
فصل  چهارم

نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی 

هدف های رفتاری: پس از پایان آموزش این فصل از هنرجو انتظار می رود:
1ــ نقشه های تأسیسات آتش نشانی را توضیح دهد.
2ــ نقشه های تأسیسات آتش نشانی را ترسیم کند.

3ــ نقشه جزییات نصب جعبه آتش نشانی را توضیح دهد.
4ــ نقشه جزییات نصب کپسول آتش نشانی را توضیح دهد.
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1ــ4ــ نقشه خوانی
1ــ1ــ4ــ نقشه خوانی نمونه 1 سیستم خشک: 
کپسول های  و  لوله کشی  پالن  1ــ4  شکل های  در 
زیرزمین  دارای  که  مسکونی  ساختمان  یک  آتش نشانی 
و همکف و چهار طبقه روی آن است ترسیم شده است. 
همانطوری که مالحظه می شود هر طبقه در کنار هر راه پله 
پودر       کپسول  یک  و   )Fire box( آتش نشانی  جعبه  یک 
آشپزخانه  هر  کنار  در  و  گرفته شده  نظر  در  کیلوگرمی   6
داخل واحد طبقات یک عدد کپسول 4 کیلوگرمی پودر 
قرار داده شده است. جعبه های آتش نشانی طبقات توسط 
 به هم ارتباط دارند و سپس توسط یک لوله  ′′12

2
یک لوله 

 به  کنار ورودی ساختمان به شیر دو کوپلینگ متصل1  ′′12
2

است. شکل 1ــ4 ت رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی 
را نشان می دهد که در این شکل نحوه اتصال لوله کشی 
ساختمان به جعبه ها در طبقات و به شیر دوکوپلینگ در 
خارج از ساختمان مشخص شده است. در رایزر دیاگرام 
در پایین ترین لوله قائم یک شیر تخلیه آب و در انتها یک 
این  است.  شده  گرفته  نظر  در  اتوماتیک  هواگیری  شیر 
سیستم لوله کشی را سیستم خشک گویند. چون همیشه 
داخل لوله ها آب نیست و به هنگام آتش سوزی از طریق 
شیر دوکوپلینگ به ماشین آتش نشانی متصل می گردد.

4ــ نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی

1ــ شیری که دارای دو محل اتصال به ماشین آتش نشانی و در کنار در ورودی نصب می شود.
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شکل 1ــ4 ــ الف ــ پالن لوله کشی آب و کپسول آتش نشانی 
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ـ مقیاس   زیرزمینـ 
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کپسول آتش نشانی

جعبه آتش نشانی
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آتش نشانی  آب  لوله کشی  پالن  ــ  ب  ــ  1ــ4  شکل 
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ـ مقیاس  همکفـ 
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لوله آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

جعبه آتش نشانی

شیر دوقلو



232

شکل 1ــ4ــ پ ــ پالن لوله کشی آب 
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ـ مقیاس  آتش نشانی طبقاتـ 

کپسول آتش نشانی

جعبه آتش نشانی
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ـ مقیاس  ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانیـ  شکل 1ــ4ــ تـ 

طبقه چهارم

پشت بام

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

همکف

زیرزمین

محل اتصال به ماشین آتش نشانی
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2ــ1ــ4ــ نقشه خـوانــی نمونــه 2: در این نـمونـه 
مطابق شکل 2ــ4 عالوه بر این که لوله کشی به ماشین آتش نشانی 
آتش نشانی  پمپ  بوستر  و  آب  ذخیره  مخزن  به  می گردد  متصل 
طبقه روی   3 دارای  و  می گردد. ساختمان مسکونی  متصل  نیز 
پیلوت است. در پیلوت مخزن ذخیره پمپ ها قرار دارد. بنابراین 
شیر  دو  توسط  و  می گردد  تغذیه  جهت  دو  از  لوله کشی  سیستم 
یک طرفه، یکی بعد از شیر دوکوپلینگ و دیگری در بعد از پمپ 
و  گرفته شده  در نظر  به عنوان رزرو  پمپ ها  از  یکی  دارد.  قرار 
یک عدد کپسول 4 کیلویی پودر در محل پمپ خانه در نظر گرفته 

شده است. 
جعبه های  در  دارد   1 نمونه  به  نسبت  که  دیگری  تفاوت 
آتش نشانی است  که دو لوله به آن وارد می شود. لوله ای به قطر 
یک  دارای  که  است  قرقره(  و  )شیلنگ  هوزریل  به  مربوط    ′′1

شیر  به    ′′11
2

قطر  به  لوله  و   است  ′′3
4

 
شیلنگ و    ′′1 شیرفلکه 

هایدرانت جعبه متصل شده است که به هنگام آتش سوزی سازمان 
آتش نشانی برای اطفاء حریق از آن استفاده می کند و از شیلنگ 
کار  به  ساختمان  اهالی  توسط  آتش  نمودن  خاموش  برای    ′′3

4
می رود. 
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ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقه همکفـ  شکل 2ــ4ــ الفـ 

  اتصال دوقلوی آتش نشانی

اتصال دوقلوی آتش نشانی
شیر یک طرفه
جعبه آتش نشانی
پمپ آتش نشانی
کپسول آتش نشانی

از آب شهری
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ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقاتـ  شکل 2ــ4ــ بـ 

کپسول آتش نشانی
جعبه آتش نشانی
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 از آب شهری

ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آب آتش نشانی              ـ پـ  شکل 2ــ4ـ 

 اتصال دوقلوی آتش نشانی
برای مأمورین آتش نشانی   

طبقه سوم

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

همکف
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2ــ4ــ نقشه کشی 
است:  شده  داده  طبقه   4 مسکونی  ساختمان  یک  پالن 
سیستم آتش نشانی )آبی و کپسول( را ترسیم نمایید. برای ترسیم 
لوله کشی ابتدا محل جعبه ها را روی پالن مشخص می کنیم. برای 
هر طبقه یک جعبه آتش نشانی )Fire box( و در کنار هر جعبه یک 
عدد کپسول 6 کیلویی پودر قرار می دهیم. جعبه ها بایستی قابل 
دسترس اهالی ساختمان و خارج از منطقه آتش و بعد از درب ضد 

حریق قرار گیرند. 
محل قرارگیری کپسول ها در فضاهای موتورخانه، اتاقک 
 CO2 آسانسور و محل استقرار با تابلوهای برق و کپسول ها از نوع
می باشد. در فضای هر آشپزخانه یک عدد کپسول 4 کیلویی پودر 
قرار می دهیم، سپس محل استقرار مخزن ذخیره و بوستر پمپ ها 
روی  را  آتش نشانی(  ماشین  به  اتصال  )قابل  دوکوپلینگ  شیر  و 
  ′′11

2
قطر  به  لوله ای  توسط  را  جعبه ها  می کنیم.  پالن مشخص 

اتصال  هم چنین  و  می دهیم  ارتباط  )رایزر(  لوله کشی  شبکه    به 

در  دوکوپلینگ  شیر  و  پمپ ها  بوستر  و  ذخیره  مخزن  به  رایزر 
پمپ  بوستر  از  آب  اگر  به طوری که  می کنیم  ترسیم  پالن ها  روی 
هدایت شود وارد شیر دوکوپلینگ نشود و چنان چه آب از طریق 
برای  نگردد.  پمپ  بوستر  وارد  شود  هدایت  دوکوپلینگ  شیر 
این کار از شیر یکطرفه استفاده می شود که بعد از پمپ ها و شیر 

دوکوپلینگ قرار می دهیم. 
بعد از ترسیم لوله کشی روی پالن ها نسبت به ترسیم رایزر 

دیاگرام اقدام می کنیم. 
به    ′′12

2
قطر  به  قائم  لوله  یک  دیاگرام  رایزر  ترسیم  برای 

یک  قائم  لوله  انتهای  در  می کنیم.  ترسیم  طبقات  ارتفاع  اندازه 
سوپاپ تخلیه هوا )air vent( و در پایین لوله قائم یک شیر تخلیه 
  ′′11

2
تعبیه می کنیم و جعبه آتش نشانی طبقات را توسط یک لوله  

به  لوله قائم )رایزر( وصل می کنیم. شکل های 3ــ4 پالن طبقات 
و رایزر دیاگرام لوله کشی اطفای حریق را نشان می دهد. 
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ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقه همکفـ  ـ الفـ  شکل 3ــ4ـ 

 آب شهری 

اتصال دوقلوی آتش نشانی
شیر یک طرفه
جعبه آتش نشانی
پمپ آتش نشانی
کپسول آتش نشانی
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ـ مقیاس  ـ پالن لوله کشی آب آتش نشانی طبقاتـ  شکل 3ــ4 ــ بـ 

کپسول آتش نشانی
جعبه آتش نشانی
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ـ رایزر دیاگرام لوله کشی آب آتش نشانی ـ پـ  شکل 3ــ4ـ 

طبقه سوم

پشت بام

طبقه دوم

طبقه اول

پیلوت

 اتصال دوقلوی آتش نشانی
برای مأمورین آتش نشانی   

 از آب شهری
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3ــ4ــ نقشه های جزییات 
شکل  آتش نشانی:  جعبه  جزییات  نقشه  1ــ3ــ4ــ 
را   )Fire  box( آتش نشانی  جعبه  یک  لوله کشی  جزییات  4ــ4 
نشان می دهد و هم چنین نشان می دهد که در چه ارتفاعی از کف 

زمین باید جعبه را نصب نمود.

شکل 4ــ4ــ نقشه لوله کشی جعبه آتش نشانی     
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2ــ3ــ4ــ نقشه جزییات کپسول آتش نشانی: شکل 
5   ــ4 جزییات نصب کپسول را نشان می دهد. 

شکل 5ــ4ــ نقشه جزییات نصب کپسول آتش نشانی

اهرم تخلیه

کپسول 6 کیلوگرمی پودر یا 
4 کیلوگرمی قابل حمل

دیوار

آویز دیواری

پیچ محل آویز دیواری

پیچ حلقوی ضامن

دسته
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5   ــ پیوست 

ـ  نمادهای مورد استفاده در لوله کشی تأسیسات بهداشتی  ـ   5ـ 1ـ

DESCRIPTIONنماد گرافیکی  شرح 
Cold Water ــ . ــ . ــ . ــ . ــ . ــ . ــ لوله آب سرد 

Hot Waterــ .. ــ .. ــ .. ــ .. ــ .. ــ لوله آب گرم )مصرفی( 

Hot Water Returnــــــ ... ــــــ ... ــــــ ... ــــــلوله برگشت آب گرم ) مصرفی( 

Ventــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوله هواکش فاضالب 

Sanitary drain above floor or gradeـــــــــــــــــــ SAN ــــــــــــــلوله فاضالب بهداشتی )روی کف یا طبقه( 

Sanitary drain belowـــــــــــــــــــ SAN ــــــــــــــلوله فاضالب بهداشتی )زیر کف یا طبقه(
floor or grade

Storm drain ــــــــــــــــــ SD ــــــــــــــــ لوله آب باران 

Storm drain above floor or grade ـــــــــــــــــــ ST ــــــــــــــــلوله آب باران )روی کف یا طبقه(

Storm drain below floor or gradeـــــ ــــــــــــ ST ــــــــ ـــــــــلوله آب باران )زیر کف یا طبقه( 

Floor drainکف شوی 

)Funnel drain )openتخلیه غیرمستقیم به شبکه فاضالب 

Dry Well چاه خشک 
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ـ  نمادهای مورد استفاده در لوله کشی تأسیسات گرمایی  ـ   5 ـ 2ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکی شرح 

)Hot Water Supply )Low TemperatuerــــــــــــــــــــــHWSـــــــــــــــــــــــــلوله رفت آب گرم
)Hot Water Return )Low TemperatuerـــــــــــــــــــــــHWRــــــــــــــــــــــلوله برگشت آب گرم 
Domestic Cold waterـــــــــــــــــــــــــــــDCWــــــــــــــــــلوله آب سرد مصرفی 

Domestic Hot water supplyـــــــــــــــــــــDHWSــــــــــــــــــــــلوله آب گرم مصرفی
لوله برگشت آب گرم 

مصرفی 
Domestic Hot water Recirculating ـــــــــــــــــــــــــDHWRــــــــــــــــــ

Drain PipeــــــــــــــــــــــــDـــــــــــــــــــــــــــــلوله تخلیه 
Expansion PipeــــــــــــــــــــــــEـــــــــــــــــــــــــلوله انبساط 

Non Potabale Water PipeـــــــــــــــــــــــــNPWــــــــــــــــلوله آب غیرآشامیدنی
GasــــــــــــGـــــــــــــــــــــــــــGــــــــــلوله گاز شهری

Fuel Oil SuctionــــــــــــــــــــــــــــFOSـــــــــــــــــــــلوله مکش گازوئیل
Fuel Oil ReturnـــــــــــــــــــــــــــــFORـــــــــــــــــلوله برگشت گازوئیل
Fuel Oil DischargeـــــــــــــــــــــــــــFODــــــــــــــــــلوله تخلیه گازوئیل

لوله نشان دهنده میزان 
گازوئیل

Fuel Oil GageـــــــــــــــــــــــــFOGــــــــــــــــــــــ

لوله هواکش مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank VentــــــــــــــــــــــــــــFOVــــــــــــــــــــ

لوله پرکن مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank FillـــــــــــــــــــــــــFOFـــــــــــــــــــــ

لوله سرریز مخزن 
گازوئیل

Fuel Oil tank Over flowـــــــــــــــــــــــــــFOOــــــــــــــــــــ
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ـ   5 ــ نمادهای مورد استفاده در فیتینگ های لوله کشی  3ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح
Threadedفیتینگ دنده ای 

Flangedفیتینگ فلنجی 

weldedفیتینگ جوشی 

Solderedفیتینگ لحیمی

Solvent Cementفیتینگ سیمانی 

Belt & Spigotفیتینگ تسمه و توپی 

)Bushing )Reduear تبدیل 

Capدرپوش

)Connection)bottomاتصال از زیر

)Connection)topاتصال از باال

)Coupling)jointکوپلینگ

Crossچهارراهی 

)Elbow)900زانو 90 درجه

)Elbow)450زانو 45درجه 

Elbow turn upزانو به باال

Elbow turn downزانو به پایین 
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ـ   5 ــ نمادهای مورد استفاده در فیتینگ های لوله کشی 4ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Elbow Reducing زانو تبدیل

Elbow,baseزانو پایه دار

Elbow,long radiusزانو با شعاع زیاد 

Elbow,side outlet , outlet upزانو با یک خروجی به باال )سه راه کنج(

Elbow,side outlet, outlet downزانو با یک خروجی به پایین )سه راه کنج(

Teeسه راه

Lateralسه راه )45 درجه(

Tee,outlet upسه راه خروجی به باال

Tee,outlet downسه راه خروجی به پایین

Reducer,concentricتبدیل هم محور

)Tee,reducing )show sizeسه راه تبدیل 

Union,screwedمهره ماسوره )دنده ای(

Union,fangedمهره ماسوره )فلنجی(

flangeفلنج

Sleeveغالف
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ـ  5  ــ نماد شیرهای مورد استفاده در تأسیسات 5  ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Gate valveشیرکشویی

Gate, angelشیر کشویی زاویه ای

Globe valveشیرکف فلزی 

Globe angelشیرکف فلزی زاویه ای

Ball vavleشیر توپکی

Butterflyشیر پروانه ای

Air lineخط هوا

Plug valveشیر سماوری

Three wayشیر سه راهه

Check,swing شیر یک سویه )پاندولی (

Check, spring شیر یک سویه )سوپاپی(

Check valveشیر یک سویه )پاندولی(

)Relife)R(or safety)Sشیر اطمینان

Pressure reducing شیر فشارشکن 

Lock shieldشیر قفلی

Square head cockشیر سماوری سر چهارگوش

Solenoidشیر برقی )کویل الکتریکی(

Diaphragmشیر دیافراگمی

Hose bibbشیر سرشیلنگی

Hose end drainشیر تخلیه انتهای مسیر

Meterکنتور
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ـ   5 ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

BATH    وان 

Cornerکنج 

Recessedعقب رفته

Roll Rimلبه گرد

Angleزاویه

Whirlpoolگردابی

Institutional or island رسمی یا جزیره ای

Sitz Bathحمام

Foot Bathپاشویه

SHOWER   دوش 

Stallکابین 

Corner Stall کابین گوشه

)plan(Shower headدوش )پالن(

)Elevation(Shower headدوش )نما(

)plan(Overhead gang Shower headدوش جمعی )پالن(

)Elevation(Overhead gang Shower headدوش جمعی)نما(
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ـ   5 ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات ادامه 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

WATER CLOSET  توالت و آبریزگاه 

Floorکف )شرقی(

Hungفرنگی

Bidetبیده

Low tankمخزن شستشو در پایین

No tankبدون مخزن شستشو

Pedestalآبریزگاه پایه دار

LAVATORYروشویی

Vanityپیش آمده 

Wallدیواری

Pedestalپایه دار

Cornerکنج

Manicure/Medicalآرایشگاهی/ طبی 

Dentalدندانپزشکی
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ـ   5ــ نمادهای وسایل بهداشتی در صنعت تأسیسات ادامه 6   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

SINK,Dishwasher ظرفشویی 

Single basinسینک یک لنگه

Twin basinسینک دو لنگه 

Plain kitchen sink سینک ساده 

Right drainboardسینک راست سینی 

Left drainboardسینک چپ سینی

Double drainboardسینک دوسینی

Sink/Dishwasher Combinationسینک ترکیبی با ماشین  ظرف شویی

Dishwasher ماشین ظرف شویی

laundryرخت شویی

Singleماشین رخت شویی

Doubleماشین رخت شویی)دوقلو(

Combination sink and laundry tray ماشین رخت شویی با سینک
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ـ   5 ــ نماد تجهیزات مورد استفاده در صنعت تأسیسات  7ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Air vent, automaticهواگیری خودکار

Air vent, manual هواگیری دستی

Alignment, guideهادی محوری

Anchor, intermediateمهارثابت )میانی(

Anchor, mainمهار اصلی

Expansion jointقطعه انبساطی

Expansion loopخم انبساطی

Flexible connectorرابط تاشو )لرزه گیر(

Hanger rodبست آویز میله ای 

Hanger springبست آویز فنری

Backflow preventer مانع برگشت جریان

)R(drop)D(Pitch of pipe, riseشیب لوله ) R باال  , D پایین(

pressure gage and cockفشارسنج با شیرسماوری

Heat transfer surfaceسطح انتقال گرما )با توضیح(

)indicate use(Pumpپمپ )با کاربری مشخص(

Strainerصافی

Strainer, blow offصافی با شیر تخلیه

Thermometerدماسنج

Thermometer well, onlyدماسنج دیواری

Thermostat, electricدماپای برقی

Thermostat, self containedدماپای خود حساس

)indicate type( Unit heaterواحد گرم کن )نوع نشان داده شده(

Radiatorرادیاتور

Fan coil - Floor modelفن کویل زمینی

Expansion tank - open systemمخزن انبساط باز 

Expansion tank - colse systemمخزن انبساط بسته
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ـ   5   ــ نمادهای مورد استفاده در سیستم آتش نشانی 8   ـ
DESCRIPTIONنماد گرافیکیشرح

Fire protection water supply ـــــــــــــــــــــــــــــ F ـــــــــــــــــــــــلوله رفت آب آتش نشانی 

Wet standpipeــــــــــــــــــــــــــ WSP ــــــــــــــــــــلوله تر عمودی 

Dry standpipeـــــــــــــــــــــــــــ DSP ــــــــــــــــــــلوله خشک عمودی 

Combination standpipe ــــــــــــــــــــــــــ CSP ـــــــــــــــــــــلوله ترکیبی عمودی 

Automatic fire sprinklrــــــــــــــــــــــــــ SP ــــــــــــــــــــــــآبفشان خودکار

Pipe hangerنگهدارنده لوله

control valveشیر کنترل 

Alarm check valve اخطار شیریکطرفه

Dry pipe valave شیر لوله خشک

Upright fire sprinkler headsپایه آبفشان باالی سر

Fire hydrant شیر آتش نشانی

Wall fire department شیر سازمان آتش نشانی 
connection

Sidewalk tire departmentشیر آتش  نشانی پیاده رو
connection

Fire hose rack چرخ شیلنگ آتش نشانی 

Surface mounthed fire hose جعبه شیلنگ آتش نشانی 
cabinet

Recessed fire hose cabinetجعبه شیلنگ آتش نشانی توکار

signal detector آشکارسازها

)Heat )thermalگرمایی

Smoke دود

Gasگاز

Flame شعله 
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فهرست منابع ومآخذ

1ــ لیالز مهرآبادی ــ امیر و آقازاده هریس ــ احمد: نقشه کشی تأسیسات کد 464/4 
2ــ فولگو، ک: طالع، هوشنگ )مترجم(: تأسیسات و تجهیزات ساختمان ــ مجتمع آموزش صنعتی کشور

3ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث هفدهم ــ لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها 
4ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث شانزدهم ــ تأسیسات بهداشتی

5   ــ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان ــ مبحث چهاردهم ــ تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه 
مطبوع

مکانیکی  مشخصات فنی عمومی تأسیسات  ـ     128:  6   ـ نشریه  جمهوری  ریاست  برنامه ریزی  معاونت  6   ــ 
ساختمان )جلد ششم( نقشه های جزئیات 
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