


مقدمه

سااختمانهای بلناد طقان انیاامل  ملال کادند کاه در ساال . سال است که وجود دارند100ساختمانهای بلند بیش از 

ختمانهای نموناه ااای ابتادایل از ساا. سیستم ترمز ایمنل آسانسوراا توسن الیشاگریوز اوتای  اختاراش کاد1853

ه تمرکاااز طیالیتهاااای ا،تپاااادیس زیااادایش سااااز  اایل کااا. بلناااد را مل تاااواه در کاااهر نیویاااورا و کااای اگو یاطااات

مل سرمایه گذاریهای خطیر را میسر مل ساختس و محدود بوده طضا برای ساختمانها در نواحل مرکزی کهرااس  ا

س امااروز  بااه دلیاال رکااد جمییاات و توساایه ا،تپااادی در کااهراای م تلاا . اصاالل زیاادایش ساااختمانهای بلنااد بااود

.ساختمانهای بلند در تمام کهراا بوجود آمدند

طراحل ار ساختماه بلند نتیجه کوکاش اماانام مالامس میماارس مهندسایه سااز س مهندسایه م انیام و بار س و

.سایر مهندسیه مت پص و مشاوریه است



تعریف ساختمان بلند

ASHRAE : ساختمانل که ارتفاش آه بیشتر از(91m) 300ftباکد.

اربرد ساختمانل که بلند بوده آه تاثییرا  کادیدی بار طراحال و کا: انجمه مس ه اای کهری و ساختمانهای بلند

.آه داکته باکد

کاه در آه سااختماه بلنادس سااختمانل اسات: کنفران  بیه المللل در مورد ایمنل آتش سوزی در سااختمانهای بلناد

ش ت لیااه ارااطراری  ملاال ن اکااد و در انیااام حریاای بایااد بااه دلیاال زیاااد بااوده ارتفاااش ساااختماهس از دروه بااا آتاا

.م ارز  کرد



سیستم لوله کشی فاضالب1-
مقدارفاضالب

لوله کشی فاضالب

در لوله کشاال طاراااخ ساااختمانهای بلنااد بایااد بااه دو مورااوش ساار ت جریاااه و طشااار جریاااه توجااه خااا 

ط اای روه اااای منسااو لوله کشاال طاراااخ س باارای جلااوگیری از اطاازایش ساار ت باایش از حااد در لولااه اای.داکاات

از اطاازایش ساار ت (offset)ط قااه بااا اجااراو یاام دوخاام 15-20 مااودی طاراااخ بایااد در ساااختمانهای بلنااد در ااار 

کاده در دیدگااهای جدید وجود چنیه دو خم اایل الزامال نیسات زیارا اطازایش سار ت موجار بیشاتر. جلوگیری کرد

اصط اا در جدار  لوله مل کود که خود با ث کااش سر ت خوااد کاد و در یام سار ت خاصال باه حالات تیاادل 

.مل رسد



طاراخلوله کشلطراحل16-4-2

کلیا 16-4-2-1

طراحلاززیشاطا ا (ال 

هککودطراحلطوریساختماهسساز ومیماریتثسیسا ساایب شبیهکاملاماانیلبابایداالولهمسیر(خ

.گرددحفظکاملطوربهساختمانلاایواحداستقالوباکدطراامجاامهدراالولهبهدسترسلام اه

(  در مجتمع اای ساختمانل)لوله اای طاراخ ار واحد ساختمانل باید در محدود  ملم اماه واحدس و یا در مشا ا  

  ور لوله اای طاراخ اختپاصل یم واحد از اماا خپوصل سایر واحد اای ساختمانل مجاز نمل . نپر کود

.باکد

کاخه اای اطقلس لوله اای ،ائمس دو خم16-4-2-5

س برای اتپال به لولة ،ائم طاراخس ن اید از واحد مجاور آه (خانه یا آزارتماه)لولة  اطقل طاراخ بهداکتل یم واحد 

.  ور کند

.میلل متر باکد100حداکثر ،طر نامل کاخه اطقل طاراخ ن اید بزرگتر از 

.توالت خپوصل متپل کود8توالت  مومل یا 5به ار کاخه اطقل طاراخ ن اید بیش از 



طاراخ،ائملوله(خ

تغییرگرا.بماندیابتآهطولتمامدرداردسام اهکهجائلتاباید(،سمتتریهزاییهدر)طاراخ،ائملولة ،طر(1)

تریهزاییهرد،ائملوله،طرنپ ازکمترلوله،طرن ایدحالتلایچدرباکدناگزیرباالط قا در،ائملوله،طر

.باکدآه،سمت

صور رد.کودزرایزخمدوبردهکاربهازوکودنپرمستقیماستمم هکهجایلتابایدطاراخ،ائملولة(2)

.کودر ایتباید"پ"(5-2-4-16)ردی الزاما ،ائمسلولهرویخمدواجرای

ست کمدبایدمل کودمتپل،ائملولة بهکهطاراخاطقلکاخةزاییه تریهوآخریهط قهس3تاساختماه اایدر(3)

طاصلهایهط قه5تاط قه3ازبلندترساختماه اایدر.باکد،ائملولهزاییهزانوئلزیرازباالترمیلل مترس450

-16)کمارةک ل).باکدط قهیمارتفاشبرابربایدط قه5ازبلندترساختماه اایدرومیلل متر750کمدستباید

.کودر ایتبایدنیزاطقلخمدوجملهاز،ائمسلولة امتدادتغییراردرانداز  ااایه."(خ"(4-2-5

لولةبهدرجه45حداکثراتپاال بابایدمل ریزدساطقلاصلللولةبهراط قا طاراخکهطاراخ،ائملولة (4)

.کودمتپلاطقل

هلولبهن ایدطاراخاطقلکاخهایچآهازبیدلوله،طربرابر10تاوطاراخ،ائملولةزاییهزانوئيطاصلةدر(5)

.کودمتپلطاراخاطقل



تعداد طبقات 

ساختمان
"L"کمترین مقدار 

سه طبقه و کمتر

چهار و پنج طبقه

ترشش طبقه و بیش

میلمتر450

میلمتر 750

به اندازه ارتفاع یک

طبقه





دوخم(پ

طاراخر تسکااش.کوداجراخمدوبابایدطاراخ،ائملولةباکدسناگزیرطاراخ،ائملولة امتدادتغییراگر(1)

دییرطرفاز.مل کودخمدوباالیدرآهبهنزدیماطقلکاخةرویمی وسطشارایجادموجرخمسدودر

با.ندمل کایجادسیفونلم شخمدوزائیهدرآهبهنزدیم اطقلکاخةرویزرسمقطعباطاراخجریاهادامة

ازیدبو، لسیفوه اایاوابندآخک ستهازتاکردمحدودراایرایهبایدمقررا از،سمتایهن ا ر ایت

.کودجلوگیریدوخم

مساویائمس،امتدادبهنس تلولهامتدادتغییرکهاستحالتلدر،ائمخمدو.باکداطقلیا،ائماستمم هخمدو(2)

نامید اطقلخمسدوباکددرجه45ازبیش،ائمامتدادبهنس تلولهامتدادتغییراگر.باکددرجه45ازکمتریا

.مل کود

درکهایطلکردرمیرگیردانجامطاراخ،ائملولهم نایبرباید،ائمخمدوزاییهوباال،ائملولهگذاریانداز (3)

.استآمد (4")پ("5-2-4-16)ردی 

م،ائلولة بهطاراخاطقلکاخة ایچخمسدوزاییهمیلیمتر600تا،ائمدوخمباالیمیلیمتر600محدودة دراگر(4)

م،ائخمدوبرایبایدصور ایهغیردرکوداجرااواکشبدوهتواندمل،ائمخمدونشودسمتپلدوخمیاو

خمسدوو،ائملولهاسمل،طریاوباکدط قه5ازکمترخمدوباالیط قا تیداداین همیرکودنپراواکش

.کودگذاریانداز طاراخاصللاطقللولهم نایبر



خمدواالیبقائملوله.گیردانجامفاضالباصلیافقیلولهمبنایبربایدافقیخمدوافقیقسمتگذاریاندازه(1)

لولهمبنایبریاوخمدوافقیقسمتبرابربایدخمدوپایینقائملولهوفاضالبقائملولهمبنایبربایدافقی

کهکدامهرشود،میتخلیهآنبهخمدوپایینوباالدرکهبهداشتیلوازمD.F.Uمجموعوفاضالبقائم

.شودگذاریاندازهباشد،بزرگتر

اینغیردرباشدهواکشبدونتواندمیخمدوباشدطبقه5ازکمترافقیخمدوباالیطبقاتتعداداگر(2)

گتربزراندازهیکخم،دووپایینوباالقائمهایلولهاینکهمگرشودنصبهواکشخمدوبرایبایدصورت

طحسکهشودحاصلاطمینانوشودگذاریاندازهبهداشتیلوازمتعدادآنبراینیازمورداصلیافقیلولهاز

ئمقالولهنیازموردمقطعسطحمجموعازکمترافقی،وقائمهایلولهازقسمتیهیچدرفاضالبلولهمقطع

.نباشد(11-2-5-16)ردیفطبقدوخمهواکشلولهیکوبهداشتیلوازمتعدادآنبرایفاضالب

.باشد(11-2-5-16)ردیفطبقبایدخمدوبرایهواکشنصب(3)

دوبرایهواکشنصبباشد،فاضالبافقیشاخةاتصالپایینترینوآخرینازپایینترقائم،لولةخمدواگر(4)

.نیستالزمخم











جمع آوری ، انتقال ، تصفیه فاضالب

بکه نوع تصمیم گیری درمورد نحوه دفع فاضالب بستگی به وجود یاعدم وجود ش 

.فاضالب شهری درمحل اجرای پروژه دارد

عدم وجود شبکه فاضالب شهری:

ودفع پسآب آن (SEPTIC TANK)تصفیه بی هوازی 

تصفیه هوازی وکاربرد پسآب آن

وجود شبکه فاضالب شهری:

دفع فاضالب باالتر از تراز منهول فاضالب شهری

دفع فاضالب پایین تر از ترازمنهول فاضالب شهری



استفاده از پساب تصفیه فاضالب سیاه وخاکستری

:فاضالب خاکستری شامل 

 فاضالب خروجی روشویی

فاضالب خروجی وان وزير دوشي

فاضالب خروجی ماشین ولگن لباسشویی

:مواردمجاز  استفاده از آب خاکستری

فالش تانک وفالش والو برای شستشوی توالت ويورينال

آبیاری زیرسطحی فضای سبز گیاهان بامصرف غیرخام

بهداکتللوازمکستشویبرایروزاردرنیازموردآخحجمبرابردوبایدم زهگنجایشحدا،ل1-2-9پ

.ن اکدکمترلیتر190ازصور اربهوباکد(2-1-9)پدرمندرج

.کودمحدودورودیطاراخسا ت72ذخیر برایبایدم زهگنجایشحداکثر2-2-9پ







جمع آوری ودطع آخ باراه وآبهای سطحل

ه اای آخ طشار لوله کشال آخ بااراه در سااختمانهای بلناد مل تواناد بسایار زیااد باکاد بناابرایه در انت ااخ جان  لولا•

 قاا  توسان در لوله کشل اای طاراخ به دلیل این ه میموالً در ط. باراه در ساختمانهای بلند باید د،ت کاطل بیمل آید

تفااو  در ایاه. سروی  اای بهداکتلس ارت اط به آتمسافر صاور  مل گیارد اطازایش طشاار چناداه نیراه کنناد  نیسات

ه و مورد طشار لوله کشل آخ باراه و طاراخ در مقررا  ملل سااختماه ایاراه در ب اش آزماایش لوله کشال آخ باارا

.طاراخ به وروح بیاه کد  است

لزوم زیش بینل ت لیه یانویه آخ باراه بام•

دطع آخ باراه وآبهای سطحل•



سیستم لوله کشل آخ سرد و گرم مپرطل2-

له اار دو مساه. یم ساختماه بلند باا دو مساهله اساسال در رابطاه باا طارح سیساتم آخ مپارطل مواجاه اسات

.مرت ن با تثمیه طشار در نقاط مپرف در محدود  اای مش ص است

،رارساختماهب شمرتفع تریهدرکهاستتجهیزاتلبرایمناسرطشارتامیهروهمسهلهساولیه•

5/5بایدبهداکتللوازمکیراایزشتدر، ولموردطشارکمتریهایراهساختماهمللمقررا ط ی.دارند

درصفحا )"خ("5-3-3-16)کمار جدولدرم تل تجهیزا برايالزمطشارمقدارحدا،ل.باکدآخمترستوه

استکد داد نشاه(بیدي

ساامت مسااهله دومس روه جلااوگیری از ازدیاااد طشااار باایش از حااد باارای تجهیزاتاال اساات کااه در زاااییه تریه ،•

آخ ط اای مقااررا  ملاال ساااختماه ایااراهس حااداکثر طشااار آخ کاا    لوله کشاال توزیااع. ساااختماه وا،ااع کااد  اند

.متر ستوه آخ بیشتر باکد40مپرطلس در زشت کیراای لوازم بهداکتلس در ورییت بدوه جریاه ن اید از 



بااه (Booster pump)یااا سیسااتم زمی اااای تقویاات طشااار (Elevated Tank)آخ از طریاای منااابع مرتفااع 

بارای محاادود کارده طشااار باه ساطب مااورد ، اولس ساااختماه باه چناادیه منطقاه ی  مااودی. سااختماه تغذیاه مل کااود

های کاااش ایه کار که با در نظر گرطته منابع ذخیار  در ترازااای متفااو  یاا اساتفاد  از ایساتیاا. تقسیم مل گردد

ط قااه باکااد تااا طشااار در زاااییه تریه 15طشااار صااور  مل گیاارد مسااتلزم ایااه اساات کااه ااار منطقااه متشاا ل از حاادود 

.ط قه ی ار منطقه در حد مقادیر مجاز تیییه کد  در مقررا  ملل ساختماه با،ل بماند



طرحمفهومیسیستمهایتامینفشاردرشبکهآبرسانی



مپرطلآختوزیعلوله کشلطراحل16-3-3

کلیا 16-3-3-1

بینلزیشبایدباکدسملمشتراااواحدمپرطلآخکشللولهکهتجاریسیاواداریمس ونلساایمجتمعدر(پ

.آید ملبهواحدارانشیاخرویآخجریاهگیریانداز لوازمنپربرایالزماای



لوله اامسیر16-3-3-3

هککودطراحلطوریساختماهسساز ومیماریتثسیسا ساایب شبیهکاملاماانیلبابایداالولهمسیر(ال 

.گرددحفظکاملطوربهساختمانلاایواحداستقالوباکدطراامجاامهدراالولهبهدسترسلام اه

اایمجتمعدر)مشا ا دریاوواحدساماهملممحدود دربایدساختمانلواحدارمپرطلآخاایلوله(1)

اایواحدسایرخپوصلامااازواحدسیماختپاصلمپرطلآخاایلوله  ور.کودنپر(ساختمانل

.باکدنملمجازساختمانل



آخجریاهمقداروطشار16-3-3-5

ن ایدریاهجبدوهورییتدربهداکتلسلوازمکیراایزشتدرمپرطلسآختوزیعلوله کشلک  هآخطشارحداکثر(ال 

.باکدبیشتربار4از

درتلسبهداکلوازمکیراایزشتآخ  طشارکهباکدانداز  ایبهمل دادانشیاخساختماهبهکهک  ه ایطشاراگر(1)

طشارسدییرتثییدموردروه ااییاتثییدموردطشارتنظیمکیرنپربابایدباکدبار4ازبیشجریاهسبدوهحالت

.دادکااشآهسازکمتربهنیازحسربریابار4تاراآه

-3-16)کمار جدولدرکد داد نشاهطشارتثمیهبرایمل دادسانشیاخساختماهبهکهکهریک  هطشاراگر(1)

تثییدموردتمسیساریاطشارتانمزمیسبوستر)آخطشارداندةاطزایشسیستم ااینپربابایدن اکدسکاطل"خ("3-5

زشتدرجریاهطشارکهداداطزایشتاحدیراآخطشار(2-6-3-16)کمار ردی درمندرجالزاما ر ایتو(دییر

.ن اکدجدولار،امازکمتربهداکتلسلوازمکیراای

و"خ"(5-3-3-16)جدولط یبهداکتللوازمکیراایزشتآخطشارحدا،لتثمیهبرایبلندساختماه  اایدر(پ

دوبهارتفاشدرساختماهبایدتثییدسباولزومصور درس(بار4)بهداکتللوازمکیراایزشتآخطشارحداکثرر ایت

.کودتقسیممنطقهچندیا

برایدب(ملمیا)ساختماهمپرطلآختوزیعلوله کشلطراحلومحاس ا باکدسمتغیرکهریک  هآخطشاراگر(ث

.گیردصور کهریک  هآخطشارحدا،لاساس



لوازم بهداشتی

حداقل مقدار فشار آب

پوند بر اینچ مربعمتر ستون آب

5/58وان

1420وان با شیر ترموستاتیک

2/74بیده

1420بیده با شیر ترموستاتیک

5/58شیر مخلوط

5/58ماشین ظرفشویی خانگی

5/58آب خوری

5/58لگن رختشویی

5/58دستشویی

5/58دوش

1420دوش با شیر ترموستاتیک

5/58شیر سرشلنگی

5/58شیر آفتابه

5/58سینک با سینی

5/58سینک آشپزخانه خانگی

5/58سینک شستشوی عمومی

1725یورینال با فالش والو

1725توالت با فالش والو

5/58توالت با فالش تانک

حداقلمقدارفشارجریانآبدرپشتشیرهایلوازمبهداشتی": ب( "5-3-3-16)جدول



10متر ستوه آخ و اطت طشار در کنتور در حداکثر   ور جریاه 50اگر طشار آخ کهر در ورودی کنتور 

متر ستوه آخ باکدس حداکثر و حدا،ل ارتفاش لوازم 5متر ستوه آخ و حداکثر اطت طشار مسیر لوله کشل 

بهداکتل با سیستم طاه تانم از محل نپر کنتور چقدر باید باکد؟

:حالت بدوه جریاه

Hmin=50 - 40 =10 

m               

Hmax=50 – (10+5+5/5) =29/5 m              

:حالت دارای جریاه

m10= اطت کنتور 

m5= اطت مسیر 

m5/5= حدا،ل طشار الزم در باالتریه مپرف کنند 



لوازم بهداشتی

حداکثر فشار آبحداکثر مقدار جریان

پوند بر اینچ مربعبارگالنلیتر

460(دقیقهدر )1/6(در دقیقه)6دستشویی خصوصی

460(در دقیقه)0/5(در دقیقه)2دستشویی عمومی

دستش  ویی ب  ا ش  یربرقی

خودکار
460(در دقیقه)1/6(در دقیقه)6

460(در دقیقه)2/1(در دقیقه)8دوش

460(در دقیقه)2/1(در دقیقه)8سینک

460(در هر ریزش)0/5(در هر ریزش)2یورینال

توالت
دو حالته

(در هر ریزیش)6و 3

دو حالته

(در هر ریزیش)1/6و 0/8
460

460(در دقیقه)1/6(در دقیقه)6شیر آفتابه

حداکثرفشارومقدارمصرفآبدرلوازمبهداشتی": ت( "5-3-3-16)جدول



آخطشارتنظیموسازیذخیر 16-3-6

سازیذخیر 16-3-6-1

:مل گیردصور زیرمنظوراایبهتثییدسباولزومصور درآخذخیر  سازی(ال 

هبکهریک  هازورودیآخکهموا،یلدرساختماهمپرطلآختوزیعلوله کشلدرآخ،طعازجلو گیری(1)

کود،طعدییرس لت ااییاتیمیر لتبهساختماه

.نشودمنتقلکهریآخک  هبهساختماهدرآخمپرفحداکثرمقدارکهآهبرای(2)

.ساختماهمپرطلآختوزیعلوله کشلنیازموردآخطشارکنترل(3)

بلندساختماه اایدرآختوزیعمنطقه بندی(4)

کهریآخک  هازحفاظتمنظوربه(5)

دستگنجایشباآخذخیر م زهبایدآزارتمانلواحدد ازبیشیاط قه3ازبیشمس ونلساختماه اایدر(خ

.کودزیش بینلنفراربرایلیتر75کم

آخم زهمحل(پ

آخذخیر م زهحفاظت( 

آخذخیر م زهاتپاال (ث



باکدسلیتر1000ازبیشم زهحجماگر.کودنپروصلو،طعکیربایدم زهبهآخورودیلولهروی(1)

آخماندهراکدازتاگیرند،راراممقابلدروم زهسمتدودربایدآخورودیداانهوخروجلداانه

.کودجلوگیری

طوربهم زهدوکمدستم زهیمجایبهبایدباکدسلیتر4000ازبیشآخنیازموردذخیر حجماگر(2)

بهبایدم زهارحالتایهدر.نشود،طعآخم ازهسازی لکردهتمیزیاتیمیرانیامتاکودنپرموازی

اکشاولولهوسرریزلولهت لیهسکیرکنترلسکیرآخسخروجلوورودیکیراایبهمستقلوجداگانهطور

.باکدمجهز

رابرببایدکمدستم زهسچندیادوگنجایشمجموشباکدسم زهیمازبیشذخیر م ازهتیدادکهحالتلدر(3)

.باکدنیازموردذخیرةحجم

گنجایش مخزن 

(لیتر)ذخیره آب 

قطر نامی لوله تخلیه

اینچمیلی متر

2500251تا 

5000401تا 2501

10000502تا 5001

20000652تا 10001

30000803تا 20001

300001004بیش از 

قطرلولهتخلیهمخازنذخیرهآب(: 5" )ث( "1-6-3-16)جدولشماره



تنظیم طشار آخ16-3-6-2

س باید ی ل از برای تثمیه یا تنظیم طشار در ک  ه لوله کشل توزیع آخ مپرطل ساختماهس در موارد لزوم و با تثیید( ال 

:سیستم اای زیر یا ترکی ل از آه اا طراحل و نپر کود

زمی و م زه ذخیر  مرتفع-

زمی و م زه تحت طشار بدوه دیاطراگم-

با دیاطراگم-زمی و م زه تحت طشار-

سیستم اطزایش طشار بدوه م زه تحت طشار-

کیر طشار ک ه از نوش ،ابل تنظیم -

.نپر مستقیم زمی روی لوله انشیاخ آخ کهر مجاز نیست•

زمی و م زه ذخیر  مرتفع( خ

س در مورد محل استقرارس حفاظتس اتپاال  و دییر الزاماا  م اازه ذخیار  "ذخیر  سازی( "1-6-3-16)ن اتل که در •

.آخ مقرر کد  استس در مورد م ازه ذخیر  مرتفع نیز باید ر ایت کود

بدوه دیاطراگم-زمی و م زه تحت طشار( پ

.در ایه سیستم باید روی م زه یا کل تور خروجل زمیس کیر اطمیناه مورد تثیید نپر کود•

.طشاری نپر کود.طشار اوای داخل م زه باید به کمم کمپرسور اوا تثمیه کود•



دیاطراگمل–زمی و م زه تحت طشار (  

سیستم اطزایش طشار بدوه م زه تحت طشار( ث

قرر کاد  در ایاه انت اخ و تنظیم ایه سیستم باید به ترتی ل باکد که حدا،ل طشار مورد نیاز زشت کیراای برداکت آخس م•

یجااد خودکار تنظیم کند و روی کیراای برداکت آخ طشاری بیش از آه چه در ایه مقررا  مییه کاد س اطورم حث را به 

.ننماید

از کیر طشار ک ه یا ار سیستم کااش طشار دییرس باید کیر اطمیناه •

کااش طشار آخ( ج

 حاث از اگر طشار ورودی به لوله کشل توزیع آخ مپرطل ساختماه یا ،سامتل از آهس بایش از ار،اامل باکاد کاه در ایاه م•

طشاار آخ تاا مقررا  مییه کد  استس باید کیر طشار ک ه ،ابل تنظیم یا ار سیستم مورد تثیید دییریس به منظور کاااش

.میزاه مورد نیازس نپر کود

.دروی لوله خروجل از کیر طشار ک ه یا ار سیستم کااش طشار دییرس باید کیر اطمیناه طشاری نپر کو•



بررررررررایتوزیرررررررعآبدربرررررررین

: طبقررات،دوشرریوهوجرروددارد
تغذیرررررررررررهروبرررررررررررهپرررررررررررایین

downfeedوتغذیررررررررهرو

درروش. upfeedبررررهبرررراال

تغذیرررررهروبرررررهپرررررایین رررررون

هطرروالنیترینمسرریرمربرروطبرر

طبقررررهایاسررررتکررررهکمترررررین

نارتفاعرادارد،توزیعآببی

ذیررهطبقرراتبهترررازسیسررتمتغ

.روبهباالخواهدبود



کااه کااامل جی ااه اا و آبپاه اااای خودکااار آتش نشااانل اساات نیااز اماننااد سیسااتم (wet)در سیسااتم آتش نشااانل  تاار 

:آبرسانلس منطقه بندی  مودی به دو دلیل اصلل انجام مل گیرد

آال  باا توجاه باه طشاار مجااز لولاه ااس اتپااال س کایر)محدود کرده مقدار حداکثر طشار کار سیستم و  اجزاو آه •

...( و

داا و ط ای اساتاندار( آبپاه ااای خودکاار و جی اه اای آتش نشاانل)تثمیه حدا،ل طشار مورد نیاز برای تجهیازا  •

دستورالیمل اا

رسانل و یم روه ساد  برای منطقه بندی  مودی سیستم آتش نشانلس ی ساه در نظر گرطته منطقه اای  مودی آب

در اینپور  از امااه م اازه ذخیار  آخ موجاود در ط قاا  میاانل مل تاواه بطاور مشاترا بارای . آتش نشانل است

.تثمیه آخ مپرطل و آتش نشانل استفاد  کرد



س  او  بر دو  امل تثییرگذار که برای سیستم اای تر در بااال ذکار کاد(Dry)در مورد سیستم خشم آتش نشانل 

زیااد و،تل تیداد ط قا  یا سطب ار ط قه بسایار. حجم آخ دروه ار منطقه نیز یم  امل محدود کنند  خوااد بود

باکااد کاااید زاار کااده اولیااه سیسااتم خشاام در انیااام و،ااوش آتش سااوزی مسااتلزم تزریاای آخ چناادیه خااودروی

یساتم بناابرایه چنانهاه حجام آخ دروه لوله کشال اای س. آتش نشانل باکد که  ماً زماه زیادی را تل  خوااد کرد

ل از و یاا ترکی ا( اطقال)خشم یم ساختماه زیاد باکاد بایاد آه را باه چناد منطقاه  ماودی یاا چناد منطقاه ساطحل 

.ار منطقه دارای کیر سیامل م پو  به خود خوااد بود. منطقه بندی  مودی و سطحل تقسیم کرد


