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 »بسمه تعالي «

  آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور ن به موجب قانون، تنهاتحقيقات صنعتي ايرا و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعي بر اين . بط با موضوع صورت ميگيردمراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرت
است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت .ازمانهاي دولتي باشدبازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و س

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات 
) رسمي( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

  .چاپ و منتشر مي شود
س استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين پيش نوي

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
 بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد. استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ۵((مندرج در استاندارد ملي شماره 
  .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
نديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازم

  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور 

ول اطمينان از كيفيت محصوالت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حص
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي . اجباري نمايد
  .نمايداستاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري 

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

ها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمان
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
ا و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبه
  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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   استاندارد فنی تدوین کمیسیون
  -  آتش خاموش کن های چرخدار و قابل حمل-محافظت در برابر آتش  

  انتخاب و نصب: قسمت اول 
  سمت یا نمایندگی                                               رئیس

  ــــــــــــــــــــــــــ                             ــــــــــــــــــــ
   بازرسی نتیکوشرکت                                  کریم ، حسن

  )لیسانس مهندسی متالورژی( 
  اعضاء

  ــــــــــــــــ ــ
  شرکت بازرسی تکین کو                            ارفعی ، علیرضا 

  )فوق لیسانس خوردگی ( 
  شرکت ایران خودرومرکز تحقیقات                                باقوت ، بهنام

  )فوق لیسانس مهندسی متالورژی (
  شرکت بازرسی نتیکو                             پهلوانی، بهروز

  )فوق لیسانس خوردگی ( 
  واحد مهندسی شرکت سایپا یدک                        تقوی ، سید جعفر

  )لیسانس مهندسی مکانیک (
  اداره نظارت و کنترل کیفیت شرکت ملی پخش                               شفیعی ، رضا

  فرآورده های نفتی ایران)             لیسانس مهندسی مکانیک  (
  شرکت اتان صنعت                                   غفوریان ، حسین

  )لیسانس مهندس الکترونیک( 
  EIECشرکت                                       هنرمندیان ، نیما

  )فوق لیسانس مهندسی متالورژی (



 

  دبیر
  موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران                                        نکونام ، همایون 

  )لیسانس مهندسی مکانیک ( 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  پیشگفتار 
 :اولقـسمت    -  آتش خاموش کن های چرخـدار و قابـل حمـل           -محافظت در برابر آتش   " استاندارد  
 و تحقیقـات  توسط موسسه اسـتاندارد  ه کمیسیون های مربوط پیش نویس آن در   که   " نصبانتخاب و   

 کمیته ملی استاندارد مکانیک     اجالس  دویست و هشتادو نهمین   تهیه و تدوین شده و در       صنعتی ایران   
 قـانون   3مـاده     قرار گرفته اسـت و بـه اسـتناد بنـد یـک                تصویبمورد  23/8/86و فلز شناسی مورخ     

 بعنـوان   1371اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن مـاه               
  .استاندارد ملی ایران منتشر می شود 

برای حفظ هماهنگی با تحوالت و پیـشرفتهای ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ،علـوم و خـدمات ،            
 وید نظر خواهد شد و هـر پیـشنهادی کـه بـرای اصـالح                استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجد      

 مـورد توجـه قـرار خواهـد       کمیسیون فنـی مربوطـه     تجدید نظر    هنگامتکمیل این استاندارد ارائه شود      
  .گرفت

  . استفاده کرد  ملیاستاندارد های بنابر این باید همواره از آخرین تجدید نظر
  :ار رفته به شرح زیر است منبع و ماخذ ی که برای تهیه این استاندارد به ک

   ISO 11602 – 1 :  
Fire protection — Portable and wheeledfire extinguishers  
  Part 1:Selection and installation 

  
 
 



 

  -  قابل حمل و آتش خاموش کن های چرخدار–محافظت در برابر آتش 
   نصبانتخاب و : قسمت اول 

  
   هدف و دامنه کاربرد1

 آتش خاموش کن های نصبانتخاب و  استاندارد تعیین نیاز مندیهای  قسمت ازتدوین اینهدف از 
چرخدار و قابل حمل می باشد که باید با قسمت دوم این استاندارد ملی بطور همزمان بکار گرفته 

  .شود 
حتی   . آتش خاموش کن ها به عنوان خط مقدم دفاع در مقابل آتش محدود در نظر گرفته می شوند

 سایر تجهیزات محافظتی ثابت یا)انبار آب (تانک کان هایی که با آب پاش های خودکار ،شیلنگ و م
  .آتش خاموش کن ها نیاز دارند به این تجهیز شده اند

این قسمت از استاندارد برای سیستم های نصب شده بصورت ثابت ، برای فرو نشاندن آتش کاربرد 
مانند شیلنگ و ( نین سیستمی ممکن است قابل حمل باشد حتی با وجود آنکه قسمتی از چ. ندارد 

  ) . خاموش کننده سرشیلنگ متصل شده به یک منبع ثابت
بکار گیری کالن تر یا .  این قسمت از استاندارد ، حداقل نیازمندیها می باشد الزامات ارائه شده در

  .بیشترین تعداد خاموش کننده ها بطور کلی محافظت را بهبود می بخشد 
خاموش کننده های مورد استفاده در هواپیما ، کشتی و خودروها خارج از دامنه کاربرد این قسمت از 

  .د ن می باش ملیاستاندارد
  مراجع الزامی    2

 بـدین   .مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد بـه آنهـا ارجـاع شـده اسـت                    
 در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و  یا          . محسوب می شود   ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد      

تجدید نظر، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مـدارک مـورد نظـر نیـست معهـذا بهتـر اسـت                       
کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را                

مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، آخرین چاپ و یا تجدید              در مورد    .مورد بررسی قرار دهند   
  .است نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر

  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 



 

  

  
     اصطالحات و تعاریف3 

 و اصطالحات ISO 8421-1 ارد استاند تعیین شده درتعاریف و اصطالحات عالوه بردر این استاندارد
  .  زیر نیز بکار می رود تعاریف

  بسته برای خاموش کننده های پودریبازیافت سیستم  3-1
   .پودر به کار برده می شود از سیستم برای استفاده مجدد این 

 پودر به این امر برای انتقال پودر از یک خاموش کننده به مخزن بازیافت و جلوگیری از به هدر رفتنیادآوری  
  .محیط اتمسفر ،صورت می گیرد  

   سیستم بازیافت بسته برای هالون3-2
 مجدد و مخازن پرکردنسیستم برای انتقال هالون بین خاموش کننده ها ، مخازن ذخیره و این 

  . به کار برده می شودبازیافت که نشت هالون را به محیط اتمسفر به حداقل می رساند ، 
   افراد ماهر3-3

شامل (  مهارت های الزم  و با دسترسی به ابزار مورد نیاز و تجهیزات و اطالعات تجربه با باافراد 
 و پر کردن مجدد آتش خاموش کن ها   مراقبت فنیقادر به انجام بازرسی ، ) دستورالعمل های سازنده 

  . این استاندارد ملی می باشند مندرج در اجرایی  های روشبر اساس 
  .ت الف قسمت دوم این استاندارد مراجعه نمایید به پیوس یادآوری  

  
  فیلمالیه  تشکیل دهنده مواد 3-4

، شامل درجه بندی مناسب برای  ) FFFP (2و کف فلوروپروتئین) AFFF (1 گونه کف مایعانواع
    قطبی مناسبحالل های  برای یی کهآنهاو ) ی آبمحلول قابل اشتعالمایعات (  قطبی ل هایحال

   .نمی باشند 
   آتش خاموش کن3-5

                                                 
1 aqueous film-forming foam (AFFF) 
 
2 film-forming fluoroprotein foam (FFFP) 
 



 

  آتش خاموش کن قابل حمل یا چرخدار
      بکار "خاموش کننده ها" با عبارت "آتش خاموش کن ها"، در این قسمت از استاندارد ملی  یادآوری
  .می رود 

  

   گسترش آتشخطر طبقه بندی مکان و عوامل  3-6
    Aنوع  گسترش آتشبندی  طبقه 3-6-1

 ، شامل مواد آسیب پذیر مانند Aنوع آتش   گسترش در طبقه بندیمنابع سوختمناطق مسکونی یا 
  .چوب ، پارچه ، کاغذ ، الستیک و هر نوع پالستیک می باشد 

   Bنوع  بندی گسترش آتشطبقه  3-6-2
روغن ها ، گریس  آسیب پذیر مانند ، شامل مواد Bگسترش آتش نوع منابع سوخت در طبقه بندی 

  .ها و رنگ ها می باشد 
   Cنوع  بندی گسترش آتشطبقه  3-6-3

 گازهای طبیعی و آسیب پذیر مانند ، شامل مواد C نوع گسترش آتش منابع سوخت در طبقه بندی
  .پان می باشد وپر
   Dنوع  بندی گسترش آتشطبقه  3-6-3

، سدیم و یزیم  منآسیب پذیر مانند ، شامل مواد Dنوع گسترش آتش منابع سوخت در طبقه بندی 
  .اشد پتاسیم می ب

   سیلندرهای تحت فشار زیاد3-7
  . است سلسیوس درجه 20  در دمای MPa 5/2سیلندرهایی که فشار کار آنها بیشتر از

   بازرسی 3-8
  .بررسی مختصر برای اطمینان از اینکه آتش خاموش کن قابل دسترس و آماده بهره برداری است

ه  که خاموش کنندحاصل نمایدین اطمینان را  امستندات موجوداین امر وقتی حاصل می گردد که   یادآوری
 بوسیله تخصیص مکانی مهماین  . می باشند دارای عملکرد قابل قبول اند شده پری که بطور کامل یها

عاملی که موجب شرایط برای انجام آزمایش با فراهم نمودن تمهیدات الزم انجام می شود که در این 
    .نگردداهده  مش شود ،ممانعت از عملکرد خاموش کننده

  
   سیلندرهای تحت فشار پایین 3-9

  . است سلسیوس درجه 20در دمای   MPa 5/2  مساوی یا کمتر از سیلندرهایی که فشار کار آنها



 

  1مراقبت فنی 3-10
  آزمایشات کامل و دقیق خاموش کننده ها 

ه بصورت اثر بخش و که این اطمینان بوجود آید که خاموش کنند این امر وقتی حاصل می گردد  یادآوری
در صورتی .این بررسی شامل بررسی کامل و هرگونه تعمیر یا تعویض ضروری می باشد .نمودایمن عمل خواهد 

  .که آزمون هیدرواستاتیک مورد نیاز باشد مراقبت فنی مطرح می شود

  پرکردن خاموش کننده های غیر قابل 3-11
  خاموش کننده های غیر قابل پرکردن مجدد        

، در شرکت های خدمات تجهیزات آتش نشانی پس از مراقبت فنی کامل  تش خاموش کنی کهآ
توانایی عملکرد کامل و مناسب را بر اساس مندرجات این   ،آزمون هیدرواستاتیک و پر کردن مجدد

  . استاندارد ندارد
  مناطق مسکونی پر خطر 3-12

در انبار ،  موجودB  نوع اشتعالد قابل و مواA نوعمحلی که در آن میزان کل مواد قابل احتراق 
محصول تولیدی و یا نهایی باالتر و بیشتر از آن چیزی است که در مناطق مسکونی با خطر متوسط 

  .مورد انتظار است
  مناطق مسکونی کم خطر 3-13

 شامل اثاثیه ، دکوراسیون و محتویات در کمترین A نوعمحلی که در آن میزان کل مواد قابل احتراق 
  .قدار می باشدم

  مناطق مسکونی با خطر متوسط 3-14
موجود بیشتر از آن  B نوع اشتعالو مواد قابل A نوعمحلی که در آن میزان کل مواد قابل احتراق 

  .چیزی است که در مناطق مسکونی کم خطر مورد انتظار است
  قابل حمل آتش خاموش کن 3-15

 که می تواند توسط واکنش فشار داخلی به  خاموش کننده آتشمادهوسیله قابل حمل محتوی یک 
  .طور مستقیم روی آتش اعمال و تخلیه شود

  :فشار داخلی می تواند توسط موارد ذیل تامین شود  یاد آوری
  یا) خاموش کننده در زمان پرکردنموادتحت فشار قراردادن مخزن ( فشار ذخیره شده -
 )موادطریق آزاد سازی گاز از یک سیلندر مجزا در مخزن تحت فشار قراردادن در زمان استفاده از ( فشنگ گاز-

                                                 
1     maintenance 
 



 

  درجه بندی آتش خاموش کن 3-16
عدد مقایسه ای که همراه با طبقه بندی تعیین شده برای یک آتش خاموش کن آورده شده و نشان 

  .دهنده ظرفیت آن در خاموش کردن یک آتش استاندارد می باشد
   آتش خاموش کن قابل پرکردن مجدد3-17

خاموش کنی که قابلیت تحمل مراقبت فنی کامل شامل بازرسی داخلی مخزن تحت  آتش
  .را داشته باشد  آزمون هیدرواستاتیک فشار،تعویض تمام قطعات و آب بندهای زیر حد استاندارد و

شرکت های خدمات   یا پیشران می باشند و      ه  ماد مجدد با یک     پرکردنقابل  این نوع خاموش کننده ها       یادآوری  
ایـن گونـه خـاموش        .  را دارند  ها با استفاده از قطعات استاندارد  امکان پر کردن مجدد آن           یزات آتش نشانی  تجه

 و یا عباراتی مشابه ، عالمـت گـذاری          " شوند   پربال فاصله   بعد از هر بار استفاده باید        "کننده ها باید با عبارت      
  .شوند 

   مجددپرکردن 3-18
   خاموش کنندهموادتعویض 
  .این موضوع شامل پیشران برای انواع معین آتش خاموش کننده ها نیز می شود   یادآوری

   به طور خودکارموادآتش خاموش کن با قابلیت بیرون رانی  3-19
 دارای فشار بخار کافی در درجه حرارت های عملیاتی نرمال برای موادآتش خاموش کنی که در آن 

  .خروج خود می باشد
  ارائه خدمات 3-20
  :باشد زیر بیشتر ار موارد  یا یدی که شامل یکینآفر
   مراقبت فنی-
   مجددپرکردن -
   آزمون هیدرواستاتیک-

  
  فشار کاری 3-21

 درجه سلسیوس که بر روی فشار سنج یا نشانگر فشار یا پالک 20فشارمعمول عملیاتی در 
   آتشمشخصات آتش خاموش کن تحت فشار نشان داده می شود،یا فشار ایجاد شده در یک 

   درجه سلسیوس20 در دمای موادخاموش کن فشنگ دار متعاقب آزاد شدن گاز از کاتریج در مخزن 
  فشار آزمون 3-22

  .فشاری که در آن آتش خاموش کن یا اجزای آن در زمان ساخت تحت آزمون قرار می گیرند



 

 پالک مشخصات یا بدنه  مورد آزمون قرار می گیرد بر رویآتش خاموش کن فشاری که در آن بدنه  یادآوری
  .آتش خاموش کن نشان داده می شود

  فاصله پیمایش 3-23
  .فاصله ای که یک شخص باید از هر نقطه تا نزدیکترین آتش خاموش کن مناسب بپیماید

  نوع آبی آتش خاموش کن 3-24
  و ضد یخ)AFFF،FFFP(مانند آب ،کف  با پایه آب می باشدموادآتش خاموش کنی که حاوی 

  چرخدارش خاموش کن  آت3-25
 کیلو گرم، که بر روی آن چرخ هایی نصب شده و برای 20آتش خاموش کنی با مجموع جرم بیش از 

  . طراحی شده است،حمل و عملیات توسط یک نفر
  طبقه بندی ، درجه بندی و عملکرد آتش خاموش کن ها  4
ندی شده و برای اثر  آتش طبقه بمشخص آتش خاموش کن ها بر اساس استفاده در کالس های 4-1

 بر اساس امراین .شوند یدرجه بندی م  ،بخشی خاموش کنندگی نسبی توسط آزمایشگاه های آزمون
  .می شود آزمون های آتش تعیین بوسیلهطبقه بندی آتش ها و پتانسیل های خاموش کردن آتش 

  :بر اساس موارد ذیل انجام می شود  طبقه بندی ها 4-2
رگیرنده مواد جامد که معموال از جنس مواد آلی بوده و در اثر احتراق آتش های در ب: A نوع  -

  .معموال خاکستر درخشنده بر جای می گذارد
  آتش های شامل مایعات یا جامدات مایع شدنی: B نوع  -
  آتش های شامل گازهای قابل احتراق : Cنوع  -
  آتش های شامل فلزات قابل احتراق: D  نوع -
 سیستم های طبقه بندی و درجه بندی ارجاع شده در این قسمت از استاندارد ،همان سیستم 4-3

  .تشریح شده اندISO 11601  و ISO 7165 هایهایی هستند که در استاندارد
 آتش خاموش کن های مورد استفاده برای انطباق با این قسمت از استاندارد باید مطابق با 4-4

  .باشندد فوق مشروحه در بناستانداردهای 
 و استاندارد عملکردی  خاموش کنندگی درجه بندی، هویت سازمان گواهی کننده ،طبقه بندی 4-5
  .شده باشد حک پالک نشانه گذاری آن  به وضوح بر روی باید خاموش کن   آتشهر

  
  
  



 

   کلی الزامات    5
در  )عملکرد  ( اری شده و آماده بهره بردپر  بصورت  در همه وقت  آتش خاموش کن ها باید5-1

  .محل های از پیش طراحی شده نگهداری شوند 
 آتش خاموش کن ها باید به طور آشکار در معرض دید بوده و در محلی که به آسانی قابل 5-2

آتش .دن دردسترس قرار گیر در هرحادثه آتش سوزی فوراًبگونه ای که د ندسترسی است نصب گرد
  .جمله خروجی مناطق قرار گیرنداز یرهای عبوری خاموش کن ها ترجیحا باید در طول مس

  . جعبه های حاوی آتش خاموش کن ها نباید قفل شوند5-3
          معرض تخریب باشند ، جعبه های قفل شده در صورتی که آتش خاموش کن ها در: استثناء

  .طراری باشند شامل وسایلی به منظور دسترسی اضبه شرط آنکه قرار گیرند استفاده مورد می توانند 
  . یا از معرض دید پنهان بمانندمحصور شده  و آتش خاموش کن ها نباید 5-4

 به طور کامل اجتناب ن چشمی نمی توااز موانع  کهدراتاق های بزرگ و محل های معینی: استثناء 
  . گیردصورتشود،تمهیداتی باید برای شناسایی محل آتش خاموش کن 

 نصب شوند مگر آنکه از  مخصوصوی آویز ها یا در جعبه های آتش خاموش کن ها باید بر ر5-5
  .نوع چرخدار باشند

 بیرون زدگی آن از سطح محل نصب   کهبگونه ای باشد چنانچه نصب آتش خاموش کن ها 5-6
امکان برخورد با آن را بوجود آورد  باید تمهید الزم جهت بکار گیری روشی مانند استفاده از قاب 

  . فته شودبرای آن در نظر گر
 قرار گیرند فیزیکی  هایدر معرض آسیبکه ممکن است  آتش خاموش کن های نصب شده 5-7

  . محافظت شوند های احتمالی ضربهدر مقابل باید 
 کیلو گرم یا کمتر باید به گونه ای نصب شوند که 18ی با جرم خالص ی آتش خاموش کن ها5-8

    آتش . بیشتر فاصله نداشته باشد   متر5/1ازسطح کف محل نصب باالی آتش خاموش کن 
باید )چرخدار به استثناء آتش خاموش کن ها ی( کیلو گرم 18 از بیشتر با جرم خالص یخاموش های

فضای بین .به گونه ای نصب شوند که سر آتش خاموش کن بیشتر از یک متر باالی کف قرار نگیرد 
 محل نصبکف سطح  بازها یا ستون ها  آتش خاموش کن های نصب شده بر روی آویانتهای پایینی 
  . سانتی متر باشد3نباید کمتر از 



 

شوند،دستورالعمل های می محل مورد نظر قرار گرفته یا نصب   وقتی آتش خاموش کن ها در5-9
تمال ح یا در جهتی که بیشترین ا و در معرض دید قرار گرفته مستقیماً عملیات بایدکاربردی جهت 

  .گردد نصبد ه آن وجود داربدسترسی 
 در صورتی که آتش خاموش کن ها در جعبه های بسته ای که بیرون ساختمان واقع شده اند 5-10

نصب شوند یا در معرض درجه حرارت های باال باشند ،برای چنین جعبه هایی باید دریچه های 
  .هوا پیش بینی گرددتهویه 

ج از محدوده حک شده روی مناطقی که درجه حرارت خار  آتش خاموش کن ها نباید در5-11
مناطقی که در معرض درجه  همچنین نباید در ، نصب شوند پالک نشانه گذاری آنها می باشد ، 
  .گیرند قرار است ، حرارت های ناشی از منابع حرارتی 

     بین المللی  به طور کلی یکاهای اندازه گیری در این قسمت از استاندارد مطابق با سیستم5-12
       که به طور متداول به کار های دیگری نیز واحد  ولی در برخی مواقع می باشد ) SI  (یکا ها 

محافظت در برابر می روند مانند سانتی متر ،بار و لیتر نیز ممکن است در سیستم های بین المللی 
 .1به کار برده شوندآتش 

   انتخاب آتش خاموش کن ها      6
  کلیات  6-1

 آتش های دامنه ماهیت و بر اساسا برای یک وضعیت مشخص باید انتخاب آتش خاموش کن ه
خطری که و فعالیت ساکن در محل ، شرایط دمایی محیطویژگیهای ،ساختمان برای پیش بینی شده 

  .تعیین گردد ،قابل پیش بینیو سایر عوامل   ، در مقابل آن حفاظت صورت پذیردباید
 استفاده از آتش خاموش کن های مورد نیاز باید و محدودیت های قرار گیری محل ، نوع تعداد ،

  . را برآورده نماید7الزامات بند 
   آتش خاموش کن های هالون6-2

 تمیز برای خاموش کردن موثر موادآتش خاموش کن های هالون برای کاربردهایی که نیاز به یک 
 مواده استفاده از  بدون آسیب زدن به تجهیزات یا مناطقی که باید حفاظت شود یا جائیک کهباشد

  .باید مورد استفاده قرار گیرد .شود جایگزین باعث آسیب به پرسنل آن منطقه می
  
  

                                                 
  . را ببینید  ISO 1000 در این خصوص استاتندارد  1



 

   انتخاب بر اساس نوع خطر6-3
 مشخصی از خطراتی که باید حفاظت را در برابر انواعبر اساس   آتش خاموش کن ها باید 6-3-1
  . اعمال نمایند ، انتخاب شوند هاآن
 با درجه بندی مناسب ی باید آتش خاموش کن هایA نوعدر برابر خطرات  برای حفاظت 6-3-2 

  .انتخاب شوند A نوع
  . رجوع شود2-6برای خاموش کننده های نوع هالون به بند   یادآوری

 با درجه بندی مناسب ی باید آتش خاموش کن هایB نوع برای حفاظت در برابر خطرات 6-3-3
  .انتخاب شوند B نوع

  . رجوع شود2-6خاموش کننده های نوع هالون به بند برای   یادآوری
  .شوند  انتخاب پودریآتش خاموش کن های باید C نوعخطرات  در برابرظت ا برای حف6-3-4
  های خاموش کنندهموادآتش خاموش کن ها و  باید D نوعدر برابر خطرات حفاظت   برای 6-3-5

  .وندانتخاب شمناسب در برابر خطرات فلزات قابل احتراق 
آتش  برای حافظت در برابر خطراتی که درگیر تجهیزات الکتریکی تولید انرژی هستند باید 6-3-6

کاربرد امر دارای  برای این که نوع دی اکسید کربن ، پودری ،هالون یا پایه آبی خاموش کن های
    .انتخاب شوند   ،باشدمی مناسب 
  . رجوع شود2-6 برای خاموش کننده های نوع هالون به بند  یادآوری

آتش خاموش کن های دی اکسید کربن مجهز به شیپور فلزی برای استفاده در آتش های تجهیزات 
  .نمی باشند الکتریکی تولید انرژی ،ایمن 

 آتش خاموش کن های پودری می توانند در خاموش کردن آتش در تجهیزات ی کهجایدر 
می تواند آسیب جدی به تجهیزاتی که قرار است  آنها موادالکترونیکی حساس موثر باشند باقیمانده 

  .نمایدمی  وارد  ،توسط آنها محافظت شوند
   انتخاب برای مایعات قابل اشتعال تحت فشار و گاز های آتش گیر6-4
 بـر روی مایعـات قابـل       کـارایی الزم را    ی بجـز پـودر دارنـد      موادآتش خاموش کن هایی که       6-4-1

انتخاب آتش خاموش کن برای این نوع خطر باید بـر  . ر ندارند اشتعال تحت فشار و گازهای آتش گی    
آتـش  در سیـستم تـاثیر گـذار     .اساس سفارش به تولید کننده این تجهیـزات خـاص صـورت پـذیرد               

بـرای ایـن نـوع خطـر     ) مایعات قابل اشتعال  ( Bآتش های نوع ی مورد استفاده برای هاخاموش کن  
نائـل   بـرای  مـواد  طراحی شیپوره مخصوص و مقدار       که  مشخص می کند    این امر   .باشد   مناسب نمی 

  .مورد نیاز است چنین خطری  شدن به



 

کنـیم   خـاموش این نوع از آتش را       که کوشش بنماییم که       است   وضعیت نامطلوبی  توجه داشته باشید  یادآوری  
  .قطع شده است فوراً که منبع سوخت  داشته باشد دوجوبدون اینکه اطمینان منطقی 

 در سـه جهـت همچـون        B بر حسب شرایط حرکت مواد نوع        Bخاموش کن های نوع     آتش   6-4-2
تراوش ، جاری شدن و قطره قطره افتادن مایع قابل اشتعال بر اساس سفارش بـه تولیـد کننـده آتـش                      

ی مـورد مـصرف      سیستم مورد استفاده در آتش خاموش کـن هـا         . خاموش کن ها ، انتخاب می شود        
  .    بطور مستقیم به این نوع خطر مربوط نمی شود ) ت قابل اشتعال مایعا ( Bآتش های نوع برای 

  .در صورت امکان باید مورد بررسی قرار گیرد نصب سیستم های ثابت برای چنین خطراتی یادآوری 
ش خاموش کن های مورد استفاده برای مایع قابل اشتعال محلول در آب مانند الکـل هـا ،                   تآ  6-4-3

 خاموش کننده ای کـه  مواد  بدون FFFP یا AFFFیره نباید یکی از انواع کف استرها ، کتون ها و غ  
  . باشد مناسب تشخیص داده شده است ،بطور مشخص آزمون شده و برای این امر 

آتش خاموش کن ها چرخدار باید برای محافظت در برابر خطر در مناطقی که خطـر بـاالیی                    6-4-4
  :شوند دارند یا در موارد زیر در نظر گرفته 

   موادباالی  سرعت جریان -
  مواد افزایش دامنه بخار -
  مواد افزایش ظرفیت -
  
   توزیع آتش خاموش کن ها     7
  کلی الزامات  7-1
 حداقل تعداد آتش خاموش کن های مورد نیاز برای حفاظت یک خطر باید به صورتی که در 7-1-1

  . شده تعیین گرددآوردهاین بند 
مورد  برای خطرات ویژه ،  آتش خاموش کن های بیشتری را بیشتر حفاظت برای تامینممکن است 

 با در  و سایر خطرات مرتبه بلند شده ذخیره سازیاز فرآورده هایبرای محافظت  .استفاده قرار گیرد 
خاموش .می باشد  عمودی مناسب گسترهبا یک هایی کننده   خاموشنیاز به نظر گرفتن  مالحظاتی 

 تعیین شده می توانند نصب شوند مشروط بر 2و1جه بندی کمتر از آنچه در جداول  درباکننده های 
  .اینکه برای حداقل الزامات محافظتی این بند استفاده نشوند

و خطرات )در صورت قابل احتراق بودن( ساختمان سازه خاموش کننده ها باید محافظت از 7-1-2
  .نمایندفراهم ات داخل آن  را محتوی

  .فراهم شودA آتش نوعت ساختمان باید توسط آتش خاموش کن های مناسب برای محافظ 7-1-3



 

 آتش نوع محافظت از محتویات ساختمان باید توسط خاموش کننده های مناسب برای 7-1-4
A،B،C و یاDفراهم شود .  
 شده برای محافظت از ساختمان می تواند همچنین برای فراهم آتش خاموش کن های 7-1-5

  . استفاده شوندAپتانسیل نوع آتش ناطق مسکونی دارای محافظت از م
 نوعباید دارای مکمل استانداردی از خاموش کننده های C و یا B نوع بناهای دارای خطرات 7-1-6

A نوعبرای محافظت بنا به عالوه خاموش کننده های اضافی B و یاCکه خاموش جاییدر .باشند 
الزامات هر فی باشند می توان به منظور رضایتبخش بودن ،کننده ها دارای بیش از یک طبقه بندی حر

  . را در نظر گرفتنوع
 بر اساس مناطق مسکونی با خطر باال،متوسط و کم طبقه بندی  مناطق مسکونی باید عموما7-1-7ً

مناطق محدود با خطرات بزرگتر یا کوچکتر باید ).رجوع شود14-3 و 12-3به بندهای (شوند
از نظر تعداد مناطق مسکونی ،سن آنها و توانایی در تخلیه آنها در .وندرصورت نیاز محافظت شد

  .شرایط آتش سوزی ،باید مالحظاتی در نظر گرفته شود
نصب شده  بر اساس خاموش کننده ها پیمایش در هرطبقه ، مساحت محافظت شده و فواصل 7-1-8

  .تعیین می شود  2و1مطابق با جداول 
  

  A نوع قرارگیری برای خطرات ش کن و موقعیت درجه بندی های آتش خامو7-2
  . شوندفراهم 1آتش خاموش کن ها برای انواع مختلف خطرات باید بر اساس جدول 

  
  

  1  شماره جدول                                     
 درجه بندی اقلحد  نوع خطر

  آتش خاموش کن
 )پیمایش (حداکثر فاصله

  )متر(نکبه آتش خاموش 
ه ازای هر حداکثر سطح ب
  )متر مربع(آتش خاموش کن

  A -2 20  300  کم
  1A-3  20  150  متوسط
  1A-4  15  100  زیاد

    مشروط بر اینکه آنها نزدیک به یکدیگر نصب شوند،A-2  دو آتش خاموش کن نوع آبی درجه- 1
  .استفاده شوند A -4یا  A -3می توانند برای انجام الزامات یک آتش خاموش کن درجه 

  



 

 توصیه شده باید فراهم 1هرطبقه حداقل دو آتش خاموش کن مطابق با آنچه درجدول  در 7-2-2
  .شود

   .تواند یک آتش خاموش کن فراهم شود  متر مربع ،می100برای طبقات دارای سطح کمتر از   یادآوری
 الزامات محافظتی می تواند همراه با آتش خاموش کن های درجه باالتر انجام شود مشروط 7-2-3

       درپیمایش ارائه شده  از فاصله تر برای هر آتش خاموش کن بزرگتر بیشپیمایشینکه فاصله بر ا
  . نباشد1جدول 

 بجـز   B بـرای خطـرات نـوع    هـا  آتـش خـاموش کـن    مکان قرار گرفتنو  درجه بندی  7-3
و )  سـانتی متـر   6/0بیـشتر از  ( خطرات مایعات قابل اشتعال با عمق قابل اندازه گیـری           

  Cنوع خطرات 
  
  . شوند تامین 2 بر اساس جدول  باید  آتش خاموش کن ها برای فهرست انواع خطر7-3-1
  

 مناطق خطر کلی ، ممکن      داخل  در  کوچک مشخص  پایین با خطر    بندی آتش خاموش کن ها با درجه     یادآوری  
   .د نشودر نظر گرفته  2 از نیازمندی های جدول ی قسمتبعنوان نباید   ها آناست مورد استفاده قرار گیرد ، اما

  

  2  شمارهجدول
 درجه بندی اقلحد  نوع خطر

  آتش خاموش کن
حداکثر 

 به )پیمایش (فاصله
آتش خاموش 

  )متر(نک

حداکثر سطح به ازای 
هر آتش خاموش 

  )متر مربع(کن

  B55  15  300  کم
  B144  15  150  متوسط
  B233  15  100  زیاد

  . مراجعه نمایید 4-6ر ، به بند برای مایع قابل اشتعال تحت فشار و گاز آتش گی
  . مراجعه نمایید 3-4-6محلول در آب ، به بند برای مایعات قابل اشتعال 

 2دو یا بیشتر آتش خاموش کن درجه پایین نباید برای تکمیل نیازمندیهای محافظتی جـدول                 7-3-2
  .مورد استفاده قرار گیرد 



 

ممکن است برای تکمیل نیازمنـدیهای تنهـا یـک           AFFF یا   FFFPتا سه آتش خاموش کن از نوع         یادآوری
آتش خاموش کن با درجه بندی معین ، مورد استفاده قرار گیرد ، مشروط به اینکـه مجمـوع درجـه بنـدی آنهـا                         

  .مساوی یا بیشتر از حداقل درجه بندی مورد نیاز باشد 
التر تامین گردد   نیازمندیهای محافظتی ممکن است با آتش خاموش کن هایی با درجه بندی با             7-3-3

بزرگتر از فواصل نـشان داده شـده در         های     آتش خاموش کن     برای، مشروط به اینکه فاصله پیمایش       
  .نباشد  بیشتر  2جدول 

  . باید در هر طبقه وجود داشته باشد2یش بینی شده در جدول پحداقل دو آتش خاموش کن  7-3-4
  .ک آتش خاموش کن باید پیش بینی شود  متر مربع ی100طقی با حداقل سطح ابرای من  یادآوری

  

 در مایعـات    B و مکان قرار گرفتن آتش خاموش کن برای خطـرات نـوع              درجه بندی  7-4
  ) سانتی متر 6/0بیش از ( قابل اشتعال با عمق قابل اندازه گیری 

آتش خاموش کن ها نباید بعنوان محافظ سطح برای خطرات مایعات قابـل اشـتعال بـا عمـق                    7-4-1
جایی که سطح ناحیه بیشتر از یک متر مربع مـی باشـد ،              )  سانتی متر    6/0بیشتر از   ( اندازه گیری   قابل  

  .نصب گردند 
برای خطرات ناشی از مایعات قابل اشتعال با عمق قابل اندازه گیری مانند مخـازن فـوالدی ،                   7-4-2

بـر   B نـوع     کن   از آتش خاموش   واحد 144 آتش خاموش کن ها باید بر اساس حداقل شماره           Bنوع  
  .پیش بینی شود متر مربع از حداکثر ناحیه آتش تخمین زده شده ، 

جایی که سیستم ها یا تجهیزات خودکار محافظت در برابر خطرات مایعات قابل اشتعال بکار گرفتـه       1یادآوری  
م  قابل صرف نظر است ، در صـورت ایـن چـش            Bشده اند ، بکار گیری آتش خاموش کن های قابل حمل نوع             

 نواحی نزدیک بـه ایـن مکـان را در مقابـل خطـرات      1-3-7 باید طبق بند     Bپوشی آتش خاموش کن های نوع       
  .محافظت نمایند 

ناحیـه   ممکن است برای محافظـت از سـطح مربـع    AFFF یا FFFPآتش خاموش کن های نوع  2یادآوری  
  .در نظر گرفته شود  89Bخطر از نوع 

ا درجه بندی پایین تر نباید در مکانی که آتـش خـاموش کـن               دو یا بیشتر آتش خاموش کن ب       7-4-3
  .بزگتری مورد نیاز است ، بکار رود 

 یـک    تنهـا   ممکن است برای تکمیل نیازمنـدیهای      AFFF یا   FFFPتا سه آتش خاموش کن از نوع         یادآوری
 بنـدی آنهـا      ، مورد استفاده قرار گیرد ، مشروط به اینکـه مجمـوع درجـه              معینآتش خاموش کن با درجه بندی       

  .مساوی یا بیشتر از حداقل درجه بندی مورد نیاز باشد 



 

ان محافظـت بوسـیله آتـش       ک بگونه ای باشد که ام     B نوع    اندازه گیری  وقتی اندازه خطر قابل    7-4-4
استفاده از آتش خاموش کن های چرخدار در نظـر گرفتـه             باشد ، ن میسرکن های قابل حمل      خاموش

       امکـان محافظـت در برابـر خطـر را بوجـود           آن   اسـتفاده از     ثبات کنـیم کـه    بتوانیم ا می شود ، چنانچه     
      را پوشـش    1-3-7 بـا شـرط اینکـه بنـد          B در چنین حالتی ، آتش خاموش کن هـای نـوع             .می آورد 
  .نواحی در مجاورت خطرات را مورد محافظت قرار می دهند   ،می دهند

  . متر باشد 15ر از فاصله بین آتش خاموش کن ها نباید بیشت 7-4-5
  .پراکندگی یا تعدد خطرات باید بصورت مشخص و تک به تک مورد حفاظت قرار گیرد  7-4-6
  اندازه و موقعیت قرار گیری آتش خاموش کن ها برای خطرات الکتریکی7-5
 خطرات الکتریکی شامل خطراتی هستند که به طور مستقیم و یا در اطراف تجهیزات 7-5-1

  . می افتندالکتریکی اتفاق
آتش خاموش کن ها بر اساس . هستند B یا  Aاین خطرات بخودی خود از نوع خطرات  7-5-2

  .اندازه گیری و قرار داده شوند  B یا  A در طبقه بندی خطرات نوع این پیش بینی باید
جایی که تجهیزات الکتریکی انرژی بر مورد استفاده قرار می گیرد ، آتش خاموش کن های  7-5-3
  .   اسب برای بکار گیری دراین شرایط باید فراهم گردد من

 ممکن انرژی خود را جهت جلو گیـری از انفجـار از دسـت               حداقل زمان تجهیزات الکتریکی باید در     
  .بدهند 

 D نوع آتش خاموش کن ها برای خطرات مکان قرار گرفتن  و درجه بندی  7-6
  . خطرات فلزات قابل احتراق مهیا شوند با مقابلهباید برای D نوع آتش خاموش کن های 7-6-1
  . متر باشد20نباید بیش از  D نوع خطرات ها در  فواصل پیمایش برای آتش خاموش کن 7-6-2
 فلز قابل احتراق ،اندازه  مشخصات و تعداد آتش خاموش کن ها باید بر اساسدرجه بندی 7-6-3

  .ذرات فیزیکی آن و منطقه تحت پوشش تعیین شود
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