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سرفصل ها

تعاريف و اصطالحات استاندارد ها و قوانین 1.

NFPA&IPSاز قبیل استانداردهاي داخلي و بین المللي در حوزه آتش نشاني2.

آشنايي با انواع خودرو هاي آتش نشاني 3.

آشنايي با استاندارد هاي حوزه خودرو هاي آتش نشاني4.

موارد شاخص جهت خريد خودرو هاي آتش نشاني5.

نکات شاخص جهت تعمیر و نگهداري و از سرويس خارج کردن 6.

منابع و مراجع7.

پیش گفتار 
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بایستتی باشد که میخرید کامیونهای آتش نشانی جدید بخاطر قیمت آنها نیازمند سرمایه گذاری عمده می•

تی قبتل از مقامات تصمیم گیر میبایست. به آن توجه داشت و ارزیابی دقیقی از جنبه اقتصادی آن بعمل آورد

ماید تا نیازها دستور خرید با مسئولین ترابری، مهندسان مربوطه و متخصصان تجهیزات آتش نشانی مشورت ن

.به درستی مشخص گردند

بق آنهتا بتا آزمایش این تجهیزات بسیار با اهمیت میباشند که از کیفیت و جنس مواد ساخت تجهیزات و تطتا•

.ها میبایستی ارائه گرددلیست تجهیزات هر مدل از کامیون. استاندارد اطمینان می دهد

پیش گفتار 
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. ین باشند خودروهای آتش نشانی می بایستی براساس نیاز آنها در صنعت و منطبق با روش های مهندسی نو•

همچنین الزم است از لحاظ وزن کل، وزن محور و نسبت قدرت به وزن و چراغهای ختودرو و غیتره ، تتاب  

.و این موارد را بایستی در تبادل اطالعات با شرکت سازنده بیان نمودقوانین ترافیكی ایران باشند

.طه داشته باشدسازمان مربو/ کوچكترین اشتباهات می توانند عواقب جبران نا پذیری برتوان عملیاتی شرکت •

پیش گفتار 
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تنتو  تهیه شرح خدمات و خرید خودروهای آتش نشانی با توجه هزینه ،تكنولوژی تخصص های مورد نیاز و•

تواند موضوعی تجهیزات مكانیكی ،برقی،نیوماتیكی ،ابزار دقیقی ، پمپ و حساسیت های عملیاتی همیشه می

.زمان بر و چالش بر انگیز باشد 

و تجهیزات با توجه به صنای  و خطرات سایت های صنعتی گونه های مختلفی از  جمله خودرو ، تجهیزات اصلی•

.کمكی مورد نیاز است 

بتین جهت یكپارچه و یكسان سازی و صرفه جویی در هزینه ،زمان و صحت انجام کار استاندارد های ملتی و•

. المللی حداقل های را تعیین و تدوین نموده اند 

پیش گفتار 
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برخي خودرو هاي رايج در آتش نشاني شهري اياالت محتده
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:اولويت بندي قوانین در کشور

قانون اساسی1.

قوانین مجلس شورای اسالمی2.

آیین نامه های اجرایی در مصوبات دولت3.

...(و ISIRIو IPSكار، استاندارد، )مصوبات شورای عالی 4.

(در سطح وزارتخانه و دستگاه های دولتی)الگوها و ضوابط استاندارد 5.

دستورالعمل های كاری6.

قوانین و استانداردها
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:طبقه بندي سازمان ها و مراجع بین المللي

فقط در صورتی )ISO ،EPA ،NFPA ،OSHA: سازمان ملل، سازمان های تخصصی و اركان وابسته1.

..(الزام آور هستند كه یك وزارتخانه یا سازمان دولتی الزام نماید

.الزام آور برای كشورهای امضاء كننده(: HARD LAW)كنوانسیون ها و پروتكل ها 2.

.در سطح دولت ها انجام می گردد و الزام آور نیستند: منشور، پیمان، موافقت نامه و تفاهم نامه3.

در سطح كارشناسی و عملیاتی بوده ولی الزام آور (: SOFT LAW)كنوانسیون های بین المللی 4.

.نیستند

انوا  قوانین و استانداردها
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:برخي کنوانسون هاي بین المللي

CFCجهت محدودیت تجارت و مصرف 1990: كنوانسیون لندن1.

درصد تا سال 50به میزان CFCجهت كاهش انتشار 1997: كنوانسیون مونترال2.

2000

جهت حفاظت از انسان و محیط زیست و كنترل پسماند 1989: كنوانسیون بازل3.

خطرناك

قوانین و استانداردها
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:RULEو LAWتعريف 

نظامی از قوانین كه یك كشور یا جامعه جهت تعدیل اعمال افراد به رسمیت (: LAW)قانون 1.

.  شناخته شده و ممكن است وسیله مجازات باشد

-مجموعه ای از مقررات و اصول صریح حاكم بر رفتار یا روش در یك حوزه خاص(: RULE)قانون 2.

LAWزیرشاخه 

قوانین و استانداردها
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:STANDARDتعريف 

.نداستاندارد هر معیار یا مقیاسی جهت سنجش کیفیت و کمیت امور است و چگونگی ساخت را مشخص می ک1.

ا بته اجرای استاندارد داوطلبانه است و تنها زمانی الزامی می گردد که به عنوان بخشی از قراردادآورده شتود بت2.

.عنوان بخشی از یك دستورالعمل قانونی ذکر گردد

تعریف استاندارد
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:STANDARDانواع 

استانداردهای كارخانه ای1.

استانداردهای انجمنی یا صنفی2.

استانداردهای ملی3.

استانداردهای منطقه ای4.

استانداردهای بین المللی5.

انوا  استانداردها

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 

WWW.HSE-ME.IR         09172016004

دوره معیار و استانداردهای خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی

1400دیماه : فرشاد کیامرثی                 تاریخ برگزاری: مدرس

اطالعات دوره



:استاندارد هاي انجمني يا صنفي 

كه فنی است-شامل قراردادها و مستندات یك گروه كاری متخصص حول یك محور صنعتی•

با هدف ایجاد یك زبان مشترك بین گروهی تدوین می شود

APIمانند استانداردهای •

:استانداردهاي کارخانه اي

این نوع استاندارد در مجموع سطح RENAULTدر حوزه یك كارخانه یا شركت اعتبار دارد مانند استانداردهای 

.فناوری كشور را نشان می دهد 

قوانین و استانداردها
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:استاندارد هاي ملي

یك كشور در مورد ... شامل مستندات، مقررات كیفی، تعاریف، روش های تست و •

.محصوالت تولید داخل یا محصوالتی است كه اجازه فروش در آن كشور را دارد

ته این استانداردها توسط موسسه استاندارد هر كشور تولید می شود كه شامل دو دس•

... .و ISIRI ،BSI. و تشویقی است( HSEقوانین )اجباری 

قوانین و استانداردها
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:استاندارد هاي منطقه اي

ه ای بین سبب تدوین استانداردهای منطق... عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، روش تولید و 

تعدادی از كشورها می گردد

.جزء این دسته می باشدENاستانداردهای 

قوانین و استانداردها
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:استاندارد هاي بین المللي

ی این استانداردها به جهت ایجاد هماهنگی، سهولت ارتباط و رفع مشكالت فنی در ابعاد جهانی تدوین م

ین المللی شوند  كه حاصل توافق كارشناسان ذیربط كشورهای عضو سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ب

.  است( IEC)و كمیسیون بین المللی الكتروتكنیك ( ISO)استاندارد 

قوانین و استانداردها
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:RECOMMENDED PRACTICEتعريف 

.استاستانداردی كه توسط كمیته یا گروه مجرب مهندسی تدوین گردیده و راهنمایی جهت انجام عملیات و وظایف

معموال شركت ها یا سازمان ها این مدارك را جهت نگهداری دانش های بدست آمده از پروژه های سابق ایجااد مای 

(مدیریت دانش. )كنند

.جهت حفاظت حریق در پاالیشگاه ها API RP 2001مانند 

قوانین و استانداردها
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:SPECIFICATIONتعريف 

وساط شرح جزییات و توصیفات مشخص یك بخش طراحی یا مواد مورد استفاده برای ساخت و تولید می باشد كه ت

كمپانی های خصوصی نوشته می شوند

.مجموعه ای از دستورالعمل ها و الزامات تحت یا ورای الزامات كد و استانداردی است

NIOEC, TOTAL SPECIFICATIONSمانند 

قوانین و استانداردها
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:تعریف دستورالعمل و روش عملیاتی 

به جزئیات چگونگی انجاام ورود . یك روش مشخص برای انجام یك فعالیت است( PROCEDURE)روش اجرایی 

(چه چیزی انجام شده. )ندارد

(چگونه انجام شده)دستورهای دقیق برای چگونه انجام دادن یك كار است( INSTRUCTION)دستورالعمل 

قوانین و استانداردها
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IPS(IPS-Iranian Petroleum Standard)استانداردهاي 1.

:  بر اساس تعريف سايت وزارت نفتIPSتعريف استاندارد 

دف حداقل الزامات مورد نیاز برای کارهای مهندسی، ساخت و نصب، انتخاب مواد در صنای  نفت و گتاز و پتروشتیمی بتا هت

.دستیابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت در یك زمینه خاص 

قوانین و استانداردهای آتش نشانی
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:IPSاهداف تدوين 

یكپارچه و یكسان سازی1.

حداقل الزامات مورد نیاز2.

جلوگیری از دوباره کاری ها3.

صرفه جویی در زمان و هزینه ها4.

دقت، صحت و سرعت5.

بومی سازی استاندارد با استفاده از مناب  بین المللی6.

قوانین و استانداردهای آتش نشانی
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بر اساس استانداردهای شرکت نفت بریتانیا IPSپایه اولیه 

.با تاسیس شرکت ملی نفت اداره استاندارد مربوطه ایجاد گردید1967از سال 

.پروژه بروز رسانی استانداردها زیر نظر معاونت امور مهندسی  و طرح های وزات نفت آغاز گردید1368از سال 

الزم االجرا 1376سال با همكاری شرکت های تابعه انجام و از سال 6طی مدت 1369از سال IPSتدوین استانداردهای 

.گردید

IPS استاندارد است که هر ساله بروزرسانی می گردد378شامل.

قوانین و استانداردها
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:نوع استاندارد مي باشد 5شامل IPSاستانداردهاي 

(E)مهندسی 1.

(M)كاال و تجهیزات 2.

(C)كارهای اجرایی 3.

(I)بازرسی 4.

(G)عمومی 5.

قوانین و استانداردها
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:گروه مي باشد11شامل IPSاستانداردهاي 

(IN)ابزار دقیق 1)

(SF)ایمنی و حریق و كنترل آالینده های زیست محیطی 2)

(EL)برق3)

(AR)تاسیسات مكانیكی ساختمان 4)

(TP)حفاظت فنی5)

(CE)سازه و ساختمان /سیوسل6)
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(GE)عمومی 7)

(PR)فرآیند و مواد شیمیایی8)

(PI)لوله كشی و خطوط لوله 9)

(PM)ماشین آالت دوار 10)

(TC)مخابرات 11)
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:به چهار دسته تقسیم مي شوندIPS-SFاستانداردهاي 3.

1. CONSTRUCTION AND INSTALLATION (C)

2. ENGINEERING AND DESIGN (E)

3. GENERAL (G)

4. MATERIAL AND EQUIPMENT (M)
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IPS-E-SF-220براي مثال 

نشان دهنده نوع استاندارد مهندسی  جهت گروه ایمنی و حریق است 

FIRE WATER DISTRIBUTION 

AND STORAGE FACILITIES
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:IPSاصطالحات در استاندارد 

.1SHALL :جهت الزام یك ماده یا بند است.

.2SHOULD :جهت توصیه به یك بند یا ماده است.

.3MAY :صالح دید به یك بنده یا ماده است/ جهت اختیار.

.4SCOPE :ف هر استاندارد دارای یك حوزه یا دامنه كاربرد است كه در ابتدای استاندارد تعری

.می گردد

.5REFERENCES :لیست منابع و مراجع استاندارد در این بخش تعریف می گردد.
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.6UNIT : واحدها اندازه گیری كه درIPS بر اساسSIمی باشد.

.7GENERAL :بخش عمومی استاندارد كه به محتوای استاندارد می پردازد.

.8APPENDICES  :شامل پیوست های استاندارد می باشد.

.9DEFINITIONS AND TERMINOLOG  : در این بخش اصطالحات و عبارات فنی استاندارد مربوطه با

.توجه به موضوع استاندارد تعریف می گردد

IPS-E-SF-140در استاندارد AFFFمانند تعریف فوم 
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•

:ISIRI(Institute of Standard and Industrial Research of Iran)استانداردهاي •

به 1332به صورت جزیی و محدود آغاز به كار نمود واز سال 1304موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال 

.صورت یك آزمایشگاه تاسیس گردید

.این سازمان تدوین كننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجرا كننده و ناظر بر آن است

.زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار دارد
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:منابع استانداردي بین المللي▪

NFPAاستانداردهای 1.

OSHAو APIاستانداردهای 2.

ENو BSاستاندارهای 3.

ISOاستانداردهای 4.
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NFPA(National Fire Protection Association : )استانداردهاي 1.

كميته فني 250استاندارد مي باشد كه توسط بيش از 300بالغ بر NFPAاستانداردهاي▪

.عضو داوطلب ايجاد گرديده است8000شامل بيش از 

مريكا پروسه ايجاد و ويرايش استانداردها تحت نظارت و تاييد موسسه استانداردهاي ملي آ▪

(ANSI. )انجام مي گردد

.بر پايه حفاظت از زندگي انسان ها و دارايي از طريق آموزش استNFPAبيشترين تالش ▪

قوانین و استانداردهای آتش نشانی
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▪ IPS-G-SF-100(1) استاندارد مهندسي و تجهيزات براي كاميونهاي آتش نشاني و تلمبه ها 

▪ MOP-HSED-GI-228(1) راهنماي مشخصات فني و آزمون عملكردي خودروهاي آتش نشاني در صنعت نفت

▪ IPS-G-SF-503(1) راه اندازي و تعميرات پيشگيرانه كاميون هاي اطفا حريق–استاندارد عمومي براي تحويل 

▪NFPA 1901 –Standard for Automotive Fire Apparatus 

▪ NFPA 1911 –Standard for the Inspection ,Maintenance , Testing and Retirement of In-service 

Emergency Vehicles.

▪ آیین كار ضوابط مكان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهری -شماره استاندارد ایران   6430

قوانین و استانداردهای خودرو های آتش نشانی
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دسته بندی

خودروهای آتش نشانی



ملیات خودرويي که هدف اصلي آن مبارزه با آتش سوزي، انتقال تیم هاي امداد و اطفاء، مواد و تجهیزات در ع: خودروي آتش نشـاني▪

. اشـــدمیب... هاي امدادي، ايمن سـازي وضـعیتهاي خطرناك و يا افزايش ضـريب ايمني در فعالیت هاي تعمیراتي و بهره بـرداري و 

 psi)ادل معـخودروي آتشنشــاني داراي يك مخزن آب و يك دســـتگاه پمپ ثابت میباشـــد که اين پمپ بايد داراي فشـــاري 

150) kPa لیتر بر دقیقه  بايـد داراي حـداقل 12000لیتر در دقیقه و  براي  ظرفیت هاي بیشتر از 12000الي  3000در ظرفیت بین 1000

kPa (psi 100)فشاري معادل  . باشد 700

NFPA 1901بر اساس 

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 

WWW.HSE-ME.IR         09172016004

دوره معیار و استانداردهای خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی

1400دیماه : فرشاد کیامرثی                 تاریخ برگزاری: مدرس

اطالعات دوره



(:Apparatus Attack Initial)خودروي آتش نشاني پیشرو

لیه و در خودروي طراحي شده که براي انتقال تیم مقابله، تجهیزات و پاســخ به حوادث و شــرايط اضــطراري در لحظه او

یـت اين خودرو بايد داراي يك پمپ آتشنشــاني ثابت بـا حـداقل ظرف. حداقل زمان ممکن مورد اســتفاده قرار مي گیرد

(250 gpm  )1000 min/lit مخزن آب و تجهیزات مورد نیاز بر اساس سناريوهاي معتبر سازمان مي باشد .
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(: Apparatus Fire Foam Mobile)خودرو آتشنشـاني کفپاش

.  ستو مخزن کنسانتره کف ا( کفساز)خودروي طراحي شده مجهز به پمپ آتش نشاني ثابت، سیستم تناسبساز کف
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:(Tender, Tanker "Apparatus Supply Water Mobile")خودروي تامین آب پشــتیبان

. شودخودرويي که براي انتقال آب پشتیبان مورد نیاز در عملیات اطفاء حريق و ساير وضعیت هاي اضطراري به کار گرفته می
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(:  Quint)خودروي آتش نشاني ترکیبي

ي خودروي طراحي شده داراي يك پمپ آب ثابت، مخزن آب، محفظه اي جهت نگهداري شـیلنگ، يك نردبان هواي

.  يا يك سـکوي باالبر داراي يك آبراهه ثابت نصـب شده به همراه يك نردبان زمیني است
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(:Apparatus Fire Aerial)خودروهاي آتشنشاني هوايي

راي فوم اسـت که بر اساس طراحي بـ/ خودروي طراحي شـده و مجهز به نردبان متحرك، سـکوي باالبر با نازل هاي پاشـش آب

در انتقال تیم هاي امداد و اطفاء، مواد و تجهیزات و عملیات هاي امدادي، اطفاء حريق، ايمن سـازي و سـاير وضـعیتهاي خطرنـاك

.ارتفاع مورد استفاده قرار مي گیرد
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(: Apparatus Fire Response Material Hazardous)خودروي مخصوص مقابله با مواد خطرناك

ت مـواد خودروي طراحي شـده که براي انتقال تیم مقابله، تجهیزات و پاسخ به حوادث و شرايط اضطراري ناشي از تخلیه، ريـزش و يـا نشـ

. خطرناك مورد استفاده قرار مي گیرد
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4000لیتر و ظرفیت پمپ بیش از 5000با مخازن آب و فوم به ظرفیت بیش از ( truck fighting fire Major)خودرو اصلي اطفاء حريق ▪

بار7لیتر در دقیقه در فشار 

تا 3000با مخازن آب و فوم به ظرفیت  Truck fire size medium or purpose Generalخودرو آتش نشاني عمومي يا اندازه متوسط ▪

.بار7لیتر در دقیقه در فشار 4000تا 2000لیتر و ظرفیت پمپ 5000

و مانند باالبر آتش نشاني، ارائه کننده آب يا فوم، پودر خشك و کامیونهـاي مـواد دtruck fire Auxiliary:خودرو آتش نشاني کمکي ▪

تايي

لیتر و 1000خودروهاي سبك آتش نشاني با ظرفیت فوم و آب ( الف: که به سه دسته تقسیم میشوند: vehicles Lightخودروهاي سبك-▪

حمـل کننـده ( خودروهاي ترکیبي، به منظور انجام توام امداد اضطراري و نجات ج( ب. بار7لیتر در دقیقه در فشار 800ظرفیت پمپ 

تجهیزات اضطراري 

IPS-G-SF-100تعاريف بر اساس 
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کالس بندی 

ایستگاه های آتش نشانی



The fire station shall be built at a safe location away from any risk and as close as 

practicable to the fire control center and where personnel are available.

Types and sizes of fire stations are:

▪ a) Fire station for large size refinery, petrochemical or gas treating plants.

▪ b) Fire station for small or medium size same plants as (a) above.

▪ c) Local or plant fire stations or sub stations.

▪ d) Retained (unmanned) fire stations.

کالس بندی ایستگاه های آتش نشانی
IPS-E-SF-520
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▪ Category (a) will consist of safety and fire administration offices, central training facilities and

▪ fire station (whole- time).

▪ Category (b) consists of safety and fire administration offices, fire and safety periodical

training facilities and whole- time fire station.

▪ Category (c) plant fire station (whole-time).

▪ Category (d) retained (unmanned) fire stations. Located in such areas that when alarm is

given selected fire fighters will report to the fire station.

کالس بندی ایستگاه های آتش نشانی
IPS-E-SF-520
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Large size plants comprising of process, chemical and gas treating plants, production units,

crude oil and refined product terminals (loading and off-loading), storage facilities shall have whole time fire 

fighters and a minimum of three fire trucks and three backup major fire auxiliary fire fighting trucks such as:

▪ a) 2 General purpose fire truck (crew of 5 men)

▪ b) 2 Major fire truck ( 2 men )

▪ c) 1 Dry powder extinguisher truck ( 1 man )

کالس بندی ایستگاه های آتش نشانی
IPS-E-SF-520
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▪ d) 3 Auxiliary fire trucks (Back-up) 3 units unmanned

▪ e) 1 Hydraulic platform

▪ f) 1 Rescue tender

▪ g) 1 Emergency ambulance

▪ h) 1 "Car" for chief fire officer

▪ i) 1 "Van" for shift fire officer

▪ j) 1 "Van" for maintenance crew. 

کالس بندی ایستگاه های آتش نشانی
IPS-E-SF-520
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(: Test Performance)آزمون عملکردي 

يل آزمون هائي است که بعد از ساخت و به منظور تحو

ه و تــامین کننــد/ گیري خودرو از تولیـدکننـده

همچنین آزمون هـائي کـه پس از بهـره بـرداري از 

خودرو و در بـازههـاي زماني مشخص انجام مي شود 

ردهاي تا میزان انطباق عملکرد خودرو بر اساس استاندا

. مربوطه مورد سنجش قرار گیرد
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بـراي)کـارگروه پنج نفره بـه منظور نظـارت بر فراينـد ســـاخت خودروهاي آتش نشـــاني و انجام آزمـون هـاي عملکـردي ▪

: متشکل از( خودروهاي جديد و خودروهاي در حال بهره برداري

رئیس مربوطه / تدارکات کاالي شرکت فرعي متقاضي خريد خودرو به تايید مدير/نماينده اداره بازرگاني▪

تش نشـاني، از بین سمت هاي رئیس آتش نشاني، رئیس ايمني و آتش نشاني، کارشـناسـان ايمني، آ)شرکت متقاضي  HSEنماينده اداره ▪

.شرکت متقاضي به عنوان عضو و دبیر کارگروه HSEبا تايید رئیس ( افسـران ارشـد آتش نشاني

. شرکت اصلي HSEرئیس يا نماينده ايمني و آتش نشاني شرکت اصلي به تأئید مدير ▪

لیست خبرگـان بايـد )شرکت اصلي  HSEدو نفر عضـو از خبرگان حیطه آتش نشـاني به پیشـنهاد رئیس ايمني و آتش نشاني و تأئید مدير ▪

(.توسط کمیته ايمني و آتش نشاني شرکت اصلي تصويب شود

کارگروه آزمون  

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 
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اطالعات دوره



نجام مسـئولیت دبیر کارگروه، انجام هماهنگي هاي الزم در خصـوص حضور، تردد، هماهنگي و تدارکات ا: 1تبصـره ▪

. آزمون، مستندسازي و ساير هماهنگي هاي مورد نیاز است

تـدارکات کاال براي آزمون هاي عملکردي خودروهـاي در / حضـــور نمـاينـده اداره بـازرگـاني: 2تبصــره ▪

. حال بهره برداري الزامي نمي باشد

در صـورت عدم امکان رعايت هرکدام از الزامات اسـتاندارد ذکر شده در اين راهنما، کارگروه آزمـون : 3تبصـره ▪

شـرکت اصـلي را در خصـوص عـدم  HSEبايد به صـورت موردي و با ارائه مستندات و داليل توجیهي، موافقت مدير 

. اجراي الزام استاندارد اخذ نمايد

کارگروه آزمون  

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 
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رو و سـاير مشـخصـات فني خودروي آتشنشـاني از قبیل نوع و مدل خودرو، امکانات و تجهیزات موردنیاز، سیستم انتقـال نیـ•

.مشخصات فني را در شرح نیاز اولیه تعیین نمايد

خودرو آتش نشـــاني و تجهیزات مـرتبط، آمـوزش و راهبـري خـودرو را در ( راننده)به منظور حفظ و ارتقاء مهارت راهبر•

.تامین کننده لحاظ نمايد/ تعهدات تولید کننده

حصول اطمینان از انجام بازرسیهاي دوره اي و پیگیري رفع نواقص خودروهاي آتش نشاني•

ده به تائیـد جهت اطمینان از تطابق مشـخصـات خودرو مورد تقاضا با الزامات استاندارد، بايد مشخصات فني و شرح کار تهیه ش•

کارگروه آزمون رسانده شود

:تنظیم مشخصات فنی جهت خرید خودروی آتش نشانی
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ا توان موتور و در تنظیم شـرح درخواست بايد به اين نکته توجه ويژه شود که پمپ و تجهیزات منصوبه بر روي خودرو، متناسب ب•

.شاسي خودرو باشد

داقل به مدت تامین کننده بايد خودروي تحويلي را ح/ در تنظیم شـــرح درخواســـت تاکید گردد شـــرکت تولید کننده•

.سال تعهد نمايد15سال گارانتي و تامین قطعات يدکي و خدمات پس از فروش را به مدت 3

.  اظ گردددر تنظیم شــرح درخواســت بايد تامین قطعات يدکي دو ســاله و تجهیزات حیاتي مورد نیاز به همراه خودرو لح•

:تنظیم مشخصات فنی جهت خرید خودروی آتش نشانی

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 
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.نصب شوند 1911NFPAتمام اجزاي خودروي آتش نشاني بايد توسط تولید کننده و مطابق استاندارد •

حفاظت از پرسنل در تماس با خطرات فیزيکي خودرو•

پايداري خودرو و توزيع بار•

عملکرد خودرو•

کارايي و عمکرد خودرو در جاده•

قابلیت سرويس •

آزمون هاي عمومي پیش از تحويل خودرو•

آزمون زمان تحويل•

:الزامات عمومی شاسی خودروی آتش نشانی•
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مستندات و مدارك مرتبط با خودرو•

اطالعات دريافتي از سازنده خودرو در زمان تحويل•

تشريح استثنائات•

اجزا و قطعات شاسي و موتور•

سیستم هاي الکتريکي ولتاژ پايین و دستگاه هاي هشدار دهنده•

کابین راننده و تیم آتش نشاني•

بدته خودرو  ، محفظه هاي نگهداري و نصب تجهیزات •

:الزامات عمومی شاسی خودروی آتش نشانی
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ر دسـترس همه تجهیزات خودرو بايستي براحتـي د. خودروها بايستي جهت بازرسي چشمي، تعمیرات و نگهداري مناسب باشند •

قابـل تجهیزات خاموش کننده حريق بايستي ساده و جهت آموزش کارکنان و استفاده در شرايط اضـطراري بـه راحتـي. باشد

. استفاده باشند

قطعات ديگر مانعي طراحي اجزاء برقي، مکانیکي، هیدرولیکي و نیوماتیکي بايستي به نحوي باشد که بدنه و يا شاسي خودرو و يا•

ك هنگـام براي دسترسي به اين سامانه ها جهت تعمیر و باز کردن آنها ايجاد نکنند و سیم کشي هاي برق و لوله هـاي هیـدرولی

شـماره IECه سامانه برقي میبايستي ضد آب و ضد گرد و خاك و حداقل منطبق با الزامـات نشـري. استفاده خودرو آسیب نبینند

.باشند( دريايي ضدآب) بوده و کلیه تجهیزات ابزار دقیق از نوع  IPکدهاي 60529

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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ياد دايره گردش خودرو بايستي با افزايش سرعت ز. متر را داشته باشند30خودروها میبايستي امکان دور زدن در دايره به شعاع •

. شود تا از منحرف شدن خودرو جلوگیري بعمل آيد

. اشته باشدفاصله شاسي خودرو با سطح زمین بايد به اندازه اي باشد که امکان عبور خودرو از مناطق با زمینهاي نرم و سخت را د•

درجه بـا 20درجه زاويه آزاد اکسلهاي داخلي 20درجه زاويه انحراف 20زير باشد زاويه برخورد : بايدحداقل ابعاد به صورت 

. میلیمتر زير کاسه محفظه ديفرانسیل330میلیمتر و فاصله زير اکسل 458حداقل فاصله مابین چرخها 

15متر جلو ختودرو و دیتد 6میلیمتر و امكان رویت 800صندلی راننده میبایستی به نحوی طراحی گردد که ارتفا  چشم برابر •

. درجه از خط مستقیم جلو سر باشد90دید چپ و راست میبایستی . درجه مافوق خط افقی را بدون ترك صندلی داشته باشد

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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مجاز توصیه وزن ناخالص واقعی خودرو با تمامی سرنشینان و تجهیزات قابل حمل در حالت آماده به کار نبایستی از وزن ناخالص•

. شده سازنده خودرو تجاوز کند

كها بر روی هر اکسل تفاوت وزن بین الستی. وزن خودرو میبایستی حتی االمكان بطور مساوی بر روی اکسلها و الستیكها توزی  شود•

درصتد وزن 10درصد وزن میانگین هر الستیك برای آن اکسل بیشتر باشد و تفتاوت وزن اکستل هتا نبایستتی از 5نبایستی از 

تی از حد مجاز اعالم شده توسط تحت هیچ شرایطی نبایس. اکسل جلو نبایستی سنگینترین اکسل باشد. سنگینترین اکسل بیشتر باشد

ین تترین نقطته در کلیه شرایط بارگیری، مرکز ثقل خودرو بایستی حتی االمكان در پتای. سازندگان الستیك و اکسل عدول نمود

.بطور کلی اکسل عقب تكی توصیه میشود اما اکسل دوتایی نیز ممكن است انتخاب گردد. باشد

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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اتصال اکستل در شاسی میبایستی دارای. خودرو بایستی قادر به حمل کلیه تجهیزات معین شده و کشیدن حداقل یك تریلر باشد•

. عیین شده باشدعقب بوده و اتصاالت کشیدن و کشیده شدن در جلو را داشته و نیروهای تحمیلی هنگام استفاده از این اتصاالت ت

ای خودرو بایستی فاصله بین چرخه. خودرو میبایستی جهت استفاده در محل های تعیین شده توسط شرکت نفت ایران مناسب باشد•

.متر باشد 2.50الی 2.40متر و عرض خودرو بین  4.5الی 4تقریباً  

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 
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:شاسی خودرو بایستی مجهز به لوازم زیر باشد•

.چرخ های با الستیك رادیال جهت جاده های خیس•

(محكم شده در داخل شاسی ) لیتری با امكان پر کردن در حین عملیات 200مخزن سوخت حداقل •

(بر حسب نیاز )مخزن هوای فشرده تصب شده در داخل شاسی •

.متعادل کننده اکسل عقب و جلو•

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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تاد کیلومتر در خودرو با بار کامل میبایستی بتواند بر روی جاده آسفالته خشك طبق زمانهای قید شده در جدول زیر از صفر تا هش•

.کیلومتر بر ساعت باشد100حداکثر سرعت نیز نباید کمتر از . ساعت سرعت بگیرد

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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جهت موتور و جعبه دنده خودروها در درجه حرارت عادی خود می باشند که درجه حرارت ( جدول شتابگیری خودرو)زمان های ذکر شده •

.متر در نظر گرفته میشود600درجه سانتیگراد و ارتفا  از سطح دریا 58الی -18محیط بین 

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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سایز تجهیزات ستوخت رستانی و تلمبته ستوخت . لیتر باشد100برای خودروهای سبك ظرفیت مخزن سوخت نبایستی کمتر از •

و تخلیته روش مناسبی برای تخلیه هتوایی. را داشته باشد ساعت سوخت رسانی با ظرفیت مجاز تلمبه 3حداقل میبایستی قابلیت 

. نو  سوخت مصرفی بایستی در محل پر کردن مخزن سوخت مشخص شده باشد. زمینی بایستی در نظر گرفته شود

. گیتردلوله های تخلیه دود و خروجی آن بایستی طوری نصب نشو د که هیچ قسمتی از خودرو در معرض دمای باالی آن قترار ن•

. اهش دهنده صدا باشتدلوله تخلیه دود نبایستی مستقیما به سمت جایگاه کارکنان تلمبه باشد و لوله تخلیه دود بایستی مجهز به ک

ی که امكتان صتدمه در صورت. فشار برگشتی جریان تخلیه دود نبایستی از حد مجاز توصیه شده توسط سازنده موتور بیشتر باشد

. ش داده شتوندزدن به کارکنان آتش نشانی توسط قسمتی از لوله های تخلیه دود باشد، آنها بایستی توسط صفحه محافظ پوشت

.جرقه گیر میبایستی تهیه شده و خطوط تخلیه میبایستی از جنس زنگ نزن با کیفیت باال باشند

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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ز میبایستی منطبق کارائی ترم. ترمزهای کامیونهای آتش نشانی بایستی از بهترین نو  و دارای سامانه ایمن به هنگام خرابی باشد•

. با مقررات کاربردی ، در زمان ساخت باشد

. داشته باشددرصد 50شیب ترمز اصلی بایستی قابلیت نگه داشتن خودرو با بار کامل را در •

ن و گریس بعنوان یك حداقل الزام، ترمز اصلی بایستی توانایی توقف کامل خودرو با بار کامل در جاده معمولی بدون وجود روغ•

کیلومتر در ستاعت را داشتته 64متر برای سرعت 40کیلومتر در ساعت و در طی 32متر برای سرعت 10/7را درطی مسافت    

. باشد

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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: وقتی خودرو دارای سامانه ترمز هوایی باشد، کمپرسور باید دارای مشخصات زیر باشد•

.نیروی محرکه کمپرسور بوسیله موتور تامین شود( الف

5مشخص شده توسط سازنده در حال کار است بتواند فشار هوای rpmکمپرسور باید هنگامی که موتور با حداکثر دور در دقیق( ب

. ثانیه تولید نماید25الی بار را در حداکثر 7بین 

الی فشار الزم جهت آزادسازی فنرهای ترمز را در مدت 0/35کمپرسور بایستی قابلیت تامین آنی فشار مخزن ذخیره هوا را از   ( ج

.ثانیه داشته باشد12

رمز جلوگیری کمپرسور میبایستی مجهز به خشك کن هوای خودکار در خروجی هوا باشد تا از تولید رطوبت در خطوط نیوماتیك ت( د

. گردد
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تا امكان اتاق خودرو بایستی دارای درهای عریض در هر دو سمت خودرو و پلكان سوار شدن و میله هایی جهت گرفتن دست باشد•

انفرادی فضتای طراحی اتاق بایستی به نحوی باشد که کارکنان با تجهیزات کامل. سوار و پیاده شدن سری  کارکنان فراهم گردد 

. کافی برای انجام وظایف عادی خود را داشته باشند

قستمت . ودکف محل استقرار گروه باید با صفحات با حداقل آج و یا سایر مواد مشابه مقاوم در برابر لغزندگی ، پوشتش داده شت•

ی با مواد درها باید در قسمت داخل. میلیمتر از کف بایستی با ورق آلومینیومی پاخور پوشش داده شود 150پایینی درها تا ارتفا  

.ابر هوا شوندپنجره ها بایستی درزگیرهای الستیكی مقاوم در بر. ضد تشدید صدا پر شده و در مقابل خوردگی محافظت گردند
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یستتی گروههای ادوات ابزار دقیقی و کنترلها و چراغهای هشدار دهنده مربوط به شاسی و تجهیزات خاموش کننتده حریتق میبا•

د و براحتی بتتوان براحتی قابل تعویض باشند و بر روی تابلو لوال دار قرار گیرند تا امكان دسترسی به پشت آنها وجود داشته باش

. اتصاالت الكتریكی و سایر اتصاالت هوای فشرده و یا هیدرولیكی آنها را جدا نمود

ابزاردقیتق تجهیتزات. اتاق خودرو بایستی کلیه کنترل های الزم با امكان دسترسی برای همه عملكردهای خودرو را داشته باشد •

.تلمبه آتش میبایستی در عقب خودرو در باالی تلمبه نصب شده باشد

ك و یا با پتیچ اتصتال کلیه اتصاالت میبایستی با بالشت. مدارهای برق میبایستی همگی دارای پوشش مقاوم در مقابل رطوبت باشند•

.بصورت مكانیكی به مدارهای برقی متصل باشد

بته آژیر خطر میبایستی در محلی نصب گردد که حداکثر صتدای آن رو. دسی بل صدا نصب گردد100یك آژیر خطر با حداقل •

.جلو باشد و در مقابل پاشش آب و یا کف از مانیتور و الستیك ها محفاظت شود
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. سامانه برقی بایستی عایق کاری شده و ضد آب بوده و در مقابل آتش سوزی حفاظت شود•

میلیمتتر از 558از پائین ترین پله هنگامی که خودرو کامال پر است نبایستی بتیش. سطح باید پله ها آج دار و ضد لغزندگی باشد•

. پله ها و راهروها میبایستی دارای روشنایی کافی باشند. زمین فاصله داشته باشد

. محكم بایستی در جلو خودرو نصب شود تا از بدنه خودرو محافظت کند( سپر)یك ضربه گیر •

دگی پوشتانده تمام خودرو و متعلقات به غیر از مواد آبكاری شده با کروم، فوالد زنگ نزن و آلومینیوم میبایستی با مواد ضدخور•

ا نیتز همه سطوح زیرین خودرو و گلگیرهت. شده و در محفظه های داخلی آنها نیز سیال ضد خوردگی یا روغن موم تزریق گردد

.بایستی محافظت شوند
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: رنگ پوششی بایستی به شرح زیر باشد

قرمز آتش نشانی : بدنه خارجی •

سفید : سپرهای جلو و عقب •

سیاه : گلگیرها و چرخ و رینگ •

.هر دو در اتاق میبایستی دارای اسم عالمت ایستگاه آتش نشانی باشد •

آب سبز : لوله های مكش و تخلیه •

زرد : لوله های مكش و تخلیه مای  کف غلیظ •

سفید : های پودر لوله•
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قبتل از . میكرومتر باشتد120میكرومتر و ضخامت کل الیه ها حداقل 75تا 50هر الیه از رنگ میبایستی دارای ضخامتی معادل •

یومی کلیه محفظه درب های کرکره ای آلومین. اعمال الیه نهایی رنگ، کلیه پستی و بلندهای سطوح رنگ شده بایستی صاف گردند

یبایستی در کتابچته شرکت سازنده م. محفظه باتریها میبایستی با دو الیه رنگ ضد اسید پوشش داده شوند. ها نبایستی رنگ شوند

. خود دستورالعمل کامل اعمال رنگ را ارائه دهد

کیلتوگرم بترای 500هنگامی که خودرو تمام کارکنان، تجهیزات، مواد شیمیایی و آب را با خود حمل می کند، میبایستی حداقل •

شرکت . درصد وزن مجاز قابل اعمال روی شاسی بیشتر نشود95تجهیزات قابل حمل در نظر گرفته شود طوری که وزن خودرو از 

.ی باشدسازنده میباستی محاسبات بار را برای خودرو و برای هر اکسل ارائه دهد که انطباق با الزامات فوق الذکر قابل بررس

توزی  گردد . کل وزن خودرو باید بطور مساوی بین اکسل عقب و جلو و بصورت قرینه روی چرخهای چپ و راست •
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ی شاسی خودرو با وزن کامل میبایستتی افقت. درصد کل وزن بیشتر باشد75تحت هیچ شرایطی بار روی اکسل عقب نبایستی از •

. باشد و هرگونه انحرافی میبایستی با محاسبات توزی  بار قابل توجیه باشد

: باشند  336BSنو  اتصاالت مربوط به شیلنگ آب بایستی براساس استاندارد •

و یا پیچی گترد Storzدر هر صورت توصیه میشود که اتصاالت مربوط به مكش آب از منب  باز و اتصاالت برای شیلنگ پودر از نو  •

.باشد مگر اینكه نو  دیگری مشخص شده باشد

.میلیمتر می باشد65اندازه اتصال شیلنگ برای کاربردهای عادی •
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: سامانه آب و کف خاموش کننده حریق بایستی شامل حداقل الزامات زیر باشد

.امكان آبگیری از شیر آتش نشانی داخل خودرو، کنار گذاشتن تلمبه کمكی با امكان افزودن ماده کف•

در هرکتدام از امكان آبگیری از شیر آتش نشانی از طریق مسیر تلمبه کمكی به اتصاالت تخلیه با امكانات اضتافه نمتودن کتف•

اتصاالت مستقل 

انه در هرکتدام از امكان آبگیری از طریق مكش آبهای روباز توسط تلمبه کمكی به شیر تخلیه با تجهیزات اضافه نمودن کف جداگ•

. اتصاالت مستقل 

.هرکدام از شیرهای تخلیه میبایستی برای استفاده از آب و محلول کف مناسب باشد•

دستی بین صفر تا شش درصد کف بایستی بطور. کف میبایستی توسط تنظیم کننده مخلوط به هر کدام از شیرهای تخلیه اضافه شود•

.درصد تنظیم گردد
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.لیتر در دقیقه باشد6000میباستی 5000،4000،3000،2000،1000ظرفیت اسمی تلمبه آتش نشانی مورد استفاده یا و •

گری مشخص شتده بعنوان حداقل الزامات درصد ظرفیت عملكرد تلمبه برای فشارهای مختلف به شرح زیر میباشد مگر اینكه طریق دی

:باشد

در فشار بار7درصد ظرفیت اسمی 100•

بار10درصد ظرفیت اسمی در فشار 70•

بار  15درصد ظرفیت اسمی در فشار 50•
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:ظرفیت مكش

متتر در 3با ارتفا  لیتر بر دقیقه یا بزرگتر، وقتی تلمبه خشك باشد میبایستی بتواند مكش و تخلیه را6000برای تلمبه های با ظرفیت •

انجام دهد. ثانیه 45و با ارتفا  متر با شیلنگ ورودی مناسب در کمتر از 6ثانیه 30

متر و صافی ستر 6بار بتواند از شیلنگ با طول 10و 7شرکت سازنده تلمبه میبایستی تضمین کند که تلمبه با ظرفیت اسمی خود در فشار 

: آن در شرایط زیر عمل نماید

ارتفا  مشخص شده باالی سطح دریا •

( تصحیح شده با سطح دریا)فشار اتمسفری •

.درجه سانتیگراد15.6دمای آب    برابر  با  •
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با قطر مناستب بتوده و مسیر ورودی تلمبه بایستی دارای شیلنگ. سامانه مكش بایستی مناسب با ظرفیت تلمبه در نظر گرفته شود•

جتنس . ات نصب شتودشیر تخلیه زمینی بایستی در پایین ترین نقطه جهت تخلیه مایع. حداقل فاصله را از محل تلمبه داشته باشد 

خطوط مكش و شیرآالت میبایستی از مواد ضدخوردگی باشند

در هنگتام کتار و( مگر اینكه غیر این مورد نیاز باشتد )تلمبه میبایستی از نو  گریز از مرکز بوده و در انتهای شاسی نصب شود •

تلمبه . گرفته شودبه این لحاظ اتصاالت متقاط  در نظر. تلمبه وارد نیاید ( محور انتقال نیرو )هیچگونه نیروی محوری بروی شافت 

.راه اندازی شود ) PTO)میبایستی بوسیله نیروی بكار انداز ( بوستر)کمكی آب 

بوده  C90500. No-B584 ASTMمواد و جنس پوسته تلمبه و حلقه هاي سايش پوسته بهتر است از جنس آلیاژ مس طبق استاندارد •

B 148-NO. C 95800. باشد ASTMو پروانه و حلقه هاي سايش آن از جنس آلیاژ مس منطبق با استاندارد   
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AISI 316 ،(Colmonoyباشد . با بوش از جنسهای K-500جنس محور تلمبه میبایستی از نو  مونل • 6 coated)  نتو  پیشتنهادی

. مشابه میبایستی به تایید خریدار برسد

ر متواد ضتد تلمبه و لوله های مورد استفاده برای انتقال آب شور، آب با مواد شیمیایی و مواد خورنده باید از جنس برنز یا ستای•

رد و در خاتمته اگر تلمبه و لو هل ها اغلب اوقات مواد باال را انتقال ندهند میتوان از سایر مواد مناسب استفاده ک. خوردگی باشند 

. هر عملیات تلمبه و لوله ها را شستشو داد

ور آب به غیر از بدین معنا است که پوسته، پروانه، چند راهه مكش و تخلیه و سایر اجزاء اصلی در معرض عب"تلمبه برنزی"عبارت •

.محور، یاتاقان ها، آب بندها از موادی آلیاژی با درصد باالیی از برنز می باشند
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ابه استفاده دشو اثر خوردگی متناسب با درصد برنز به آهن میباشد و بنابراین بهتر است در ساخت تلمبه و لوله ها از جنس های مش•

. در مواردی که از هر دو استفاده میشود، بهتر است درصد بیشتری از آهن نسبت به برنز استفاده شود. 

ایتد یتك جهت محافظت بدنه تلمبه، ب. سازنده باید استانداردهایی را جهت جنس آب بندها، یاتاقان ها و سایر قطعات ارائه دهد •

60خلیته از یش ر اطمینان حرارتی روی مسیر خروجی نصب گردد که وقتی تمام اتصالت مسیر خروجی بسته باشند، دمای خط ت

ید شده استت را ارائته سازنده تلمب بایده منحنی عملكرد تلمبه را که توسط آزمایشگاه مستقلی تای. درجه سانتیگراد تجاوز نكند

. نماید
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مخزن ذخیره آب •

برای مصارف عمومی آتش نشانی و مستتقل از ( گالن700معادن )لیتر 2500مخزن ذخیره آب میبایستی دارای حداقل ظرفیت •

. بدنه و مجهز به روش مكانیكی مناسب برای جدا کردن از بدنه باشد

رضی نصتب بایستی در داخل مخزن آب موج گیرهای طولی و ع. جنس مخزن میبایستی از فوالد زنگ نزن و یا فایبر گالس باشد•

. ساخت و نصب مخزن بایستی به نحوی باشد که هنگام تماس با اتصاالت غیر همجنس دچار خوردگی نشود. گردد

ا حداکثر جریان تخلیه هوا میبایستی به نحوی طراحی گردد که اجازه تخلیه ب. مخزن باید دارای تجهیزات سرریز و تخلیه هوا باشد•

. ازدرا بدون تغییر شكل مخزن به سیال داخل مخزن بدهد و پر کردن سری  و کامل مخزن را بدون افزایش فشار آن ممكتن ست

ت رفتتن آب سامانه سرریز مخزن بایستی طوری طراحی گردد که مان  افزایش فشار در اثر پر شدن بیش از حد و نیز مان  از دس

.مخزن آب باید دارای تعداد کافی جداکننده باشد . شده و آبهای لب ریز را به طرف سطح زمین هدایت کند
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ن محتدود مخزن میبایستی طوری نصب گرد که در هنگام حرکت خودرو در سطوح ناصاف نیروی کشش پیچشی بدنه را به مختز•

مت مستقل بته مخزن میبایستی به سهولت قابل جداسازی از قسمت کارکنان، موتور و شاسی خودرو باشد و به عنوان یك قس. کند

آسانی جدا گردد

ا این سوراخ باید به صافی ب. سانتیمتر باشد13مخزن میبایستی دارای حداقل یك سوراخ پر کردن در باالی مخزن با قطر حداقل •

ن  از خروج سوراخ پرکن میبایستی دارای سرپوشی باشد که ما. میلیمتری که به راحتی جدا شود، مجهز گردد6توری سوراخ دار 

. آب گردد

د میلیمتری و مجهز به شیر یكطرفه بوده و طوری ساخته شون6اتصاالت پر کردن میبایستی دارای صافی توری شكل با سوراخهای •

. که از تخلیه آب از مخزن هنگامی که اتصاالت از هم باز میشوند جلوگیری نماید
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.بار را داشته باشد5/5دقیقه و در فشار 2اندازه اتصاالت باید به گونه ای باشد که قابلیت پر شدن تانك در طول مدت •

بار را گذرانده و الزامات 50سانتیمتر بوده و آزمون پذیرش فشار حداقل 2شیلنگ قرقره ای بایستی دارای قطر داخلی حداقل •

(0(105-SF-M-IPS را دارا باشد .

مین نمایندخروجی های مخزن میبایستی کمی باالتر از ته تانك نصب گردند و مای  غلیظ مخزن را جهت سامانه تنظیم کف تا•

میلیمتری باشتند کته اجتازه 6وراخ های پرکنهای باالی مخزن میبایستی مجهز به صافی از جنس فوالد زنگ نزن با سوراخهای •

یتد از طریتق سوراخهای پترکن با. لیتر مای  غلیظ کف را با سرعتی مناسب و بدون در نظر گرفتن سطح تانك بدهند20پرکردن 

.اتصاالت مربوط مای  غلیظ کف را به قسمت پایین مخزن منتقل کنند تا تولید کف در مخزن به حداقل برسد

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 

WWW.HSE-ME.IR         09172016004

دوره معیار و استانداردهای خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی

1400دیماه : فرشاد کیامرثی                 تاریخ برگزاری: مدرس
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ل دسترستی اتصاالت پرکن مخزن میبایستی در محلی نصب گردند که جهت تلمبه کردن مای  غلیظ به مخزن از روی زمتین قابت•

متان میلیمتری و شیر یكطرفه بوده و یا طوری ساخته شده باشند که ز6منافذ پرکن میبایستی مجهز به صافی با سوراخهای . باشند

.باز کردن اتصاالت، مای  از مخزن خارج نگردد

ف کته موجتب بایستی احتیاط کرد که از ترکیبی از فلزات مختلت. جنس لوله های بایستی از مواد مقاوم در برابر خوردگی باشد•

اده از لوله هتای در صورت استف. خوردگی گالوانیك می گردند، استفاده نشود و در صورت استفاده، از نظر الكتریكی عایق شوند

اثیر منفی بر مای  غلیظ کتف پالستیكی میبایستی از رزین غیر پالستیكی استفاده گردد مگر اینكه ثابت شود رزین های پالستیكی ت

.لوله های پالستیكی جهت استحكام بیشتر میتواند با مواد فایبر گالس تقویت شوند. دارند
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( و یا مناب  دیگتر PTOبا نیروی محرکه )ان تلمبه باید از نو  جابجایی مثبت و یا گریز از مرکز باشد و مستقل از تلمبه تقویتی آب •

در جدول بوده و قابلیت تزریق کف و آب را به جریان آب در فشتار 3این تلمبه میبایستی دارای مشخصات قید شده . عمل نماید

میبایستتی قابلیتت این تلمبته. بار الی بار که توسط تلمبه تقویتی و یا تلمبه های اصلی تامین میگردد را داشته باشد0/74کاری 

ی دارای شتیر خطوط انتقال میبایست. انتقال محلول کف از استوانه ها و یا مخزن ذخیره به مخزن خودرو و بالعكس را داشته باشد

رم شود و یا به خطتوط اطمینانی باشد که فشار آن با فشار طراحی تلمبه تنظیم شده و بتواند با حداکثر جریان بدون اینكه تلمبه گ

.فشار اضافه وارد گردد، مخزن مربوطه را پر نماید

AISI 316باشد .با محور از جنس فوالد زنگ نزن 316و یا  304AISIبهتر است جنس بدنه و روتور تلمبه از فوالد زنگ نزن از نو  •
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ن مختز. مخزن باید دارای موج گیرهای داخلی هدبو و اندازه و فاصله آنها می بایستی اجازه بازرسی و تمیز کتردن را بدهتد•

. میلیمتر مجهز به قفل با قابلیت باز شدن سری  باشد500میبایستی دارای دریچه بازرسی با حداقل 

هنده باشد تا خزن آب میبایستی مجهز به سطح سنج قابل رویت در عقب خودرو باشد و جهت سطح پایین نیز مجهز به بوق هشدار د•

سب سطح سنج میبایستی از نو  مرغوب و منا. درصد حجم مخزن برسد به صدا در آید 10در موقعی که سطح محلول غلیظ کف به 

. برای کف به رنگ قهوه ای تیره باشد

برابر فشتار کتاری را داشتته 1/5بار طراحی و قابلیت تحمل فشار آزمایش 16کلیه اجزاء و لوله ها میبایستی جهت فشار کاری •

.لوله ها، اتصاالت و سایر اجزاء سامانه باید از جنس فوالد زنگ نزن باشند. باشند
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درجه را در محور افقی در 360مانیتور میبایستی قابلیت چرخش . مانیتور آب و کف میبایستی در عقب و یا باالی اتاق نصب گردد•

تنظتیم مانیتور میبایستی دارای تیغه منحرف کننده قابل. درجه را در محور عمودی داشته باشد+80الی -30هر دو جهت و از 

متر نباشد و 8ر از در صورتی از مانیتور تهج پرتاب آب استفاده شود، نقطه فرود آب در جهات مختلف خودرو میبایستی بیشت. باشد

متر باشد . 4وقتی از کف استفاده میشود گستردگی پوشش کف میبایستی حداقل 

بار باشد مگر اینكه جز این مشخص شتده باشتد و 10لیتر در دقیقه در فشار کاری 2000جریان تخلیه آب و کف میبایستی حدوداً •

متتر 20متر باشد و کف تا مستافت 50حداقل مسافت پرتاب کف میبایستی حدود . لیتر بر دقیقه می باشد4000امكان افزایش تا 

. بروی زمین پاشیده نشود

ر در صتورت نو  مانیتور و عملكرد هیدرولیكی و یا نوسانی ام نیتو. میلیمتر نمیباشد3500حداکثر ارتفا  خودرو معموالً بیشتر از •

ف کننده از فوالد زنگ مانیتور و یاتاقان آن میبایستی از جنس آلومینیوم و برنج و تیغه منحر. مشخص شدن میبایستی تامین گردد

.نزن و یا آلیاژ آلومینیوم میباشد
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.بوده و نیازي به تلمبه کف نباشد   ROUND PUMP THEسامانه تنظیم کف ممکن است از نوع •

.که بدنه شیر بین فلنج ها نصب میگردد، باشند Wafer Typeلیه شیرهاي دستي بايد از نوع توپي با فلنج و يا از نوع پنجره اي  •

 . 304AISIمیلیمتر، بدنه و داخل شیر میبايستي از جنس فوالد زنگ نزن 65راي شیرهاي تا اندازه •
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:سامانه اطفاء  پودري 

برای . قسمت طراحی و ساخته دنشو  5430BS 3سامانه دارای مخازن تحت فشار و سیلندرهای گاز رانش باید بر طبق استاندارد •

. این مخازن یك گواهی رسمی توسط بازرس قانونی مورد نیاز است

د تا حداکثر فشتار هر مخزن باید شیر اطمینانی با ظرفیت کافی داشته باش. تمام اتصاالت ورودی و خروجی بایستی فلنجی باشند•

میلیمتر یا بزرگتر و بتا 150یك دریچه یا دهانه بازرسی با قطر . درصد بیش از حداکثر فشار کاری باالتر نرود15داخل مخزن از 

.درصد پودر در مخزن باقی بماند7گردد بعد از تخلیه کامل مخزن، کمتر از . دستگیره های بلند کننده روی مخزن تعبیه 

نتدراهی نصتب هر سیلندر باید شیر مخصوص داشته باشد و به چندراهی فشار قوی وصل گردد که بهتر است یك شیر دستی در چ•

.گردد

نصتب یك فشارسنج بایستی برای نشان دادن فشتار. برابر حداکثر فشار کاری آزموده شود 1/5سامانه پر فشار باید تحت فشار •

. گردد
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:سیلندر رانش گاز 

در دسترس نیتروژن خشك و یا هوا میبایستی جهت خالی کردن و تمیز کردن کامل مخزن پودر و لولههای مربوطه به اندازه کافی•

درصتد ذخیتره در 30سیلندر بایستی دارای . بار باشد16بار و حداکثر 14فشار کاری مخزن پودر خشك بایستی حداقل . باشد

. محتویات جهت نشتی در هنگام بهره برداری و انجام عملیات کنترلی باشد

متر باشد فشار کاری ایمن در حدود . 30میلیمتر و طول 25شیلنگ پودر خشك میبایستی دارای سطح داخلی صاف با حداقل قطر •

1/8نتایی تخلیته دستگاه تخلیه پودر میبایستتی توا. دو برابر فشار کاری طراحی مخزن پودر و فشار انفجار آن سه برابر میباشد

. کیلوگرم در ثانیه را داشته باشد

. دهانه دستی شیلنگ باید از جنس برنز و آلومنیوم مقاوم در برابر آب دریا باشد•
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:محفظه تجهیزات متفرقه 

ارای محفظه شیلنگ باید از مواد ضد خوردگی ساخته شده و بنحوی طراحی شود که آب درون آن بطور کامل تخلیته شتده و د•

ستانتیمتری زمتین 160محفظه شیلنگ باید در سمت راست خودرو قرار گیرد و نباید باالتر از . سطح نرم و بدون برآمدگی باشد 

روج شیلنگ گرددهیچگونه دستگاه دیگری نباید در محفظه شیلنگ نصب شده و یا قرار گیرد که باعث ایجاد مان  در خ. واق  شود 

:تجهیزات متفرقه•

برای هرکدام. میلیمتری 65متری همراه با کوپلینگ اتصال سری  25میلیمتر و طول 70طول شیلنگ آتش نشانی به قطر 16•

میلیمتری برای هرکدام65متری و کوپلینگ اتصال سری  25میلمتر و طول 45طول شیلنگ آتش نشانی به قطر 5•

.رشته شیلنگ مكش با اندازه مناسب با اتصاالت پیچی و یك عدد صافی فلزی جهت یكی از آنها4•
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:محفظه تجهیزات متفرقه 

جفت آچار بازکن برای شیلنگهای مكش2•

یتاز مشتخص ظرفیت آن برحستب ن)عدد مانیتور قابل حمل آب و کف با پوشش کروم، با تنظیم دستی و صفحه نصب جداگانه 1•

( میشود

 Collecting Headنري مجهز به شیر يکطرفه فنري عدد جم  کننده ورودی با سر پیچی و ورودی 1•

      Dividing Breechingعدد انشعاب دهنده با اتصال ورودي نرينه و خروجي مادگي2•

جهت پر کردن مخزن کف داخل خودرو از بشکه کفStorzبا قطر سانتیمتر و اتصال پیچي يا 4رشته شیلنگ مکنده 2•

جهت تلمبه کردن از خودرو حمل مايع غلیظ کف Storzمتر با سر دنده اي و يا اتصال 15سانتیمتر و طول 4رشته شیلنگ با قطر 2•

به مخزن خودرو آتش نشاني
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:تجهیزات متفرقه 

کیلوگرمي دي اکسید کربن آتش خاموش کن 10عدد سیلندر 2•

کیلوگرمي آتش خاموش کن پودري12عدد سیلندر 2•

عدد تبر آتش نشاني 5•

•4 water fog/jet nozzles brass, chromium (Cr) plated adjustable

عدد سیلندر يدکي4دستگاه تنفسي قابل حمل پشتي همراه 4•

ا ظرفیت عدد انشعاب براي کف از جنس آلومینیوم آلیاژي سبك آند شده ب4•

بار7با فشار ( محلول آب و مايع غلیظ کف)لیتر در دقیقه 400

بار7لیتر در دقیه و فشار 200عدد انشعاب از نوع فوق الذکر با ظرفیت 2•
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:تجهیزات متفرقه 

7لیتر در دقیقه در فشار 800عدد انشعاب از نو  فوق الذکر با ظرفیت 1•

بار

متری) 8دو قسمتی )یك عدد نردبان آلومینیومی •

عدد چراغ قوه ایمنی4•

یك عدد جعبه کمكهای اولیه•

یك عدد دستگاه صدازنی بلند گو قابل حمل•

متر25دو عدد طناب نخی به قطر یك ونیم سانتیمتری به طول •

عدد بیل کوتاه3•

عدد جعبه ابزار 1•

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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:تجهیزات متفرقه 

(كضد استاتی)جفت دستكش پالستیكی 1•

عدد گاز سنچ1•

عدد دیلم1•

عدد تلمبه مكنده1•

عدد شارژر باتری نصب در عقب خودرو1•

عدد سه پایه چراغ دار1•

( نسوز)دست لباس ورود به آتش 1•

:الزامات تخصصی شاخص خودروی آتش نشانی
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و توسط مراجع شـخص ثالث  NFPA1901تمام آزمون هاي مورد نیاز و صـدور گواهینامه هاي مرتبط بايد بر اسـاس استاندارد •

تبار رسمي صـادر شـود که يا داراي تائیديه سازمان ملي استاندارد ايران بوده يا بر اساس يکي از استانداردهاي زير داراي اع

. براي بازرسي و آزمون خودروهاي آتشنشاني و سیستم هاي مرتبط باشند

•ISO/IEC 17020,General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 

•ISO/IEC 17065, Conformity Assessment: Requirements for bodies certifying products, processes and 

services.ا تحت نظر و مرجع صــدور گواهینامه نبايد متعلق به تولیدکنندگان يا تامین کنندگان محصــول مورد آزمون و ي

مام اجزاي يك اگر ت. مرجع صدور گواهینامه بايد شاهد و ناظر بر تمام آزمونهاي ذکر شده در اين راهنما باشد. کنترل ايشان باشد

نتیجه . ر شودســیســتم که ملزم گذراندن آزمون هســتند نتوانند معیارهاي آزمون را برآورده کنند، نبايد گواهینامه صاد

آزمون نبايد مشروط، موقت يا جزئي باشد

گواهینامه آزمون عملكردی  
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در حضـور کـارگروه/ در صـورت عدم وجود مرجع معتبر صـدور گواهینامه، آزمون هاي عملکردي بايد توسط( : 5)تبصـره •

. آزمون که در بخش تعاريف آمده است، انجام شده و فرم هاي مربوطه به تائید اعضاء رسانده شود

:مستندات نتایج آزمون •

تیستم های ارائته گواهی معتبر و ممهور توستتتط شتتترکتت تولیتدکننتده خودرو و نتتایج آزمونهای عملكردی تجهیزات و س

. ستتمنصوبه و خودرو آتش نشانی مطابق آزمون های ذکر شده در این راهنما در زمان تحویل خودرو به شرکت متقاضی الزامتی ا

وشتهایی بترای تولیدکننده باید امكانات و تجهیزات الزم برای انجام آزمون های عملكردی و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و ر

اطمینان از کنترل مناسب آن را فراهم نماید

گواهینامه آزمون عملكردی  
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راهبران معرفي شـده از طرف متقاضـي و حصول اطمینان از/ تأمین کننده بايد پس از آموزش راهبر/ تولیدکننده•

وده و درکســب مهارتهاي فني و عملیاتي مورد نیاز، نســبت به ارزيابي صــالحیت و قابلیت فني ايشــان اقدام نم•

راهبران را به شرکت متقاضي ارائه نمايد/ صورت دارا بودن شرايط، گواهینامه تائید صالحیت راهبر•

گواهینامه صالحیت راهبری خودرو

جنوب کشور HSEمرکز آموزش 

WWW.HSE-ME.IR         09172016004

دوره معیار و استانداردهای خرید و تجهیز خودروهای آتش نشانی

1400دیماه : فرشاد کیامرثی                 تاریخ برگزاری: مدرس

اطالعات دوره



راهبران معرفي شـده از طرف متقاضـي و حصول اطمینان از/ تأمین کننده بايد پس از آموزش راهبر/ تولیدکننده•

و درکســب مهارتهاي فني و عملیاتي مورد نیاز، نســبت به ارزيابي صــالحیت و قابلیت فني ايشــان اقدام نموده

راهبران را به شرکت متقاضي ارائه نمايد/ صورت دارا بودن شرايط، گواهینامه تائید صالحیت راهبر

الزامات خودروهای آتش نشانی در حال بهره برداری 
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▪IPS-G-SF-100(1)  استاندارد مهندسی و تجهیزات برای كامیونهای آتش نشانی و تلمبه ها

▪MOP-HSED-GI-228(1)راهنمای مشخصات فنی و آزمون عملكردی خودروهای آتش نشانی در صنعت نفت

▪ NFPA 1901 –Standard for Automotive Fire Apparatus

▪NFPA 1911 –Standard for the Inspection ,Maintenance , Testing and Retirement of In-service 

Emergency Vehicles.

جزوه آشنایی با استاندارد های آتش نشانی از آقای مهندس یونس امیری▪

▪IPS-E-SF-520 .استاندارد كالس بندی ایستگاه های آتش نشانی

مناب  و مراج  
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معرفی دوره تكمیلی 



یتربیت ممیز خودروهای آتش نشان: عنوان دوره

1400بهمن ماه : زمان دوره

HSEوزش جهت ثبت نام مي توانید از طريق پیج اينستاگرام مرکز آم

. جنوب کشور اقدام نمايید

: شماره هاي تماس

07132301867

09172016004



فرشاد کیامرثی➢
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➢09173719813

با سپاس از حسن توجه شما



HSEبرگزار کننده دوره های عمومی و تخصصی در حوزه ➢

ارئه دهنده خدمات مشاوره در زمینه خريد تجهیزات و خودروهاي آتش نشاني ➢

...(و–ISO45001–ISO14001)ارائه دهنده خدمات مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت ➢

تارائه دهنده خدمات ارزیابی و استقرار سیستم های پایش عملكردی سیستم های مدیری➢

ارائه دهنده خدمات شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك های شغلی و فرآیندی➢
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