
  (Fire Protection equipment)تجهيزات آتش نشاني  
 :تجهيزاتي آه در سيستم هاي آتش نشاني مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از

  Hydrantشير آتش نشاني محوطه  -١

  Hose Cabinetجعبه آتش نشاني  -٢

  Siamese Connectionشير دوآوپلينگ  -٣

  Divisional Valveشير جدا آننده  -٤
 

 :ش نشاني محوطه شير آت-١
در حاشيه ( اين شيرها در شبكه هاي زميني و در فضاي باز و خارج از ساختمانها 

نصب مي شوند اين شير ها داراي يك انشعاب اصلي به ) خيابان ها و تقاطع ها 

 و يا يك انشعاب اصلي به قطر ٢ ٢/١ inو دو انشعاب فرعي به قطر  ٤  inقطر

in  و سه انشعاب فرعي به قطر ٥  in  يا بزرگتر و يا يك انشعاب اصلي  ٢ ٢/١ 

.  يا بزرگتر مي باشند٢ ٢/١ in و چهار خروجي فرعي به قطر   ٦ inبه قطر 

انشعاب اصلي براي اتصال لوله آشي پمپ ماشين آتش نشاني مي باشد آه يا 

مستقيما براي پاشش آب به شعله مي باشد و يا براي اتصال به شير دوآوپلينگ  

 و انشعابات فرعي براي اتصال شلنگ هاي آتش نشاني به آنها مي باشد ,ساختمان

 .آه تحت فشار شبكه آب شهري مستقيما به حريق مي پاشد

 ٢٥٠ gpm و آبدهي  ٢ ٢/١ inافت فشار در اين شيرها براي نوع با دو خروجي 

 حداآثر ١٠٠٠  gpm با آبدهي ٤ ٢/١  in و با دو خروجي ٢   psiحداآثر برابر 

 . مي باشد٥ psi برابر ١٠٠٠ gmp و براي شير هاي بيش از ٥   psiبر برا

است آه در  ) Dry Barrel(اين شيرها در دو نوع ساخته مي شوند آه يكي نوع 

حالت بسته آب در داخل بدنه شير وجود ندارد و هرگاه شير را باز نمايند آب از 

بندند آب موجود در بدنه از لوله وارد بدنه مي شود و وقتي پس از استفاده شير را ب

طريق يك لوله تخليه آه در باالي محل نشست شير قرار گرفته و با بسته شدن شير 



خارج مي گردد و بدين شكل از خطر يخ زدگي مصون ) و بالعكس (باز مي شود 

 .مي ماند 

 :  جعبه آتش نشاني -٢

 نوع آن اين وسيله در داخل ساختمان و محل هاي مناسب نصب مي گردد آه يك

داراي يك ريل مي باشد آه شلنگ به آن به صورت زيگزاك آويزان مي باشد و در 

سر آن يك نازل قرار دارد و در انتهاي آن يك شير دروازه اي نصب شده است و 

اين آابينت براي نصب روي آار و يا , معموال در يك آابينت قرار گرفته است 

 توي آار ساخته مي شود 

 :گ  شير دو آوپلين-٣

اين شير در هر شبكه نصب مي گردد و براي تزريق آب از طريق پمپ ماشين 

نوع . آتش نشاني به شبكه مي باشد آه در دو نوع ديواري و زميني ساخته مي شود 

 .ديواري آن معموال در داخل ساختمان هاي مسكوني و تجاري نصب مي گردد 

 : شير جدا آننده -٤

 نقاط مناسب در حلقه شبكه آب آتش نشاني اين شير در انشعابات اصلي و در

محوطه نصب مي شود آه براي باز و بسته آردن مسير به آار مي رود و در 

حالت عادي هميشه بايد باز باشد و داراي يك دريچه شيشه اي مي باشد آه آلمه 

OPEN يا CLOSE در آن قابل رويت است و نيز داراي يك ضامن است آه 

 .ست آن را قفل مي آند تا آسي نتواند آن را ببندد وقتي شير در حال باز ا

ميتوان به جاي اين شيرها يك شير دروازه اي در يك چاله نصب نمود و فلكه آن را 

اين ( برداشته و يا با زنجير و قفل بست تا در حالت عادي آسي نتواند آن را ببندد 

 ) شير در آمريكا مجاز نيست 

 :مخازن ذخيره 
ي مي توان از مخازن بتوني و يا فلزي براي ذخيره آب در واحد هاي صنعت

مصرفي و آتش نشاني استفاده نمود ولي شبكه آتش نشاني بايد داراي پمپ هاي 

 .در ساختمانها معموال اين مخازن فلزي مي باشند. مستقل از شبكه آبرساني باشد



در  (  دقيقه آتش سوزي ٢٠حجم مخزن ذخيره براي سيستم اسپرينكلر بايد برابر 

 .آافي باشد) اسپرينكلرها عمل آنند  % ٢٥حاليكه 

                  در ساختمان هاي بزرگ آه مخزن ذخيره آب در پايين ترين طبقه  دارند  

Upfead System ) ( قسمتي از مخزن ذخيره براي تامين آب مصرفي و قسمتي

ت لذا در اين مخزن چون دو قسمت شده اس. ديگر براي آتش نشاني مي باشد 

به ذخيره آب آتش نشاني دست نخواهد , صورت خالي شدن قسمت آب مصرفي 

آنترل سطح آب مخازن مي تواند توسط تزريق هواي فشرده از دو لوله به . خورد

 آه اگر سطح آب از حد تعيين شده ( Bubble-Control )داخل آب صورت گيرد 

وا قرار مي گيرد ولذا مقاومت پايين تر برود لوله هوا از آب خارج مي شود و در ه

در مقابل تزريق هوا آاهش يافته و به پمپ فرمان آار داده مي شود تا وقتي آه 

البته , سطح آب باال آمده و مجددا لوله هوا در آب قرار گرفته و آار پمپ قطع شود 

بايد توجه آرد آه مقدار ستون آب و ايجاد فشار منفي روي لوله هوا در سيستم 

 گردد آه وقتي آب به سطح مورد نظر رسيد فرمان خاموشي به پمپ داده تنظيم مي

براي پمپ هاي زميني آه .  مي گرددVentهواي اضافي از مخزن به خارج . شود

رله هاي تاخيري نصب شده آه , آب را مكش مي نمايند در تابلو آنترل , از مخزن 

ار آنند و همزمان پمپ ها نتوانند آ, در صورت پايين بودن سطح آب در مخزن 

 . يك سيستم آالرم قسمت نگهداري ساختمان را مطلع خواهد ساخت 

 

 Types of Pipesلوله و اتصاالت          
بايد بر حسب , لوله هاي مناسب براي شبكه آتش نشاني جهت نصب در خاك 

, خورندگي و مواد فرساينده در خاك انتخاب شوند و فشار آب را نيز تحمل نمايد 

 :لوله ها مي تواند در انواع زير باشد جنس 

  

 

 



  Asbestos Cement Pipe لوله آزبست  و سيمان   -١

 اين لوله براي جاهاي آه خاك فرسايش زيادي براي لوله هاي فلزي دارد مناسب 

روي آن مي توان يك , است و نيز براي خاك هاي اسيدي و قليايي مناسب مي باشد 

  و آوپلينگ ( Gasket )االت آن با واشر الستيكي اتص, پوشش حفظت آننده داد 

( Coupling )از جنس آزبست و سيمان مي باشد . 

 

  Polyvinyl Chloride      لوله هاي پالستيكي   -٢

 AWWAC900 بر حسب استاندارد 

( American Water Work Association ) ساخته مي شوند و براي جاهاي  

 .ك وجود دارد مناسب مي باشدآه خوردگي بسيار زيادي در خا

براي اجرا روي آار بدليل ارتجاعي بودن آن مناسب نيست و درخاك هاي سست 

براي مناطق زلزله خيز مناسب است و براي فشار در آالس هاي . نبايد نصب شود

 الي ٤  inقطر آن از ) حداآثر فشار آار (  ساخته مي شوند ٢٠٠ و ١٥٠ , ١٠٠

in  ١٢  (100-300mm)براي آبرساني و آتش نشاني مناسب است ,ي باشد   م . 

اين لوله ها با استاندارد , نوع اتصال با واشر و لوله يك سر گشاد مي باشد 

ASTM D3139نيز مشخص مي شوند . 

 

 Cast Iron                        لوله هاي چدني  -٣

 ٤ in هاي  و در قطر٢٥٠ و ٢٠٠ , ١٥٠اين لوله ها براي فشار در آالس هاي 

 . ساخته مي شوند٢٤  inالي 

 لوله هاي  چدني  آمتر به آار مي روند و  بيشتر از  نوع  آهن  ريختگري 

( Ductle Iron )اتصاالت اين لوله ها در چند نوع ساخته.   استفاده مي گردد 

 آه با آنف سرب ( Bell & Spigot )اتصاالت بصورت سرب ريزي .  مي شوند

 .ت مورد استفاده قرار مي گيردريزي مي شود بندر

 . آه رايج ترين آنهاست( Push On Joints )اتصال فشاري



گاهي بكار مي  , ( Standard Mechanical Joints )اتصال با واشر و گالند 

 .رود

 

 Ductile – Iron لوله آهن ريختگري             -٤

تواما داراست آه اين لوله ضد خورندگي لوله چدني و استقامت لوله فوالدي را 

 . ساخته مي شود٢٤ in  الي ٤ inامروزه بجاي لوله چدني بكار مي رود و از 

براي  آب هاي با خورندگي زياد داخل لوله هاي چدني و آهن ريختگري را پوشش 

 .سيماني مي دهند

 

  Steel Pipe لوله هاي فوالدي        -٥

ت زياد داشته باشند مي توانند اگر به اين لوله ها پوشش حفاظتي داده شود و ضخام

بدليل ارتجاعي . براي شبكه آتش نشاني در زير خاك و يا روي آار استفاده شوند

براي زير جاده و ريل هاي راه آهن و غيره آه لرزش و شوك دارند , بودن آن 

 . براي خاك هاي ناپايدار و رونده نيز مناسب مي باشد . مناسب است 

 .فلنجي و يا آوپلينگ دار مي باشد اتصاالت آنها جوشي و يا 

 

  Reinforced Concrete Pipe لوله هاي سيماني پيش تنيده مسلح   -٦

 اينچ به باال ساخته مي شوند و در شبكه هاي توزيع آب شهري ٢٤اين لوله ها از 

در آن ها از سيم هاي فوالدي پيش تنيده و سيمان استفاده مي شود , به آار مي روند 

توسط ماشين آشيده مي شوند و سپس بتن تزريق , اي فوالدي در قالب يعني سيم ه

 .مي گردد 

 .ساخته مي شوند ٢٥٠  psiاتصاالت اين لوله ها از جنس چدن و براي فشار آار

 

   Portable Fire Extinguishers خاموش آننده ها



ر مي توانند آن را خاموش نمايند و لذا د, خاموش آننده ها در شروع يك حريق 

اين , محل هاي مناسب در ساختمان ها و واحد هاي صنعتي نصب مي گردند 

خاموش آننده ها در انواع مختلف و براي حريق هاي گوناگون ساخته مي شوند آه 

 :به صورت زير طبقه بندي گرديده اند 

 .پارچه و غيره, آاغذ ,  آتش هاي خشك مثل چوب - Aآالس 

 .رنگ و مواد شيميايي مايع ,  چربي , آتش هاي مايع مثل روغن – Bآالس 

 . آتش هاي گازي مثل انواع گاز هاي قابل احتراق – Cآالس 

 .زيرآونيوم و نظايرآنها, منيزيم , تيتانيوم ,  آتش هاي فلزي مثل سديم – Dآالس 

 . آتش هاي الكتريكي مثل الكترو موتورها و تجهيزات الكتريكي – Eآالس 

آب و يا ترآيباتي آه در آنها آب وجود دارد ,  Aدر خاموش آننده هاي آالس 

مواد شيميايي مثل آربنات  , Bريخته مي شود و در خاموش آننده هاي آالس 

 .پتاسيم و يا سديم و فوم و يا هالوآربن ريخته مي شود 

در .  ريخته مي شود B نيز ترآيبات مشابه آالس Cدر خاموش آننده هاي آالس 

 درهايي مثل گرافيت يا سديم آلرايد ريخته مي شود    پوDخاموش آننده هاي آالس 

 . استفاده مي گردد  CO2 از پودرEدر خاموش آننده هاي آالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نظاير  انبارها و, شبكه لوله آشي آب آتش نشاني براي واحد هاي صنعتي

 آنها
 

ند در هر واحد صنعتي و يا انبار و محل هايي مشابه آنها آه داراي سالن هايي هست

چه از سيستم اسپر ينكلر در آنها استفاده شود يا نشود بايد از خارج از سالن بتوان 

حريق را مهار نمود بنابراين بر حسب نوع طرح بايد يك يا , به آمك يك شبكه امن 

 لوله آشي آب در زير آف ايجاد نمود و بر حسب آد هاي ( Ring )چند حلقه 

  و شير دو آوپلينگ( Hydrant )  تعدادي شير محوطه NFPAاستاندارد 

Siamese Connection ) (در طرح مقدماتي ابتدا بايد تعداد ,  در آنها نصب نمود

حلقه ها را به گونه اي آه در چهار طرف هر سالن لوله آب عبور نمايد تعيين 

 .نمود

در صورتي آه زمين محل به صورتي باشد آه احتمال توسعه در آن وجود داشته 

ا يك پيش بيش تقريبي بر حسب ابعاد سالن هاي موجود تعداد تقريبي باشد بايد ب

سالن ها و حلقه ها را تخمين زد و سپس در انتهاي حلقه آخر دو انشعاب با شير 

 . براي توسعه و ايجاد حلقه هاي بعدي در نظر گرفت 

در طرح مقدماتي بايد محل آليه درب ها را مشخص نمود تا محل شير در محوطه 

 جعبه هاي NFPAدر آمريكا طبق آد هاي (يكي آن ها در نظر گرفته شود در نزد

آتش نشاني فقط در ساختمان هاي مسكوني و اداري نصب مي شوند و در سالن 

 )هاي صنعتي و انبار ها از جعبه آتش نشاني استفاده نمي شود

در روي لوله حلقه و يا نزديك آن ) HYDRANT(شير هاي آتش نشاني محوطه 

)  متر١٢( فوت ٤٠فاصله اين شيرها تا ساختمان نبايد بيش از ,  شود نصب مي

باشد و در حاشيه خيابان ها و در نزديك درب هاي اصلي آه  به  تقاطع نزديك تر 

 فوت  ٨٠٠هستند بايد نصب شوند همچنين فاصله آن ها از يكديگر نبايد  بيش  از 

 ١٥٠( فوت ٥٠٠ايد بيش از باشد و در جاهاي پر تراآم اين فاصله نب)  متر٢٤٥(

باشد و محل آن ها به گونه اي در نظر گرفته شود آه حداآثر طول شلنگي آه ) متر



محل .باشد )  متر ٧٥( فوت ٢٥٠به آن ها وصل مي گردد تا دورترين محل حريق 

 .   آن ها بايد محفوظ بوده تا از برخورد وسايل نقليه به آن ها جلو گيري گردد 

در نزديك  ) Siamese Connection(كه يك شير دو آوپلينك همچنين در آل شب

در روي شبكه ) در صورتي آه لوله آشي آب شهري در محل باشد (جاده اصلي 

نصب نمود تا در مواقع لزوم ماشين هاي آتش نشاني توسط پمپ خود از شير آتش 

چون (آب گرفته و به شكل داخلي تزريق نمايند ) نزديك محل ( نشاني شهري 

 ) .خيره آب داخل ممكن است آافي نباشد ذ

 

 شبكه لوله آشي آب آتش نشاني براي ساختمان ها 
هر ساختمان بر حسب وسعت هر طبقه بايد داراي يك يا چند لوله اصلي  عمودي   

)Stand Pipe (  در طول ارتفاع ساختمان باشد آه هر آدام يك سري جعبه آتش

  . تغذيه مي آند را در هر طبقه ) Hose Cabinet(نشاني 
البته در ساختمان هايي آه تماما زير پوشش سيستم اسپر نيكر هستند نيازي به (

 ).نصب جعبه هاي آتش نشاني نيست 

محل نصب جعبه هاي آتش نشاني در هر طبقه بايد به گونه اي باشد آه اگر از هر 

حدود به طول (و پاشش آب )  فوت ٧٥حدود (طبقه دايره اي به شعاع طول شلنگ 

آليه قسمت هاي هر طبقه را زير پوشش قرار دهد و نيز نزديك به محل )  فوت ٢٠

 .پله ها بوده و در دسترس باشد 

 باشد و اگر فشار آب شهر نتواند psi٣٠فشار آب در پشت هر جعبه بايد حداقل 

باالترين شير آتش نشاني را تحت اين فشار قرار دهد بايد در ساختمان از پمپ و 

بدين ترتيب آه در قسمت زير زمين ساختمان يك .يره آب استفاده نمود مخزن ذخ

آه آن را مخزن ذخيره پاييني مي نامند نصب شود آه آب شهر در () مخزن ذخيره 

آن مي ريزد و توسط پمپ به مخزن ذخيره بااليي آه در باالترين نقطه ساختمان 

زن بااليي تا نزديك ترين ارتفاع محل خروج لوله از مخ. قرار دارد منتقل مي شود 

 ١٢ psi فوت باشد تا روي آن فشاري بين ٢٨ – ٧٥شير آتش نشاني به آن بايد بين 



. اين مخازن براي ذخيره آب مصرفي ساختمان نيز مي باشند .  ايجاد آند psi٢٥تا 

دو لوله اصلي عمودي در باالي ساختمان و در زير زمين به يكديگر متصل مي 

را تشكيل مي دهند و هر دو مسير از هر يك از ) Loop( حلقه شوند و در واقع يك

مخزن ذخيره دو قسمتي ساخته مي ( دو قسمت مخزن ذخيره بااليي تغذيه مي شوند 

 ) بتوان از قسمت ديگر استفاده نمود, شود تا در هنگام تعمير يا سرويس هر قسمت 

پلينگ مرتبط گرديده شبكه به يك شير دو آو) در پايين حلقه ( در قسمت زير زمين 

است آه از ساختمان به فضاي بيرون راه دارد و براي اتصال شبكه به پمپ ماشين 

بدين صورت آه پمپ ماشين آتش نشاني به نزديك ترين ,هاي آتش نشاني مي باشد 

شير آتش نشاني محوطه وصل مي شود و آب را مكش نموده و از طريق شلنگي 

آب را به شبكه داخل ساختمان مي رساند و در آه به شير دو آوپلينگ متصل است 

نتيجه در هر طبقه آتش نشانان قادر به استفاده از جعبه هاي آتش نشاني خواهند 

 .بود

بين شير دو آوپلينگ و شبكه يك شير يك طرفه نصب شده است آه در مواقع عادي 

بكه همچنين بين هر مخزن و ش. آب شبكه نمي تواند وارد شير دو آوپلينگ گردد 

نيز يك شير يك طرفه نصب شده است آه در هنگام پمپاژ آب از طريق ماشين آتش 

 .نشاني و شير دو آوپلينگ آب وارد مخازن نخواهد شد 

اگر فشار آب روي هر جعبه آتش نشاني بيش از حد الزم باشد بين هر جعبه و لوله 

 . نصب مي شود Orificeاصلي عمودي يك شير داراي 

 فوت مربع ١٠٠٠ساختمان چهار طبقه و بيشتر آه هر طبقه  هر NFPAطبق آد 

 فوت مربع ١٠٠٠يا آمتر باشد بايد يك لوله اصلي عمودي داشته باشد و براي هر 

 .  اضافي بايد يك لوله عمودي ديگر اضافه شود 

 

 شبكه لوله آشي آب آتش نشاني براي آسمان خراش ها

تقسيم مي نمايند آه هر  ) Zone(در آسمان خراش ها ساختمان را به چند بخش 

بخش همانند يك ساختمان بلند داراي سيستم مستقلي مي باشد يعني هر بخش داراي 



البته مخزن . مخزن ذخيره بااليي و شبكه لوله آشي مستقل براي آتش نشاني است 

 .ذخيره بااليي براي تامين آب مصرفي هر بخش نيز مورد استفاده قرار مي گيرد 

 Reserve( طبقه آه تغذيه آب توسط مخزن ذخيره بااليي ٢٣ي تا در ساختمان ها

Tank (  مي باشد بايد براي نيم ساعت آتش سوزي ) در قسمت زيرين مخزن آه

آب ذخيره آرد تا در اين فاصله ماشين هاي آتش )مربوط به آتش نشاني مي باشد 

خزن  طبقه در م٢٣نشاني در محل حاضر شوند و براي ساختمان هاي بيش از 

در اينجا نيز , بااليي هر بخش نيز به همين ترتيب بايد نيم ساعت ذخيره آب داشت 

بايد شبكه لوله آشي آب آتش نشاني ساختمان توسط يك تا دو شير دو آوپلينگ به 

خارج از ساختمان راه داشته باشد تا بتوان هنگام آتش سوزي به آمك شير آتش 

 .ب را به شبكه تغذيه نمود نشاني محوطه و پمپ ماشين آتش نشاني آ
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