3-5-0-7-01-2

در جايي كه كابینتها بزرگتر از  )32in.(715mmاز ديوار نميباشاااند ،در جايي كه اساااپرينکلرهای ديواری در
فواصاال بزرگتر از  )7ft(1/93mباالی كابینت ميباشااند ،اسااپرينکلر بايد مجاز باشااد تا بر روی ديوار باالی كابینتها
نصب شود.
6-0-7-01-2

در جايي كه موانل تا  )2ft(1/6mعمق و تا  )2ft(1/6mعرض دا شته با شند ،صرفنظر نمودن از موانل روی ديوار
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مقابل اسپرينکلر ديواری مجاز است.
 -2-7-01-2موانع توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر
 -0-2-7-01-2كلیات
0-0-2-7-01-2

موانل پیوسااته يا ناپیوسااته كوچکتر يا برابر با  )31in.(353mmزير دفلکتور اسااپرينکلر كه از توسااعه كامل الگو
جلوگیری ميكنند ،بايد مطابق با بند ( )2-3-31-1باشند.
2-0-2-7-01-2

بدون در نظرگرفتن قوانین بند ( ،)2-3-31-1در جايي كه ق سمت فوقان مانل هم سطح يا باالتر از دفلکتور با شد،
موانل پیوسته صلب بايد الزامات بندهای ( )2-3-3-31-1و ( )7-3-3-31-1را برآورده سازند.
3-0-2-7-01-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-3-31-1تا بند ( )3-3-2-3-31-1تأمین شااادهاند اساااپرينکلر بايد
بهگونهای ج انمايي شود كه فا صله ا سپرينکلرها از مانل ساختاری ،لوله ،ستونها و لوازم لولهك شي ،حداقل  3برابر
بزرگترين بعد مانل فاصله داشته باشد .حداكثر فاصله خالص بايد  )76in.(933mmاز اسپرينکلر باشد (بهعنوان مثال
شبکههای خرپاها و وترها ،لوله و ستونها و اثاثیهها).
0-0-2-7-01-2
اسپرينکلرهای ديواری بايد مطابق با شکل ( )3-3-2-3-31-1باشند زماني كه موانل وجود داشته باشند.
5-0-2-7-01-2

الزامات بندهای ( )7-3-2-3-31-1و ( )3-3-2-3-31-1هنگامي كه اساااپرينکلرها با توجه به موانل در تطابق با
بندهای ( )2-3-3-31-1و ( )7-3-3-31-1قرار گرفتهاند ،نبايد بهكار گرفته شوند.
6-0-2-7-01-2

الزامات بندهای ( )7-3-2-3-31-1نبايد برای لولهكشااي ساایسااتم اسااپرينکلر با قطر كوچکتر از )7in.(11mm
بهكار روند.
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7-0-2-7-01-2

اسپرينکلرها بايد مجاز به قرارگیری بدون توجه به تیغههای فنهای سقفي باشند ،مشروط بر آنکه نمای از باال فن
حداقل  51درصد باشد.
 -2-2-7-01-2موانع باالزن و پایینزن یا نصب شده بر روی كف

فاصله از اسپرينکلرها تا پردههای تفکیک فضا ،پارتیشنهای ساده ،تقسیمكنندههای اتاق و ديگر موانل در تصرفات
كم خطر بايد مطابق با جدول ( )2-2-3-31-1و شکل ( )2-2-3-31-1باشند.

شکل  -0-0-2-7-01-2حداقل فاصله از موانع (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده مسکونی)
جدول  -2-2-7-01-2موانع پایینزن یا نصب شده بر روی كف (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده مسکونی) صرفاً در تصرفات كم خطر

فاصله افقی ()A

حداقل فاصله مجاز پایین دفلکتور ()in.( )B

 6in.يا كمتر

7

بیشتر از  6in.تا 9in.

3

بیشتر از  9in.تا 32in.

6

بیشتر از  32in.تا 35in.

1

بیشتر از  35in.تا 31in.

9/5

بیشتر از  31in.تا 23in.

32/5

بیشتر از  23inتا 71in.

35/5

بیشتر از 71in.

31
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شکل -2-2-7-01-2موانع پایینزن یا نصب شده برروی كف (اسپرینکلرهای دیواری اسپریكننده مسکونی) صرفاً درتصرفات كمخطر

3-7-01-2

موانعي كه از رسیدن آب تخلیه شده اسپرينکلر با متداد خطرات جلوگیری ميكنند.
0-3-7-01-2

موانل پیو سته و ناپیو ستهای كه سبب اختالل تخلیه آب در صفحه افقي بزرگتر از  )31in.(333mmزير دفلکتور
اسپرينکلر در حالتي برای محدود كردن توزيل از رسیدن خطرات ميشود ،بايد مطابق با اين بخش باشند.
2-3-7-01-2

اساااپرينکلرها بايد در زير موانل ثابت با عرض بزرگتر از  )3ft(3/2mهمچون داكتها ،پلکانها و پاگردها نصاااب
گردند.
3-3-7-01-2

اسپرينکلرها در زير موانعي كه در محل ثابت نیستند ،مورد نیاز نميباشند.
0-3-7-01-2

اسپرينکلرهای نصب شده زير شبکه فلزی باز ،بايد از تخلیه اسپرينکلرهای بااليي ،محافظت شوند.

فصل هشتم -الزامات نصب
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 -2-01-2فرورفتگیهای سقفی
0-2-01-2

اسپرينکلرها بايد در تمامي فرورفتگيهای سقف الزامي باشند.
2-2-01-2

الزامات بند ( )3-1-31-1در جايي كه الزامات زير برآورده شدهاند نبايد بهكار گرفته شوند:
 -3حجم نهايي فرورفتگي سقف محافظت نشده از  )311ft3(2/17m3بیشتر نشود.
 -2عمق فرورفتگي سقف محافظت نشده از  )32in.(715mmبیشتر نشود.
 -7كل كف زير فرورفتگي سقف محافظت نشده توسط اسپرينکلرها ،در پايینترين ارتفاع سقف محافظت شوند.
 -3انتهای داخلي فرورفتگيهای سااقف محافظت نشااده از سااازههای غیرقابل سااوختن يا قابل سااوختن اندک
ميباشند.
 -00-2اسپرینکلرهای CMSA

 0-00-2كلیات
تمام الزامات بخش  5-1بايد برای اسپرينکلرهای  CMSAبه كار روند مگر اينکه در بخش ( )33-1بهینه و اصالو
شده باشند.
0-0-00-2

اسپرينکلرهای پايین زن CMSAبايد مطابق با بخش ( )5-1و دستورالعملهای نصب سازنده به جای الزامات (-1
 )33نصب شوند.
 2-00-2مساحت پوشش هر اسپرینکلر(اسپرینکلرهای )CMSA
0-2-00-2

تعیین مساحت پوشش .مساحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asبايد مطابق با بند ( )3-2-5-1تعیین گردد.
 2-2-00-2بیشترین مساحت قابل پوشش
0-2-2-00-2

بیشترين مساحت مجاز قابل پوشش هر اسپرينکلر بايد مطابق با مقادير مشخص شده در جدول ()3-2-2-33-1
باشند.
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2-2-2-00-2

در هر مورد ،بیشترين مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر نبايد از  )32/9m2(371ft2تجاوز كند.
 3-2-00-2كمترین مساحت تحت پوشش

كمترين مساحت قابل پوشش هر اسپرينکلر ( )Asنبايد كمتر از  )3/3m2(11ft2باشد.
 3-00-2فاصله اسپرینکلرها (اسپرینکلرهای )CMSA
 0-3-00-2بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها
0-0-3-00-2

در سااازههای غیر مساادودكننده و مساادودكننده غیر قابل احتراق و سااازههای غیر مساادودكننده قابل احتراق،
بی شترين فا صله مجاز بین ا سپرينکلرها بايد  7/3(32ftمتر) با شد ،همان گونه كه در جدول ( )3-2-2-33-1ن شان
داده شده است.
جدول  0-2-2-00-2مساحت پوشش و حداكثر فاصله بین اسپرینکلرهای CMSA

مساحت حفاظتی
2

حداكثر فاصلهگذاری

2

نوع سازه

ft

غیرقابل اشتعال -غیر مسدودكننده

371

32/3

غیرقابل اشتعال -مسدود كننده

371

32/3

32

قابل اشتعال – غیر مسدودكننده

371

32/3

32

7/3

قابل اشتعال – مسدود ننده

311

9/7

31

7/3

انبارش رک – قابل اشتعال مسدودكننده

311

9/7

31

7/3

انبارش رک غیر مسدودكننده و غیر قابل
اشتعال مسدودكننده

311

9/7

32

7/3

m

ft

m

32

7/3
7/3

2-0-3-00-2

در سازههای مسدود كننده قابل احتراق بیشترين فاصله فاصله بايد به  7(31ftمتر) محدود شود.
 2-3-00-2بیشترین فاصله از دیوارها

فا صله ا سپرينکلرها تا ديوارها نبايد از ن صف فا صله مجاز بین ا سپرينکلرها بی شتر با شد همان گونه كه در جدول
( )3-2-2-33-1مشخص شده است.
 3-3-00-2كمترین فاصله از دیوارها

اسپرينکلرها بايد در حداقل فاصله  )312mm(3in.از ديوار قرار گرفته باشند.
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 0-3-00-2كمترین فاصله بین اسپرینکلرها

اسپرينکلرها نبايد در فاصله كمتر از  )2/3m(1ftقرار بگیرند.
 0-00-2موقعیت دفلکتور(اسپرینکلرهای )CMSA
 0-0-00-2فاصله اسپرینکلرها از زیر سقف
0-0-0-00-2

در سااازههای غیرمساادودكننده ،فاصااله بین دفلکتوراسااپرينکلر و سااقف بايد حداقل  )352mm(6in.و حداكثر
 )217mm(1in.باشد.
 2-0-0-00-2سازه مسدودكننده

در سازه های مسدودكننده ،دفلکتور اسپرينکلر بايد مطابق با يکي از چیدمانهای زير قرار بگیرند:
 -3دفلکتور در حداقل فاصله  )352mm(6in.و حداكثر فاصله  )715mm( 32in.از سقف نصب شود.
 -2دفلکتور در صاافحات افقي در فاصااله  3in.تا  25/3(6in.تا  3352میليمتر) زير تیرهای چوبي ،تیرهای چوبي
كامپوزيت ،سازههای غیر قابل احتراق مسدودكننده صلب ،يا سازه های با قابلیت اشتعال محدود مسدودكننده صلب،
تا حداكثر فاصله .in 22ی(mm 559ی) زيرسقف  /بام يا عرشه نصب شود  .هنگامي كه كه اسپرينکلرهای CMSA

در زير سازه با تیر چوبي باز ن صب شدهاند ،حداقل ف شار كاری ا سپرينکلر بايد  7/3(51psiبار) برای ا سپرينکلرها با
) K-11.2(160يا  3/5(22psiبار) برای ا سپرينکلرها با ) K-16.8(240مطابق با بندهای ( )3-2-7-36( ،)3-2-2-36و
( )7-2-2-33باشد.
 -7دفلکتور ا سپرينکلرها زير سازه بتني  Tشکل با ستونهايي كه در فا صله كمتر از  3ftو  2/7(6inمتر) ولي
بزرگتر از  1/9(7ftمتر) روی مراكز قرار دارند ،صااارف نظر از عمق  ، teeدر يا باالی صااافحه افقي و در فاصاااله
 )25/3mm(3in.زير ستونهای  teeو مطابق با جدول ( ) 2-3-5-33-1نصب میشود.
 2-0-00-2جهتگیری دفلکتور

دفلکتور اسپرينکلرها بايد موازی با سقف يا بام نصب شود.
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 5-00-2موانع تخلیه اسپرینکلر (اسپرینکلرهای )CMSA
 0-5-00-2هدف عملکرد
0-0-5-00-2

ا سپرينکلرها بايد به گونهای قرار گرفته با شند كه موانل تخلیه را به حداقل بر سانند همان گونه كه در (-5-1-1
 )2و ( )7-5-1-1مشخص شدهاند ،يا اسپرينکلرهای اضافي برای احمینان از پوشش كافي خطر نصب شده باشند.
2 -0-5-00-2

چیدمان اسپرينکلرها بايد مطابق با ( ،)2-5-5-1جدول ( )2-3-5-33-1و شکل ( )2-3-5-33-1باشد.
3-0-5-00-2

اگر اسپرينکلرها در دو حرف مانل قرار گرفتهاند الزامات بند ( )2-3-5-33-1نبايد به كار گرفته شود.
 2-5-00-2موانع موثر بر توسعه الگوی تخلیه اسپرینکلر
 0-2-5-00-2كلیات
0-0-2-5-00-2

موانل پیوسته يا ناپیوسته كه در فاصله كوچکتر يا مساوی با  )933mm(76in.زير دفلکتور اسپرينکلرقرار گرفتهاند
و از توسعه كامل الگوی تخلیه آب جلوگیری ميكنند بايد با الزامات بخش ( )2-5-33-1مطابقت داشته باشند.
2-0-2-5-00-2

صرف نظر از قوانین اين بخش ،موانل پیوسته بايد الزامات ( )2-3-5-33-1و ( )7-3-5-33-1را رعايت كنند.

فصل هشتم -الزامات نصب

205

11/10/22

شکل  2-0-5-00-2جانمایی اسپرینکلر از مانع برای جلوگیری از تاثیر آن برتخلیه آب (اسپرینکلرهای )CMSA
جدول  2-0-5-00-2جانمایی اسپرینکلر از مانع برای جلوگیری از تاثیر آن برتخلیه آب (اسپرینکلرهای )CMSA
فاصله افقی اسپرینکلر تا
كنار مانع ()A

بیشترین فاصله عمودی
مجاز دفلکتور از زیر مانع
()in.()B

كمتر از 3ft

1

از  3ftتا  3ftو 6in.

1 1/2

3 ftو 6in.تا 2ft

از

3

از  2ftتا  2ftو 6in.

5 1/2

از  2ftو  6in.تا 7ft

1

 7 Ftتا  7ftو 6in.

31

 7ftو  6in.تا 3ft

32

 3ftتا  3ftو 6in.

35

 3ftو  6in.تا 5ft

31

 5ftتا  5ftو 6in.

22

 5ftو  6in.تا 6ft

26

6ft

73

3-0-2-5-00-2

در خصااوص موانل با عرض  )217mm(1in.يا كوچکتر ،همان حور كه در شااکل ( )7-3-2-5-33-1نشااان داده
شده است ،به غیر از الزامات بندهای ( )2-3-5-33-1يا ( ،)7-3-5-33-1اسپرينکلرها بايد به گونهای قرار بگیرند كه
حداقل فاصله آنها از مانل سه برابر ضلل بزرگتر مانل باشد (به عنوان مثال اجزای سازه ،وترها ،لوله ،ستونها و اثاثیهها)
قرار بگیرند.
 2-2-5-00-2شاخه (لولههای انشعابی)

اسپرينکلرهای باالزن با توجه به شاخه ها مطابق با يکي از موارد زير جانمايي ميشوند:
 -3ا سپرينکلرهای باالزن ميتوانند م ستقیما به شاخه ها با قطر ا سمي كوچکتر و يا م ساوی با )311mm(3in.
متصل شوند.
 -2اسپرينکلرهای باالزن ميتوانند در حداقل فاصله افقي  )715mm(32in.از لوله قرار گیرند.
 -2دفلکتور اسااپرينکلرهای باالزن را ميتوان با لوله ارتباحي قا م در حداقل فاصااله  )715mm(32in.از خط
مركزی هر لوله با قطر اسمي بزرگتر از  )311mm(3in.قرار داد.
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 3-5-00-2موانعی كه موجب جلوگیری از رسیدن آب تخلیه شده از اسپرینکلر به منطقه خطر می شوند
0-3-5-00-2

موانل پیوسته و ناپیوستهای كه سبب توقف تخلیه آب در صفحه افقي زير دفلکتور اسپرينکلر مي شوند به گونهای
كه از رسیدن آب به منطقه خطر تحت پوشش جلوگیری كنند ،بايد مطابق با بخش ( )7-5-33-1باشند.
2-3-5-00-2

اسااپرينکلرها بايد با توجه به تجهیزات روشاانايي ،داكتها و موانل با عرض بیشااتر از  )631mm(23in.جانمايي
شاااوند و اين موانل زير اساااپرينکلرها به گونه ای قرار گیرند كه حداقل فاصاااله افقي از حرف نزديک مانل به مركز
اسپرينکلر ،كمتر از مقادير مشخص شده در جدول ( )2-7-5-33-1و شکل ( )2-7-5-33-1نباشد.
3-3-5-00-2

اسپرينکلرهای نصب شده زير شبکه های مشبک باز بايد از پاشش آب تخلیه شده از اسپرينکلرهای نصب شده
در ارتفاع باالتر محافظت شوند.
0-3-5-00-2

اگر فاصله لبه پايیني مانل از دفلکتور اسپرينکلر  )631mm(23in.يا بیشتر باشد ،موارد زير بايستي رعايت شوند:
 -3اسااپرينکلرها در دو ساامت مانل بايد به گونهای جانمايي شااوندكه مانل در مركز بین اسااپرينکلرهای مجاور
مطابق با شکل ( )3-7-5-33-1قرار گیرد.
 -2عرض مانل بايد الزامات زير را رعايت كند:
الف -بیشترين عرض مانل برابر با  )631mm(23in.مطابق با شکل ( )3-7-5-33-1باشند.
ب -اگر عرض مانل بزرگتر از  )631mm(23in.باشد ،يک رديف اسپرينکلر يا بیشتر بايد در زير مانل نصب شود.
 -7الزامات زير در خصوص گسترش مانل بايستي رعايت گردد:
الف -مانل نبايد بیش از  )715mm(32in.از نقطه میاني بین اسااپرينکلرها به هر يک از حرفین مطابق با شااکل
( )3-7-5-33-1توسعه يابد.
ب -در جايي كه گ سترش مانل از  )715mm(32in.تجاوز ميكند يک رديف ا سپرينکلر يا بی شتر بايد در زير مانل
نصب شود.
 -3حداقل فا صله  )353mm(31in.باي ستي بین زير مانل و باالی انبارش مطابق با شکل ( )3-7-5-33-1حفظ
شود.

فصل هشتم -الزامات نصب
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شکل  3-0-2-5-00-2حداقل فاصله از مانع (اسپرینکلرهای )CMSA
جدول  2-3-5-00-2مانع كامالً زیر اسپرینکلر قرار گرفته است (اسپرینکلرهای )CMSA
حداقل فاصله مجاز از

فاصله عمودی دفلکتور تا

كنار مانع()in.( )A

زیرمانع ()in.( )B

كمتر از 6in.

3/5

 6in.تا كمتر از 32in.

7

 32in.تا كمتر از 31in.

3

 31Inتا كمتر از 23in.

5

 23in.تا كمتر از 71in.

5/5

 71in.تا كمتر از 76in.

6

شکل  2-3-5-00-2مانع كامالً زیر اسپرینکلر قرار گرفته است (اسپرینکلرهای )CMSA

5-3-5-00-2

در مورد خاصي كه مانل به صورت موازی و يا مستقیما زير شاخه قرار دارد ،موارد زير بايد انجام گیرد:
 -3اسااپرينکلر بايد در حداقل فاصااله  )933mm(76in.باالتر از باالی مانل مطابق با شااکل ( )5-7-5-33-1قرار
گیرد.
 -2بیشترين عرض مانل بايد به  )715mm(32in.مطابق با شکل ( )3-7-5-33-1محدود شود.

11/10/22

202

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -7حداكثر گسترش مانل بايد  352(6in.میليمتری) به هر حرف خط مركزی شاخه مطابق با شکل (-5-33-1
 )5-7محدود شود.
 6-00-2فاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهای )CMSA
فاصله آزاد بین دفلکتور و باالی انبارش بايد  )352mm(76in.يا بزرگتر باشد.

شکل 0-3-5-00-2مانع بزرگتر از  )601mm(20in.زیر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای )CMSA

شکل 5-3-5-00-2مانع بزرگتر از  )100mm(36in.زیر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای )CMSA

 02-2اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع
 0-02-2كلیات
تمام الزامات بخش ( )5-1بايد به كار گرفته شوند مگر اينکه در بخش ( )32-1تغییر يافته باشند.

فصل هشتم -الزامات نصب

11/10/22

201

 2-02-2مساحت پوشش هر اسپرینکلر (اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع)
 0-2-02-2تعیین مساحت پوشش

مساحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asبايد مطابق با بند ( )3-2-5-1معین گردد.
 2-2-02-2بیشترین مساحت قابل پوشش
0-2-2-02-2

بیشترين مساحت قابل پوشش هر اسپرينکلر ( )Asبايد مطابق با مقادير مشخص شده در جدول ()3-2-2-32-1
باشد.
2-2-2-02-2

به غیر از الزامات بند ( ،)7-2-2-32-1بیشااترين مساااحت تحت پوشااش هر اسااپرينکلر نبايد از )9/7m2(311ft2
تجاوز كند.
3-2-2-02-2

انحراف از بیشاترين فاصاله بین اساپرينکلرها برای حذف موانل ايجاد شاده توساط اجزای ساازه (مانند خرپاها،
تیرچه ها و بادبندها) با حركت يک اساااپرينکلر در امتداد شااااخه تا حداكثر  1/73(3ftمتری) از فاصاااله مجاز ،قابل
پذيرش مي باشد ،مشروط بر آنکه پو شش آن ا سپرينکلر از  )31/2m2(331ft2تجاوز نکند و تمامي شرايط زير برقرار
باشند:
متوسط مساحت واقعي تحت پو شش ا سپرينکلر جابجا شده و ا سپرينکلرهای مجاور آن نبايد از )9/7m2 (311ft2
تجاوز كند.
شاخههای مجاور بايد الگوی مشابه را حفظ كنند.
در هیچ حالتي نبايد فاصله بین اسپرينکلرها از  7/3(32ftمتر) تجاوز كند.
3-2-2-02-2

انحراف از بیشاترين فاصاله بین اساپرينکلرها برای حذف موانل ايجاد شاده توساط اجزای ساازه (مانند خرپاها،
تیرچهها و بادبندها) با حركت يک شاخه تا حداكثر  1/73(3ftمتری) از فا صله مجاز ،قابل پذيرش ميبا شد ،م شروط
بر آنکه پوشش آن اسپرينکلر روی آن شاخه و اسپرينکلرهای واقل روی شاخهای كه در حال دور شدن ميباشند از
 )31/2m2(331ft2به ازای هر اسپرينکلر تجاوز نکند و تمامي شرايط زير برقرار باشد:
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متوسط مساحت واقعي تحت پوشش اسپرينکلرها روی شاخه جابجا شده و اسپرينکلرهای واقل در شاخه مجاور
آن نبايد از  )9/7m2 (311ft2برای هر اسپرينکلر تجاوز كند.
فاصله بین اسپرينکلرها در هیچ موردی نبايد از  7/3(32ftمتر) تجاوز كند.
جابجا كردن شاخهای كه اسپرينکلرهای واقل بر شاخه بیشترين فاصله مجاز را رعايت نکردهاند ،مجاز نميباشد.
 3-2-02-2كمترین مساحت تحت پوشش

كمترین مساخت تحت پوشش هر اسپرينکلر ( )Asنبايد از  )6m2(63ft2تجاوز كند.

جدول  0-2-2-02-2بیشترین مساحت پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهای ESFR

ارتفاعهای سقف یا بام تا )1/0m( 31ft

ارتفاعهای سقف تا كف بیشتر از
)1/0m( 31ft

مساحت پوشش

فاصله بین
اسپرینکلرها

مساحت پوشش

فاصله بین
اسپرینکلرها

نوع سازه

ft2

m2

ft2

m2

ft2

m2

ft2

m2

غیرقابل اشتعال – غیر مسدودكننده

311

9/7

32

7/3

311

9/7

31

7/3

غیرقابل اشتعال مسدودكننده

311

9/7

32

7/3

311

9/7

31

7/3

قابل اشتعال غیر مسدودكننده

311

9/7

32

7/3

311

9/7

31

7/3

قابل اشتعال مسدودكننده

N/A

N/A

N/A

N/A

 3-02-2فاصله بین اسپرینکلرها (اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع)
 0-3-02-2بیشترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها

حداكثر فاصله بین اسپرينکلرها بايد مطابق با موارد زير باشد:
 -3اگر ارتفاع انبارش كوچکتر و يا مساوی با  3/6(25ftمتر) و ارتفاع سقف كوچکتر و يا مساوی با  9/3(71ftمتر)
باشد ،همان گونه در جدول ( )3-2-2-32-1نشان داده شده است بیشترين فاصله بین اسپرينکلرها برابر با 7/3(32ft
متری) خواهد بود
 -2به غیر از الزامات ( )7-3-7-32-1يا ( ،)3-3-7-32-1اگر ارتفاع انبارش از  3/6(25ftمتر) تجاوز كند و ارتفاع
سقف از  9/3(71ftمتر) بیشتر باشد ،بیشترين فاصله مجاز بین اسپرينکلرها  7(31ftمتر) خواهد بود.
 -7صرف نظر از چیدمان ارتفاع انبارش يا سقف ،انحراف از بی شترين فا صله بین ا سپرينکلرها برای حذف موانل
ايجاد شده توسط اجزای سازه (مانند خرپاها ،تیرچهها و بادبندها) با حركت يک اسپرينکلر در امتداد شاخه تا حداكثر
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 1/73(3ftمتری) از فا صله مجاز ،قابل پذيرش ميبا شد ،م شروط بر آنکه پو شش آن ا سپرينکلر از )31/2m2(331ft2
تجاوز نکند و تمامي شرايط زير برقرار باشند:
متو سط مساحت واقعي تحت پو شش ا سپرينکلر جابجا شده و ا سپرينکلرهای مجاور آن نبايد از )9/7m2 (311ft2
تجاوز كند.
شاخههای مجاور بايد الگوی مشابه را حفظ كنند.
فاصله بین اسپرينکلرها در هیچ حالتي نبايد از  7/3(32ftمتر) تجاوز كند.
 -3هنگامي كه شاخهها موازی با خرپاها و تیرچهها باشند انحراف از بیشترين فاصله بین اسپرينکلرها برای حذف
موانل ايجاد شااده توسااط اجزای سااازه (مانند خرپاها ،تیرچهها و بادبندها) با حركت يک شاااخه تا حداكثر 1/73(3ft
متری) از فاصله مجاز ،قابل پذيرش مي باشد ،مشروط بر آنکه پوشش آن اسپرينکلر روی آن شاخه و اسپرينکلرهای
واقل روی شاااخه كه در حال دور شاادن ميباشااند از  )31/2m2(331ft2به ازای هر اسااپرينکلر تجاوز نکند و تمامي
شرايط زير برقرار باشد:
متوسط مساحت واقعي تحت پوشش اسپرينکلرها روی شاخه جابجا شده و اسپرينکلرهای واقل در شاخه مجاور
آن نبايد از  )9/7m2 (311ft2برای هر اسپرينکلر تجاوز كند.
فاصله بین اسپرينکلرها در هیچ موردی نبايد از  7/3(32ftمتر) تجاوز كند.
جابجا كردن شاخهای كه اسپرينکلرهای واقل بر شاخه بیشترين فاصله مجاز را رعايت نکردهاند ،مجاز نميباشد.
 2-3-02-2بیشترین فاصله از دیوار

فاصله اسپرينکلرها تا ديوار نبايد از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها بیشتر باشد همان گونه كه در جدول -1
 3-2-2-32نشان داده شده است.
 3-3-02-2كمترین فاصله از دیوار

اسپرينکلرها بايد در حداقل فاصله  )312mm(3in.از ديوار قرار گیرند.
 0-3-02-2كمترین فاصله مجاز بین اسپرینکلرها

اسپرينکلرها نبايد در فواصل كمتر از  2/3(1ftمتر) قرار گیرند.
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 0-02-2موقعیت دفلکتور (اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع)
 0-0-02-2فاصله اسپرینکلر از سقف
0-0-0-02-2

اساااپرينکلرهای پايین زن با  -kفاكتور اسااامي ) k-14(200بايد به گونهای قرار گیرند كه دفلکتورها در حداكثر
فاصله .in 33ی( )mm 756و حداقل فاصله 352(6in.میليمتری) زير سقف باشند.
2-0-0-02-2

اساااپرينکلرهای پايین زن با  -kفاكتور اسااامي ) k-16.8(240بايد به گونهای قرار گیرندكه دفلکتورها در حداكثر
فاصله  756(33in.میليمتر) و حداقل فاصله  352(6in.میليمتر) زير سقف باشند.
3-0-0-02-2

اساااپرينکلرهای پايین زن با  - kفاكتور اسااامي ) k-22.4(320و) k-25.2(360بايد به گونه ای قرار گیرند كه
دفلکتورها در حداكثر فاصله  353(31in.میليمتر) و حداقل فاصله  )352mm(6in.زير سقف باشند.
0-0-0-02-2

اسپرينکلرهای باالزن با  - kفاكتور اسمي ) k-14(200بايد به گونهای قرار گیرند كه دفلکتورها در فاصله  7in.تا
 36mm(32in.تا  )715mmزير سقف باشند.
5-0-0-02-2

اسپرينکلرهای باالزن با  -kفاكتور اسمي ) k-16.8(240بايد به گونهای قرار گیرند كه دفلکتورها در فاصله  7in.تا
 36mm(32in.تا  )715mmزير سقف باشند.
 6-0-0-02-2در ساازههای مسادود كننده ،شااخه ها بايد در بین تیرها نصاب شاوند ولي اساپرينکلرها بايد در
دهانهها قرار گیرند نه در زير تیرها.
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 5-02-2موانع در مسیر تخلیه آب از اسپرینکلرها (اسپرینکلرهای زود اطفاكننده واكنش سریع).
 0-5-02-2موانع در یا نزدیک سقف
0-0-5-02-2

برای موانل موجود در سقف مانند تیر ،داكت ،روشنايي و خرپاها و تیرچهها ،اسپرينکلرها بايد مطابق با جدول (-1
 )3-3-5-32و شکل ( )3-3-5-32-1جانمايي شوند.
2-0-5-02-2

هنگامي كه ا سپرينکلرها در دو حرف مانل با عرض كوچکتر از  )631mm(23in.قرار گیرند ،و فا صله مركز مانل
از اسپرينکلر از نصف فاصله مجاز بین اسپرينکلرها تجاوز نکند ،الزامات ( )3-53-32-1نبايد به كار گرفته شوند
جدول  0-0-5-02-2جانمایی اسپرینکلرها از موانع جهت جلوگیری از تاثیر بر تخلیه آب (اسپرینکلرهای )ESFR
فاصله اسپرینکلر از كنار

بیشترین فاصله مجاز

مانع ()A

دفلکتور ()in.()B

كمتر از 3ft

1

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

1/5

3ftو 6in.تا كمتر از 2ft

7

 2ftتا كمتر از  2ftو 6in.

5/5

 2ftو  6in.تا 7ft

1

 7ftتا كمتر از  7ftو 6in.

31

 7ftو  6in.تا 3ft

32

 3ftتا كمتر از  3ftو 6in.

35

 3ftو  6in.تا كمتر از 5ft

31

 5ftتا  5ftو 6in.

22

 5ftو  6in.تا كمتر از 6ft

26

6ft

73
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شکل  0-0-5-02-2جانمایی اسپرینکلرها از مانع به منظور جلوگیری از تاثیر بر تخلیه آب(اسپرینکلرهای )ESFR

3-0-5-02-2

اسپرينکلرها با مقادير مجاز مرتبط با موانل خاص بايد مطابق با فهرست بندی خود نصب شوند.
 2-5-02-2موانع مجزا زیر اسپرینکلر

اسپرينکلرها بايد با توجه به موانل مطابق با يکي از موارد زير جانمايي شوند:
 -3در زير موانل غیرپیوسته مجزا مانند چراغها و منابل حرارتي كه در تراز پايینتری از اسپرينکلرها قرار گرفتهاند،
حتي اگر فقط يک اسپرينکلر را محدود كنند ،بايد اسپرينکلر نصب شود
 -2هنگامي كه عرض مانل  1/6(2ftمتر) يا كمتر با شد و ا سپرينکلر در فا صله افقي  1/7(3ftمتری) يا بی شتر از
نزديکترين لبه مانل قرار گرفته باشد ،نصب اسپرينکلر اضافي الزم نميباشد.
 -7ا سپرينکلرهای ا ضافي در جايي كه ا سپرينکلرها با توجه به لبه پايیني مانل و مطابق با ( )3-5-32-1جانمايي
شدهاند ،مورد نیاز نميباشند.
 -3هن گامي كه عرض مانل  )53mm(2in.و يا كمتر بوده و حدا قل در فاصااا له  1/6(2ftمتری) زير دفلکتور
ا سپرينکلر و يا در حداقل فا صله افقي  1/7(3ftمتری) از ا سپرينکلر قرار گرفته با شد ،ن صب ا سپرينکلرهای ا ضافي
ضرورتي ندارد.
 -5اسپرينکلرها با مقادير مجاز مرتبط با موانل خاص بايد مطابق با فهرستبندی خود نصب شوند.
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 3-5-02-2موانع پیوسته زیر اسپرینکلر
 0-3-5-02-2موانع پیوسته كلی

اسپرينکلرها بايد با توجه به موانل و مطابق با يکي از موارد زير جانمايي شوند:
-3در زير موانل پیوسته بايد اسپرينکلر نصب شود ،يا در صورت وجود موانل افقي مانند داكتها ،چراغها ،لولهها و
نوار نقاله كه در تراز پايینتری از ا سپرينکلرها قرار گرفتهاند و الگوی تخلیه آب دو يا چند ا سپرينکلر مجاور را محدود
ميسازند بايد مطابق با جدول ( )3-3-5-32-1اسپرينکلرها را جانمايي نمود.
 -2اگر عرض مانل  )53mm(2in.و يا كمتر بوده و حداقل در فاصااله  1/6(2ftمتری) زير دفلکتور اسااپرينکلر قرار
گرفته با شد و يا اينکه در حداقل فا صله افقي  1/7(3ftمتری) از ا سپرينکلر قرار گرفته با شد ،ن صب ا سپرينکلرهای
اضافي مورد نیاز نميباشد.
 -7اگر عرض مانل  1/7(3ftمتر) و يا كمتر بوده و مانل در حداقل فاصااله افقي  1/7(3ftمتری) از اسااپرينکلر قرار
گرفته باشد ،اسپرينکلرهای اضافي مورد نیاز نميباشند.
 -3اگر عرض مانل  1/6(2ftمتر) و يا كمتر ميباشااد و مانل در حداقل فاصااله افقي  1/6(2ftمتری) از اسااپرينکلر
قرار گرفته باشد ،اسپرينکلرهای اضافي مورد نیاز نميباشند.
 -5اگر يک رديف از اسپرينکلرها زير مانل نصب شده باشند ،نصب اسپرينکلرهای سقفي مطابق با جدول (-32-1
 )3-3-5ضرورتي ندارد.
 2-3-5-02-2بال های تحتانی تیر یا خرپاهای باز

اسپرينکلرهای  ESFRبايد در حداقل فاصله افقي  1/7(3ftمتری) از نزديکترين لبه مانل تا بال های تحتاني تیر يا
خرپای باز قرار گیرند.
0-2-3-5-02-2

هنگامي كه كه اساااپرينکلرهای باالزن بر روی بال های تحتاني تی رها يا خرپاهای باز كه حداكثر عرض آنها
 )312mm(3in.ميباشد ،قرار گرفته باشند الزامات ( )2-7-5-32-1به كار گرفته نميشود.
 3-3-5-02-2شبکه های مشبک باز

اسپرينکلرهای نصب شده در زير شبکههای مشبک باز بايد از نوع انبارش رک دما متوسط باشند و يا در غیر اين
صورت بايد از تخلیه اسپرينکلرهای بااليي محافظت شوند.
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 0-3-5-02-2درهای overhead

اسپرينکلرهای اسپریكننده واكنش سريل را ميتوان در زير درهای  overheadاستفاده نمود.
 5-3-5-02-2موانع ویژه مجاز

اسپرينکلرها با موانل ويژه مجاز بايد مطابق با فهرستبندی خود نصب شده شوند.
 6-02-2فاصله آزاد تا انبارش (اسپرینکلرهای زود اطفا كننده واكنش سریع)
فاصله بین دفلکتور و باالی انبارش بايد  )933mm(76in.و يا بزرگتر باشد.

 03-2اسپرینکلرهای درون قفسه ای
 0-03-2سایز سیستم
منطقه تحت پوشااش يک ساایسااتم مجزا از اسااپرينکلرهای درون قفسااهای ،صاارف نظر از تعداد رديفهای
ا سپرينکلرهای درون قف سهای ،نبايد از  )7336m2(31111ft2از م ساحت كف ا شغال شده تو سط قف سهها با در نظر
گرفتن راهروها تجاوز كند.
 2-03-2نوع اسپرینکلرهای درون قفسهای
0-2-03-2

اسپرينکلرها در قفسهها بايد از نوع واكنش سريل يا واكنش استاندارد دما معمولي با  -kفاكتور اسمي )،k-5.6(80
) k-11.2(160) ،k-8.0(115باالزن يا پايینزن باشند.
 2-2-03-2در مجاورت منابل حرارتي بايد از اسپرينکلرهای دما متوسط و دما باال مطابق با بند ( )2-7-1استفاده
نمود.
 3-03-2پوششهای محافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهای درون قفسهای
 0-3-03-2پوششهای محافظ در مقابل پاشش آب اسپرینکلرهای درون قفسه در انبار با كاالهای كالس  Iتا IV

پوشش های محافظ در مقابل پاشش آب بايد مستقیماً باالی اسپرينکلرهای درون قفسه نصب گردند و يا در جايي
كه بیش از يک رديف اسپرينکلر وجود داشته باشد ،اگر با يک حا ل افقي پوشیده نشده باشند ،بايد از اسپرينکلرهای
فهرست شده درون قفسه تراز میاني استفاده نمود.
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 2-3-03-2اسپرینکلرها درون قفسه با پوششهای محافظ در مقابل پاشش آب برای انبار پالستیک

اگر اسپرينکلرهای درون قفسه توسط يک حا ل افقي محافظت نشده باشند ،يا بايد پوششهای محافظ در مقابل
پاشش آب در باالی اسپرينکلرها قرار گیرند و يا از اسپرينکلرهای درون قفسه تراز میاني استفاده شود.
 0-03-2محل ،موقعیت و فاصله بین اسپرینکلرهای درون قفسه
محل ،موقعیت و فاصله بین اسپرينکلرهای درون قفسه بايد مطابق با الزامات مرتبط فصل  32تا  21باشد.
0-0-03-2

اسپرينکلرهای درون قفسه را میتوان در فواصل كوچکتر از  3/1(6ftمتر) جانمايي نمود.
 5-03-2موانع تخلیه اسپرینکلر in-rack

اسااپرينکلرهای درون قفسااه ضاارورت ندارد تا ضااوابط موانل و الزامات فاصااله آزاد تا انبار بخش ( )5-1را رعايت
نمايند.

 -00-2آشکارسازهای خطی پایلوت
0-00-2
آشکارسازهای خطي پايلوت و ديگر اجزای مرتبط همچون لوله و اتصاالت هنگامي كه در مناحق در معرض هوا يا
شرايط خورنده نصب ميگردند بايد مقاوم به خوردگي باشند.
2-00-2
در جايي كه مورد صدمه و آسیب مکانیکي و فیزيکي قرار ميگیرند ،آشکارسازهای خطي پايلوت و اجزای سیستم
تشخیص مربوط بايد محافظت شده باشند.
3-00-2
در جايي كه ا سپرينکلرهای ا سپریكننده به عنوان آ شکار سازهای خطي پايلوت ا ستفاده مي شوند ،بايد مطابق با
بخش ( )33-1و قوانین فاصاالهبندی و محل بخش ( )6-1نصااب شااوند ،مگر اينکه پیروی از قوانین موانل برای توزيل
آب برای اسااپرينکلرهای خودكار ،مربوط به محل نصااب و فاصااله بین اسااپرينکلرهای مندرج در بخش ( )6-1الزامي
نباشد.
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-0-3-00-2

در جايي كه اسپرينکلرهای پايلوت در زير سقف قرار گرفتهاند ،اسپرينکلرهای پايلوت بايد مطابق با الزامات بخش
( )6-1جانمايي شوند.
0-00-2
نرخ دمايي اسپرينکلرهای اسپریكننده استفاده شده بهعنوان آشکار ساز خطي پايلوت بايد مطابق با بخش (-7-1
 )2انتخاب شود.
5-00-2
حداكثر فاصله افقي بین اسپرينکلرها ،برای محیطهای دروني نبايد از  )32ft(7/3mبیشتر باشد.
6-00-2
در جايي كه حداكثر فا صله بین ا سپرينکلرهای آ شکار ساز خطي پايلوت  )31ft(7mيا كمتر با شد آ شکار سازهای
خطي پايلوت بايد مجاز به قرارگیری در فواصل بیش از  )22in.(559mmزير يک سقف يا عرشه ميباشند.
0-6-00-2

ديگر حداكثر فا صله افقي بین ا سپرينکلرها متفاوت از مقادير مندرج در بند ( )35-33-1در صورتي كه مطابق با
استاندارد يا گواهينامه خود نصب شوند ،مجاز است.
7-00-2
آشااکارسااازهای خطي پايلوت قرار گرفته در محیط بیروني ،همچون سااازههای فرآيندی باز ،بايد بهگونهای قرار
گیرند كه ارتفاع يک سطح مجزا از آ شکار سازهای پايلوت خطي و بین سطوو ا ضافي آ شکار سازهای خطي پايلوت از
 )33ft(5/2mتجاوز نکند.
2-00-2
حداكثر فاصله بین آشکارسازهای خطي پايلوت نصب شده در محیط بیروني نبايد از  )1ft(2/5mبیشتر باشد.
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-0-2-00-2

هنگامي كه تمام شرايط زير مهیا شده با شند فاصله افقي بین آ شکار سازهای خطي پايلوت ن صب شده در محیط
بیروني بر روی يک سطح مشخص بايد مجاز به افزايش تا  )31ft(7mباشد:
 -3ارتفاع اولین سطح نبايد از  3/6(35ftمتر) تجاوز كند.
 -2فاصله بین سطوو اضافي نبايد از  7/3(32ftمتر) تجاوز كند.
 -7محرکهای خطي پايلوت بهصورت عمودی يک در میان 3باشند.
2-2-00-2

فاصلهبندی عمودی متناوب آشکارسازهای خطي پايلوت متفاوت از مقادير مندرج در بند ( )3-1-33-1بايد مجاز
باشند در جايي كه مطابق با استاندارد يا گواهينامه خود نصب شدهاند.
1-00-2
آ شکار سازهای خطي پايلوت در ساختمانهای حرف دور باز( 2يک حرف يا چند حرف) بايد از قوانین فا صلهبندی
در محیط دروني تبعیت كنند.
0-1-00-2

ي ک رديف از آ شکار سازهای خطي پايلوت قرار گرفته در فوا صل مطابق با قوانین فا صلهبندی آ شکار ساز خطي
پايلوت محیط بیروني بايد در امتداد حرفهای باز ساختمانهای دور باز قرار گرفته باشند.
2-1-00-2

آ شکار سازهای خطي پايلوت قرار گرفته زير شبکههای باز بايد مطابق با قوانین محیط بیروني فا صلهبندی شده
باشند.
3-1-00-2

در جايي كه دو يا چند سیستم اسپریكننده آب مجاور ،در يک منطقه آتش توسط سیستمهای آشکارساز خطي
پايلوت كنترل مي شوند ،اگر خط تق سیمكننده بین سی ستمهای ديوار يا پرده جدا سازی بود ،آ شکار سازهای روی هر
سیستم بايد بهصورت مستقل فاصلهبندی شده باشند.

1- Staggered
2- Open- sided
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0-1-00-2

در صورتي كه آشکارسازهای خطي پايلوت در كاربردهای برج خنکكننده آب نصب شده باشند ،مطابق با الزامات
برجهای خنکكننده بايد باشند.
01-00-2
لوله تأمینكننده آشکارسازهای خطي پايلوت از همان نقاط آويزهای لولهكشي اصلي سیستم مجاز است.
0-01-00-2

لوله تأمینكننده آشکارسازهای خطي پايلوت نیازمند فراهم نمودن الزامات ( )5-7-9نميباشند.

 -05-2شرایط ویژه
 -0-05-2فضاهای پنهان
 -0-0-05-2فضاهای پنهان نیازمند محافظت اسپرینکلر

به غیر از فضاهای پنهاني مطابق با بند ( )3-2-3-35-1تا ( )31-2-3-35-1و ( )6-35-1نیاز به نصب اسپرينکلر
نميباشند ،فضاهای پنهان دارای ساختار در معرض قابلیت سوختن بايد توسط اسپرينکلرها محافظت شوند.
 -2-0-05-2فضاهای پنهان بدون نیاز به محافظت اسپرینکلر
0-2-0-05-2

فضاهای پنهان ساختارهای غیرقابل سوختن و ساختارهای با قابلیت سوختن محدود با حداقل بار سوخت كه در
دسترس نیستند ،نیاز به محافظت اسپرينکلر ندارند.
0-0-2-0-05-2

فضاهايي با بازشوهای كوچک نظیر آنهايي كه برای بازگشت هوا يا پلنیوم استفاده مي شوند ،بايد بهعنوان فضای
پنهان در نظر گرفته شود.
2-2-0-05-2

فضاهای پنهان ساختارهای غیر قابل سوختن و ساختارهای با قابلیت سوختن محدود با دسترسي اندک و فضاهای
غیر استفاده برای متصرفین و يا غیر قابل استفاده برای انبار كردن مواد ،نیازمند حفاظت اسپرينکلر نميباشند.
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0-2-2-0-05-2

فضاهايي با بازشوهای كوچک نظیر آنهايي كه برای بازگشت هوا يا پلنیوم استفاده مي شوند ،بايد بهعنوان فضای
پنهان در نظر گرفته شود.
-3-2-0-05-2

فضاهای پنهان تشکیل شده با استادها يا اتصاالت با كمتر از  )6in.(352mmبین درون يا لبههای نزديک استادها
يا اتصاالت نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارد( .شکل ( )3-5-3-3-6-1را ببینید)
0-2-0-05-2

ف ضاهای پنهان ت شکیل شده با ات صاالت میلهای كمتر از  )6in.(352mmبین بام يا عر شه كف و سقف نیاز به
محافظت اسپرينکلر ندارد.
5-2-0-05-2

فضاااهای پنهان تشااکیل شااده توسااط سااقفهای اتصااال يافته به سااازه يا از حريق تیرچه چوبي با فاصااله
 )6in.(352mmاتصاالت چوبي ،به اجزای صلب سازه و نیاز به محافظت اسپرينکلر نميباشد.
6-2-0-05-2

ف ضاهای مخفي كه از ات صال سقف به سازه تیرچه چوبي كامپوزيت م ستقیم ًا يا بر روی كانالهای فلزی با عمق
كمتر از  )25/3mm(3in.تشااکیل شاادهاند نیاز به اسااپرينکلر ندارند ،مشااروط بر آنکه كانالهای تیرچه با اسااتفاده از
موادی مشابه با ماده سازه جان به حجمهای متوقفكننده آتش تقسیم شده باشند كه حجم آنها از )3/57m3(361ft3
تجاوز نکند و حداقل  )91mm(7/5in.از عايق ورقهای در زير كانال های تیرچه هنگامي كه ساااقف با اساااتفاده از
كانالهای فلزی اتصال يافته ،نصب شده باشد.
7-2-0-05-2

فضاهای پنهان پر شده با عايق غیرقابل سوختن نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارند
0-7-2-0-05-2

حداكثر فاصله هوايي  )2in.(51mmدر باالی فضا مجاز ميباشد.
2-2-0-05-2
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فضاهای مخفي درسازههای تیرچه چوبي و سازههای تیرچه چوبي كامپوزيت كه عايقهای غیرقابل احتراق فضای
سقف تا لبه پايین تیرچه عرشه بام يا كف را پر نمودهاند به شرحي كه در سازههای تیرچه چوبي كامپوزيت ،كانالهای
تیرچه با مواد متوقفكننده آتش تا كل عمق تیرچه با موادی مشابه با سازه جان تیر به حجمهايي تقسیم شوند كه از
 )3/57m3(361ft3تجاوز نکند ،نیاز به اسپرينکلر ندارند.
1-2-0-05-2

ف ضاهای پنهان شده باالی اتاقهای كوچک منفک شده كه دارای م ساحت كمتر از  )55ft2(5/3m2ميبا شند نیاز
به حفاظت اسپرينکلر ندارند.
01-2-0-05-2

ف ضاهای پنهان در جايي كه مواد صلب ا ستفاده شدهاند و سطوو در معرض دارای حبقه  Aواكنش در برابر آتش
هستند ،نیازمند حفاظت اسپرينکلر نميباشند.
00-2-0-05-2

فضاااهای مخفي كه در آن مواد در معرض به حور كامل از چوبهای مقاوم در برابر آتش ساااخته شاادهاند ،همان
گونه كه توسط  NFPA 730مشخص شده ،نیاز به حفاظت اسپرينکلر ندارند.
02-2-0-05-2

فضاااهای مخفي غیر قابل احتراق كه دارای عايق قابل احتراق در معرض هسااتند ،اگر محتوی گرما نما و زيراليه
مواد عايق از  )33756kJ/m2(3111Btu/f2تجاوز نکند ،نیازمند حفاظت اسپرينکلر نميباشند.
03-2-0-05-2

فضاااهای مخفي زير عايق كه مسااتقیماً در باال يا در تیرچه چوبي يا تیرچه چوبي كامپوزيت امتداد يافتهاند و به
عنوان تیرچه سقف در يک ف ضای مخفي محافظت شده با ا سپرينکلر ديگر ،با سقفي كه م ستقیم ًا به پايین تیرچه
اتصال يافته به حفاظت اسپرينکلر نیاز ندارند.
00-2-0-05-2

در جايي كه داكتها لولههای عمودی با مسااااحت كمتر از  ،)31ft2(1/97m2در سااااختمانهای چندحبقه وجود
داشااته باشااند ،و اين داكت ها در هر حبقه با اسااتفاده از مصااالحي با درجه مقاومت در برابر آتش معادل ساااختارها
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آتشبند شده باشد و هم چنین لولهها فاقد هیچ منبل قابل افروزشي باشند (بايد پر از آب يا از نوع غیر قابل سوختن
با شند و منافذ لوله در هر حبقه بايد بهحور صحیح آتش بند شده با شد) ،در اين صورت نیاز به حفاظت ا سپرينکلر
نميباشد.

05-2-0-05-2

سااتونهای خارجي با مساااحت كمتر از  ،)1/97m2(31ft2كه از تیرکها يا تیرچههای چوبي تشااکیل شاادهاند كه
سايبانهای بیروني را ساپورت ميكنند و به حور كامل با يک سیستم اسپرينکلر محافظت ميشوند ،نیاز به اسپرينکلر
ندارند.
06-2-0-05-2

فضاااهای مخفي تشااکیل شااده با سااقفهای غیر قابل احتراق و يا با قابلیت احتراق اندک كه از قساامت پايین
تیرچه های چوبي ،تیرچه های چوبي كامپوزيت ،تیرهای چوبي ،يا خرپاهای چوبي كه تمام فضااااهای بین خرپاها و
تیرها با مواد عايق پر شده است و اگر اسپرينکلرها در فضای باال عايق در خرپاها و تیرچهها وجود داشته باشد ،نیاز به
اسپرينکلر ندارند.
0-06-2-0-05-2

محتوای گرمايي نما ،زيراليه و ساپورت مواد عايق نبايد از  )33756kJ/m2(3111Btu/ft2تجاوز كند.
07-2-0-05-2

ف ضاهای مخفي ت شکیل شده با سقفهای غیر قابل احتراق و يا با قابلیت احتراق محدود كه از ق سمت تحتاني
تیرچههای چوبي و تیرچههای چوبي كامپوزيت با حداكثر عرض اساامي  )51/1mm(2in. chordمعلق شاادهاند ،اگر
فضای تیرچهای از عايق ورقهای غیر قابل احتراق با حداكثر فضای هوا  )51/1mm(2in.بین عرشه سقف و باالی عايق
ورقهای پر شده باشد ،نیاز به اسپرينکلر ندارند.
0-07-2-0-05-2

نماهايي كه الزامات مواد غیر قابل احتراق يا با قابلیت احتراق اندک پوششدهنده سطح پايین  chordهر تیرچه را
فراهم ميسازند و با توجه به توصیههای سازنده در محل قرار ميگیرند ،نیاز به اسپرينکلر ندارند.
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 -02-2-0-05-2پیشآمدگیها ،پیشآمدگیهای لبه بام و طاقنماها و عناصر چارچوب زینتی
0-02-2-0-05-2

پیشآمدگيها ،پیشآمدگيهای لبه بام و حاقنماها و عناصاار چارچوب زينتي قابل سااوختن نبايد از )3ft(3/2m
بزرگتر باشند.
2-02-2-0-05-2

پیشآمدگيها ،پیشآمدگيهای لبه بام و و حاقنماها و عناصر چارچوب زينتي قابل سوختن بايد توسط يک مانل
م سدودكننده ساخته شده از م صالح معادل با ماده پیشآمدگي ،در حجمهايي كه از  )361ft3(3/5m3بی شتر نبا شند،
فضابندی شوند.
3-02-2-0-05-2

پیشآمدگيها ،پیشآمدگيهای لبه بام و حاقنماها و عناصر چارچوب زينتي قابل سوختن بايد از داخل ساختمان
توسط ديوارها يا بام های غیرقابل سوختن يا با قابلیت سوختن محدود جدا شوند.
0-02-2-0-05-2

پیشآمدگيها ،پیشآمدگيهای لبه بام و حاقنماها و عنا صر چارچوب تز یني قابل سوختن نبايد دارای باز شو يا
منافذی باشند كه مستقیماً به داخل ساختمان باز ميشوند.
 -3-0-05-2الزامات طراحی فضای پنهان

اسپرينکلرها در فضاهای پنهان كه دارای هیچگونه دسترسي برای انبار يا ديگر استفادهها وجود ندارد بايد مطابق
با الزامات برای تصرفات كم خطر نصب شوند.
 -0-0-05-2تجهیزات تولیدكننده حرارت در سازه های تیرچه چوبی كامپوزیت

اگر تجهیزات تولیدكننده حرارت مانند كوره ها يا تجهیزات فرآيند در كانال های تیرچه و در باالی ساااقفي كه
م ستقیم ًا به بخش پايیني سازه تیرچه چوبي كامپوزيت ات صال يافته قرار گرفته با شند و نیاز به حفاظت اين ف ضاها با
ا سپرينکلر نبا شد ،كانال تیرچه كه تجهیز تولیدكننده حرارت در آن قرار گرفته بايد در هر كانال تیرچه ،در هر حرف،
نزديک به تجهیز تولیدكننده حرارت با اسپرينکلر محافظت شود.
 -5-0-05-2حفاظت موضعی از ساختار قابل سوختن در معرض یا مواد قابل سوختن در معرض

هنگاميكه ف ضاهای پنهان غیرقابل سوختن يا ف ضاهای با قابلیت سوختن محدود كه نیاز به حفاظت ا سپرينکلر
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ندارند ،دارای محلهای در معرض قابل سوختن باشند و يا شامل قسمتهای قابل سوختن در معرض موضعي باشند،
مناحق قابل سوختن بايد مجاز به حفاظت به صورت زير باشند:
 -3اگر مناحق قابل سااوختن در معرض در پارتیشاانهای يا ديوارهای عمودی احراف همه يا يک بخش از فضااای
ب سته 3با شند ،يک رديف از ا سپرينکلرها كه نه در فوا صل بزرگتر از  )32ft(7/3mاز همديگر و نه در فوا صل بی شتر از
 )6ft(3/1mاز درون پارتی شن قرار گرفتهاند ،بايد مجاز به حفاظت سطح با شند .اولین و آخرين ا سپرينکلر در چنین
رديفي نبايد بیش از  )5ft(3/5mاز انتهای پارتیشن فاصله داشته باشند.
 -2اگر مناحق قابل سوختن در معرض يک صفحه افقي باشند ،منطقه قابل سوختن بايد مجاز به حفاظت توسط
اسااپرينکلرهای با فاصاالهبندی مجاز فضاااهای كم خطر باشااند .اسااپرينکلرهای اضااافي بايد در فواصاال كمتر از
)6ft(3/1mخارج از ضلل بیروني ناحیه و كمتر از  )32ft(7/3mنسبت به مركز اسپرينکلر مجاور ،در امتداد ضلل محیط
بیروني نصااب شااوند .هنگامي كه ضاالل بیروني به ديوار يا ديگر موانل ميرسااد ،اسااپرينکلر انتهايي نبايد بیش از
 )6ft(3/1mازديوار يا موانل فاصله داشته باشد.
 -2-05-2شفتهای عمودی
 -0-2-05-2كلیات

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )3-3-2-35-1يا بند ( )2-3-2-35-1را برآورده نمودهاند ،يک ا سپرينکلر بايد
در باالی شفتها نصب شود.
0-0-2-05-2
شاافتهای محصااور عمودی غیرقابل سااوختن ،با قابلیت سااوختن محدود ،غیرقابل دسااترس نیازمند حفاظت
اسپرينکلر نیستند.
-2-0-2-05-2

شاافتهای مکانیکي يا الکتريکي قا م غیرقابل سااوختن يا با قابلیت سااوختن محدود غیرقابل دسااترس نیازمند
حفاظت اسپرينکلر نیستند.

3 - Enclosure
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 -2-2-05-2شفتها با سطوح قابل سوختن
0-2-2-05-2

جايي كه شفتهای عمودی دارای سطوو قابل سوختن ميبا شند ،يک ا سپرينکلر بايد در هر سطح كف يک در
میان نصب شود.
-2-2-2-05-2

جايي كه ي ک شفت دارای سطوو قابل سوختن ا ست كه تو سط ا سپرينکلر بند ( )3-2-2-35-1قابل محافظت
نميباشد ،بايد توسط اسپرينکلر جداگانه محافظت شوند.
 -3-2-05-2شفتهای دردسترس با سطوح غیرقابل سوختن

در جايي كه شفتهای عمودی قابل د سترس دارای سطوو غیرقابل سوختن با شند ،يک ا سپرينکلر بايد نزديک
پايین نصب شود.
 -3-05-2پلکانها
 -0-3-05-2سازههای قابل سوختن

اسپرينکلرها بايد در زير تمام پلکانهای دارای ساختار قابل سوختن نصب شوند.
0-0-3-05-2

اسپرينکلرها بايد در باالی شفتهای پله قابل سوختن نصب شوند.
2-0-3-05-2

اسپرينکلرها بايد در زير پاگردهای هر حبقه نصب شوند.
3-0-3-05-2

اسپرينکلرها بايد در زير پايینترين پاگرد میاني نصب شوند.
 -2-3-05-2سازه غیرقابل سوختن
0-2-3-05-2

در محورهای پله غیرقابل سوختن دارای پلههای غیرقابل سوختن با نازکكاریهای غیرقابل سوختن يا با قابلیت
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سوختن محدود ،اسپرينکلرها بايد در باالی شفت و زير اولین پاگرد دسترسي باالی زير شفت نصب شوند.
2-2-3-05-2

در جايي كه شفتهای پله غیرقابل سوختن توسط ديوارها يا درها تقسیم شدهاند ،ا سپرينکلرها بايد در هر حرف
جداسازی فراهم شوند.
3-2-3-05-2

اسپرينکلرها بايد در زير پاگردها يا پلهها در جايي كه منطقه زيرين برای انبار استفاده شده است ،نصب شوند.
0-3-2-3-05-2

در صورتي كه ف ضای زير پله بهگونهای م سدود شده با شد ،كه امکان ا ستفاده از آن به منظور انبار يا ساير موارد
نباشد ،حذف شدن از فضای زير پلکان مجاز است.
0-2-3-05-2

ا سپرينکلرها پلکانهای خارجي كه ديوارهای آن حداقل  51درصد باز هستند و از سازه غیرقابل سوختن ساخته
شدهاند ،بايد مجاز به حذف شدن باشند.
 -3-3-05-2پلههایی كه به دو یا چند ناحیه سرویسدهی میكنند

هنگاميكه پلهها دارای بازشااوهايي به هر حرف از يک ديوار آتشبند(ها) ميباشااند ،اسااپرينکلرها بايد در محور
چفت در هر پاگرد هر حبقهای كه دارای چند بازشو هستند ،نصب شوند.
 -0-05-2بازشوهای عمودی
 -0-0-05-2كلیات

به غیر از مواردی كه در بند ( )3-3-35-1ذكر شده ا ست ،در جايي كه پلکان برقي ،پلکان يا ساير گ شودگيهای
داخل كف ،به وساایله دوربندی قا م محافظت نشااده اساات ،در جايي كه حفاظت با اسااپرينکلر مطابق با الزامات بند
( )2-6-1-7از ويرايش سوم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان بهعنوان جايگزين دوربند قا م مجاز شناخته شده
ا ست ،اين گ شودگيها بايد تو سط ا سپرينکلرهای با توزيل متراكم در تركیب با موانل دود و حرارت ،مطابق با بندهای
( )2-3-35-1و بند ( )7-3-35-1محافظت شوند.
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 -2-0-05-2موانع دود و حرارت

مشخ صات موانل دود و حرارت در بند ( )2-6-1-7از ويرايش سوم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ارا ه شده
است.
 -3-0-05-2توزیع اسپرینکلرها
0-3-0-05-2

اسپرينکلرها نبايد در فواصل بیشتر از  )6ft(3/1mاز همديگر قرا بگیرند و به فاصله  352mmتا  6in.( 715mmتا
 )32in.از موانل دود و حرارت سمت دور از روزنه قرار بگیرند.
2-3-0-05-2

در جايي كه اسااپرينکلرها نزديکتر از  )6ft(3/1mميباشااند ،تیغههای متقاحل بايد مطابق با بند ()2-3-7-6-1
فراهم شوند.
 -0-0-05-2بازشوهای بزرگ

در احراف باز شوهای بزرگ همچون نمونههايي كه در مراكز خريد ،آتريومها و سازههای م شابه يافت مي شوند ،در
جايي كه تمام سطوو و فضاهای مرتبط توسط اسپرينکلرهای خودكار مطابق با اين دستورالعمل حفاظت مي شوند و
در جايي كه بازشااوها دارای تمام ابعاد افقي بین لبههای مقابل  6(21ftمتری) يا بیشااتر ميباشااند و دارای مساااحت
( )3111ft2()97m2يا بیشتر است ،نیاز به اسپرينکلرها نزديک به هم و موانل دود و حرارت نميباشند .رعايت مبحث
سوم مقررات ملي ساختمان الزامي است.
 -5-05-2موتورخانه و چاه آسانسور
0-5-05-2

ا سپرينکلرها پا ش شي كنار ديواری بايد در پايین هر چاه آ سان سور در فا صله كمتر از  )2ft(1/63mدر باالی كف
گودال نصب شوند.
2-5-05-2

اسپرينکلری كه توسط بند ( )3-5-35-1در كف چاه آسانسور ،برای شفتهای آسانسوری كه با مصالح غیرقابل
سوختن دوربند شده و حاوی روغنهای هیدرولیکي قابل سوختن نميباشند ،مورد نیاز نیست.
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3-5-05-2

در موتورخانه آ سان سور ،ف ضاهای موتور آ سان سور ،ف ضاهای كنترل يا چاه آ سان سور ،در جايي كه تمام شرايط زير
مهیا شدهاند ،اسپرينکلرهای خودكار مورد نیاز نميباشند:
 -3اتاق موتورخانه آسااانسااور ،فضااای موتور ،اتاق كنترل ،فضااای كنترل يا چاه آسااانسااور تنها مختص تجهیزات
آسانسور ميباشند.
 -2اتاق ماشااین آسااانسااور ،اتاق ماشااین ،فضااای ماشاایني ،اتاق كنترل ،فضااای كنترل يا چاه آسااانسااور توسااط
آشکارسازهای دود يا ديگر اشکارسازهای خودكار حفاظت مي شوند ،مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 39613-3
«سیستمهای كشف و اعالم حريق برای ساختمانها -قسمت  :3دستورالعمل برای حراحي ،نصب ،راهاندازی و تعمیر و
نگهداری سیستمها در ساختمانها» ،نصب شده باشند.
 -7اتاق موتور آسانسور ،اتاق كنترل ،فضای كنترل يا چاه آسانسور از باقي ساختمان توسط ديوارها و مجموعههای
كف  /سقف يا بام  /سقف از بقیه ساختمان تو سط م صالح دارای نرخ مقاومت آتش برابر يا بزرگتر از مقادير م شخص
شده توسط كد ساختمان كاربردی جدا شده باشد.
 -3هیچگونه ماده نا مرتبط با تجهیزات آ سان سور مجاز به ذخیره در اتاقهای موتور آ سان سور ،ف ضاهای ما شیني،
اتاقهای كنترل ،فضاهای كنترل يا چاه آسانسور نباشد.
 -5ماشینآالت آسانسور نبايد از نوع هیدرولیک باشد.
0-5-05-2

ا سپرينکلرهای خودكار در اتاقهای موتور آ سان سور يا در باالی چاهها بايد از نوع نرخ دما معمولي يا دما متو سط
باشند.
5-5-05-2

اسپرينکلرهای پاششي باالزن ،پايینزن يا ديواری بايد در باالی مسیر آسانسور نصب شوند.
6-5-05-2

ا سپرينکلر الزام شده در بند ( ،)5-5-35-1در باالی چاه آ سان سور آ سان سورهای نفربر ،در صورتي كه م صالح چاه
آ سان سور از نوع غیر قابل سوختن يا با قابلیت سوختن محدود با شد و م صالح اتاق كابین الزامات ا ستاندارد ASME

 17.1را براورده ساخته باشد ،مورد نیاز نميباشد.
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 -7-5-05-2مصالح قابل سوختن معلق در آسانسورها
0-7-5-05-2

در جايي كه در آسااانسااورها از وسااايل معلق قابل سااوختن همچون كمربندهای اسااتیلي غیرحلقوی با پوشااش
االستومری يا با پوشش پلياورتاني استفاده شده است ،اسپرينکلرها بايد در باال و پايین چاه آسانسور نصب شوند.
 -6-05-2فضاهای زیر كفها ،عرشه باراندازهای بیرونی و سکوها
0-6-05-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-6-35-1را فراهم نمودهاند ،اساااپرينکلرها بايد در كل فضااااهای زير كف و
عرشه باراندازهای بیروني و سکوهای قابل سوختن نصب شوند.
2-6-05-2

ا سپرينکلرها بايد از ف ضاهای زير كفها ،عر شه باراندازهای بیروني و سکوها ،مجاز به حذف شدن با شند در جايي
كه تمام شرايط زير وجود داشته باشد:
 -3ف ضا برای اهداف انبار كردن درد سترس نبا شد و در مقابل مواد سوختني قابل جابجايي با باد محافظت شده
باشد.
 -2فضا شامل هیچگونه تجهیزاتي مثل تسمه نقالهها يا واحدهای گرمايشي سوختي نميباشد.
 -7كف باالی فضا از سازه بسته باشد.
 -3هیچگونه مايعات يا مواد قابل سوختن يا ا شتعالپذير و يا موادی كه در اثر آتش به مايعات احتراقپذير تبديل
ميشوند بر روی كف باالی فضا فرآوری و ذخیره نشده باشند.
 -7-05-2بیرونزدگیهای خارجی
0-7-05-2

به غیر از مواردی كه الزا مات ب ند های ( )7-3-35-1( ،)2-3-35-1يا ب ند ( )3-3-35-1را فراهم نمودها ند،
اسپرينکلرها بايد در زير بیرونزدگيهای خارجي با عرض بزرگتر از  )3/2m(3ftنصب شوند.
2-7-05-2

در جايي كه بیرونزدگيهای خارجي با مصاااالح غیرقابل ساااوختن يا با قابلیت ساااوختن محدود باشاااند ،حذف
اسپرينکلرها مجاز ميباشد.
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3-7-05-2

ا سپرينکلرها در زير بیرونزدگيهای خارجي سازه قابل سوختن مجاز به حذف شدن ميبا شند ،م شروط بر آنکه
نازکكاری نهايي در معرض روی بیرونزدگيهای خارجي غیرقابل سااوختن يا با قابلیت سااوختن محدود باشااند و
بیرونزدگيهای خارجي تنها شامل ف ضاهای پنهان دارای ا سپرينکلر بوده يا هر يک از ف ضاهای پنهان قابل سوختن
فاقد اسپرينکلر دارای شرايط زير باشد:
 -3فضاهای پنهان قابل سوختن كامالً پر شده با مواد عايق غیرقابل سوختن
 -2تصاارفات كمخطر يا خطر معمولي در جايي كه سااقفهای غیرقابل سااوختن يا با قابلیت سااوختن محدود
م ستقیماً ات صال يافته به پايین تیرچههای چوبي صلب برای ايجاد ف ضاهای تیرچه ب سته با حجم  )3/5m3(361ft3يا
كمتر ،شامل فضای زير عايق كه مستقیماً روی باال يا درون اتصاالت سقف در يک شیرواني اسپرينکلر شده قرار گرفته
است ]بند (()3(3-3-7-2-33ت) را ببینید[

 -7فضاهای پنهان روی بیرون زدگيهای خارجي كوچک كه از  )55ft2(5/3m2تجاوز نکنند.
0-7-05-2

ا سپرينکلرها بايد مجاز به حذف شدن از راهروهای خروجي بیروني با شند هنگاميكه ديوارهای بیروني راهرو 51
درصد باز باشند و هنگاميكه راهرو بهحور كامل از سازه غیرقابل سوختن باشند.
5-7-05-2

اسپرينکلرها بايد در زير بیرونزدگيهای خارجي با عرض بزرگتر از )2ft(1/6mروی مناحقي كه مواد قابل سوختن
ذخیره شدهاند نصب شوند.
 -2-05-2واحدهای مسکونی
 -0-2-05-2حمامها
0-0-2-05-2

اساااپرينکلرها در حمام هايي كه در واحدهای اقامتي ،هتل ها و متل ها قرار گرفتهاند و از  )55ft2(5/3m2بزرگتر
نميباشند و دارای ديوارها و سقفهای غیرقابل سوختن يا مواد با قابلیت سوختن محدود ميباشند( ،شامل ديوارها و
سقفهای پشت هر دوش يا وان) ،مورد نیاز نميباشند.
 -2-0-2-05-2كمدها و آبدارخانهها

اسااپرينکلرها در كمدهای لباسها ،مواد غذايي و گنجههای ملحفه در واحدهای اقامتي ،هتلها و متلها در جايي
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كه فضای منطقه از  )23ft2(2/2m2تجاوز نميكند ،نصب اسپرينکلر الزامي نیست ،مشروط بر آنکه ديوارها و سقفها با
مواد غیرقابل سوختن يا مواد با قابلیت سوختن اندک پوشیده شده باشند.
 -1-05-2كمدهای لباس بیمارستان
در كمدهای لباس اتاق خواب بیمار در بیمار ستانها در جايي كه م ساحت كمد از  )1/55m2(6ft2بی شتر نبا شد
ن صب ا سپرينکلر الزامي نی ست ،به شرط آنکه فا صله از ا سپرينکلر در اتاق خواب بیمار تا ديوار پ شتي كمد از حداكثر
فاصله مجاز در بند ( )2-7-5-1بیشتر نباشد.
 -01-05-2مناطق مخزن كتاب و اتاق بایگانی
در جايي كه كتابها و فايلهای بايگاني شااده در قفسااههای كتاب باز ثابت ،ذخیره شاادهاند ،اسااپرينکلرها بايد
مطابق با يکي از موارد زير باشد:
 -3در جايي كه فاصله بین دفلکتورهای اسپرينکلر و باالی قفسهها  )31in.(353mmيا بیشتر باشند.
 -2در جايي كه فاصااله  )31in.(353mmبین دفلکتورهای اسااپرينکلر و باالی قفسااهها ،نميتواند حفظ شااود،
اسپرينکلرها بايد در همه راهروها و در همه رديفهای قفسه ،با فاصله بین اسپرينکلرهای در امتداد راهرو كه از 32ft
بیشتر نميباشند ،مطابق با شکل ( -31-35-1الف) ،نصب شوند.
 -6در جايي كه فاصله  )31in.(353mmبین دفلکتورهای اسپرينکلر و باالی قفسهها نميتواند حفظ شود و در جايي
كه تقساایمكنندههای عمودی قفسااه غیر كامل بوده و اجازه توزيل آب به راهروهای مجاور را ميدهند ،اسااپرينکلرها
بايد مجاز به حذف شاادن در راهروهای متناوب در هر رديف باشااند و در جايي كه بازشااوهای تهويه در كف رديفها
فراهم شدهاند ،اسپرينکلرها بايد ،مطابق شکل ( -31-35-1ب) ،بهصورت عمودی يک در میان ،قرار بگیرند.

شکل  -01-5-2الف -اسپرینکلرها در قفسههای كتاب چندردیفی با تقسیمكنندههای عمودی كامل
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شکل  -01-05-2ب -اسپرینکلرها در قفسههای كتاب چندردیفی با تقسیمكنندههای عمودی غیركامل

 -00-05-2تجهیزات الکتریکی
0-00-05-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )7-33-35-1فراهم نمودهاند ،حفاظت اساااپرينکلر بايد در اتاقهای تجهیزات
الکتريکي مورد نیاز باشد.
2-00-05-2

اسپرينکلر در اتاقهای تجهیزات الکتريکي جايي كه تمام شرايط زير مهیا شده است مورد نیاز نميباشند:
 -3اتاق تنها مختص تجهیزات الکتريکي ميباشد.
 -2تنها تجهیزات الکتريکي نوع خشک استفاده شده باشد.
 -7تجهیزات در يک فضای بسته دارای  2ساعت مقاومت در برابر آتش نصب شده است.
 -3هیچگونه انبارش مواد قابل سوختن مجاز به ذخیره شدن در اتاق نميباشد.
 -02-05-2آونها و اجاقهای صنعتی
 -03-05-2حفاظت از كانالها
در جايي كه تو سط مقام قانوني م سئول يا كد يا ا ستاندارد مرجل ،حفاظت از كانال الزام شده با شند ،بايد الزامات
بند ( )32-5-1فراهم شود.
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 -0-03-05-2محل اسپرینکلرها
0-0-03-05-2

به غیر از مواردی كه الزامات بند ( )2-3-37-35-1يا بند ( )7-3-37-35-1را فراهم نمودهاند ،كانالها بايد دارای
يک اسپرينکلر ،در باالی هر رايزر عمودی و در نقطه میاني محل شکست كانال ،قرار گرفته شود.
2-0-03-05-2

در صورتي كه رايزر عمودی ،در خارج ساختمان قرار گرفته و در معرض مواد قابل سوختن باشند ،درون ساختمان
تعبیه شده و خروجي دود و رايزر عمودی دارای فاصله افقي حداقل  )25ft(3/6mباشد ،نصب اسپرينکلر الزامي نیست.
3-0-03-05-2

داكت های تخلیه افقي بايد دارای اساااپرينکلر قرار گرفته روی مراكز  )31ft(7mباشاااد كه در فاصاااله كمتر از
 )5ft(3/5mاز ورودی داكت شروع شده باشند.
 -2-03-05-2حفاظت در مقابل انجماد

ا سپرينکلرها در داكتهای تخلیه در معرض انجماد بايد بهحور منا سب در مقابل انجماد محافظت شوند( .بند (-1
 )3-3-36را ببینید).
 -3-03-05-2دسترسی اسپرینکلر

بايد برای بررسي ،آزمون ،تعمیر و نگهداری همه اسپرينکلرها ،امکان دسترسي فراهم باشد.
 -0-03-05-2صافیها

يک صافي در مسیر ،دارای استاندارد يا گواهينامه ،بايد در منبل آب اصلي قبل از اسپرينکلرهای دارای  - kفاكتور
اسمي كمتر از ) k-2.8(40نصب شود.
 -00-05-2سقفهای مشبک
سقفهای مشبک تنها بايد در زير اسپرينکلرها در جايي كه يکي از موارد زير برآورده شده است نصب گردند:
 -3سااقفهای مشاابک كه در آنها ،كوچکترين بعد روزنهها ) 14 in. (6/3mm ،يا بزرگتر ميباشااد ،در جايي كه
ضخامت يا عمق مواد از كوچکترين بعد روزنه بزرگتر نباشد و در جايي كه چنین روزنههايي  31درصد مساحت مواد
سقف را تشکیل ميدهند .فاصله بین اسپرينکلرها روی سقف مشبک ،بايد مطابق با يکي از موارد زير باشد:
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الف -در تصرفات كمخطر ،در جايي كه فاصله بین اسپرينکلر (هم اسپرينکلرهای پاششي و هم اسپرينکلرهای نوع
قديمي) كمتر از  )31ft31ft(7m×7mميبا شد ،حداقل فا صله  )31in.(353mmبايد بین دفلکتورهای ا سپرينکلر و
سطح بااليي سقف م شبک فراهم شده با شد .در جايي كه فا صله بین بزرگتر از  )31ft 31ft(7m×7mولي كمتر از
 )32ft31ft(7m7/3mميباشااد يک فاصااله حداقل  )23in.(631mmاز اسااپرينکلرهای پاشااشااي و يک فاصااله
 ) 76in.(933mmاز اساااپرينکلرهااای نوع قااديمي بااايااد فراهم شاااود .در جااايي كااه فاااصااالااه بین بزرگتر از
 )7m7/3m(32ft31ftميباشد يک فاصله حداقل ( )31in.()3239mmبايد فراهم شود.
ب -در ت صرفات با خطر معمولي ،سقفهای م شبک بايد تنها در جايي مجاز به ن صب زير ا سپرينکلرهای پا ش شي
باشند كه فاصله بین اسپرينکلرها كمتر از  )31ft31ft(7m×7mميباشد ،حداقل فاصله  )23in.( 631mmبايد بین
دفلکتورهای اساااپرينکلر و ساااطح بااليي ساااقف مشااابک فراهم شاااده باشاااد .در جايي كه فاصااله بین بزرگتر از
 )7m×7m(31ft×31ftباشد ،يک فاصله حداقل  )76in.(933mmبايد فراهم شود.
انواع ديگر سقفهای م شبک بايد مجاز به ن صب زير ا سپرينکلرها با شند در جايي كه آنها برای چنین خدماتي
دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند و مطابق با دستورالعملهای موجود در هر بسته از مواد سقف نصب شده باشند.
 -05-05-2سقفهای كاذب حساس به گرما
0-05-05-2

سقفهای كاذب حساس به گرما بايد مجاز به نصب زير اسپرينکلرها باشند در جايي كه سقفها برای اين كاربرد
تا ید شده و مطابق با شرايط استاندارد يا گواهينامه خود نصب شدهاند.
2-05-05-2

سقفهای كاذب حساس به گرما نبايد در زير اسپرينکلرهای واكنش سريل يا اسپرينکلرهای پوشش گسترده قرار
گیرند ،مگر اينکه بهحور ويژه برای آن كاربرد دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
3-05-05-2

سااقفهای كاذب حساااس به گرما و مصااالح بهكار رفته در سااقف ذكر شااده ،نبايد بهعنوان سااقفهای اصاالي در
محتوای اين دستورالعمل در نظر گرفته شوند.
0-05-05-2

لولهكشي نصب شده در باالی سقفهای كاذب حساس به گرما ،نبايد بهعنوان لولهكشي پنهان در نظر گرفته شود.
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5-05-05-2

اسپرينکلرها نبايد در زير سقفهای كاذب حساس به گرما نصب شوند.
 -06-05-2اسپرینکلرهای نوع قدیمی
0-06-05-2

به غیر از موارد مورد نیاز توسااط بند ( )2-36-35-1يا بند ( ،)7-36-35-1اسااپرينکلرهای نوع قديمي نبايد در
نصب جديد استفاده شوند.
2-06-05-2

اسپرينکلرهای نوع قديمي بايد در حاقهای انبار پوست نصب شوند.
3-06-05-2

ا ستفاده از ا سپرينکلرهای نوع قديمي بايد در جايي كه خ صی صههای ساختاری يا ديگر موقعیتهای ويژه نیازمند
توزيل آب ويژهای باشند ،مجاز ميباشد.
 -07-05-2سن نمایش
0-07-05-2

ا سپرينکلرها بايد در زير سقف سن نمايش ،در ف ضاهای زير سن نمايش شامل مواد قابل سوختن يا سن نمايش
ساخته شده از مواد قابل سوختن و در تمام فضاهای مجاور و اتاقهای تعويض لباس ،انبارها و كارگاهها نصب گردند.
2-07-05-2

در جايي كه حفاظت قوس صحنه نمايش مورد نیاز مي باشد ،يک سیستم سیالبي با اسپرينکلرهای باز در فواصل
 )7ft(1/9mو كمتر از ساامت ساان پرده نمايش و قوس پرده نمايش قرار گرفته ،با فواصاال حداكثر  )6ft(3/1mروی
مركز به مركز ،بايد فراهم گردند( .برای حراحي به فصل  33مراجعه شود)
 -02-05-2پلکان خارجی
پلکان خارجي يا ديگر سازهها با كفهای نا كامل ،اگر با رايزرهای مستقل لولهكشي شده باشند ،بايد در محاسبه
اندازه لوله ،بهعنوان يک مطنبق تلقي شوند.
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 -01-05-2خمهای برگشتی
0-01-05-2

به غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )3-39-35-1( ،)7-39-35-1يا ( )5-39-35-1فراهم شااادهاند ،خمهای
برگشااتي بايد در جايي كه اسااپرينکلرهای پايینزن از يک منبل آب تصاافیه شااده ،يک حوضااچه يا مخزنهای روباز
تأمین ميشوند ،بايد مورد استفاده قرار گیرند.
-2-01-05-2

خمهای برگشتي بايد به باالی خطوط انشعابي بهمنظور جلوگیری از تجمل رسوب در لوله رابط رو به پايین مطابق
با شکل ( )2-39-35-1اتصال يابند.

شکل  -2-01-05-2آرایش خمهای برگشتی

3-01-05-2

خمهای برگشتي برای سیستمهای سیالبي مورد نیاز نميباشند.
0-01-05-2

خمهای برگشتي در جايي كه اسپرينکلرهای پايینزن خشک استفاده شدهاند ،مورد نیاز نميباشند.
5-01-05-2
خمهای برگشتي برای سیستمهای لوله تر در جايي مورد نیاز نميباشند كه اسپرينکلرها با  -kفاكتور اسمي از k-

) 11.2(160يا بزرگتر استفاده شده است.
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 -21-05-2لولهكشی اسپرینکلرهای زیرسقف
0-21-05-2

در نصبهای جديد برای تغذيه اسپرينکلرهای زيرسقف بهكار برده شوند ،كه انتظار ميرود حداقل اندازه خروجي
 )3in.(25mmفراهم شود.
2-21-05-2

در نصااابهای جديد ،فراهم نمودن حداقل خروجيهای  )3in.(25mmبا تبديلهای روپیچ تو پیچ آچارخور برای
تطبیق با اسپرينکلرهای اتصال يافته مستقیم به اتصاالت خط انشعابي برای مهیا كردن بهینهسازیهای آينده سیستم
مجاز است.
3-21-05-2

هنگامي كه ساایسااتمها برای مطابقت با سااقف جديد اضااافه شااده حراحي جديد ميشااوند ( ،)revampedتبديل
روپیچ تو پیچ آچارخور خروجيهای اسااپرينکلر اسااتفاده شااده برای باز و انتهايي جديد يا لوله رابطه روی به پايین
جديد حذف شوند.
 -0-21-05-2اصالحات جزئی سیستمهای طارحی شده براساس جداول پیش تعیین شده
0-0-21-05-2

هنگامي كه يک سیستم حراحي شده براساس جداول پیش تعیین شود مجدداً حراحي مي شود ،يک لوله رابط با
حولي كه از  )3in.(311mmبزرگتر نباشد ،بايد مجاز به نصب در اتصاالت خط انشعابي باشد.
2-0-21-05-2

تمام لولهكشي به غیر از لوله رابط مجاز شده در بندهای ( )3-3-21-35-1و ( )7-3-21-35-1بايد حداقل دارای
قطر  )3in.(25mmمظابق با شکل ( )2-3-21-35-1باشند.
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شکل  -2-0-21-05-2لوله رابط و زانویی كاهنده تغذیه اسپرینکلر زیر سقف

3-0-21-05-2
هنگاميكه انشعابگیری دو اسپرينکلر سقف از يک خروجي از انشعاب موجود برای لوله ضروری ميباشد ،استفاده
از لوله رابط كه حول حداكثر  )3in.(311mmبا رزوه مشااابه اندازه خروجي بايد مجاز باشااند مشااروط به آنکه يک
محاسبه هیدرولیکي تأيید نمايد كه نرخ جريان حراحي مطابق با شکل ( )7-3-21-35-1قابل دسترسي خواهد بود.

شکل  -3-0-21-05-2اسپرینکلرها در فضاهای پنهان و زیر سقف
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0-0-21-05-1

در جايي كه يک باز و انتهايي برای اتصال يافتن به يک اسپرينکلر متصل شده است ،در جايي كه حراحي وابسته
به محاسبات زمین شناسي بر روی سیستم مورد نیاز ميباشد ،استفاده از لولههای با قطر كوچکتر از )3in.( 25mm
مجاز نميباشد.
 -5-21-05-2اصالحات جزئی سیستمهای طراحی شده براساس محاسبات هیدرولیکی
0-5-21-05-2

هنگامي كه ا صالحات جز ي روی سی ستمهای با حراحي هیدرولیکي انجام مي شود ،هر تبديل روپیچ تو پیچ بايد
حذف شود و نصب يک لوله رابط با قطر حداكثر تا  ،)3in.(311mmدر اتصاالت خط انشعابي بايد مجاز باشند.
2-5-21-05-2

محاسبات برای تأيید اينکه نرخ جريان حراحي سیستم قابل دسترسي است ،بايد فراهم شوند.
3-5-21-05-2

هنگامي كه دو اسااپرينکلر سااقف جديد از يک خروجي از انشااعاب موجود برای لوله ضااروری ميباشااد ،هرگونه
 bushingبايد حذف شود و استفاده از يک لوله رابط با حداكثر قطر  )3in.(311mmو نیز استفاده از يک رزوه با اندازه
مشااابه خروجي بايد مجاز باشااد ،مشااروط به آنکه يک محاساابه هیدرولیکي تأيید نمايد كه نرخ جريان حراحي قابل
حصول خواهد بود.
0-5-21-05-2

در جايي كه ي ک باز و انتهايي ،برای اتصال يافتن به يک اسپرينکلر متصل شده است ،در جايي كه حراحي وابسته
به محا سبات زلزله ،بر روی سی ستم مورد نیاز ميبا شد ،ا ستفاده از لولههای رابط با قطر كوچکتر از ،)3in.(25mm
مجاز نميباشد.
 -20-05-2لوله خشک دفنی
0-20-05-2

در جايي كه ضروری است تا لوله تحت فشار هوا ،زير زمین قرار گیرد ،لوله بايد در برابر خوردگي محافظت شود.
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2-20-05-2

در جايي كه يک اتصال واشردار دارای استاندارد يا گواهينامه برای سرويا هوا دفني اتصال يافته است ،استفاده
از لوله چدني يا آهن ريختهگری محافظت نشده ،مجاز است.
 -22-05-2زیربخشهای سیستم
در جايي كه شیرهای كنترل حبقه يا زون مجزا فراهم ن شدهاند ،يک ات صال فلنجي يا يک بو شن مکانیکي بايد در
رايزر در هر حبقه برای اتصاالت به لولهكشي سرويادهنده به حبقات با مساحت بیش از  )5111ft2(365m2استفاده شود.
 -23-05-2فضای باالی سقفها
0-23-05-2

در جايي كه ف ضاها دارای سقفهايي با شند كه پايینتر از باقي مکانها ميبا شند ،ف ضاهای باالی اين سقف كوتاه
بايد دارای اسااپرينکلر باشااند مگر اينکه با قوانین بند ( )2-3-35-1برای فضاااهای پنهان اسااپرينکلر نشااده مجاز،
مطابقت كند.
2-23-05-2

در جايي كه فضای باالی يک سقف پايین آمده دارای اسپرينکلر ميباشد ،سیستم اسپرينکلر بايد مطابق با قوانین
بند ( )2-3-33و بخش ( )7-32باشند.
3-23-05-2

در جايي كه يک ف ضای غیرقابل سوختن در باالی يک سقف پايین آمده ،غیرقابل سوختن يا با قابلیت سوختن
اندک وجود دا شته با شد كه صرف ًا به دلیل وجود راه ،از يک حرف به يک ف ضای تحت پو شش كه دارای ا سپرينکلر
مي با شد ،سی ستم ا سپرينکلر تنها بايد مجاز به گ سترش تا ف ضای  1/6برابری ري شه مربل م ساحت حراحي سی ستم
اسپرينکلر در فضای مجاور باشد.
0-3-23-05-2

سیستم اسپرينکلر حداقل بايد به میزان  )23ft(3/2mدرون فضای باالی سقف گسترش يابد.

 -06-2نصب لولهكشی
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 -0-06-2شیرها
 -0-0-06-2شیرهای كنترل
 -0-0-0-06-2كلیات
0-0-0-0-06-2

هر سی ستم ا سپرينکلر بايد با يک شیر دارای ن شانگر دارای ا ستاندارد يا گواهينامه در يک محل قابل د ستر سي
مجهز شده باشد و بهگونهای قرار گرفته باشد كه تمام منابل خودكار تأمین آب كنترل شوند.
2-0-0-0-06-2
حداقل يک شیر دارای نشانگر دارای استاندارد يا گواهينامه بايد در هر منبل تأمین آب نصب شود.
3-0-0-0-06-2

الزامات بند ( )32-3-3-36-1برای اتصال آتشنشاني نبايد بهكار گرفته شوند و نبايد شیر قطل و وصل در ات صال
آتشنشاني وجود داشته باشد.
 -2-0-0-06-2نظارت
0-2-0-0-06-2

شیرها روی ات صاالت به منابل آب ،شیرهای كنترل بخ شي و شیرهای جداكننده و ديگر شیرها در لولههای منبل
به ا سپرينکلرها و ديگر سی ستمهای احفای حريق پايه آبي ثابت ،بايد با يکي از روشهای زير مورد نظارت و برر سي
قرار گیرند:
 -3ايستگاه مركزی ،اختصاصي ،يا سرويا سیگنالدهي راه دور
 -2سرويا سیگنالدهي محلي كه سبب ايچاد يک سیگنال قابل شنیدن در يک نقطه ثابت ميشود.
 -7شیرهای قفل شده در وضعیتهای درست و صحیح
 -3شیرهای قرار گرفته در وضعیتهای محصور شده (فنا شده) تحت كنترل مالک ،مهر و موم شده در وضعیت
باز كه بهصورت هفتگي مطابق يک برنامه تأيید ،مورد بازرسي قرار گیرد.
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2-2-0-0-06-2

شیرهای كنترل حبقه در ساختمانهای بلند مرتبه و شیرهای كنترلكننده جريان به اسپرينکلرها ،در سیستمهای
سیکل بسته بايد مطابق با بند ( )3-3-2-3-3-36-1يا بند ( )2-3-2-3-3-36-1باشند.
3-2-0-0-06-2

الزامات بند ( )3-2-3-3-36-1نبايد برای شیرهای دروازهای با جعبه سطحي ماشینرو بهكار گرفته شوند.
0-2-0-0-06-2

در جايي كه شیرهای كنترل در باال ن صب شدهاند ،بايد بهگونهای قرار گرفته با شند كه ن شانگر تیر از كف زيرين
قابل رويت باشد.
5-2-0-0-06-2

يک مجموعه جلوگیری از جريان برگ شتي دارای ا ستاندارد يا گواهينامه مجاز ا ست تا به عنوان يک شیر كنترل
در نظر گرفته شود مشروط به آنکه هر دو شیر كنترل برای استفاده در سیستم حفاظت در برابر آتش سیستم دارای
استاندارد يا گواهينامه باشند و شیر كنترل اضافي ديگری مورد نیاز نميباشد.
 -3-0-0-06-2شیرهای یک طرفه
0-3-0-0-06-2

در جايي كه بیش از يک منبل تأمین آب وجود دا شته با شد ،يک شیر يک حرفه بايد در هر ات صال وجود دا شته
باشد.
2-3-0-0-06-2

يک ابزار جلوگیری از جريان برگشتي استاندارد شده ،بايد بهعنوان يک شیر يک حرفه در نظر گرفته شود و شیر
يک حرفه اضافي ديگر مورد نیاز نميباشد.
3-3-0-0-06-2

جايي كه مخزنهای ديافراگمي با پمپهای آتشنشاااني خودكار اسااتفاده شاادهاند ،هیچگونه شاایر يک حرفه در
اتصال مخزن ديافراگمي مورد نیاز نميباشد.
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0-3-0-0-06-2

شیرهای يک حرفه بايد در يک موقعیت عمودی يا افقي مطابق با استاندارد يا گواهينامه خود نصب شوند.
5-3-0-0-06-2

در جايي كه يک سیستم اسپرينکلر لوله تر مجزا با يک اتصال آتشنشاني مجهز شده است ،شیر هشدار بهعنوان
شیر يک حرفه در نظر گرفته ميشود و به شیر يک حرفه اضافي ديگر نیاز نحواهد بود.
 -0-0-0-06-2شیرهای كنترل به همراه شیرهای یک طرفه
0-0-0-0-06-2

در يک اتصااال عملكننده بهعنوان يک منبل تأمین ،شاایرهای دارای نشااانگر دارای اسااتاندارد يا گواهينامه يا
شیرهای نشانگر دارای علمک بايد در دوحرف تمام شیرهای يک حرفه مورد نیاز در بند ( )7-3-3-36-1نصب شوند.
2-0-0-0-06-2

شیر كنترل آب شهری ( شیر كنترل فاقد ن شانگر) بايد مجاز به عمل كردن به عنوان يک شیر يک حرفه سمت
منبل باشند.
3-0-0-0-06-2

الزامات بند ( )3-3-3-3-36-1نبايد برای شیرهای يک حرفه قرار گرفته در لولهك شي ات صال آتشن شاني بهكار
گرفته شوند و نبايد هیچگونه شیر يک حرفه در لولهكشي اتصال آتشنشاني باشد.
0-0-0-0-06-2

در جايي كه اتصااال شااهر بهعنوان تنها منبل خودكار تأمین برای يک ساایسااتم اسااپرينکلر لوله تر عمل ميكند،
الزامات بند ( )3-3-3-3-36-1نبايد بهكار رود و نیز يک شیر يک حرفه روی سی ستم سمت شیر يک حرفه يا شیر
يک حرفه هشدار ،مورد نیاز نميباشد.
 -5-0-0-06-2شیرهای یک طرفه برای مخازن ثقلی

بايد مخازن ثقلي ،دارای شیرهای با نشانگر دارای استاندارد يا گواهينامه ،بر روی دو حرف شیر يک حرفه ،باشند.
 -6-0-0-06-2پمپها

هنگامي كه يک پمپ در يک پمپ خانه قابل سااوختن قرار ميگیرد يا در معرض خطر ناشااي از آتش يا سااقوط
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ديوارها قرار دارد و يا هنگامي كه يک مخزن درون سرويا آتشنشاني اختصاصي تغذيه شده توسط يک منبل ديگر
تخلیه مي شود و يا شیرها يک حرفه در ات صال بايد در يک چاله ( )pitقرار گرفته با شند يا اينکه شیر كنترل بايد از
نوع دارای علمک نشانگر قرار گرفته در يک فاصله امن خارج ساختمان ،باشد.
 -7-0-0-06-2قابلیت دسترسی شیر كنترل

تمام شیرهای كنترل بايد در جايي كه قابل دسترس و بدون مانل ،قرار گرفته باشند.
 -2-0-0-06-2شناسایی شیر كنترل

بايد در هر شیر ،برای تشخیص عملکرد و آن چیزی كه كنترل ميكند ،عاليم شناسايي فراهم شده باشند.
 -2-0-06-2شیرهای كاهنده فشار
0-2-0-06-2

در بخشهايي از سیستم كه تمام اجزاء برای فشارهای بی شتر از  )32/3bar(335psiدارای استاندارد يا گواهينامه
نیستند و پتانسیل برای فشار آب معمولي (شرايط بدون آتش سوزی) بیش از  )32/3bar(335psiوجود داشته باشد،
يک شااایر كاهنده فشاااار دارای اساااتاندارد يا گواهينامه بايد نصاااب شاااود و برای يک فشاااار خروجي كه بیش از
 )33/73bar(365psiدر حداكثر فشار ورودی نميباشد ،تنطیم شود.
2-2-0-06-2

فشارسنجها بايد در هر دو حرف ورودی و خروجي هر شیر كاهنده فشار فشارسنج ،نصب شوند.
3-2-0-06-2

يک شیر احمینان 3كه كوچکتر از  )1/5in.(37mmنباشد ،بايد در حرف تخلیه شیر كاهنده فشار برای عمل كردن
در فشاری كه از فشار درجهبندی شده اجزای سیستم بیشتر نميباشد ،فراهم شده شود.
0-2-0-06-2

بايد يک شیر نشانگر دارای استاندارد يا گواهينامه ،در حرف ورودی هر شیر كاهنده فشار ،فراهم شود مگر اينکه
شیر كاهنده فشار مطابق الزامات استاندارد يا گواهينامه ،برای استفاده به عنوان يک شیر نشانگر مورد تأيید باشد.

1- Relief
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5-2-0-06-2

بايد تجهیزات مورد نیاز در پايین دست همه شیرهای كاهنده فشار ،برای آزمون های جريان در سیستم اسپرينکلر
مورد نظر ،فراهم شوند.
 -3-0-06-2شیرهای دارای علمک نشانگر
0-3-0-06-2

در جايي كه شیرهای علمک ن شانگر ا ستفاده شدهاند ،آنها بايد بهگونهای تنظیم شوند كه باالی علمک  1/1mتا
 72in.(3/1mتا  )31in.باالی كف تمام شده باشد.
2-3-0-06-2

بايد شیرهای دارای علمک ن شانگر ،به حور صحیح ،در جايي كه الزم ا ست ،در مقابل آ سیب مکانیکي ،محافظت
شوند.
3-3-0-06-2

الزامات بند ( )3-7-3-36-1نبايد برای شیرهای داری علمک نشانگر ديواری بهكار گرفته شوند.
 -0-0-06-2شیرهای در

چاله3

-0-0-0-06-2كلیات

در جايي كه فراهم نمودن يک شیر دارای علمک نشانگر غیرعملي باشد ،شیرها با اجازه مقام قانوني مسئول ،بايد
مجاز به قرارگیری در چالهها باشند.
 -2-0-0-06-2ساختار چاله شیر
0-2-0-0-06-2

هنگامي كه چالههای شیر استفاده مي شوند ،چالههای شیر بايد دارای اندازه كافي باشند و برای بررسي ،عملیات،
آزمون كردن ،نگهداری و حذف تجهیزات موجود در آن ،قابل دسترسي باشد.

3- Pit
2- Poured-in-place
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2-2-0-0-06-2

چالههای شیر بايد برای محفاظت درست و صحیح تجهیزات نصب شده ،در برابر حركت و جابجايي زمین ،انجماد
و تجمل آب ،ساخته و چیدمان يافته باشند.
3-2-0-0-06-2

بتون ريخته شااده در محل 3يا بتون از پیش ساااخته شااده ،با  /يا بدون تقويتكنندهها و يا آجر (همه وابسااته به
شرايط خاک و اندازه چاله ميباشند) ،بايد از مواد مناسب برای ساختن چالههای شیر باشند.
0-2-0-0-06-2

ديگر مواد مورد تأيید ،بايد مجاز به استفاده برای ساختن چاله شیر ،باشند.
5-2-0-0-06-2

جايي كه سطح آب پايین است و خاک متخلخل ميباشد ،بايد سنگ ريزه يا شن مجاز به استفاده برای كف چاله
باشند ].شکل (الف -2-33-1-ب) برای يک چیدمان پیشنهادی را ببینید[

6-2-0-0-06-2

چالههای شیر قرار گرفته در يا نزديک پايه رايزر يک تانک مرتفل بايد مطابق با استاندارد حراحي شده باشند.
 -3-0-0-06-2نشانهگذاری چاله شیر
محل شیر بايد بهحور واضح نشانهگذاری شود و پوشش چاله بايد از موانل فاقد و دور از موانل باشد.

 -2-06-2تخلیه
 -0-2-06-2كلیات

تمام لوله و اتصاالت اسپرينکلر بايد بهگونهای نصب شده باشند كه سیستم بتواند تخلیه شود.
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 -2-2-06-2سیستمهای لوله تر
0-2-2-06-2

در سیستمهای لوله تر ،لولههای اسپرينکلر بايد مجاز به نصب همسطح باشند.
2-2-2-06-2

لولهكشي كه در آن به دام ميافتد بايد مطابق با بند ( )5-2-36-1تخلیه شود.
 -3-2-06-2سیستمهای لوله خشک و پیشعملگر

بايد برای تخلیه ،لولهكشااي شاایبدار باشااد همانگونه كه در بند ( )3-7-2-36-1از حريق بند ()7-7-2-36-1
بیان شده است.
 -0-3-2-06-2سیستمهای لوله خشک در مناطق سردخانهای

در سی ستمهای لوله خ شک ،خطوط ان شعابي حداقل بايد به میزان  1/5in.(3mm/mدر  )31ftو لولههای ا صلي
بايد به میزان حداقل  1/25in.(2mm/mدر  )31ftدر مناحق سردخانهای شیبدار باشند.
 -2-3-2-06-2سیستمهای پیشعملگر

در سیستمهای پیشعملگر ،خطوط انشعابي بايد دارای حداقل شیب  1/5in.(3mm/mدر  )31ftو لولههای اصلي
بايد حداقل شیب  1/25in.(2mm/mدر  )31ftباشند.
 -3-3-2-06-2سیستمهای لوله خشک و پیشعملگر در مناطق سردخانهای

خطوط انشااا عابي حدا قل با يد به میزان  1/5in.(3mm/mدر  )31ftو لو له های اصااالي با يد به میزان حدا قل
 1/5in.(3mm/mدر  )31ftدر مناحق سردخانهای شیبدار باشند.
 -0-2-06-2سیستم ،تخلیه اصلی یا تخلیه اتصاالت تخلیه منطقهای
0-0-2-06-2

تمهیداتي بايد برای تخلیه كامل و صحیح تمام بخشهای سیستم اتخاذ شود.
2-0-2-06-2

اتصاالت تخلیه برای سیستمهای تأمینكننده رايزر و لولههای اصلي ،بايد مطابق با اندازههای نشان داده شده در
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جدول ( )2-3-2-36-1باشند.
جدول  -2-0-2-06-2اندازه تخلیه
رایزر یا اندازه اصلی ()in.

اندازه اتصال تخلیه ()in.

باال تا 2

3
4
1
 1يا بزرگتر
4
فقط 2

2/5؛  7؛7/5
 3و بزرگتر

يا بزرگتر

3-0-2-06-2

در جايي كه يک شیر(های) كنترل بخش دروني يا كف ،در نظر گرفته شده است ،بايد با يک اتصال تخلیه ،دارای
حداقل اندازه نشااان داده شااده در جدول ( ،)2-3-2-36-1بهمنظور تخلیه آن بخشااي از ساایسااتم كه با يک شاایر
منطقهای كنترل ميشود ،تجهیز بشود.
0-0-2-06-2

تخلیهها بايد به خارجي يا به يک ات صال تخلیهگر قادر به جابجايي يک جريان باشد ،منتقل شود ] شکل (الف-1-
 -2-3-33ب) را ببنید[.
5-0-2-06-2

برای تخلیه سی ستمهای دارای شیرهای كاهنده ف شار ،تخلیه؛ ات صاالت تخلیه و همه لولهك شي تخلیه و جريان
پايیند ست ،بايد به اندازه ای با شد كه اجزای يک جريان حداقل برابر با بی شترين میزان دبي ف شار آب مورد نیاز قابل
تأمین ،با شیر كاهنده فشار را فراهم آورد.
6-0-2-06-2

بايد اتصاااالت آزمون مورد نیاز بر اساااس بند ( ،)3-3-33-1مجاز به اسااتفاده بهعنوان اتصاااالت تخلیه لولههای
اصلي ،باشند.
7-0-2-06-2

در جايي كه ات صاالت تخلیه ،برای شیرهای كنترل كف به يک رايزر تخلیه معمول و صل شده با شد ،بايد رايزر
تخلیه يک سايز بزرگتر از هر سايز اتصال تخلیه متصل به آن ،باشد.
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2-0-2-06-2

هنگامي كه لوله كشاااي تخلیه ،از حريق ديوار به بیرون امتداد يافته باشاااد و در جايي كه در معرض انجماد قرار
دارند ،بايد حداقل  (3ft)3/22mاز لوله تخلیه در معرض ،در يک منطقه گرم بین شااایر تخلیه و ديوار خارجي ،قرار
بگیرد.
 -5-2-06-2تخلیههای كمکی
0-5-2-06-1

در جايي كه يک تغییر در جهت لولهكشي سبب جلوگیری از تخلیه لولهكشي سیستم از حريق شیر تخلیه اصلي
ميشود ،تخلیههای كمکي بايد فراهم شوند.
2-5-2-06-2

تخلیههای كمکي برای سیستمهای لوله تر و سیستمهای پیشگیری در مناحقي كه در معرض انجماد نميباشند.
0-2-5-2-06-2

در جايي كه ظرفیت بخشهای به دام افتاده غیرقابل دسااترس لوله  )51gal(319litيا بیشااتر ميباشااد ،تخلیه
كمکي بايد شامل يک شیری باشد كه كوچکتر از  )3in.(25mmنبوده و به يک محل قابل دستر سي لولهكشي شده
باشد.
2-2-5-2-06-2

در جايي كه ظرف یت بخش های به دام اف تاده غیر قا بل دساااترس لو له ،بیشاااتر از  )51gal(319litو كمتر از
 )51gal(319litميبا شد ،تخلیه كمکي بايد شامل يک شیری  )3⁄4in.(21mmيا بزرگتر و درپوش 3يا يک مغزی 2و
سرپوش 7باشد.
3-2-5-2-06-2

در جايي كه ظرفیت بخشهای به دام افتاده لولهها كمتر از  )51gal(319litميباشااد يکي از آرايشهای زير بايد
فراهم شود:

3- Plug
2- Nipple
3- Cap
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 -3يک تخلیه كمکي بايد از يک مغزی و سرپوش يا درپوش كه كوچکتر از  )1/ 5in.(35mmنباشد ،تشکیل شده
باشد.
 -2در جايي كه لولهك شي سی ستم ميتواند تو سط حذف يک ا سپرينکلر آويزان منفرد تخلیه شود ،تخلیه كمکي
برای بخشهای به دام افتاده كوچکتر از  )51gal(319litمورد نیاز نميباشد.
 -7در جايي كه بو شنهای انعطافپذير يا ديگر ات صاالت به راحتي جدا مي شوند ،مغزی و درپوش يا سرپوش بايد
مجاز به حذف شدن باشند.
0-2-5-2-06-2

در سی ستمهای لوله تر و سی ستمهای پی شگیری محافظتكننده محیطهای غیر انجمادی ،تخلیههای با ات صال
زاويهدار ،مورد نیاز نميباشند.
 -3-5-2-06-2تخلیههای كمکی برای سیستمهای لوله خشک و سیستم های پیشعملگر
0-3-5-2-06-2

در محلهای در معرض يخبندان ،تخلیه های كمکي قرار گرفته آنها ،بايد قابل دسترسي باشند.
2-3-5-2-06-2

در دماهای يخبندان ،تخلیههای كمکي قرار گرفته در مناحق نگهداری شااده ،بايد قابل دسااترس باشااند و بايد از
شیری كوچکتر از  )3in.(25mmو دارای سرپوش ،يا يک مغزی و يا يک درپوش ،تشکیل شده باشد.
3-3-5-2-06-2

در جايي كه ظرفیت بخش های به دام افتاده لوله كمتر از  )51gal(319litمي باشاااد ،تخلیه كمکي بايد از يک
شیری كه كوچکتر از  )1/5in.(37mmنباشد و يک درپوش يا يک مغزی و يا سرپوش تشکیل شده باشد.
0-3-5-2-06-2

برای  dropsلوله تأمینكننده ا سپرينکلرهای آويزان خشک ن صب شده ،تخلیههای كمکي ،مطابق با بند ()2-2-3
نميباشند.
5-3-5-2-06-2

در جايي كه ظرفیت بخشهای به دام افتاده غیرقابل دسااترسااي لولهكشااي ساایسااتم ،بیشااتر از )51gal(319lit
ميباشااد ،تخلیه كمکي بايد شااامل دو شاایر  )3in.(25mmو يک مغزی به منظور تخلیه میعانات51mm×715mm ،
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( 2in.در  )32in.يا معادل آن باشااد و به حور قابل دسااترس مطابق با شااکل ( )5-7-5-2-36-1يا يک ابزار دارای
استاندارد يا گواهينامه برای اين سرويا قرار گرفته باشد.

شکل -5-3-5-2-06-2تخلیه كمکی سیستم خشک

6-3-5-2-06-2

بايد برای لولههای انشااعابي به دام افتاده مجاور چندگانه ،تخلیههای با اتصااال زاويهدار ،فراهم شااوند و تنها بايد
 )3in.(25mmباشد .خطوط تخلیه با اتصال زاويهدار بايد دارای حداقل شیب  1/5in. ]3mm/mدر ( [)31ftباشند.
7-3-5-2-06-2

ساایسااتمهای دارای تخلیه در نقاط پايین ،بايد دارای يک عالمت در شاایر لوله خشااک يا پیشعملگر باشااند كه
نشاندهنده تعداد تخلیهها در نقاط پايیني و محل هر تخلیه مجزا باشد.
 -6-2-06-2خروجی شیرهای تخلیه
0-6-2-06-2

اتصاالت دروني مستقیم نبايد بین تخلیههای اسپرينکلر و مجرای فاضالب ساخته شوند.

فصل هشتم -الزامات نصب

11/10/22

213

2-6-2-06-2

خروجي تخلیه بايد مطابق با مقررات بخش سالمت يا آب باشند.
3-6-2-06-2

درجايي كه لولههای تخلیه در زير زمین دفن شدهاند ،لوله مقاوم به خوردگي تأيید شده ،بايد استفاده شوند.
0-6-2-06-2

لولههای تخلیه نبايد در فضاهای كور زير ساختمان خاتمه يابند.
5-6-2-06-2

در جايي كه در معرض اتم سفر ميبا شند ،لولههای تخلیه بايد با يک زانويي رو به پايین خم شده به پايین مجهز
گردند.
6-6-2-06-2

لولههای تخلیه بايد برای جلوگیری از در معرض بودن با هرگونه از بخش پر شااده از آب ساایسااتم اسااپرينکلر با
شرايط انجماد چیدمان يابند.
 -3-06-2مقررات برای سیستمهای شستشو
0-3-06-2

همه سیستمهای اسپرينکلر بايد با حجم مناسبي از آب ،برای شستشو چیدمان يابند.
2-3-06-2

بايد در انتهای تمام لولههای اصلي انشعابها ،اتصاالت با قابلیت حذف ساده ،فراهم شوند.
3-3-06-2

بايد در لوله به اندازه  )3/25in.(72mmيا بزرگتر ،همه لولههای اصلي انشعابها بايد خاتمه يابند.
0-3-06-2

همه خطوط ان شعابي روی سی ستمهای شبکهای بايد برای آ سان نمودن ش ست شو با حجم منا سبي از درآمد،
چیدمان يافته باشند.
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 -0-06-2حفاظت از لولهكشی
 -0-0-06-2حفاظت از لولهكشی در مقابل یخزدگی
0-0-0-06-2

در جايي كه هر بخش از يک سیستم در معرض يخزدگي قرار داشته باشد و به راحتي نميتوان دما را در يا باالی
 )31oF(3oCنگه داشت ،سیستم بايد بهعنوان يک سیستم لوله خشک يا سیستم پیشعملگر نصب شود.
0-0-0-0-06-2
در جايي كه روشهای جايگزين جلوگیری از انجماد ،مطابق با يکي از روشهای توصیف شده در بند (-3-3-36-1
 )2تا بند ( )3-3-3-3-36-1فراهم شده باشد ،الزامات بند ( ،)3-3-3-36-1نبايد بهكار گرفته شوند.
2-0-0-06-2

برای اين اهداف ،مناحق فاقد گرمايش ،بايد مجاز باشااند تا به وساایله ساایسااتمهای ضااد انجماد يا توسااط ساااير
سیستمهای بهحور ويژه استاندارد يا گواهينامه شده ،حفاظت شوند.
3-0-0-06-2

در جايي كه لولههای منبل پر شده با آب در باالی زمین ،رايزرها ،سیستم رايزرها ،يا شبکههای تغذيه عبوركننده
از مناحق باز ،اتاقهای سااارد ،راهروها يا ديگر مناحق در معرض دماهای زير  ،)31oF(3oCلوله بايد مجاز باشاااند در
مقابل يخزدگي تو سط پو ششهای عايق ،پو شش ضد برفک يا ساير و سیلههای نگه دا شتن دما حداقل بین ( 3oCو
 31oF( )31/9oCو  ،)321oFحفاظت شوند.
0-0-0-06-2

سیستمهای نوار حرارتي دارای استاندارد يا گواهينامه مطابق با بندهای ( )3-3-3-3-36-1و ()2-3-3-3-36-1
مجاز ميباشند.
0-0-0-0-06-2

در مدت اسااتفاده برای حفاظت خطوط انشااعابي ،بايد ساایسااتمهای نوار حرارتي ،بهحور ويژه ،برای اسااتفاده در
خطوط انشعابي ،استاندارد يا گواهينامه بشوند.
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2-0-0-0-06-2

بايد نظارت الکتريکي سیستم نوار حرارتي ،تأيید نمايد كه مدار جرياندار است.
5-0-0-06-2

بايد ،هنگامي كه محا سبات اتالف حرارت انجام شده تو سط يک متخ صص ،تأيید نمايد كه سیستم دچار يخزدگي
نمي شود ،در اين صورت ،لولهك شي پر شده از آب ،مجاز به ن صب در مناحقي با دمای كمتر از  ،)3oC(31oFا ست
(ميباشد).
 -2-0-06-2حفاظت لولهكشی در مقابل خوردگی
0-2-0-06-2

در جايي كه شرايط خوردگي ،به دلیل وجود رحوبت يا بخار ناشي از مواد شیمیايي خورنده يا هر دوی آنها وجود
داشته باشد ،در اين صورت ،نوع خاصي از اتصاالت ،لولهها و آويزها كه مقاوم به خوردگي ميباشند بايد استفاده شوند
و يا يک پوشش محافظ در تمام سطوو در معرض محافظت نشدة سیستم اسپرينکلر ،بايد بهكار گرفته شود.
2-2-0-06-2

در جايي كه منابل آب يا شرايط محیطي ،به عنوان خ صو صیات خورنده غیرعادی شناخته شوند ،لولهك شي بايد
دارای نساابت مقاومت خوردگي ( )CRRبرابر يک يا بیشااتر باشااد و ساایسااتم بايد مطابق با بند ( ،)5-3-23بهینه و
اصالو شود.
3-2-0-06-2

در جايي كه شرايط خورندگي وجود دارد يا لولهكشي در معرض عوامل جوَی باشد ،انواع لوله ،اتصاالت و آويزهای
مقاوم به خوردگي يا پوششهای مقاوم به خوردگي محافظ ،بايد مورد استفاده قرار گیرند.
0-2-0-06-2

در جايي كه لوله استیل به صورت دفني استفاده ميشود ،لوله بايد در مقابل خوردگي محافظت شود.
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 -3-0-06-2محافظت لولهكشی در مناطق پرخطر
0-3-0-06-2

لولهكشااي غیردفني اصاالي سااروياهای اختصاااصااي ،نبايد از مناحق پرخطر عبور كند و بايد به از آساایبهای
مکانیکي و آتش محافظت شوند.
2-3-0-06-2

بايد لولهكشي روی غیردفني اصلي سروياهای اختصاصي مجاز باشد تا در مناحق پرخطر محافظت شده با يک
سیستم اسپرينکلر خودكار ،قرار بگیرند.
 -5-06-2حفاظت رایزرهای در معرض صدمات مکانیکی
رايزرهای ا سپرينکلر در معرض صدمات مکان یکي ،بايد تو سط موانل فوالدی ،بتوني يا ساير و سايل تأيید شده،
محافظت شوند.
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 -07-2متعلقات سیستم
 -0-07-2هشدارهای اسپرینکلر  /جریان آب
 -0-0-07-2هشدارهای جریان آب محلی

بايد بر روی هر سیستم اسپرينکلر دارای بیش از  21عدد اسپرينکلر ،يک هشدار جريان آب محلي فراهم شود.
 -2-0-07-2ابزارهای تأخیرانداز

بر روی هر شیر يک حرفه هشدار استفاده شده تحت شرايط فشار آب متغیر ،يک ابزار تأخیرانداز بايد نصب شود.
 -3-0-07-2هشدار شرایط آزمون مسیر فرعی (بایپس)
0-3-0-07-2

شیرهای هشدار ،لوله خشک ،پیشگیری و سیالبي ،بايد با هشدار شرايط آزمون مسیر فرعي (بایپا) برای يک
سو یچ هشدار الکتريکي ،زنگ آبي يا هر دو سازگار و مناسب باشد.
2-3-0-07-2
اتصال مسیر فرعي (بایپا) آزمون هشدار ،برای شیرهای هشدار ،لوله خشک ،پیشگیری و سیالبي بايد در سمت
منبل آب سیستم فراهم شوند و با يک شیر كنترل و تخلیه برای لولهكشي هشدار ،مجهز شده باشند.
3-3-0-07-2

اتصال مسیر فرعي (بایپا) آزمو ن هشدار ،برای شیرهای هشدار روی رايزر ،مجاز است كه سمت سیستم شیر
هشدار قرار بگیرد.
0-3-0-07-2

بايد يک شیر يک حرفه ،بین محفظه میاني شیر لوله خشک و ابزار هشدار جريان آب نصب شود بهگونهای كه از
جريان ناشي از اتصال مسیر فرعي (بایپا) آزمون هشدار ،به محفظه میاني شیر لوله خشک ،در حول آزمون هشدار
از حريق هشدار اتصال مسیر فرعي (بایپا) آزمون هشدار ،جلوگیری كند.
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 -0-0-07-2شیرهای كنترل دارای نشانگر
0-0-0-07-2

در جايي كه شیر كنترل ،در محل اتصال به يک كنتاكتور نوع فشار يا زنگ آبي ،نصب شده است ،در اين صورت،
بايد از نوع دارای نشانگر باشد.
2-0-0-07-2

چنین شیرهايي ،بايد در موقعیت مهر و موم شده (پلمپ شده) ،به صورت الکتريکي نظارت شوند.
 -5-0-07-2متعلقات – با عملکرد مکانیکی
0-5-0-07-2

برای همه انواع سیستمهای اسپرينکلر استفادهكننده از هشدارهای زنگ آبي ،يک صافي  ) 3 4 in. (21mmدارای
استاندارد يا گواهينامه ،بايد در خروجي هشدار ابزار تشخیص جريان آب ،نصب شود.
2-5-0-07-2
در جايي كه ي ک محفظه تأخیری در اتصال با يک شیر هشدار ،استفاده شده باشد ،صافي بايد در خروجي محفظه
تأخیری قرار گیرد مگر اينکه محفظه تأخیری با يک صافي يکپارچه در خروجي خود ،مجهز شده باشد.
 -6-0-07-2اتصاالت هشدار – ساختمانهای بلند مرتبه

هنگامي كه آتش به دلیل ارتفاع ساختمان بايد از داخل مهار شود ،وسايل هشدار اضافي زير بايد مهیا شوند:
 -3هر سیستم اسپرينکلر روی هر حبقه بايد با يک ابزار جريان آب مجزا مجهز شده باشد .ابزار نشانگرجريان آب
بايد به يک سیستم هشدار ،اتصال يافته باشد بهگونهای كه عمل كردن يک اسپرينکلر ،سیستم هشدار را فعال كند ،و
محل ابزار نشانگر جريان فعال شده ،بايد بر روی يک اعالم كننده و  /يا ثبتكننده ،مشخص شده باشد .اعالمكننده يا
ثبات ،بايد در حبقه همکف در محل ،د ستر سي نیروهای آتشن شاني ،در يک ساختمان تحت مراقبت پیو سته مركز
كنترل امنیت يا در هر دو محل ،قرار گرفته باشد.
 -2در جايي كه محل درون ساااختمانهای محافظت شااده ،جايي كه ساایگنالهای هشاادار يا نظارتي ،دريافت
مي شوند و تحت نظارت پیو سته توسط شخص تأيید شده در ا ستخدام مالک نميبا شند ،يک ات صال بايد برای انتقال
يک سیگنال به ايستگاه مركزی دور ،مهیا شده باشد.
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 -7بايد يک سیگنال متمايز ،برای ت شخیص شرايطي كه عملکرد ر ضايتبخش سی ستم ا سپرينکلر مختل شده
باشد ،فراهم شود.
 -2-07-2اتصاالت آتشنشانی
0-2-07-2

به غیر از مواردی كه در الزامات بند ( )2-2-33-1مشااخص شاادهاند ،يک اتصااال آتشنشاااني بايد همانند بخش
توصیف شده در بند ( )2-33-1مطابق با شکل ( )3-2-33-1مهیا شود.

شکل  -0-2-07-2اتصال آتشنشانی

2-2-07-2

سیستمهای زير نیازمند يک اتصال آتشنشاني نميباشند:
 -3ساختمانهايي كه در خارج از محدوده تحت پوشش سازمان آتشنشاني ،قرار گرفتهاند.
 -2سیستمهای سیالبي با ظرفیت باال كه از ظرفیت پمپاژ آتشنشاني بیشتر است.
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 -7ساختمانهای يک حبقه كه مساحت آنها از  )2111ft2(316m2بیشتر نباشد.
 -3-2-07-2اندازه

اندازه لوله برای اتصال آتشنشاني بايد مطابق با يکي از موارد زير باشد:
 -3اندازه لوله برای اتصاالت پمپ آتشنشاني ،بايد حداقل  )3in.(311mmباشد.
 -2اندازه لوله برای اتصاالت قايق آتشنشاني ،بايد حداقل  )6in.(351mmباشد.
 -7برای سااایساااتمهای محاسااابه شاااده به روش هیدرولیکي ،اتصاااال آتشنشااااني بايد مجاز اسااات كه از
)3in.(311mmكوچکتر باشد ،ولي نبايد از اندازه بزرگترين رايزری كه به آن سرويادهي ميكند ،كمتر باشد.
 -0-2-07-2چیدمان

به شکل ( )3-2-33-1مراجعه كنید.
0-0-2-07-2

اتصال آتشنشاني بايد بر روی سیستم سمت شیر يک حرفه منبل آب باشد.
0-0-0-2-07-2

اتصال آتشنشاني نبايد به لولهكشي خط انشعابي متصل شود.
2-0-0-2-07-2
اتصال آتشنشاني بايد مجاز باشد تا به لولهكشي اصلي روی سیستمي كه عمل ميكند ،متصل شود.
2-0-2-07-2

برای سیستمهای مجزا ،اتصال آتشنشاني بايد به صورت زير نصب شود:
 -3سی ستم تر -در سمت سی ستم ها شیرهای كنترل ،تنظیم و ه شدار سی ستم ( شکل (الف )3-3-36-1-را
ببینید)؛
 -2سیستم خشک -بین شیر كنترل سیستم و شیر لوله خشک؛
 -7سیستم پیشگیری -بین شیر پیشگیری و شیر يک حرفه روی سیستم سمت شیر پیشگیری؛
 -3سیستم سیالبي -روی سیستم سمت شیر سیالبي.
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3-0-2-07-2

برای سی ستمهای چندگانه ،ات صال آتش ن شاني بايد بین شیرهای كنترل منبل و شیرهای كنترل سی ستم ات صال
يابد.
0-0-2-07-2

در جايي كه اتصال آتشنشاني به لولهكشي دفني اتصال يافته است ،الزامات بندهای ( )2-3-2-33-1و (-33-1
 )7-3-2نبايد بهكار گرفته شوند.
5-0-2-07-2

در جايي كه ات صال آتشن شاني ،تنها به بخ شي از ساختمان سرويا ميدهد ،تابلويي ن صب شود كه ن شاندهنده
مناحق تحت پوشش باشد.
6-0-2-07-2

ات صاالت آتشن شاني بايد در نزديکترين نقطه د ستر سي خودروهای آتشن شاني يا در محلي قرار گیرند كه مورد
تأيید مقام قانوني مسئول ميباشد.
 -6-0-2-07-2عالئم
0-7-0-2-07-2

هر اتصال آتشنشاني به سیستمهای اسپرينکلر بايد توسط يک عالمت دارای حروف برجسته يا حک شده ،حداقل
با ارتفاع  )3in.(25/3mmتا صاافحه يا خود اتصااال ،درج شااده باشااد -برای مثالAUTOSPKR.,OPENSPKR., :
AND STANDPIPE.

2-7-0-2-07-2

همچنین يک عالمت بايد مشخصكننده فشار مورد نیاز در ورودیها ،برای انتقال بیشترين دبي و فشار مورد نیاز
سیستم باشد.
3-7-0-2-07-2

در جايي كه ف شار مورد نیاز سی ستم كمتر از  )351psi(31/7barا ست ،عالمت مورد نیاز در بند (-3-3-2-33-1
 )2مورد نیاز نميباشد.
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2-0-2-07-2

اتصاالت آتشنشاني نبايد در حرف مکش پمپهای آتشنشاني متصل شوند.
1-0-2-07-2

اتصاالت آتشنشاني بايد به حور صحیح مهاربندی شوند.
 -5-2-07-2شیرها
0-5-2-07-2

در هر اتصال آتشنشاني بايد يک شیر يک حرفه دارای استاندارد يا گواهينامه ،نصب شود و نیز در يک محل قابل
دسترس قرار بگیرد.
2-5-2-07-2

در لولهكشي اتصال آتشنشاني هیچ شیر قطل و وصلي نبايد وجود داشته باشد.
 -6-2-07-2تخلیه

لولهكشااي بین شاایر يک حرفه و كوپلینگ شاایلنگ خارجي ،بايد به يک قطره جملكن خودكار 3مورد تأيید در
مناحق در معرض يخبندان ،مجهز شده باشند.
 -3-07-2سنجهها
0-3-07-2

بايد يک فشارسنج با اتصال حداقل  ،)1/25in.(6mmدر سامانة تخلیه اصلي ،در هر تخلیه اصلي در ارتباط با شیر
كنترل كف و در روی حرف ورودی و خروجي هر شیر كاهش فشار ،نصب شود.
2-3-07-2

هر اتصال سنجه ،بايد با يک شیر قطل و وصل و نیز تمهیداتي برای تخلیه ،مجهز شده باشند.

1- Approved - automatic drip
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3-3-07-2

فشارسنج های مورد نیاز بايد تأيید شده باشند و نیز بايد دارای حداكثر حدی باشند كه كمتر از دو برابر فشار كار
نرمال سیستم در نقطه نصب ،نباشد.
0-3-07-2
سنجهها بايد بهگونهای نصب شوند كه جدا كردن آن مقدور بوده و بايد در جايي دور از يخبندان ،قرار گیرند.

 -0-07-2اتصاالت سیستم
 -0-0-07-2اتصاالت آزمون تخلیه اصلی
0-0-0-07-2

بايد در محلهايي كه امکان آزمونهای جريان منابل آب و اتصاااالت وجود دارند ،اتصاااالت آزمون تخلیه اصاالي
فراهم شوند.
2-0-0-07-2

آنها بايد بهگونهای ن صب شوند كه در زمان كافي شیر بتواند ،كامالً باز شده و احمینان حا صل شود كه آزمون
صحیح و بدون صدمه ناشي از آب ،انجام شده است.
-3-0-0-07-2

اندازه اتصاالت تخلیه اصلي بايد مطابق با بندهای ( )3-2-36-1و ( )6-2-36-1باشند.
 -2-0-07-2سیستمهای لوله تر
0-2-0-07-2

برای هر ساایسااتم ،بايد برای آزمون هر ابزار هشاادار جريان آب ،يک اتصااال آزمون هشاادار ،دارای حداقل قطر
 ،)3in.(25mmمنتهي به اريفیا لبه صاااف ،3مقاوم به خوردگي ،با جرياني معادل يا كمتر از جريان يک اسااپرينکلر،
دارای كوچکترين فاكتور  kنصب شده بر روی سیستم شخصي ،فراهم شود.

3- Orifice
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2-2-0-07-2

شیر اتصال آزمون بايد در دسترس باشد.
3-2-0-07-2

تخلیه بايد به خارج ،بهگونهای انجام گیرد كه در يک تخلیه ،قادر به پذيرش كل جريان تحت ف شار سی ستم ،يا به
يک محل ديگر ،به صدمه ناشي از آب منجر نشود.
-0-2-0-07-2

اتصال آزمون آتش بايد مجاز به نصب در هر محلي روی سیستم اسپرينکلر آتش جريان پايیني هشدار جريان آب
باشند.
 -3-0-07-2سیستمهای لوله خشک
0-3-0-07-2

يک اتصااال آزمون پیمايش يا منیوفولد 3با قطر حداقلي ،)3in.(25mmمنتهي به يک اريفیا لبه صاااف ،مقاوم به
خوردگي و با فراهم نمودن يک جريان برابر با جريان ا سپرينکلر نوع ن صب شده بر روی سی ستم م شخص ،بايد ن صب
شود.
2-3-0-07-2

يک ات صال آزمون پیمايش يا منیوفولد ،بايد در انتهای دورترين لوله ا سپرينکلر در باالترين حبقه قرار گیرد و بايد
به يک شیر قطل و و صل در د سترس و يک درپوش كه از  )3in.(25mmكوچکتر نبا شد ،مجهز شده با شد و حداقل
يکي از آنها بايد از آلیاژ برنج باشد.
3-3-0-07-2

به جای يک درپوش ،يک مغزی و يک سرپوش ،قابل قبول ميباشد.

3- Maniufold
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0-3-0-07-2

هنگامي كه ظرفیت (حجم) سی ستم لوله خ شک مطابق با بندهای ( )3-7-2-3( ،)7-7-2-3( ،)2-7-2-3يا (-3
 )5-7-2تعیین مي شود ،يک اتصال آزمون پیمايش بايد مجاز باشد تا جرياني معادل با يک اسپرينکلر را مطابق با بند
( )3-7-3-33-1تا بند ( ،)7-7-3-33-1فراهم كند.
5-3-0-07-2

هنگامي كه ظرفیت (حجم) سی ستم لوله خ شک مطابق با بند ( )3-7-2-3تعیین مي شود ،موارد زير بايد اعمال
شوند:
 -3هنگامي كه جريان از چهار اسپرينکلر ميباشد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد برای شبیه سازی دو اسپرينکلر،
بر روی هر دو خط انشعابي ،چیدمان يابد.
 -2هنگامي كه جريان از ساااه اساااپرينکلر مي باشاااد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد حوری چیدمان يايد تا دو
اسپرينکلر ،بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرد و يک اسپرينکلر نیز بر روی خط انشعابي مجاور بعدی جای داده
شود.
 -7هنگامي كه جريان از دو اساااپرينکلر مي باشاااد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد بهگونهای آرايش يابد تا دو
اسپرينکلر بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرند.
 -3هنگامي كه جريان از يک ا سپرينکلر ميبا شد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد برا ساس الزامات بند (-3-33-1
 )3-7تا ( ،)7-7-3-33-1برای يک اتصال آزمون پیمايش ،نصب شود.
 -0-0-07-2سیستمهای پیشگیری
0-0-0-07-2

يک اتصال آزمون ،بايد بر روی يک سیستم پیشگیری استفادهكننده از هوا نظارتي 3فراهم شود.
-2-0-0-07-2

ات صال ا ستفاده شده برای كنترل سطح آب آ ستر زده شده ، 2بايد برای آزمون عملکرد ه شدارهای پايشكننده
فشار هوای نظارتي ،در نظر گرفته شود.

3- Upervisory air
2- Priming
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3-0-0-07-2

برای ساایسااتمهای پیشااگیری همبند دوتايي ،يک اتصااال آزمون پیمايش يا منیوفولد كه دارای قطر كوچکتر از
 )3in.(25mmنباشد و منتهي به يک اريفیا لبه صاف مقاوم به خوردگي بايد نصب شود .اريفیا لبه صاف مقاوم به
خوردگي ،برای فراهم نمودن يک جريان برابر با جريان اسپرينکلر نوع نصب شده بر روی سیستم مشخص ،ميباشد.
0-0-0-07-2

برای سی ستمهای پی شگیری قفل شده دوتايي ،يک ات صال آزمون پیمايش يا منیوفولد ،بايد در انتهای دورترين
لوله اساااپرينکلر در باالترين حبقه قرار گیرد و بايد به يک شااایر قطل و وصااال در دساااترس و يک درپوش كه از
 )3in.(25mmكوچکتر نباشد ،مجهز شده باشد و حداقل يکي از آنها بايد از آلیاژ برنج باشد.
-5-0-0-07-2

به جای يک درپوش ،يک مغزی و يک سرپوش قابل قبول ميباشد.
6-0-0-07-2

هنگامي كه ظرفیت (حجم) سی ستم پی شگیری همبند دوتايي مطابق با بندهای ( )3-3-7-2-7-3و (-7-2-7-3
 )2-3يا بند ( )7-3-7-2-7-3تعیین مي شود ،يک ات صال آزمون پیمايش ،بايد مطابق با بندهای ( )7-3-3-33-1تا
( ،)5-3-3-33-1مجاز به فراهم نمودن يک جريان معادل با يک اسپرينکلر باشد.
7-0-0-07-2

هنگامي كه ظرفیت (حجم) ساایسااتم پیشااگیری همبند دوتايي مطابق با بند ( )3-3-7-2-7-3تعیین ميشااود،
موارد زير بايد اعمال گردند:
(حجم) سیستم لوله خشک مطابق با بند ( )3-7-2-3تعیین ميشود ،موارد زير بايد اعمال گردند:
 -3هنگامي كه جريان از چهار اسپرينکلر ميباشد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد برای شبیه سازی دو اسپرينکلر،
بر روی هر دو خط انشعابي ،چیدمان يابد.
 -2هنگامي كه جريان از ساااه اساااپرينکلر مي باشاااد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد حوری چیدمان يايد تا دو
اسپرينکلر ،بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرد و يک اسپرينکلر نیز بر روی خط انشعابي مجاور بعدی جای داده
شود.
 -7هنگامي كه جريان از دو اساااپرينکلر مي باشاااد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد بهگونهای آرايش يابد تا دو
اسپرينکلر بر روی دورترين خط انشعابي قرار گیرند.
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 -3هنگامي كه جريان از يک ا سپرينکلر ميبا شد ،منیوفولد آزمون پیمايش ،بايد برا ساس الزامات بند (-3-33-1
 )7-7تا ( ،)5-7-3-33-1برای يک اتصال آزمون پیمايش ،نصب شود.
 -5-0-07-2سیستمهای سیالبی

در سیستم سیالبي ،اتصال تست (بازرسي) ،مورد نیاز نیست.
 -6-0-07-2ابزارهای جریان برگشتی
 -0-6-0-07-2شیرهای جلوگیری از جریان برگشتی

بايد در جريان پايیني تمام شیرهای جلوگیری از جريان برگشتي و برای آزمونهای جريان در سیستم مورد نیاز،
وسايل مهیا شده باشند.
 -2-6-0-07-2نصب برروی سیستمهای موجود

در صورتي كه شیرهای جلوگیری از جريان برگشتي روی سیستمهای موجود نصب شوند ،بايد دارای آنالیز
هیدرولیکي كامل ،شامل محاسبات هیدرولیکي تجديد نظر شده ،احالعات جديد جريان آتش و تمام اصالوسازیهای
ضروری سیستم برای منطبق كردن افت بار اضافي ،باشند.
 -5-07-2اتصاالت كوچک شیلنگ
 -0-5-07-2اتصاالت شیلنگ كوتاه ][)32mm(0/5in.

0-0-5-07-2

در جايي كه الزم است يک اتصاالت كوچک شیلنگ ] [)3/5in.(71mmبايد نصب شوند.
0-0-0-5-07-2

برای رسیدن همه بخشهای منطقه به اندازه شیلنگ  ،)71ft(9/3m+)311ft(71/5mبايد شیرها جانمايي شود.
2-0-0-5-07-2

در جايي كه ساختمان به حور كامل توسط يک سیستم اسپرينکلر تأيید شده ،محافظت ميشود ،برای استفاده
ساكنین ساختمان ،به وجود خطوط شیلنگ  ،)3/5in.(71mmنیاز نميباشد.
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3-0-0-5-07-2

در جايي كه توسط مقام قانوني مسئول تأيید شود ،محل شیرها ،به افزايش فاصلههای مشخص شده در بند (-1
 ،)3-3-3-5-33مجاز ميباشند.
2-0-5-07-2

ات صاالت شیلنگ ،نیاز به فراهم نمودن الزامات سی ستمهای شیلنگ كالس  IIتعريف شده مطابق د ستورالعمل
نصب سیستمهای لوله ايستاده و شیلنگي آتشنشاني ،نميباشد.
3-0-5-07-2

اتصاالت شیلنگ بايد توسط يکي از موارد زير تأمین شود:
 -3هیدارنت بیروني ساختمان؛
 -2سیستم لولهكشي مجزا برای اتصاالت كوچک شیلنگ كوتاه؛
 -7اتصاالت شیلنگ شیردار روی رايزرهای اسپرينکلر ،در جايي كه چنین اتصاالتي از جريان باالدستي همه شیرهای
كنترل اسپرينکلر تشکیل شدهاند؛
 -3سیستمهای اسپرينکلر مجاور؛
 -5در مناحق انبارهای قفسااه ای ،ساایسااتم اسااپرينکلر سااقفي در مناحق مشااابه (به شاارحي كه اسااپرينکلرهای
قفسهای ،در منطقه مشابه فراهم شده باشند و به صورت مستقل كنترل شوند)
 -6در مکانهايي كه تحت پو شش يک سی ستم لوله اي ستاده نميبا شند ،لولهك شي سقفي سی ستم ا سپرينکلر در
همان محل اتصال شیلنگي؛
0-0-5-07-2

اتصاالت شیلنگي استفاده شده برای اهداف آتشنشاني ،تنها بايد مجاز به اتصال به سیستمهای اسپرينکلر لوله تر
باشند كه تحت تأثیر محدوديتهای زير ميباشند:
 -3لولههای تغذيهكننده اتصال شیلنگي ،نبايد بههیچ لولهايي با قطر كوچکتر از  ،)2/5in.(65mmمتصل شود.
 -2در جايي كه لولهكشي بهصورت حلقهای يا شبکهای و يا هیدرولیکي حراحي شده باشد؛ الزامات بند (-33-1
 ))3( 3-3-5به كار نرفته و حداقل اندازه لوله بین لوله تغذيهكننده اتصاااال شااایلنگي و منبل ،ميتواند به
 )2in.(53mmكاهش يابد.
 -7برای لولهكشااي ساارويادهنده به يک اتصااال شاایلنگي ،لوله بايد دارای حداقل اندازه  )3in.(25mmبرای
مسیرهای افقي تا
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 -3برای لولهكشااي عملكننده در اتصاااالت شاایلنگ چندگانه ،دورها بايد به حور كلي حداقل )3/5in.(71mm
باشند.
 -5لولهكشي بايد برای دورهای عمودی حداقل  )3in.(25mmباشد.
 -6در جايي كه فشااار باقيمانده در يک خروجي  )3/5in.(71mmدر روی يک اتصااال شاایلنگ بیش از 6/9bar
( )311psiباشاااد ،يک ابزار تنظیمكننده فشاااار بايد برای محدود كردن فشاااار باقي مانده در خروجي تا
 6/9(311psiبار) فراهم شود.
 -2-5-07-2اتصاالت شیلنگ برای استفاده آتشنشانی
0-2-5-07-2

در ساااختمانهای با فضاااهای با خطرات اندک يا معمولي ،شاایرهای شاایلنگ  )2/5in.(63mmبرای اسااتفاده
آتشنشاني ،بايد مجاز به اتصال يافتن به رايزرهای سیستم اسپرينکلر لوله تر ،باشند.
2-2-5-07-2

محدوديتهای زير بايد بهكار گرفته شوند:
 -3هر اتصال از يک لوله ايستاده كه بخشي از يک سیستم مشترک با يک سیستم اسپرينکلر ميباشد ،بايد دارای
يک شیر كنترل مجزا و شیر يک حرفه با اندازه مشابه با اتصال باشد.
 -2حداقل اندازه رايزر بايد  )3in.(312mmباشااد ،مگر اينکه محاساابات هیدرولیکي نشااان دهد كه يک رايزر با
اندازه كوچکتر اسپرينکلر را كفايت ميكند و جريان شیلنگ اين اجازه را بدهد.
 -7هر ا سپرينکلر م شترک با رايزر لوله اي ستاده ،بايد با يک شیر كنترل رايزر مجهز با شد تا امکان جدا سازی يک
رايزر بدون قطل كردن منبل به ديگر رايزرها از منبل مشاااابه تغذيه ،فراهم شاااود( .برای اتصااااالت آتشنشااااني
سرويادهنده لوله ايستاده و سیستمهای اسپرينکلر به بخش ( )1-6مراجعه كنید).
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فصل نهم
1

آويزان كردن  ،مهاربندي

8

3

و مقید كردن سیستم
لولهكشي

1 - Hanging
2 - Bracing
3 - Restraint
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 -0-1آویزها
-0-0-1كلیات
0-0-0-1

تا زماني كه الزامات بند ( )2-3-3-9فراهم نشدهاند انواع آويزها بايد مطابق با الزامات بخش ( )3-9باشند.
2-0-0-1

آويزهای مورد تأيید يک مهندس حرفهای برای در برگرفتن تمام موارد زير بايد يک جايگزين مورد قبول برای
الزامات بخش ( )3-9باشد:
 -3آويزها بايد برای تحمل كردن  5برابر وزن لوله پر از آب به عالوه  )251lb(333kgدر هر نقطه از

ساپورت3

لولهكشي حراحي شوند.
 -2اين نقاط ساپورت برای پشتیباني كردن سیستم بايد كافي باشند.
 -7همانگونه كه در جدول ((3-2-2-9الف)) يا جدول ((3-2-2-9ب)) نشااان داده شااده اساات ،فضااای بین
آويزها نبايد از مقادير داده شده برای نوع لوله تجاوز كند.
 -3اجزای آويزها بايد از جنا آهن باشند.
 -5جز یات محاسبات هنگاميكه توسط مقام بازديدكننده درخواست ميشوند ،بايد ارا ه شوند ،كه نشاندهنده
تنشهای توسعه يافته در آويزها ،لولهكشي ،اتصاالت و ضرايب ايمني مجاز است.
3-0-0-1

سازههای ساپورت مشترک بايد توسط يک مهندس حرفهای تأيید شده و مطابق با بندهای ( )2-3-3-9و (-9
 )7-3-3باشند.
0-3-0-0-1

حراحي سازه ساپورت مشترک بايد براساس بندهای ( )3-3-7-3-3-9يا ( )2-3-7-3-3-9باشد.

1 - Support
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0-0-3-0-0-1

لوله اسپرينکلر و ديگر سیستم های توزيل بايد مجاز باشند تا توسط يک سازه ساپورت مشترک حراحي شده
برای پشااتیباني  5برابر وزن لوله اسااپرينکلر پر شااده از آب و ديگر ساایسااتمهای توزيل ساااپورت شااده به عالوه
 ،)251lb(333kgبر اساس تنش نهايي مجاز ،ساپورت شوند.
2-0-3-0-0-1

لوله اسپرينکلر و ديگر سیستم های توزيل بايد مجاز باشند تا توسط يک سازه ساپورت مشترک حراحي شده
برای پشتیباني  5برابر وزن لوله اسپرينکلر پر شده از آب به عالوه 251پوند ( 333كیلوگرم) و يک و نیم برابر وزن
همه ديگر سیستمهای توزيل ساپورت شده ،پشتیباني گردند.
3-0-3-0-0-1

سازه ساختمان نبايد به عنوان يک سازه ساپورت مشترک لحاظ شود.
0-0-3-0-0-1

الزامات بند ( )3-7-3-3-9نبايد برای بند ( )7-7-3-2-9بهكار روند.
5-0-3-0-0-1

سیستمهايي كه با سیستمهای اسپرينکلر بر اساس ارتعاش ،انبساط و انقباض حرارتي يا ديگر عوامل ناسازگار
ميباشند نبايد در سازههای ساپورتكننده ،مشترک باشند.
0-0-0-1

در جايي كه سیستمهای محافظتكننده آتش پايه آبي برای محافظت در مقابل آسیبهای ناشي از زلزله نیاز
ميباشند ،آويزها همچنین بايد الزامات بند ( )3-7-9را نیز برآورده كنند.
 -5-0-0-1استاندارد یا گواهینامه
0-5-0-0-1

به غیر از موارد مجاز در بندهای ( )2-5-3-3-9يا ( ،)7-5-3-3-9اجزای مجموعه آويز كه مستقیماً به لوله يا
به سازه ساختمان اتصال دارند بايد دارای استاندارد يا گواهينامه فني باشند.
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2-5-0-0-1

آويزهای فوالد نرمه ساخته شده از میلهها ،نیاز نیست تا دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
3-5-0-0-1

بساااتها همانگونه كه در بندهای ( )3-3-9-7-3-9و ( )5-3-9مشاااخص شااادهاند ،نیاز نیسااات تا دارای
استاندارد يا گواهينامه باشند.
0-5-0-0-1

ديگر ب ستها ،بهعنوان بخ شي از مجموعه آويز ،در صورتي كه دارای ا ستاندارد يا گواهينامه با شند و مطابق با
الزامات استاندارد يا گواهينامه نصب شوند ،مجاز ميباشند.
 -6-0-0-1مصالح اجزا
0-6-0-0-1

به غیر از موارد مجاز بندهای ( )2-6-3-3-9يا ( ،)7-6-3-3-9آويزها و اجزای آنها بايد از آهن باشند.
2-6-0-0-1

اجزای غیر فلزی كه توساااط آزمون های آتش متناساااب با نوع خطر ،آزمون ،تأيید و برای اين منظور دارای
استاندارد يا گواهينامه بوده وهمچنین مطابق با ديگر الزامات اين بخش ميباشند ،قابل پذيرش هستند.
3-6-0-0-1

سوراخهای استانداردی كه درون اجزای صلب سازهای وجود دارند و توسط كدهای ساختماني كاربردی مجاز
مي با شند و فا صله و شرايط ساپورت برای آويزهای اين د ستورالعمل را برآورده كردهاند ،مجاز ه ستند بهعنوان
آويزها برای ساپورت كردن لولهكشي سیستم استفاده شوند.
 -7-0-0-1آویزهای ذوزنقهای
0-7-0-0-1

برای آويزهای ذوزنقهای ،حداقل اندازه نب شي فوالدی يا فا صله بین ساپورتها بايد بهگونهای با شد كه ا ساس
مقطل مورد نیاز در جدول ((3-3-3-3-9الف)) از اساااس مقطل در دسااترس جزء ذوزنقه از جدول (3-3-3-3-9
(ب)) تجاوز نکند.
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2-7-0-0-1

مقاحل ديگری كه اساس مقطل برابر يا بزرگتری دارند ،قابل قبول است.
3-7-0-0-1

تمام نبشيهای با ساق عمودی بزرگتر بايد نصب شوند.
0-7-0-0-1

اجزای ذوزنقهای برای جلوگیری از لغزش بايد ايمن شوند.
5-7-0-0-1

تمام اجزای هر مجموعه آويز كه به يک عضو ذوزنقهای متصل شده است بايد مطابق با بند ( )5-3-3-9باشد
و بايد به اندازهای باشد كه اسپرينکلرهای آويزان لوله را ساپورت كند.
6-7-0-0-1

حلقه ،تساامه 3يا ركابک 2نصااب شااده بر روی يک عضااو ذوزنقهای لوله بايد برای مناسااب اندازه لوله عضااو
ذوزنقهای ساخته و استفاده شوند.
7-7-0-0-1

سوراخهای مورد استفاده برای پیچ كردن نبايد از قطر پیچ به اندازه  ) 116 in. (2mmبزرگتر باشند.

1 - Strap
2 - Clevis
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جدول (0-7-0-0-1الف) -اساس مقطع مورد نیاز برای اعضای ذوزنقه )(in.3

ابعاد اسمی لولهای ساپورت شده است – براساس فوالد رده 01
)ft(Span

0

0/25

0/5

2

2/5

3

3/5

0

5

6

2

01

3/5

1/11

1/11

1/19

1/19

1/31

1/33

1/32

1/37

1/35

1/31

1/26

1/73

2/1

1/33

1/33

1/32

1/37

1/33

1/35

1/36

1/33

1/21

1/23

1/73

1/35

2/5

1/33

1/33

1/35

1/36

1/31

1/23

1/27

1/25

1/71

1/76

1/51

1/69

7/1

1/36

1/33

1/31

1/39

1/21

1/22

1/23

1/26

1/73

1/76

1/53

1/63

7/5

1/39

1/21

1/23

1/22

1/23

1/26

1/21

1/71

1/76

1/32

1/61

1/31

3/1

1/22

1/22

1/23

1/25

1/23

1/71

1/72

1/73

1/33

1/31

1/61

1/19

3/5

1/23

1/25

1/23

1/21

1/71

1/77

1/76

1/71

1/36

1/53

1/33

3/13

5/1

1/23

1/21

1/71

1/73

1/73

1/73

1/31

1/37

1/53

1/61

1/15

3/32

5/5

1/71

1/73

1/77

1/73

1/73

1/33

1/33

1/33

1/56

1/66

1/93

3/27

6/1

1/77

1/73

1/75

1/71

1/33

1/33

1/31

1/53

1/63

1/33

3/12

3/73

6/5

1/75

1/76

1/71

1/33

1/33

1/31

1/52

1/56

1/66

1/33

3/33

3/35

3/1

1/71

1/79

1/33

1/33

1/33

1/52

1/56

1/61

1/33

1/17

3/39

3/56

3/5

1/33

1/32

1/33

1/33

1/53

1/55

1/61

1/63

1/36

1/19

3/21

3/61

1/1

1/37

1/35

1/33

1/51

1/53

1/59

1/67

1/61

1/12

1/95

3/76

3/39

1/5

1/36

1/31

1/51

1/57

1/51

1/67

1/63

1/37

1/13

3/13

3/35

3/91

9/1

1/39

1/51

1/57

1/56

1/63

1/66

1/33

1/33

1/92

3/13

3/57

2/13

9/5

1/52

1/57

1/56

1/61

1/63

1/31

1/35

1/13

1/93

3/37

3/62

2/32

31/1

1/53

1/56

1/59

1/67

1/61

1/33

1/39

1/15

3/12

3/39

3/31

2/27

31/5

1/53

1/59

1/62

1/66

1/33

1/31

1/17

1/91

3/13

3/25

3/39

2/75

33/1

1/61

1/62

1/65

1/69

1/33

1/13

1/13

1/93

3/32

3/73

3/13

2/36

33/5

1/67

1/63

1/61

1/32

1/31

1/15

1/93

1/91

3/33

3/73

3/96

2/53

32/1

1/65

1/63

1/33

1/35

1/13

1/19

1/95

3/12

3/22

3/37

2/13

2/61

32/5

1/61

1/31

1/33

1/31

1/15

1/92

1/99

3/13

3/23

3/39

2/37

2/39

37/1

1/33

1/37

1/33

1/13

1/11

1/96

3/17

3/33

3/77

3/55

2/23

2/91

37/5

1/37

1/36

1/11

1/15

1/93

3/11

3/13

3/35

3/71

3/63

2/71

7/12

33/1

1/36

1/31

1/17

1/11

1/95

3/17

3/33

3/21

3/37

3/63

2/71

7/37

33/5

1/39

1/13

1/16

1/93

1/91

3/13

3/35

3/23

3/31

3/37

2/33

7/23

35/1

1/12

1/13

1/19

1/93

3/12

3/33

3/39

3/21

3/57

3/39

2/56

7/75

35/5

1/13

1/13

1/92

1/93

3/15

3/33

3/27

3/72

3/51

3/15

2/63

7/36

36/1

1/13

1/91

1/95

3/11

3/11

3/31

3/23

3/73

3/67

3/93

2/37

7/51

ابعاد اسمی لولهای كه ساپورت شده است – براساس فوالد رده 01
)ft(Span

0

0/25

0/5

2

2/5

3

3/5

0

5

6

2

01

3/5

1/11

1/19

1/19

1/3

1/33

1/32

1/33

1/35

1/31

1/22

1/71

1/33

2/1

1/33

1/33

1/32

1/37

1/35

1/36

1/31

1/21

1/23

1/29

1/31

1/55

2/5

1/33

1/33

1/35

1/36

1/33

1/31

1/21

1/23

1/25

1/71

1/37

1/56
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7/1

1/36

1/33

1/31

1/21

1/22

1/25

1/23

1/71

1/76

1/37

1/61

1/12

7/5

1/39

1/21

1/23

1/27

1/26

1/29

1/72

1/75

1/32

1/53

1/31

1/96

3/1

1/22

1/27

1/23

1/26

1/29

1/77

1/76

1/31

1/31

1/51

1/11

3/31

3/5

1/25

1/26

1/23

1/29

1/77

1/73

1/33

1/35

1/53

1/65

1/91

3/27

5/1

1/23

1/29

1/71

1/77

1/73

1/33

1/32

1/39

1/61

1/32

3/11

3/73

5/5

1/71

1/73

1/77

1/76

1/31

1/35

1/51

1/53

1/66

1/39

3/31

3/53

6/1

1/77

1/73

1/76

1/79

1/33

1/39

1/53
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6/5
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1/31
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1/59

1/66

1/32

1/39

1/96

3/36

3/63

2/39

1/5

1/33

1/31

1/52

1/56

1/67
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3/12

3/27
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1/53

1/55

1/59

1/66

1/33

3/13
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3/71
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1/52

1/53

1/51
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1/31
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3/73

3/93

2/61

31/1

1/55

1/53

1/63

1/65

1/33

1/12

1/91

1/99
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3/35

2/13

2/33

31/5

1/51

1/61

1/63

1/69

1/33

1/16

1/95

3/13

3/26

3/52

2/33

2/11

33/1

1/61

1/67

1/63

1/32

1/13

1/93

1/99

3/19

3/72

3/59

2/23

7/13

33/5

1/67

1/66

1/31

1/35

1/15

1/95

3/13

3/33

3/71

3/66

2/73

7/33

32/1

1/66

1/61

1/37

1/31

1/11

1/99

3/11

3/39

3/33

3/37

2/33

7/29

32/5

1/69

1/33

1/36

1/12

1/92

3/17

3/37

3/23

3/5

3/13

2/53

7/37

37/1

1/33

1/33

1/39

1/15

1/96

3/33

3/13

3/29

3/56

3/11

2/63

7/56

37/5

1/33

1/33

1/12

1/11

1/99

3/33

3/22

3/73

3/62

3/95

2/33

7/31

33/1

1/33

1/11

1/15

1/93

3/17

3/35

3/26

3/79

3/61

2/12

2/13

7/13

33/5

1/11

1/17

1/11

1/95

3/13

3/39

3/73

3/37

3/33

2/3

2/93

7/93

35/1

1/12

1/16

1/93

1/91

3/31

3/23

3/75

3/31

3/1

2/33

7/13

3/33

35/5

1/15

1/11

1/93

3/13

3/33

3/21

3/3

3/57

3/16

2/23

7/33

3/25

36/1

1/11

1/93

1/93

3/15

3/31

3/72

3/33

3/51

3/92

2/73

7/23

3/79

2-7-0-0-1

پیچها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.
 -2-0-0-1ساپورت از اجزای غیرسیستمی
0-2-0-0-1

لولهكشي اسپرينکلر يا آويزها برای ساپورت اجزای غیرسیستمي نبايد مورد استفاده قرار بگیرند.
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2-2-0-0-1

لولهكشي اسپرينکلر بايد بهگونهای باشد كه امکان استفاده از سازههای ساپورت مشترک مطابق با بند (-3-9
 )7-3وجود داشته باشد.
 -2-0-1میلههای آویز
0-2-0-1

تا زماني كه الزامات بند ( )2-2-3-9برآورده نشده است ،اندازه میله آويز بايد بهگونهای باشد كه برای استفاده
با مجموعه آويز مورد تأيید باشد و اندازه میلهها نبايد از مقادير داده شده در جدول ( )3-2-3-9كمتر باشد.
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جدول ( 0-7-0-0-1ب) -اساس مقطع دردسترس آویزهای ذوزنقه متداول ()in.3
لوله
mm

in.

مدول()in.3

نبشی ()in.

رده 01
1

25

0.12

1

32

0.19

40

0.26

2

50

0.42

2

65

0.69

3

80

1.04

3

90

1.38

4

100

1.76

5

125

3.03

6

150

4.35

1

25

0.13

1

32

0.23

40

0.33

2

50

0.56

2

65

1.06

3

80

1.72

3

90

2.39

4

100

3.21

5

125

5.45

6

150

8.50

1
4
1
1
2
1
2
1
2

3

1

1

12 × 12 × 16
1
2 × 2 × 16
1
3
2 × 12 × 16
3
2 × 2 × 16
1
2×2×4
1
1
3
22 × 12 × 16
1
3
22 × 2 × 16
5
2 × 2 × 16
1
1
3
22 × 22 × 16
3

2×2×8
1
22

1
×4
3
× 16

رده 01
1
4
1
1
2
1
2
1
2

مدول ()in.3

0.10
0.13
0.18
0.19
0.25
0.28
0.29
0.30
0.30
0.35

1
22

0.39

3×2

0.41

×

1
22

3
3 × × 16
3
3 × 3 × 16
1
1
5
22 × 22 × 16
1
3×2×4
1
3
22 × 2 × 8
1
1
3
2 2 × 22 × 8
1
3×3×4
5
3 × 3 × 16
1
1
1
2 2 × 22 × 2
1
1
1
3 2 × 22 × 4
1
3
3 × 22 × 8
3
3×3×8
1
1
5
32 × 22 × 16

0.43
0.44
0.48
0.54
0.55
0.57
`0.58
0.71
0.72
0.75
0.81
0.83
0.93

321

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

11/10/22

جدول  -0-2-0-1اندازههای میله آویز
قطر میله

اندازه لوله
in.

mm

باال تا و شامل3

311

5

325

6

351

1

211

31

251

32

711

in.
3
8
1
2

5
8

mm

9/5
32/3

35/9

2-2-0-1

میلههای با قطر كمتر از مقادير مشخص شده در جدول ( ،)3-2-3-9بايد در جايي كه مجموعه آويز به وسیله
آزماي شگاه مورد تأيید ،دارای ا ستاندارد يا گواهينامه بوده و مطابق با محدوديتهای اندازههای لوله بیان شده در
استانداردها يا گواهينامههای آنها ،مجزا نصب شدهاند ،مجاز به استفاده باشند.
3-2-0-1

در جايي كه شیب شاخه  6در  32و يا بزرگتر باشد ،كاهش در بارگذاری جانبي بر روی میلههای آويز شاخهها
بايد به يکي از روشهای زير برآورده شود:
 -3عالوه بر آويزهای اصلي مورد نیاز ،آويز دوم نیز نصب شود.
 -2مجموعههای مهاربندی جانبي و عرضي بر روی خطوط اصلي در نظر گرفته شود.
 -7آويزهای لوله انشعابي از يک اتصال سازهای مفصلدار استفاده كنند.
 -3ابزارهای معادل كه از لوله انشعابي میلههای آويز ساپورت ميكند.
 -0-2-0-1چنگکهای  -Uشکل

اندازه مصالح میله چنگک  -Uشکل نبايد از مقادير داده شده در جدول ( )3-2-3-9كمتر باشند.
 -5-2-0-1خار

مغزی0

0-5-2-0-1

اندازه مصالح میله برای خارهای مغزی نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول ( )3-5-2-3-9باشد.

3 - Eye rods
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2-5-2-0-1

خارهای مغزی بايد برای اجتناب از حركات جانبي با واشرها قفلي ،ايمن شوند.
3-5-2-0-1

در جايي كه خارهای مغزی به اجزای سازهای چوبي ب سته شدهاند ،خار مغزی بايد با يک وا شر م سطح بزرگ
مستقیماً در مقابل جزء سازهای ،عالوه بر واشر قفلي ،ساپورت شوند.

جدول  -0-2-0-1اندازههای میله چنگک  -Uشکل
قطر میله چنگک

اندازه لوله
in.

mm

in.

mm

تا  2و شامل2

51

5

3/9

 212تا 6

 65تا 351

3

9/5

1

211

1

32/3

16
8

2

جدول  -0-5-2-0-1اندازههای خارهای مغزی
قطر میله
با خار خم شده

اندازه لوله
in.

mm

تا  3و شامل 3

311

5

325

6

351

1

211

in.
3
8
1
2
1
2
3
4

mm

9/5
32/3
32/3
39/3

با خار جوشکاری شده
in.
3
8
1
2
1
2
1
2

mm

9/5
32/3
32/3
32/3

 -6-2-0-1قسمتهای رزوه شده میلهها

قسمتهای رزوه شده میلهها نبايد فرمدار يا خمیده باشند.
 - 3-0-1بستها در بتن
0-3-0-1

به جز در مواردی كه با بندهای ( )2-7-3-9يا ( )7-7-3-9ممنوع ميباشااد ،اسااتفاده از مجموعههای پیش
ن صب شده در بتن دارای ا ستاندارد يا گواهينامه و انکرهای پا ن صب شده دارای ا ستاندارد يا گواهينامه برای
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حفاظت از آويزها ،برای خطوط اصلي و انشعابي بايد مجاز باشند.
2-3-0-1

تانکرهای از پیش ن صب شده نبايد در بتن سربارهای ا ستفاده شود ،به جز برای خطوط ان شعابي ،جايي كه
مهارهای از پیش نصب شده با بولتهای سراسری يا آويزهای متصل به بتن جايگزين شدهاند.
3-3-0-1

تانکرهای از پیش نصب شده نبايد در سقفهای گچي يا ديگر مواد نرم مشابه استفاده شوند.
0-3-0-1

به جز در مواردی كه الزامات بند ( )5-7-3-9برآورده شده است ،انکرهای از پیش نصب شده بايد در موقعیت
جان تیرهای بتني به صورت افقي نصب شوند.
5-3-0-1

بايد اجازه داد تا انکرهای از پیش نصب شده در موقعیت عمودی تحت هر يک از شرايط زير نصب شوند:
 -3هنگاميكه از بتن های دارای شن يا م صالح شک سته برای پ شتیباني از لولههای با قطر  )3in.(311mmيا
كمتر استفاده شده است.
 -2هنگاميكه مهارهای از پا نصب شده با آويزهای مستقیماً اتصال يافته به اجزای سازهای همچون خرپاها
و تیرهای باربر فوالدی يا اتصاااال يافته به جان تیرهای بتني (برای حمايت از لولههای  ))5in.(325mmجايگزين
شده باشند.
 -7هنگامي كه مهارهای پا نصب شده بیش از  )31ft(7mبا همديگر فاصله نداشته باشند.
6-3-0-1

سوراخها برای مهارهای از پا ن صب شده دركنار تیرها بايد در باالی خط سرا سری میله يا در باالی ق سمت
تحتاني میلههای فوالدی تقويتكننده باشند.
7-3-0-1

سوراخ ها برای مهارهای پا نصب شده ،استفاده شده در موقعیت عمودی برای فراهم نمودن تماس يکسان با
روپوش در تمام پیرامون آن ،بايد سوراخكاری شوند.
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2-3-0-1

عمق سوراخ مهار پا نصب شده نبايد از مقادير مشخص شده برای نوع روكش استفاده شده ،كمتر باشد.
 -1-3-0-1پینكوبهای تفنگی
0-1-3-0-1

پینكوبهای تفنگي ،جوشي و ابزارهای مورد استفاده برای نصب اين وسايل بايد دارای استاندارد يا گواهينامه
باشند.
2-1-3-0-1

اندازه لوله ،موقعیت ن صب و م صالح ساختماني كه پینها داخل آن ن صب مي شوند بايد مطابق با ا ستاندارد يا
گواهينامه آنها باشند.
3-1-3-0-1

نمونه های معرف بتن كه در آن ها پین ها قرار گرفتهاند ،برای تعیین اينکه اين پین ها توانايي نگهداری حداقل
بارگذاری  )351lb(733kgبرای لوله های  )2in.(51mmيا لوله های كوچکتر )3111lb(353kg ،برای لوله های
 11 ،65يا  91میليمتری ( 7in. ،2/5in.يا  )7/5in.و  )3211lb(535kgبرای لوله های  311يا  325میليمتری
( 3in.يا  )5in.را دارند ،بايد آزمون شوند.
0-1-3-0-1

بوشنهای(كوپلینگهای) افزايشدهنده بايد بهحور مستقیم به پینكوب تفنگي متصل باشد.
 -01-3-0-1حداقل اندازه پیچ برای بتن
0-01-3-0-1

اندازه پیچي كه به همراه آويز ا ستفاده شده و درون بتن ن صب شده نبايد كمتر از مقادير م شخص شده در
جدول ( )3-31-7-3-9باشد.
2-01-3-0-1
سوراخهای پیچها نبايد به اندازه in.(2mm

1
16

) بزرگتر از قطر پیچ باشد.
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3-01-3-0-1

پیچها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.
 -0-0-1بستها در فوالد
0-0-0-1

پینكوبهای تفنگي و پودری ،مورد استفاده برای نصب اين وسايل بايد دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
2-0-0-1

اندازه لوله ،موقعیت ن صب و م صالح ساختماني كه پینها داخل آن ن صب مي شوند بايد مطابق با ا ستاندارد يا
گواهينامه آنها باشند
3-0-0-1

بوشنهای افزايشدهنده بايد مستقیماً به استادهای میخکوب شده با تفنگ پودری يا پینهای جوشي اتصال
يابند.
0-0-0-1

پینهای جوشي يا ديگر قسمتهای آويزها نبايد توسط جوشکاری به فوالد كمتر از )7mm(32gauge ،اتصال
يابند.
 -5-0-0-1حداقل اندازه پیچ برای استیل
0-5-0-0-1

اندازه پیچي كه به همراه آويز ا ستفاده شده و درون فوالد ن صب شده نبايد كمتر از مقادير م شخص شده در
جدول ( )3-5-3-3-9باشد.
2-5-0-0-1
سوراخهای پیچها نبايد به اندازه in.(2mm

1

) ،بزرگتر از قطر پیچ باشد.

16

3-5-0-0-1

پیچها بايد به همراه يک واشر و مهره تخت استفاده شوند.
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 -5-0-1بستها در چوب
 -0-5-0-1پیچ خودكار
0-0-5-0-1

پیچ خودكار بايد تنها در موقعیت افقي در جان تیر و تنها برای لولههای  )2in.(51mmيا كوچکتر اساااتفاده
شوند.
2-0-5-0-1

پیچ خودكار تنها بايد در اتصال به آويزهايي كه نیازمند  2نقطه اتصال ميباشند استفاده شوند.

جدول  -0-5-0-0-1حداقل اندازه پیچ برای فوالد
انداره لوله
in.

اندازه پیچ
mm

تا  3و شامل 3تا  311و شامل311
5

325

6
1

351
211

31

251

32

711

in.

mm

3

31

1

32

8
2

5

35

3

21

8
4

 -2-5-0-1فلنجهای سقفی و چنگکهای نوع U-با پیچها
0-2-5-0-1

به جز در مواردی كه الزامات بند ( )2-2-5-3-9و ( )7-2-5-3-9برآورده شده است ،برای فلنجهای سقفي و
چنگکهای نوع ،U-ابعاد پیچها نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول ( )3-2-5-3-9باشند.
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2-2-5-0-1

هنگامي كه ضخامت تختهبندی سقف و ضخامت لبه اجازه استفاده از پیچهايي با حول  )2in.(51mmرا ندهد،
پیچهايي با حول  )3/35in.(35mmبايد به همراه آويزهايي كه در فواصاال حداكثر  )31ft(7mنساابت به همديگر
قرار دارند ،استفاده شوند.
 -3-5-0-1بولت یا پیچ خودكار آچارخور
0-3-5-0-1

به جز در مواردی كه الزامات بند ( )2-7-5-3-9برآورده شااده اساات ،اندازه بولت ،پیچ متری يا پیچ خودكار
آچارخور استفاده شده همراه با يک آويز نصب شده بر روی سمت كناری تیر نبايد كمتر از مقادير مشخص شده
در جدول ( )7-5-3-9باشد.
2-3-5-0-1

جايي كه ضااخامت تیرها يا تیرچهها اجازه اسااتفاده از پیچهايي با حول  )2/5in.( 63mmرا ندهد ،پیچهايي با
حول  )2in.(51mmبايد به همراه آويزهايي كه در فواصااال حداكثر  )31ft(7mنسااابت به همديگر قرار دارند،
استفاده شوند.
3-3-5-0-1

تمام ساااوراخ های از قبل دريل شاااده برای پیچ های خودكار آچارخور بايد به میزان  )18 in.(7/2mmكمتر
ازحداكثر قطر ريشه پیچ خودكار آچارخور باشد.
0-3-5-0-1
1
 ،)16بزرگتر از قطر پیچ باشد.
سوراخهای پیچها نبايد به اندازه in.(2mm

5-3-5-0-1

پیچها بايد به همراه يک مهره و واشر تخت استفاده شوند.
 -0-5-0-1پیچهای چوب

پیچهای چوب بايد با يک پیچ گوشتي نصب شوند.
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 -5-5-0-1میخها

میخها نبايد برای بستن آويزها مورد تأيید قرار گیرند.

شکل  -5-0-1انواع متداول آویزهای قابل قبول
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 -6-5-0-1پیچهای كنار الوار یا تیرچههای چوبی
0-6-5-0-1

پیچ های كنار الوار يا تیرچه های چوبي نبايد از  ،) 2/5in.(63mmاز لبه پايیني جايي كه خطوط انشاااعابي را
ساپورت ميكنند و نبايد كمتر از  )7in.(35mmاز جايي كه خطوط اصلي را مهار ميكنند ،كوتاهتر باشند.
2-6-5-0-1

الزامات بند ( )3-6-5-3-9نبايد برای ت سمههای 3میخكاری شده با میخهای  )2in.(51mmيا ضخیمتر ،قرار
گرفته بر باالی تیرهای فوالدی بهكار روند.
 -7-5-0-1میلههای دوسر

رزوه2

 -0-7-5-0-1حداقل اندازه میله دوسر رزوه

اندازه میله دوسر رزوه نبايد كمتر از الزامات جدول ( )3-3-5-3-9باشد.
2-7-5-0-1

حداقل ضخامت تختهبندی سقف و حداقل عرض وجه پايیني تیرها يا تیرچهها كه در آن میلههای دوسر رزوه
استفاده شدهاند نبايد كمتر از مقادير مشخص شده در جدول ( )2-3-5-3-9باشند.
3-7-5-0-1

میلههای دوسر رزوه نبايد برای مهار لولههای با قطر بزرگتر از  )3in.(311mmمورد استفاده قرار گیرند.
0-7-5-0-1

تمام سوراخها از قبل دريل شده برای میلههای دوسر رزوه بايد به میزان  )18 in.(7/2mmكمتر از حداكثر قطر
ريشه میلههای دوسر رزوه باشد.

3 - Strip
2 - Coach Screw
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 -2-1نصب آویزهای لوله
 -0-2-1كلیات
 -0-0-2-1پوشش زیر

سقف0

0-0-0-2-1

به جز در مواردی كه الزامات بند ( )2-3-3-2-9برآورده شااده اساات ،لولهكشااي اسااپرينکلر بايد بهصااورت
مستقل ،از پوشش زير سقف مهار شود.

3 - Ceiling sheeting
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جدول  -0-2-5-0-1ابعاد پیچ برای لبه فلنجهای سقف و چنگکهای نوعU-

اندازه لوله
in.

mm

تا  2و شامل 2

51

تا  2و شامل 2

51

2/5

65

7
7/5

11
91

3
5
6

311
325
351

پیچ آچارخور ()1/5in. 2in.

1

211

پیچ آچارخور () 5 8 in. 2in.

تا  2و شامل 2

51

2/5
7
7/5

65
11
91

3
5
6

311
325
351

1

211

تا  2و شامل 2

51

2/5

65

7
7/5

11
91

3
5
6

311
325
351

پیچ آچارخور ()7in. 1/5in.

1

211

) 7 5

فلنج سقفی دو پیچی
16 in. 

پیچ چوبي نمره  3/5 in. 31يا پیچ آچارخور
فلنج سقفی سه پیچی

پیچ چوبي نمره 3/5 in. 31
پیچ آچارخور (in. 2in.

8

) 3

فلنج سقفی چهار پیچی
پیچ چوبي نمره 3/5in. +31
پیچ آچارخور (in.

8

3

)3/5in.

پیچ آچارخور ()7in. 1/5in.

پیچ آچارخور (in. 

8

)7in. 3

چنگکهای نوع U

پیچ خودكار نمره 2in. 36

پیچ آچارخور ( in.

8

پیچ آچارخور ( in.

)2/5in.  3

8

5

3/5 in.
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جدول  -0-3-5-0-1حداقل اندازههای پیچ یا پیچ خودكار برای سمت كناری تیر
طول پیچ خودكار كه برای

اندازه پیچ یا پیچ خودكار

اندازه لوله

تیرهای چوبی استفاده

آچارخور

میشوند

in.

mm

in.

mm

in.

mm

تا  2/5و شامل 2

51

3

31

2/5

65

 2تا ( 6شامل)

 65تا 351

12

32

1

211

5

35

8

8

36

7

36

7

جدول  -0-7-5-0-1حداقل اندازه میله دوسر رزوه
اندازه لوله

قطر میله

in.

mm

in.

تا  3و شامل 3

311

3

31

بزرگتر از 3

311

من

من

حداقل نفوذ

mm

in.

mm

7

35

من

من

8

م ن :مجاز نیست.

2-0-0-2-1

آويزهای چنگالي 3تنها بايد برای نگهداری از لوله های  )3/5in.(31mmيا كوچکتر زير ساااقف های سااافالي
توخالي يا مشبک فلزی و رابیتا و گچ مجاز باشند.
 -2-0-2-1رکهای انبارش

جايي كه لولهكشي اسپرينکلر در رکهای انبارش نصب شده باشد ،لولهكشي بايد از سازه رکهای انبارش يا
سازه ساختمان يا مطابق با شرايط بخشهای ( 2-9و  )7-9محافظت شود.

جدول  -2-7-5-0-1حداقل ضخامت تختهبندی سقف و عرض تیر یا تیرچه
اندازه لوله
in.

ضخامت تخته اسمی

پهنای اسمی تیر یا وجه اتصال

mm

in.

mm

in.

mm

تا  2و شامل 2

51

7

35

2

51

2/5

65

3

311

2

51

7

11

7/5

91

3

311

3

311

7

39

1- Taggle
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 -3-0-2-1سازه ساختمان
0-3-0-2-1

مگر آنکه الزامات بند ( )7-7-3-2-9بهكار برده شده ا ست ،لولهك شي ا سپرينکلر بهحور ا سا سي بايد بهو سیله
سازه ساختمان مهار شود ،كه بايد تحمل بار لوله پر شده از آب به عالوه حداقل  )251lb(333kgدر نقطه آويز را
دا شته با شد ،به غیر از جاهايي كه تو سط بندهای ( )2-3-3-2-9و ( )7-7-3-2-9و ( )3-3-3-2-9مجاز شده
است.
2-3-0-2-1

آويزهای ذوزنقهای بايد در جايي كه انتقال بارها به اجزای سازهای مقتضي ضروری ميباشد ،استفاده شوند.
 -3-3-0-2-1اتصاالت شیلنگ انعطافپذیر اسپرینکلر
0-3-3-0-2-1

ات صاالت شیلنگ انعطافپذير ا سپرينکلر دارای ا ستاندارد يا گواهينامه و ديگر اجزای مهاركننده آنها با هدف
استفاده در نصبهای اتصالدهنده لولهكشي سیستم اسپرينکلر به اسپرينکلرها بايد مطابق با الزامات ا ستاندارد يا
گواهينامه شامل تمام دستورالعملهای نصب باشد.
2-3-3-0-2-1

هنگامي كه ن صب شدند و تو سط يک سقف معلق مهار شدند ،سقف بايد شرايط ا ستاندارد مربوط را دا شته
باشد.
3-3-0-2-1

در جايي كه ات صاالت شیلنگ انعطافپذير ا سپرينکلر بی شتر از  )6ft(3/1mحول دارد و بهو سیله سقف معلق
مطابق با بند ( )2-7-7-3-2-9پ شتیبان مي شود ،آويزهای مت صل به سازه ،به منطور احمینان از اينکه حداكثر
حول بدون مهار از  )6ft(3/1mبیشتر نميشود ،استفاده از آويز(ها) متصل به سازه اظافي ،الزامي است.
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0-3-0-2-1

در جايي كه اتصاالت شیلنگ انعطافپذير اسپرينکلر برای اتصال اسپرينکلرها به خطوط انشعابي در سقفهای
معلق ا ستفاده مي شوند ،يک «برچ سب محدود كردن جابجايي ا سپرينکلر» بايد بر روی اجزای مهاركننده تهیه
شود.
 -0-0-2-1عرشه فوالدی
0-0-0-2-1

آويزهای خط ان شعابي مت صل به عر شه فوالدی فقط بايد برای پ شتیباني از لولههای  )3in.(25mmيا كوچکتر
مجاز باشند و از حريق سوراخ كردن يا پانچ كردن بخش عمودی عرشه فوالدی و با استفاده از پیچها انجام گیرد.
2-0-0-2-1

فاصله از پايین سوراخ پیچ تا پايین عضو عمودی نبايد كمتر از  )38 in.(9/5mmباشد.
5-0-2-1

جايي كه لولهكشي ا سپرينکلر زير كانال ن صب شده باشد ،لولهكشي بايد از سازه ساختمان يا از ساپورتهای
كانال پ شتیباني شود به شرط آنکه چنین ساپورتهايي قادر به تحمل بار كانال و مقدار بار م شخص شده در بند
( )3-7-3-2-9باشند.
 -2-2-1حداكثر فاصله بین آویزها
0-2-2-1

حداكثر فاصله بین آويزها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول ((3-2-2-9الف)) يا جدول ((3-2-2-9ب))
تجاوز كند به جز مواردی كه مقررات بند ( )3-2-9بهكار برده شده است.
2-2-2-1

حداكثر فاصاااله بین آويزها برای لوله غیرفلزی دارای اساااتاندارد يا گواهي نامه بايد به حور مشاااخص در
استانداردها يا گواهينامههای محصول مجزا اصالو شوند.
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 -3-2-1محل آویزها بر روی خطوط انشعابی
0-3-2-1

زير بخش ( )7-2-9بايد برای پشااتیباني از لوله فلزی يا تیوب مسااي همانحور كه در بند ( )3-7-6مشااخص
شده است ،بهكار رود و موضوع الزامات ( )2-2-9ميباشد.
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جدول  -0-2-2-1الف -حداكثر فاصله بین آویزها ()in.-ft
اندازه لوله اسمی ()mm
𝟏
𝟐𝟑

0

5

6

2

لوله فوالدی
به جز رزوه
شده سبک

قن

32-1

32-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

لوله فوالدی
رزوه شده
سبک

ق.ن

32-1

32-1

32-1

32-1

32-1

32-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

لوله مسي

1-1

1-1

31-1

31-1

32-1

32-1

32-1

35-1

35-1

35-1

35-1

35-1

CPVC

5-6

6-1

6-6

3-1

1-1

9-1

31-1

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

35-1

ق.ن

35-1

ق.ن

35-1

35-1

لوله

لوله مجرايي
 -آهني

𝟑
𝟒

0

𝟒𝟏

𝟐𝟏

2

𝟐𝟐

3

𝟏

𝟏

𝟏

ق.ن :قابل كاربرد نیست
جدول - 0-2-2-1ب -حداكثر فاصله بین آویزها (متر -میلیمتر)
اندازه لوله اسمی()mm
21

25

32

01

51

65

21

11

011

025

051

211

لوله فوالدی به جز رزوه شده
سبک

ق.ن

7/3

7/3

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

لوله فوالدی رزوه شده سبک

ق.ن

7/3

7/3

7/3

7/3

7/3

7/3

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

لوله مسي

2/3

2/3

7/1

7/3

7/3

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

3/6

لوله CPVC

3/3

3/1

2

2/3

2/3

2/3

7/1

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

لوله مجرايي  -آهني

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن

ق.ن :قابل كاربرد نیست.

 -2-3-2-1حداقل تعداد آویزها
0-2-3-2-1

نبايد برای هر بخش لوله كمتر از يک آويز وجود داشته باشد ،مگر آنکه الزامات ( )2-2-7-2-9تا (-2-7-2-9
 )5برآورده شده باشد.
2-2-3-2-1

در جايي كه اسااپرينکلرها در فواصاال كمتر از  )6ft(3/1mقرار گرفتهاند ،آويزها مجاز هسااتند كه حداكثر در
فواصل  )32ft(7/3 mاز همديگر قرار گیرند ،مگر آنکه الزامات بند ( )7-2-7-2-9برآورده شدهاند،
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3-2-3-2-1

برای خروجيهای جوشي يا مکانیکي ،بر روی يک مقطل پیوسته لوله ،فاصلة آويز بايد مطابق با جدول (-2-9
(-2الف)) يا جدول ((3-2-2-9ب)) باشد.
0-2-3-2-1

حولهای ابتدايي كمتر از  )6ft(3/1 mنیاز به آويز ندارند مگر روی خط پايان يک سی ستم م شخص يا جايي
كه يک آويز لوله اصلي میاني حذف شده باشد.
5-2-3-2-1

هنگامي كه فاصااله تجمیعي بین آويزهای روی خطوط انشااعابي از فاصااله مورد نیاز در جدول (-3-2-2-9
(الف)) و جدول ((-3-2-2-9ب)) تجاوز نکند ،يک بخش منفرد از لوله نیاز به آويز ندارد.
 -3-3-2-1فاصله تا آویزها

فاصله بین يک آويز و خط مركزی يک اسپرينکلر باالزن نبايد كمتر از  )7in.(36mmباشد.
 -0-3-2-1طولهای مهار نشده
0-0-3-2-1

برای لوله فوالدی ،حول افقي مهار ن شده بین ا سپرينکلر انتهايي و آخرين آويز روی خط (لوله) نبايد بزرگتر از
 )76in.(1/9mبرای لوله  )31in.(3/2m ،)3in.(25mmبرای لوله  )1 14 in(72mmو  )61in.(3/5mبرای لوله های
 )1 12 in.(31mmيا لولههای بزرگتر باشد.
2-0-3-2-1

برای تیوب م سي ،حول افقي مهار ن شده بین ا سپرينکلر انتهايي و آخرين آويز روی خط (لوله) نبايد بزرگتر از
 )31in.(353mmبرای لوله  )23in.(631mm ،)3in.(25mmبرای لوله  )1 14 in.(72mmو  )71in.(362mmبرای
لولههای  )1 12 in.(31mmيا لولههای بزرگتر باشد.
3-0-3-2-1

جايي كه از محدوديتهای بند ( )3-3-7-2-9و ( )2-3-7-2-9تجاوز شاااود ،لوله بايد تا بعد از اساااپرينکلر
آخری امتداد يابد و با يک آويز اضافي مهار شود.
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0-0-3-2-1

حول پشااتیباني نشااده با حداكثر فشااار بیش از  )311psi(3barو شاااخه باالی سااقفي كه اسااپرينکلرها در
موقعیت پايینزن زير آن سقف قرار دارند.
0-0-0-3-2-1

در جايي كه حداكثر فشار استاتیک يا جاری ،هر كدام در اسپرينکلر بیشتر باشد ،به جز فشار ناشي از اتصال
آتشن شاني اعمال شده ،از  ) 311 psi(6/9barبی شتر شود و يک شاخه باالی سقف ا سپرينکلرهای سقفي در
موقعیت پايینزن را تأمین كند ،مجموعه آويز مهار لوله تأمینكننده و اساااپرينکلر انتهايي در موقعیت پايینزن
بايد از نوعي باشد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری كند.
2-0-0-3-2-1

حول ساپورت ن شده بین ا سپرينکلر انتهايي در موقعیت پايینزن يا لوله رابط رو به پايین و آخرين آويز شاخه
نبايد بزرگتر از  )32in.(711mmبرای لوله فوالدی و  )6in.(351mmبرای لوله مسي باشد.
3-0-0-3-2-1

هنگامي كه از محدوديت بند ( )2-3-3-7-2-9تخطي ميشااود ،لوله بايد دورتر از اسااپرينکلر انتهايي امتداد
يابد و توسط يک آويز اضافي مهار شود.
0-0-0-3-2-1

نزديک ترين آويز به اساااپرينکلر بايد از نوعي باشاااد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری شاااود ،مگر آنکه
شیلنگ انعطاف پذير اسپرينکلر مطابق ( )3-7-7-3-2-9استفاده شده باشد.
 -5-3-2-1طول بازوی انتهایی مهار نشده
0-5-3-2-1

حول افقي تجمیعي يک بازوی انتهايي مهار ن شده تا يک ا سپرينکلر ،لوله عمودی رو به پايین ،يا لوله عمودی
رو به باال نبايد از  )23in.(631mmبرای لوله فوالدی و  )32in.(711mmبرای تیوب مسي بیشتر شود.
2-5-3-2-1

حول بازوی انتهايي مهار نشااده با حداكثر فشااار بیش از  )311psi(6/9barو شاااخه باالی سااقف تأمینكننده
اسپرينکلرها در موقعیت پايینزن زير سقف.
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0-2-5-3-2-1

در جايي كه حداكثر فشار ا ستاتیک يا جاری ،هر كدام در ا سپرينکلرها بیشتر با شد ،ات صال بخش آتش اعمال
ميشاود ،از  )311psi(6/9barتجاوز كند و يک خط (لوله) انشاعابي باالی يک ساقف اساپرينکلرها را در موقعیت
آويزان زير سااقف تأمین و تغذيه كند ،حول افقي تجمیعي يک بازو انتهايي مهار نشااده تا يک اسااپرينکلر ،لوله
عمودی رو به پايین ،يا لوله عمودی رو به باال نبايد از  )32in.(711mmبرای لوله های فوالدی و )6in.(351mm
برای تیوب مسي بزرگتر باشد.
2-2-5-3-2-1

نزديکترين آويز به اسپرينکلر بايد از نوعي باشد كه از حركت رو به باالی لوله جلوگیری كند.
6-3-2-1

اسپرينکلرهای ديواری نصب شده بر روی ديوار بايد برای جلوگیری از حركات مهار شوند.
 -7-3-2-1لولههای عمودی رو به باال

لولههای عمودی رو به باال  )3ft(3/2mيا بزرگتر بايد در مقابل حركات جانبي مهار شوند.
 -0-2-1موقعیت آویزها روی لولههای اصلی
0-0-2-1

به جز مواردی كه الزامات ( )2-3-2-9تا ( )6-3-2-9فراهم شده ا ست ،بین هر خط (لوله) ان شعابي ،يا روی
هر شاخه ،هر كدام كه دارای ابعاد كوچکتری ميباشد ،آويزهای لوله اصلي بايد مطابق با ( )2-2-9باشند.
2-0-2-1

برای خروجيهای جوش داده شده يا مکانیکي روی يک بخش پیو سته لوله ،فا صله آويز بايد مطابق با جدول
((3-2-2-9الف)) يا جدول ((3-2-2-9ب)) باشد.
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3-0-2-1

برای لولههای ا صلي ان شعاب در سی ستمهای لوله فوالدی در زير حاقهايي 3كه دارای دو شاخه ،آويز میاني
مجاز ا ست كه حذف شود به شرط آنکه يک آويز مت صل به تیرک فرعي بر روی هر شاخه ن صب شده با شد و تا
آنجايي كه محل تیرک فرعي اجازه ميدهد به لولههای اصلي انشعاب نزديک باشد.
0-3-0-2-1

باقيمانده آويزهای شاخه بايد مطابق با بند ( )7-2-9نصب شوند.
0-0-2-1

برای لولههای ان شعاب ا صلي در سی ستمهای لوله فوالدی تنها در زيرحاقهای دارای  7خط لوله تغذيه ا صلي
به صورت تغذيه از و سط يا كنار ،تنها يک آويز میاني مجاز به حذف شدن ا ست به شرط آنکه يک آويز مت صل به
تیرک فرعي بر روی هر شاخه نصب شده باشد و تا آنجايي كه محل تیرک فرعي اجازه ميدهد به لولههای اصلي
انشعاب نزديک باشد.
0-0-0-2-1

باقيمانده آويزهای شاخه بايد مطابق با بند ( )7-2-9نصب شوند.
5-0-2-1

برای لولههای ا صلي ان شعاب در سی ستمهای لوله فوالدی تنها در زيرحاقهای دارای  3شاخه يا لوله تغذيه
ا صلي كه به صورت تغذيه از و سط يا كنار ،دو آويز میاني مجاز به حذف شدن ا ست به شرط آنکه حداكثر فا صله
بین آويزها از فوا صل م شخص شده در بند ( )7-2-9بی شتر نبا شد و يک آويز مت صل به تیرک فرعي بر روی هر
شاخه نصب شده باشد و تا آنجايي كه محل تیرک فرعي اجازه ميدهد به لوله انشعاب نزديک باشد.
6-0-2-1

در انتهای لوله ا صلي ،آويزهای ذوزنقه ای میاني بايد ن صب شود ،مگر آنکه لوله ا صلي تا نزذيک اع ضای قاب
سازه ،بو سیله ن صب يک آويز در آن نقطه ،امتداد يافته با شد .در اين صورت آويز میاني ميتواند مطابق بندهای
( )7-3-2-9تا ( )5-3-2-9حذف شود.

1 - Bay
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7-0-2-1

يک بخش مجزا از لوله نبايد به يک آويز نیاز داشته باشد هنگامي كه فاصله تجمیعي بین آويزهای روی شبکه
از فاصله مورد نیاز در جدول ((3-2-2-9الف)) و ((3-2-2-9ب)) تجاوز نکند.
 -5-2-1مهار رایزرها
0-5-2-1

رايزرها بايد توساااط گیرههای رايزر يا آويزهای قرار گرفته بر روی اتصااااالت افقي تاحداكثر )23in.(631mm
خط سراسری رايزر محافظت و پشتیباني شوند.
2-5-2-1

گیرههای مهاركننده رايزر نبايد از نوع پیچي ،مورد استفاده قرار گیرند.
3-5-2-1

گیرههای رايزر مت صل شده (مهار شده به ديوارها با ا ستفاده از میلههای آويز در موقعیت افقي ،مجاز به مهار
عمودی رايزرها نميباشند.
 -0-5-2-1ساختمانهای چند طبقه
0-0-5-2-1

در سااااختمانهای چند حبقه ،مهارهای رايزر بايد در پايینترين حبقه ،در هر حبقه يک در میان ،باال و پايین
خمیدگيها مسیر و در باالی رايزر فراهم شوند.
2-0-5-2-1

مهارهای باالی پايینترين حبقه ،همچنین بايد لوله را برای جلوگیری از حركت رو به باال در محور لوله ناشااي
از استفاده از اتصاالت انعطافپذير ،مهار نمايد.
3-0-5-2-1

در جايي كه رايزرها به زمین مهار ميشوند ،مهار زمیني بايد اولین سطح مهار رايزر را تشکیل دهد.
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0-0-5-2-1

جايي كه رايزرها دارای شکست ميباشند يا از سطح زمین شروع نمي شوند ،اولین سطح سقف باالی شکست
مسیر بايد اولین سطح مهار رايزر را تشکیل دهد.
5-5-2-1

فاصله بین مهارها برای رايزرها نبايد بیشتر از  )25ft(3/6mباشد.
 -6-2-1پایههای نگهدارنده

0

 -0-6-2-1كلیات
0-0-6-2-1

در جايي كه پايههای نگهدارنده برای پ شتیباني از لولهك شي سی ستم بهكار ميروند ،الزامات بند ( )6-2-9بايد
بهكار روند مگر اينكه الزامات بند ( )2-3-6-2-9برآورده شده باشند.
2-0-6-2-1

پايههای نگهدارنده تأيید شده توسط يک مهندس حرفهای به رسمیت شناخته شده با داشتن همه موارد زير
بايد جايگزين قابل قبولي برای الزامات بند ( )6-2-9باشند:
( )3پايههای نگهدارنده لوله بايد حوری حراحي شاده باشاند كه توانايي حمايت و محافظت از حداقل  5برابر
مجموع وزن لوله پر شده از آب به عالوه  )251lb(333kgرا در هر نقطه از پشتیبان لولهكشي داشته باشند.

( )2اين نقاط پشتیبان بايد برای پشتیباني از سیستم كافي باشند.
( )7فا صلهگذاری بین نگهدارندههای لوله نبايد بیش از مقدار داده شده برای نوعي از لوله چنانچه در جدول
((3-2-2-9الف)) يا جدول ((3-2-2-9ب)) داده شده ،باشد.
( )3پايه نگهدارنده لوله و اجزای آن بايد آهني باشند.
( )5زماني كه ن شان دادن تنشهای تو سعه يافته در نگهدارنده لوله ،ات صاالت و لولهك شي سی ستم و عوامل
ايمني مجاز توسط مرجل ذيصالو بازبیني الزامي است ،محاسبات جز ي بايد ثبت شوند.

1- Pipe stands
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3-0-6-2-1

در جايي كه الزام شده ا ست سی ستمهای محافظتكننده در برابر آتش پايه آبي در برابر آ سیب نا شي از زلزله
محافظت شده باشند ،لوله بايد الزامات بند ( )1-7-9را نیز برآورده كند.
 -2-6-2-1مواد جزء تشکیلدهنده
0-2-6-2-1

پايه نگهدارنده لوله و اجزای آن بايد آهني باشند مگر اينکه در بند ( )22-6-2-9مجاز شده باشند.
2-2-6-2-1

اجزاء غیرآهني كه با آزمونهای آتش اثبات شااده برای كاربرد در خطر مناسااب و مطابق با الزامات ديگر اين
بخش هستند ،بايد قابل قبول باشند.
2-3-6-2-1

قطرهای لوله حداكثر تا  )31in.(211mmو شامل آن با رده  31مجاز است كه به وسیله پايههای نگهدارنده با
قطر  )2in.(51mmنگه داشته شوند ،زمانيكه همه شرايط زير برآورده شوند:
( )3حداكثر ارتفاع بايد  )3ft(3/2mبا شد چنانچه از پايه نگهدارنده لوله تا خط مركزی لولهای كه نگه دا شته
ميشود ،اندازهگیری شده باشد.
( )2پايه لوله بايد به صورت محوری بارگذاری شده باشد.
3-3-6-2-1

فاصاااله بین نگهدارنده های لوله نبايد از مقاديری كه در جدول ((3-2-2-9الف)) يا (( -3-2-2-9ب)) آمده
بیشتر شود.
 -0-6-2-1پایه نگهدارنده لوله
0-0-6-2-1

پايه نگهدارنده لوله بايد با روشي تأيید شده ،محافظت شود.
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2-0-6-2-1

صاافحات پايه نگهدارنده لوله بايد رزوه شااده با فلنجهای آهني قابل انعطاف و چکشخور يا فلنجهای فوالدی
جوش داده شده مطابق با جدول ( )3-3-6باشد.
0-2-0-6-2-1

پايههای نگهدارندههای ن صب شده مطابق بند ( )2-7-6-2-9بايد برای كاربرد در صفحه فوالدی جوش شده
مجاز باشند.
3-0-6-2-1

پايههای نگهدارنده های بايد به يک كف بتني يا پاخور با اساااتفاده از مهارهای بتني دارای گواهينامه فني يا
ديگر وسايل گواهي و تأيید شده ،محکم شوند.
0-0-6-2-1

حداقل  3مهار بايد برای اتصال به صفحه پايه به كف استفاده شود.
5-0-6-2-1

حداقل قطر برای مهارها بايد  )1/5in.(32/5mmبرای قطرهای پايه نگهدارنده تا  )7in.(35mmو شااامل آن و
 )5⁄8in.(35/6mmبرای پايههای نگهدارنده با قطر  )3in.(311mmو بزرگتر باشد.
0-5-0-6-2-1

جايي كه پايه نگهدارنده مطابق بند ( )2-7-6-2-9باشد ،مهارهای  )3⁄8in.(9/3mmبايد مجاز باشند.

 -3-1محافظت از لولهكشی در مقابل تخریبهای ناشی از زلزله
در ويرايش آخر استاندارد  2111ايران ،ضوابط حراحي لرزهای اجزای غیرسازهای از جمله تأسیسات مکانیکي
و برقي ارا ه شده ا ست .لذا رعايت اين ضوابط در چارچوب اين د ستورالعمل در ك شور الزامي ا ست كه مختص
ساااختمانها با اهمیت متوسااط و تعداد حبقات بیش از هشاات حبقه و ساااختمانها با اهمیت زياد و خیلي زياد
ميباشد.
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 -0-3-1كلیات
0-0-3-1

در جايي كه ،سیستمهای محافظتكننده آتش پايه آبي نیاز به محافظت در مقابل تخريب ناشي از زلزله دارند،
الزامات بخش ( )7-9بايد اعمال شود مگر اينکه الزامات بند ( )2-3-7-9فراهم شود.
2-0-3-1

روشهای جايگزين فراهمكننده محافظت از سیستمهای اسپرينکلر در مقابل زلزله كه بر اساس آنالیز زلزلهای
گواهي شده توسط يک مهندس حرفهای دارای صالحیت ،ميباشند و بهگونهای است كه عملکرد سیستم حداقل
معادل با عملکرد سازه ساختمان تحت نیروهای زلزلهای قابل انتظار ميباشد ،ميتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
 -3-0-3-1موانع اسپرینکلرها

مهاربندها 3و قیود 2نبايد مسیرتخلیه اسپرينکلر را مسدود كنند و بايد مطابق با قوانین موانل فصل ( )1باشند.
 -2-3-1بوشنها

0-2-3-1

بو شنهای لوله انعطافپذير دارای ا ستاندارد يا گواهينامه كه انتهای دندانهدار لوله را ات صال ميدهند بايد به
عنوان مفصل خمیدگي در نظر گرفته شوند تا بخشهای مجزای لولههای  )2 12 in(65mmيا بزرگتر اجازه حركات
متفاوت با بخشهای مجزای ساختمان را كه به آن اتصال يافتهاند را داشته باشند.
2-2-3-1

بوشنها برای منطبق شدن با جداسازیهای ساختاری درون يک سیستم بايد چیدمان يابند.
3-2-3-1

سی ستمهای شامل بو شنهای انعطافپذيرتر از مقادير مورد نیاز اين بخش بايد با يک مهاربند ا ضافي همانند
موارد مورد نیاز در بخش ( )9-5-5-7-9مجهز شود.

3 - Braces
2 - Restraints
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0-3-2-3-1

بوشنهای انعطافپذير بايد مطابق زير نصب گردند:
 -3تا فاصله  )23in.(631mmباال و پايین رايزرها ،مگر اينکه الزامات زير فراهم شوند:
الف -در رايزرهای كوچکتر از  )7ft(1/9 mبوشنهای انعطافپذير مجاز به حذف شدن ميباشند.
ب -در رايزرهای  1/9mتا  7ft( 2/3mتا  )3ftيک بوشن انعطافپذير كافي ميباشد.
 -2تا فاصله  )32in.(711mmباال و تا فاصله  )23in.(611mmپايین كف در ساختمانهای چندحبقه.
 -7روی هر دو حرف ديوارهای بتني يا بنايي درون  )3ft(711mmسطح ديوار ،مگر اينکه مطابق با (،)3-7-9
فاصله الزم فراهم شده باشد.
 -3تا فاصله  )23in.(611mmاز درز انبساط
 -5تا فاصله  )23in.(611mmباالی لوله عمودی رو به پايین بزرگتر از  )35ft(3/6 mبه بخشهايي از سیستم
كه بیش از يک اسپرينکلر را تغذيه ميكنند ،صرفنظر از اندازه لوله.
 -6تا فاصاااله  )23in.(611mmباال و  )23in.(611mmپايین هر نقطه میاني مهار شاااده برای رايزر يا ديگر
لولههای عمودی.
2-3-2-3-1

هنگامي كه بو شن انعطاف پذير زير كف در باالی محل تحويل ان شعابات ا صلي به لوله ا صلي تغذيه كف با شد،
يک بوشن انعطافپذير بايد مطابق با يکي از موارد زير فراهم شود:
 -3در بخشهای افقي تا فاصله  )23in.(611mmاز تحويل در جايي كه محل تحويل بهصورت افقي باشد.
 -2در بخشهای عمودی از تحويل در جايي كه محل تحويل شامل يک رايزر ميباشد.
 -0-2-3-1بوشنهای انعطافپذیر برای لولههای عمودی رو به پایین

بوشااانهای انعطافپذير برای لولههای عمودی رو به پايین به خطوط شااایلنگي ،اساااپرينکلرهای قفساااهای،
نیمحبقهها و ساختارهای خود ايستا بايد صرفنظر از اندازه لوله بهصورت زير نصب گردند:
 -3تا فاصله  )23in.(611mmباالی لوله عمودی رو به پايین
 -2تا فا صله  )23in.(611mmباالی باالترين ات صال پ شتیبان لوله عمودی رو به پايین جايي كه مهارهای لوله
عمودی رو به پايین برای سازه ،قفسه يا میان حبقه فراهم شدهاند.
 -7تا فاصاااله  ) 23in.(611mmباالی پايین لوله عمودی رو به پايین جايي كه هیچ مهار اضاااافي برای لوله
عمودی رو به پايین فراهم نشده است.
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 -3-3-1مجموعه جداسازی زلزله
0-3-3-1

يک مجموعه جداسااازی زلزله مورد تأيید بايد در جايي كه لولهكشااي اسااپرينکلر ،صاارفنظر از اندازه ،از درز
انبساط جداساز زلزله ساختمان ،در سطح زمین و در باالی آن عبور ميكند ،نصب شود.
2-3-3-1

مجموعههای جداساز لرزهای بايد متشکل از اتصاالت يا لولههای انعطافپذير باشند بهگونهای كه اجازه حركت
كافي برای بسته شدن فاصله جداسازی شده ،باز شدن فا صله جداسازی شده به دو برابر اندازه معمولش و حركت
نسبت به فاصله جداسازی شده در دو جهت ديگر به مقداری برابر فاصله جداسازی شده را فراهم كند.
3-3-3-1

مجموعه جداسااازی زلزله بايد شااامل يک مهاربند چهار راهي در باالدساات و پايیندساات محل تا حداكثر
 )6ft(3/1mاز مجموعه جداسازی باشد.
0-3-3-1

مهاربندی نبايد به مجموعه جداسازی زلزله اتصالي داشته باشند.
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شکل  -0-3-3-1مجموعه جداساز لرزهای با فاصله جداسازی  )2in.(211mmدر محل تقاطع لولهها با قطر اسمی تا .)0in.(011mm
(برای سایر فواصل جداسازی و اندازه لولهها ،طولها و فواصل باید متناسباً اصالح شوند)
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 -0-3-1فاصله باز
0-0-3-1

فاصاااله باز بايد در احراف همه لولهكشااايهای پیرامون ديوارها ،كفها ،ساااکوها و پي سااااختمانها شاااامل
زهکشيها ،اتصال آتشنشاني و ديگر لولهكشي كمکي فراهم گردند.
2-0-3-1

به غیر از مواردی كه الزامات بندهای ( )7-3-7-9تا ( )3-3-7-9مهیا شدهاند ،در جايي كه لوله از سوراخهای
در سکوها ،پي ساختمانها ،ديوارها يا كفها عبور ميكند ،سوراخها بايد به اندازهای باشند كه قطر اسمي سوراخها
به میزان  )2in.(51mmبزرگتر از لوله برای لوله  )3in.(25mmتا لوله  )3 12 in(91mmو قطر ساااوراخ به میزان
 )3in.(311mmبزرگتر از قطر لوله برای لولههای  )3in.(311mmيا بزرگتر باشد.
3-0-3-1

در جايي كه فا صله باز تو سط منفذ عبور لوله فراهم شده ا ست ،با قطر ا سمي  )2in.(51mmبزرگتر از قطر
ا سمي لوله برای لولههای به اندازه  )3in.(25mmتا  )3 12 in(91mmقابل قبول ا ست و فا صلههای باز مهیا شده
توساااط يک منفذ عبور لوله با قطر اسااامي  )3in.(311mmبزرگتر از قطر اسااامي لوله برای لوله های با اندازه
 )3in.(311mmو بزرگتر قابل قبول است.
0-0-3-1

برای لولهای كه از تختههای گچي يا سااازههای شااکننده مشااابه عبور ميكند ،كه نیازمند داشااتن يک نرخ
مقاومت در برابر آتش نیستند ،هیچگونه فاصله باز الزم نميباشد.
5-0-3-1

اگر بوشاانهای انعطافپذير درون  )3ft(711mmهر دو حرف ديوار ،كف ،سااکو يا پي ساااختمان قرار گرفته
باشند ،نیاز به هیچ فاصله باز نميباشد.
6-0-3-1

جايي كه لولهك شي افقي به صورت عمودی از ستونهای متوالي يا ات صاالتي كه يک مجموعه ديوار يا كف /
سقف را تشکیل ميدهد عبور ميكند ،هیچگونه فاصله باز الزم نميباشد.
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7-0-3-1

در جايي كه اثبات شااده اساات كه لوله غیر فلزی دارای انعطافپذيری ذاتي معادل با بزرگتر از حداقل انعطاف
مهیا شده تو سط بو شنهای انعطافپذير قرار گرفته درون  )3ft(711mmهر دو حرف از ديوار ،كف ،سکو يا پي
ساختمان باشد نیاز به فاصله باز نميباشد.
2-0-3-1

فا صلههای باز بايد با يک ماده انعطافپذير كه سازگار با مواد لولهك شي با شند ،در جايي كه الزم ميبا شد ،پر
شود.
1-0-3-1

فاصله باز ناشي از اجزای ساختماني ،كه لولهكشي اسپرينکلر از آنها به هر شکلي عبور نکرده و استفاده نشده
است ،بهصورت تجمعي بايد حداقل  )2in.(51mmباشند.
01-0-3-1

در جايي كه لولهكشي توسط سوراخهای درون اجزای ساختماني پشتیبان و حمايت مي شوند و مطابق با بند
( )7-6-3-3-9ميباشند هیچگونه فاصله باز نیاز نميباشد.
 -5-3-1مهاركنندههای جانبی
 -0-5-3-1كلیات
0-0-5-3-1

لولهك شي سی ستم بهمنظور تحمل هر دوبار افقي ،جانبي و حولي زلزله و همچنین برای جلوگیری از حركات
عمودی قا م ناشي از بارهای زلزله بايد مهار شده باشند.
2-0-5-3-1

اجزای سااازهای كه مهاربندی به آنها اتصااال يافته اساات بايد مشااخص شااود كه قادر به تحمل بارهای زلزله
اعمال شده ،اضافي هستند.
3-0-5-3-1

بارهای افقي بر روی لولهكشي سیستم بايد مطابق با بخش ( )9-5-7-9تعیین شوند.
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0-0-5-3-1

يک ساختار پ شتیبان م شترک بايد برای ساپورت كردن بارهای ثقلي ذكر شده در ( )3-7-3-3-9و بار زلزله
ذكر شده در بند ( )9-5-7-9مجاز باشند.
0-0-0-5-3-1

هنگاميكه يک سااازه ساااپورت مشااترک برای تحمل بارهای ثقلي و زلزله اسااتفاده ميشااود ،سااازه بايد برای
تحمل اين بارها برای تمامي لولهها حراحي شود و سیستمهای توزيل روی ساختار با به كارگیری بندهای (-7-9
 )5-9-5يا ( )6-9-5-7-9با يک ضريب اهمیت (  3/5 ) I Pكه به تمام سیستمهای توزيل اعمال شود.
5-0-5-3-1

اگر يک سازه ساپورت مشترک برای ساپورت كردن لوله اسپرينکلر و ديگر سیستمهای توزيل در بند (-3-9
 )3-7-3اسااتفاده شااود و آن سااازه مقاومت زلزله مورد نیاز در بند ( )3-3-5-7-9را فراهم نکند موارد زير بايد
فراهم گردند:
 -3لوله ا سپرينکلر با ا ستفاده از روش بند ( )6-5-7-9با منطقه تأثیر شامل لوله ا سپرينکلر پر شده از آب و
تمام سی ستمهای توزيل ديگر كه به صورت م ستقل مجهز به محافظت زلزله نبا شد و به سازه پ شتیبان م شترک
اتصال يافته است ،بايد مهار شود.
 -2مهاركننده جانبي اسپرينکلر بايد به همان ساختمان يا سازه كه سازه پشتیبان مشترک اتصال يافته است،
متصل شود.
6-0-5-3-1

الزامات مهاركننده بند ( )5-7-9برای لولهكشي پايین دست شیر تخلیه نبايد بهكار گرفته شوند.
 -2-5-3-1استانداردها یا گواهینامهها
0-2-5-3-1

مجموعههای مهاربندی جانبي برای حداكثر نرخ بارگذاری بايد دارای استاندارد يا گواهينامه باشند مگر اينکه
الزامات بند ( )2-2-5-7-9مهیا شده باشند.
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2-2-5-3-1

در جايي كه مهاركننده جانبي اساااتفادهكننده از لوله ،زاويهها (نبشااايها) ،ورقها يا میلهها همانحور كه در
جدول (( -1-33-5-7-9الف)) و جدول (( -1-33-5-7-9ب)) و جدول (( -1-33-5-7-9پ)) نشان داده شدهاند
بهكار گرفته شوند ،اجزا الزم نیست دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.
0-2-2-5-3-1

اتصاااالت مهاركننده و میلههای رابط (اتصاااالت) اسااتفاده شااده با مواد ويژه آنها بايد دارای اسااتاندارد يا
گواهينامه شوند.
3-2-5-3-1

بارها برای نصبهايي كه زاويه مهاربندی با محور قا م كمتر از  91درجه است بايد كاهش يابند ،همانحور كه
در جدول ( )7-2-5-7-9نشان داده شده است.

جدول  -3-2-5-3-1بار افقی مجاز روی مجموعه مهاربند بر اساس ضعیفترین جزء مجموعه مهاركننده
درجات زاویه مهاربند از محورقائم

بار افقی مجاز

 71تا 33

نرخ بار استاندارد تقسیم بر 2/111

 35تا 59

نرخ بار استاندارد تقسیم بر 3/333

 61تا 19

نرخ بار استاندارد تقسیم بر 3/355

91

نرخ بار استاندارد

 -3-5-3-1مواد سازنده
0-3-5-3-1

به جز موارد مجاز توسط ( )2-7-5-7-9اجزای مجموعه مهاربندی جانبي بايد از آهن باشند.
2-3-5-3-1

اجزای غیرآهني كه توسااط آزمونهای آتش برای كفايت در كاربرد خطر مورد تأيید قرار گرفتهاند و برای اين
منظور دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند و مطابق با ديگر الزامات اين بخش ميباشند قابل قبول ميباشند.
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 -0-5-3-1طراحی مهاربندی جانبی
0-0-5-3-1

مهاربندی جانبي بايد برای تحمل نیروهای ف شاری و ك ش شي حراحي شوند مگر اينکه الزامات ()2-3-5-7-9
مهیا شده باشند.
2-0-5-3-1

سیستم های مهاربندی صرف ًا كششي بايد در جايي كه برای اين سرويا ذكر شده است و در جايي كه مطابق
با محدوديتهای استاندارد يا گواهينامه ،شامل دستورالعمل نصب ميباشد ،مجاز به استفاده باشند.
3-0-5-3-1

برای تمام مهاربندها ،چه دارای اسااتاندارد يا گواهينامه باشااند چه نباشااند ،حداكثر بار مجاز بايد بر اساااس
ضعیفترين جزء مهاربند با در نظر گرفتن ضرايب ايمني باشد.
 -5-5-3-1مهاربندی جانبی عرضی
 -0-5-5-3-1مهاربندی جانبی عرضی

بايد برای تمام لولههای اصاالي تغذيه و انشااعابات اصاالي صاارفنطر از اندازه آنها و تمام شاااخهها و ديگر
لولهكشيها با قطر  )2 12 in.(65mmو بزرگتر ،فراهم شود.
0-0-5-5-3-1

جايي كه خطوط ان شعابي با مهاربندی جانبي عر ضي مجهز نميبا شند ،آنها بايد با يک قید مطابق با 6-7-9
مجهز باشند.
2-5-5-3-1

مهاربندی جانبي عرضااي بايد مطابق با بندهای ((-2-5-5-7-9الف)( ،ب)( ،پ)( ،ت) يا (ث)) يا (-5-5-7-9
 )7بر اساس مصالح لولهكشي سیستم اسپرينکلر باشند.
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0-2-5-5-3-1

لوله غیراستاندارد بهحور ويژه دارای استاندارد يا گواهينامه بايد مجاز به استفاده از مقادير ارا ه شده در جدول
((-2-5-7-9پ)) يا مقادير تهیه شده توسط سازنده باشند.
2-2-5-5-3-1

فاصله نبايد از يک حداكثر فاصله  )31ft(32mروی مركز بیشتر شود.
3-2-5-5-3-1

حداكثر بار مجاز در منطقه تأثیر يک مهاربندی جانبي نبايد از مقادير داده شاااده در جدول (-2-5-5-7-9
(الف)) تا جدول (( -2-5-5-7-9ث)) يا از مقادير محاسبه شده مطابق با ( )7-5-5-7-9بیشتر باشد.
3-5-5-3-1
حداكثر بار ( )Fqwدر منطقه تأثیر برای لوله خاص دارای استاندارد يا گواهينامه ،بايد محاسبه شود.
0-5-5-3-1

الزامات ( )3-5-5-7-9برای مقاحل ابتدايي )2/5in.(65mmكه از  )32ft(7/6mتجاوز نميكنند ،نبايد به كار
گرفته شوند.
5-5-5-3-1

فاصله بین آخرين مهاربند و انتهای لوله نبايد بیشتر از  3/1(6ftمتر) باشد.
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جدول -2-5-5-3-3-1الف -0-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=31 ksi( ،برای لوله رده  01فوالدی
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft
لوله ()in.

21b

25b

31c

35c

01d

3

333

19

37

67

52

14

336

333

336

99

17

3/5

233

397

351

376

333

2

791

732

256

239

317

2/5

633

537

321

761

713

7

966

337

677

537

353

7/5

3213

3125

131

321

617

3

3673

3713

3133

931

369

2133

2253

3133

3513

3723

1

5
 6و بزرگتر

e

3179

7273

2633

2269

3911

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای  Fy  30 ksiميباشند.
يک  Fy  30 ksiهم چنین بهعنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوسط) برای گزارش برای تفاوتها در خصوصیات مصالح و همچنین
برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامي كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.
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جدول -2-5-5-3-3-1الف -2-حداكثر بار  Fpwدر منطقه تأثیر ( )Fy=217 N/mm2( ،)kgبرای لوله رده  01فوالدی
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()m
لوله ()mm

6/0b

7/6b

1/0c

01/7c

02/2d

25

51

31

77

29

23

72

11

63

57

35

71

31

319

11

32

62

52

51

333

332

336

99

17

65

293

277

393

367

373

11

371

753

213

236

216

91

513

365

713

723

237

311

333

597

316

336

739

325

3236

3123

176

333

613

351e

3172

3366

3213

3129

162

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای ( )Fy=233 N/mm2ميباشند.
يک ( )Fy=213 N/mm2هم چنین به عنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوساط) برای گزارش برای تفاوتها در خصاوصایات مصاالح و
همچنین برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگامي كه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.
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جدول -2-5-5-3-3-1ب -0-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=31 ksi( ،برای لوله رده  01فوالدی
a

لوله ()in.

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft
21b

25b

31c

35c

01d

3

323

93

39

61

53

3/25

233

333

331

321

311

3/5

716

235

213

332

333

2

521

336

733

292

235

2/5

913

313

635

557

367

7

3593

3231

3133

193

353

7/5

2239

3335

3355

3233

3133

3

2913

2715

3953

3635

3312

5163

3139

7733

2137

2713

5
 6و بزرگتر

e

3197

6733

5337

3373

7337

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای  Fy  30 ksiميباشند.
يک  Fy  30 ksiهمچنین بهعنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوسااط) برای گزارش برای تفاوتها در خصااوصاایات مواد و همچنین
برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.

فصل نهم -آویزان كردن ،مهاربندی و مقید كردن سیستم لولهكشی

357

11/10/22

جدول  -2-5-5-3-3-1ب -2-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر ( )Fy=217 N/mm2( ،)kgبرای لوله رده  01فوالدی
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()m
لوله ()mm

6/0b

7/6b

1/0c

01/7c

02/2d

25

55

33

76

73

26

72

93

31

67

53

35

31

379

333

93

31

65

51

276

319

355

372

333

65

336

753

297

253

231

11

323

511

335

313

733

91

3113

115

661

566

333

311

3752

3112

116

361

676

325

2296

3173

3515

3291

3111

351e

7511

2163

2736

2133

3613

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای ( )Fy=233 N/mm2ميباشند.
يک ( )Fy=213 N/mm2هم چنین به عنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوساط) برای گزارش برای تفاوتها در خصاوصایات مصاالح و
همچنین برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.
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جدول – 2-5-5-3-3-1پ -0-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=31 ksi( ،برای لوله رده  5فوالدی
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft
لوله ()in.

21b

25b

31c

35c

01d

3

33

56

36

31

77

3/25

336

97

36

65

55

3/5

353

323

313

13

37

2

236

393

363

371

336

2/5

359

763

713

251

236

7

693

552

357

711

725

7/5

931

321

593

533

321

3e

3361

921

361

652

536

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای  Fy  35ksiميباشند .
يک  Fy  30ksiهمچنین به عنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوسااط) برای گزارش برای تفاوتها در خصااوصاایات مواد و همچنین
برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 - aجداول برای حداكثر بار Fpw ،در منطقه تأثیر بر اساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.
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جدول – 2-5-5-3-3-1پ -2-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر ( )Fy=217 N/mm2( ،)kgبرای لوله رده  5فوالدی
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()m

لوله
()mm

b

6/0

b

7/6

c

1/0

c

d

01/7

02/2

25

72

25

23

31

35

72

57

32

73

29

25

31

31

56

36

79

77

51

332

19

37

67

57

65

211

366

373

333

91

11

737

251

215

336

333

91

337

771

233

272

393

311e

526

323

735

296

231

نکته ASTM A106 :نمره  Bيا  ASTM A53نمره  Bدارای ( )Fy=233 N/mm2ميباشند.
يک ( )Fy=213 N/mm2هم چنین به عنوان يک مقدار محافظهكارانه (متوساط) برای گزارش برای تفاوتها در خصاوصایات مصاالح و
همچنین برای ديگر تنشهای عملیاتي استفاده شد.
 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شود.
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جدول -2-5-5-3-3-1ت -0-حداكثر بار (  ) FPWدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=2 ksi( ،برای لوله CPVC
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft

لوله
21b

25b

31c

35c

01d

35

32

31

1

3

21

22

31

35

37

56

35

73

71

26

3/5

17

63

55

35

79

2

363

329

315

13

36

2/5

216

229

311

353

375

7

536

336

771

231

237

()in.
4

3

3
4

1

3

 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر بر اساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
جدول -2-5-5-3-3-1ت -2-حداكثر بار (  ) FPWدر منطقه تأثیر ( )Fy=55 N/mm2( ،)kgبرای لوله CPVC
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()m

لوله
()mm

b

6/0

b

7/6

c

1/0

c

d

01/7

02/2

21

3

5

5

3

7

25

37

31

1

3

6

72

25

21

33

33

32

31

71

71

25

21

31

51

37

59

31

79

73

65

371

313

15

31

63

11

273

313

357

326

331

 -aجداول برای حداكثر بار FPW ،در منطقه تأثیر بر اساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت.
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت.
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت.
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جدول -2-5-5-3-1ث -0-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=31 ksi( ،برای نوع تیوب مسی ( Mبا اتصاالت
لحیم شده)
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft

لوله
21b

25b

31c

35c

01d

36

37

31

9

1

3

29

23

39

36

33

3 14

52

32

75

21

25

3/5

16

69

56

36

33

2e

311

333

331

93

15

()in.
4

3

 -aجداول برای حداكثر بار Fpw ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.
جدول -2-5-5-3-1ث -2-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر ( )Fy=3217 N/mm2( ،)kgبرای نوع تیوب مسی ( Mبا اتصاالت
لحیم شده)
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()m

لوله
()mm

b

01/7

02/2

21

3/7

5/9

5

3/3

7/6

25

37/2

31/9

1/6

3/7

6/3

72

23

39/3

35/9

32/3

33/7

79

73/7

25/3

21/9

31/6

31
51

e

6/0

b

13/6

7/6

c

65/7

1/0

c

d

57

33

71/6

 -aجداول برای حداكثر بار Fpw ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.
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جدول -2-5-5-3-1ث - 3-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر (پوند) )Fy=1 ksi( ،برای نوع تیوب مسی ( Mبا اتصاالت )brazed
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft
21b

25b

31c

35c

01d

6

5

3

7

7

3

33

9

3

6

5

3 14

21

36

37

32

31

3 12

77

23

22

39

36

2e

31

65

36

79

77

قطر
4

3

 -aجداول برای حداكثر بار Fpw ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.
جدول -2-5-5-3-1ج -0-حداكثر بار ( )Fpwدر منطقه تأثیر در منطقه تأثیر (پوند) )Fy=1 ksi( ،برای نوع لوله ( Red Brassبا
اتصاالت )brazed
a

فاصله مهاربندیهای جانبی عرضی ()ft
قطر

21b

25b

31c

35c

01d

3

73

23

22

39

36

3

63

39

31

75

29

3 14

336

97

36

65

55

3 12

363

329

315

91

36

2e

232

231

331

357

321

4

 -aجداول برای حداكثر بار Fpw ،در منطقه تأثیر براساس پیکربندیهای انشعاب اصلي و خطوط شاخه ميباشند.
 -bخطوط انشعابي فرضي در مركز دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -cخطوط انشعابي فرضي در نقطه سوم از دهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -dخطوط انتهايي فرضي در نقطه چهارم ازدهانه لوله و نزديک به هر ساپورت
 -eلوله با قطر بزرگتر ميتواند مورد استفاده قرار گیرد هنگاميكه آنالیز مهندسي تصديق و تأيید شوند.

6-5-5-3-1

جايي كه يک تغییر در مساایر لولهكشااي وجود دارد ،فاصااله تجمیعي بین مهاربندهای جانبي عرضااي نبايد از
حداكثر فاصله مجاز مطابق با بند ( )2-2-5-5-7-9تجاوز كند.
7-5-5-3-1

آخرين حول از لوله در انتهای يک منبل تغذيه يا لوله اصلي انشعاب بايد مجهز به يک مهاربندی عرضي باشد.
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2-5-5-3-1

م هارب ند های عرضاااي با يد م جاز باشااا ند به عنوان م هارب ند های حولي ع مل كن ند اگر آن ها در م حدوده
 )23in.(611mmاز محور مركزی لولهكشي مهارشده از لحاظ حولي باشند و مهاربند عرضي روی يک لوله معادل
يا بزرگتر از لوله مهاربند حولي باشد.
1-5-3-3-1

در جايي كه بو شنهای انعطافپذير بر روی لوله اصلي انشعابات ن صب مي شوند ،غیر از آنچه در بند ()2-7-9
الزم ا ست ن صب شود ،بايد با يک مهاربند عر ضي در محدوده  )23in.(611mmبو شنها به صورت يک در میان،
شامل بوشنهای انعطافپذير در اتصاالت شیاردار مجهز شود ،ولي اين اندازه نبايد بیشتر از  )31ft(32/2mاز مركز
باشد.
01-5-5-3-1

الزامات بند ( )7-5-7-9نبايد برای لولههای مهار شااده مسااتقل توسااط میلههای كوتاهتر از )6in.(351mm
اندازهگیری شده بین باالی لوله و نقطه اتصال به سازه ساختمان اعمال شوند.
00-5-5-3-1

الزامات بند ( )5-5-7-9در جايي كه چنگک های نوع U -از نوع كمربندی يا چنگک های نوع – Uچیدمان
يافته برای نگهداری محکم لوله به بخش زيرين عنصر سازهای مجاز به استفاده برای تصديق و تأيید الزامات برای
مهاربندی جانبي ميباشااند ،نبايد اعمال گردند ،بهشاارط آنکه پايهها حداقل به میزان  71درجه از حالت عمودی
خمیده با شند و حداكثر حول هر پايه و اندازه میله ،شرايط جدول ((-1-33-5-7-9الف)) ،جدول (-33-5-7-9
(-1ب)) و جدول ((-1-33-5-7-9پ)) را تأيید كنند.
 -6-5-3-1مهاربندی جانبی طولی
0-6-5-3-1

مهاربندی جانبي حولي با فا صله مركز تا مركز حداكثر در  )11ft(23/3mبايد برای لولههای تغذيه و ان شعبات
اصلي فراهم شود.
2-6-5-3-1

مهاركننده های حولي بايد مجاز باشاااند تا بهعنوان مهاربندهای عرضاااي عمل كنند اگر آن ها در محدوده
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 )23in.(611mmمحور مركزی لولهكشي دارای مهاربند عرضي باشند.
3-6-5-3-1

فاصله بین آخرين مهاربندی و انتهای لوله يا يک تغییر در جهت نبايد بیشتر از  )31ft(32/2mباشد.
 -7-5-3-1لوله دارای تغییر(ها) در جهت
0-7-5-3-1

هر بخش از لوله كه ما بین دو تغییر جهت قرار گرفته ،بايد مجهز به هر دو مهاربندی عرضااي و حولي باشااد
مگر اينکه الزامات ( )2-3-5-7-9فراهم شده باشند.
2-7-5-3-1

بخشهايي از لوله با حول كمتر از  )32ft(7/6 mبايد مجاز با شند تا توسط مهاربندهای روی بخشهای جانبي
لوله ساپورت و نگهداری شوند.
 -2-5-3-1مهاربندهای جانبی عرضی
0-2-5-3-1

ق سمتهای فوقاني از رايزر كه دارای حول بی شتر از  )7ft(3mبا شند ،بايد دارای يک مهاربند چهار راهي مجزا
باشند.
2-2-5-3-1

برای لوله رابطه قا م حذف مهاربند چهار راهه مورد نیاز بند ( )3-1-5-7-9بايد مجاز باشد.
3-2-5-3-1

هنگامي كه يک مهاربند چهار راهه در باالی يک رايزر متصاال به لولهكشااي افقي ميباشااد ،مهاربند بايد در
محدوده  )23in.(611mmمحور مركزی رايزر باشد و بارها برای آن مهاربند بايد شامل هر دو لوله عمودی و افقي
باشد.
0-2-5-3-1

فاصله بین مهاربند چهار راهي برای رايزرها نبايد از  )25ft(3/6mبیشتر باشد.
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5-2-5-3-1

مهاربند چهار راهه در جايي كه رايزرها از كف حبقات میاني در ساااختمانهای چند حبقه عبور كرده اساات،
مورد نیاز نميباشد ،در صورتي كه فواصل باز از محدوديتهای بخش ( )3-7-9تجاوز نکرده باشد.
 -1-5-3-1بارهای افقی زلزله
0-1-5-3-1

بارهای زلزله افقي برای مهاركنندهها بايد همانند ( )6-9-5-7-9يا ( )3-9-5-7-9معین شوند يا تو سط مقام
دارای صالحیت تعیین گردند.
2-1-5-3-1

وزن سیستم مهار شده(  ) WPبايد 3/35برابر وزن لولهكشي پرشده از آب در نظر گرفته شود (بند (الف -7-9-
 )3-9-5را ببینید).
3-1-5-3-1

نیروی افقي  ،Fpw،اعمالي روی مهاربند ازرابطه ( )Fpw=CpWpبهدست ميآيد كه  CPضريب زلزله انتخاب شده
در جدول ( )7-9-5-7-9با استفاده از پارامتر «پاسخ در دوره كوتاه»  SSميباشد.
0-3-1-5-3-1

مقدار ا ستفاده شده در جدول ( )7-9-5-7-9بايد از مقام قانوني م سئول ا ستعالم يا از نق شههای خطر زلزله
فراهم شوند.
2-3-1-5-3-1

درونيابي خطي برای مقادير حد واسط  SSمجاز به استفاده ميباشند.
0-1-5-3-1

نیروی افقي  ،Fpw،وارده بر مهاربند ميتواند مطابق با ا ستاندارد ملي ايران به شماره « 2111آيیننامه حراحي
ساختمانها در برابر زلزله» تعیین شود و برای تبديل حراحي به روش تنش مجاز ( ،)ASDميتوان از ضريب 1/3
استفاده كرد.
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جدول  - 3-1-5-3-1جدول ضریب ارتعاشی زلزله
Ss

CP

Ss

CP

 1/77يا كمتر

1/75

3/61

1/35

1/31

1/71

3/31

1/39

1/51

1/31

3/35

1/12

1/61

1/32

3/11

1/13

1/31

1/32

3/91

1/19

1/35

1/32

2/11

1/97

1/11

1/33

2/31

1/91

1/91

1/31

2/21

3/17

1/95

1/51

2/71

3/13

3/11

1/53

2/31

3/32

3/31

1/53

2/51

3/33

3/21

1/53

2/61

3/23

3/25

1/51

2/31

3/26

3/71

1/63

2/11

3/73

3/31

1/65

2/91

3/75

3/51

1/31

7/11

3/31

5-1-5-3-1
در جايي كه احالعات برای تعیین  C pموجود و در د سترس نميبا شند ،نیروی افقي زلزله اعمال شونده بر روی

مهاربندهها بايد به حريق ذكر شده و مشخص شده در ( )7-9-5-7-9با  CP=1/5معین گردند.
6-1-5-3-1

منطقه تأثیر برای مهاربندهای جانبي بايد شامل تمامي خطوط ان شعابي و ان شعاب شبکه به مهاربند با شد به
غیر از خطوط انشعابي كه با مهاربندهای حولي مجهز شدهاند يا مواردی كه توسط ( )3-6-9-5-7-9ممنوع شده،
ميباشند.
0-6-1-5-3-1

هنگاميكه لولههای ارتباحي قا م در ساایسااتمهايي كه نیازمند به محافظت در برابر زلزله ميباشااند ،فراهم
شدهاند و بزرگتر از  )3ft(3/2mميبا شند ،وزن لوله خط انشعابي پر شده از آب در منطقه تأثیر ( )Wpتعريف شده
توسط بند ( )3-9-5-7-9شامل حول لوله رابط قا م ،ضرب شده در ضريب زلزله ( )Cpو ضرب شده در ارتفاع لوله
ارتباحي قا م ( )Hrتقسااایم بر بخش مدول ( ) sلوله ارتباحي قا م رايزر نبايد برابر يا بزرگتر از مقاومت تسااالیم
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( )Fyلولهكشي لوله ارتباحي قا م رايزر باشد .اگر مقدار محاسبه شده برابر يا بزرگتر از مقاومت تسلیم لوله ارتباحي
قا م رايزر با شد ،بار حولي زلزله هر شاخه بايد به صورت مجزا ارزيابي شود و خطوط ان شعابي به مهاربند جانبي
حولي مطابق با بند ( )6-5-7-9مجهز شوند.
 Fy

H r .Wp .C p
S

كه:
 =Hrحول لولهكشي لوله ارتباحي قا م
 = Wpوزن انشعاب (به پوند) برای خط (لوله) انشعابي يا قسمتي از خط انشعابي درون منطقه تأثیر شامل لوله
ارتباحي قا م
 = Cpضريب زلزله
 = Sمدول بخش لوله ارتباحي قا م
 = Fyمقاومت تسلیم مجاز  71111psiبرای فوالد و ما (لحیم شده) و  1111psiبرای لوله  CPVCميباشد.
2-6-1-5-3-1

اگر مقدار محاسبه شده برابر يا بزرگتر از مقاومت تسلیم لوله ارتباحي قا م رايزر باشد ،بار حول زلزله هر شاخه
بايد به صورت مجزا مورد بررسي قرار گیرد و خطوط انشعابي بايد با مهاربند جانبي نوساني حولي مطابق با (-7-9
 )3-5مجهز باشند.
7-1-5-3-1

منطقه تأثیر مهاربند حولي بايد شامل همه انشعابات اصلي به قسمت مهاربند باشند.
 -01-5-3-1نیروهای عکسالعمل قائم خالص

در جايي كه بارهای لرزهای افقي اساااتفاده شاااده از  0.5Wpتجاوز كند و زاويه مهاربند كمتر از  35درجه از
امتداد قا م باشاد يا در جايي كه بار لرزهای افقي از  0.1Wpتجاوز كند و زاويه مهاربند كمتر از  61درجه از امتداد
قا م باشد ،مهاربندها بايد بهگونهای آرايش يابند تا عکاالعمل قا م خالص ناشي از بار افقي را تحمل كنند.
 - 00-5-3-1نصب مهاربندهای جانبی
0-00-5-3-1

مهاربند بايد مستقیماً به لوله سیستم اتصال يابد.
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2-00-5-3-1

مهاربند جانبي بايد سفت باشد.
3-00-5-3-1

برای مهاربندهای مجزا ،ن سبت الغری (  ) l rنبايد از  711بی شتر با شد كه  lحول مهاربند و  rحداقل شعاع
ژيراسیون ميباشد.
0-00-5-3-1

جايي كه لوله رزوه شده بهعنوان ق سمتي از يک مجموعه مهاربند جانبي ا ستفاده مي شود ،نبايد كمتر از رده
 71باشد.
5-00-5-3-1

تمام قساامتها و اتصاااالت يک مهاربند بايد در يک خط مسااتقیم امتداد يابد تا از بارهای غیر هم مركز روی
اتصاالت و بستها جلوگیری شود.
6-00-5-3-1

تنها برای مهاربندهای حولي ،اتصال مهاربندها به يک زبانه جوش شده به لوله مطابق با ( )2-5-6مجاز است.
7-00-5-3-1

تنها برای مهاربندهای صاارفاً كشااشااي ،دو جزء مهاربند صاارفاً كشااشااي متقابل همديگر بايد در هر يک از
محلهای مهاربند عرضي يا حولي نصب شوند.
2-00-5-3-1

بارهای تعیین شااده در ( )9-5-7-9نبايد از كمترين حداكثر بار مجاز تهیه شااده در جدول (-1-33-5-7-9
(الف)) ،جدول (( -1-33-5-7-9ب)) و جدول (( -1-33-5-7-9پ)) يا حداكثر بار افقي مجاز مورد تأيید سازنده
برای زاويههای مهاربند  71تا  33درجه 35 ،تا  59درجه 61 ،تا  19درجه يا  91درجه بیشتر باشد.
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-1-00-5-3-1

د ي گر ردههااا و مصااااا لح ل ولااه كااه بااه حور مشااا خص در جاادول (( -1-33-5-7-9ا لف) ،جاادول
( -1-33-5-7-9ب) و جدول ( -1-33-5-7-9پ) ذكر نشاادهاند  ،اگر توسااط يک مهندس حرفهای مورد تأيید
برای تحمل بارهای تعیین شده ،مطابق با معیارهای مندرج در جداول تصديق و تأيید شده باشند ،مجاز به استفاده است.
0-1-00-5-3-1

محاسبات در جايي كه توسط يک مقام قانوني مسئول الزامي ميباشند بايد ارايه شوند.
01-00-5-3-1

ات صاالت تیر فوالدی نوع  Cو گیرههای فلنجي بزرگ ،به همراه يا بدون ت سمه مقیدكننده ،نبايد برای ات صال
مهاربندها به سازه ساختمان استفاده شوند.
00-00-5-3-1

مت صلكنندههای تفنگكوب 3نبايد برای ات صال مهاربندها به سازه ساختمان ا ستفاده شوند مگر اين كه آنها
بهحور ويژه برای ساارويارساااني برای تحمل بارهای جانبي در مناحق زلزلهخیز دارای اسااتاندارد يا گواهينامه
باشند.
 -02-5-3-1متصلكنندهها
0-02-5-3-1

برای متصلكنندههای مجزا ،بارهای تعیین شده در بند ( )9-5-7-9نبايد بیشتر از بارهای مجاز ارا ه شده در
شکل ( )3-32-5-7-9باشد.
2-02-5-3-1

نوع متصلكننده های استفاده شده برای محکم كردن مجموعه مهاربند به سازه بايد به موارد نشان داده شده
در شکل ( )3-32-5-7-9يا ابزارهای دارای استاندارد يا گواهينامه ،محدود شوند.

1 - Fasteners powder-driven
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3-02-5-3-1

برای ات صاالت به چوب ،از حريق بولتهای سرا سری با وا شرها بر روی هر انتها بايد مورد ا ستفاده قرار گیرند،
مگر اينکه الزامات ( )3-32-5-7-9مهیا شوند.
0-02-5-3-1

در جايي كه به دلیل ضخامت جزء چوبي بیش از  )32in.(711mmيا عدم دسترسي ،نصب از حريق بولتهای
سراسری عملي نیست ،استفاده از پیچهای خودكار آچارخور بايد مجاز باشند و سوراخهای از قبل تعبیه شده بايد
به میزان  )1⁄8 in.(3⁄2mmكوچکتر از حداكثر قطر ريشه پیچ خودكار آچارخور باشد.
5-02-5-3-1
1
)16
سوراخها برای بولتهای سرا سری و ديگر ات صاالت دارای ا ستاندارد يا گواهينامه م شابه بايد in.(2mm

بزرگتر از قطر بولت باشد.
6-02-5-3-1

الزامات ( )32-5-7-9نبايد برای ديگر روش های برقراری اتصاااال به كار رود ،ولي اگر توساااط يک مهندس
حرفهای مورد تأيید برای تحمل بارهای تعیین شده مطابق با معیارهای بند ( )9-5-7-9مورد تأيید با شند ،برای
استفاده مورد قبول هستند.
0-6-02-5-3-1

در جايي كه محاسبات توسط يک مقام قانوني مسئول الزامي ميباشند ،بايد ارا ه گردند.
 -7-02-5-3-1انکرهای

بتن0

0-7-02-5-3-1

انکرهای بتن برای كاربردهای زلزله در تطابق با  ACI355.2بايد از قبل تعین صااالحیت شااوند و در تطابق با
دستورالعملهای سازنده نصب شده باشند.

3- Concrete Anchors
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-2-7-02-5-3-1

انکرهای بتن به غیر از موارد نشان داده شده در شکل ( )3-32-5-7-9برای استفاده در جاهايي كه مطابق با
الزامات مقررات ساختماني حراحي شدهاند و توسط يک مهندس حرفهای مورد تأيید ميباشند ،مورد قبول است.
 -03-5-3-1مهار برای ساختمانهای با حركات متفاوت

هیچ حولي از لوله نبايد به بخشهايي از ساختمان كه دارای حركت متفاوت ميباشند مهار شود.
 -6-3-1قید خطوط انشعابی
ن سبت به مهاربندها از لحاظ تحمل بار يک درجه كمتر تلقي مي شوند و بايد تو سط ا ستفاده از يکي از موارد
زير مهیا شوند:
 -3مجموعه مهاربندهای جانبي دارای استاندارد يا گواهينامه
 -2چنگگ  Uكمربندی تأمین كننده الزامات بند ()33-5-5-7-9
 -7سیم شماره  )331lb(211kg ،32كه حداقل در  35درجه از صفحه عمودی نصب شده باشد و روی هر دو
حرف لوله مهار شده باشد.
 -3آويزهای  CPVCكه از دو نقطه اتصال استفاده ميكنند.
 -5آويز نصاااب شاااده با زاويهای بیش از  35درجه از امتداد قا م در فاصاااله حداكثر  )6in.(351mmاز آويز
عمودی اجرا شااده برای جلوگیری از حركات به ساامت باال ،مشااروط به اينکه الغری آن از  311تجاوز نکند ،در
جايي كه میله تا لوله امتداد مييابد يا يک گیره ضربهگیر ،نصب شده است.
 -6مهار با زاويهای بیش از  35درجه از امتداد قا م كه با آويز عمودی (سااااپورت عمودی لوله) اجرا شاااده برای
جلوگیری از حركات به سمت باال ،حداكثر  )6in.(351mmفا صله دارد .الغری اين مهارنبايد از  311تجاوز كند و
همچنین میله اين مهار بايد در انتهايي كه به لوله ميرساااد ،رزوهدار باشاااد ،در غیر اين صاااورت بايد يک گیره
ضربهگیر روی انتهای میله كه به لوله ميرسد ،نصب شده باشد.
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جدول  -2-00-5-3-1الف -حداكثر بارهای افقی برای مهاربندهای جانبی با  l/r=011برای مهاربندهای فوالدی با ()Fy=36 ksi
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 -2-6-3-1قید كابلی
0-2-6-3-1

كابل مورد استفاده برای قید بايد در محدوده  )2ft(611mmيک آويز قرار بگیرد.
2-2-6-3-1

نزديکترين آويز به يک قیدكابلي بايد از نوعي باشد كه از حركات رو به باالی يک شاخه جلوگیری كند.
3-6-3-1

اسپرينکلرهای انتهايي روی يک شاخه بايد مهار شود.
0-6-3-1

شاااخه در فاصاالههايي كه از مقادير مشااخص شااده در جدول ((-3-6-7-9الف)) يا جدول ((-3-6-7-9ب))
بزرگتر نباشد بر اساس قطر خط انشعابي و مقدار  Cpبايد به صورت عرضي مهار شوند.
5-6-3-1

جايي كه خطوط ان شعابي تو سط میلهای كوچکتر از  )6in.(351mmاندازهگیری شده بین باالی لوله و نقطه
ات صال به سازه ساختمان ،محافظت مي شود ،الزامات ( )3-6-7-9تا ( )3-6-7-9نبايد بهكار گرفته شوند و قید
اضافي برای شاخهها مورد نیاز نميباشد.
6-6-3-1

لوله عمودی رو به باال  )3ft(3/2mيا بزرگتر بايد در مقابل حركات عرضي مهار شوند.
7-6-3-1

لوله عمودی رو به پايین و بازوی انتهايي نیاز به قید ندارند.
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 -7-3-1آویزها و متصلكنندهها در معرض زلزله
0-7-3-1

جايي كه محافظت دربرابر زلزله مهیا شااده اساات ،اتصاااالت تیر فوالدی نوع  Cشااامل تیر و گیرههای فلنجي
بزرگ مورد ا ستفاده برای ات صال آويزها به سازه ساختمان بايد با يک ت سمه مقیدكننده مجهز شده با شند ،مگر
اينکه الزامات بند ( )3-3-3-7-9برآورده شده باشند.
0-0-7-3-1

بهعنوان يک راه حل جايگزين برای ن صب يک ت سمه مقیدكننده مورد نیاز ،يک ابزار برر سي شده بهحور ويژه
دارای اسااتاندارد يا گواهينامه برای مقید كردن اتصاااالت به سااازه مجاز ميباشااد در جايي كه هدف ابزار برای
مقاومت در برابر بارهای افقي مورد انتطار باشد.
2-7-3-1

ت سمه مقیدكننده بايد برای ا ستفاده با يک ات صاالت تیر فوالدی نوع  Cدارای ا ستاندارد يا گواهينامه با شد يا
بايد با يک تسااامه فوالدی باشاااد كه كوچکتر از  )3/53mm(36guageضاااخامت نداشاااته باشاااد و كمتر از
 )3in.(25/3mmعرض برای قطرهای لوله  )1in.(211mmيا كمتر نباشد و  )3/91mm(33guageضخامت و كمتر
از  )3/25in.(73/3mmعرض برای لولههای با قطر بزرگتر از  )1in.(211mmنباشد.
3-7-3-1

تسمه مقیدكننده بايد به دور بال تیری كه از  )25/3mm(3in.كوچکتر نميباشد ،پیچیده شوند.
0-7-3-1

يک مهره قفلي روی يک ات صاالت تیر فوالدی نوع  Cنبايد به عنوان يک روش مقید كردن مورد ا ستفاده قرار
گیرد.
5-7-3-1

يک لبه روی يک تیرک فرعي نوع « »cشکل يا « »zشکل نبايد به عنوان يک روش مقید كردن مورد استفاده
قرار گیرد.
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6-7-3-1

جايي كه تیرکهای فرعي يا تیرها يک لبه محافظ و ايمن برای تسمه مقیدكننده فراهم نميكنند ،تسمه بايد
بهحور كامل بولت سراسری شوند يا توسط يک پیچ خودكار محافظت شوند.
7-7-3-1

در مناحقي كه ضااريب نیروی افقي از  1/5Wpبیشااتر ميباشااد ،میخکوب تفنگي بايد مجاز به اتصااال كردن
آويزها به ساااازه سااااختمان باشاااند ،يعني جايي كه آنها بهحور ويژه برای اساااتفاده در مناحق زلزلهخیز دارای
استاندارد يا گواهينامه شدهاند.
2-7-3-1

جايي كه محافظت در برابر زلزله فراهم شااده اساات ،انکرهای بتن مورد اسااتفاده برای محکم كردن آويزها به
سازه ساختمان بايد مطابق با  ACI 355.2/355.2Rباشند.
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جدول -2-00 -5 -3-1ب -حداكثر بار مجاز برای مهاربند جانبی با  l/r=211برای مهاربندهای فوالدی با ()Fy=36 ksi
حداكثر طول برای
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1/323

3

3911

2133

7332

3/39

1/393

1

2273

7355

7165

3/73

1/521

1

2356

7333

3253

7 7 1 4 

3/33

1/592

9

2311

7131

3633

3 8

1/13

1/135

3

373

316

223

1 2

1/329

1/313

3

232

732

339

5 8

1/213

1/321

2

711

539

632

3 4

1/719

1/353

2

539

139

3113

7 8

1/329

1/315

7

113

3371

3797

3 8

1/33

1/193

3

216

292

753

1 2

1/396

1/325

2

761

521

673

5 8

1/713

1/356

2

536

133

993

3 4

1/332

1/311

7

129

3332

3375

7 8

1/613

1/239

7

3323

3593

3952

12×4

1/735

1/1322

3

317

993

3231

21 4 

1/5

1/1322

3

971

3726

3623

23 8

1/35

1/3112

3

3316

3919

2376

2

2
1
1 1
12×12×4
2 2 1 4 

1

نبشی

پیچ متری

میله دو سر
رزوه

2 212
1
22

1 1

تسمه
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جدول -2-00-5-3-1پ -حداكثر بار افقی برای مهاربندهای جانبی با  l r  300برای مهاربندهای فوالدی با()Fy=36 ksi

حداقل
شکل و اندازه
مهاركننده
()in.

لولهای رده 01

حداكثر طول برای

حداكثر بار افقی ()lb

l r  300

زاویه مهاركننده
o

شعاع
مساحت
2

چرخش

زاویه 31
ft

in.

o

تا  00از

( )in.

()in.()r

3

1/393

1/323

3 14

1/669

1/531

37

3/5

1/399

1/627

35

666

3/13

1/313

39

192

2

o

زاویه 05
o

تا  51از

o

زاویه 61
o

تا  11از

عمود

عمود

عمود

31

332

512

337

551

311

966

932

3357

3263

3533

1
1 1
12×12×4
22 1 4 

1/611

1/292

3

537

133

997

1/971

1/793

9

312

3315

3753

2 2/5 1 4 

3/16

1/323

31

117

3239

3571

22×14×2

3/39

1/393

32

992

3312

3331

3/73

1/521

37

3192

3533

3193

77 1 4 

3/33

1/592

33

3211

3693

2131

3 8

1/13

1/135

3

51

12

313

1 2

1/329

1/313

2

311

352

316

5 8

1/213

1/321

7

337

233

299

3 4

1/719

1/353

7

251

763

336

7 8

1/329

1/315

3

751

516

639

3 8

1/33

1/193

2

92

371

359

میله دو سر

1 2

1/396

1/325

7

367

273

217

رزوه

5 8

1/713

1/356

7

256

762

337

3 4

1/332

1/311

3

761

523

671

7 8

1/613

1/239

5

513

311

163

12×14

1/735

1/1322

3

737

332

533

21 4 

1/5

1/1322

3

333

519

322

23 8

1/35

1/3112

2

625

113

3117

نبشی

1
1

22×14×3

پیچ متری

1

تسمه

نیرو در جهت عضو سازهای

3391 3333 393 732
136 623 337 396

2193 2391 3333 611

3661 3261 152 736

3391 3333 393 732

3333 3111 369 733

733 235 331

336

3163 133 559 276
3179 3316 931 331
159 663 363 216

333 593 326 393
159 663 363 216

2131 3569 3123 796

2336 3136 3279 392

2316 2155 3761 553

336

236
235

316
769

637

321

126

3212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

373

793

557

333

3521 3359 313 723
2671 2111 3751 553
3772 3123 337 711

713
711

3237 956 631
3772 3123 337

5⁄
8

2657 3991 3263 332

2576 3913 3235 351

3

7779 2537 3636 636

7355 2731 3673 593

7573 2633 3333 631

3

7331 2137 3132 333

615

155

3357

3⁄
4

44

1

793
272

5⁄
8

3

34

3⁄
8

3356 3733 921
936 351 521

1⁄
2

2

()in.

()in.

7263 2333 3639 663

3337 919
2552 3333
3339 3316

2323
7635
2133

5⁄
8

3
1

1
34

قطر

جابجایی

A

B

C

D

E

G

312
793
713

1⁄
2

34
3⁄
8

2

F

()in.

3693 3711 936
3356 3733 921
3112 3321 953

3993 3317 3313
21333 3339 3316

7122

7912

3⁄
8

2
A

B

C

D

E

F

G

H

2113 2312 3726 392

3935 3333

2512 3533

2911 3139

3331

()in.

()in.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

()in.

1⁄
2

3

قطر

7513 2693 3321 631

44

1

جابجایی

3116 7133 3939 353

5⁄
8

3

3⁄
8

2

H

3⁄
4

3
44

1⁄
2

()in.

()in.

رول بولت بیرون رزوه در بتن تركدار با وزن معمولى

I

5⁄
8

3

1

34

قطر

جابجایی

A

I

3⁄
4

34

B

3000psi

3

3⁄
8
1⁄
2

2

C

3000psi

رول بولت بیرون رزوه در بتن سبک عرشه

3

()in.

()in.

A

3⁄
4

فوالدى 3000psi

B

C

D

E

F

G

3⁄
8

H

()in.

A
D

قطر

5⁄
8

44

B

C

()in.
I

1

D
G

جابجایی

1⁄
2

34

E
H

رول بولت بیرون رزوه در بتن تركدار با وزن معمولى

2

F

G
F

3000psi

H
I

رول بولت بیرون رزوه در بتن با وزن معمولی

4000psi

I
قطر

رول بولت بیرون رزوه در بتن تركدار با وزن معمولى

6000psi

رول بولت بیرون رزوه در بتن سبک تركدار

جابجایی

قطر

جابجایی
E

بارگذاری عمودی بر روی عضو سازهای

اتصاالت به فوالد (مقادیر با فرض عمود بودن بولت به پایه در نظر گرفته شدهاند)
قطر بولت فوالدی ()in.
I

H

G

F

𝟑⁄
𝟖
E

D

3231

3175

375

3551

3211

111

I

H

G

F

7553

2111

2135

3311

C

B

A

I

H

G

F

3311

3211

911

565

351

725

651

𝟏⁄
𝟒
E

D

C

B

A

511

711

611

511

311

قطر بولت فوالدی ()in.
𝟓⁄
𝟖
E

D

C

B

A

I

H

G

F

7711

2251

7951

7711

2511

2261

3171

3711

2151

𝟏⁄
𝟒
E

D

C

B

A

2151

3351

2551

2151

3611

بولت مخصوص چوب برای الوارهای یکپارچه با بهم چسبیده (جهت نیرو عمود بررگههای چوب در نظر گرفته شده است)
قطر بولت ()in.

طول بولت در داخل الوار ()in.

𝟓⁄
𝟖

𝟏⁄
𝟐

𝟑⁄
𝟒

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

12

335

365

211

375

271

795

371

235

731

375

391

275

355

231

361

355

255

711

355

221

231

311

731

571

331

711

351

22

331

211

231

361

211

311

365

235

331

361

225

211

315

721

551

391

721

395

311

255

731

215

761

635

635

765

535

32

335

251

715

211

751

611

211

315

315

211

215

735

271

311

615

275

315

675

221

731

711

255

331

355

261

355

371

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211

795

315

725

561

961

735

535

375

731

331

575

761

621

621

761

631

925

1
1
1
1

پیچ و بولتهای با باربری باال (جهت نیرو عمود بر رگههای چوبی در نظر گرفته شده است)
قطر بولت با باربریهای باال ()in.

طول زیر بولت ()in.

3⁄
8

5⁄
8

1⁄
2

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

32

365

391

211

331

221

731

11

321

331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

311

211

211

335

275

751

11

321

331

711

755

711

735

311

551

335

271

725

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

391

211

211

335

235

711

11

321

331

721

731

711

721

321

631

335

271

725

375

525

555

325

551

335

395

721

361

62

395

215

211

335

251

311

11

321

331

731

735

711

725

375

651

335

271

725

365

531

555

371

531

131

395

721

361

1
1
1
1

نکته :حداكثر باربری گیرههای چوب ،بر مبنای معیارهای حراحي ملي برای چوبهای با چگالي نسبي ،1/75محاسبه شدهاندو برای ساير چوبها با ساير چگاليهای ديگر بايد
از ضرايب موجود در جدول روبرو استفاده كرد.

برای اندازههای 25/3mm=3in. ،SI
شکل  -00-02-5-3-1حداكثر بارها برای انواع مختلف ساختارها و حداكثر بارها برای انواع مختلف اتصالكنندهها به ساختارها

وزن مخصوص

مولتی

چوب

پلیر

 1/76تا 1/39

3/33

 1/51تا 1/65

3/25

 1/66تا 1/37

3/51
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جدول  -0-6-3-1الف -حداكثر فضا (فاصله) (فوت) قید لوله انشعابی فوالدی
ضریب ارتعاش ()CP
لوله ()in.

CP 1/51

1/51  CP 1/70

CP 1/70

3

03

36

26

31 4

06

31

27

31 2

01

00

21

2

53

05

30

جدول  -0-6-3-1ب -حداكثر فضا (فاصله) (فوت) قید لوله انشعابی  CPVCو مسی
ضریب ارتعاش ()CP
لوله ()in.

CP 1/51

1/51  CP 1/70

CP 1/70

34

73

26

31

3

73

21

21

4

31

73

73

22

2

31

31

73

23

2

35

71

23

فصل دهم -لولهكشی دفنی 322/

فصل دهم
لولهكشي دفني

فصل دهم -لولهكشی دفنی

11/10/22

323
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دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -0-01مصالح لولهكشی
 -0-0-01استاندارد یا گواهینامه
لولهكشاااي بايد برای سااارويا محافظت در برابر آتش دارای اساااتاندارد يا گواهي نامه باشاااد يا مطابق با
استانداردهای جدول ( )3-3-31باشند.

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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جدول  -0-0-01استاندارهای سازنده برای لولههای دفنی

استاندارد

مواد و ابعاد

چدن نشکن
AWWA C104

پوشش مالت سیماني برای اتصاالت و لولههای چدن نشکن برای آبرساني

AWWA C105

پوشش پلي اتیلن برای سیستمهای لوله چدني نشکن

AWWA C110

اتصاالت چدن نشکن و چدن خاكستری؛  ،7in.تا  ،31.inبرای آب و مايعات ديگر

AWWA C111

اتصاالت واشر الستیکي برای اتصاالت و لولههای فشار چدن نشکن

AWWA C115

لوله چدني نشکن دو سر فلنچ با فلنچهای رزوهای از جنا چدن نشکن يا چدن خاكستری

AWWA C116

پوشش های پودری اپوكسي محافظ (به روش گداز) برای سطوو داخلي و بیروني اتصاالت چدن نشکن و چدن
خاكستری برای آبرساني

AWWA C150

حراحي ضخامت لولههای چدني نشکن

AWWA C151

لولههای چدن نشکن ريختهگری شده وتولید شده بهروش گريز از مركز برای آبرساني

AWWA C153

اتصاالت فشرده چدن نشکن برای آبرساني

AWWA C600

استاندارد نصب وسايل چدني نشکن و لوازم جانبي آنها

فوالد
AWWA C200

لولههای آبي فوالدی  6in.و بزرگتر

AWWA C203

آسترها و پوششهای زغال سنگ محافظ برای خطوط لوله آبي فوالدی لعابدار يا برچسبدار– بهكار رفته در
شرايط بسیار گرم

AWWA C205

پوششها و آستر مالت سیماني محافظ

AWWA C206

جوش میداني لوله آب فوالدی

AWWA C207

فلنچهای لوله فوالدی برای مصارف آبرساني،اندازههای  ،3in.تا

AWWA C208

ابعاد اتصاالت لوله فوالدی آبي ساخته شده

AWWA M11

راهنمای حراحي و نصب لوله فوالدی

333in.

بتن
AWWA C300

لوله فشار بتن مسلح ،نوع سیلندر فوالدی

AWWA C301

لوله فشار بتن مسلح ،نوع سیلندر فوالدی

AWWA C302

لوله فشار بتن پیش تنیده ،نوع غیرسیلندری

AWWA C303

لوله فشار بتن مسلح ،نوع سیلندر فوالدی

AWWA C400

استاندارد لوله توزيل از جنا سیمان – آزبست  ،3in.تا

 36in.برای سیستمهای توزيل آب

AWWA C401

استاندارد انتخاب لوله فشار سیمان  -آزبست

AWWA C602

پوشش مالت سیماني خطوط لوله آبي  3in.و بزرگتر ،در محل

AWWA C603

استاندارد نصب لوله آبي سیمان  -آزبست

پالستیک
AWWA C900

لوله فشار پليوينیل كلريد ( ،3in. )PVCتا  32in.برای توزيل آب

AWWA C905

لوله فشار پليوينیل كلريد ( ،33in. )PVCتا  31.inبرای توزيل آب

AWWA C906

لوله فشار پلياتیلن ( ،3in.)311mm( )PEتا ( 67in.)3535mmبرای توزيل آب

ما
AWWA B 75

ويژگيهای لوله مسي بدون درز

AWWA B 88

ويژگيهای لوله آب مسي بدون درز

AWWA B 251

الزامات لولههای آلیاژ ما و مسي بدون درز

11/10/22

326

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -2-0-01لوله فوالدی
لولهكشي فوالدی نبايد برای سرويا لولهكشي دفني معمول مورد استفاده قرار بگیرد مگر اينکه بهحور خاص
برای چنین سرويسي دارای استاندارد يا گواهينامه باشد.
 -3-0-01لوله فوالد استفاده شده برای اتصاالت بخش آتش
در جايي كه لولههای فوالدی از بیرون پو شش يافته و نوار پیچي شده با شند و از داخل گالوانیزه شده با شند،
لولههای فوالد مجاز به استفاده بین شیرهای يک حرفه و اتصاالت شیلنگ بیروني برای اتصال آتشنشاني است.
 -0-0-01انواع و كالس لوله
نوع و درجه لوله برای يک نصب زيرزمیني ويژه بايد از حريق در نظرگرفتن فاكتورهای زير تعیین گردند:
 -3مقاومت لوله در برابر آتش
 -2حداكثر فشار كاری سیستم
 -7عمقي كه در آن لوله نصب شده است
 -3شرايط خاک
 -5خوردگي
 -6قابلیت و تحمل لوله دربرابر بارهای خارجي شامل وزن خاک روی لوله ،ن صب زير ساختمانها و بارهای نا شي
از ترافیک و وسايل نقلیه.
 -5-0-01فشار كاری
لوله كشي ،اتصاالت و ديگر اجزای سیستم بايد برای حداكثر فشار كاری سیستم كه در معرض آن ميباشند،
درجهبندی شوند ولي نبايد درجهبندی فشاركاری آنها كمتر از  )351psi(31barباشد.
 -6-0-01اندودكردن لولههای دفنی
0-6-0-01

به جز مواردی كه الزامات بند ( )2-6-3-31مهیا شااادهاند ،تمام لولههای آهني بايد مطابق با اساااتانداردهای
كاربردی در جدول ( )3-3-31اندود شوند.
2-6-0-01

لوله فوالدی استفاده شده در اتصاالت آتشنشاني و محافظت شده مطابق با الزامات بند ( )7-3-31الزم نیست

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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از درون اندود شده باشند.

 -2-01اتصاالت
 -0-2-01اتصاالت دفنی
اتصاالت بايد از نظر نوع مفصل و درجهبندیهای فشار سازگار با لوله استفاده شده ،مورد تأيید باشد.
 -2-2-01اتصاالت استاندارد
0-2-2-01

اتصاالت بايد استانداردهای جدول ( )3-2-2-31را فراهم سازند يا بايد مطابق با بند ( )7-2-31باشند.
جدول  -0-2-2-01مصالح و ابعاد اتصاالت
استاندارد

مواد و ابعاد

چدن
ASME B16.4

اتصاالت چدن رزوهدار ،كالسهای  325و 251

ASME B16.1

اتصاالت فلنچي و فلنچهای لوله چدني ،كالسهای 325 ،32و 251

آهن چکشخوار
ASME B16.3

اتصاالت رزوهدار آهن چکشخوار ،كالس  351و 711

چدن نشکن
AWWA C110

اتصاالت چدن نشکن و چدن خاكستری  )7in.(35mm ،تا  )31in.(3211mmبرای آب و مايعات ديگر

AWWA C153

اتصاالت فشرده چدن نشکن  )7in.(35mmتا  )23in.(611mmبرای آبرساني

فوالد
ASME B16.9

اتصاالت فوالدی شکل داده شده برای جوش لب به لب

ASME B16.25
ASTM A 234

ويژگيهای دو انتهای جوش لب به لب برای اتصاالت لوله های فوالد كربني شکل داده شده و فوالد آلیاژی كار
شده برای كاركرد با دمای متوسط و باال

ASME B16.5

اتصاالت فلنچي و فلنچهای مخصوص لوله NPS ،تا 23

ASME B16.11

اتصاالت فورج فوالدی ،تولید شده به روش جوشکاری سرلوله (سوكتي) و رزوهدار

AWWA C207

فلنچهای لوله فوالدی برای مصارف آبي – اندازههای  3in.تا 333in.

AWWA C208

ابعاد برای اتصاالت ساخته شده (كارخانهای) لوله آب فوالدی

1
2

ما
ASME B16.22

اتصاالت فشار مفصل لحیم برنزی و مسي شکل داده شده

ASME B16.18

اتصاالت فشار مفصل لحیم برنزی ریختهگری

اتصاالت برنزی
ASTM B16.15

اتصاالت رزوهای برنز ريختهگری
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2-2-2-01

عالوه بر ا ستانداردهای جدول ( )2-2-2-31ات صاالت  CPVCهمچنین بايد مطابق با بند ( )7-2-31و مطابق
با بخشهايي از ا ستانداردهای ملي ايران شماره  33323-3تا  33323-3م شخص شده در جدول ()2-2-2-31
باشند كه برای سرويا محافظت آتش بهكار ميروند.
جدول  -2-2-2-01مصالح و ابعاد اتصاالت دارای استاندارد یا گواهینامه ویژه
استاندارد

مواد و ابعاد

ASTM A795

ويژگيها برای لوله های سیاه فوالدی بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روی به روش غوحهوری گرم
(گالوانیزه)

ASTM A53

استاندارد ويژگيها برای لوله سیاه فوالدی بدون درز و جوش داده شده و پوشش داده شده با روی به روش غوحهوری
گرم

ASTM A135

استاندارد ويژگيها برای لوله فوالدی جوش داده شده بدون درز (يکپارچه)

ISIRI 3266

ابعاد اتصاالت پلیوینیل کلراید سخت با بوشن ساده برای لولههای تحت فشار

ISIRI 3266-1

پالستیکها -اتصاالت ساخته شده از پلیوینیل کلراید سخت ) ،(PVC-Uپلی وینیل کلراید کلردارشده) (PVC-Cیا
آکریلونیتریل بوتادیان استایرن ) (ABSبا مادگی ساده برای لولههای تحت فشار -قسمت اول -سریهای متری

ISIRI 3267

طول نصب اتصاالت پلیوینیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لولههای تحت فشار

 -3-2-01اتصاالت دارای استاندارد یا گواهینامه ویژه
ديگر انواع ات صاالتي كه منا سب بودن آنها جهت ن صب در ا سپرينکلرهای خودكار برر سي و برای اين منظور
دارای اسااتاندارد يا گواهينامه باشااد ،شااامل( ،ولي نه محدود به اين موارد) پلي بوتیلن CPVC ،و فوالد متمايز از
جدول ( ،)3-2-2-31با يد هن گامي كه م طابق با م حدود يت های اسااا تا ندارد يا گواهي نا مه آن ها ،شاااا مل
دستورالعملهای نصب ،نصب شده باشند ،مجاز به استفاده باشند
 -0-2-01محدودیتهای فشار
ات صاالت دارای ا ستاندارد يا گواهينامه برای ف شارهای سی ستم كه در ا ستاندارد يا گواهينامه آنها م شخص
است مجاز به استفاده ميباشند ولي نبايد كمتر از  )351psi(31barباشد.

 -3-01متصل نمودن لوله و اتصاالت
 -0-3-01اتصاالت دفنی
نوع اتصال بايد مورد تأيید باشند.
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 -2-3-01لوله و اتصاالت رزوهدار
تمام لوله و اتصااااالت فوالدی رزوهدار بايد دارای گام رزوه مطابق با اساااتاندارد « ASME B1.20.1رزوه لوله،

اهداف كلي ( »)in.باشند.
 -3-3-01روشهای اتصاالت شیاردار (كام و زبانهای)

0

لولههای متصل شده با اتصاالت شیاردار بايد با استفاده از مجموعهای دارای استاندارد يا گواهينامه از اتصاالت،
واشرها و انواع شیارها اتصال يابند.
0-3-01
روشهای اتصال لحیم شده و فشاری اتصاالت برای متصل نمودن تیوب مسي بايد لحیمكاری شده باشند يا با
استفاده از اتصاالت فشاری مشخص شده در جدول ( )3-2-2-31اتصال يافته باشند.
 -5-3-01دیگر روشهای اتصال
اسااتفاده از ديگر روشهای اتصااال دارای اسااتاندارد يا گواهينامه برای اين ساارويا ،در جايي كه مطابق با
محدوديتهای استاندارد يا گواهينامه آنها ميباشند مجاز است.
 -6-3-01مجموعه اتصاالت لوله
0-6-3-01

اتصاالت بايد توسط افراد آشنا با مواد ويژه استفاده شده و مطابق با دستورالعملها و خصوصیات سازنده مونتاژ
شوند.
2-6-3-01

تمام لوازم اتصاالت پیچ شده بايد تمیز باشند و به حور كامل با مواد مقاوم خوردگي بعد از نصب پوشش داده
شوند.

 -0-01عمق دفن

1- Groove joining
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0-0-01
عمق دفن لولههای آب بايد توساااط حداكثر عمق يخزدگي در محل ،جايي كه لوله قرار گرفته اسااات ،تعیین
شود.
2-0-01
باالی لوله بايد حداقل  )3ft(1/7mپايینتر از عمق يخزدگي ،در محل دفن باشد.
3-0-01
در م حل هايي كه يخزدگي عا مل مهمي نیسااات ،عمق دفن ن با يد كمتر از  )2/5ft(1/1mبرای جلوگیری از
آسیبهای مکانیکي باشد.
0-0-01
لولههای گذرنده از زير معبر خودرو بايد حداقل )3ft(1/7mزير زمین نصب شوند.
5-0-01
لوله زير مسیرهای ريل راه آهن بايد حداقل  )3/2m(3ftزير زمین دفن شوند.
6-0-01
عمق دفن بايد از باالی لوله تا سطح تمام شده اندازهگیری شود و تغییرات آتي ،حبیعت خاک و سطح نهايي
كفسازی مورد توجه قرار گیرد.

 -5-01محافظت در برابر یخزدگی
0-5-01
در جايي كه امکان دفن لوله امکانپذير نميباشااد .بايد اجازه داد تا لوله بر روی زمین قرار گیرد بهشاارط آنکه
لوله در مقابل يخزدگي و آسیب مکانیکي محافظت شود.
2-5-01
لوله بايد در زير عمق يخزدگي ،جايي كه جريان ها ی آب و ديگر منابل (مانند بركه ،اساااتخر ،رودخانه و )...
وجود دارد ،دفن شوند.
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3-5-01
در جايي كه لوله در مساایرهای آبرو يا جريان های سااطحي قرار دارند ،بايد احتیاط كرد كه عمق آب جاری
بین لوله و خط يخبندان در حول تمام ف صلهای يخبندان كافي با شد؛ يک روش ايمنتر دفن لوله در )3ft(1/7m
يا بیشتر زير بستر آبراه باشد.
0-5-01
لوله بايد در فاصاالهای از حاشاایه مساایر آب و ديوارههای خاكريزی قرار بگیرد كه از خطر يخزدگي جلوگیری
شود.

 -6-01محافظت در برابر آسیب
0-6-01
به غیر از موارد مجاز توسط بندهای ( )2-6-31و ( )7-6-31لوله نبايد زير ساختمان قرار گیرد.
2-6-01
در جايي كه مورد تأيید ميباشد ،بايد اجازه داد تا لوله زير ساختمان قرار گیرد و احتیاطهای ويژه شامل موارد
زير بايد اتخاذ شوند:
 -3حاق زدن ديوارهای پي روی لوله
 -2قرار دادن لوله در مسیر ترنجهای سرپوشیده
 -7تأمین كردن شیرهايي جهت جداسازی بخشهايي از لوله كه از زير ساختمان عبور ميكند.
3-6-01
ورود لولههای اصلي آتشنشاني به ساختمان در مجاورت پي بايد مجاز باشد.
0-3-6-01

الزامات بندهای ( ))2(2-6-31و ( ))7(2-6-31نبايد در جايي كه لولههای اصلي آتشنشاني زير ساختمان در
كمتر از ( ،)31ft(7mاندازهگیری شااده از لبه خارجي ساااختمان تا مركز لوله عمودی) ،ورود ميكنند ،نبايد بهكار
گرفته شوند.
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0-6-01
اتصاالت لوله نبايد در زير پي بنا قرار گیرند.
5-6-01
لولهكشي بايد در حداقل  )3ft(1/7mزير پايین پي بناها اجرا شوند.
0-5-6-01
الزامات بند ( )6-6-31هنگاميكه لولهكشي غالفگذاری شده است نبايد بهكار رود.

6-6-01
لوله های تغذيه اصاالي بايد برای ارزيابي شاارايط بارگذاری ويژه موارد زير مورد بررسااي قرار گیرند و اگر الزم
باشد محافظت شوند:
 -3لولههای تغذيه اصلي زير راهآهن كه محمولههای سنگین حمل ميكنند.
 -2لولههای تغذيه اصلي زير تودههای بزرگ محمولههای سنگین.
 -7لولههای تغذيه اصاالي قرار گرفته در محوحههايي كه لوله تغذيه اصاالي را در معرض شااوک و ارتعاشااات
سنگین قرار ميدهند.
7-6-01
در جايي كه اتصال لوله فلزی با لوله فلزی غیرهمسان ضروری ميباشد ،اتصاالت بايد در برابر عبور يک جريان
الکتريکي با استفاده از يک روش مورد تأيید عايق شود.
2-6-01
در هیچ موردی لولهكشاااي دفني نبايد بهعنوان يک الکترود روی زمین برای سااایساااتمهای الکتريکي مورد
استفاده قرار گیرد.
0-2-6-01

الزامات بند ( )1-6-31نبايد از ات صال لوله ك شي دفني به سی ستم روی زمیني محافظت از صاعقه در مواردی
كه محافظت در مقابل صاعقه برای سازه فراهم شده است ،جلوگیری كند.
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 -7-01الزامات لولهگذاری
0-7-01
لولهها ،شیرها ،هیدرانتهای آتشن شاني ،وا شرها و ات صاالت هنگامي كه دريافت مي شوند و قبل از ن صب بايد
برای بررسي آسیب مورد بازبیني قرار گیرند( ،شکل ( )3-31-31را ببینید).
2-7-01
گشتاور سفت كردن جهت اتصاالت پیچ و مهرهای بايد چک شوند.
3-7-01
لوله ،شیرها ،هیدرانتهای آتشنشاني و اتصاالت بايد از درون تمیز باشند.
0-7-01
هنگامي كه كار كردن متوقف شده ا ست ،انتهای باز لوله ،شیرها ،هیدرانتهای آتشن شاني و ات صاالت برای
جلوگیری از ورود سنگها و مواد خارجي بايد بسته شوند.
5-7-01
تمام لوله ،اتصاالت ،شیرها و هیدرانتهای آتشنشاني بايد به دقت با استفاده از تجهیزات مناسب درون ترنچ،3
پايین آورده شوند و هنگامي كه در باالی م سیر ترنچ آويزان ميبا شد به دقت برای ترکها و ديگر عیوب برر سي
شوند.

6-7-01
انتهاهای صاف قبل از نصب برای پیدا كردن نشانههای آسیب بايد مورد بررسي قرار گیرند.
7-7-01
تحت هیچ شرايطي لولههای اصلي آب نبايد پرتاب يا روی هم انباشته شوند.

1 - Trench
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2-7-01
لوله نبايد روی لوله ديگر قل يا سر داده شود.
1-7-01
لولهها بايد در تمام حول خود (نه فقط در ابتدا و انتها) دارای تکیهگاه باشد.
01-7-01
اگر زمین نرم باشد ،يا حبیعت ماسهای داشته باشد ،شرايط ويژه برای ساپورت لوله بايد اتخاذ شود.
00-7-01
شیرها و اتصاالت استفاده شده با لوله غیرفلزی بايد مطابق با دستورالعملهای سازنده ،ساپورت شوند.

 -2-01قیددار كردن اتصاالت
 -0-2-01كلیات
0-0-2-01

همه سه راهيها ،درپوشها ،سرپوشها ،خمیدگيها ،تبديلها ،شیرها و ان شعابات هیدرانتهای آتشن شاني
بايد توسااط بلوکهای مهاركننده 3در تطابق با بند ( )2-1-31در برابر حركت يا بايد با ساایسااتمهای اتصاااالت
قیددار شده در تطابق با بند ( )7-1-31مهار شوند.
2-0-2-01

لولهك شي با ات صاالت گداخته شده ،2رزوهای ،شیاردار ،يا جو شي نیازمند قیود ا ضافي نميبا شند ،م شروط بر
آنکه چنین اتصاالتي ،آزمون هیدروستاتیک بند ( )3-2-31-31بدون جابجايي لولهكشي يا نشت در مقادير مازاد
مجاز را برآورده كنند.

1 - Thrust Block
2 - Fused
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3-0-2-01

سطوو شیبدار .روی سطوو شیبدار ،لولههای اصلي برای جلوگیری از لغزش ،بايد بهصورت ويژه مهار گردند.
0-3-0-2-01

لوله بايد در پايین توده خاک و در هر يک از تغییر جهتها (جانبي يا عمودی) مهار گردند.
2-3-0-2-01

قید مشخص شده در بند ( )3-7-3-1-31بايد مادگي لوله در صخره حبیعي يا در ستونهای مناسب ساخته
شده درسمت سرپايیني ،مادگي لوله باشند.
3-3-0-2-01

انتهاهای مادگي لوله بايد رو به سربااليي نصب گردند.
0-3-0-2-01

مسیر مستقیم روی تپهها بايد همانحور كه توسط مهندس حراحي تعیین شدهاند ،قیدگذاری شوند.

 -2-2-01بلوکهای مهاركننده
0-2-2-01

بلوکهای مهاركننده در جايي كه خاک برای استفاده آنها مناسب است ،بايد رضايتبخش باشند.
2-2-2-01

بلوکهای مهاركننده بايد مخلوحي از بتني با شد كه حداقل از يک ق سمت سیمان 2/5 ،ق سمت ما سه و پنج
قسمت سنگ ،تشکیل شده باشد.
3-2-2-01

بلوکهای مهاركننده بايد بین زمین دست نخورده و اتصاالتي كه قرار است قیدگذاری شوند قرار بگیرد و بايد
قادر به مقاومت در برابر نیروهای محوری محاسبه شده باشند.
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-0-2-2-01

هر جايي كه امکانپذير با شد ،بلوکهای مهاركننده بايد بهگونهای قرار بگیرند كه ات صاالت برای تعمیر شدن،
قابل دسترسي باشند
 -3-2-01سیستمهای اتصال قیددار شده
لولههای ا صلي آتشن شاني كه از سی ستمهای ات صال قیددار شده ا ستفاده ميكند بايد شامل يکي يا بی شتر از
موارد زير باشند:
 -3اتصاالت قفلكننده مکانیکي يا اتصاالت

فشاری3

 -2اتصاالت مکانیکي استفادهكننده از نگهدارندههای گلندی

پیچي2

 -7اتصاالت فلنجي پیچ مهرهای
 -3اتصاالت گداخته حرارتي يا لحیم شده
 -5بستهای لوله يا میله رزوهدار

نگهدارنده7

 -6پیوستهای پیچدار يا كالیبر شده
 -3ديگر روشها و ابزارهای مورد تأيید
 -0-3-2-01اندازهگذاری بستها ،میلهها ،بولتها و واشرها
 -0-0-3-2-01بستها
0-0-0-3-2-01

بستها بايد دارای ابعاد زير باشند:
1
2

 ) in.×2 in.(51/1mm 32/3mm -3برای لولههای  )3in.(312mmتا (6in.(352mm

 ) 58 in.× 2 12 in.(67/5mm35/9mm -2برای لوله ( )213mm()1in.تا )31in.(253mm
 ) 58 in.×7in.(36/2mm35/9mm -7برای لوله (715mm)32in.

1 - Push-on
2 - Setscrew retainer glands
7 - Tie rods

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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 -2-0-3-2-01میلهها
0-2-0-3-2-01
5

قطر میلهها نبايد كمتر از  )8 in(36mmباشد.
2-2-0-3-2-01

جدول  2-2-3-7-1-31اعداد قطرهای مختلف لوله ها را مهیا كرده اسااات كه بايد برای يک اندازه لوله داده
شده مورد استفاده قرار گیرند.
جدول  -2-2-0-3-2-01شماره قطر میله
06 mm

21 mm

22 mm

25 mm

() in.

() in.

() in.

()𝟏 in.

3

2

-

-

-

6

2

-

-

-

1

7

2

-

-

31

3

7

2

-

32

6

3

7

2

33

1

5

3

7

36

31

3

5

3

اندازه اسمی لوله ()in.

𝟓
𝟖

𝟑
𝟒

𝟕
𝟖

نکته :اين جدول با استفاده از فشار  )225psi(35/5barو تنش حراحي  )25111psi(332/3mpaفراهم شده است.

3-2-0-3-2-01

هنگام اساااتفاده از میله های بولت ،قطر بولت های اتصااااالت مکانیکي ،بايد قطر میله ها را تا )34 in.(39mm
محدود كند.
0-2-0-3-2-01

بخشهای رزوه شده میلهها نبايد فرمدار يا خمیده باشند.
5-2-0-3-2-01

جايي كه از بستها استفاده شده است ،میلهها بايد بهصورت جفتي برای هر كدام از بستها استفاده شوند.
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6-2-0-3-2-01

مجموعههايي كه در آنها يک قید توسط بست اريب روی غالف لوله ساخته شده است ،بايد مجاز به استفاده
از يک میله به ازای هر گیره باشند اگر برای نصب كردن ويژه توسط مقام قانوني مسئول مورد تأيید باشند.
7-2-0-3-2-01
در جايي كه از تركیب میلهها استفاده شده است ،میلهها بايد به صورت متقارن قرار گرفته باشند.
 -3-0-3-2-01بولتهای بست

بولتهای بست بايد دارای ابعاد زير باشند:
 )58 in.(36mm -3برای لوله  )6in.(351mm ،)3in.(311mmو )1in.(211mm
 )34 in.(21mm -2برای لوله )31in.(251mm
 )78 in.(22mm -7برای لوله )32in.(711mm
 -0-0-3-2-01واشرها
0-0-0-3-2-01

واشرها بايد چدني يا فوالد باشند و ميتوانند گرد يا مربعي باشند.
2-0-0-3-2-31

واشرهای چدني بايد دارای ابعاد زير باشند:
in.×3 in.(36/2mm35/9mm -3

5
8

) برای ل ولااه  )1in. (213mm ،)6in.(352mm ،)3in.(312mmو

.)31in.(253mm
 ) 34 in.×3 12 in.(11/9mm39/3mm -2برای لوله )32in.(715mm
3-0-0-3-2-01

واشرهای فوالد بايد دارای ابعاد زير باشند:
in.×7in.( 36/2mm32/3mm -3

1
2

) برای ل ولااه 213mm)1in.( ،)6in.(352mm ، )3in.(312mmو

.)31in.(253mm
 ) 12 in.×3 12 in.(11/9mm32/3mm -2برای لوله )32in.(715mm

11/10/22
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1

قطر سوراخها بايد  )8 in.(7/2mmبزرگتر از قطر میلهها باشد.
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جدول  -3-2-3-2-01تسمههای مقیدكننده برای سهراهیها
A

C

B

اندازه اسمی لوله ()in.

mm

in.

mm

in.

3

731

32/5

253

1
8

10

63

6

761

33/5

711

128

91

1

325

765

3
148

331

31

313

323

11
16

16

336

32

563

3
164
1
1916
5
2216

313

1

3
19
16

D

mm

in.

mm

2/5

33

316

33

333

9

21
4
32
3
5
4
3
6
4

99

in.
3

14
13

216

29
3
32

323

5

339

7
58

 -2-3-2-01اندازههای تسمههای مقیدكننده برای سهراهیها
0-2-3-2-01

تسمههای مقیدكننده برای سهراهيها بايد دارای ابعاد زير باشند:
) 5 8 in. (35/9mm -3ضااخامت و  ) 2 12 in. ( 67/5mmعرض برای لوله ،)6in.(352mm ،)3in.(312mm
 )1in.(213mmو .)31in.(253mm
 ) 5 8 in. (35/9mm -2ضخامت و )7in.(36/2mmعرض برای لوله .)32in.(715mm
2-2-3-2-01

قطر سوراخهای میله بايد  )161 in.(2mmبزرگتر از قطر میلهها باشد.

شکل  -3-2-3-2-01تسمههای مقیدكننده برای سهراهیها

11/10/22
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3-2-3-2-01

شکل ( )7-2-7-1-31و جدول ( )7-2-7-1-31بايد برای اندازه تسمههای مقیدكننده برای اتصاالت سهراهي
اتصاالت مکانیکي و اتصاالت فشاری استفاده شوند.
 -3-3-2-01اندازه تسمههای درپوش برای انتهای مادگی لوله
0-3-3-2-01
3

1

تسمه بايد دارای ضخامت  )4 in.(39mmو عرض  )2 2 in.(65mmباشد.
2-3-3-2-01

حول درپوش بايد دارای ابعاد م شابه الف ت سمهها همانگونه كه در شکل ( )7-2-7-1-31ن شان داده شده
است ،باشد.
3-3-3-2-01

فاصله بین مراكز لولهها و سوراخهای لوله بايد مشابه با ابعاد  Bبرای كالفهای سهراهي باشد همانگونه كه در
شکل ( )7-2-7-1-31نشان داده شده است.
 -0-3-2-01مصالح

ت سمهها ،میلهها ،بو شنهای میله يا ب ستهای دوحرفه ،3بولتها ،وا شرها ،ت سمههای مقیدكننده و ت سمههای
درپوش بايد از مصالحي دارای خصوصیات فیزيکي و شیمیايي باشند كه تشخیص زوال آن تحت تنش با احمینان
قابل پیشبیني باشد.
 -5-3-2-01مقاومت در برابرخوردگی

بعد از نصب ،میلهها ،مهرهها ،بولتها ،واشرها ،بستها و ديگر ابزار مقیدكننده بايد تمیز شوند و بهحور كامل با
قیر يا ديگر مواد مقاوم خوردگي مورد قبول پوشش داده شوند.

1 - Turnbuckles

11/10/22
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 -1-01خاکریزی
0-1-01
خاکريزی بايد به صااورت اليه اليه زير و احراف لوله را پر كند به نحوی كه از نشااساات و حركات جانبي لوله
جلوگیری كرده و خاک نبايد دربرگیرنده خاكساااتر ،تفاله ،پا مانده ،مواد آلي يا ديگر مواد خورنده باشاااد.
][23:31.9.3

2-1-01
سنگها نبايد در ترنچها قرار گیرند.
3-1-01
خاک يخزده نبايد برای پرسازی مورد استفاده قرار گیرد.
0-1-01
در ترنچهايي كه از صااخره عبور ميكنند ،خاکريزی متراكم بايد حداقل در  )6in.(351mmزير و احراف لوله
و حداقل  )2ft(1/6mباالی لوله مورد استفاده قرار گیرند.

 -01-01آزمون و پذیرش
 -0-01-01تأیید لولهكشی دفنی
پیمانکار نصب بايد برای موارد زير پاسخگو و مسئول باشد:
 -3مطلل ساختن مقام قانوني مسئول و نماينده مالک از زمان و روزی كه آزمون انجام خواهد شد.
 -2انجام دادن تمام آزمونهای پذيرش مورد نیاز
 -7كامل كردن وامضا كردن مصالح پیمانکاری و گواهي(های) آزمون نشان داده شده در جدول (.)3-31-31

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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 -2-01-01ملزومات پذیرش
 -0-2-01-01شستشوی لولهها با حجم مناسبی از آب
0-0-2-01-01

لولهك شي دفني ،از منبل آب به « سی ستم رايزر» و ات صاالت منتهي به « سی ستم رايزر» بهحور كامل قبل از
اينکه اتصال به سیستم لولهكشي محافظت آتش جريان پايین دست برقرار شود بايد شستشو شوند.
2-0-2-01-01

عملیات ش ست شو بايد تا زماني ادامه پیدا كند تا اين احمینان حا صل آيد كه به حور كامل تمیز سازی انجام
شده است.
3-0-2-01-01

حداقل نرخ جريان نبايد كمتر از يکي از موارد زير باشد:
 -3نرخ مورد نیاز آب محاسبه شده هیدرولیکي سیستم ،شامل هر يک از ملزومات شیلنگ باشد
 -2جريان در مطابقت با جدول ( )7-3-2-31-31باشد.
 -7حداكثر دبي جريان قابل دسترسي برای سیستم تحت شرايط آتش
0-0-2-01-01

شرايطي بايد برای دفل مناسب آب استفاده شده برای شستشو يا آزمون كردن ،در نظر گرفته شود.
 -2-2-01-01آزمون هیدروستاتیک
0-2-2-01-01

تمام لولهكشاااي و متعلقات در معرض فشاااار عملکرد سااایساااتم بايد از لحاظ هیدروساااتاتیکي در فشاااار
 )211psi(37/1barيا در ف شار  )51psi(7/5barبی شتر از ف شارعملکردی سی ستم آزمون شود ،هر كدام كه بزرگتر
ميباشد و بايد در آن فشار  )  5psi(±1/75barبرای  2ساعت ثابت باقي بمانند.
2-2-2-01-01

افت فشار بايد توسط يک فشارسنج يا نشت بصری تعیین شود.

11/10/22
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3-2-2-01-01

فشار آزمون بايد توسط يکي از موارد زير خوانده شود ،قرار گرفته در پايینترين سطح سیستم يا در محلي كه
آزمون انجام شده است ،به يکي از روشهای زير:
 -3يک فشارسنج كه در يکي از خروجيهای هیدرانت آتشنشاني قرارگرفته است.
 -2يک فشااارساانج كه در پايینترين نقطه در جايي كه ،هیچگونه هیدرانت آتشنشاااني فراهم نشااده اساات ،قرار
گرفته است.
0-2-2-01-01

در قسمت بین اتصاالت بهمنظور جلوگیری از حركت لوله ،ترنچ بايد پیش از آزمون ،خاکريزی شود.
5-2-2-01-01

در جايي كه برای حفظ ايمني در برابر مخاحرات ناشي از ترنچهای باز ،لوله و اتصاالت بايد مجاز به خاکريزی
باشند ،بهشرط آنکه پیمانکار نصبكننده مسئولیت قرارگیری و تصحیح نشت را بر عهده بگیرد.
 -6-2-2-01-01میزان مجاز نشتی آزمون هیدروستاتیک

در جايي كه آب اضافي (نشتي) برای ثابت نگه داشتن فشارهای آزمون مورد نیاز توسط ( )3-2-2-31-31به
سی ستم ا ضافه مي شود ،مقدار آب بايد اندازهگیری شود و نبايد از محدوديتهای جدول ( )6-2-2-31-31تجاوز
كند كه براساس رابطه زير ميباشند:
واحدهای مرسوم U.S.

معادله ( -6-2-2-31-31الف)

SD P
148000

L

كه در آن:
 =Lدبي مجاز نشتي آزمون (آب جبراني) ])[gph(gal/hr

 =Sحول لوله آزمون شده ()ft
 =Dقطر اسمي لوله ()in.
 =Pمتوسط فشار آزمون در حول آزمون هیدروستاتیک ()gauge psi
واحدهای متريک
معادله ( -6-2-2-31-31ب)
كه در آن:

SD P
794797

L

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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 =Lدبي مجاز نشتي آزمون( آب جبراني) )(L/hr
 =Sحول لوله آزمون شده )(m

 =Dقطر اسمي لوله ()mm
 =Pمتوسط فشار آزمون در حول آزمون هیدروستاتیک ()kPa
 -0-2-01-01آزمون عملیاتی
0-0-2-01-01

هر هیدرانت آتشنشاني بايد تحت فشار آب سیستم بهحور كامل باز و بسته شود.
2-0-2-01-01

هیدرانتهای آتشنشاني بدنه خشک بايد برای تخلیه مناسب مورد بررسي قرار گیرند.
3-0-2-01-01

تمام هیدرانتهای كنترلي بايد تحت شرايط فشار آب بهحور كامل باز و بسته شوند تا از عملکرد صحیح آنها
احمینان حاصل آيد.
0-0-2-01-01

جايي كه پمپهای آتشنشاني در دسترس ميباشند ،تستهای عملیاتي مورد نیاز بند ( )3-2-31-31بايد با
پمپهای در حال كار تکمیل گردند.
 -5-2-01-01مجموعههای جلوگیریكننده از جریانهای برگشتی
0-5-2-01-01

مجموعه جلوگیریكننده از جريانهای برگشاااتي برای احمینان از عمل كردن صاااحیح بايد در جهت موافق
جريان آزمون شوند.
2-5-2-01-01

حداقل دبي جريان مورد نیاز بند ( )3-5-2-31-31بايد براساس نیاز سیستم باشد ،شامل نیاز جريان شیلنگ
در جايي كه بهكار رفته باشد.
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گواهینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهكشی دفنی
سیستم لوله ایستاده
دستورالعمل
تا انتهای كار ،بايد بازرسي و آزمونها توسط نماينده پیمانکار انجامشده ودر حضور نماينده كارفرما انجام شوند.
تمامي عیوب بايد اصالو شوند و سیستم بايد قبل از ترک كار كاركنان پیمانکار ،آماده به بهرهبرداری باشد.
يک گواهینامه بايد تو سط هر دو نماينده تکمیل و ام ضا شود .كپيهای گواهینامهها بايد برای تأيید مقام قانوني ،كارفرما ،و پیمانکار فراهم شوند.
وا ضح ا ست كه ام ضای نماينده كارفرما به هیچوجه م سئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیبدار ،نیروی ان ساني غیرمتخ صص ،يا خرابي مطابق با
الزامات مورد تأيید مقام قانوني مسئول يا احکام محلي را رد نمينمايد.

تاريخ

نام پروژه
آدرس پروژه
مورد پذيرش توسط مقام قانوني مسئول (نامها)
آدرس
نقشهها

نصب مطابق با حروهای پذيرفته شده انجام شده؟ □ بله □ خیر
تجهیزات مورد استفاده مورد تأيید هستند؟

□ بله □ خیر

اگر نیستند ،مغايرتها را بیان نمايید.
آيا شااخص مساائول تجهیزات آتش نشاااني در خصااوص محل شاایرهای كنترل و نحوه مراقبت و نگهداری از اين
□ بله □ خیر
تجهیزات جديد كه آموزشديده است ،وجود دارد؟
دستورالعملها

اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------------.
آيا كپي دستورالعملهای مربوحه و چارتهای مراقبت و نگهداری را در محل داريد؟

□ بله □ خیر

اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------------ .
مکان

ساختمانهای منابل
نوع و كالس لوله

نوع اتصال

لوله مطابق با استاندارد □ ------------------------------------------------------بله □ خیر
لولههای دفنی
و اتصاالت

اتصاالت مطابق با استاندارد □ --------------------------------------------------بله □ خیر
اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------------.
اتصااااالتي كه به بسااات از نوع چنگکي ،گیره ای ،يا اتصاااال مسااادودكننده نیاز دارند م طابق با اساااتاندارد
□ بله □ خیر
اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------.
ف شار شویی :آب را تا زماني كه بهاندازهای كه هیچ تجمعي از مواد خارجي در كیسااههای كنفي در خروجيهايي
مانند هیدرانتها و قطلكنهای جريان 3مشاهده نشود جريان دهید .در يکي ازدبيهای مشخصشده درزيربند (-33
 )7-2اين دستورالعمل ،فشارشويي را انجام دهید.

شرح آزمون

هیدرواستاتیک:
تمامي لولهكشااي و متعلقات آن كه تحت فشاااركاری ساایسااتم قرار ميگیرند ،بايد در فشااار  )211psi(37/1barيا
 )51psi(7/35barبیش از فشاركاری سیستم ،هر كدام كه بیشتر است ،آزمون هیدرو استاتیک شوند ،و بايد آن فشار
را با روداری ] ±[)5psi(1/75barتا دو ساعت نگهدارند.

1-Blow-offs

فصل دهم -لولهكشی دفنی
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مقدار مجاز نشت آزمون هیدرواستاتیک :درجايي كه آبي اضافه جهت حفظ فشار فوقالذكر مطابق بند ( )3-3-33به
سیستم اضافه ميشود ،مقدار آب بايد اندازهگیری شود و نبايد از محدوده فرمول زير بیشتر شود:
SD√P

L=148,000
 = Lمقدار مجاز آزمون (آب افزوده شده) ،بر حسب ()L/min
 = Sحول لوله مورد آزمون ،بر حسب m
 = Dقطر اسمي لوله ،بر حسب m
 = Pمیانگین فشار آزمون در حین آزمون هیدرواستاتیک (فشار نسبي)
□ بله □ خیر

لولهكشي دفني جديد مطابق با استاندارد توسط ( ----نام شركت) انجام شده است.

اگر خیر ،توضیح دهید--------------------------------------------------------------- .
چگونگي جريان فشارشويي
به دست آمده

□ شبکه آب عمومي

□ مخزن ذخیره يا حوضچه روباز

□ اتصال هیدرانت

□ پمپ آتشنشاني

□ لوله باز

آزمونهای

نوع دهانه

فشارشویی

آب با فشار از ورودیها مطابق با استاندارد  -----جاریشده است

□ بله □ خیر

اگر خیر ،توضیح دهید-----------------------------------------------------------------
چااگااونااگااي جااريااان
فشارشويي به دست آمده

□ شبکه آب عمومي

نوع دهانه
آزمون
هیدرواستاتیک

آزمون نشتی
آزمون جریان
موافق با جهت
با جهت

□ مخزن ذخیره يا
حوضچه روباز

□ اتصال  Yشکل به فلنج و توپي

تمامي لولهك شيهای جديد دفني آزمون هیدرو ا ستاتیک شدهاند.
در فشار bar-----برای  ----ساعت

□ پمپ آتشنشاني

□ لوله باز
اتصاالت پوشش داده شدهاند □ بله □ خیر

مجموع مقدار نشتي اندازهگیری شده --------- min -------- L
نشتي مجاز --------- min -------- L
حداقل نرخ جريان آزمون بايد معادل دبي و فشار مورد نیاز سیستم شامل جريان شیلنگي در جايي كه وجود داشته
باشد.

ممانعتكننده
جریان برگشتی

هیدرانتها

تعداد :نصب شده

نوع و نام تولیدكننده:

با رضايتمندی عمل ميكنند □ .بله□ خیر

شیرهای كنترل كامال بازماندهاند □ بله □ خیر
شیرهای
كنترل
مالحظات

اگر خیر ،دلیل را بیان نمايید-------------------------------------------------------------.
رزوههای شاایلنگي اتصاااالت سااازمان آتشنشاااني و هیدرانتها قابل تعويض با هشااداردهندههای
پاسخگو سازمان آتشنشاني

تاريخ آماده بهرهبرداری -----------------------------------------------------------------------
نام پیمانکار نصب
آزمونها گواهی میشوند توسط

امضاها

□ بله □ خیر

مالک پروژه (نام و امضا)

عنوان

تاريخ

پیمانکار نصب (نام و امضا)

عنوان

تاريخ

شکل  -0-01-01نمونهای از مواد پیمانکار و گواهی آزمون برای لولهكشی زیرزمینی
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جدول  -3-0-2-01-01جریان مورد نیاز برای تولید سرعت ) 10ft/sec(3m/secدر لولهها
شدت جریان

اندازه لوله
mm

in.

L/min

gpm

53

2

𝟏
𝟐𝟐

739

311

561

351

36

7

177

221

312

3

3336

791

323

5

2719

631

352

6

7773

111

217

1

5915

3561

253

31

9275

2331

715

32

37727

7521

67

جدول  -6-2-2-01-01میزان مجاز نشتی آزمون هیدروستاتیک در ) 211psiاز لوله (gph/100ft

قطر اسمی لوله

نشتی مجاز

()in.

2

1/139

3

1/171

6

1/153

1

1/136

31

1/196

32

1/335

33

1/373

36

1/357

31

1/332

21

1/393

23

1/229

نکات:
 -3برای ديگر حولها ،قطرها و فشااارها ،از رابطه (( -6-2-2-31-31الف)) يا رابطه (( -6-2-2-31-31ب)) برای تعیین میزان محاز
نشتي آزمون مناسب استفاده كنید.
 -2برای بخشهای تساات كه شااامل اندازههای متفاوتي از لوله ميباشااد ،میزان مجاز نشااتي آزمون برابر مجموع میزان مجاز نشااتي
آزمونها برای هر اندازه و بخش ميباشد.
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 -0-00كلیات
الزامات بند ( )3-33بايد برای همه ساایسااتمهای اسااپرينکلر غیر از آنهايي كه در بخش ويژه از فصاال ،33
اصالو شده است ،بهكار رود.
0-0-00
هر ساااختمان يا قساامتي از آن مجاز اساات مطابق با هر رويکرد حراحي كه از نظر حراو قابل كاربرد اساات،
محافظت شود.
 -2-0-00روشهای طراحی یا خطرات همجواری
برای ساختمانهای مجاور با دو يا چند خطر يا روش حراحي ،موارد زير را بايد به كار برد:
3اااا در جايي كه مناحق بهحور فیزيکي به و سیله مانل يا پارتیشني جدا نمي شوند كه بتواند گرمای نا شي از
آتشسوزی را در منطقهای كه اسپرينکلرها ذوب شدهاند ،به منطقه مجاور به تأخیر اندازد ،در حراحي سختگیرانه
بايد محیط تحت محافظت اسپرينکلر تا  )35ft(3/6mفراتر از محیط آن افزايش يابد.
2اااا الزامات بند ( ))3( -2-3-33نبايد در جايي كه مناحق به وسیله پارتیشن مانل جدا مي شوند ،بهكار رود.
اين پارتیشااان مانل قادر اسااات از انتقال گرمای آتش در يک ناحیه از اساااپرينکلر های تركیبي به ناحیه مجاور،
جلوگیری كند،
7اااا الزامات بند ( ))3( -2-3-33برای توسعه معیارهای سختتر از تراز سقف باالتر به زير سقف پا ینتر كه
اختالف ارتفاع بین ترازهای سقف حداقل  )2ft(1/6mاست ،نبايد بهكار رود.
3-0-00
برای سیستمهای محاسبه شده به صورت هیدرولیکي ،الزامات منبل آب كل سیستم بايد برای هر حراحي پايه
مطابق روشهای بند ( )3-32تعیین شود مگر اين كه به وسیله بخشي از فصل ( )33اصالو شده باشد.
 -0-0-00نیاز آب
0-0-0-00

الزامات نیاز آب مطابق رويکرد كنترل آتش با خطر تصرف و رويکردهای حراحي خاص فصل ( )33باشد.
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2-0-0-00

الزامات حداقل آب مورد نیاز برای سیستم اسپرينکلر بايد با افزودن سهم سیستم لولهكشي آب آتشنشاني به
آب مورد نیاز اسپرينکلرها ،تعیین شود.
 -5-0-00منابع آب
0-5-0-00

حداقل منبل آب بايد برای حداقل مدت زمان مشخص شده در فصل ( )33تأمین باشد.
2-5-0-00

مخازن بايد متناسب با تجهیزاتي كه در آنها استفاده ميشود ،در نظر گرفته شود.
3-5-0-00

پمپها بايد متناسب با تجهیزاتي كه در آنها استفاده ميشود ،در نظر گرفته شود.
 -6-0-00میزان آب سیستم لولهكشی آب آتشنشانی (جعبه )F
 -0-6-0-00سیستمهایی با سطوح خطر چندگانه

برای سی ستمهايي با سطوو خطر چندگانه ،میزان آب و مدت زمان تأمین آب شیلنگي ،بايد مطابق يکي از
موارد زير باشد.
3ا الزامات منبل آب برای باالترين حبقهبندی خطر داخل سیستم بايد استفاده شود.
2ا الزامات منبل آب برای هر حبقهبندی خطر به حور مستقل (بايد در محاسبات برای منطقه حراحي كه برای
آن خطر است) استفاده شود.
7ااااا برای ساایسااتمهای با سااطوو چندگانه خطر كه حبقهبندی خطر باالتر فقط مربوط به تک اتاقهايي با
مسااااحت كمتر يا معادل  )311ft2(73/2m2بدون اينكه چنین اتاقهايي در مجاورت آنها قرار داشاااته باشاااد،
الزامات منبل آب برای تصرف اصلي بايد برای باقيمانده سیستم استفاده شود.
2-6-0-00

سهم آب برای شیلنگ بیروني بايد به الزام ا سپرينکلر در ات صال با بخش ا صلي شهری يا شیر آتشن شاني
اختصاصي ،هر كدام كه به رايزر سیستم نزديکتر است ،اضافه شود.
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3-6-0-00

هر جا كه اتصال شیلنگ داخلي حراحي يا الزامي ميشود ،موارد زير بايد بهكار روند.
3ا سهم آب كل  )51gpm(319L/minبرای نصب اتصال شیلنگ تکي بايد به الزامات اسپرينکلر اضافه شود.
2ا سهم آب كل  )311gpm(739L/minبرای نصب اتصال چند شیلنگ بايد به الزامات اسپرينکلر اضافه شود.
 7ا سهم آب بايد به میزان  )51gpm(319L/minاضافه شود ،با شروع افزايشها در دورترين اتصال شیلنگ ،با
هر افزايشي كه در فشار الزم توسط حراحي سیستم ،اسپرينکلر در آن منطقه افزوده ميشود.
0-3-6-0-00

جايي كه سیستم به صورت تركیبي از اسپرينکلر و لوله آتشنشاني است (كالس  Iيا  )IIIدر ساختمان بهحور
كامل برا ساس اين د ستورالعمل ،دارای ا سپرينکلر ميبا شد ،برای سی ستم شیلنگي نیازی به در نظر گرفتن آب
اضافي نميباشد.
0-6-0-00

وقتي كه شیرهای شیلنگ برای ا ستفاده در آتشن شاني به رايزرهای سی ستم ا سپرينکلر لولهتر مطابق با (-1
 ،)2-5-33وصل ميشوند ،موارد زير بايد بهكار روند:
 3ااا ا الزم نی ست میزان آب مورد نیاز سی ستم ا سپرينکلر به میزان آب مورد نیاز لوله اي ستاده كه مطابق با
«دستورالعمل نصب سیستمهای لولهايستاده و شیلنگي آتشنشاني» تعیین شده ،اضافه شود.
 2ا هر جا كه مجموع میزان آب مورد نیاز سیستم اسپرينکلر و سهم جريان شیلنگ از جدول ()2-3-7-2-33
بیشتر از الزامات «دستورالعمل نصب سیستمهای لولهايستاده و شیلنگي آتشنشاني» شود ،اين میزان آب مورد
نیاز بايد استفاده شود.
 -7برای ساختمانهايي كه ق سمتهايي از آن مجهز به ا سپرينکلر ا ست ،میزان آب مورد نیاز ا سپرينکلر ،كه
شامل سهم جريان شیلنگ نبا شد ،چنانچه در شکل ( )3-3-7-2-33ن شان داده شده ،بايد به الزامات داده شده
در «دستورالعمل نصب سیستمهای لولهايستاده و شیلنگي آتشنشاني» اضافه شود.
 -7-0-00فنهای كم سرعت پر حجم ()HVLS
نصب فنهای  HVLSدر ساختمانهای مجهز به اسپرينکلرها ،شامل اسپرينکلرهای ( ESFRپاسخ سريل زود
احفاءكننده) ،بايد مطابق با موارد زير باشد:
3ا حداكثر قطر فن بايد  )23ft(3/7mباشد.
2ا فن  HVLSبايد در مركز قرار داده شود تقريباً بین  3اسپرينکلر مجاور
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7ا فاصله عمودی از فن  HVLSتا صفحه منحرفكننده جريان بايد حداقل  )7ft(1/9mباشد.
3ااا همه فنهای  HVLSبايد برای قطل فوری پا از دريافت سیگنال جريان آب از سیستم هشدار ،مطابق با
اسااتاندارد ملي ايران شااماره « 39613-3ساایسااتمهای كشااف و اعالم حريق برای ساااختمانها -قساامت :3
دستورالعمل برای حراحي ،نصب ،راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستمها در ساختمانها» همبند شوند.

 -2-00رویکرد كنترل آتش بر اساس خطر تصرف برای اسپرینکلرهای اسپریكننده
 -0-2-00كلیات
0-0-2-00

الزامات آب مورد نیاز بايد يا به روش جداول پیش تعیین شده لوله مطابق با بند  2-2-33يا به روش محا سبه
هیدرولیکي مطابق با بند  7-2-33تعیین شوند.
 -2-0-2-00طبقهبندیهای تصرف
0-2-0-2-00

حبقهبندیهای تصرف برای اين دستورالعمل بايد فقط مربوط به تأسیسات اسپرينکلر و منابل آب آنها باشد.
2-2-0-2-00

حبقهبندیهای تصرف نبايد بهصورت يک حبقهبندی كلي خطرات تصرف استفاده شود.
3-2-0-2-00

تصرفها يا قسمتهايي از تصرفها بايد مطابق با مقدار و قابلیت سوختن اجزا ،شدتهای رهايش گرمای مورد
انتظار ،پتانساایل كل رهايش انرژی ،ارتفاع تودهها و حضااور مايعات قابل سااوختن و قابل اشااتعال ،با اسااتفاده از
تعاريف بخش ( )2-5تا ( ،)5-5حبقهبندی شوند.
0-2-0-2-00

حبقهبندیها بايد به صورت زير باشند:
3ا كمخطر
2ا خطر متوسط (گروههای  3و)2
7ا پرخطر (گروههای  3و)2
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 -2-2-00الزامات آب مورد نیاز – روش جداول پیش تعیین شده
0-2-2-00

جدول ( )3-2-2-33بايد برای تعیین حداقل الزامات منبل آب برای تصااارف های كمخطر و خطر متوساااط
محافظت شده توسط سیستمهايي كه اندازه لوله آنها مطابق با جداول پیش تعیین شده مندرج در بند ()5-27
برآورد شده ،استفاده شود.
2-2-2-00

الزامات ف شار و جريان برای ت صرفهای پرخطر بايد برا ساس روشهای محا سبه هیدرولیکي بند ()7-2-33
باشند.
جدول  -0-2-2-00الزامات منبع آب برای سیستمهای اسپرینکلر با جداول پیش تعیین شده لوله
حداقل فشار
طبقهبندی تصرف

باقیمانده الزم

جریان قابل قبول در كف رایزر

مدت

(شامل سهم جریان شیلنگ)

min

bar

psi

L/min

gpm

كم خطر

3

35

3197-2179

511-351

71-61

خطر متوسط /معمولي

3/3

21

7231-5631

151-3511

61-91

3-2-2-00

روش جداول پیش تعیین شده لوله بايد به صورتهای زير مجاز باشد:
3ااا ا افزايشها يا ا صالحاتي برای سی ستمهای جداول پیش تعیین شده لوله موجود مطابق با جداول پیش
تعیینشده لوله مندرج در بند (.)5-32
2ا افزايشها يا اصالحاتي برای سیستمهای جداول پیش تعیین شده لوله موجود با خطر باال.
7ا سیستمهای جديد با  )5111ft2(365m2يا كمتر
3ا سیستمهای جديد با بیش از )5111ft2(365m2
كه جريان های الزم در جدول ( )3-2-2-33با حداقل فشاااار باقي مانده  )51psi(7/3barدر باالترين ارتفاع
اسپرينکلر قابل دسترس هستند.
0-2-2-00

جدول ( )3-2-2-33بايد در تعیین حداقل الزامات منبل آب استفاده شود.
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5-2-2-00

مدت زمان كمتر در جدول ( )3-2-2-33بايد فقط وقتي مجاز باشاااد كه وسااایله(های) هشااادار جريان آب
سیستم اسپرينکلر و وسیله(های) نظارتي به صورت الکتريکي كنترل و نظارت مي شوند و چنین نظارتي در محلي
تأيید شده و تحت مراقبت دا مي نمايش داده ميشود.
 -6-2-2-00فشار باقیمانده
0-6-2-2-00

الزام فشار باقيمانده جدول ( )3-2-2-33بايد در ارتفاع باالترين اسپرينکلر برآورده شود.
2-6-2-2-00

افت اصطکاک به دلیل شیرهای مانل جريانبرگشتي
0-2-6-2-2-00

وقتيكه شیرهای مانل جريان برگ شتي بر روی سی ستمهای جداول از پیش تعیین شده لوله ن صب مي شوند،
بايد افتهای اصطکاک وسیله برای وقتي كه فشار باقيمانده قابلقبول در تراز باالی اسپرينکلرها تعیین مي شود،
در نظر گرفته شود.
2-2-6-2-2-00

افت اصطکاک اين وسیله (برحسب  ))psi(barبايد به افت ارتفاع و فشار باقيمانده در رديف باالی اسپرينکلرها
برای تعیین فشار كل مورد نیاز در منبل آب اضافه شود.
7-2-2-00

عدد جريان كمتر كه در جدول ( )3-2-2-33آمده اساات ،بايد فقط جايي كه ساااختار ساااختمان ،نسااوختني
است يا مناحقي كه احتمال آتش توسط اندازه ساختمان يا فضابندی محدود شده است ،مجاز باشد بهگونهای كه
هیچ منطقه بازی بیش از  )7111ft2(239m2برای كمخطر يا  )3111ft2(732m2برای خطر متوسط وجود نداشته
باشد.
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 -3-2-00الزامات آب مورد نیاز– روشهای محاسبه هیدرولیکی
 -0-3-2-00كلیات
0-0-3-2-00

نیاز آب اسپرينکلرها بايد فقط از حريق يکي از موارد زير ،با تشخیص حراو ،تعیین شود:
3ا منحنيهای چگالي  /مساحت شکل ( )3-3-7-2-33مطابق با روش چگالي  /مساحت ()2-7-2-33
2ا اتاقي كه بیشترين نیاز به آب را مطابق با روش حراحي اتاق بند ( )7-7-2-33ايجاد ميكند.
7ا مناحق حراحي ويژه مطابق ()3-7-2-33
2-0-3-2-00

حداقل منبل آب بايد برای حداقل دوره مشخص شده در جدول ( )2-3-7-2-33در دسترس باشد.

شکل  -0-0-3-2-00منحنیهای چگالی  /مساحت
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جدول  -2-0-3-2-00سهمیه جریان آب لوله و الزامات زمانی منبع آب برای سیستمهای محاسبه شده با علم استفاده شده از فشار
آب ()hydraulically
نوع تصرف

شیلنگ داخلی
gpm

L/min

 1.51يا  1.319 311يا 739
كم خطر
خطر متوسط  1.51يا  1.319 311يا 739
 1.51يا  1.319 311يا 739
پرخطر

شیلنگ خارجی و داخلی تركیب شده نهایی
gpm

L/min

311
251
511

739
936
3197

مدت زمان (دقیقه)

71
91-61
91-321

3-0-3-2-00

مقادير كمتر دوره كه در جدول ( )2-3-7-2-33آمده اساات بايد وقتي مجاز باشااد كه وساایله(های) هشاادار
جريان آب ساایسااتم اسااپرينکلر و وساایله(های) نظارتي به صااورت الکتريکي كنترل و نظارت ميشااوند و چنین
نظارتي در محلي تأيید شده و تحت مراقبت دا مي نمايش داده ميشود.
 -0-0-3-2-00محدودیتها

وقتي كه از روش حراحي اتاق يا چگالي  /مساحت استفاده ميشود ،موارد زير بايد بهكار روند:
 3ا برای تصرفهای كمخطر و خطر معمولي ،جايي كه مناحق عملکرد اسپرينکلر كمتر از )3511ft2(379m2
باشد ،چگالي بايد برای  )3511ft2(379m2استفاده شود.
 2ا برای تصرفهای پرخطر ،جايي كه مناحق عملکرد اسپرينکلر كمتر از )2511ft2(272m2باشد ،چگالي بايد
برای  )2511ft2(272m2استفاده شود.
0-5-0-3-2-00

جز در مواردی كه الزامات بندهای ( ))3( 3-3-7-2-33برای سااااختمان های دارای فضااااهای پنهان قابل
سوختن بدون ا سپرينکلر برآورده شوند ،چنانچه در بندهای ( )2-3-35-1و ( )6-35-1شرو داده شده ،حداقل
منطقه عملکرد اسپرينکلر برای آن قسمت ساختمان بايد  )7111ft2(239m2باشد.
الف -مساااحت حراحي  )7111ft2(239m2بايد فقط برای ساایسااتم اسااپرينکلر يا قساامتهايي (اجزايي) از
سیستم اسپرينکلر كه مجاور فضای پنهان قابل سوختن واجد شرايط هستند ،بهكار رود.
ب -ا صطالو «مجاور» بايد برای هر سی ستم ا سپرينکلری كه از باال ،پا ین و كنار ف ضای پنهان قابل سوختن
محافظت ميكند ،به كار رود به جز جايي كه مانعي با درجه بندی مقاومت در برابر آتش ،حداقل معادل با مدت
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زمان تامین آب تو سط منبل ،بهحور كامل ف ضای پنهان را از منطقه تحت حفاظت ا سپرينکلر جدا ميكند ،وجود
داشته باشد.
2-5-0-3-2-00

فضاهای پنهان بدون اسپرينکلر كه در زير شرو داده شده ،نیازی نیست در حداقل منطقه عملکرد اسپرينکلر
 )7111ft2(239m2در نظر گرفته شوند:
3اااا فضاهای پنهان نسوختني و با سوختن محدود با حداقل بار قابل سوختن كه هیچ دسترسي ندارد .اين
فضااا بايد فضااايي پنهان در نظر گرفته شااود حتي اگر دارای بازشااوهای كوچک نظیر آنهايي كه بهعنوان هوای
برگشتي پلنیوم استفاده ميشوند ،باشد.
 2اااا فضاهای پنهان نسوختني و با سوختن محدود با دسترسي محدود و بدون اجازه تصرف يا انبارش مواد
سوختني .اين ف ضا بايد ف ضايي پنهان در نظر گرفته شود حتي اگر دارای باز شوهای كوچک نظیر آنهايي كه
بهعنوان هوای برگشتي پلنیوم استفاده ميشوند ،باشد.
7ا فضاهای پنهان قابل سوختن كه با عايق نسوختني كامالً پر شده باشد.
3ا ا تصرفهای كمخطر يا خطر متوسط كه سقفهای نسوختني يا با سوختن محدود ،بهحور مستقیم به زير
تیرچه های چوبي توپر يا ساختار توپری با سوختن محدود يا ن سوختني ،مت صل شدهاند تا ف ضاهای مح صور
تیرچهگذاری شااده به حجم  )361ft3(3/5m3يا كمتر ايجاد كنند ،كه شااامل فضااای زير عايق اساات كه بهحور
مستقیم باال يا تیرچههای سقفي در فضای پنهان مجهز به اسپرينکلر به شکلي ديگر كار گذاشته ميشود.
5ااا فضاهای پنهاني كه از مواد صلب استفاده ميشوند و سطوو در معرض با مصالح با حبقه واكنش در برابر
آتش  A2/B-S3,d2يا بهتر مطابق با استاندارد  1299-3ايران.
 -6فضاهای پنهان روی اتاقهای كوچک مجزا با حداكثر مساحت  )55ft2(5/3m2باشد.
 -3مسیرهای عبور لوله عمودی با مساحت كمتر از  )31ft2(1/97m2باشد ،ادامه فضا در هر حبقه با استفاده
از موادی كه همارز با ساااختار كف هسااتند ،آتشبند شاادند و در جايي كه چنین دنبالههای لولهای نبايد منبل
افروزشي را دربرگیرد ،لولهكشي بايد نسوختني باشد و منافذ لوله در هر حبقه بايد به درستي محکم شوند.
 -1ستونهای خارجي با م ساحت كمتر از  )31ft2(1/97m2مت شکل از مبله شملها يا تیرهای چوبي ،كه از
سايبآنهای بیروني كه كامالً با سیستم اسپرينکلر محافظت ميشود ،پشتیباني ميكنند.
 -1تصااارفهای كم خطر يا خطر معمولي كه ساااقفهای نساااوختني يا با ساااوختن محدود ،به تیرهای چوبي
كامپوزيتي ،مستقیماً يا با كانالهايي با حداكثر  )3in.(25/3mmعمق ،وصل ميشوند؛ مشروط براين كه كانالهای
تیر مجاور با حجم حداكثر  )361ft2(3/5m2با اساااتفاده از مواد معادل با  )3/2in.(32/3mmتخته گچي و حداقل
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 )7/5in.(91mmعايق ،آتشبند شده با شند كه در كف تیر كانالها ن صب مي شوند ،وقتي كه سقف به كانالهای
فلزی مورد استفاده وصل ميشود.

 -2-3-2-00روش مساحت /چگالی
 -0-2-3-2-00منبع آب
0-0-2-3-2-00

الزام منبل آب برای ا سپرينکلرها فقط بايد از منحنيهای م ساحت /چگالي شکل ( ،)3-3-7-2-33محا سبه
شود.
2-0-2-3-2-00

وقتي از شکل ( )3-3-7-2-33ا ستفاده مي شود ،محا سبات بايد هر نقطه را روی منحني م ساحت  /چگالي
متناسب برآورده كند.
3-0-2-3-2-00

وقتي از شکل ( )3-3-7-2-33استفاده ميشود ،نیاز نیست تا تمامي نقاط روی منحني برآورده شود.
 -2-2-3-2-00اسپرینکلرها
0-2-2-3-2-00

چگاليها و مساااحتهای فراهم شااده در شااکل ( )3-3-7-2-33بايد فقط با اسااپرينکلرهای اسااپریكننده
استفاده شوند.
2-2-2-3-2-00

ا سپرينکلرهای واكنش سريل نبايد برای ا ستفاده درت صرفهای پرخطر يا ديگر ت صرفاتي در آنها كه مقادير
قابلتوجهي از مايعات قابل اشتعال يا غبارهای قابلسوختن وجود دارند ،مجاز باشند.
3-2-2-3-2-00

برای اسپرينکلرهای پوشش گسترده ،حداقل مساحت حراحي بايد مساحت متناظر با خطر در شکل (-2-33
 )3-3-7يا منطقه محافظت شده توسط  5اسپرينکلر ،هر كدام كه بزرگتر است ،باشند.
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0-2-2-3-2-00

اسااپرينکلرهای پوشااش گسااترده بايد دارای اسااتاندارد يا گواهينامه باشااند و برای حداقل جريان متناظر با
چگالي برای خطر ،حراحي شوند ،چنانچه در شکل ( )3-3-7-2-33مشخص شده است.
 -3-2-3-2-00اسپرینکلرهای واكنش – سریع
0-3-2-3-2-00

هر جا كه اسپرينکلرهای واكنش سريل دارای استاندارد يا گواهينامه فني ،شامل اسپرينکلرهای واكنش سريل
پوشش گسترده ،در سراسر يک سیستم يا بخشي از يک سیستم دارای همان مبنای حراحي هیدرولیک استفاده
مي شوند ،وقتي كه همه شرايط زير برآورده شوند مساحت سیستم عملکرد بايد مجاز به كاهش يافتن بدون اصالو
چگالي باشد چنانچه در شکل ( )3-7-2-7-2-33نشان داده شده است:
3ا سیستم لوله تر
2ا تصرف خطر متوسط يا كم خطر
7ا حداكثر ارتفاع سقف )21ft(6/3m
 3ا هیچ فرورفتگي سقف محافظت نشده بیشتر از  )72ft2( 7m2وجود نداشته باشد چنانچه در بندهای (-6-1
 )3و ( )3-1-1مجاز شده است.
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توجه 55 :

 21ft

3x

y

2

برای ارتفاع سقف  55 ،31  ft

برای سقف كوچکتر از y  40 ،31ft

3x

y

2

برای ارتفاع سقف بزرگتر از y  0 ،21ft

برای واحدهای 3ft=1/73m ،SI

شکل  -0-3-2-3-2-00كاهش مساحت طراحی برای اسپرینکلرهای واكنش سریع

2-3-2-3-2-00

تعداد اسپرينکلرها در مساحت حراحي هرگز نبايد كمتر از  5باشد.
3-3-2-3-2-00

جايي كه اسپرينکلرهای پاسخ سريل بر روی سقف يا بام شیبدار استفاده ميشوند ،حداكثر ارتفاع بام يا سقف
بايد برای تعیین درصد كاهش مساحت حراحي استفاده شود.
 -0-2-3-2-00سقفهای شیبدار

وقتي كه انواع اسااپرينکلرهای زير بر روی سااقفهای شاایبدار با شاایبي بیش از  3بر  6واحد (يک افزايش 2
واحدی در رديف  32واحدی ،شاایب  36/3درصاادی بام) در كاربردهای غیر از انبار اسااتفاده ميشااوند ،مساااحت
عملکرد سیستم بدون تصحیح چگالي بايد تا  71درصد افزايش يابد:

فصل یازدهم -رویکردهای طراحی
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3اااا ا سپرينکلرهای ا سپریكننده ،شامل ا سپرينکلرهای پو شش گ سترده دارای ا ستاندارد يا گواهينامه فني
مطابق با بند ( ))3( 7-3-1و اسپرينکلرهای واكنش سريل
2ا اسپرينکلرهای CMSA

 -5-2-3-2-00سیستمهای لوله خشک و پیشعملگر همبند دوتایی

مساحت عملکرد اسپرينکلر بايد تا  71درصد بدون اصالو چگالي افزايش يابد.
 -6-2-3-2-00اسپرینکلرهای دما باال

جايي كه ا سپرينکلرهای دما باال برای ت صرفهای پرخطر ا ستفاده مي شوند ،م ساحت عملکرد ا سپرينکلر بايد
مجاز باشد بدون اصالو چگالي تا  25درصد كاهش يابد ،ولي كمتر از  )2111ft2(316m2نشود.
 -7-2-3-2-00تنظیمات چندگانه
0-7-2-3-2-00

جايي كه تنظیمات چندگانه برای مساحت عملکرد الزم به انجام با شد مطابق بندهای (-33( ،)7-2-7-2-33
 )5-2-7-2-33( ،)3-2-7-2يا ( ،)6-2-7-2-33اين تنظیمات بايد برا ساس م ساحت عملکرد اولیه انتخاب شده
در آغاز كار از شکل ( ،)3-3-7-2-33ضرب شوند.
2-7-2-3-2-00

اگر ساختمان فضاهای پنهان قابل سوختني دارد كه مجهز به اسپرينکلر نیستند ،قوانین بند ()3-3-7-2-33
بايد پا از انجام تمام اصالحات ديگر ،بهكار برده شود.
 -3-3-2-00روش طراحی اتاق
0-3-3-2-00

الزامات منبل آب برای اسپرينکلرها فقط بايد براساس اتاقي باشد كه بزرگترين دبي و فشار مورد نیاز را دارد.
2-3-3-2-00

چگالي انتخاب شااده بايد برگرفته از شااکل ( )3-3-7-2-33متناظر با حبقهبندی خطر تصاارف و اندازه اتاق
باشد.
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3-3-3-2-00

برای اسااتفاده از روش حراحي اتاق ،همه اتاقها بايد محصااور شااده با ديوارهای دارای درجهبندی مقاومت در
برابر آتش معادل با مدت زمان منبل آب نشان داده شده در جدول ( )2-3-7-2-33محصور شده باشند.
0-3-3-2-00

اگر اتاقي كوچکتر از مساحت مشخص شده در شکل ( )3-3-7-2-33باشد ،مقررات بندهای (-3-3-7-2-33
( ))3و ( ))2(-3-3-7-2-33بايد بهكار رود.
5-3-3-2-00

حداقل محافظت بازشوها بايد به صورت زير باشد:
3ا كمخطر – درهای خودبستهشو يا خودكار فاقد درجهبندی مقاوم در برابر آتش
2ا كمخطر بدون محافظت عملکرد  -جايي كه بازشوها محافظت نشدهاند ،محاسبات بايد شامل اسپرينکلرهای
اتاق به عالوه دو ا سپرينکلر در نزديکترين ف ضای مرتبط با چنین باز شوی محافظت ن شدهای با شد مگر اين كه
فضای مرتبط فقط يک اسپرينکلر داشته باشند كه در آن صورت ،محاسبات بايد به عملکرد آن اسپرينکلر بسط
داده شود.
انتخاب اتاق و اسپرينکلرهای فضای مرتبطي كه محاسبه مي شود ،بايد مربوط به اتاقي باشد كه بیشترين نیاز
هیدرولیک را ايجاد ميكند .برای ت صرفهای كمخطر با باز شوهای محافظت ن شده در ديوارها ،حداقل ارتفاع نعل
درگاه بازشوها  )1in(211mmالزم است و بازشو نبايد عرضي بیش از  )1ft(2/33mmداشته باشد .داشتن بازشويي
تک با  )76in.(933mmيا كمتر بدون نعل درگاه ،بايد مجاز با شد ،م شروط بر آن كه هیچ باز شوی ديگری ن سبت
به فضاهای مجاور وجود نداشته باشد.
7ااااا خطر معمولي و پرخطر – درهای خودبسااتهشااونده يا خودكار با درجهبندیهای مقاومت در برابر آتش
مناسب برای فضای محصور.
6-3-3-2-00

جايي كه از روش حراحي اتاق اسااتفاده ميشااود و مساااحت تحتنظر ،راهرو محافظت شااده توسااط يک تک
رديف از اساااپرينکلرها ،دارای بازشاااوهای محافظت شاااده مطابق با بند ( )5-7-7-2-33باشاااد ،حداكثر تعداد
اسپرينکلرهايي كه نیاز است محاسبه شود 5 ،اسپرينکلر است يا وقتي كه اسپرينکلرهای پوشش گسترده نصب
ميشوند ،همه اسپرينکلرهای شامل در  22/9mخطي ( 35ftخطي) راهرو باشند.
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7-3-3-2-00

هر جا كه م ساحت مورد نظر ،راهرو محافظت شده با تک رديف از ا سپرينکلرها با باز شوهای محافظت ن شده
باشد ،در تصرف كمخطر ،مساحت حراحي بايد شامل همه اسپرينکلرها در راهرو تا حداكثر  5تا باشد يا وقتي كه
اسپرينکلرهای پوشش گسترده نصب ميشوند ،همه اسپرينکلرها در  22/9mخطي ( 35ftخطي) راهرو باشند.
 -0-3-2-00مساحتهای طراحی خاص
0-0-3-2-00

هرجا كه م ساحت حراحي مربوط به شوت زباله ساختمان تغذيه شده تو سط رايزری جداگانه با شد ،حداكثر
تعداد اساااپرينکلرهايي كه نیاز اسااات محاسااابه شاااود ،ساااه اساااپرينکلر اسااات ،هركدام با حداقل تخلیه
.)35gpm(53L/min
2-0-3-2-00

هرجا كه منطقه بايد توسااط يک تک خطي از اسااپرينکلر حفاظت شااود ،مساااحت حراحي بايد شااامل همه
اسپرينکرهای روی خط تا حداكثر  3تا باشد.
3-0-3-2-00

اسااپرينکلرها در كانالها چنانچه در بند ( )31-3و بند ( )37-35-1شاارو داده شااده ،بايد بهحور هیدرولیکي
حراحي شده با شند تا ف شار تخلیه حداقل  )3psi(1/5barرا در هر ا سپرينکلر با همه ا سپرينکلرهای داخل جريان
كانال فراهم كند.

 -3-00رویکردهای طراحی خاص
 -0-3-00اسپرینکلرهای مسکونی
0-0-3-00

مساحت حراحي بايد مساحتي باشد كه شامل چهار اسپرينکلر مجاوری كه بیشترين نیاز هیدرولیکي را ايجاد
ميكنند ،است.
2-0-3-00

مگر اين كه الزامات بند ( ))3(-3-3-7-2-33برای ساختمانهای با فضاهای پنهان قابل سوختن بدون تجهیز
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به ا سپرينکلر برآورده شود ،چنانچه در بندهای ( )2-3-35-1و ( )6-35-1آمده ا ست ،حداقل م ساحت حراحي
عملکرد اسپرينکلر برای آن قسمت از ساختمان بايد هشت اسپرينکلر باشد.
0-2-0-3-00

م ساحت حراحي ه شت ا سپرينکلر بايد فقط برای ق سمتي از ا سپرينکلرهای م سکوني به كار برده شود كه
مجاور با فضای پنهان قابل سوختن واجد شرايط هستند.
2-2-0-3-00

اصااطالو «مجاور» بايد برای هر ساایسااتم اسااپرينکلری كه از باال ،پا ین و كنار فضااای پنهان قابل سااوختن
محافظت ميكند ،به كار رود به جز جايي كه مانعي با درجه بند ی مقاومت در برابر آتش ،حداقل معادل با دورهای

كه منبل آب به حور كامل فضای پنهان را از منطقه تحت حفاظت اسپرينکلر جدا ميكند ،وجود داشته باشد.
3-0-3-00

مگر اين كه الزامات بند ( )3-3-7-33برآورده شوند ،حداقل تخلیه الزم از هر چهار اليه ا سپرينکلر كه از نظر
هیدرولیکي بیشترين نیاز را دارند ،بايد بیشتر از موارد زير باشد:
3ا مطابق با حداقل دبي جريان نشان داده شده در استاندارد يا گواهينامه.
2ااا محاسبه شده براساس حداقل  )1/3gpm/ft2(3/3mm/minدر مساحت حراحي مطابق با مقررات بند (-1
 )3-2-5يا بند (.)2-3-2-6-1
0-0-3-00

برای ا صالحات يا افزودن بخ شي به سی ستمهای موجود تجهیز شده با ا سپرينکلرهای م سکوني ،معیارهای
تخلیه استاندارد كمتر از  )1/3gpm/ft2(3/3mm/minبايد مجاز به استفاده باشند.
5-0-3-00

جايي كه مناحقي مثل اتاقهای زيرشیرواني ،زيرزمین يا انواع ديگر تصرفات ،بیرون از واحدهای خانه مسکوني
اما داخل همان ساااختار هسااتند ،بايد اين مناحق بهصااورت يک حراحي جداگانه مطابق با بند ( )3-33محافظت
شوند.
6-0-3-00

الزامات سهم جريان شیلنگ و مدت زمان تأمین آب بايد مطابق با آنچه باشد كه برای تصرفهای كمخطر در
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جدول ( )2-3-7-2-33است.
 -2-3-00محافظت در معرض
0-2-3-00

لولهك شي بايد به حور هیدرولیکي مطابق با بند ( )3-32محا سبه شود تا حداقل ف شار ( 3psi)1/5barدر هر
اسپرينکلر را برای تمام اسپرينکلرهايي كه با عملکرد در معرض روبرو هستند ،تأمین كند.
2-2-3-00

جايي كه منبل آب ،ساایسااتمهای محافظ در برابر آتش ديگری را تغذيه ميكند .اين منبل بايد قادر به تأمین
نیاز كل برای چنین سیستمهايي به عالوه نیاز سیستم در معرض باشد.
 -3-3-00پردههای آب
0-3-3-00

اساااپرينکلرها در پرده آب مثل آنچه در بند ( )3-35-1يا بند ( )2-33-35-1شااارو داده شاااده بايد بهحور
هیدرولیکي برای تأمین تخلیه  )73L/min(7gpmدر هر فوت پرده آب و حداكثر تخلیه  )56/1L/min(35gpmدر
هر فوت حراحي شوند.
2-3-3-00

برای پردههای آبي كه از ا سپرينکلرهای خودكار ا ستفاده ميكنند ،تعداد ا سپرينکلرهای محا سبه شده در اين
پرده آب بايدتعداد حول متناظر باحول موازی با شاخهها در مساحت تعیین شده توسط بند( )3-3-3-3-32باشد.
3-3-3-00

اگر پیشبیني شااود در يک آتشسااوزی اسااپرينکلرهای داخل پرده آب و داخل مساااحت حراحي ساایسااتم
محاسااابه شاااده به روش هیدرولیکي ،با هم به كار بیفتند ،بايد تأمین آب پرده آب به آب مورد نیاز محاسااابات
هیدرولیکي اضافه شود و بايد با آب مورد نیاز مساحت محاسبه شده موازنه شود.
0-3-3-00

محاسبات حراحي هیدرولیکي بايد شامل مساحت حراحي انتخاب شده با اسپرينکلرهای سقفي مجاور با پرده
آب باشد.
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 -0-02نقشههای كاری
0-0-02
نقشه های كاری بايد پیش از اجرايي يا بازنگری شدن ،جهت كسب تأيیديه به مقام قانوني مسئول ارا ه شوند.
2-0-02
انحراف از نقشههای تأيید شده نیازمند كسب مجوز از مقام قانوني مسئول است.
3-0-02
نقشههای كاری بايد در يک مقیاس مشخص شده ،روی برگههای هم اندازه و بههمراه نقشه هر حبقه رسم
شوند و همچنین بايد بخشهای زير را كه مربوط به حراحي سیستم ميباشند ،نشان دهند:
 -3نام مالک و ساكن
 -2موقعیت مکاني ،شامل آدرس
 -7عالمت شمال
 -3مقطل عرضي كامل يا نمودار شماتیک كه دربردارنده احالعات اجزای ساختمان ،در صورت لزوم برای شفافیت
حرو و همچنین ساختار سقف و روش حفاظت اجرا شده برای لولهكشي غیرفلزی باشد.
 -5محل قرارگیری پارتیشنها
 -6محل قرارگیری ديوارههای مقاوم در برابر آتش
 -3كالس سکونت هر منطقه يا اتاق
 -1محل قرارگیری و اندازه فضاهای بسته ،كمدها ،احاقهای زير شیرواني و سروياهای بهداشتي
 -9هر محوحه كوچکي كه فاقد اسپرينکلر ميباشد.
 -31اندازه لولهكشي اصلي شهر در خیابان چه لوله از نوع انتهايي باشد و چه از نوع گردشي ،اگر از نوع انتهايي
باشد ،جهت و فاصله تا نزديکترين لوله گردشي و آزمون لوله اصلي شهری و ارتفاع سیستم به نسبت هیدرانت
آتشنشاني مورد آزمون.
 -33ساير منابل تأمین آب به همراه فشار ناشي از افزايش ارتفاع.
 -32نام تولیدكننده ،نوع ،مدل و ضريب  Kاسمي اسپرينکلرها كه حاوی شماره شناسايي اسپرينکلر نیز باشد.
 -37حبقهبندی دمايي و محل قرارگیری اسپرينکلرهای دما باال
 -33كل مساحتي كه توسط هر سیستم در هر حبقه محافظت ميشود.
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 -35تعداد اسپرينکلرهای نصب شده روی هر لوله تأمینكننده شبکه (رايزر) ،در هر حبقه
 -36تعداد كل اسپرينکلرهای روی هر سیستم لوله خشک ،سیستم پیشعملگر ،سیستم مشترک لوله خشک
و پیشعملگر يا سیستمهای سیالبي.
 -33ظرفیت تقريبي هر سیستم لوله خشک (بر حسب گالن)
 -31نوع لوله و جدول ضخامت لوله
 -39اندازه اسمي لوله و حول مقاحل لوله (يا ابعاد مركز به مركز) .در مکانهايي كه انشعابهای مشابه زياد
هستند ،فقط اندازهگیری يک خط ضروری است.
 -21محل قرارگیری و اندازه لولههای ارتباحي قا م اسپرينکلرها
 -23نوع اتصاالت و مفاصل و مکان تمامي جوشها و زانوييها .پیمانکار بايد روی نقشه ،تمامي قسمتهايي كه
جوشکاری كارگاهي ميشوند و همچنین نوع اتصاالت يا تركیب بهكار رفته را مشخص كند.
 -22نوع و محل قرارگیری آويزها ،غالف لولهها ،مهارها و روشهای محافظت از اسپرينکلر در مواقل ضروری
 -27تمامي شیرهای كنترل ،شیرهای يک حرفه ،لولههای تخلیه و اتصاالت آزمون
 -23مارک ،نوع ،مدل و اندازه شیر هشدار يا شیر لوله خشک
 -25مارک ،نوع ،مدل و اندازه شیر سیالبي يا پیشعملگر
 -26نوع و محل قرار گرفتن زنگهای هشدار
 -23اندازه و محل رايزرهای عمودی متصل به منبل آب ،خروجي شیلنگ آتشنشاني ،شیلنگ دستي
آتشنشاني ،منیتورها و تجهیزات مرتبط
 -21ابعاد كامل سیستم احفاء حريق اختصاصي ،حولها ،مکانها ،وزنها ،مصالح ،محل اتصال به سیستم اصلي
شهری ،اندازهها ،انواع و مکانها و ابعاد شیرها ،نشانگرهای شیر ،تنظیمكنندهها ،اندازهگیرها و چالههای شیر و عمق
كه فاصله از باالی لوله تا تراز زمین ،ميباشد.
 -29مالحظات لولهكشي برای تخلیه ناگهاني آب
 -71در مواردی كه تجهیزات به يک سیستم موجود به صورتي افزوده ميشوند ،كافي است تمام شرايط روی
نقشههای سیستم موجود مشخص شوند.
 -73برای سیستمهای حراحي شده هیدرولیکي ،احالعات روی پالک دادههای هیدرولیک نمايش داده شود.
 -72ارا ه گرافیکي مقیاس استفاده شده در تمامي نقشهها
 -77اسم و آدرس پیمانکار
 -73نقاط مرجل هیدرولیکي روی نقشه كه با نقاط مرجل مربوحه در صفحات محاسبات هیدرولیکي متناظر باشند.
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 -75حداقل نرخ استفاده آب (فشار تخلیه ،چگالي ،دبي جريان) ،مساحت حراحي شده استفاده آب ،نیازمندی
اسپرينکلرهای درون قفسهای و آب مورد نیاز برای جريان لوله آب آتشنشاني داخلي و خارجي
 -76مقدار كل آب و فشار مورد نیاز كه در يک نقطه مرجل مشترک برای هر سیستم مشخص شده باشد.
 -73ارتفاع نسبي اسپرينکلرها ،نقاط اتصال و نقاط مرجل يا منبل
 -71تمامي بازشوهای حفاظت نشده درسرتاسر حبقه حفاظت شده ،در صورت استفاده از روش حراحي اتاق
 -79محاسبه بارها جهت اندازهگیری و تعیین جز یات مهاربند جانبي
 -31تنظیمات شیرهای كاهنده فشار
 -33احالعات در مورد جلوگیریكنندههای برگشت جريان به سمت منبل (درباره سازنده ،اندازه و نوع)
 -32احالعات در مورد ضديخهای دارای استاندارد يا گواهينامه مورد استفاده (نوع و مقدار)
 -37اندازه و مکان هیدرانتهای آتشنشاااني ،ابعاد و تعداد خروجيها و اينکه اگر خروجيها همراه شاایرهای
م ستقل دروازهای تجهیز خواهند شد .آيا جايگاههای لوله آب آتشن شاني فراهم خواهند شد و همچنین م شخص
كردن مسئول نصب .فشار استاتیک و باقیمانده هیدرانتهای آتشنشاني در آزمايشهای جريان بهكار رفتهاند بايد
نمايش داده شوند.
 -33اندازه ،مکان و چیدمان لولهكشي اتصاالت سازمان آتشنشاني
 -35ارتفاع كف /سقف و شیبهايي كه در مقطل كامل عرضي نمايش داده نشدهاند.
 -36سال ويرايش «دستورالعمل و راهنمای حراحي ،محاسبه و نصب اسپرينکلرها» كه در آن سال ،سیستم
اسپرينکلر حراحي شده است.
0-0-02
يک نسخه امضا شده گواهي مالک و نقشه كاری ارا ه شده بايد شامل دستورالعمل سازنده جهت نصب برای
هر تجهیز به حورخاص ارا ه شده با شد كه شامل تو ضیحات ،كاربردها و محدوديتها برای تمامي ا سپرينکلرها،
دستگاهها ،لولهكشي يا اتصاالت است.
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 -5-0-02نق شههای كاری برای سی ستمهای ا سپرینکلر خودكار كه از ات صاالت غیر محافظتی آتش
برخوردار هستند.
0-5-0-02

بايد سمبلهای مخ صو صي برای لولهك شي كمکي ،پمپها ،مبدلهای حرارتي ،شیرها ،صافيها و تجهیزات
م شابه بهكار روند ،بهحوری كه اين د ستگاهها و م سیرهای لولهك شي را از د ستگاه و م سیرهای لولهك شي سی ستم
اسپرينکلر به وضوو متمايز كنند.
-2-5-0-02

شماره مدل ،نوع و اسم سازنده برای هر قطعه از تجهیزات كمکي بايد مشخص شده باشد.

 -2-02اطالعات تأمین آب
0-2-02
احالعات ظرفیت تأمین آب بايد شامل احالعات ذيل باشد:
 -3مکان و ارتفاع ساانجه آزمون فشااار اسااتاتیک و باقيمانده نساابت به نقطه مرجل لوله تأمینكننده رايزر
لولهكشي اسپرينکلرها
 -2محل جريان
 -7فشار استاتیکيpsi (bar) ،
 -3فشار باقيماندهpsi (bar) ،
 -5دبيgpm (L/min) ،

 -6تاريخ
 -3زمان
 -1نام مسئول آزمون يا تهیه احالعات
 -9ديگر منابل تأمین آب ،با فشار يا ارتفاع
0-0-2-02

در صورتي كه آزمون جريان آب جهت حراحي سیستم بهكار ميرود ،آزمون مذكور نبايد در زماني بیش از 32
ماه قبل از ارا ه نقشه كاری انجام شود ،مگر در مواردی كه مورد موافقت مقام قانوني مسئول قرار گرفته باشد.
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 -2-2-02اطالعات تعمیر منبع آب
در مواقعي كه تعمیر منبل آب مطابق با بند ( )5-3-37ارا ه شود ،بايد شامل احالعات زير باشد:
 -3شرايطي كه در آن تعمیر ضروری است.
 -2نوع تعمیری كه برای حل مشکل مورد نیاز است.
 -7جز یات نقشه و حرو تعمیر

 -3-02فرمهای محاسبات هیدرولیک
 -0-3-02كلیات
محا سبات هیدرولیکي بايد روی فرمهايي كه شامل برگه خال صهنوي سي ،برگه كاری تف صیلي و برگه نمودار
هستند ،انجام شوند.
2-3-02
برگه خالصهنويسي .اين برگه در هنگام كاربرد بايد شامل احالعات ذيل باشد:
 -3تاريخ
 -2مکان
 -7اسم مالک و ساكن
 -3شماره ساختمان يا موارد شناسايي ديگر
 -5توصیف خطر (در انبارها بايد شامل حبقهبندی كاالها ،ارتفاع انبار و پیکربندی قفسهها باشد)
 -6نام و نشاني حراو و پیمانکار
 -3اسم دفتر تصويبكننده حرو
 -1الزامات حراحي سیستم به شرو زير:
الف مساحت حراحي(ft2)m2 ،

ب -نرخ حداقل چگالي آب .mm/min (gpm/ft2) ،در مکانهايي كه ا سپرينکلرهايي با حداقل ا ستفاده از آب
برحسب  (gpm) L/minيا فشار بر حسب  (psi) barدارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند ،نرخ حداقل استفاده از
آب بايد برحسب  (gpm) L/minيا فشار (psi) bar ،نمايش داده شود.
ج -مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر(ft2)m2 ،
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 -9مقدار محا سبه شده كل آب مورد نیاز ،شامل سهم شیلنگ آب آتشن شاني درمعرض داخلي ،هیدرانت
آتشنشاني خارجي ،اسپرينکلرهای پرده آب و اسپرينکلرهای درمعرض
 -31سهم اختصاص داده شده برای اسپرينکلرهای قفسهای(gpm)L/min ،

 -33محدوديتها (اندازه ،جريان ،ف شار) روی ا سپرينکلرهای پو شش گ سترده يا ديگر ا سپرينکلرهای دارای
استاندارد يا گواهينامه خاص
 -3-3-02كار برگ تفصیلی
كار برگها يا برگههای پرينت كامپیوتری بايد شامل احالعات ذيل باشند:
 -3شماره برگهها
 -2توصیف اسپرينکلر و ضريب تخلیه ()K
 - 7نقاط مرجل هیدرولیکي
 -3دبي بر حسب (gpm) L/min

 -5اندازه لوله
 -6حول لوله ،مركز تا مركز اتصاالت
 -3حولهای معادل لوله برای اتصاالت و تجهیزات
 -1افت فشار اصطکاكي لوله برحسب (psi/ft)bar/m

 -9افت فشار اصطکاكي كل بین نقاط مرجل
 -31میزان آب مورد نیاز اسپرينکلر درون قفسهای ،موازنه شده با نیاز اسپرينکلرهای سقفي
 -33اختالف فشار ارتفاعي برحسب  (psi) barبین نقاط مرجل
 -32فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجل برحسب (psi) bar

 -37فشار سرعتي و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده اند
 -33يادداشتهايي جهت نمايش نقطههای شروع به برگههای ديگر يا شفافسازی دادههای نشان داده شده
 -35دياگرامي همراه با محا سبات سی ستم شبکهای كه مقادير جريان و م سیر خطهای شامل ا سپرينکلرهای
نواحي دوردست را نشان دهد.
 -36محاسبه ضريب  Kتركیبي اسپرينکلرها روی دراپها (لولههای عمودی رو به پايین) ،اسپريگها (لولههای
عمودی رو به باال) و بازوهای انتهايي ،در جايي كه محاسبات از اسپرينکلر شروع نميشود.
 -0-3-02برگههای نمودار
نمايش نموداری محاسبه هیدرولیکي كامل كه بايد به صورت نیمه نمايي ترسیم شود ( )Q1.85و شامل موارد زير باشد:
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 -3نمودار تأمین آب
 -2دبي و فشار مورد نیاز سیستم اسپرينکلر
 -7سهم شیلنگ آب آتشنشاني (در موارد كاربرد)
 -3دبي و فشار مورد نیاز اسپرينکلر قفسهای (در موارد كاربرد)
 -5-3-02گزارشهای كامپیوتری هیدرولیک
 -0-5-3-02كلیات
0-0-5-3-02

محا سبات هیدرولیکي بايد روی فرمهايي كه شامل برگه خال صه نوي سي ،برگه نمودار ،آنالیز تأمین آب ،آنالیز
گره و برگههای كاری تفصیلي هستند ،آماده شوند.
-2-0-5-3-02

دادهها بايد حبق ترتیب ن شان داده شده در شکل ((2-3-5-7-32الف)) تا شکل (( 2-3-5-7-32ت)) ،ارا ه
شوند.
 -2-5-3-02برگه خالصه

همانگونه كه در شاکل ((2-3-5-7-32الف)) نشاان داده شاده – بايد شاامل احالعات ذيل باشاد (در موارد
كاربردی):
( )3اسم پروژه و تاريخ
( )2موقعیت مکاني (آدرس دقیق)
( )7شماره نقشه
( )3شماره دورترين نواحي حراحي
( )5موقعیت دورترين نواحي حراحي
( )6حبقهبندی كاالها و يا نوع تصرف
( )3الزامات حراحي سیستم:
الف) مساحت حراحي شده استفاده از آب(ft2)m2 ،
ب) چگالي(gpm/ft2)mm/min ،
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ج) مساحت پوشش هر اسپرينکلر(ft2)m2 ،

 -1مقدار محا سبه شده كل آب مورد نیاز ،شامل سهم شیلنگ آب آتشن شاني درمعرض داخلي ،هیدرانت
آتشنشاااني خارجي ،اسااپرينکلرهای پرده آب ،اسااپرينکلرهای درمعرض و سااهم اختصاااص داده شااده برای
اسپرينکلرهای قفسهای(gpm)L/min ،

 -9نوع سیستم و حجم سیستم برحسب گالن (لیتر) اگر سیستم خشک يا پیشعملگر است.
 -31احالعات منبل تأمین آب كه شامل موارد ذيل باشد:
الف) تاريخ
ب) مکان
ج) منبل
د) تراز زمین
 -33نام و نشاني پیمانکار نصب كننده
 -32نام حراو
 -37مقام قانوني مسئول
 -33تذكراتي در خ صوص شاخ صههای مهم محا سبات انجام شده تو سط نرمافزار كامپیوتری ،محدوديتها
(ابعاد ،جريان و فشااار) برای اسااپرينکلرهای پوشااش گسااترده يا ساااير اسااپرينکلرهای خاص دارای اسااتاندارد يا
گواهينامه شده
 -3-5-3-02برگه نمودار

نمايش نموداری محاساابات هیدرولیکي كامل كه بايد بهصااورت نمايي ترساایم شااود ( )Q1.85همانحور كه در
شکل (-2-3-5-7-32ب) نمايش داده شده است و شامل موارد ذيل باشد:
 -3منحني تأمین آب
 -2دبي و فشار مورد نیاز سیستم اسپرينکلر
 -7دبي و فشار مورد نیاز شیلنگ آب آتشنشاني (در موارد كاربرد)
 -3دبي و فشار مورد نیاز اسپرينکلر درون قفسهای (در موارد كاربرد)
 -5فشارهای اضافي تأمین شده از پمپ آتشنشاني و يا ديگر منابل (در موارد كاربرد)
 -0-5-3-02آنالیز منبع تأمین

احالعات خال صه شده از برگه نمودار – به شیوه نمايش داده شده در شکل (( 2-3-5-7-32پ)) بايد شامل
موارد ذيل باشد:
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 -3عالمت گره در منبل
 -2فشار استاتیکي موجود در منبل بر حسب ][(psi)bar
 -7فشار باقي مانده موجود در منبل بر حسب ][(psi)bar

 -3جريان كل موجود در منبل بر حسب [](gpm)L/min
 -5فشار موجود در منبل وقتي كه تمامي نیاز محاسبه شده در جريان است بر حسب ][(psi)bar

 -6نیاز كل محاسبه شده در منبل بر حسب [(]gpm)L/min
 -3فشار الزم جهت به جريان انداختن تمامي نیاز محاسبه شده بر حسب ][(psi)bar

 -5-5-3-02آنالیز گره

احالعات سازمان يافته – بهگونه نمايش داده شده در شکل ((2-3-5-7-32پ)) – درباره عال م گره كه به هر
نقطه مرجل هیدرولیکي سیستم داده شده و روی نقشههای كارگاهي نشان داده شده است ،بايد شامل موارد ذيل باشند:

 -3عالمت گره برای هر نقطه معین روی سیستم كه در محاسبات هیدرولیکي به كار رفته است
 -2ارتفاع هر گره بر حسب ][(ft)m

 -7ضريب  Kبرای گرههای دارای جريان (مانند اسپرينکلرها)
 -3سهم مورد نیاز شیلنگ آب آتشنشاني برای هر عالمت گره بر حسب [](gpm)L/min
 -5فشار در گره برحسب ][(psi)bar

 -6تخلیه محاسبه شده در گره بر حسب [](gpm)L/min
 -3يادداشتهای مشخصهای كه نشاندهنده تمامي الزامات خاص گره باشند
6-5-3-02

كاربرگ های تفصااایلي .اين برگه ها همانطور كه در شاااکل (( 2-3-5-7-32ت)) نمايش داده شااادهاند -يا
برگههای چاپ كامپیوتری ،بايد شامل موارد ذيل باشند:
 -3شماره برگهها
 -2نقاط مرجل هیدرولیکي كه در هر گام مورد استفاده قرار گرفتهاند
 -7ارتفاع در هر نقطه مرجل هیدرولیکي بر حسب ][(ft)m

 -3توصیف اسپرينکلر و تعريف ضريب تخلیه ( )Kبرای نقطه مرجل دارای جريان
 -5جريان برای نقطه مرجل جريان برحسب [( ](gpm)L/minدر موارد كاربرد)
 -6جريان كل در حول هر گام بر حسب [](gpm)L/min
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 -3اندازه اسمي لوله بر حسب (in.)mm
 -1قطر داخلي حقیقي لوله بر حسب (in.)mm
 -9تعداد و حول هر يک از تجهیزات و اتصاالت بر حسب ][(ft)m
 -31حول از مركز به مركز اتصاالت لوله بر حسب ][(ft)m
 -33حول معادل تجهیزات و اتصاالت و دستگاهها برای هر گام بر حسب ][(ft)m
 -32حول معادل كل لولهها و اتصاالت برای هر گام بر حسب ][(ft)m

 -37ضريب  Cمورد استفاده در هر گام
 -33افت فشار اصطکاكي لوله بر حسب ][(psi/ft)bar/m

 -35جمل فشارها از گام قبلي (فشار شروع در ابتدا)
 -36اختالف فشار ارتفاعي بین نقاط مرجل بر حسب ][(psi)bar
 -33كل افت فشار اصطکاكي بین نقاط مرجل بر حسب ][(psi)bar
 -31فشار مورد نیاز در هر نقطه مرجل بر حسب ][(psi)bar

 -39تذكرات و احالعات ديگر بايد شامل موارد زير باشند:
الف -فشار سرعتي و فشار نرمال اگر در محاسبات منظور شده باشند.
ب -میزان آب مورد نیاز اسپرينکلر درون قفسهای ،موازنه شده با نیاز اسپرينکلرهای سقفي
ج -يادداشتهايي جهت نمايش نقطههای شروع به برگههای ديگر يا شفافسازی دادههای نشان داده شده
د -دياگرامي همراه با محا سبات سی ستم شبکهای كه مقادير جريان و م سیر خطهای شامل ا سپرينکلرهای
نواحي دوردست را نشان دهد.
ها) محاسبه ضريب  Kتركیبي اسپرينکلر ها روی دراپها (لولههای عمودی رو به پايین) ،اسپريگها (لولههای
عمودی رو به باال) و بازوهای انتهايي ،در جايي كه محاسبات از اسپرينکلر شروع نميشود.
و) افت فشاری مربوط به وسیله بازگشتدهنده جريان به منبل (در مواقعي كه در سیستم بهكار رفته باشد)
ز) ضريب اصطکاک و عدد رينولدز در مواقعي كه از رابطه دارسي -وياباخ استفاده شده است.
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محاسبات هیدرولیکی
عنوان پروژه.............................................................................................................................................................................................................. :
نشاني..........................................................................................................................................................................................................................:
شماره نقشه............................................................................................................................................................................................................. :
تاريخ.........................................................................................................................................................................................................................:
طراحی
شماره مساحت حراحي...................................................................................................................................................................................... :
موقعیت مساحت حراحي................................................................................................................................................................................... :
حبقهبندی نوع تصرف................................................................................................... :چگالي.........................................................................:
مساحت حراحي.................................................................................................................................................................................................. :
مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر ..................................:نوع اسپرينکلرهای محاسبه شده...................................................................:
تعداد اسپرينکلرهای محاسبه شده............................... :دبي و فشار اسپرينکلرهای درون قفسهای........................................................:
جريان آب مورد نیاز شیلنگهای آتشنشاني..................................................................................................................................................:
مجموع آب مورد نیاز (شامل شیلنگهای آتشنشاني)............................................................................................... :)gpm(mm/min :
............................................................................................................................................................................................................... :)psi(bar.
نوع سیستم .......................................................... :حجم سیستم خشک يا پیشعملگر...............................................................................:
اطالعات مربوط به تأمین آب:
تاريخ.................................. :نشاني.........................................................................................................................................................................:
منبل..........................................................................................................................................................................................................................:
اسااااام پاایاامااانااکااار...................................................................................................................................................................................:
نشاني........................................................................................................................................................................................................................:
شماره تلفن.............................................................................................................................................................................................................:
اسم حراو ........................................................:مقام قانوني مسئول...................................................................................................................:
تذكرات( :شامل احالعات شاخص يا سیستم شبکهای)....................................................................................................................................
شکل  -2-0-5-3-02الف -برگه خالصه
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برگه خالصهنویسی سنجش جریان

N1.85
شماره و عنوان قرارداد...........................................................................................................................................................................................:

تذكرات.......................................................................................................................................................................................................... :
شکل  -2-0-5-3-02ب -برگه گرافیکی
آنالیز منبع
گره در منبل

فشار استاتیکي

فشار باقي مانده

عالمت گره

ارتفاع تراز

نوع گره

جريان

فشار در دسترس

نیاز كل

فشار مورد نیاز

آنالیز گره
فشار در گره

شکل  -2-0-5-3-02پ -برگه آنالیز گره و منبع

تخلیه در گره

يادداشت
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نام پروژه ................................................................................................. :شماره برگه..................................................................................... :
اطالعات لوله

گره 0

ارتفاع0

گره 2

جریان

ارتفاع2

ضریب
K

اضافه شده
این گام
جریان كل

قطر داخلی
اسمی
قطر داخلی
حقیقی

L
)ft(m

اتصاالت،
تعداد و
طول

ضریب C

F
)ft(m
T
)ft(m

 Pfدر هر
متر(فوت)

شکل  -2-0-5-3-02ت -كاربرگ تفضیلی

( )Ptكل
( )Peارتفاع
( )Pfاصطکاكی

یادداشت
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 -0-02رویه محاسبات هیدرولیک
 -0-0-02كلیات

0-0-0-02

سیستم محاسباتي برای يک ساختمان ،يا يک سیستم محاسباتي اضافه شده به يک ساختمان موجود دارای
اسپرينکلر ،بايد جايگزين قوانین حاكم در جداول پیش تعیین شده اين دستورالعمل شود ،به استثناء اينکه تمامي
سیستمها بايد همچنان توسط مساحت ،محدود شده باشند.
2-0-0-02

اندازههای اساامي لولهها نبايد كمتر از  )1in.(25mmبرای لولههای فوالدی ساایاه و گالوانیزه )34 in.(21mm
ا سمي برای لولههای م سي يا برنجي ،فوالدی دارای ضد زنگ يا لولهك شي غیرفلزی– برای ا ستفاده در ا سپرينکلر
دارای استاندارد يا گواهينامه – باشد.
3-0-0-02

اندازه لوله ،تعداد اسااپرينکلرها در هر شاااخه خط لوله و تعداد شاااخهها در لوله اصاالي تأمین شااده از لوله
تأمینكننده شبکه لولهكشي اسپرينکلرها بايد فقط توسط منبل آب موجود محدود شده باشند.
0-0-0-02

فواصل بین اسپرينکلرها و تمامي قوانین ديگری كه در اين دستورالعمل و ساير دستورالعملهای مورد كاربرد
ذكر شدهاند بايد به دقت مالحظه گردند.
5-0-0-02

زمانيكه ويژگيهای منبل و تأمین آن شناخته شده با شد ،محا سبات هیدرولیکي بايد تا يک نقطه مؤثر برای
منبل آب ادامه يابد.
6-0-0-02

در صورتي كه از فرمولهای دار سي وياباخ يا هیزن ويلیامز ا ستفاده شود ،سرعت جريان آب درون لولهها،
دارای محدوديتي نميباشد.
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 -2-0-02روابط
 -0-2-0-02رابطه افت فشار اصطکاكی
0-0-2-0-02

افتهای اصطکاكي بايد حبق معادله هیزن  -ويلیامز كه در ادامه آورده شده ،تعیین شوند:
4/25Q1/85
C1/85 d 4/87

p

كه در آن:
 :pمقاومت اصطکاكي ( psi/ftلوله)
 :Qدبي جريان ()gpm
 :Cضريب افت اصطکاكي
 :dقطر داخلي حقیقي لوله ()in.
2-0-2-0-02

برای واحدهای  SIاز رابطه زير استفاده شود:
 Q1/85 
p m  6.05 1/ 85m 4.87 
 C dm 

كه در آن:
 :pmمقاومت اصطکاكي ( bar/mلوله)
 :Qmجريان ()L/min
 :Cضريب افت اصطکاكي
 :dmقطر داخلي حقیقي ()mm
3-0-2-0-02

برای ساایسااتمهای ضااد يخزدگي كه ظرفیت آنها بزرگتر از  )31 gal( 353Lاساات ،برای محاساابه افت
اصطکاكي از رابطه دارسي -وياباخ استفاده شود:
lQ 2
d5

كه در آن:

P  0/000216f
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 :ΔPافت اصطکاكي ()psi
 :fضريب افت اصطکاكي كه از دياگرام مودی استخراج شده است.
 :lحول لوله يا مجرا
 :ρچگالي سیال ()lb/ft3
 :Qجريان در لوله يا مجرا ()gpm
 :dقطر داخلي مجرا ()in.
 -2-2-0-02رابطه فشار سرعتی

فشار سرعتي بايد مطابق با معادله زير تعیین شود:
0 / 001123Q 2
Pv 
D4

كه در آن:
 :Pvفشار دينامیکي ()SI, 1 psi = 0.0689 bar( )psi
 :Qدبي جريان ()SI, 1 gal = 3.785 L( )gpm
 :Dقطر داخلي ()SI, 1 in. = 25.4 mm( )in.
 -3-2-0-02رابطه فشار نرمال

فشار نرمال ( )Pnبايد با استفاده از فرمول زير محاسبه شود:

Pn  Pt  Pv
كه در آن:
 :Pnفشار نرمال
 :Ptفشار كل [)]bar (psi
 :Pvفشار دينامیکي [)]bar (psi
 -0-2-0-02نقاط اتصال هیدرولیکی
0-0-2-0-02

فشار در نقاط اتصال هیدرولیکي بايد در  )1/5psi(1/17barدر موازنه باشد.
2-0-2-0-02

باالترين فشار تنظیم شده در نقطه اتصال و جريان كل بايد در محاسبات وارد شود.
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3-0-2-0-02

ايجاد موازنه ف شار از حريق ا ستفاده از ضريب  Kكه برای خطوط شاخه يا اجزای سی ستم كه با ا ستفاده از
معادله بند  5-2-3-32بهدست آمده ،مجاز ميباشد.
 -5-2-0-02معادله ضریب K

ضرايب  ،Kجريان عبوری از اريفیا يا فشار عبوری از آن بايد حبق معادله زير تعیین شوند:
Q
P

Kn 

كه در آن:
 K :Knمعادل در يک گره
 :Qدبي جريان در گره
 :Pفشار در گره
 -3-0-02طول معادل لوله برای شیرها و اتصاالت
 -0-3-0-02لوله و اتصاالت
0-0-3-0-02

جدول ( )3-3-7-3-32بايد برای تعیین حول معادل لوله برای ات صاالت و د ستگاهها مورد ا ستفاده قرار گیرد،
مگر در مواردی كه دادههای آزمايش سازنده ،فاكتورهای ديگری را مناسب معرفي كند.
2-0-3-0-02

برای اتصاالت زيناسبي كه افت اصطکاكي بزرگتر از افت ارا ه شده در جدول ( )3-3-7-3-32داشته باشند،
افت اصطکاكي بیشتر بايد در محاسبات هیدرولیکي منظور شود.
 -3-0-3-0-02اصالحكننده طول معادل
0-3-0-3-0-02

برای قطر های داخلي كه مت فاوت از جدول رده  31برای لو له فوالدی مي باشااا ند [ جدول رده  71برای
قطرهای )1in.(211mmو بزرگتر ميباشااد] ،حول معادل ارا ه شااده در جدول ( )3-3-7-3-32بايد در ضااريب
بهدست آمده از رابطه زير ضرب شود:
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1.87

ضريب =

قطر داخلي واقعي

)
قطر داخلي لوله رده 40

(

2-3-0-3-0-02

ضريب بهد ست آمده بايد حبق الزامات جدول ( )3-3-7-3-32ا صالو شود .اين جدول تنها در صورتي برای
ساير لولههای دارای ا ستاندارد يا گواهينامه در بند ( )3-3-7-3-32كاربرد دارد كه با ضرايب به د ست آمده از
بندهای ( )3-3-7-3-32و ( )2-7-3-32بهینهسازی شود.
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جدول  -0-0-3-0-02طول معادل لوله فوالدی رده 01

اتصاالت و شیرها برحسب معادل متر (فوت) معادل لوله بیان شدهاند.
𝟏
𝐢𝐧.
𝟐

𝟑
𝐢𝐧.
𝟒

𝟏𝐢𝐧.

𝟏

𝟏𝟒𝐢𝐧.

𝟏
𝟏 𝐢𝐧.
𝟐

𝟐𝐢𝐧.

𝟏
𝟐 𝐢𝐧.
𝟐

𝟑𝐢𝐧.

𝟏

𝟑𝟐𝐢𝐧.

𝟒𝐢𝐧.

𝟓𝐢𝐧.

𝟔𝐢𝐧.

𝟖𝐢𝐧.

𝟏𝟎𝐢𝐧.

𝟏𝟐𝐢𝐧.
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اتصاالت و شیرها
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()011mm

()025mm

()051mm

()211mm
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3
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7
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7
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7
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5
(3/5
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3
(2/3
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9
()2/3

33
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زانویی

استاندارد 11ᵒ

زانویی پیچ سه راه یا چهار راه شیر پروانهای
بلند ( 11ᵒجریان  11ᵒچرخیده)

()37/3

برای واحدهای 1in.=25.4mm ،SI؛ 1ft=0.3048 m
1

تذكر :فقط به دلیل اينکه احالعات م اربوط به لوله  )2 in.(32/3mmحبق بندهای ( )3-39-35-1و ( )5-39-35-1مج ا ااز شدهاند،
اين احااالعات در جدول گنجانده شدهاند.
بهعلت گوناگوني در حراحي شیرهای آونگي ،مقادير معادل لوله كه در اين جدول آورده شدهاند ،مقادير متوسط هستند.

 -2-3-0-02ضرایب C

جدول  3-3-7-3-32بايد با ضريب  Cهیزن -ويلیامز كه مقدار آن فقط برابر با  321باشد ،مورد استفاده قرار
گیرد.
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0-2-3-0-02

برای مقادير ديگر  ،Cمقادير جدول ( )3-3-7-3-32بايد در ضرايب ن شان داده شده در جدول (-2-7-3-32
 )3ضرب شوند.
جدول  -0-2-3-0-02مقدار  Cافزایشدهنده
مقدار C

311

371

331

351

ضریب

1/337

3/36

3/77

3/53

تذكر :اين ضرايب برپايه افت اصطکاكي اتصاالت بوده و مستقل از ضريب  Cموجود در لولهكشي ميباشند.

 -3-3-0-02شیرها

مقادير ويژه افت اصطکاكي يا ابعاد معادل لوله برای شیرهای هشدار ،شیرهای لوله خشک ،شیرهای سیالبي،
صافيها و وسايل ديگر بايد جهت بررسي ممقام قانوني مسئول در دسترس آنان قرار گیرند.
 -0-3-0-02مقادیر متفاوت

مقادير ويژه افت اصاااطکاكي يا ابعاد معادل لوله برای اتصااااالتي كه در جدول ( )3-3-6دارای اساااتاندارد يا
گواهينامه ن شدهاند ،در مواردی كه اين افتها يا ابعاد معادل با مقادير موجود در جدول ( )3-3-7-3-32متفاوت
هستند ،بايد در محاسبات هیدرولیکي مورد استفاده قرار گیرند.
 -0-0-02دستورالعمل محاسباتی
0-0-0-02

برای تمامي سیستمها ،منطقه حراحي بايد براساس ضوابط فصلهای مربوحه ،دارای بیشترين نیاز هیدرولیکي
باشد ،حراحي شود.
 -0-0-0-0-02روش چگالی  /مساحت
0-0-0-0-0-02

در مورادی كه حراحي برا ساس روش چگالي /م ساحت صورت ميگیرد ،ناحیه حراحي بايد ناحیهای م ستطیل
شکل با شد كه دارای ابعادی برابر با حداقل  3/2برابر جزر م ساحت عملکرد ا سپرينکلر در جهت موازی با خطوط
شاااخه باشااد ( )Aكه اين سااطح بايد گنجايش اسااپرينکلرهايي در هر دو ساامت اولین لوله تأمین شااده از لوله
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تأمینكننده شبکه لولهكشي اسپرينکلر را داشته باشد.
2-0-0-0-0-02

هر عدد اعشاری محاسبه شده جهت تعداد اسپرينکلر بايد به عدد صحیح باالتر گرد شود.
3-0-0-0-0-02

در سی ستمهايي كه خطوط شاخه آنها تعداد كافي ا سپرينکلر برای تأمین نیاز  3/2را ندارند ،سطح حراحي
شده بايد به اندازهای بزرگ در نظر گرفته شود كه خطوط شاخه مجاوری را كه از تأمینكنندهای يک سان تغذيه
ميشوند را دربرگیرد.
0-0-0-0-0-02

در مواردی كه مساااحت كف موجود برای يک الزامات حراحي معین چگالي  /مساااحت ،شااامل تمامي افزايش
ابعاد سااطح ،كمتر از حداقل مساااحت حراحي مورد نیاز ميباشااد ،مساااحت حراحي شااده ميتواند فقط شااامل
اسپرينکلرهايي باشد كه درون سطح حراحي شده موجود قرار گرفتهاند.
5-0-0-0-0-02

در مواردی كه كل تخلیه حراحي شده از اين ا سپرينکلرهای فعال شده كمتر از حداقل تخلیه مورد نیاز – كه
از حاصل ضرب چگالي حراحي شده مورد نیاز در حداقل مساحت حراحي شده بهدست آمده – باشد ،يک جريان
اضافي بايد به نقطه اتصال خط شاخه به لوله اصلي انشعابات اضافه شود كه دورتر از منبل قرار دارد تا تقاضای كل
را نسبت به حداقل تخلیه موردنیاز افزايش يابد ،كه اين تقاضا نبايد شامل سهم جريان شیلنگي باشد.
 -2-0-0-0-02روش طراحی اتاق

در مواردی كه حراحي بر اساااس روش حراحي اتاق صااورت ميگیرد ،محاساابات بايد براساااس اتاق و فضااای
ارتباحي (اگر وجود دارد) باشد ،كه اين فضا همان ناحیه بیشترين نیاز هیدرولیکي است.
 -2-0-0-02روش اسپرینکلر CMSA

0-2-0-0-02

برای اسپرينکلرهای  ،CMSAناحیه حراحي بايد ناحیهای مستطیل شکل باشد كه دارای ابعادی برابر با حداقل
 3/2برابر جزر م ساحت ناحیه پو شش داده شده تو سط تعدادی از ا سپرينکلرها در جهت خطوط شاخههای لوله
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باشد كه در حراحي ناحیه منظور شدهاند .مساحت حراحي پوشش داده شده توسط تعداد اسپرينکلرهايي كه در
قانون  3/2برابر به كار ميروند ،بايد مطابق با حداكثر مساحت مجاز برای هر اسپرينکلر باشد.
2-2-0-0-02

هرگونه كمبود و كسری اسپرينکلر بايد به تمامي اسپرينکلر باالتر بعدی منتقل شود.
-3-0-0-02

روش اسپرینکلر ESFR

برای ا سپرينکلرهای  ،ESFRمنطقه حراحي بايد شامل  32ا سپرينکلر با شد پر م صرف هیدرولیکي سی ستم
با شد و روی  7خط شاخه 3 ،ا سپرينکلر روی هر شاخه ،ن صب شوند مگر اينکه تعداد ديگری از ا سپرينکلرهای
حرو در قسمتهای ديگر اين دستورالعمل مورد نیاز باشد.
 -0-0-0-02سیستمهای شبکهای
0-0-0-0-02

برای ساایسااتمهای شاابکهای ،حراو بايد در نظر داشااته باشااد كه ،پر مصاارفترين مساااحت حراحي از نظر
هیدرولیکي مورد استفاده قرار گرفته است.
2-0-0-0-02

حداقل دو مجموعه محا سباتي ا ضافي بايد ارا ه شود تا وقتي در مقاي سه با نواحي ب سیار نزديک در هر سمت
خطوط شاااخه يکسااان قرار ميگیرد ،حداكثر افت اصااطکاكي ناحیه حراحي را نشااان دهد .به غیر از مواردی كه
الزامات بند ( )7-3-3-3-32محقق شوند.
3-0-0-0-02

برنامههای كامپیوتری كه حداكثر افت ا صطکاكي ناحیه تقا ضا را ن شان ميدهند ،بايد برا ساس يک مجموعه
محاسباتي قابل قبول باشند.
 -5-0-0-02چگالی طراحی
0-5-0-0-02

لولهكشي سیستم بايد بصورت هیدرولیکي و با استفاده از چگالي و مساحتهای عملکرد مطابق با بند (-2-33
 )2-7حراحي شوند به گونهای كه شامل الزامات تصرفات و يا خطرات باشند.
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2-5-0-0-02

چگالي بايد برا ساس م ساحت عملکرد تحت پو شش هر ا سپرينکلر محا سبه شود .در مواردی كه ا سپرينکلرها
زير سقف شیبدار ن صب شدهاند برای مساحت مورد استفاده در اين محا سبه ،بايد صفحه افقي زير ا سپرينکلرها
مدنظر قرار گیرد.
3-5-0-0-02

برای مساحت تحت پوشش هر اسپرينکلر كه در حراحي و محاسبه هیدرولیکي به كار رفته است ،بايد فواصل
افقي اندازهگیری شااده بین اسااپرينکلرهای روی خط شاااخه و بین خطوط شاااخه مطابق با بند ( )2-5-1منظور
شود.
0-5-0-0-02

در مواردی كه ا سپرينکلر باال و پايین سقف كار گذا شته شدهاند و يا در مواردی كه بی شتر از دو ناحیه تو سط
يک مجموعه خط شاخه تأمین مي شوند ،خطوط شاخه و منابل بايد برای تأمین بی شترين آب موردنیاز محا سبه
شوند.
5-5-0-0-02

برای كاربردهای سقفهای شیبدار ،سطح كاربردی اسپرينکلر برای محا سبات چگالي بايد تصوير افقي سطح
باشد.
 -6-0-0-02اسپرینکلرهای مساحت طراحی
0-6-0-0-02

هر اسپرينکلر موجود در مساحت حراحي و يا قسمتهای ديگر از يک سیستم حراحي شده هیدرولیکي ،بايد
با دبي حداقل برابر با حاصلضرب كمترين نرخ استفاده آب (چگالي) در مساحت عملکرد اسپرينکلر ،تخلیه شود.
0-0-6-0-0-02

در مواردی كه الزامي است اسپرينکلرها بجای يک چگالي مشخص در يک جريان يا فشار معین تخلیه شوند،
هر اسپرينکلر در سطح حراحي بايد در يک جريان يا فشاری كه برابر با حداقل الزامات است ،تخلیه شود.
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2-6-0-0-02

در مواردی كه م ساحت حراحي از سطح حفاظت شده تو سط ا سپرينکلرها در مقابل خطرات ،كه در جدول
( )2-6-3-3-32آمده اساات ،برابر يا بزرگتر باشااد ،تخلیه اسااپرينکلرهايي كه برای حفاظت فضاااهای كوچک (با
مساااحت حداكثر  )5/3m2مانند كمدها ،روشااوييها و ديگر فضاااهای مشااابه بهكار ميروند ،نبايد در محاساابات
هیدرولیکي در نظر گرفته شود.

جدول  -2-6-0-0-02حداقل مساحت طراحی
طبقهبندی خطر تصرفات

حداقل مساحت طراحی ()ft2

تخلیه از اسپرینکلرها

در اتاقهای كوچک واقع در مساحت طراحی

كم خطر -سیستم لوله تر

3511

كم خطر -سیستم لوله خشک

3951

خطر متوسط -سیستم لوله تر

3511

خطر متوسط  -سیستم لوله خشک

3951

پرخطر -سیستم لوله تر

2511

پرخطر -سیستم لوله خشک

7251

0-2-6-0-0-02

اسااپرينکلرهای موجود در اين قساامتهای كوچک بايد توانايي تخلیه حداقل چگالي مناسااب جهت مقابله با
خطراتي كه برای آنها حراحي شده اند را داشته باشند مطابق شکل (.)3-3-7-2-33
2-2-6-0-0-02

الزامات بند ( )2-6-3-3-32بايد فقط در مواردی اعمال شود كه م ساحت كاربردی برابر يا بزرگتراز م ساحت
نشااان داده شااده در جدول ( )2-6-3-3-32برای خطر حبقهبندی شااده باشااد (شااامل  71درصااد افزايش برای
سیستمهای لوله خشک)
3-6-0-0-02

الزامات بند ( )3-3-6-3-3-32كه شااامل تمامي اسااپرينکلرهای سااطح حراحي اساات ،نبايد در مواردی كه
ا سپرينکلرهای ا سپره كننده يا ا سپرينکلرهای  CMSAباال و پايین موانعي مانند داكتها يا میزهای عريض به كار
رفته اند ،اعمال شود.

فصل دوازدهم -نقشهها و محاسبات

11/10/22

055

0-3-6-0-0-02

نیازی نیست كه اسپرينکلرهای زير موانل در محاسبات اسپرينکلرهای سقف ،در نظر گرفته شوند.
2-3-6-0-0-02

در مواردی كه لولهكشي اسپرينکلرهای زير موانل از الگوی اندازهای مشابه خطوط شاخه پیروی ميكند ،نیازی
به محاسبات هیدرولیکي برای اسپرينکلرهای پايین موانل نیست.
0-6-0-0-02

الزامات بند  ،3-3-6-3-3-32كه شااامل تمامي اسااپرينکلرهای مساااحت حراحي اساات نبايد در مواردی كه
اسپرينکلرهای  ESFRدر باال و پايین موانل نصب شدهاند ،اعمال شوند.
5-6-0-0-02

نیازمندی آب اسپرينکلرهای نصب شده در فضاهای پنهان نبايد به نیازمندی سقف افزوده شود.
6-6-0-0-02

محاسبات بايد از دورترين اسپرينکلر هیدرولیکي شروع شود.
7-6-0-0-02

ف شار محا سبه شده در هر ا سپرينکلر بايد برای تعیین نرخ جريان تخلیه همان ا سپرينکلر مورد ا ستفاده قرار
گیرد.
2-6-0-0-02

در مواردی كه ا سپرينکلرها در زير سقفي شیبدار ن صب شدهاند ،سطح مورد نظر بايد برح سب صفحه افقي
زير اسپرينکلر محاسبه شود.
 -7-0-0-02افت هد اصطکاكی
0-7-0-0-02

افت اصطکاكي لوله بايد مطابق با رابطه هیزن -ويلیامز و با استفاده از مقدار ضريب  Cاز جدول (-3-3-3-32
 )3حبق موارد زير محاسبه شود:
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 -3شامل لوله ،اتصاالت و دستگاهايي مانند شیرها ،كنتورها ،سويیچهای جريان در لولههای  2in.يا كوچکتر و
صافيها و محاسبه تغییرات ارتفاعي كه روی تخلیه اسپرينکلر تأثیر گذار هستند.
 -2لولهكشيهای تخلیه مرتبط به هم نبايد در محاسبات هیدرولیکي منظور شوند.
 -7محاسبه افت برای اتصال سه راهي يا چهار راهي كه جهت جريان تغییر ميكند ،براساس حول معادل لوله
قسمتي از لولهكشي كه شامل اتصاالت است ،باشد.
 -3ات صال سه راهي كه باالی سر لوله رابط قا م شبکه قرار گرفته ا ست بايد در خط شاخه به ح ساب آورده
شود ،ات صال سهراهي كه در ابتد ا لوله رابط قا م ا ست بايد بر روی لوله رابط قا م به شمار آورده شود و ات صال
سهراهي يا چهار راهي كه در محل اتصال لوله اصلي تغذيه كننده و لوله تانشعابات اصلي قرار دارد بايد بر روی لوله
انشعابات اصلي محاسبه شود.
 -5افت اتصال را برای جريان مستقیم گذرنده از اتصال سهراهي يا اتصال چهارراهي در نظر نگیريد.
 -6محاسبه افت زانوييهای كاهنده براساس مقدار فوت معادل كوچکترين خروجي صورت گیرد.
 -3از مقدار فوت معادل برای زانويي اسااتاندارد روی هر پیچ تند  91درجهای (مانند الگوی پیچي) اسااتفاده
كنید.
 -1از مقدار فوت معادل برای زانويي پیچ بلند روی هر پیچ ماليم  91درجه مانند فلنجي ،جوشااي يا اتصااال
زانويي مکانیکي استفاده كنید جدول ( )3-3-7-3-32را مشاهده كنید.
 -9افت اصطکاكي بايد از اتصالي كه مستقیماً به اسپرينکلری متصل شده ،مستثني شود.
 -31افت های نا شي از شیر كاهنده ف شار بايد حبق شرايط ف شار نرمال ورودی ،به شمار آورده شوند .برای
احالعات افت فشار از توضیحات سازنده استفاده شود.
2-7-0-0-02

برای سی ستمهای ضد يخزدگي كه ظرفیت آنها بزرگتر از  )31 gal( 353Lا ست ،افت ا صطکاكي لوله بايد با
اساتفاده از رابطه دارساي -وياباخ (ارا ه شاده در بند  )7-3-2-3-32و دياگرام مودی و ضارايب ( εكه نمايانگر
لوله قديمي است) محاسبه شود .در غیر اين صورت از روش ارا ه شده در بند ( )3-3-3-3-32پیروی شود.
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جدول  -0-7-0-0-02مقادیر  Cهیزن -ویلیامز
لوله یا تیوب

مقدار C

چدن بدون آستركاری 339يا چدن نشکن

311

فوالد (سیستمهای خشک ،ازجمله پیش عملگر)

311

فوالد (سیستمهای تر ،ازجمله سیالبي)

321

گالوانیزه (سیستمهای تر ،ازجمله سیالبي)

321

گالوانیزه (سیستمهای خشک ،ازجمله پیش عملگر)

311

پالستیک (تمامي موارد دارای استاندارد يا گواهينامه)

351

چدن با آستری بتن يا چدن نشکن

331

لوله مسي يا فوالد ضد زنگ

351

سیمان معدني

331

بتن

331

مقام قانوني مسئول مجاز است ،مقادير ديگر  Cرا الزام كند.

 -2-0-0-02صفحات اریفیس
0-2-0-0-02

صفحات اريفیا نبايد برای متوازن كردن سیستم استفاده شوند.
2-2-0-0-02

تركیب اسپرينکلرهای با ضرايب  Kمختلف روی يک شاخه فرعي (به منظوركاهش ضريب  Kاز انتهای شاخه
به سمت لوله اصلي) به منظور كم كردن تخلیه اضافي اسپرينکلرها ،تنها در صورت رعايت الزامات بند (-3-3-32
 )7-1يا بند ( )3-1-3-3-32مجاز ميباشد.
3-2-0-0-02

اسااپرينکلرهايي با ضاارايب  Kمتفاوت بايد برای مصااارف كاربری خاص مانند محافظت فضااای باز ،اتاقهای
كوچک يا ف ضاهای ب سته يا تخلیه جهتدار مورد قبول قرار گیرند .برای تعريف اتاقهای كوچک بند ( )23-7-7را
مشاهده كنید.

1- Unlined cast
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0-2-0-0-02

اسپرينکلرهای پوشش گسترده و اسپرينکلرهای مسکوني با ضريب  Kمتفاوت بايد برای بخشي از منطقه كه از
آن محافظت ميكنند حبق استاندارد يا گواهينامه آنها قابل قبول باشند.
 -1-0-0-02فشارها
0-1-0-0-02

در مواقل محاسبه جريان عبوری از يک اريفیا ،فشار كل ( )Ptبايد مورد استفاده قرار گیرد ،به جز در مواردی
كه از روش محاسباتي بند ( )2-9-3-3-32استفاده ميشود.
2-1-0-0-02

ا ستفاده از ف شار نرمال ( )Pnبه د ست آمده از حريق تفريق ف شار دينامیکي از ف شار محا سبه شده كل ،مجاز
ا ست .در مواردی كه از ف شار نرمال ا ستفاده مي شود ،اين ف شار بايد روی تمامي خطوط شاخه و لولههای تأمین
شده از لوله انشعابات اصلي ،در موارد كاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
3-1-0-0-02
جريان گذرنده از يک اسپرينکلر بايد با استفاده از ضريب  Kاسمي محاسبه شود .به استثناء اينکه ضرايب K

تنظیم شده سازنده بايد برای اسپرينکلرهای نوع خشک به كار برده شود.
 -01-0-0-02حداقل فشار عملکرد
0-01-0-0-02

حداقل فشار عملکرد هر اسپرينکلر بايد  )3psi(1/5barباشد.
2-01-0-0-02

در مواردی كه حداق فشار عملکرد باالتر برای كاربرد مورد نظر در استاندارد يا گواهينامه اسپرينکلر مشخص
شده است ،از اين فشار باالتر بايد استفاده كرد.
 -00-0-0-02حداكثر فشار عملکرد

برای تصاارفات پرخطر ،چیدمانهای پالتي ،تودههای جامد ،چیدمان جعبهای ،انبار دارای قفسااههای پشاات به
هم ،انبار رک و يا انبار حاقچهای ،حداكثر فشار عملکرد هر اسپرينکلر بايد  )335psi(32/3barباشد.
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 -5-02جداول پیش تعیین شده
به ا ستثناء سی ستمهای موجود و در سی ستمهای جديد يا افزونههای سی ستمهای موجود كه در بخش ()33
توضاایح داده شاادهاند ،نبايد از اين جداول پیش تعیینشااده اسااتفاده شااود .منابل آب با بند ( )2-2-33مطابفت
داشته باشند.
 -0-5-02كلیات
0-0-5-02

قوانین سايزبندی لوله نبايد به سیستمهای محاسبه شده هیدرولیکي اعمال شوند.
2-0-5-02

سیستمهای اسپرينکلر كه دارای اسپرينکلرهايي با ضرايب  Kمتفاوت از  5.6اسمي يا ،دارای مصالح لولهكشي
دارای ا ستاندارد يا گواهينامه به جز موارد پو شش داده شده در جدول ( )3-3-7-6با شند ،يا سی ستمهای پرخطر

گروه  3و گروه  2و سیستمهای محافظتي فضای باز بايد به صورت هیدرولیکي محاسبه شوند.
3-0-5-02

تعداد اساااپرينکلر های خودكار روی يک لوله با اندازه مشاااخص در يک حبقه نبايد از تعداد معین شاااده در
بندهای ( )7-5-32 ،2-5-32و ( )3-5-32برای يک تصرف معین بیشتر شود.
 -0-0-5-02اندازه رایزر

هر رايزر سی ستم بايد همانگونه كه تو سط ا ستانداردهای جداول اندازههای لوله در بندهای (-32( ،)2-5-32
 )7-5يا ( )3-5-32معین شده ا ست ،به اندازهای با شد كه جوابگوی تمام ا سپرينکلرهای روی لوله تغذيه در هر
حبقه باشد.
 -5-0-5-02طبقات دارای فضاهای باز ،ورودیهای طبقه بزرگ ،نیمطبقهها و سکوهای بزرگ

ساختمانها يي كه حبقات دارای ف ضاهای باز يا باز شوهای و سیل محافظت ن شده فاقد متوقفكنندههای تا ید
شده دارند بايد بهعنوان يک ف ضا جهت سايزبندی در نظر گرفته شود و لوله تغذيه ا صلي يا رايزر ا صلي بايد بر
اساس نیاز تمامي اسپرينکلرهای اين فضا در نظر گرفته شود.
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 -2-5-02جدول تصرفات كم خطر
 -0-2-5-02شاخهها

0-0-2-5-02
به جز در مواردی كه تو سط بند ( )2-3-2-5-32يا بند ( )7-3-2-5-32مجاز شده ،شاخهها نبايد بیش از 1
اسپرينکلر در هر سمت از لوله انشعابات اصلي داشته باشند.
2-0-2-5-02
در مواقعي كه بیش از  1اسااپرينکلر روی يک شاااخه مورد نیاز اساات ،خطوط مجاز هسااتند به نه اسااپرينکلر
افزايش يابند درصورتي كه سايز دو قسمت انتهايي به ترتیب  )3in.(25/3mmو  )1 14 in.(77mmدر نظرگرفته و
مابقي اندازهها مطابق استاندارد رعايت شود.
3-0-2-5-02
ده ا سپرينکلر مجاز ه ستند كه روی شاخه قرار گیرند به اين صورت كه سايز دو ق سمت انتهايي به ترتیب
 )3in.(25/3mmو )1 14 in.(77mmدر نظرگرفته و تغذيه دهمین اساااپرينکلر به وسااایلة لوله )2 12 in.( 66mm
صورت گیرد.
 -2-2-5-02ابعاد لوله
0-2-2-5-02

ابعاد لوله بايد مطابق با جدول ( )3-2-2-5-32باشد.
جدول  -0-2-2-5-02جداول پیش تعیین شده تصرفات كم خطر
فوالدی

3in.

 2اسپرينکلر

14in.

 7اسپرينکلر

12in.

 5اسپرينکلر

2in.

 31اسپرينکلر

22in.

 71اسپرينکلر

1
1

1

مس

3in.

 2اسپرينکلر

1
14in.
1
12in.

 5اسپرينکلر

2in.

 32اسپرينکلر

 7اسپرينکلر

1
22in.

 31اسپرينکلر

7in.

 65اسپرينکلر

7in.

 61اسپرينکلر

32in.

 311اسپرينکلر

1
32in.

 335اسپرينکلر

3in.

به بند ( )2-1رجوع شود

3in.

به بند ( )2-1رجوع شود

1

برای واحدهای 3in.=25/3mm ،SI
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2-2-2-5-02

هر سطحي بدون پارتی شنهای تق سیمكننده (منظور الزاماً ديوارهای آتش نی ست) كه ا سپرينکلرهايي بیش از
1

تعداد م شخص شده در جدول ( )3-2-2-5-32برای لوله  )3 2 in.(19mmنیاز دا شته با شد ،بايد تو سط خطوط
اصلي و لولههای تغذيه شبکه كه برای تصرفات خطر متوسط مناسب هستند ،تأمین شود.
3-2-5-02

در مواردی كه اسپرينکلرها– مطابق شکل (( 7-2-5-32الف)) تا (( 7-2-5-32پ)) باال و پايین سقفها نصب
شدهاند و اين اسپرينکلرها توسط مجموعه مشترک خط شاخه يا خطوط شاخه مجزا ناشي از لوله انشعابات اصلي
تأمین مي شوند ،اين شاخهها نبايد بیش از  1ا سپرينکلر در باال و  1ا سپرينکلر در پايین هر سقف و در هر سمت
لوله انشعاب اصلي داشته باشند.
0-2-5-02

به جز در مواردی كه الزامات بند ( )5-2-5-32محقق شااوند ،اندازه لوله برابر و كمتر از  )2 12 in.(65mmبايد
همانند مقادير ن شان داده شده در جدول ( )3-2-5-32با شند و بی شترين تعداد ا سپرينکلرها را به نزديکترين
عدد حساب كنند.
5-2-5-02

شاخهها و انشعابات اصلي تغذيهكننده اسپرينکلرهايي كه بهحور كامل در باال يا پايین سقفها نصب شدهاند،
بايد مطابق با جدول ( )3-2-2-5-32اندازهگذاری شوند.
6-2-5-02

در مواردی كه تعداد كل اسپرينکلرهای باال و پايین يک سقف از تعداد معین شده در جدول ()3-2-2-5-32
و برای لوله  )2 12 in.(65mmتجاوز كند ،لوله ای كه اين اساااپرينکلر ها را تغذيه ميكند بايد به )7in.(36mm
افزايش يافته و سپا مطابق اعداد نمايش داده شده در جدول ( )3-2-2-5-32برای تعداد ا سپرينکلرهای باال يا
پايین يک سقف (هر يک كه عدد بزرگتری است) اندازهگذاری شود.
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شکل  -3-2-5-02ب -اسپرینکلر روی لوله رابط قائم شاخه واقع در پایین منطقه حریق

شکل  -3-2-5-02پ  -چیدمان شاخه تغذیهكننده اسپرینکلر باال ،بین و پایین سقف
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 -3-5-02جداول پیش تعیین شده تصرفات خطر متوسط
-0-3-5-02

به جز در مواردی كه توساااط بند ( )2-7-5-32يا بند ( )7-7-5-32مجاز شاااده ،خطوط شااااخه نبايد از 1
اسپرينکلر در هر سمت انشعاب اصلي ،تجاوز كند.
2-3-5-02

در مواقعي كه بیش از  1اسااپرينکلر روی يک شاااخه مورد نیاز اساات ،خطوط مجاز هسااتند به نه اسااپرينکلر
افزايش يابند در صورتي كه سايز دو ق سمت انتهايي به ترتیب  )3in.(25/3mmو  )1 14 in.(77mmدر نظرگرفته و
مابقي اندازهها مطابق استاندارد رعايت شود.
3-3-5-02

ده ا سپرينکلر مجاز ه ستند كه روی شاخه قرار گیرند به اين صورت كه سايز دو ق سمت انتهايي به ترتیب
 )3in.(25/3mmو  )1 14 in.(77mmدر نظرگرفته و تغذيه دهمین اسااپرينکلر به وساایلة لوله )2 12 in.( 66mm
صورت گیرد.
0-3-5-02

اندازه لولهها بايد مطابق با جدول ( )3-7-5-32باشند.
5-3-5-02

در مواردی كه فا صله بین ا سپرينکلرها روی شاخه از  )32ft(7/3mمتجاوز ا ست يا فا صله بین خطوط شاخه
بیش از  )32ft(7/3mميبا شد ،تعداد ا سپرينکلرها برای يک اندازه داده شده لوله بايد مطابق با جدول (-7-5-32
 )5باشد.
جدول  -0-2-5-02تعداد اسپرینکلرهای باال و پایین پوشش سقف
فوالدی

مس

mm

in.

تعداد اسپرینکلر

mm

in.

تعداد اسپرینکلر

25/3

1in.
1
14in.
1
12in.

2

25/3

1in.

2

3

73/1

3

71/3

2in.

35

51/1

51

67/5

73/1
71/3
51/1
67/5

1
22in.

1
14in.
1
12in.

3

2in.

31

1
22in.

3

65
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6-3-5-02

در مواردی كه اسپرينکلرها باال و پايین سقفها نصب شدهاند و اين اسپرينکلرها توسط مجموعه مشترک خط
شاخه يا خطوط شاخه مجزا ناشي از لوله انشعابات اصلي تأمین مي شوند ،اين شاخهها نبايد بیش از  1اسپرينکلر
در باال و  1اسپرينکلر در پايین هر سقف و در هر سمت لوله انشعاب اصلي داشته باشند.
در مواردی كه اسپرينکلرها باال و پايین سقفها نصب شدهاند و توسط يک مجموعه مشترک خطوط شاخه يا
خطوط شاخهای ناشي از يک لوله تغذيه مشترک تغذيه ميشوند ،اين خطوط شاخه نبايد بیش از  1اسپرينکلر در
باال و  1اسپرينکلر در پايین هر سقف و در هر سمت لوله تغذيه داشته باشند.
7-3-5-02

لولهای با اندازه  )7in.(36mmو كمتر بايد همانگونه كه در جدول ( )3-7-5-32نشااان داده شااده ،مطابق با
شکلهای (-7-2-5-32الف) تا (-7-2-5-27پ) با شند و بايد بی شترين تعداد ا سپرينکلرهايي كه در هر يک از
حبقات بهكار رفتهاند منظور شود.
2-3-5-02

شاخهها و انشعابات اصلي تغذيهكننده اسپرينکلرهايي كه به حور كامل در باال يا پايین سقفها نصب شدهاند،
بايد مطابق با جدول ( )3-7-5-32يا جدول ( )5-7-5-32اندازهگذاری شوند.
جدول  -0-3-5-02جداول پیش تعیین شده تصرف خطر معمولی
فوالد
1in.

 2اسپرينکلر

14in.

 7اسپرينکلر

12in.

 5اسپرينکلر

2in.

 31اسپرينکلر

22in.

 21اسپرينکلر

3in.

 31اسپرينکلر

32in.

 65اسپرينکلر

1
1

1

1

مس
1in.

 2اسپرينکلر

1
14in.
1
12in.

 5اسپرينکلر

2in.

 32اسپرينکلر

 7اسپرينکلر

1
22in.

 25اسپرينکلر

3in.

 35اسپرينکلر

1
32in.

 35اسپرينکلر

4in.

 311اسپرينکلر

4in.

 335اسپرينکلر

5in.

 361اسپرينکلر

5in.

 311اسپرينکلر

6in.

 235اسپرينکلر

6in.

 711اسپرينکلر

8in.

به بند ( )2-1رجوع شود

8in.

به بند ( )2-1رجوعشود

برای واحدهای 3in.=25/3mm ،SI
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جدول  -5-3-5-02تعداد اسپرینکلرها -فواصل بیشتر از )02ft(3/7m
مس

فوالد
2in.

 35اسپرينکلر

22in.

 71اسپرينکلر

3in.

 61اسپرينکلر

1

 21اسپرينکلر

2in.
1
22in.

 75اسپرينکلر

3in.

 65اسپرينکلر

برای واحدهای 3in.=25/3mm ،SI
تذكر :برای اندازههای ديگر لوله و مجرا ،جدول ( )3-7-5-32را مشاهده كنید.
جدول  -7-3-5-02تعداد اسپرینکلرهای باال و پایین یک سقف
مس

فوالد
2in.

 2اسپرينکلر

22in.

 3اسپرينکلر

1

2in.

 2اسپرينکلر

1
22in.

 3اسپرينکلر

3in.

 3اسپرينکلر

3in.

 3اسپرينکلر

2in.

 35اسپرينکلر

2in.

 31اسپرينکلر

22in.

 71اسپرينکلر

3in.

 61اسپرينکلر

1

1
22in.

 31اسپرينکلر

3in.

 65اسپرينکلر

برای واحدهای 3in.=25/3mm ،SI

1-3-5-02

در مواردی كه تعداد كل اسااپرينکلرهای باال و پايین يک سااقف برای لوله  )3 in.(36mmبیش از تعداد معین
شده در جدول ( )3-7-5-32شود ،انشعاب اصلي اين اسپرينکلرها بايد به  )3 12 in.(19mmافزايش يافته و سپا
مطابق اعداد نمايش داده شده در جدول ( )3-2-2-5-32يا جدول ( )3-7-5-32برای تعداد بیشتر اسپرينکلرهای
باال و پايین يک سقف (هر كدام كه بزرگتر است) اندازهگذاری شود.
01-3-5-02

در مواردی كه فا صله بین ا سپرينکلرهای محافظت كننده يک ت صرف از  )32ft(7/3mبی شتر با شد و يا فا صله
بین شاخهها از  )32ft(7/3mبیشتر شود ،شاخهها كه فقط شامل ا سپرينکلرهای محافظتكننده تنها يک ت صرف
مي باشاااند ،بايد مطابق جدول ( )5-7-5-32يا جدول ( )3-7-5-32اندازه گذاری شاااوند (هر جدولي كه اندازه
بزرگتری از لوله را پیشنهاد ميدهد).
 -0-5-02تصرفات پرخطر
اين نوع تصرفها بايد بهصورت هیدرولیکي مورد محاسبه قرار گیرند.
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 -6-02سیستمهای سیالبی
سی ستمهايي سیالبي و سی ستمهای ا سپرينکلر باز ،بايد با توجه به ا ستانداردهای منا سب بهحور هیدرولیکي
محاسبه شوند.

 -7-02سیستمهای اسپرینکلر بیرونی
0-7-02
سیستمهای اسپرينکلر بیروني (در معرض شرايط جوی) بايد با استفاده از جدول ( )3-3-32و بر اساس شدت
ارا ه شده با حبقهبندی متنا سب با شماره راهنما يا ديگر مراجل مورد تايید ديگر ،به صورت هیدرولیکي محا سبه
شوند.
جدول  -0-7-02محافظت در معرض
بخش  –Aاسپرینکلرهای دیوار و پنجره
شدت در

شماره

سطح دیوار یا پنجره

اسمی كمینه

معرض

راهنما

اسپرینکلرها

ضریب K

خفیف

 3/5يا كمتر

ماليم

3/5-2/21

شديد

˃2/21

ضریب تخلیه دیوار

نرخ حداقل استفاده متوسط

یا پنجره اسمی

روی سطح حفاظت شده

كمینه (ضریب )K

mm/min

gpm/ft2

 2سطح بااليي

)31(2/1

)31(2/1

1/3

1/21

 2سطح پايیني بعدی

)23(3/9

)23(3/9

6/3

1/35

 2سطح پايیني بعدی

)21(3/3

)21(3/3

 2سطح بااليي

)11(5/6

)11(5/6

¼
32/2

1/31
1/71

 2سطح پايیني بعدی

)61(3/2

)61(3/2

31/2

1/25

 2سطح پايیني بعدی

)31(2/1

)31(2/1

1/3

1/21

 2سطح بااليي

)363(33/2

)363(33/2

36/7

1/31

 2سطح پايیني بعدی

)335(1/1

)335(1/1

33/7

1/75

 2سطح پايیني بعدی

)11(5/6

)11(5/6

32/2

1/71

بخش  –Bاسپرینکلرهای قرنیس
ضریب  Kاسمی كمینه

نرخ استفاده به ازاء هر متر عمودی

نرخ استفاده به ازاء هر فوت

اسپرینکلر قرنیس

()L/min

عمودی ()gpm

 3/5يا كمتر

)31(2/1

1/35

9/7

˃3/53-2/21

)11(5/6

3/51

31/6

˃ 2/21

)363(33/2

7/11

شماره راهنما

در سیستم واحد :SI

3in.=25/3mm؛

3gpm=7/315L/min؛

73/2
=31/336mm/min

3

gpm/ft2
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2-7-02
در هیچ شرايطي نبايد فشار تخلیه اسپرينکلر جهت مطابقت با قیود جدول ( ،)3-3-32كمتر از )3psi(1/5bar
باشد.
3-7-02
فقط نیمي از جريان ناشااي از اسااپرينکلر باالزن ،پايینزن و ديگر اسااپرينکلرهای بدون جهت بايد در تعیین
حداقل نرخ متوسط سطح حفاظت شده بهكار روند.
0-7-02
منبل تأمین آب بايد توانايي تأمین همزمان تقاضای كل اسپرينکلرهای در امتداد يک خط در معرض ]به حول
حداكثر  [)711ft(93/3mرا داشته باشد .در مواردی كه سیستم اسپرينکلرهای باز استفاده شده باشد ،منبل آب
بايد توانايي تغذيه همزمان همه ا سپرينکلرها را دا شته با شد كه اين ا سپرينکلرها بهعنوان بخ شي از سی ستمهايي
كه ميتوانند در هر حول  )711ft(93/3mفعال شوند در نظر گرفته شوند.
5-7-02
مدت تأمین آب برای يک سیستم اسپرينکلر محافظتكننده در معرض بايد حداقل  61دقیقه باشد.
6-7-02
اسپرينکلرهای پنجرهای كه در جدول ( )3-3-32تشريح شدهاند بايد به عنوان سطح حبقهای از ساختمان كه
مورد محافظت قرار گرفته ،تعريف شوند.
7-7-02
استفاده از اسپرينکلرهای پنجرهای جهت پوشش مساحتي بیش از  )25ft2(2/7m2از مساحت پنجره هر حبقه
بايد مجاز باشد.
0-7-7-02

ف شار ابتدايي بايد برا ساس نرخ ا ستفاده بیش از  )25ft2(2/7m2از م ساحت پنجرهای همان حور كه در جدول
 3-3-32نشان داده شده ،محاسبه شود.
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2-7-7-02

حداكثر ف ضای بین ا سپرينکلرهای پنجرهای نبايد بیش از  )1ft(2/3mشود ،به غیر از مواردی كه برای فا صله
بیشتر دارای استاندارد يا گواهينامه شدهاند.

 -2-02اسپرینکلرهای قفسهای
0-2-02
لولههای اسپرينکلرهای قفسهای بايد توسط محاسبات هیدرولیکي اندازهگذاری شوند.
2-2-02
نیاز آب ا سپرينکلرهايي كه در قف سهها ن صب شدهاند بايد به تقا ضای ا سپرينکلر سقف همان سطح حفاظت
شده در نقطه اتصال ،اضافه شود.
3-2-02
نیاز بايد بر حسب فشار باالتر متوازن شود.
0-2-02
تقاضای آب اسپرينکلرهايي كه در قفسهها نصب شده يا اسپرينکلرهای محافظتي خیاكننده بايد به تقاضای
آب اسپرينکلر سقف ،در نقطه اتصال افزوده شوند .اين نیازها بايد بر حسب فشار باالتر متوازن شوند.

 -1-02سهم شیلنگ آتشنشانی
سااهم آب برای شاایلنگ آتشنشاااني بیروني بايد به اسااپرينکلر و تقاضااا شاایلنگ آتشنشاااني دروني به آب
لولهكشي اصلي شهر و يا شیر هیدرانت آتشنشاني محوحه  -هر يک كه به رايزر سیستم نزديکتر هستند -افزوده
شود.

فصل سیزدهم
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 -0-03كلیات
 -0-0-03تعداد منابع
هر سیستم اسپرينکلر خودكار بايد حداقل يک منبل آب خودكار داشته باشد.
 -2-0-03ظرفیت
منابل آب بايد قادر به فراهم آوردن جريان و فشااار مورد نیاز برای دورترين منطقه حراحي تعیین شااده با
اسااتفاده از الزامات و روشهای مشااخص شااده در فصاال ( )33برای مدت زمان مورد نیاز كاركرد از جمله سااهم
جريان شیلنگ باشد.
 -3-0-03اندازه لولههای اصلی آتشنشانی
0-3-0-03

جز در موارد ارا ه شااده در بند ( )2-7-3-37و ( ،)7-7-3-37هیچ لولهای با قطر كوچکتر از )6in.(351mm
نبايد به عنوان لوله اصلي سرويا اختصاصي نصب شود.

2-3-0-03

برای لولههای اصاالي كه شاایرهای آتشنشاااني را تغذيه نميكنند ،اندازههای كوچکتر از  )6in.(351mmكه
مشمول محدوديتهای زير ميشوند بايد مجاز به استفاده باشد:
 -3لوله اصلي صرفاً سیستمهای اسپرينکلر خودكار ،سیستمهای اسپرينکلر باز ،سیستمهای ثابت ا سپری آب،
سیستمهای فوم ،يا سیستمهای لوله ايستاده كالس  IIرا تغذيه كنند.
-2محا سبات هیدرولیکي ن شان دهد كه لوله ا صلي كل آب مورد نیاز را در ف شار متنا سب تأمین خواهد كرد.
سیستمهايي كه به صورت هیدرولیکي محاسبه نشدهاند ،حداقل بايد قطر لوله اصلي به اندازه محاسبه شده ،رايزر
سیستم باشد.

3-3-0-03

جايي كه يک لوله ا صلي با قطر كمتر از  )3in.(311mmبرای هر دو سی ستم آتشن شاني و ديگر كاربردها به
كار رود ،آب مورد نیاز ديگر كاربردها بايد به محاسبات هیدرولیکي برای سیستم آتشنشاني در نقطه اتصال اضافه
شود مگر اينکه مقررات برای مجزا كردن آب مورد نیاز داخلي بهكار رفته باشد.
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 -0-0-03لوله منبع دفنی
برای سیستمهای جداول پیش تعیین شده لوله ،لوله منبل دفني بايد حداقل به بزرگي «رايزر سیستم» باشد.

 -5-0-03پاكسازی منبع آب
0-5-0-03

منااابل آب و شااارايط محیطي بااايااد برای وجود میکروب هااا و شااارايطي كااه تحاات تااأثیر خوردگي
میکروبیولوژی ) (MICقرار ميگیرند ،ارزيابي شااوند .جايي كه معلوم شااود شاارايط تحت اثر  MICاساات ،مالک
(مالکان) بايد به نصبكننده (نصاب) سیستم اسپرينکلر اعالم كنند و بايد حرحي برای عملکرد سیستم با استفاده
از يکي از روشهای زير اجرا شود:
 -3لوله آبي كه تحت تأثیر میکروبهای  MICقرار نميگیرد ،نصب كنید.
 -2تمام آب ورودی به سیستم را با استفاده از میکروبكش تأيید شده بررسي كنید.
 -7حرو تأيید شدهای برای نظارت بر شرايط داخلي لوله در فواصل زماني و محلهای معین اجرا كنید.
 -3ايستگاه نظارت بر خوردگي داير و در فواصل معین نظارت كنید.
2-5-0-03

منابل آب و شاارايط محیطي بايد برای شاارايطي كه در خواص خورندگي غیر معمول سااهیم هسااتند ،ارزيابي
شااود .در جايي كه معلوم شااود شاارايط تحت تأثیر خواص خورندگي غیر معمول اساات ،مالک (مالکان) بايد به
ن صبكننده (ن صاب) سی ستم ا سپرينکلر اعالم كنند و بايد حرحي برای عملکرد سی ستم با ا ستفاده از يکي از
روشهای زير اجرا شود:
 -3لوله آب مقاوم در برابر خوردگي نصب كنید.
 -2از يک كندكننده خوردگي تأيید شده برای تمام آب ورودی به سیستم استفاده كنید.
 -7حرو تأيیدشدهای برای نظارت بر شرايط داخلي لوله در فواصل زماني و محلهای معین اجرا كنید.
 -3ايستگاه نظارت بر خوردگي داير و در فواصل معین نظارت كنید.
3-5-0-03

جايي كه در آن از میکروبكشهای گواهي شده  /يا كندكننده خوردگي استفاده مي شود ،آنها بايد با اجزای
سیستم سازگار باشند .در جايي كه از هر دو استفاده ميشود ،آنها بايد با يکديگر نیز سازگار باشند.

فصل سیزدهم -منابع آب
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 -6-0-03چیدمان
 -0-6-0-03ارتباط بین لولهكشی دفنی و غیردفنی
0-0-6-0-03

ارتباط بین لولهكشي سیستم و لولهكشي دفني بايد با يک قطعه رابط مناسب انجام شده ،توسط وسايل تأيید
شده به درستي محکم شود.

2-0-6-0-03

قطعه رابط بايد در برابر آسیبهای احتمالي ناشي از عوامل خورنده ،حمله حالل ،يا آسیب مکانیکي محافظت
شود.

 -2-6-0-03اتصال عبوری از دیوارها یا زیر دیوارهای اصلی

وقتي كه سیستم لولهكشي ،ديوار اصلي را در زير زمین سوراخ ميكند يا زير ديوار اصلي كار گذاشته مي شود،
بايد فاصلهای تعبیه شود تا از شکستگي در لولهكشي به دلیل نشست ساختمان جلوگیری شود.

 -7-0-03اندازهگیریها
جايي كه اندازهگیرها توسط ساير مقامات قانوني مسؤول الزامي شود ،بايد دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.

 -2-0-03اتصال از سیستم آبرسانی
0-2-0-03
الزامات مقامات قانوني مسؤل بهداشت عمومي بايد تعیین و پیروی شود.

2-2-0-03

جايي كه تجهیزات برای محافظت در برابر آلودگي احتمالي ساایسااتم آب عمومي نصااب ميشااوند ،چنین
تجهیزات و وسايلي بايد برای سرويا محافظت در برابر آتش دارای استاندارد يا گواهينامه باشند.

 -2-03انواع
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0-2-03
منابل آب برای سیستمهای اسپرينکلر بايد يکي از موارد زير يا تركیبي از آنها باشند:
 -3يک اتصال به سیستم آبرساني عمومي يا خصوصي تأيید شده مطابق با بند (.)2-2-37
 -2يک اتصال شامل پمپ آتشنشاني مطابق با بند (.)7-2-37
 -7يک ات صال به مخزن ذخیره آب د ر تراز يا زير تراز ن صب شده مطابق با ضوابط مرتبط و پر شده از منبل
تأيید شده.
 -3يک اتصال به مخزن تحت فشار مطابق با بند ( )3-2-37و پر شده از يک منبل تأيید شده.
 -5يک اتصال به مخزن ثقلي مطابق با بند ( )5-2-37و پر شده از يک منبل تأيید شده.

 -6آبگیر ،قنات ،رودخانه ،درياچه ،تاالب ،يا مخزن مطابق با بند (.)6-2-37
 -3تحلیل انجام شده توسط مالکان ساختمان (يا نماينده آن) برروی منبل آب كه نشان دهد منبل آب (فرايند
پاك سازی در صورت وجود) ،قبل ا ستفاده در سی ستم ،فاقد هرگونه مواد ،مواد شیمیايي ،يا آاليندهها ا ست و به
اجزای سیستم اسپرينکلری كه با آن در تماس است آسیب نميرساند.
 -2-2-03اتصاالت به سیستم آبرسانی
0-2-2-03
يک اتصال به سیستم آبرساني قابل احمینان بايد از يک منبل تأمین آب قابل قبول باشد.

2-2-2-03
حجم و فشار منبل آب عمومي بايد از دادههای آزمون جريان آب يا روشهای ديگر تأيید شده تعیین شود.

 -3-2-03پمپها
يک پمپ آتشنشاااني كنترل خودكار مطابق با ضااوابط مرتبط ،بايد به عنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول
پذيرفته شود.

فصل سیزدهم -منابع آب
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 -0-2-03مخازن تحت فشار
 -0-0-2-03پذیرش
0-0-0-2-03
يک مخزن فشار نصب شده مطابق باضوابط مرتبط بايد بهعنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول پذيرفته شود.

2-0-0-2-03

مخازن تحت فشار بايد با ابزار تأيید شده برای حفظ فشار هوای مورد نیاز به حور خودكار مجهز شوند.
3-0-0-2-03

جايي كه در آن يک مخزن تحت فشار ،تنها منبل آب است ،يک اعالم تأيید شده نیز بايد فراهم شود تا فشار
هوا و سطح كم آب را با اعالم تأمین شده از يک مدار الکتريکي مستقل از كمپرسور هوا ،نشان دهد.

0-0-0-2-03

مخازن تحت فشار نبايد برای كاربرد غیر از تغذيه اسپرينکلرها و شیلنگ دستي متصل به لولهكشي اسپرينکلر
استفاده شوند.
 -2-0-2-03ظرفیت
0-2-0-2-03

عالوه بر الزامات بند ( ،)2-3-37ظرفیت آب مخزن ف شار بايد شامل ظرفیت ا ضافي مورد نیاز برای پر كردن
سیستمهای پیشعملگر يا لوله خشکي كه نصب شده است ،باشد.

2-2-0-2-03

حجم كل بايد بر اساس ظرفیت آب به اضافه ظرفیت هوای مورد نیاز حبق بند ( )7-3-2-37باشد.
 -3-0-2-03فشار هوا و سطح آب
0-3-0-2-03

مخازن تحت فشار بايد با میزان آب كافي نگه داشته شوند تا آب مورد نیاز سیستم محافظت در برابر آتش را،
مطابق فصل ( ،)33تأمین كنند.
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2-3-0-2-03

فشااار بايد كافي باشااد تا تمام آب را به بیرون از مخزن براند در حالي كه فشااار باقيمانده الزم را در باالترين
قسمت سیستم حفظ كند.
 -5-2-03مخازن ثقلی
مخازن نصااب شااده در ارتفاع مطابق با ضااوابط مرتبط بايد به عنوان يک منبل تأمین آب قابل قبول پذيرفته
شود.

 -6-2-03آبگیرها ،قناتها ،رودخانهها یا دریاچهها
اتصااااالت منبل آب از آبگیرها ،قناتها ،رودخانهها يا درياچهها يا مخازن بايد برای جلوگیری از گل و الی و
ر سوبات به نحو منا سب چیدمان شده با شند و با صفحههای قابل بردا شتن دوتايي يا صافيهای تکي تأيید شده
نصب شده با روشي مورد تأيید ،تجهیز شده باشند.

فصل چهاردهم -پذیرش سیستم 077/
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 -0-00تأیید سیستمهای اسپرینکلر و لولههای اصلی اختصاصی سرویس آتشنشانی

پیمانکار نصب بايد موارد زير را انجام دهد:
 -3مقام قانوني مسئول و مالک يا نماينده قانوني آن را از تاريخ و زمان آزمايشي كه انجام خواهد شد ،مطلل نمايد.

 -2تمام آزمونهای پذيرش الزم را انجام دهد.
 -7گواهينامه(های) آزمون و مدارک مقتضي پیمانکار را امضا و تکمیل نمايد (شکل )3-33
 -3همه درپوشها و تسمهها را قبل از قرار دادن سیستم اسپرينکلر برای بهرهبرداری حذف نمايد.

 -2-00الزامات پذیرش
 -0-2-00آزمونهای هیدروستاتیک
0-0-2-00

جز در مواردی كه در بند ( )2-3-2-33مجاز شده ،تمام متعلقات متصل و لولهكشي تحت فشار كاری سیستم
بايد به صورت هیدرواستاتیکي در  )211psi(37/1barآزمون شده و بايد آن فشار را بدون كاهش فشار به مدت 2
ساعت حفظ كنند.

2-0-2-00

بخشهايي از سیستم كه بهحور معمول تحت فشار كاری سیستم با بیش از  )351psi(31/3barهستند ،بايد
همانحور كه در بند ( )3-3-2-33شرو داده شده ،در فشار  ،)51psi(7/5barبیش از فشار كاری سیستم آزمون
شوند.

3-0-2-00

جايي كه آزمون با آب به دلیل آب و هوای سارد مجاز نیسات ،انجام آزمون هوای موقت بايد چنانچه در بند
( )2-2-33شرو داده شده است ،مجاز باشد .اين شرط نبايد الزام برای انجام آزمون هیدرواستاتیکي را چنانچه در
بند ( )3-3-2-33شرو داده شده حذف يا جايگزين كند.
0-0-2-00

اصااالحاتي كه بر  21اسااپرينکلر يا كمتر تأثیر ميگذارد ،انجام آزمون در بیش از فشااار كاری ساایسااتم الزم
نیست.
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5-0-2-00

جايي كه افزايش يا ا صالحاتي برای سی ستم موجود انجام مي شود كه بر بیش از  21ا سپرينکلر مؤثر ا ست،
بخش جديد بايد جدا شده و در حداقل  )211psi(37/1barبه مدت  2ساعت آزمون شود.
6-0-2-00

اصااالحاتي كه نميتوانند جدا شااوند ،مثل لولههای عمودی رو به پايین جا به جا شااده بايد در فشااار كاری
سیستم آزمون شوند.

7-0-2-00
میزان افت بايد با افت فشار در فشارسنج يا نشتي قابل رويت تعیین شود.

2-0-2-00

ف شار آزمون بايد از ف شار سنج واقل در نقطه كم ارتفاع از سی ستم يا بخش در حال آزمون خوانده شود .وقتي
كه افت ارتفاع در نظر گرفته ميشااود ،فشااار در لولههای در ارتفاع باالتر مجاز اساات كمتر از )211psi(37/1bar
با شد .سی ستمها يا بخشهايي از سی ستمها كه ميتواند جدا شود بايد اجازه داده شود تا بهحور جداگانه آزمايش
شود.

1-0-2-00

مواد افزودني ،مواد شیمیايي خورنده مانند سیلیکات سديم و يا مشتقات سیلیکات سديم ،آب نمک و يا مواد
شیمیايي با عملکرد م شابه نبايد در حالي كه سی ستمها را بهحور هیدروا ستاتیکي آزمون ميكنیم يا برای توقف
نشت استفاده ميشود ،بهكار روند.

فصل چهاردهم -پذیرش سیستم
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دستورالعمل
تا انتهای كار ،بازرسي و آزمونها بايد توسط نماينده پیمانکار انجام و در حضور نماينده كارفرما يا مقام قانوني مسئول تأيید شوند.
تمامي عیوب بايد اصالو شده ،سیستم بايد قبل از ترک كار پرسنل پیمانکار ،آماده به بهرهبرداری باشد.
يک گواهينامه بايد توسااط هر دو نماينده تکمیل و امضااا شااود .كپيهای گواهينامه ها بايد برای تأيید مقام قانوني مساائول ،كارفرما ،و پیمانکار فراهم شااوند.
واضح است كه امضای نماينده كارفرما به هیچوجه مسئولیت پیمانکار در قبال مواد اولیه عیبدار ،نیروی انساني غیرمتخصص ،يا خرابي مطابق با الزامات مورد
تأيید مقام قانوني مسئول را رد نمينمايد.

نام پروژه--------------------------------------------------------------------:

تاريخ----/--/-- :

آدرس پروژه----------------------------------------------------------------------------------------------------- :
مورد پذيرش توسط مقام قانوني مسئول (نامها)-----------------------------------------------------------:
آدرس--------------------------------------------------------------------------------------------:
نقشهها

نصب مطابق با حروهای پذيرفته شده انجام شده؟

 بله

خیر

تجهیزات مورد استفاده مورد تأيید هستند؟

 بله

 خیر

اگر نیستند ،مغايرتها را بیان نمايید--------------------------------------------------------------------.
آيا شااخص مساائول تجهیزات آتشنشاااني در خصااوص محل شاایرهای كنترل و نحوه مراقبت و
نگهداری از اين تجهیزات جديد كه آموزشديده است ،وجود دارد؟
دستورالعملها

 بله  خیر

اگر خیر ،توضیح دهید-------------------------------------------------------------------------------.
 بله  خیر

آيا كپي دستورالعملهای مربوحه و چارتهای مراقبت و نگهداری را در محل داريد؟

اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------------------------ .
محل سیستم

ساختمانهای منابل
سازنده

اسپرینکلرها
لوله و اتصاالت
شیر آالرم یا
نشانگر جریان

مدل

سال ساخت

كمیت

اندازه اريفیا

درجهبندی دما

نوع لوله------------------------------------------------------------------------------------------:
نوع اتصاالت---------------------------------------------------------------------------------------
وسیله آالرم
نوع

حداكثر زمان عمل كردن از حريق اتصال آزمون

مدل

ساخت

دقیقه/ها

شیر خشک
ساخت

زمان پیمايش در
اتصال آزمون

آزمون
عملکردی لوله

دقیقه/ها

خشک

Q.O.D

مدل

الف و ب

ثانیه/ها

ثانیه/ها

شماره سريال

ساخت

مدل

شماره سريال

فشار
آب

فشار هوا

فشار هوا
در نقطه
پیمايش

زمان رسدين آب به
الف و ب
خروجي آزمون

آالرم به درستي
عمل كرده

psi

psi

psi

ثانیه/ها

خیر

دقیقه/ها

بله

بدونQ.
O.D

با
Q.O.D

اگر خیر ،توضیح دهید------------------------------------------------------------------------------------------.
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الف -اندازهگیری شده از زمان باز شدن اتصال آزمون بازرسي.
ب-

حبق اين دستورالعمل فقط محدوديت  61ثانیهای در قسمتهای خاص الزامي است.
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 پنوماتیکي

عملکرد
لولهكشي بازبیني شده
شیرهای
پیشعملگر و
سیالبی

 خیر

 بله

آيا امکان دسترسي به هر مدار برای آزمون وجود دارد؟  بله  خیر

ساخت

موقعیت
و كف

ساخت و
مدل

آيا در هر مدار عملیات نظارتي برای قطعي آالرم وجود
دارد؟

كاهش فشار
آزمون جریان رو
به جلوی وسیله
جریان برگشتی

شرح آزمون

چیدمان

 بله

وسايل كشف حريق بازرسي شده

 بله
آزمون شیر

 الکتريکي

آيا شیربه حور دستي يا از راه كنرل از راه دور ،يا هر دو وضل كنترل عمل ميكند؟

مدل

 هیدرولیکي

 خیر

 خیر

اگر نه ،شرو دهید-----------------------------.
آيا هر مدار شیر قطل عمل
كننده وجود دارد؟

حداكثر زمان برای
عملیات قطل

خیر

ثانیه

 بله

فشار استاتیکي
ورودی ()psi

 بله

 خیر

دقیقه

فشار باقيمانده (روانیت)

خروجي ()psi

ورودی ()psi

شدت جريان

خروجي ()psi

()gpm

شامل وسايل استفاده شده در آزمون جريان رو به جلوی وسیله جريان برگشتي----------------------------------------------:
چه زماني وسايل برای آزمون وسیله جريان برگشتي باز شدهاند ،آيا دبي جريان سیستم ايجاد شده است؟  بله  خیر
هیدروسااتاتیکي :آزمونهای هیدروسااتاتیکي بايد در فشااار حداقل  )211psi(37/6 barبه مدت  2ساااعت يا  )51psi(7/3barباالتر از حد مجاز فشااار
استاتیکي  ،)351psi(31/2barبرای  2ساعت ،انجام شوند .قطلكنهای شیر لوله خشک تقاضلي ،بايد در مدت آزمون ،برای جلوگیری از خرابي ،باز باشند.
هرگونه نشت لولهگذاری روزمیني ،نیز بايد گرفته شود.
پنوماتیکي :ف شار هوای  )3/5psi(2/3barرا اعمال كنید به حوری كه بی شتر از حد مجاز  )3/5psi(1/3barدر  23ساعت ن شود و افت آن را اندازه بگیريد.
آزمون فشار را در سطح آب معمولي و فشار هوا معمولي انجام دهید به حوری كه از حد مجاز  )3/5psi(1/3barدر  23ساعت بیشتر نشود.

همه لولهگذاریهايي كه هیدروستاتیکي آزمون شدند در

)----)psi---bar

آيا لولهگذاریهای خشک پنوماتیکي آزمون شدند؟

 بله  خیر

آيا تجهیزات به درستي كار ميكنند؟

 بله  خیر

برای ------ساعت
اگر خیر ،توضیح دهید----.

آيا به عنوان پیمانکار اسپرينکلر گواهي ميدهید كه افزودنيها و مواد خورنده شیمیايي ،سیلیکات سديم يا مشتقات آن ،آبشور يا ساير
خورندههای شیمیايي ،برای سیستمهای آزمون كننده يا متوقف كردن نشتيها استفاده نشدهاند؟  بله
آزمون
تخلیه

آزمونها

قرا ت گیج نزديک اتصال آزمون منبل آب)---psi(--bar :

 خیر

فشار باقیمانده با شیر باز در اتصال آزمون)---psi(---bar :

وسايل دفني و اتصاالت منتهي به رايزرهای سیستم قبل از اتصال به لولهكشي اسپرينکلر همتراز شدهاند؟
آيا براساس مستندات پیمانکار آزمون تعیین كیفیت برای لولهكشي دفني تايید شده است.
همترازی به وسیله نصب لولهكشي اسپرينکلر دفني

 بله

 خیر

اگر خیر ،توضیح دهید.

تخلبه ناگهاني به وسیله نصب لولهكشي اسپرينکلر دفني

 بله

 خیر

اگر خیر ،توضیح دهید.

اگر مت صلكنندههای تفنگكوب در بتن ا ستفاده مي شوند آيا آزمون نمونه
نماينده به حور رضايت بخشي كامل شده است؟
واشرهای آزمون
شاهد

تعداد استفاده شده
-

 بله

 خیر

محلها

اگر خیر ،توضیح دهید.
تعداد حذف شده

آيا تايید ميكنید كه پیمانکار اسااپرينکلری كه جوشااکاریها را انجام ميدهد ،حداقل الزامات اسااتانداردهای  ASME ،AWS B2.1بخش  IXو يا

ديگر استانداردهای كیفیت جوشکاری آهني و غیرآهني را رعايت ميكند؟

جوشکاری

 بله  خیر

 بله

 خیر

 آيا تايید ميكنید كه همه جوشااکاریهای انجام شااده توسااط جوشااکاران يا عوامل جوشااکاری ،بر حبق حداقل الزامات اسااتاندارد ،AWS B2.1استاندارد  ASMEبخش  IXكیفیت جوشکاری آهني و غیر آهني و يا ساير استانداردهای كیفیتي مرتبط مورد نیاز  ،AHJتايید كیفیت شدهاند؟
 بله  خیر

 آيا تايید مي كنید كه جوشااکاری كه توسااط پیمانکار براساااس يک توافق بر حسااب متن روش كنترلي كیفي انجام داده اساات تا از مواردبرشمرده زير احمینان حاصل شود )3 :همه شابلونها قابل بازيافت هستند )2 .اينکه همه بازشوهای لولهكشيها ثابتي شدهاند و اينکه سربارهها و
ساير پسماندهای جوشکاری خارج شدهاند )7 .قطرهای داخلي لولهكشي غیرقابل نفوذ هستند )3 .جوشها كامل انجام شده از ترک ،مبرا هستند،
1
1
 ،32تا كمتر از
 16نبا شد .قطر ،برش زيرين ،تا كمتر از  25در صد صخامت ديوار يا in.
لحیمكردنهای ناقص و قطر سطح تخلخل بزرگتر از in.

 25درصد صخامت ديوار يا لولهكشي ،نميباشد .و  )5تقويت جوشکاری دورتا دور دو لبه متجاوز از in.

3
32

نميباشد؟
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گواهینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهكشی غیردفنی
برشها (شابلونها)

آيا گواهي ميدهید كه ابزار كنترل داريد برای احمینان از اين كه همه شااابلونها و قساامتهای بريده
شده برداشته شدهاند؟
 بله

پالک دادههای
هیدرولیکی

 خیر

پالک فراهم شده است؟

 بله

 خیر

آيا پیمانکار اسپرينکلر تمام كالهکها و تسمهها را خارج كرده است؟

 بله

 خیر

تاريخ بهرهبرداری يا باز بودن تمام شیرهای كنترل
مالحظات

نام پیمانکار اسپرينکلر
آزمونها گواهی میشوند توسط

مالک قطعي يا نماينده تاماالختیار آنها

عنوان

تاريخ

محل امضا

برای پیمانکار اسپرينکلر

عنوان

تاريخ

توضیحات اضافي و يادداشتها

دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفا حریق (اسپرینکلرها)

ص  3از 3

شکل  -0-00گواهینامه آزمون و مواد اولیه پیمانکار برای لولهكشی غیردفنی – ادامه

01-0-2-00

لولهكشاااي بین اتصاااال بیروني آتشنشااااني و شااایر يک حرفه در لوله ورودی آتشنشااااني بايد بهحور
هیدروا ستاتیکي در شرايط تعادل سی ستم آزمون شود .پا از تعمیر و يا جايگزيني مؤثر بر ات صال آتشن شاني،
لولهكشي بین شیر يک حرفه و لوله ورودی اتصال آتشنشاني بیروني در لوله ورودی آتشنشاني بايد جدا شود و
در  )351psi(31/7barبهحور هیدرواستاتیکي آزمون شود.
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00-0-2-00

وقتي كه سیستم ها به حور هیدرواستاتیکي آزمايش مي شوند ،بايد اجازه داده شود آزمون با ا سپرينکلرهای
ديواری افقي يا پايینزن يا درپوشهای نصااب شااده در اتصاااالت انجام شااود .هر درپوش بايد با اسااپرينکلرهای
ديواری افقي يا پايینزن پا از كامل شدن آزمون جايگزين شود.

02-0-2-00

وقتي كه سیستمهای سیالبي به صورت هیدرواستاتیکي آزمون مي شوند ،پالکها بايد در اتصاالت نصب شوند
و با اسااپرينکلرهای باز پا از اتمام آزمون جايگزين شااود يا المانهای فعالكننده اسااپرينکلرهای خودكار بايد
حذف شود پا از تکمیل آزمون برداشته شوند.
03-0-2-00
مقررات بايد برای دفل مناسب آب مورد استفاده برای شستشو يا آزمون اجرا شود.

 -00-0-2-00برگه مشخصه آزمون
0-00-0-2-00
برگههای مشخصه آزمون بايد به گونهای باشد كه به وضوو وجود آنها را نشان دهد.

2-00-0-2-00

برگههای مشخصه آزمون بايد شمارهگذاری شده باشند ،و پیمانکار نصب بايد يک روش نگهداری سوابق برای
حصول احمینان از برداشتن آنها پا از اتمام كار داشته باشد.

05-0-2-00

در معرض ف شار آزمون هیدروا ستاتیکي ،زبانه شیر نوع ديفران سیلي بايد برای جلوگیری از آ سیب به شیر در
محل خود نگه داشته شود.

 -2-2-00آزمون هوای سیستم(های) پیشعملگر هم بند دوتایی و لوله خشک
0-2-2-00

عالوه بر آزمون هیدروا ستاتیک ا ستاندارد ،آزمون ن شت ف شار هوا در  )31psi(2/3barبايد به مدت  23ساعت
انجام شود .هرگونه نشتي كه منجر به از دست دادن فشار در بیش از  )3/5psi(1/3barبرای  23ساعت گردد بايد

فصل چهاردهم -پذیرش سیستم

11/10/22

025

اصالو شود.

0-0-2-2-00

اصالحات در سیستمهای موجود بايد جهت نشتي هوا به يکي از روشهای زير تست شود:
 -1يک فشار تست  )31psi(2/3barبايد برای  2ساخت در سیستم قرار گیرد.
الف -سیستم بايد مجاز شود برای از دست دادن  )7psi(1/2barفشار در حین تست.
ب -محل نشتي هوا بايد مشخص شود اگر فشار بیش از  )7psi(1/2barدر حین تست كاهش يافت.
 -2با ساایسااتمهايي دارای فشااار هوای عادی ،منبل هوا بايد خاموش شااود برای  6ساااعت .اگر اخطار كاهش
فشارهای اين دوره به صدا در آمد محل نشتي بايد مشخص شود.
2-2-2-00

جايي كه سی ستمها در ف ضاهايي كه قادر به عمل كردن در دمای زير )0°C(72°Fبا شند ،آزمايشهای ن شت
فشار هوا يا گاز نیتروژن مورد نیاز در بند  2-2-33بايد در پايینترين دمای اسمي آن فضا انجام شود.

 -3-2-00آزمون های عملکردی سیستم
 -0-3-2-00وسایل جریان آب

و سايل ك شف جريان آب از جمله مدارهای ه شدار همراه بايد از نظر جريان از حريق ات صال آزمون بازر سي
آزمون شوند و بايد منجر به هشدار شنیداری در محل در عرض  5دقیقه بعد از شروع چنین جرياني شود تا زماني
كه اين جريان متوقف شود.

 -2-3-2-00سیستمهای لوله خشک
0-2-3-2-00

آزمون كاركرد شیر لوله خ شک به تنهايي و با يک و سیله سريل بازكننده ،اگر ن صب با شد ،بايد با باز كردن
اتصال آزمون بازرسي انجام شود.

2-2-3-2-00

آزمون بايد زمان گردش شیر و زمان تخلیه آب را از اتصال آزمون بازرسي اندازهگیری كند تمامي زمانها بايد
از زماني كه اتصال آزمون بازرسي بهحور كامل باز ميشود ،اندازهگیری شود.
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0-2-2-3-2-00

سیستمهای خشک محاسبه شده برای تحويل آب مطابق بند ( )6-7-2-3بايد از هر الزام زمان تحويل خاص
معاف شود.

3-2-3-2-00

نتايج بايد با استفاده از گواهي آزمون و مصالح پیمانکار برای لولهكشي غیردفني ثبت شود شکل ()3-33
 -3-3-2-00سیستمهای سیالبی و پیشعملگر.

0-3-3-2-00
عملیات خودكار شیر سیالبي يا پیشعملگر بايد مطابق با دستورالعمل سازنده آزمايش شود.

2-3-3-2-00
عملیات كنترل دستي و از راه دور ،در صورت وجود ،نیز بايد مورد آزمون قرار گیرد.

 -0-3-2-00شیرهای تخلیه اصلی
0-0-3-2-00
شیر تخلیه اصلي بايد باز باشد و باز باقي بماند تا زماني كه فشار سیستم تثبیت شود.

2-0-3-2-00

فشارهای ثابت و باقي مانده بايد در گواهي آزمون و مصالح پیمانکار ثبت شود شکل (.)3-33
 -5-3-2-00آزمون عملکردی برای شیرهای كنترل

تمام شیرهای كنترل برای احمینان از عملکرد منا سب بايد تحت ف شار آب سی ستم بهحور كامل ب سته و باز
شود.

 -0-2-00شیرهای كاهنده فشار
0-0-2-0

هر شیر كاهنده ف شار بايد پا از اتمام ن صب برای احمینان از عملکرد منا سب تحت شرايط جريان و بدون
جريان آزمون شود.

فصل چهاردهم -پذیرش سیستم
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2-0-2-00

آزمون بايد تصديق شود كه وسیله به درستي فشار خروجي را در شرايط فشار ورودی نرمال و حداكثر تنظیم
ميكند.

3-0-2-00

نتايج حا صل از آزمون جريان هر شیر كاهنده ف شار بايد در گواهي آزمون و م صالح پیمانکار ثبت شود شکل
(.)3-25
0-0-2-00

نتايج بايد شامل فشارهای ورودی استاتیک و باقيمانده ،فشارهای خروجي استاتیکي و باقيمانده و نرخ جريان
باشد.

 -5-2-00مجموعههای مانع جریان برگشتی
0-5-2-00
مجموعه مانل جريان برگشتي بايد برای احمینان از عملکرد مناسب جريان رو به جلو باشد.

2-5-2-00
حداقل نرخ جريان آب بايد آب مورد نیاز سیستم باشد ،از جمله سهم جريان شیلنگ قابل كاربرد.

 -6-2-00سیستمهای در معرض
آزمونهای عملکردی بايد برای سیستمهای محافظتكننده در معرض پا از اتمام نصب انجام شود ،در جايي
كه چنین آزمونهايي به ساختماني كه بر روی آنها نصب شدهاند يا به ساختمانهای مجاور آسیب نميرساند.

 -3-00سیستمهای گردشی حلقه بسته
0-3-00
اين دستورالعمل به سیستمهای اسپرينکلر يا اتصاالت غیر آتشنشاني نميپردازد.
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دستورالعمل طراحی و نصب شبکههای بارنده خودكار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 -0-00دستورالعملها
پیمانکار نصب بايد برای مالک و يا نماينده مجاز قانوني مالک موارد زير را ارا ه كند:
 -3تمام متون و دساااتورالعملهای ارا ه شاااده توساااط ساااازنده كه عملکرد مناساااب و نگهداری از تجهیزات و
دستگاههای نصب شده را توصیف ميكند.
 -2دستورالعملهای آزمون ارا ه شده در اين دستورالعمل و نشريه شماره  371سازمان برنامه و بودجه كشور.

 -5-00عالمت اطالعات طراحی هیدرولیکی
0-5-00
پیمانکار نصب بايد سیستم اسپرينکلر حراحي شده هیدرولیکي را با عالمت فلزی يا پالستیک سخت مقاوم در
برابر شرايط جوی با ن شانهگذاری دا م ،تو سط سیم ،زنجیر ،يا ديگر و سايل مورد تأيید مقاوم در برابر خوردگي،
عالمتگذاری و مشخص كند .اين عال م بايد در شیر هشدار ،شیر لوله خشک ،شیر پیشعملگر و يا شیر سیالبي
كه منطقه حراحي شده هیدرولیکي متناظر را تأمین ميكند ،قرار داده شود.
2-5-00
اين عالمت بايد شامل احالعات زير باشد:
 -3محل منطقه يا مناحق حراحي
 -2چگاليهای تخلیه در منطقه يا مناحق حراحي

 -7فشار باقيمانده و جريان الزم مورد نیاز در ابتدای رايزر.
 -3حبقهبندی تصرف يا كاال و حداكثر ارتفاع مجاز انبار و پیکربندی
 -5سهم جريان شیلنگ اضافه شده بهعالوه آب مورد نیاز اسپرينکلر
 -6نام پیمانکار نصب

 -6-00عالمت اطالعات كلی
0-6-00
پیمانکار نصب بايد احالعات كلي فراهم كند كه مبنای حراحي سیستم و احالعات مربوط به بازرسي ،آزمون و
تعمیر و نگهداری الزامي ارا ه شده در اين دستورالعمل و نشريه  371سازمان برنامه و بودجه رعايت شده است.

فصل چهاردهم -پذیرش سیستم
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0-0-6-00

اين عالمتگذاری بايد با عال م فلزی يا پالسااتیک سااخت مقاوم در برابر شاارايط جوی با نشااانهگذاری دا م،
توسط سیم ،زنجیر ،يا ديگر وسايل مورد تأيید مقاوم در برابر خوردگي ،عالمتگذاری و مشخص شود.
2-0-6-00

اين عالمتها بايد در هر رايزر كنترل سیستم ،حلقه ضديخزدگي و شیر كنترل سیستم كمکي قرار داده شود.
2-6-00
اين عالمت بايد شامل احالعات زير باشد:
 -3نام و محل تأسیسات محافظت شده
 -2حبقهبندی تصرف
 -7حبقهبندی كاال
 -3وجود انبار قفسه يا توده بلند
 -5حداكثر ارتفاع حراحي شده برای انبارش
 -6عرض راهروی حراحي شده
 -3محفظهسازی بارهای قرارگرفته روی پالت
 -1وجود قفسه جامد
 -9دادههای آزمون جريان
 -31وجود مايعات قابل سوختن  /قابل اشتعال
 -33وجود مواد خطرناک
 -32وجود انبار خاص ديگر
 -37محل تخلیههای كمکي و تخلیه نقطه پايین در سیستمهای خشک و پیش عملگر
 -33نتايج اصلي آزمون جريان تخلیه
 -35نام پیمان كار نصب يا حراو
 -36نماد وجود و محل سیستمهای كمکي ديگر يا ضد يخ
 -33جايي كه سی ستمهای تزريق ن صب مي شود تا در برابر  MICيا خوردگي ،نوع مواد شیمیايي ،غلظت مواد
شیمیايي ،عمل كنند و جايي كه احالعات ميتواند برای دفل مناسب مواد شیمیايي يافت شود.
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 -0-05كلیات
سی ستم ا سپرينکلر ن صب شده مطابق اين د ستورالعمل بايد به در ستي تو سط مالک يا نمايند قانوني آنها مطابق با
ن شريه  371سازمان برنامه و بودجه ك شور بازر سي ،آزمون و نگهداری شود تا حداقل همان سطح از عملکرد و حفاظت
حراحي را فراهم كند.

 -2-05سیستمهای اسپرینکلر غیرفعال بیاستفاده در محل
0-2-05
در جايي كه تمام يا بخشااي از يک ساایسااتم اسااپرينکلر غیر فعال بدون اسااتفاده در محل باشااد ،اجزای شااامل
اسپرينکلرها ،شیرآالت شیلنگ و شیلنگها ،دستگاهها و وسايل هشدار بايد برداشته شوند.
2-2-05
مکانیسمهای عملگر شیرهای كنترل بدون استفاده در محل بايد حذف شوند.

3-2-05
لولهكشي سیستم اسپرينکلر و  /يا شیرهای بدون استفاده در محل بايد به حور منحصر به فرد مشخص شده باشند تا
از شیرها و سیستم لولهكشي فعال متمايز شوند.

خواننده گرامی
امور نظام فني اجرايي ،م شاورين و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ك شور ،با گذ شت بیش از چهل سال
فعالیت تحقیقاتي و مطالعاتي خود ،افزون بر ه شت صد عنوان ن شريه تخ ص صي -فني ،در قالب آيیننامه ،ضابطه،
معیار ،د ستورالعمل ،م شخ صات فني عمومي و مقاله ،به صورت تالیف و ترجمه ،تهیه و ابالغ كرده ا ست .ضابطه
حاضر در راستای موارد ياد شده تهیه شده ،تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در كشور و بهبود فعالیتهای
عمراني به كار برده شود .فهرست نشريات منتشر شده در سالهای اخیر در سايت اينترنتي nezamfanni.ir
قابل دستیابي ميباشد.
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Abstract:
Fire safety is one of the most important building design requirements. Code No. 112 of Plan and
Budget Org., "Instructions for Protecting Buildings Against Fire", is the main sourse for fire
regulation in public buildings of Iran and this code is to be revised periodicaly.
With increasing importance of buildings in terms of life, social, political, or economic, the fire
safety of buildings is increased. Active and passive protection systems are used to prevent the spread
of fire and control it. Meanwhile, automatic sprinklers have an important role in fire protection
systems. The experience of other countries has shown that sprinklers are very effective in limiting
and controlling fires. These systems have a high ability to control the spread of fire because they
operate in the early stages of a fire. Because of this, their application in the regulations of most
countries is widely developed. In this instruction, guidelines for designing, calculating, and installing
automatic sprinklers have been prepared and it is also used as a supporting document for the third
topic of national building code.
This instruction provides the minimum requirements for the design and installation of automatic
fire sprinkler systems and exposure protection sprinkler systems covered within this standard. The
purpose of this instruction is to provide a reasonable degree of protection for life and property from
fire through standardization of design, installation, and testing requirements for sprinkler systems,
including private fire service mains, based on sound engineering principles, test data, and field
experience. The applications of this instruction are as following:
(1) Character and adequacy of water supplies
(2) Sprinklers
(3) Fittings
(4) Piping
(5) Valves
(6) All materials and accessories, including the installation of private fire service mains
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(اسپرینکلرها)» به معرفي اسپرينکلرها و
سیستمهای آبفشان و نیز نحوه نصب و
نکات حراحي آنها ميپردازد.

