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 كلیبت: فصل اٍل

 :زاهٌِ كبرثزز  -1-1

، (Selection)ايٗ اوشب٘ؽاـؼ ٔمؽٔبر القْ خٟز ا٘شػبة

، سؼٕيف ٚ (Inspection)، ٘ظبـر ٚ ثبقـوي(Installation)ّ٘ت

، ٚ سىز سدٟيكار ا٘فبء ضفيك لبثُ ضُٕ (Maintenance)ٍٟ٘ؽاٌز

 .ـا ففاٞٓ ٔي ٕ٘بيؽ

 : ّسف -6-2

ايٗ اوشب٘ؽاـؼ ثٝ ٔٙظٛـ اوشفبؼٜ ٚ ـإٞٙبيي اٌػبَ ٔفسجٗ ثب ففآيٙؽٞبي 

اٌز ا٘شػبة، غفيؽ، ّ٘ت، سأييؽ، ؼـخٝ ثٙؽي، ٘فاضي، سؼٕيف ٚ ٍٟ٘ؽ

 .سدٟيكار ا٘فبء ضفيك لبثُ ضُٕ، ففاٞٓ ٌؽٜ اوز

 

 :ٍاحسّب -6-3

آٔؽٜ  1-1ٚاضؽ ٞبي ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٚ ٔفايت سجؽيُ آٖ ؼـ خؽَٚ ٌٕبـٜ 

  .اوز

 
Metric Units of Measurement 

 

 

 



 

 

لجُ اق ٌفٚع فُّ خؽيؽ ثٝ اـائٝ يه وفي اق اِٙالضبر ٚ اغشّبـار ٔي دفؼاقيٓ سب ؼـ 

 ػجبـار ـويؽيٓ اق ػالئٓ ٚ ٚالٜ ٞبي اغشّبـي آٖ اوٙفبؼٜ ٕ٘بييٓآيٙؽٜ ٞفٌبٜ ثٝ ايٗ 

Fire Extinguisher  : ًغبٔٛي وٙٙؽٜ آس =F.E 

Extinguishing Agent  : ٜػبُٔ غبٔٛي وٙٙؽ =Agent یب عبهل 

=  (Aqueous Film-Forming Foam)وف ا٘فبء ضفيك فيّٕي ٌىُ اق ٘ٛع آثي 

AFFF 

 ٘ٛع فّٛئٛـٚدفٚسئيٗوف ا٘فبء ضفيك فيّٕي ٌىُ اق 

Foam) (Film-Forming Fluoroprotein  =FFFP 

  name plate= اِّبلي ٍٔػّبر فيكيىي ٚ ٌيٕيبيي غبٔٛي وٙٙؽٜ آسً  ِفطٝ

ٕٔٙبً ؼـٔٛـؼ سؼبـيفي وٝ ؼـ فَّٛ ثؼؽ ؾوف ٔي ٌٛؼ ؼـِٛـر ِكْٚ اق اِٙالش السيٗ 

.آٖ اوشفبؼٜ ٔي ٌفؼؼ



 تعبریف ٍ هؾرصبت: فصل عَم

 :كلیبت -3-1

ؼأٙٝ ٌَٕٛ سؼبـيف ايٗ فُّ، ػٙبٚيٗ اوشفبؼٜ ٌؽٜ ؼـ ايٗ اوشب٘ؽاـؼ ـا ؼـ 

ثفٔي ٌيفؼ ٚ خٟز ا٘الػبر ثيٍشف ٚ سؼبـيف وبّٔشف ٔي سٛاٖ ثٝ وشت ٔفخغ 

 .٘يك ٔفاخؼٝ ٕ٘ٛؼ Websterؼيٍفي ٘ظيف ففًٞٙ ِغبر 

 NFPAتعبریف ازاری ٍ رعوي  -3-2

 :تعبریف ٍ هؾرصبت كلي ٍ عوَهي -3-3

 ANSI(American National Standards Institute): وشب٘ؽاـؼٞبي ا٘ىشيشٛا

 ّٔي أفيىب

  Antifreeze Charge: ٌبـل ٔؽ يع 

  يه ٌبق ثي اثف غيف ـوب٘ب، ثي ثٛ ٚ ثي ـً٘ وٝ ٔبؼٜ  :زی اكغیس كزثي

 .ٔي ثبٌؽ B  ٚCٔٙبوجي خٟز ا٘فبء ضفيمٟبي والن 

  هَاز ؽیویبیي ذؾك (Dry Chemical :)  ؾـار غيّي ـيك دٛؼـ سفويجي اق

يب فىفبر آٔٛ٘يْٛ ثٛؼٜ ٚ  وٝ ٔؼٕٛالً ثفدبيٝ ثيىفثٙبر وؽيٓ، ثيىفثٙبر دشبويٓ

ثب يىىفي ٔٛاؼ ؾـٜ اي غبَ، ٔػّٖٛ ٌؽٜ سب ؼـ ثفاثف فٍفؼٌي ٚ خؿة 

 .ـ٘ٛثز ٔمبْٚ ثٛؼٜ ٚ لبثّيز خفيبٖ يبفشٗ ٔٙبوت ـا ؼاٌشٝ ثبٌؽ

  هَاز ؽیویبیي هزطَة(Wet Chemical:)  اق ٕ٘ىٟبي آِي يه ٔطَّٛ آثي

يب ٔؼؽ٘ي وٝ ثؼٙٛاٖ ػبُٔ ا٘فبء ضفيك ٔي سٛا٘ؽ ثب ٔٛاؼ لبثُ اضشفاق سفويت 

 .ٌفؼؼ

 ِؽیویبیي ذؾك هَاز عیغتن ثبسیبفت ثغت (Dry Chemical Closed 

Recovery System:)  ٜيه ويىشٓ وٝ ثٝ ـٌٚي ٔؼيٗ وبغشٝ ٌؽٜ سب اخبق

٘ؽاؼٜ ٚ اق آِٛؼٌي ػبُٔ ٘فٛؾ ٔٛاؼ غبـخي ـا ثٝ ؼاغُ ػبُٔ ثبقيبفز ٌؽٜ 

 .ثبقيبفشي خٌّٛيفي ٔي وٙؽ



 ِّبلَصًِ هَاز عیغتن ثبسیبفت ثغت (Halogenated Closed Recovery 

System)  : ٖويىشٕي وٝ خٟز ا٘شمبَ ػٛأُ ٞبِٛل٘ٝ ٔيبF.E  ٞب، خفيبٟ٘بي

ضبُٔ ٚ ٘يك ٌبـل ٔدؽؼ ٚ ثبقيبفز ضبُٔ ٞب ، ثّٛـسي وٝ ػٛأُ ٞبِٛل٘ٝ ثٝ 

 .ٌفيكي ٘ؽاٌشٝ ثبٌٙؽ، ثىبـ ٔي ـٚؼ( اسٕىفف)ٔطيٗ 

 ويّٙؽـٞبي ضبٚي  :عیلٌسرّبی فؾبر پبییيAgent ٜ٘يشفٚلٖ، ٞٛاي فٍفؼ ،

 F °70يب وٕشف ؼـ ؼٔبي  psi 500يب ؼيٍف ٌبقٞبي فٍفؼٜ وٝ فٍبـ ػّٕيبسي 

(21° C )ؼاـ٘ؽ. 

 ويّٙؽـٞبي ضبٚي ٘يشفٚلٖ، ٞٛاي فٍفؼٜ، ؼي اوىيؽ  :عیلٌسرّبی فؾبر ثبال

 F °70ؼـ ؼٔبي  psi 500وفثٗ يب ؼيٍف ٌبقٞب وٝ فٍبـ ػّٕيبسي ثبالسف اق 

 .ؼاـ٘ؽ

 پَزر ذؾك(Dry Powder)  : ٔٛاؼ خبٔؽ دٛؼـي يب ٌفاِ٘ٛي ٌىُ وٝ خٟز

 .فّكار لبثُ اضشفاق اوشفبؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ D ا٘فبء ضفيك والن

 پبیؼ یب هًَیتَریٌگ الكتزًٍیكي(Electronic Monitoring) :  يه ـٚي

ثيٗ يه ا٘فبء وٙٙؽٜ ٚ ( ا٘شمبَ ؼاؼٜ ٞب ٚ ا٘الػبر) اـسجبٖ اِىشفٚ٘يىي

 ويىشٓ يب سدٟيك ٔٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي

  هحل اتصبلF.E (Extinguisher Bracket):  اثكاـ ٍٟ٘ؽاـيF.E  ٝو

غبَ ـا فيىه ٚ ٔطىٓ ثف ـٚي وٙٛش  F.E٘فاضي ٌؽٜ سب يه ٔؽَ 

 .ٔػشّف ثٛويّٝ لٙؼبر يب ٚوبيُ سىٕٝ اي ٌىُ ٍٟ٘ؽاـي ٕ٘بيؽ

  كبثیٌتF.E (Extinguisher Cabinet)  : ُيه ٔطفظٝ وفيغ اَِِٛٛ ٚ لبث

 .وٙبوبيي وٝ سدٟيكار ا٘فبء ضفيك ـا ٍٟ٘ؽاـي ٚ ضفبظز ٔي ٕ٘بيؽ

 Extinguisher Hanger  : اثكاـي وٝ خٟز ٍٟ٘ؽاـيF.E  ثّٛـر ػٕٛؼي

 .ثف ـٚي وٙص ؼيٛاـ اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ



 Extinguisher Inspection :  يه زه وفيغ ؼـٔٛـؼF.E  وٝ ٚٔؼيز

 .فؼبَ ٍ٘ؽٌي آ٘فا ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ٔي ؼٞؽ

 Extinguisher Maintenance :  ُٔيه ٔؼبيٙٝ ٚ آقٔبيً وبF.E  ٝو

 .ـا ٍٔػُ ٔي ٕ٘بيؽ F.Eسٕٕيٗ وبـوفؼ ٔإثف  ٚ ٕٔٙئٗ ضؽاوثف 

 Flammable Liquids of Appreciable Depth :  ٝٔبيؼبر لبثُ اٌشؼبِي و

 . ثبٌٙؽ  in ¼ؼاـاي ػٕك لبثُ اـقيبثي ثيً اق 

 Halogenated Agents : ٌبُٔ ايٗ  ػٛأُ ٞبِٛل٘ي وٝ ٘جك ايٗ اوشب٘ؽاـؼ

 :ٔٛاـؼ ٞىشٙؽ

، (HCFC)ٌبُٔ ٞيؽـٚوّفٚفّٛئٛـوفثٗ : (Halocarbons)ٞبِٛوفثٟٙب -1

ٚ  (PFC)، دففّٛئٛـٚوفثٗ(HFC)ٞيؽـٚ فّٛئٛـٚوفثٗ

  (FIC)فّٛئٛـٚيؽٚوفثٗ

 (Halon 1211)ثفٔٛوّفٚؼي فّٛئٛـٚٔشبٖ ٌبُٔ: (Halons)ٞبِٖٛ ٞب  -2

ٚ  Halon 1211ٚ ٔػّٖٛ  (Halon 1301)ثفٔٛسفي فّٛئٛـٚٔشبٖ

Halon 1301 (Halon1211/1301) 
 سىز فٍبـي يه غبٔٛي وٙٙؽٜ خٟز ثفـوي  :تغت ّیسرٍاعتبتیك

 ٔمبٚٔز ؼـ ثفاثف ٌىىشٍي ٘بغٛاوشٝ

 Loaded Stream Charge:  يه ويبَ غبٔٛي وٙٙؽٜ ثفدبيٝ آة وٝ اق يه

 .ٕ٘ه فّك لّيبيي ثؼٙٛاٖ وبًٞ ؼٞٙؽٜ ٘مٙٝ ا٘دٕبؼ ؼـ آٖ اوشفبؼٜ ٔي ٌفؼؼ

  فؾبر عزٍیظF.E :  فٍبـ ػّٕيبسي ٘فٔبَ وٝ ـٚي ويّٙؽـ يبname plate 

 .ٍٔػُ ٌؽٜ اوز F.Eيه 

  ا٘دبْ ػّٕيبر سؼٕيف، ٌبـل ٔدؽؼ يب سىز ٞيؽـٚاوشبسيه  :عزٍیظ ًوَزى

 F.Eثف ـٚي يه 

 Travel Distance : ِّٝديبؼٜ ـٚي ٚالؼي اق ٞف ٘مٙٝ ثٝ ٘كؼيىشفيٗ  فبF.E  



 Wetting Agent:  وًٍ وٙطي يه وٙىب٘شفٜ وٝ ثٝ آة أبفٝ ٔي ٌٛؼ سب

 .آٖ ـا وبًٞ ؼاؼٜ ٚ لبثّيز ٘فٛؾ ٚ اوذفي ٌؽٖ آٖ ـا افكايً ؼٞؽ

 تعبریف ٍ هؾرصبت ذبهَػ كٌٌسُ ّب -3-4

o Cartridge/Cylinder-Operated Fire Extinguisher : F.E ٞبيي وٝ ٌبق

 .لفاـؼاـؼ Agentغفٚخي اق آٖ ؼـ يه ٔطفظٝ خؽاوٙٙؽٜ اق ٔطفظٝ 

o F.Eّبی قبثل ؽبرص هجسز :F.E ٞبيي وٝ لبثّيز سؼٕيف وبُٔ ٌبُٔ ثبقـوي

ٞب، ٚ سىز Sealفٍبـ ؼاغّي ظفف، خؽاوبقي وّيٝ اخكاء اوشب٘ؽاـؼ ٚ 

 .ٞيؽـٚاوشبسيه ـا ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ

o ذبهَػ كٌٌسُ ّبی هغكًَي هَرز اعتفبزُ عوَم(General Use 

Residential F.E ) :  يهF.E  ٚ ٜوٝ ثّٛـر غبَ ثبقـوي ٚ سىز ٌؽ

 .خٟز اوشفبؼٜ ؼـ ؼاغُ ٚ غبـج ٔٙكَ وبـثفؼ ؼاـؼ

o يه  :ذبهَػ كٌٌسُ ّبی هغكًَي ثب ّسف ذبؿF.E  وٝ ٘فاضي ٚ سىز

ؼ وٝ ايٗ ٘ٛع غٙف ثب ٌؽٜ سب ثفاي ٘ٛع ٚيمٜ اي اق غٙفار وبـثفؼ ؼاٌشٝ ثبي

 .ثفزىت ٍٔػّي، سؼييٗ ٌفؼيؽٜ اوز

o ٍجذبهَػ كٌٌسُ ّبی ذَزذز(Self-Expelling F.E)  : F.E ٝٞبيي و

، فٍبـ ثػبـ وبفي ثفاي غفٚج غٛؼثػٛؼي ؼـ ؼٔبي ػّٕيبسي Agentؼـآٖ 

 .٘فٔبَ ـا ؼاٌشٝ ثبٌؽ

o ذبهَػ كٌٌسُ ّبی فؾبر ًگْسار (Stored-Pressure F.E) :F.E ٝٞبيي و

ٔٛاؼ ا٘فبءوٙٙؽٜ ٚ ٌبق غفٚخي، ٞفؼٚ ؼـ يه ٔطفظٝ سطز فٍبـ ٍٟ٘ؽاـي 

 .ٔي ٌٛ٘ؽ



 ًیبسهٌسیْبی عوَهي: فصل چْبرم
 فْزعت ثٌسی ٍ ثزچغت گذاری -4-1

 :ؽٌبعبیي هحتَای ذبهَػ كٌٌسُ ّب -4-2

، ٌبثّٖٛ يب ؼيٍف ػالئٓ tagثّٛـر ثفزىت،  F.Eا٘الػبسي وٝ ثبيؽ ثف ـٚي يه 

 :ٍٔػّٝ ليؽ ٌفؼؼ ٌبُٔ ٔٛاـؼ قيف ٔي ٌٛؼ

  ٘بْ ٚ ٍٔػّبرMSDS  ٖٚوبـغب٘ٝ ايِ ٔبؼٜ اي وٝ ؼـF.E ٚخٛؼ ؼاـؼ. 

  ِيىز غٙفار اضشٕبِي ٔٛاؼ ٔٛخٛؼ ؼـF.E  ٓٔٙبثك ويىشHMIS يب  

(Hazardous Materials Identification System) 
  ؼـ  %1ِيىز ٔٛاؼ غٙف٘بوي وٝ ؼاـاي غّظز ثيً اقF.E ٞىشٙؽ 

  ؼـ  %5ِيىز ٞف٘ٛع ٔبؼٜ ٌيٕيبيي وٝ ثيً اقF.E ٚخٛؼ ؼاـؼ 

 أٛي وٙٙؽٜ ٔٙبثك ثب ا٘الػبر ٔفثٖٛ ثٝ ٘ٛع غٙفار ٔٛاؼ ظMSDS 

  ٗ٘بْ وبـغب٘ٝ وبق٘ؽٜ يب آلا٘ه وفٚيه ؼٞٙؽٜ، آؼـن دىشي ٚ ٌٕبـٜ سّف

 آٟ٘ب

 :راٌّوبی زعتَر كبر ثب ذبهَػ كٌٌسُ -4-3

ثّٛـر ٔػشّف ٚ ٔفيؽ، ثفزىت ٌؿاـي ٌؽٜ ٚ  F.Eايٗ ـإٞٙب ٘يك ثبيؽ ثف ـٚي 

ٍٟ٘ؽاٌز آٖ ، ٘ظبـر ٚ ثبقـوي، ٚ سؼٕيف ٚ F.Eٌبُٔ ٘طٜٛ ّ٘ت، ٘طٜٛ وبـ ثب 

 .ثبٌؽ

 :ذبهَػ كٌٌسُ ّبی هٌغَخ -4-4

 :ايٗ غبٔٛي وٙٙؽٜ ٞب وٝ ثّٛـر قيف ِيىز ٌؽٜ ا٘ؽ، ثبيؽ اق وفٚيه غبـج ٌٛ٘ؽ

 F.Eٞبي وٛؼا اويؽ(Soda acid) 

  فْٛ ٞبي ٌيٕيبيي ( ٌُٔبfilm-forming agents) 

  (٘ظيف سشفاوّفيؽ وفثٗ) ٔبيؼبر لبثُ سجػيف 

 وبـسفيح ٞبي آثي(Cartridge-operated water) 

 Cartridge-operated loaded stream 



 F.E ٟٓٞبيي وٝ ؼاـاي دٛوشٝ ثف٘دي يب ٔىي اي ٞىشٙؽ وٝ ثب ِطيٓ يب دفذ ث

 َ ٌؽٜ ا٘ؽٔشُ

 F.Eٞبي ؼي اوىيؽ وفثٗ ثب ٘بقِٟبي ٌيذٛـي فّكي 

 F.E ٞبي ٘ٛع ٌبـل خبٔؽAFFF(وبـسفيح وبغؿي) 

 F.E َوبغشٝ ٌؽٜ ا٘ؽ 1971ٞبي آثي فٍبـٌيفي ٌؽٜ وٝ ديً اق وب 

  ٞف٘ٛعF.E ٓوٝ خٟز اوشفبؼٜ اق آٖ ٔدجٛـ ثٝ وفٚسٝ وفؼً٘ ثبٌي 

  ٞف٘ٛعStored Pressure F.E  َوبغشٝ ٌؽٜ ثبٌؽ 1955وٝ ديً اق وب 

  ٞف٘ٛعF.E  4ثب ؼـخٝ غبٔٛي وٙٙؽٌيB،  6B ،8B ،12B  ٚ16B 

 F.E آثي ِStored pressure  َ1976ثب ثؽ٘ٝ فبيجفٌالن وٝ ديً اق وب 

 ؼٜ ثبٌؽوبغشٝ ي

  غبٔٛي وٙٙؽٜ ٞبي ٘ٛعDry chemical stored pressure  ًوٝ دي

وبِٝ ثؼؽي يب ٞيؽـٚسىز  6وبغشٝ ٌؽٜ ا٘ؽ ثبيؽ ؼـ سؼٕيفار  1984اق اوشجف 

 .ثؼؽي، ٞفوؽاْ قٚؼسف اسفبق ثيفشؽ، اق وفٚيه غبـج ٌٛ٘ؽ

  ٞفF.E  ٜوٝ ثٙبثف ؼوشٛـاِؼُٕ سؼٕيف ٚ ٍٟ٘ؽاـي وبق٘ؽٜ اي، ثٝ دبيبٖ ؼٚـ

ٞبي ٔٙىٛظ لفاـ ٌففشٝ ٚ ثبيؽ اق وفٚيه F.Eن ـويؽٜ، ؼـ ؼوشٝ ثٙؽي وفٚي

 .ٌفؼؼ غبـج



 اًتربة ًَع ذبهَػ كٌٌسُ قبثل حول: فصل پٌجن
 :ًیبسهٌسیْبی عوَهي -5-1

اقٔٙؽيٟبي اـائٝ ٌؽٜ ؼـ ٞب ثفاي يه ٔٛلؼيز ٔؼّْٛ، ثبيؽ ثٛويّٝ ٘يF.Eا٘شػبة 

 :فبوشٛـٞبي قيف سؼييٗ ٌفؼؼايٗ فُّ ٚ ثٙؽٞبي اـائٝ ٌؽٜ ثؼؽي 

 ٘ٛع آسً وٛقي ٞبيي وٝ ثيٍشف ـظ ٔي ؼٞؽ 

 ا٘ؽاقٜ ٚ ٚوؼز آسً وٛقي ٞبيي وٝ ثيٍشف ـظ ٔي ؼٞؽ 

 غٙفار ٔطيٙي ٘بٌي اق آسً وٛقي ٞب 

 ٌٗٚؼـ ٔطؽٚؼٜ ٔطّي وٝ آسً ( ؼـ ٔؽاـ خفيبٖ)سدٟيكار اِىشفيىي ـ

 وٛقي ثيٍشف ـظ ٔي ؼٞؽ

 ٌٗفايٗ ؼٔبيي ٔطي 

 ػٛأُ ؼيٍف 

 ثٌسی آتؼ ّبزعتِ  -5-2

آسً ٞبيي وٝ اق وٛغشٗ ٔٛاؼ لبثُ اضشفاق ٘ظيف  :Aآتؼ ّبی كالط  -5-2-1

 .زٛة، ٔٙىٛخبر، وبغؿ، الوشيه ٚ ا٘ٛاع دالوشيىٟب ثٛخٛؼ ٔي آيٙؽ

آسً ٞبيي وٝ اق ٔبيؼبر اٌشؼبَ دؿيف، ٔبيؼبر لبثُ  : Bآتؼ ّبی كالط  -5-2-2

ايٝ ـٚغٙي، ضالِٟب، الن ٚ فشي، ليفٞب، ـٚغٗ ٞب، ـٍٟ٘بي حاضشفاق، ٌفيه ٞبي ٖ

 .اِىّٟب ٚ ٌبقٞبي اٌشؼبَ دؿيف ثٛخٛؼ ٔي آيٙؽ

آسً ٞبيي وٝ اق سدٟيكار اِىشفيىي ؼـ ٔؽاـ :  Cآتؼ ّبی كالط  -5-2-3

 .خفيبٖ ثٛخٛؼ ٔي آيٙؽ

آسً ٞبيي وٝ اق وٛغشٗ فّكار لبثُ اضشفاق ٘ظيف :  Dآتؼ ّبی كالط  -5-2-4

 .دشبويٓ ٚ ِيشيٓ ثٛخٛؼ ٔي آيٙؽٔٙيكيٓ، سيشب٘يْٛ، قيفوٛ٘يٓ، وؽيٓ، 

 عیغتن زعتِ ثٌسی ذبهَػ كٌٌسُ ّب -5-3



ٞب ثبيؽ ثف ٔجٙبي يه ضفف ثبٌؽ وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٘ٛع ٚ F.Eؼوشٝ ثٙؽي  -5-3-1

 .ؼـ ٔٛـؼ آٖ ٔإثف اوز F.Eوالن آسٍي وٝ 

 F.E ٞبيي وٝ ثفاي ٔػب٘فار والنA يبB  اوشفبؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ ثبيؽ ؼاـاي يه

ٌٕبـٜ ـسجٝ ثٙؽي ديً اق ضفف ؼوشٝ ثٙؽي وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٌؽر ٘ىجي 

 .غبٔٛي وٙٙؽٌي اوز، ثبٌٙؽ

 (Classification of Hazards)زعتِ ثٌسی هربطزات  -5-4

اسبلٟب يب فٕبٞب ثبيؽ ثّٛـر وّي ثٝ  :زعتِ ثٌسی هربطزات هغكًَي-5-4-1

 .٘ٛاضي وٓ غٙف، غٙف ٔشٛوٗ ٚ دفغٙف سمىيٓ ثٙؽي ٌٛ٘ؽ

ٔػب٘فار ٔىىٛ٘ي وجه ثبيؽ ثؼٙٛاٖ ٔٛلؼيشٟبيي : هربطزات كن ٍ عجك -5-4-1-1

ٚ يب ٔٛاؼ لبثُ اٌشؼبَ  Aوٝ ٔمؽاـ ٚ اضشفاق دؿيفي ٔٛاؼ لبثُ اضشفاق والن 

ٌفٔبي آسً ،وٓ ديً ثيٙي ٔي  وٓ اوز ٚ ٌؽر ٘ىجي آقاؼوبقي Bوالن 

ايٗ ٔػب٘فار ٌبُٔ غٙفار آسً وٛقي ٔمبؼيف وٕي اق . ٌٛؼ، ؼوشٝ ثٙؽي ٌٛ٘ؽ

اق ٔٛاؼ  gal (3.8 L) 1ٚ يب ٔمبؼيف وٕشف اق  Aِٛاقْ ٚ اثبثيٝ لبثُ اضشفاق والن 

 .ؼـ يه اسبق يب فٕبي ٍٔبثٝ ، ٔي ٌفؼؼ Bلبثُ اٌشؼبَ والن 

٘فار ٔىىٛ٘ي ثبيؽ ثؼٙٛاٖ ٔٛلؼيشٟبيي وٝ ايٗ ٔػب :هربطزات هتَعط -5-4-1-2

، ؼـ ضؽ Bٚ يب ٔٛاؼ اٌشؼبَ دؿيف والن  Aٔمؽاـ ٚ لبثّيز اضشفاق ٔٛاؼ والن 

ايٗ . ٔشٛوٗ ثٛؼٜ ٚ آسً ثب ٘فظ ٔشٛوٙي ايدبؼ ٌفٔب ٕ٘بيؽ، ؼوشٝ ثٙؽي ٌٛ٘ؽ

،  Aٔٛلؼيشٟب، قٔب٘ي ايدبؼ ٔػب٘فٜ ٔي ٕ٘بيؽ وٝ اوجبة ٚ ِٛاقْ لبثُ اضشفاق والن

 Bـ اق ٔمؽاـ ٘فٔبَ لبثُ ديً ثيٙي ثبٌؽ يب ايٙىٝ ٔمؽاـ ٔٛاؼ لبثُ اٌشؼبَ والن ثيٍز

 .ثبٌؽ(  L 18.9سب 3.8) gal 5سب  1ؼـ يه اسبق يب فٕب، اق 

ثيٍشف اق ضؽ ٔؼَٕٛ ثبٌٙؽ ٚ  A  ٚBٔٛاؼ والن  :هربطزات ؽسیس -5-4-1-3

ٌىشفي آسً وفيغ ثبٌؽ؛ ٘ظيف ا٘جبـٞب، فٕبٞبي ٔشفاوٓ اق ٚوبيُ، اؼاـار يب 



اق  gal (18.9 L) 5وبـغب٘دبر ٚ يب خبٞبيي وٝ ؼـ يه اسبق يب فٕب ثيً اق 

 .ٔٛاؼ لبثُ اٌشؼبَ ٚخٛؼ ؼاٌشٝ ثبٌؽ

سٛخٝ لفاـ  ٞٓ ٔػب٘فار ٔىىٛ٘ي ٚ ٞٓ ضفبظز اق وبغشٕبٟ٘ب ثبيؽ ٔٛـؼ -5-4-2

ٌففشٝ ٚ ثبيؽ ثب سدٟيكار ٚ ويىشٕٟبي ا٘فبء ضفيك ثبثز ٘يك ؼـ ثفاثف آسً وٛقي 

 .ٞبي اضشٕبِي ٔطبفظز ٌٛ٘ؽ

F.E ٞبي ٔٛـؼ اوشفبؼٜ ثبيؽ ثّٛـر خبٔغ ٚ وبُٔ اوشفبؼٜ ٌٛ٘ؽ ٚ ٔثالً ؼـ ٔٛـؼ

القْ ٚ  A،B   ٚCٞبي والن F.E، اوشفبؼٜ اق  Cيب Bٔٙب٘ك ثب غٙفار والن 

 .رٔفٚـي ان

 ثزای هربطزات ٍیضُ F.Eاًتربة  -5-5

 Bآتؼ ّبی كالط  -5-5-1

5-5-1-1- F.E ّب ثزای آتؼ عَسی هبیعبت قبثل اؽتعبل تحت فؾبر ٍ گبسّبی تحت
 :فؾبر

  ا٘شػبةF.E ٗٞب ثفاي ايٗ ٘ٛع ٔػب٘فار ثبيؽ ثف ٔجٙبي سِٛيٝ ٞبي وبق٘ؽٌبٖ اي

 .سدٟيكار ٚيمٜ ِٛـر دؿيفؼ

 F.E ٞبيDry Chemical  ٖ10ِ ظففيز ثبال ثب ٚق lb(4.54 kg)  ٚ يب ثيٍشف

يب ثيٍشف ثفاي ضفبظز اق ايٗ ٘ٛع  lb/s(0.454 kg/s) 1وفػز غفٚج ٔٛاؼ 

 .ؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽأػب٘فار اوشف

 :آتؼ ّبی عِ ثعسی -5-5-2

 F.E ٞبيDry Chemical  ٖ10ِ ظففيز ثبال ثب ٚق lb(4.54 kg)  ٚ يب ثيٍشف

يب ثيٍشف ثفاي ضفبظز اق ايٗ ٘ٛع  lb/s(0.454 kg/s) 1وفػز غفٚج ٔٛاؼ 

 .ؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽأػب٘فار اوشف

 ( :حاللْبی قطجي)آتؼ ّبی ًبؽي اس هبیعبت اؽتعبل پذیز حالل زر آة-5-5-3

 F.E ٞبي ٘ٛعAFFF  ٚFFFP  ٘جبيؽ ثفاي ا٘فبء ضفيك ٘بٌي اق ايٗ ٘ٛع ٔبيؼبر

سفبؼٜ ٌٛ٘ؽ ، ٍٔف ٚ ٔطِّٟٛب، ٘ظيف اِىّٟب، اوشٗ، اوشفٞب، وشٟٛ٘ب ٚ ٘ظبيف آٖ ان



غبٔٛي وٙٙؽٜ، ثّٛـر اغشّبِي ؾوف ٌؽٜ  name plateآ٘ىٝ ثف ـٚي 

 .ثبٌؽ

ٞبيي ثفاي ضفبظز K : F.Eآتؼ ّبی ًبؽي اس عیبالت پرت ٍ پش كالط  -5-5-4

ـٚغٟٙبي ٌيبٞي يب ضيٛا٘ي ٚ ) اق سدٟيكار دػز ٚ دك وٝ اق ويبالر لبثُ اضشفاق

ثٛؼٜ ٚ ثفزىت ايٗ  Kاوشفبؼٜ ٔي وٙٙؽ، ثىبـ ٔي ـٚؼ وٝ ؼـ قٔفٜ والن ( زفثيٟب

 .والن ـا ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ

ٞبي ا٘فبء ضفيك سدٟيكار F.E :آتؼ عَسی تجْیشات الكتزًٍیكي -5-5-5

٘جمٝ ثٙؽي ٚ ثفزىت  Cان، ثبيؽ اق ٘ظف ٔػب٘فار، ؼـ والن اِىشفٚ٘يىي ضه

 .ٌؿاـي ٌؽٜ ثبٌٙؽ

 :هحیطْبیي كِ زارای اكغیس كٌٌسُ ّغتٌس -5-5-6

o  سٟٙبF.E اوشػفٞب ٚ ٞبي ٘ٛع آثي ثبيؽ ؼـ ٔطيٟٙبي ضبٚي اوىيؽ وٙٙؽٜ ٘ظيف

 .ٔػبقٖ ٌيٕيبيي ّ٘ت ٌٛ٘ؽ

o F.E ٞبيDry Chemicalٚق ّ٘ت ٌٛ٘ؽِ زٙؽ ٔٙظٛـٜ ٘جبيؽ ؼـ ٔطيٟٙبي ف. 



 ًصت ذبهَػ كٌٌسُ ّبی قبثل حول: فصل ؽؾن 
 كلیبت  -6-1

ٞبي ٔٛـؼ ٘يبق خٟز ضفبظز يه F.Eضؽالُ سؼؽاؼ : ّبF.Eتعساز  -6-1-1

 .ٔٙبثك ايٗ ٔجطث ٔطبوجٝ ٌفؼؼٔٛلؼيز، ثبيؽ 

ٞبي لبثُ ضُٕ ثبيؽ ؼـ ضبِز وبٔالً ٌبـل ٚ ٌفايٗ F.E : F.Eآهبزگي  -6-1-2

ٍٟ٘ؽاـي ٌؽٜ ٚ ثبيؽ ؼـ ٔٙب٘ك ٘فاضي ٌؽٜ، ضشي ؼـ قٔبٟ٘بيي وٝ اوشفبؼٜ ػّٕيبسي 

 .ٕ٘ي ٌٛ٘ؽ ٘يك ٍٟ٘ؽاـي ٌٛ٘ؽ

 ( :جبیگبُ)جبًوبیي -6-1-3

 F.E ٞب ثبيؽ ؼـ ٔٛلؼيز ٞبي ٚأص ٚ لبثُ ؼيؽ لفاـ ٌففشٝ ٌٛ٘ؽ سب ثٝ آوب٘ي

ؼـ ؼوشفن ثٛؼٜ ٚ ؼـ قٔبٖ ثفٚق آسً وٛقي ثشٛاٖ ثٝ وفػز اق آٟ٘ب اوشفبؼٜ 

 .ٕ٘ٛؼ

 F.Eٞب ٘جبيؽ اق ؼيؽ دٌٛيؽٜ ثٛؼٜ يب وؽـاٜ ٚالغ ٌٛ٘ؽ. 

  ؼـ اسبلٟبي ثكـي ٚ ٔٛلؼيشٟبي ٍٔػّي وٝ اق ٔٛا٘غ ؼيؽ ٕ٘ي سٛاٖ اخشٙبة

 .ٞب سؼجيٝ ٌفؼؼF.Eٚـقيؽ، ٚوبيّي ثفاي ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٔٛلؼيز 

 F.E ٞبي لبثُ ضُٕ، ثدكF.E ُٞبي زفظ ؼاـ، ثبيؽ ثب اوشفبؼٜ ٞفوؽاْ اق ٚوبي

 :ٚ٘ؽقيف ّ٘ت ي

 ـٚي يه لالة(hanger)   يب آٚيك ٕٔٙئٗ وٝ ثفايF.E ٜسؼجيٝ ٌؽ 

  َثف ـٚي يه دبيٝ غب(bracket)  ٜوٝ وبق٘ؽF.E ٜآ٘فا ففاٞٓ ٕ٘ٛؼ 

 ثفاي ثؼٕي اٞؽاف آٔبؼٜ ٌؽٜؼـ يه ـؼيف دبيٝ ٚيمٜ ن ٜ 

 ؼـ لفىٝ يب ٘بلسٝ ؼيٛاـي 

 F.E ُٞبيي وٝ ؼـٌفايٙي لفاـ ؼاـ٘ؽ وٝ اضشٕبَ ومٖٛ ٚ غفٚج اق ٔط

اوشمفاـٌبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ، ثبيؽ ثٛويّٝ لالثٟب يب سىٕٝ ٞبي غبِي وٝ وبق٘ؽٜ ثفاي 

 .غّجٝ ثف ايٗ ٌفايٗ ٘فاضي وفؼٜ، فيىه ٌٛ٘ؽ



 ارتفبع ًصت: 

 F.E 40ٞبيي وٝ ٚقٖ ٘بغبٍِّبٖ وٕشف اق lb(18.14 kg)  اوز ثبيؽ ؼـ

ثيٍشف ٘جبٌؽ،  ft (1.53 m) 5سب وف قٔيٗ اق  F.Eٔٛلؼيشي وٝ ثبالي 

 .ّ٘ت ٌفؼ٘ؽ

 F.E 40ٞبيي وٝ ٚقٖ ٘بغبٍِّبٖ ثيٍشف اق lb(18.14 kg) ثدك ) اوز

 ft 3.5سب وف قٔيٗ اق  F.Eثبيؽ ؼـ ٔٛلؼيشي وٝ ثبالي  ( زفظ ؼاـٞب

(1.07 m) ثيٍشف ٘جبٌؽ، ّ٘ت ٌفؼ٘ؽ. 

  فبِّٝ ثيٗ ا٘شٟبي دبييٙي  ٌفايٙيؼـ ٞفF.E  سب وف قٔيٗ ٘جبيؽ وٕشف اق

4in(102 mm) ثبٌؽ. 

 قبثلیت زیس ثزچغت: 

  ـإٞٙبي وبـ ثبF.E  ثبيؽ ثف ـٚيF.E  لفاـٌففشٝ ٚ ثٛٔٛش لبثُ ؼيؽ

 .ثبٌؽ

  ٓثفزىجٟبي ويىشHMIS وبِٝ،  6، ثفزىجٟبي سؼٕيف ٚ ٍٟ٘ؽاـي

ثفزىجٟبي سىز ٞيؽـٚاوشبسيه يب ؼيٍف ثفزىجٟب، ٘جبيؽ ثف 

 .ّ٘ت يب لفاـؼاؼٜ ٌٛ٘ؽ F.E( خّٛي)ـٚي

 قفغِ ّب ٍ كبثیٌت ّب: 

  ٜوبثيٙز ٞبي ٍٟ٘ؽاـ٘ؽF.E ،ٞب ٘جبيؽ لفُ ثبٌٙؽ ٍٔف ايٙىٝ ؼـ خبيي

F.E ،ٞب ؼـ ٔؼفْ اوشفبؼٜ ٘بثدبي اففاؼ ثؽغٛاٜ ثبٌٙؽ وٝ ؼـ ايّٙٛـر

 .ثبيؽ ثٝ ٚويّٝ اي خٟز ؼوشفوي أٙفاـي ٔدٟك ثبٌؽوبثيٙز 

 F.E ٞبيي وٝ ؼـ وبثيٙز ٞب يب ٘بلسٝ ٞبي ؼيٛاـي ٍٟ٘ؽاـي ٔي ٌٛ٘ؽ

ٌٙؽ وٝ ـإٞٙبي اوشفبؼٜ ٚ ػّٕىفؼ آٟ٘ب ـٚ ثٝ ثيفٖٚ ثبيؽ ؼـ ٚٔؼيشي ثب

 .ٚ ؼـ ٔؼفْ ؼيؽ لفاـٌيفؼ

 F.E ٞب ٘جبيؽ ؼـ ٔؼفْ ؼٔبٞبي غبـج اق ٔطؽٚؼٜ اـائٝ ٌؽٜ ثف ـٚي

 .، لفاـ ؼاؼٜ ٌٛ٘ؽ F.Eثفزىت 



 :ضس ید -6-1-4

 F.E ٞبيي وٝ ضبٚي آة ٞىشٙؽ ثب افكٚؼٖ ٔمؽاـي ٔؽ يع وٝ ثف ـٚي

name plate 40-سٛا٘ٙؽ ؼـٔطؽٚؼٜ ؼٔبيي قيف  سأييؽ ٌؽٜ، ٔي°F(-4°C) 

 .ػُٕ ٕ٘بيٙؽ

  ٔطِّٟٛبي وّفيؽ وّىيٓ ٘جبيؽ ؼـF.E ٞبيstainless steel اوشفبؼٜ ٌٛ٘ؽ. 

 Aّب ثزای هربطزات كالط F.Eًصت  -6-2

 : Aكالط ثزای هربطزات  F.Eاًساسُ ٍ جبیگبُ  -6-2-1

  ٜضؽالُ ا٘ؽاقF.E َٚٞب ثفاي ٔػب٘فار ؼـخٝ ثٙؽي ٌؽٜ، ثبيؽ ثفاوبن خؽ

 .ثبٌؽ 6-2

 
Fire Extinguisher Size and Placement for Class A Hazards 

           

  سب ؼٚ ػؽؼF.E  ٝ1٘ٛع آثي وٝ ٞفوؽاْ ؼـخ-A  ٗثبٌٙؽ، ٔي سٛا٘ٙؽ خبيٍكي

 .ٌفؼ٘ؽ A-2ؼـخٝ  F.Eيه 

  ؼٚػؽؼF.E  ٓ2.5آثي ثب ضد gal(6.46 L)  ٔي سٛا٘ؽ ثدبي يهF.E  ٝؼـخ

4-A وفبيز وٙؽ. 



  ؼـ خبيي وٝ فٕبي يه ٘جمٝ اق وبغشٕبٖ وٕشف اق ٔمؽاـ ٍٔػُ ٌؽٜ ؼـ

يؽ ففاٞٓ ثب وٕشفيٗ وبيك ديٍٟٙبؼي ثب F.Eخؽَٚ فٛق ثبٌؽ، ضؽالُ يه 

 .ٌفؼؼ

 Bّب ثزای هربطزات كالط F.Eًصت  -6-3

عوق قبثل ارسیبثي آتؼ ّبیي كِ هٌؾأ غیز اس هبیعبت اؽتعبل پذیز ثب  -6-3-1

 :زارًس

  ٜضؽالُ ا٘ؽاقF.Eَٚ3-6 ٞب ثفاي ٔػب٘فار ؼـخٝ ثٙؽي ٌؽٜ، ٔٙبثك خؽ 

 :ٔي ثبٌؽ

Fire Extinguisher Size and Placement for Class B Hazards 

 

 
 

  سب ومف وٝ ػؽؼF.E  ٘ٛعAFFF  يبFFFP  ُ2.5ثب ٌٙدبيً ضؽال gal 

(9.46 L) ـا وفبيز ٔي ٕ٘بيؽ ٔػب٘فار ٌؽيؽ ضفبظز اق ٘يبقٔٙؽيٟبي. 

  ؼٚ ػؽؼF.E  ٘ٛعAFFF يبFFFP   ً1.6ثب ضؽالُ ٌٙدبي gal (6 L)  ،

 .ٔػب٘فار ٔشٛوٗ ـا وفبيز ٔي ٕ٘بيؽضفبظز اق ٘يبقٔٙؽيٟبي 



  خٟز ثفآٚـؼٜ وفؼٖ ٘يبقٔٙؽيٟبي ضفبظز اق ٔػب٘فار ثب اوشفبؼٜ اق

F.E ،ثبيؽ فبِّٝ ثيٗ ؼٚ ٞبي ؼـخٝ ثبالسفF.E  50وٕشف اق ft(15.25 m) 

 .ثبٌؽ

 :هبیعبت اؽتعبل پذیز ثب عوق قبثل ارسیبثي -6-3-2

 F.E ثّٛـر سٟٙب ثفاي ٔػب٘فار ٘بٌي اق ٔبيؼبر ٞبي لبثُ ضُٕ ٘جبيؽ

 ft2 10اٌشؼبَ دؿيف ثب ػٕك لبثُ اـقيبثي ؼـ ٔطيٟٙبيي وٝ فٕب ثيً اق 

(0.93 m2) اوز، اوشفبؼٜ ٌٛ٘ؽ. 

 ٛٔقي ٔمؽٔبسي خٟز اوشفبؼٜ اق ؼـ خبيي وٝ دفوُٙ سطز آF.E ٞب لفاـ

٘جبيؽ  ٔٛـؼ آٔٛقي ا٘فبء ضفيك ايٗ ٔبيؼبر، ٔبوكيٕٓ وٙص ٔٙٙمٝؼاـ٘ؽ، 

 .ثبٌؽ ft2 (1.86 m2) 20ثيً اق 

 Cّب ثزای هربطزات كالط F.Eًصت  -6-4

6-4-1- F.E ٞبي ثب ؼـخٝ ثٙؽي والنC  ؼـ خبٞبيي وٝ ثب سدٟيكار اِىشفيىي ؼـ

 .ٔؽاـ خفيبٖ ٔٛاخٝ ٞىشيٓ، ثبيؽ اوشفبؼٜ ٌفؼ٘ؽ

يب ٔطيٗ  اِىشفيىي ٌبُٔ ٔٛلؼيشٟبيي وٝ غٛؼ سدٟيك 1-4-6اِكأبر ثٙؽ  -6-4-2

 .ف آٖ ؼـ ٔؼفْ آسً اوز، ٔي ٌفؼؼا٘فا

ٞب ثبيؽ ثف ٔجٙبي F.Eاوز،  Bيب  Aزٖٛ آسً وٛقي، يه ٔػب٘فٜ والن  -6-4-3

اق خٟز وبيك ٚ ٔٛلؼيز ٔىب٘ي، ؼـ٘ظف ٌففشٝ  B يب Aثيٙي ٔػب٘فار والن  يًح

 .ٌٛ٘ؽ

 Dّب ثزای هربطزات كالط F.Eًصت  -6-5

6-5-1- F.E ٞب يب ػٛأُ ا٘فبء ضفيك ثب ؼـخٝ ثٙؽي والنD  ًثبيؽ ثفاي آس ،

 .وٛقي ٞبي ٘بٌي اق فّكار لبثُ اضشفاق ثىبـ ثفؼٜ ٌٛ٘ؽ

6-5-2- F.E 75ٞب يب ويبالر ا٘فبء ضفيك، ٘جبيؽ ؼـ فٛاُِ ثيً اق ft (23 m)  اق

 .لفاـ ٌيف٘ؽ Dٔػب٘فار والن 



6-5-3- F.E ويبالر ا٘فبء ضفيك ثفاي ٔػب٘فار والن يب  ي لبثُ ضُٕٞبD  ثبيؽ

ؼـ ٔٛلؼيشٟبي وبـي وٝ ؼـ آٖ دٛؼـ، سفاٌٝ، غفؼٜ ـيكٜ يب وبيكٞبي ٍٔبثٝ اق فّكار 

 .ٟٔيب ثبٌٙؽ لبثُ اضشفاق سِٛيؽ ٔي ٌٛ٘ؽ،

ٞب ثف ٔجٙبي ٚيمٌي فّكار لبثُ اضشفاق اق ٘ظف وبيك F.Eسؼييٗ ا٘ؽاقٜ ٚ وبيك  -6-5-4

ٞبيي اوز وٝ فيكيىي ؾـار، ٔطيٙي وٝ سطز دًٌٛ لفاـ ٔي ؼٞٙؽ، ٚ ٘يك سِٛيٝ 

 .ٞب ثف ٔجٙبي ا٘الػبر سىز ٞبي وٙشفِي، اـائٝ ٔي ؼٞٙؽF.Eوبق٘ؽٌبٖ 

 Kّب ثزای هربطزات كالط F.Eًصت  -6-6

6-6-1- F.E ٞبي والنK  ثفاي ٔػب٘فاسي وٝ دشب٘ىيُ آسً وٛقي ويبالر دػز

 .ٚ دك لبثُ اضشفاق ٚخٛؼ ؼاـؼ، ثبيؽ اوشفبؼٜ ٌفؼ٘ؽ

 ft (9.15 m) 30ٚ ٔطُ غٙف ٘جبيؽ ثيً اق  F.Eٔبوكيٕٓ فبِّٝ ثيٗ  -6-6-2

 .ثبٌؽ

 ft3 5ثب ضدٓ ٔطفظٝ اضشفاق  وّيٝ سدٟيكار آٌذكي ثب وٛغز خبٔؽ -6-6-3

(0.14 m3)  يب وٕشف، ضؽالُ ثبيؽ ؼاـاي يهF.E  ٝ2٘ٛع آثي ثب ؼـخ-A  يبF.E 

 .، ثبٌٙؽ Kاق ٘ٛع والن  gal (6 L) 1.6ثب ٌٙدبيً  ٌيٕيبيي ٔف٘ٛة



، ٍ ؽبرص ؽتثبسرعي، تعویز ًٍگْساًظبرت ٍ : فصل ّفتن 

 ّبی قبثل حول F.Eهجسز 
 كلیبت -7-1

ٞب ؼـ آٖ F.Eٔبِه يب ػبُٔ ٘فاضي يب وبوٗ يه ٔٛلؼيز وٝ : هغئَلیت -7-1-1

ٌبـل لفاـ ؼاـ٘ؽ، ثبيؽ دبوػٍٛي ٔىبئُ ٔفثٖٛ ثٝ ٘ظبـر، سؼٕيف ٚ ٍٟ٘ؽاٌز، ٚ 

 .ٔدؽؼ غبٔٛي وٙٙؽٜ ٞب ثبٌؽ

ففؼي وٝ آٔٛقي ؼيؽٜ ٚ سأييؽ ٌؽٜ سب ٔىبئُ ٔفثٖٛ ثٝ سؼٕيف ٚ  :پزعٌل  -7-1-2

ّٔٙٛة ثٝ ا٘دبْ ـوب٘ؽٜ ٚ ؼوشٛـاِؼُٕ وفٚيه ـا وٝ اق ٘فف ٍٟ٘ؽاٌز ـا ثّٛـر 

وبَ،  1ٞب ؼـ قٔبٖ وٕشف اق F.Eؼـ اغشيبـ ؼاـؼ، ثبيؽ اـائٝ ٌؽٜ،  F.Eوبق٘ؽٌبٖ 

 .، وفٚيه ٕ٘بيؽ 3-7ثّٛـر خؽاٌب٘ٝ ٚ ٔٙبثك ثٙؽ 

ٞب ؼيٍفي F.Eٞب خٟز سؼٕيف يب ٌبـل ٔدؽؼ، ثبيؽ F.Eؼـ ٍٞٙبْ خبثدبيي  -7-1-3

 .ثب ٕٞبٖ غِّٛيبر ٚ ضؽالُ ثب ٕٞبٖ ؼـخٝ غبٔٛي وٙٙؽٌي، خبيٍكيٗ ٌفؼؼ

ٞبيي وٝ خٟز ثجز ػّٕيبر Tagثفزىت ٞب ٚ  :ّبTagثزچغت ّب ٍ  -7-1-4

ٞب ٚ ؼـ ٔؼفْ F.Eثبقـوي، سؼٕيف يب ٌبـل ٔدؽؼ ؼـ ٘ظف ٌففشٝ ٌؽٜ، ٘جبيؽ ثف ـٚي 

 .ؼيؽ لفاـ ٌيفؼ

ٍٞٙبٔي وٝ اق ويىشٓ ٞبي  :الكتزًٍیكي( پبیؼ)عیغتن ّبی هًَیتَریٌگ -7-1-5

ٞب ثّٛـر ٔدشٕغ ٚ ثب ٞٓ اوشفبؼٜ ٔي ٕ٘بييٓ، ؼوشٍبٟٞبي F.Eاغٙبـ آسً ٚ 

، 2-3-7ٚ ثٙؽ ( وؽ ّٔي اغٙبـ آسً) NFPA 72ٞب ثبيؽ ٔٙبثك ثب F.Eٔٛ٘يشٛـيًٙ 

 .٘ؽثبقـوي ٚ سؼٕيف ٌفؼ

 ًظبرت ٍ ثبسرعي -7-2
 ثبسرعي (زٍرُ تٌبٍة)فزكبًظ -7-2-1

 F.E ٗثبـ ؼـ وفٚيه لفاـ ؼاؼٜ ٔي ٌٛ٘ؽ، ٞب ثبيؽ ٍٞٙبٔي وٝ ثفاي اِٚي

 .ثّٛـر ؼوشي ثبقـوي ٌفؼ٘ؽ



 F.E ٞب، زٝ ثّٛـر ؼوشي يب ثٛويّٝ سدٟيكار اِىشفٚ٘يىي، ثبيؽ ؼـ ؼٚـٜ ٞبي

 .ـٚق يىجبـ، ٔٛـؼ ثبقـوي ٚالغ ٌٛ٘ؽ 30ٞف  ضؽالُقٔب٘ي 

  ٚ ٜاـ خبيي وٝ اق ويىشٓ ٔٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي اوشفبؼٜ ٌؽF.E ٜٞبي ٚيم

لبثُ ا٘ٙجبق ثب ايٗ ويىشٓ ٘يىشٙؽ، ثبيؽ ثٙٛـ ٔؽاْٚ ايٗ اي ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ وٝ 

F.Eٞب ثفاي آٖ ٔٛلؼيز غبَ، سطز ٘ظبـر ٚ ثبقـوي ثبٌٙؽ. 

 ر ٘يبقٔٙؽ ثبقـوي ثيٍشف اوز، ؼـ خبيي وٝ ٌفايٗ ٚ ٔمشٕيبF.E ٞب ثبيؽ ؼـ

 .ؼٚـٜ ٞبي قٔب٘ي وٛسبٞشف ٔٛـؼ ثبقـوي لفاـ ٌيف٘ؽ

 :(Procedures) رٍؽْبی ًظبرت ٍ ثبسرعي -7-2-2

ٞب ثبيؽ ٌبُٔ زه وفؼٖ F.Eثبقـوي ٞبي ؼٚـٜ اي يب ٔٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي 

 :ٔٛاـؼ قيف ثبٌؽ

 ٔٛلؼيز ٔطُ ٘فاضي ٌؽٜ -1

 ـاٟٞب يب ٔٛا٘غ ؼيؽ ػؽْ ٚخٛؼ ٔٛا٘غ ٚ وؽ -2

 لبثُ لفائز ثٛؼٖ ٌيدٟبي فٍبـ يب ٕ٘بيٍٍفٞب  -3

ثٛويّٝ ٚقٖ ٕ٘ٛؼٖ يب ثّٙؽ وفؼٖ آٖ ثفاي  F.Eٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٚٔؼيز دفثٛؼٖ  -4

F.Eٞبي غٛؼ غفٚج (Self-Expelling)  ،F.Eٚ ٞبي وبـسفيدي         

Pump tanks  
 زفظ ؼاـٞبي F.Eًٌّٙ ٚ ٘بقَ ثفاي ٌفايٗ سبيفٞب، زفظ ٞب، وبـسفيح،  -5

 push-to-test ٕ٘بيٍٍفٞبيٞبي غيف لبثُ ٌبـل وٝ اقF.Eٕ٘بيٍٍف  -6

pressure  اوشفبؼٜ ٔي وٙٙؽ. 

، ؼـ ٔطّٟبيي  2-2-2-7ٞب ثبيؽ ٔٙبثك ثٙؽ F.E، 2-2-7ػالٜٚ ثف ثٙؽ  -7-2-2-1

 :وٝ ٞفوؽاْ اق ٌفايٗ قيف ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ، ثبقـوي ٌفؼ٘ؽ

 آسً وٛقي ٞبي دفففوب٘ه ؼـ ٌؿٌشٝ( اِف

 ٔػب٘فار ٌؽيؽ( ة



غفاثي ٞبي فيكيىي ٞب ؼـ ٔؼفْ ِؽٔبر ٔىب٘يىي يب F.Eٔٛلؼيشٟبيي وٝ ( ج

 لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ

 ٔٛاخٟٝ ثب ؼٔبٞبي غيف ٘جيؼي يب اسٕىففٞبي غٛـ٘ؽٜ( ؼ

ؼـ ٔٛاـؼي وٝ ٔٙبثك ثٙؽ لجُ ٌفايٗ ٚيمٜ اي ٚخٛؼ ؼاٌشٝ ثبٌؽ،  -7-2-2-2

 :ٌفشٝ ٌؽ، ثىبـ ٌففشٝ ٌٛؼ 2-2-7ػالٜٚ ثف آ٘سٝ ؼـ ثٙؽ ـٌٟٚبي ٘ظبـسي قيف ثبيؽ 

  ـإٞٙبي ػّٕيبسي ـٚيname plate  ثبيؽ غٛا٘ب ٚ ؼـ ٔؼفْ ؼيؽ ،

 ٌشٝ ثبٌؽاـ ؼاـغبـخي ق

  ٚ ػؽْ ٌىىشٍي يب فمؽاٖ قٞٛاـٞبي ايٕٙيTamper Indicator 

  آقٔبيً ٚ أشطبٖ ِؽٔبر فيكيىي ٍٟٔٛؼ، غٛـؼٌي، ٍ٘ز ٚ يب ا٘ىؽاؼ

 ٘بقِٟب

٘مّب٘ي ؼـ ٔشٛخٝ  F.Eاٜ ثب ا٘دبْ ثبقـوي يه ٞفي: اقسام اصالحي -7-2-3

 .ٌٛيٓ، الؽاْ اِالضي ثبيؽ وفيؼبً ِٛـر ٌيفؼ 2-2-7ٞفوؽاْ اق ٌفايٗ ثٙؽ 

 F.Eٞفٌبٜ ثب ا٘دبْ ثبقـوي يه : ٞبي لبثُ ٌبـل ٔدؽؼF.E  ٝلبثُ ٌبـل ٔٙٛخ

ٌٛيٓ، ثبيؽ ٔٙبثك  4يب  3لىٕشٟبي  2-2-7٘مّب٘ي ؼـ ٞفوؽاْ اق ٌفايٗ ثٙؽ 

 .ـٌٟٚبي سؼٕيف لبثُ اخفا، الؽأبر القْ ـا ا٘دبْ ؼاؼ

 F.E ٞبيDry Chemical ٞفٌبٜ ٔشٛخٝ ٘مّب٘ي ؼـ : ٘ٛع غيف لبثُ ٌبـل

وشفبؼٜ ثيٍشف ثبيؽ اق اٌٛيٓ،  6يب  4، 3لىٕشٟبي  2-2-7ٞفوؽاْ اق ٌفايٗ ثٙؽ 

F.E  ِٜففٙظف وفؼٜ، سػّيٝ ٚ اٟ٘ؽاْ آ٘فا غٛؼ، ا٘دبْ ؼاؼٜ يب ثٝ ٌفوز وبق٘ؽ

 .ثبقٌفؼا٘يٓ

 F.Eغيف لبثُ ٌبـل  ٞبيHalon Agent  : ؼـِٛـر ٚخٛؼ ٘مّبٖ ؼـ

ٞب، ثبيؽ آٟ٘ب ـا اق وفٚيه F.Eثفاي ايٗ ٘ٛع  2-2-7ثٙؽ   6يب  4، 3لىٕشٟبي 

ؼٜ آٖ، ففٌٚٙؽٜ سدٟيكار آسً ٍ٘ب٘ي يب سػّيٝ ٕ٘ٙٛؼٜ ٚ ثٝ وبقٖغبـج وفؼٜ، 

 .سٛقيغ وٙٙؽٜ ايٗ سدٟيكار، ثفٌٍز ؼٞيٓ سب ػبُٔ ٞبِٖٛ ـا ثبقيبفز ٕ٘بيٙؽ



 :ًگْساری هغتٌسات ثبسرعي -7-2-4

  دفوّٙي وٝ ػّٕيبر ثبقـويF.E ٞب ثؼٟؽٜ ؼاـ٘ؽ، ثبيؽ ٘شبيح ثبقـويF.E ٞب ـا

ٔٛاـؼ ٘مُ، لبثُ اخفا ثجز ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٕ٘بيٙؽ سب الؽأبر اِالضي ؼـ ٔٛـؼ 

 .ثبٌؽ

  ٍٞٙبٔي وٝ اق ويىشٓ ٔٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي خٟز ثبقـويF.E ٜٞب اوشفبؼ

ٔي ٌٛؼ، ـوٛـؼٞب ثبيؽ ثفاي ا٘دبْ الؽأبر اِالضي ٔٛـؼ ِكْٚ، ٍٟ٘ؽاـي 

 .ٌفؼؼ

  ثبقـوي ؼوشي ِٛـر ٔي ٌيفؼ، سبـيع ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ضؽالُ ٔبٞي يىجبـ ،

ثف ـٚي  ػالٜٚ ايٗ ثجز. اظف ثبيؽ ثجز ٌفؼؼٍٔػّبر دفوُٙ ثبقؼيؽوٙٙؽٜ ٚ ٖ

Tag  ٝيب ثفزىجي وٝ ثF.E  ٔشُّ ٔي ٌفؼؼ، ثبيؽ ؼاغُ دٌٛٝ ٔفثٖٛ ثٝ زه

 .ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼِيىز ٍٟ٘ؽاـي ٚ سؼٕيف يب يه فبيُ اِىشفٚ٘يىي 

  ٔبٜ اغيف اق اٟ٘ؽاْ ٔطفٛٚ ثبٌؽ 12ـوٛـؼٞب ثبيؽ ضؽالُ ثفاي. 

 F.Eاقـوي ٔي ٌٛ٘ؽ، ثبيؽ لبثّيز ٞبيي وٝ اق ٘فيك ويىشٓ اِىشفٚ٘يىي ة

ؼاٌشٝ اِىشفٚ٘يىي  Log Sheetٍٟ٘ؽاـي ٔىشٙؽار ثبقـوي ـا ثّٛـر يه 

 .ثبٌٙؽ

 (Maintenance)تعویز ٍ ًگْساؽت  -7-3
 فزكبًظ تعویز -7-3-1

  وّيٝ ا٘ٛاعF.E وبَ، يب قٔبٖ سىز  1وٕشف اق ٞب ثبيؽ ؼـ فٛاُِ قٔب٘ي

ثبقـوي ِكْٚ سؼٕيفار ـا ٍٔػُ اوشبسيه ، يب قٔب٘ي وٝ ٘شبيح ضبُِ اق ٚٞيؽـ

 .ٔي وٙؽ، ثبيؽ ٔٛـؼ سؼٕيف ٚالغ ٌٛ٘ؽ

  ٝوّيF.Eَٚ7ٞب ثبيؽ ثّٛـر ؼاغّي ؼـ ؼٚـٜ ٞبي قٔب٘ي وٝ اق آ٘سٝ ؼـ خؽ-

 .آٔؽٜ، سدبٚق ٕ٘ي وٙؽ، ٔٛـؼ آقٖٔٛ ٚالغ ٌٛ٘ؽ 3
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 F.E ّبی ًَعStored-Pressure: 

  وبَ،  6ٞف : وبِٝ 6سؼٕيفارF.E ٞبيStored-Pressure  وٝ ٘يبقٔٙؽ

وبِٝ ٞىشٙؽ، ثبيؽ سػّيٝ ٌؽٜ ٚ ثٛويّٝ ـٌٟٚبي  12سىز ٞيؽـٚاوشبسيه 

سؼٕيف اـائٝ ٌؽٜ سٛوٗ وبق٘ؽٌبٖ، ؼـ ٔؼفْ سؼٕيفار لبثُ اخفا لفاـ 

 .ٌيف٘ؽ



  ٞفٌبٜ ـٌٟٚبي سؼٕيف لبثُ اخفا ؼـ َ٘ٛ ٔؽر ٌبـل ٔدؽؼ يب سىز

وبِٝ ، اق ٕٞبٖ قٔبٖ  6ٞيؽـٚاوشبسيه ا٘دبْ ٌيفؼ، اِكأبر قٔب٘ي سؼٕيفار 

 .آغبق غٛاٞؽ ٌؽ

 ػبُٔ ا٘فبءضفيك ( سػّيٝ)خؽاوبقي(Agent ) اقF.E ٞبيHalon agent 

ٞبيي وٝ ؼـ ِيىز ثبقيبفز ثىشٝ ٞبِٖٛ لفاـؼاـ٘ؽ،  سٟٙب ثب اوشفبؼٜ اق ويىشٓ

 .ا٘دبْ ٔي ٌفؼؼ

 F.E ،٘يبقٔٙؽ سٙبثك ثب ثٙؽ لجُ ٘يىشٙؽ ٚ ٘جبيؽ سىز ٞبي غيف لبثُ ٌبـل

وبِٝ اق  12ٞيؽـٚاوشبسيه ٌٛ٘ؽ، ِٚي ثبيؽ ؼـ يه ؼٚـٜ قٔب٘ي ضؽاوثف 

 .وفٚيه غبـج ٌٛ٘ؽ

 ٌيفٞبي فٍبـ ٌىٙي وٝ ثف ـٚي  :ؽیزّبی فؾبرؽكيF.E ٞبي زفظ ؼاـ لفاـ

 فٍبـ اوشبسيه ٚ، ٌبٖؼاـ٘ؽ، ثبيؽ ثّٛـر وبِيب٘ٝ ٔٙبثك ؼوشٛـاِؼُٕ وبق٘ؽٜ 

 .ؼثي غفٚخي ٌبٖ ٔٛـؼ سىز ٚالغ ٌٛؼ

 :(Procedures)رٍؽْب  -7-3-2

o  دفٚودفٞبي سؼٕيف ثبيؽ ٌبُٔ سىز وّيٝ اخكاء اِّيF.E  ٓاخكاء ويىش ٚ

 ػّٕٟبي وفٚيه وٝ وبق٘ؽٜ اـائٝأَٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي ثٛؼٜ ٚ اق ؼوشٛـ

 .ٕ٘ٛؼٜ، سجؼيز وٙؽ

o ثّٛـر وبِيبٔٝ ٔٙبثك ثب  خٟيكار ٔٛ٘يشٛـيًٙ اِىشفٚ٘يىي،اخكاء ويىشٓ يب ر

ؼوشٛـاِؼُٕ سؼٕيفاسي وٝ وبق٘ؽٜ، آ٘فا اـائٝ ٕ٘ٛؼٜ، ثب ؼـ٘ظفٌففشٗ آيشٓ ٞبي 

 :قيف ثبيؽ سىز ٚ سؼٕيف ٌفؼ٘ؽ

 سؼٛيٓ ثبسفي/ ثبقـوي ٔٙجغ خفيبٖ -1

 ثبقـوي ٚٔؼيز ا٘ىؽاؼ اضشٕبِي وٙىٛـٞب -2

 ثبقـوي ٔٛلؼيز وٙىٛـٞب -3

 ثبقـوي ٕ٘بيً ؼٞٙؽٜ ٞبي فٍبـ -4



 :اسّبالرثبقـوي ديٛوشٍي  -5

، ثب ِؽؼـِؽ وّيٝ اخكاء ثبيؽ ثٝ ٔدفؼ ّ٘ت اِٚيٝ يب دؿيفي ٔدؽؼ( اِف

ويٍٙبِٟبي ٔٛـؼ سأييؽ وٝ ثٝ ٔفوك وٙشفَ ٔي ـوؽ، يب ثب آالـْ ٞبي ٔطّي، 

 .سىز ٌفؼ٘ؽ

سىز ٌٛ٘ؽ سب ؼـ ؼـِؽ اق اخكاء، ثبيؽ وبِيب٘ٝ ٚ ثّٛـر زفغٍي 20( ة

 .وبَ، وّيٝ اخكاء سىز ٌؽٜ ثبٌٙؽ 5دبيبٖ 

 Tagثبيؽ ؼاـاي يه ثفزىت يب  F.Eٞف  :ًگْساری هغتٌسات تعویز -7-3-3

ضفبظز ٌؽٜ ٔشُّ ثٝ غٛؼ وٝ ٔبٜ ٚوبَ سؼٕيف ا٘دبْ ٌؽٜ، ٘بْ ٌػُ ا٘دبْ ؼٞٙؽٜ ٚ 

 .، ثفـٚي آٖ اِّبق ٌؽٜ، ثبٌؽ٘بْ ٔٛوىٝ ا٘دبْ ؼٞٙؽٜ سؼٕيف

  وبِٝ  6ثفزىت وفٚيه: F.Eٚي ٞب ثبيؽ ؼاـاي ا٘الػبر ٔىشٙؽ سؼٕيف وٝ ثفـ

يه ثفزىت فّكي ٔٙبوت يب ٔٛاؼ ٍٔبثٝ ثب ػٕف قيبؼ، ضه ٌؽٜ ٚ اثؼبؼ آٖ 

 .اوز، ثبٌٙؽ in×2 in ½3ضؽالُ 

 ٝثفزىجٟبي خؽيؽ ثبيؽ ثٝ دٛوشF.E  ٚ ُّثٛويّٝ يه ـٚي غيف ضفاـسي، ٔش

 .ٞف ٘ٛع ثفزىت لجّي ثبيؽ ثفؼاٌشٝ ٌٛؼ

 ثفزىت ثبيؽ ٌبُٔ ا٘الػبر قيف ثبٌؽ: 

ٌؽٜ وٝ ثّٛـر ضه ٌؽٜ يب دب٘ر ٌؽٜ ٍٔػُ ٔبٜ ٚ وبَ سؼٕيفار ا٘دبْ  -1

 ٔي ٌفؼؼ

ؤوىٝ ا٘دبْ ٘بْ ٚ ٘بْ غب٘ٛاؼٌي ٌػّي وٝ سؼٕيفار ـا ا٘دبْ ؼاؼٜ ٚ ٘بْ ْ -2

 ؼٞٙؽٜ سؼٕيفار

 ؽبرص هجسز -7-4
 كلیبت -7-4-1

  ٝوّيF.Eٜؼـ يب ده اق ٍٔبٞؽٜ ٘مّبٖ  ،ٞبي لبثُ ٌبـل ثبيؽ ده اق ٞفثبـ اوشفبؼ

 .اق سؼٕيف، ٌبـل ٔدؽؼ ٌفؼ٘ؽثبقـوي ٞبي ثؼُٕ آٔؽٜ ٚ يب ده 



  ٔمؽاـAgent خٟز ٌبـل ٔدؽؼ ثبيؽ ثب سٛقيٗ، سأييؽ ٌفؼؼ. 

  ُِٚقٖ ٘بغبF.E ٌبـل ٌؽٜ ثبيؽ ٕٞبٖ ٚقٖ ٍٔػُ ٌؽٜ ثفـٚيname 

plate ثبٌؽ. 

  ده اق ٌبـل ٔدؽؼ، ػّٕيبر سىز ٍ٘شي ثفـٚيF.E ٞبي ٘ٛعstored-

pressure  ٘ٛع ٚself-expelling ا٘دبْ ٔي ٌٛؼ. 

 :فزكبًظ ؽبرص هجسز -7-4-2

  هرشى پوپ(Pump Tank):  ٔبٜ يىجبـ، ٔػكٖ دٕخ آة يب ٔػكٖ دٕخ  12ٞف

، ٞبي ضبٚي ٔؽ يع، ثبيؽ ثب ٔٛاؼ ٌيٕيبيي خؽيؽ يب آةF.Eوّفيؽوّىيٓ ثفاي 

 .ٌبـل ٔدؽؼ ٌفؼؼ

 Wetting Agent :  ػبُٔ ا٘فبء ضفيك ؼـF.E ٞبيStored-Pressure  ضبٚي

 .ػبُٔ ٔف٘ٛة، ثبيؽ وبِيب٘ٝ سؼٛيٓ ٌٛؼ

 AFFF  ٍFFFP :  ػبُٔ ا٘فبء ضفيك ديً ٔػّٖٛ ٌؽٜ وٝ ثفايF.E ٞبيAFFF  ٚ

FFFP  اق ٘ٛعliquid charge–type  وبَ  3اوشفبؼٜ ٔي ٌٛؼ، ثبيؽ ضؽالُ ٞف

 .يىجبـ سؼٛيٓ ٌٛؼ

 : (Procedures)رٍؽْبی ؽبرص  -7-4-3

  ؽبرص هجسزAgent :  سٟٙبAgent ٞبي ٍٔػُ ٌؽٜ ثفـٚيname plate  يب

Agent ،غِّٛيبر فيكيىي ٚ سٛا٘بيي ا٘فبء ٞبيي وٝ ؼاـاي سفويت ٌيٕيبيي

 .ٍٔبثٝ ثب آ٘سٝ ٍٔػُ ٌؽٜ، ٞىشٙؽ ثبيؽ اوشفبؼٜ ٌفؼ٘ؽ

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي غٍه زٙؽ ٔٙظٛـٜ، ٘جبيؽ ثب ٔٛاؼ  :هرلَط هَاز ؽیویبیي ذؾك

 .ٌيٕيبيي دبيٝ لّيبيي ٔػّٖٛ ٌٛ٘ؽ

  يه ٔٛاؼ ٌيٕيبيي غٍه ثبليٕب٘ؽٜ ؼـاق  :هرشىپز ًوَزى F.E  ٜسػّيٝ ٌؽ

، ثٝ ٌفٖ آ٘ىٝ اق خٟز ٘ٛع، غَّٛ ٚ ٌفايٗ وبٔالً زه ٌؽٜ ( اوشفبؼٜ ٌؽٜ)

 .ٔيشٛاٖ ٔدؽؼاً اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼثبٌٙؽ، 

  اعتفبزُ هجسز اسDry Chemical Agent : 



 F.E وبِٝ يب سىز ٞيؽـٚاوشبسيه ا٘شػبة ٔي  6ٞبيي وٝ ثفاي سؼٕيفار

 .ٌٛ٘ؽ، ثبيؽ وبٔالً سػّيٝ ٌٛ٘ؽ

 Dry Chemical Agents  ٝثٝ ٌفٖ آ٘ىٝ اق يه ويىشٓ ثبقيبفز ثىش

اوشفبؼٜ ٌؽٜ ٚ اق ا٘شٍبـ آِٛؼٌي غٛؼؼاـي ٌٛؼ، ٔي سٛا٘ٙؽ ٔدؽؼاً ٔٛـؼ 

 .اوشفبؼٜ لفاـ ٌيف٘ؽ

  ديً اق اوشفبؼٜ ٔدؽؼ اقDry Chemical Agents  ثبيؽ ٌفايٗ ـا اق ،

زه ٕ٘ٛؼٜ،  ٚ غِّٛيبر آٖ وبٔالً Agent٘ظف غَّٛ، سٙبوت ٘ٛع 

 .ؼـِٛـر ٚخٛؼ ٌجٟٝ، ثبيؽ آٖ ٔٛاؼ ٔؼؽْٚ ٌؽٜ ٚ ٔدؽؼاً اوشفبؼٜ ٍ٘فؼ٘ؽ

وّٟٙب ٚ ثٍىٝ ٞبي ضبٚي ػٛأُ دٛؼـي غٍه وٝ ثفاي  :پَزرّبی ذؾك

ا٘فبء ضفيك فّكار ثب اوشفبؼٜ اق ثيّسٝ ٚ غبن ا٘ؽاق، وبـثفؼ ؼاـ٘ؽ، ثبيؽ ٕٞٛاـٜ 

ؼـِٛـر ٘ٓ وٍيؽٖ دٛؼـ، ثبيؽ آ٘فا سؼٛيٓ . ٚ ؼـدٛي ؼاٌشٝ ثبٌٙؽ دف ثٛؼٜ

 .ٕ٘ٛؼ

 ثفاي ٕٞٝ  :حذف رطَثتF.E ٞبي ٘ٛع ثؽٖٚ آة، ثبيؽ ٞف٘ٛع ـ٘ٛثز لجُ اق

 .ٌبـل ٔدؽؼ ضؿف ٌفؼؼ

 Halogenated Agent : F.E ُٔٞبي ؼاـاي ػبُٔ ٞبِٛل٘ٝ، ثبيؽ سٟٙب ثب ػٛا

، ٌبـل ٔدؽؼ  name plateٔشٙبوت ٘ٛػي ٚ ٚقٖ ّٔٙٛة اـاٜٚ ٌؽٜ ثفـٚي 

 .ٌفؼ٘ؽ

 ًِضؿف ٚ خؽاوبقي  :اعتفبزُ هجسز اس عَاهل ّبلَصHalon 1211  اقF.E ٞب

ؼـ ٔٛـؼ . ، ِٛـر دؿيفؼثبيؽ سٟٙب ثب اوشفبؼٜ اق يه ويىشٓ ثبقيبفز ثىشٝ ٞبِٖٛ

 .ؼيٍف ػٛأُ ٞبِٛل٘ٝ ٘يك ثبيؽ اق ويىشٓ ٞبي ثبقيبفز ثىشٝ ؼيٍف اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ

 زی اكغیس كزثي : 

  اق ؼي اوىيؽ وفثٗ  %99.5فبق ثػبـ ؼي اوىيؽ وفثٗ ٘جبيؽ وٕشف اق

 .ؼاٌشٝ ثبٌؽ



  60ٔمؽاـ آة ٘جبيؽ ثيٍشف اق ppm  ٚق٘ي ؼـ  dew point   ( ٝٙ٘م

 .ثبٌؽ F(-47°C)°52-( ٌجٙٓ

  10ٔمؽاـ ـٚغٗ ٘جبيؽ اق ppm ٚق٘ي سدبٚق وٙؽ. 

Water Types :  ٔمؽاـ ػٛأُ ٔبيغ ثب اوشفبؼٜ اق يىي اق ـٌٟٚبي قيف سؼييٗ ٔي

 .ٌٛؼ

 ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ٚق٘ي -1

 ا٘ؽاقٜ ٌيفي ؼليك ضدٕي -2

3- Anti-overfill tube 
 ػالٔز دفٌؽٌي ـٚي دٛوشٝ -4

 اعتفبزُ هجسز اس عَاهل ؽیویبیي هزطَة: 

 ايٗ ػٛأُ ٘جبيؽ ٔدؽؼاً اوشفبؼٜ ٌفؼ٘ؽ. 

  زٙب٘سٝ ثػٍي اق يهF.E  ٌيٕيبيي ٔف٘ٛة، سػّيٝ يب اوشفبؼٜ ٌفؼؼ، ٔبثمي

 .ثبيؽ ٔؼؽْٚ ٌٛؼ F.Eٔب٘ؽٜ ؼـ 

  ػٛأُ ٌيٕيبيي ٔف٘ٛة ؼـ ؼٚـٜ ٞبي قٔب٘ي سىز ٞيؽـٚاوشبسيه، ثبيؽ

 .ٔؼؽْٚ ٚ خبيٍكيٗ ٌٛ٘ؽ

 :اقساهبت پیؾگیزاًِ فؾبرگیزی -7-4-4

 فٍبـ وفٚيه خبيٍكيٙي ٌيح ٞبي فٍبـ ثبيؽ ثب  :گیج ّبی فؾبرF.E  ٔشٙبوت

 .سٙبثك ؼاٌشٝ ثبٌؽ F.Eثٛؼٜ ٚ ثب ٔبؼٜ ثؽ٘ٝ ٌيف 

 F.E ّبی ًَعStored-Pressure : 

 F.E ٞبي ٘ٛعStored-Pressure  ٝلبثُ ٌبـل، سٟٙب سب فٍبـ وفٚيه و

 .ٍٔػُ ٌؽٜ، ثبيؽ ٌبـل ٌفؼ٘ؽ name plateثفـٚي 

 ٔجؽَ يب ـاثٗ فٍبـٌيفي ( pressurizing adapter )ٝاـائٝ  وبق٘ؽٜ و

 .ثٝ ٌيف آٖ ُِٚ ٌٛؼ F.Eٕ٘ٛؼٜ، ثبيؽ لجُ اق فٍبـٌيفي 



  25يه ٔٙجغ لجُ سٙظيٓ فٍبـ وٝ اق افكايً فٍبـ ثيً اق psi  ثبالسف اق فٍبـ ،

 .ثبيؽ اوشفبؼٜ ٌٛؼF.Eخٟز فٍبـٌيفي وفٚيه، خٌّٛيفي ٔي وٙؽ، 

  ٖثؽٖٚ ـٌالسٛـ، وٝ ٕٔىٗ اوز اوشفبؼٜ اق ٔٙبثؼي ٘ظيف ويّٙؽـٞبي ٘يشفٚل

 .ٌٛؼ، ٕٔٙٛع اوز F.Eيب ٌىىشٍي  Over pressurizeػث ثب

  گبس فؾبرگیزی : 

  ٓٙ60-سٟٙب ٘يشفٚلٖ ٌفيؽ ِٙؼشي اوشب٘ؽاـؼ، ثب ٘مٙة ٌج°F (-51°C)  يب

 ٞبي ٌيٕيبيي غٍهF.Eِ ٞبي ٞبِٛل٘ٝ F.Eٚدبييٙشف، ثبيؽ خٟز فٍبـٌيفي 

stored-pressure اوشفبؼٜ ٌفؼؼ. 

  ؼيٍفF.Eٝ٘وٝ ٘يبقٔٙؽ آـٌٖٛ ٞىشٙؽ، ثبيؽ ثب آـٌٖٛ ثب ٘مٙة ٌجٙٓ  ٞبي ٞبِٛل

-65°F (-54°C)  فٍبـٌيفي ٌٛ٘ؽيب دبييٙشف. 

  ٘مٙة اق ٞٛاي فٍفؼٜ وٝ سٛوٗ ويىشٓ ٞبي وٕذفوٛـي غبِي وٝ ٞٛاي ثب

يب دبييٙشف سِٛيؽ ٔي وٙٙؽ، ٔي سٛاٖ خٟز فٍبـٌيفي  F (-54°C)°65-ٌجٙٓ 

 .اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼ

 F.E ٞبي والنD  ٚF.E ٜٞبي ٞبِٛوفثٗ، ثبيؽ سٟٙب ثب ٘ٛع ٌبق ٍٔػُ ٌؽ

 .فٍبـٌيفي ٌٛ٘ؽ name plateثفـٚي 

 :ًگْساری هغتٌسات ؽبرص هجسز -7-4-5

  ٞفF.E  ثبيؽ ؼاـايTag  َيب ثفزىت اِّبلي ثبٌؽ وٝ ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ ٔبٜ ٚ وب

 .ػّٕيبر ٌبـل ٔدؽؼ، ٌػُ وفٚيه وبـ ٚ ٘بْ ٔإوىٝ ٌبـل وٙٙؽٜ ثبٌؽ

  وٝ ثٝ ٘ٛػي ضبِز دّٕخ ـا٘يك ( سؼٕيف يب ٌبـل ٔدؽؼ)وفٚيهيه ضّمٝ سأييؽ

 .٘يك اِّبق ٌفؼؼ F.E، ثبيؽ ثٝ ؼاـاوز

 F.E ،ٞبي ٌبق ٔبيغHalogenated Agent  ٝؼي اوىيؽ وفثٗ و ٚ

ثؽٖٚ ثفؼاٌشٗ ٌيفٌبٖ، ٌبـل ٔدؽؼ ٌؽٜ ا٘ؽ، ٔىشّكْ ؼاٌشٗ ضّمٝ سأييؽ 

 .ٚيه ٕ٘ي ثبٌٙؽوف



 ّیسرٍاعتبتیكتغت : فصل ّؾتن
 :فزكبًظ تغت -8-3

ٞب ثبيؽ F.Eآٔؽٜ، سدبٚق ٕ٘ي ٕ٘بيؽ،  3-8وٝ اق آ٘سٝ ؼـ خؽَٚ  ؼـ ؼٚـٜ ٞبي قٔب٘ي

 .اوشبسيه ٌفؼ٘ؽ ٚسىز ٞيؽـ

Hydrostatic Test Interval for Extinguishers 



 



 



 

 

 



 

 



 

  
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 

 

 



 
 

 



 
 

 


