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  محمد مهدي قاسمي :ترجمه 

  
 

  )1993نسخه ي اصلِ نوامبر (استاندارد ساخت و ساز براي ايستگاههاي آتش نشاني 
  

اصالحات . روز شده است بازنگري و به 2000ربوط در تاريخ مي اين استاندارد توسط كميته ي تكنيكيِ م
 .هستند IPSانجام شده در محدوده ي شماره ي كنوني 

 
  معرفي – 0

اين استاندارد بر مبناي نيازهاي يك سرويس آتش نشانيِ تمام وقت براي وقوع آتش و ديگر نيازهاي 
نيز   (unmanned)ز ايستگاههاي بي نياز از افراددر حالي كه استفاده ا. ضروريِ مالحظه شده ، الزم مي شود

  .ايزوله شده مورد بحث قرار گرفته است plantsدر ناحيه ها و 
  
  محدوده -1
    

اين استاندارد حداقل نيازهاي ساختمانهاي ايستگاههاي آتش نشاني را براي چهار مورد كه بيان خواهند 
ايستگاه آتش . معين مي شوند IPS-E SF- S40ر فضاههايِ مراكز آموزش آتش نشاني د.شد پوشش مي دهد

نشاني بايد در يك مكان امن به دور از خطرات و تا حد امكان نزديك به مركز كنترل آتش و مكان افراد 
  .باشد

  
  :انواع و اندازه هاي ايستگاه هاي آتش نشاني

(a ايستگاه ها براي پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و تصفيه خانه هاي بزرگ گاز  
(b ايستگاه ها براي موارد متوسط  
(c ايستگاه هاي محلي يا زير مجموعه ها  
(d ايستگاه هاي بدون نياز به فرد  
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(a شامل دفترهاي اداره ي ايمني و آتش نشاني، تسهيالت آموزش مركزي و ايستگاه آتش نشاني) تمام

  .مي شود) وقت
(b ه اي آموزش ايمني و آتش نشاني و ايستگاه شامل دفترهاي اداره ي ايمني و آتش نشاني، تسهيالت دور

  .مي شود)تمام وقت(آتش نشاني
(c  ايستگاه آتش نشانيplant )تمام وقت(  
(d  ايستگاه هاي آتش نشانيunmanned  در ناحيه هايي قرار دارند كه هنگام دريافت آالرم آتش نشان

  .مشخصي آنرا به ايستگاه آتش نشاني گزارش مي كنند
  

  .ايستگاه آتش نشاني مي تواند توسط مدير هد پروژه مشخص شود اندازه ي: توجه
  

به تاريخ (اين ويژگي هاي استاندارد توسط كميته ي تكنيكي مربوط بازنگري و به روز شده است: توجه
May 2000  . ( اصالحات ايجاد شده توسطT.C)به عنوان اصالحيه ي شماره ي يك به ) كميته ي تكنيكي

 .فرستاده شد IPSبراي استفاده كننده هاي  may 2000به تاريخ  109ماره ي وسيله ي بخشنامه ي ش
  
  
  منابع -2

  :در تهيه ي اين استاندارد ، استانداردها و نشريه هاي زير مالحظه شده اند
NFC (NFPA)(National Fire Code)  120بخش   

IPS (Iranian Petroleum Standards)  استاندارد مهندسي براي واحد هاIPS-E-GS-100   
  
  تعريفها و اصطالحات-3
  .ساعته 24حضور آتش نشان حرفه اي در آن به صورت : ايستگاه آتش نشاني تمام وقت 
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حضور افراد آموزش ديده در آي فقط در موارد : retained يا  unmannedايستگاه هاي آتش نشاني 
  .اضطراري است

  
  
  واحدها-4

  .استفاده خواهد شد IPS-E-GN-100 مطابق (SI)سيستم بين المللي واحدها
  
  ويژگي ها-5
  )aقسمت (هاي بزرگ plantايستگاه آتش نشاني براي  -1 -5
  كليات-5-1-1
5-1-1-1- plant  هاي بزرگ شامل واحدهاي تصفيه ي گاز و مواد شيميايي، واحدهاي توليد، پايانه هاي

ي آتش نشاني تمام وقت هستند و و ساختمان انبارها دارا) تخليه و بارگيري(نفت خام و مواد توليدي
  :كمكي اصلي مطابق زير داشته باشند  fire truckو سه  fire truckممكن است به عنوان حداقل سه 

(a  دوfire truck  تمام منظوره) نفري 5با گروه(  
(b دو تانكر آب  
(c  يكtruck پودر خشك  
(d  سهtruck كمكي بدون نفر  
(e يك باالبر  
(f ين براي يك تريلر يا ماشrescue  

(g يك آمبوالنس  
(h يك سواري براي رئيس  
(i  يكvan براي افسر شيفت  
(j  يكvan براي تعميرات  
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  آرايش ماشين ها  -5-1-2
جايي براي ماشين هاي آتش نشاني ، فوم تريلرها،وسايل قابل حمل و غيره :ايستگاه آتش نشاني -5-1-2-1

  . را فراهم خواهد كرد
  .در آينده طراحي و مكان يابي مي شود% 25سترش آن براي يك حداقل گ

  .داشته باشد) جاي ماشين( bayهاي بزرگ بايد حداقل شش  plantپاركينگ  -5-1-2-2
  .وارد و خارج شوند) جلو و عقب(ماشينها بايد بتوانند از هر دو طرف -5-1-2-3
  
قابل كنترل از (راهنما  اگر ايستگاه آتش نشاني سر يك جاده قرار دارد بايد نصب چراغ -5-1-2-4

  .و نشانه هاي راهنمايي را مد نظر قرار داد)ايستگاه
باشند كه براي   counter weightيا  rolling shutter خروجيها و وروديها بايد با درهايي از نوع  -5-1-2-5

  .ور كنندباز شدن سريع طراحي شده اند و طوري ساخته شوند كه ماشينها بتوانند بدون تأخير از آنها عب
در جاهايي كه آب و هوا اجازه مي دهد ممكن است از پاركينگ هاي باز استفاده شود كه  -5-1-2-6

  .البته امكان ورود افراد متفرقه وجود دارد
  .در مكانهايي كه يخ زدگي روي مي دهد مكان پاركينگ بايد محافظت شود-5-1-2-7
تصاالت برقي براي شارژ باطري و گرم كردن آب پاركينگ بايد به كابل و ا (bay)هر قسمت  -5-1-2-8

  .رادياتور ماشينها مجهز باشدو دو شاخه ها بايد هنگام حركت ماشينها از پريز بيرون آيند
متري بين ماشين ها، 5/1يك فاصله ي . متر باشد 5ارتفاع پاركينگ ها و درها نبايد كمتر از  -5-1-2-9

  )متر است 5/2پهناي هر ماشين در حدود . (د داشته باشدماشين ها و ديوارها، ماشينهاو درها وجو
طول پاركينگ بايد بر مبناي طول درازترين ماشين به عالوه ي يك مانيتور آب و فومِ چرخ  -10 -5-1-2

  .متر برسد 11دار باشد كه ممكن است به 
  .هز باشدپاركينگ بايد به يك كمپرسور هوا براي ترمز ماشينها در مواقع ضروري مج -5-1-2-11
  
  
  دفتر كارگاه و ديگر تسهيالت -5-1-3

  تسهيالت زير بايد موجود باشند 
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ثابت، ماشين سنباده زني، وسايل تست خاموش   I(drill)كارگاه و آزمايشگاه شامل ميزكار مته ي -5-1-3-1

مواقع ضروري و دستگاههاي  كننده ها و وسايل و ابزار براي سرويس ديگر تجهيزات از قبيل تجهيزات
  .تنفسي

انبار براي قطعات يدكي -5-1-3-2  
محل پر كردن خاموش كننده ها -5-1-3-3  
و نيتروژن و وسايل تزريق آنها، يك كمپرسور هوا براي پر كردن  CO2اتاقهايي براي انبار -5-1-3-4

  .بايد در اتاقي مجزا موجود باشد B.Aسيلندرهاي 
  آتش نشانيِ مجهز به بورد، پروژكتور، ويديو و ديگر وسايل آموزش ديداري يك اتاق آموزش -5-1-3-5
  دقتر براي رئيس آتش نشاني يا ايمني و آتش نشاني -5-1-3-6
  رختكنها ، دستشوييها، اتاق غذا خوري و ديگر تسهيالت براي افراد آتش  مهيا گردد-5-1-3-7
  م آالرم بايد آماده گردديك اتاق كنترل با وسايل ارتباطي و پانل اعال-5-1-3-8
  ايجاد انبار براي فوم و بارگيري آن -5-1-3-9
هايدرانت يا هايدرانتهايي با آب شيرين، تجهيزات شستشوي الين هاي ماشينها بايد در پشت -10 -5-1-3

  ايستگاه و همراه وسايل تمييز كردن هوزها باشد
  باشند Air conditionerهمه ي ايستگاههاي آتش نشاني بايد مجهز به  -5-1-3-11
  اتاق خشك كن براي خشك كردن هوزها، لباس و ديگر وسايل -5-1-3-12
  
  
  ) bقسمت (هاي متوسط و كوچك  plantايستگاه آتش نشاني براي -5-2
  كليات-5-2-1
وسايل آتش نشاني : بسته به دسترسي به سايت وبه عنوان حداقل موارد زير مورد نياز هستند -1 -5-2-1

  و تريلرها truckساعته با پنج   24ابل حمل، يك ايستگاه آتش نشاني ثابت يا ق
 ها و تعداد نفرات گروهها truckانواع  -5-2-2

(a truck  نفره 5تمام منظوره ، يك عدد با تيم  



 
 استاندارد ساخت و ساز براي ايستگاههاي آتش نشاني 

 
 واحد ايمني،بهداشت ومحيط زيست  

شركت نفت و گاز پارس                                                                                                           
                

                                                                      

 
7 
 -- 

(b تانكر آب با تيم دو نفره  
(c truck  واحد بدون نفر 3كمكي و تريلر  

  ضطراري، دو روز كاربازرسي، چك و تست خاموش كننده ها و وسايل ا
  
  

  NIGCو  ايسگاههاي گاز  NIOCدر ايستگاههايي از قبيل انبار ههاي توزيع : مثال
  
  ماشينها) آرايش(چيدن-5-2-3
  .ها و تريلرهاي الزم مهيا شود Truckايستگاه آتش نشاني براي پارك كردن -5-2-3-1

  دهو با در نظر گرفتن گسترش در آين (bay)مدخل 5با يك طراحي براي 
  :فضاهاي زير مورد نياز هستند-5-2-3-2

  دفترها براي رئيس و كارمندانش -1
 ميزكار، وسايل تست و سرويس دهي به خاموش كننده ها و ملزومات اضطراري -2
 و كمپرسور هوا co2واحد تزريق نيتروژن و  -3
 نفر  20اتاق آموزش براي  -4
 دستشويي، رختكن، اتاق غذاخوري و غيره -5
 انبار -6
 اتاق كنترل -7
 موزش آتش نشانيزمين آ -8

  
  :ديگر تسهيالت بايد مطابق زير باشند-5-2-4
  سيستمهاي ارتباطي و اعالم خطر-5-2-4-1
  وسايل آموزشي ديداري -5-2-4-2
  ها truckكابل و اتصاالت براي شارژ باطري و گرم كردن آب رادياتور  -5-2-4-3
  ميان كارگران يا كارمندان باشندملزومات آتش نشاني براي افراد كمكي اگر افراد كمكي از  -5-2-4-4
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  تداركات براي انبار فوم و بار گيري آن -5-2-4-5
  براي خشك كردن هوزها (rack)هايدرانت با وسيله ي شستشوي هوز و نگهدارنده  -5-2-4-6
  
  ايستگاه هاي زير مجموعه -5-3

  
از يستگاه اصلي يك بسيار بزرگ يا هر محلي با خطر آتش سوزي باال و دور  plantبراي يك  -5-3-1

  .ايستگاه زير مجموعه نياز مي شود
در اين گونه ايستگاه ها ماشينها و افرادي قبل از آنكه ماشينها و افراد اصلي برسند مبارزه با آتش را شروع 

  .خواهند كرد
  
  پارگينك (bay)مدخلهاي -5-3-2

نظوره و ديگري تانكر آب، شش نفر يكي تمام م truck، دوتا )يكي با چاله(ساختمان بايد داراي دو مدخل 
  .در حالت آماده باش و يك واحد سوم به عنوان ذخيره باشد

  :موارد زير نيازهاي ايستگاه هستند -5-3-2-1
  

 مدخلهاي پاركينگ به اتصاالت برقي براي شارژ باطري و گرم كردن آب رارياتور مجهز شوند .1
 .متر ارتفاع باشند 5ض و متر عر 5/4متر طول،  11مدخلها بايددر ابعاد حداقل  .2
براي تميز كردن و شستن هوزها ،دشتشويي، اتاق غذاخوري و اتاق خشك  rackرختكن، ميزكار، .3

 .كن
 .پانل هاي اخطار و وسايل ارتباطي .4
 
  
  
  .انبار براي وسايل آتش نشاني و فوم .5
 هايدرانت با وسايل شستشو و تميز كردن هوز .6
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   Retained  (unmanned)ايستگاه هاي -5-4
  
براي موارد اضطراري بزرگ و نيروي انساني  truckاين اسم براي ايستگاه هايي با سه مدخل و دو  -5-4-1

  .شامل دو راننده در هر شيفت به كار مي رود
مناسب به وسيله ي راننده ي موجود به  truckدر بروز يك آتش هنگامي كه آالرم به صدا درآيد  -5-4-2

  .برمي دارد) به سمت آتش(ش ديده ي منتخب را سر راه خود حركت در مي آيد و افراد آموز
در آن صورت افراد آتش نشانِ آموزش . اين گونه ايستگاه ها مي توانند كامل بدون نفر باشند  -5-4-3

  .ديده ي موجود به هنگام آالرم در ايستگاه حضور خواهند يافت
با اين حال ممكن است در مواري كه نياز  اين سيستم تماماً براي حالتهاي اضطراريِ بزرگ است -5-4-4

  .شود كمك كنند
ايستگاه كامالً بدون نفر بايد قفل باشد و فقط به وسيله ي افراد ايستگاه اصلي باز شود يا با دادن  -5-4-5

  .كليد به افراد منتخب
  :موارد مورد نياز براي اين گونه ايستگاه ها -5-4-6

 رختكن براي افراد .1
 ايستگاه اصلي ارتباط مستقيم با .2
 انبار .3
 تسهيالت شستن و تميز كردن هوز .4
 دفتر .5
  .ميزكار .6

  
  
   


