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  بسمه تعالي
  
  

  ضوابط كلي پدافند غير عامل
  

  :كليات 
          در گستره وسيع فعاليتهاي زنجيره اي صنعت نفت ، از مرحله اوليـه توليـد از ميـادين                  

تي و گازي و پتروشيميايي فعال بودن هر بخش         نفت و گاز تا مرحله نهايي تحويل محصوالت نف        
. باشـد   از عمليات ، منوط به فعال بودن بخش هاي ديگر باالدستي و پايين دستي آن بخش مي    

هاي پدافند غيرعامل هوايي بطور همزمان در مراكز عملياتي موجـود            هر چند لزوم اجراي پروژه    
غير عامل هوايي تمـامي تأسيـسات       صنعت نفت جهت حداكثر آمادگي و فراگيري براي پدافند          

ولـي چـون اجـراي ايـن امـر سـرمايه            . رسـد    گوناگون و متعدد صنعت نفت ضروري به نظر مي        
نخواهـد  عملـي   گذاري قابل مالحظه اي را مي طلبد و به علت محدوديت منابع مالي مورد نياز                

امل هوايي آنهـا بـه   بود ، لذا بايد سعي شود ، با توجه به اهميت نسبي تأسيسات ، پدافند غير ع        
  .تدريج به صورت اولويت بندي قابل توجيهي به مرحله اجرا گذاشته شوند 

  
  :هدف 

        باال بردن سطح آگاهي و آمادگي كاركنان وزارت نفت و مديريت صحيح اجرايي اصول 
  .پدافند غيرعامل هوايي براي پيشگيري و مقابله با حمالت احتمالي دشمن مي باشد

  
  :برد دامنه كار

  .      شركتهاي اصلي و فرعي وزارت نفت 
  

  :خواهد گرفتهاي پدافند غيرعامل هوايي موارد مشروح زير مورد توجه قرار  در اجراي پروژه
ـ   احداث جانپناه دسته جمعي يـا پناهگـاه در مراكـز عمليـاتي بـه ترتيـب اولويـت در        الف 

  .محدوده تأسيسات مرزي كشور و مراكز حساس 
زي مراكز موجود ذخيره سازي نفت خام صادراتي ، گاز مايع ، ميعانات گازي ، ايمن ساب ـ  

هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي و در صورت لزوم احـداث تأسيـسات جديـد                فرآورده
  .ذخيره سازي اين نوع محصوالت با ايمني قابل اعتماد در مقابل حمالت هوايي 
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ـ  ي و گازي ، كارخانجات گـاز و گـاز مـايع ،     ايمن سازي مراكز كنترل پااليشگاههاي نفتج 
  .تأسيسات بهره برداري نفت خام و گاز طبيعي ، تاسيسات پتروشيمي 

ايمن سازي تأسيسات مهم بين راهي موجود خطوط لوله انتقال فرآورده ها ، نفت خـام  د ـ  
  .و گاز 

ظور البته برحسب مورد هر مركز عملياتي ممكن است اولويت بندي خاص مناسبي به من
  .پدافند غيرعامل هوايي آن در نظر گرفته شود 
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ضوابط كلي پدافند غير عامل تأسيسات و ساختمانهاي مهم و حساس عملياتي بخش هاي 

  :سرفصل اصلي زير تنظيم گرديده است سه باالدستي و پايين دستي صنعت نفت تحت 
  

    تعاريف –فصل اول  
  مسئوليت پدافند غير عامل   – فصل دوم 

  مجتمع هاي صنعتي موجود – سوم  فصل
  

با توجه به اينكه ضوابط پدافند غير عامل انواع سازه هاي صنعتي و ساختمانهاي مربوط تا حـد                  
باشند لذا ، در هر فصل ضوابط پدافند غيرعامـل هـوايي تأسيـساتي              زيادي يكسان  يا مشابه مي     

 ، مانند انواع تأسيـسات بـين        محدوده ساختماني و حساسيت نظير هم هستند        كه از نظر ابعاد ،      
، هر يك تحـت زيرفـصل مـشترك         ... راهي خطوط لوله ، پااليشگاهها ، مخازن ذخيره سازي و           

  .مشخصي ذكر شده اند 
  



4  
 

       فصل اول   
  
    تعاريف -  1

معاونـت طـرح و     ) ( ص  ( تعاريف زير مطابق با گزارش قرارگـاه پدافنـد هـوايي خـاتم االنبيـاء                
  .باشد  ، مي) تحقيقات 

  
  :پدافند  1-1

پدافند به مفهوم كلي دفع ، خنثي كردن و يا كاهش آثار اقدامات آفندي دشمن و 
  .ممانعت از دستيابي وي به اهداف خود مي باشد 

  
  :پدافند عامل 1-2

پدافند عامل عبارت از رويارويي و مقابله مستقيم با دشمن و بكارگيري جنگ افزار 
 خنثي كردن اقدامات آفندي وي مي باشد مناسب و موجود به منظور دفع حمله و

.  
  
  :پدافند غير عامل  1-3

پدافند غير عامل به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه مستلزم به كارگيري 
توان از وارد شدن خسارت مالي به تجهيزات و  جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي

ين خسارات و تلفات تأسيسات حياتي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان ا
  .را به حداقل ممكن كاهش داد 

  
  :اختفا  1-4

اختفا يا پنهان كاري به اقداماتي اطالق مي گردد كه مانع از قرارگرفتن تأسيسات 
و تجهيزات در ديد مستقيم دشمن گرديده و يا تشخيص  آنها و فعاليتهاي خاص 

  .سازد  را براي او غيرممكن يا مشكل مي
  
  :استتار  1-5

  . شكل كردن تاسيسات و تجهيزات با محيط اطراف مي باشد همرنگ و هم
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  :استحكامات  1-6

استحكامات به سازه هاي موقتي اطالق ميگردد كه با توجه به شرايط و امكانات و 
ميزان اهميت و آسيب پذيري نقاط حياتي و حساس در محلهاي مناسب و اطراف 

 ، بمب يا تركش اين تاسيسات ايجاد مي گردند تا مانع اصابت مستقيم موشك
  .يابد  مهمات به تأسيسات و تجهيزات گرديده و آثار آن به طور نسبي كاهش مي

  
  :سازه هاي امن  1-7

سازه هايي با مقاومت الزم در مقابل انفجار بمب و موشك هستند كه براي 
هر چه تأسيسات و تجهيزات با . تاسيسات حياتي، و با ارزش ، ساخته مي شوند 

احداث سازه امن مربوط به آن مقاومتر و پرهزينه . تر باشند نحصاريارزش تر و يا ا
  .تر خواهد بود 

  
  :مقاوم سازي  1-8

اجراي طرحهاي خاص مهندسي كه موجب افزايش مقاومت تأسيسات موجود  در 
  .مقابل صدمات ناشي از انفجار بمب و موشك مي گردند 

  
  :پراكندگي 1-9

د تاسيسات در مكانهاي دور از هم و پراكندگي در پدافند غير عامل به معني ايجا
  .همچنين احداث واحدهاي هر مجتمع صنعتي به فاصله مناسب از يكديگر 

  
   :پناهگاه 10- 1

پناهگاه مكاني است كه در مقابل حمالت هوايي و يا موشكي نسبت به ساختمانهاي 
پناهگاه بيشتر به . معمولي و با فضاي باز از امنيت بيشتري برخوردار مي باشد 

 چند منظوره ساخته مي شود تا در زمان صلح بتوان از آن به منظورهاي صورت
  .رفاهي اقتصادي استفاده نمود 

  
   :جانپناه 11- 1

جانپناه به مكانهايي غير از پناهگاه مانند سنگر گفته مي شود كه فرد بتواند با رفتن 
  .درون آن در معرض تركش و يا موج انفجار بمب و يا موشك قرار نگيرد 
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  فصل دوم
  
   پدافند غير عامل هوايي مسئوليت   - 2

  .مسئوليت پدافند غيرعامل در وزارت فنت و شركتها به عهده واحدهاي زير مي باشد 
  

   .HSEدر ستاد وزارت نفت واحد   2-1
  

  .در شركتها واحد ايمني  2-2
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    فصل سوم

  
  هاي صنعتي موجود   مجتمع -  3

دافند غيرعامل تأسيسات موجـود خـود را براسـاس    واحدهاي عملياتي صنعت نفت ، طرحهاي پ  
  .ضوابط زير تهيه نموده و اقدامات الزم را بعمل آورند 

  
   چاهها و تأسيسات سرچاهي فعال 3-1

   چاهها 3-1-1
  . نصب شير ايمني درون چاهي الف ـ
  .در مواقع بروز حمالت هوايي  رنگ آميزي استتاري شيرآالت سرچاهي ب   ـ
ـ  سات سرچاهي بوسيله تورهاي استتاري درمواقع بروز حمـالت   پوشش تأسيج    

  .هوايي 
ـ   تعبيــه سيــستم مناســب كنتــرل از راه دور شــيرهاي ســرچاهي در داخــل د    

  .هاي بتوني حوضچه
  خطوط لوله جرياني چاهها  3-1-2

  . در صورت امكان انتقال لوله هاي جرياني به زير سطح زمين الف ـ
ـ  در مواقـع بـروز حمـالت    لوله هاي جرياني سطحي  رنگ آميزي استتاري ب   

  .هوايي
  برداري   تفكيك گرهاي سرچاهي و تأسيسات بهره3-1-3

ايجاد حائل هاي حفاظتي مرتفـع در فـضاهاي الزم و موجـود در اطـراف     الف ـ  
  .تفكيك گرها يا محل تجمع تأسيسات در شرايط اضطراري جنگي 

ـ  در مواقـع   و تأسيسات مربوط آنها آميزي استتاري كليه تفكيك گرها  رنگب   
  .بروز حمالت هوايي

  ها و محل استقرار شيرها  چندراهه 3-1-4
ـ  هـاي ورودي و خروجـي خـوراك و      در صورت امكـان انتقـال چنـد راهـه    الف 

  .برداري به داخل كانالهاي بتوني  محصوالت واحدهاي بهره
ـ  اظتي در  در صورت عدم اجراي رديف الـف ايـن بنـد احـداث حـصار حفـ      ب   

  .برداري  هاي ورودي و خروجي روزميني واحدهاي بهره اطراف چند راهه
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  هاي فرمان   مراكز كنترل و اطاق3-2
هاي فرمان به وسيله ديوارهاي   حفاظت ساختمان مراكز كنترل و اطاق1- 2- 3

  .حفاظتي قابل نصب فوري در شرايط جنگي 
يرقابل نفوذ گردد تا از ورود سـيال بـه           دهانه كانال ورود كابلها به اطاق فرمان غ        3-2-2

  .اطاق فرمان جلوگيري شود 
 بر روي تابلوهاي اطاق كنترل ، منافذ مناسبي ، بدون ارتباط به داخل تـابلو بـه                  3-2-3

  .منظور عبور جريان هوا و تقليل شدت موج انفجار در نظر گرفته شود 
  

   مخازن ذخيره سازي 3-3
مراكز بهره برداري نفت و گاز ، كارخانجات گاز مخازن : مخازن ذخيره سازي شامل 

و گاز مايع ، پااليشگاههاي نفتي و گازي ، مجتمع هاي صنايع پتروشيمي و پايانه 
اين مخازن از نوع فلزي نصب شده در . هاي صادراتي و وارداتي مواد نفتي مي گردد 

   .روي زمين هستند كه در مقابل حمالت هوائي دشمن بسيار حساس مي باشند
 پيرامون مخـازن ، احـداث   ( Boundry Wall) در صورت عدم وجود ديوار حفاظتي 3-3-1

چنين ديواري جهت جمع آوري مايعات نفتي خروجي غيرقابل كنترل از مخازن            
  .ضروري است 

  .در صورت امكان حجم بايد بيست درصد بيش از حجم مخازن باشد  : 1تبصره 
براي هر مخزن باند مستقلي در نظر گرفته شود          در صورت امكان شرايط فوق        :2تبصره  

.  
 سيستم تخليـه سـريع مايعـات خروجـي مخـزن وهـدايت آن بـا            3-3-1-1

  .استفاده از شيب زمين و هدايت آن به محلهاي امن 
در صورت امكان ، هر مخزن براي آب و كف پاشي و اطفاء حريق و خنك كردن                  3-3-2

  .قابل دسترس باشد 
  .ي روي مخازن رنگ استتار زده شود   در شرايط جنگ3-3-3
هاي ورودي به داخل باند مخازن داراي دو شير باشند ، يكي خارج از باند و                  لوله 3-3-4

ديگري داخل باند ، يكي از اين شيرها عالوه براينكه با دست باز و بسته ميـشود،                 
  .مكانيكي هم باشد

  
  

داخـل كانالهـاي     در صورت امكان لوله هاي داخل بانـد مخـازن بـه              3-3-4-1
  .روبسته بتوني منتقل گردند 
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   ساختمانهاي تأسيسات جانبي 3-4

ها ، جايگاه  خانه ها ، كمپرسورخانه ساختمانهاي تأسيسات جانبي شامل انواع تلمبه
توربينها ، ژنراتورها ، تأسيسات برقي و نظاير آنها در مسير خطوط لوله انتقال مواد 

  .مراكز عملياتي صنعت نفت مي باشد نفتي و گازي و همچنين در ديگر 
 چنانچه ساختمان پستهاي فرعي برق داراي پنجره مـي باشـند ايـن پنجـره بـا                  3-4-1

  .مصالح ساختماني مقاوم گرفته شوند 
 در صورت امكان ، جداسازي واحدهاي اصلي هـر تأسيـسات جـانبي از يكـديگر                 3-4-2

  .بوسيله ديوارهاي حفاظتي 
) رينـگ  ( ها دو پست برق و حلقـه   خانه ي تأمين برق تلبمه در صورت امكان برا   3-4-3

  .تأمين برق منظور گردد 
 در صورت امكـان محلـي بـراي يـك تـوربين و تلمبـه يـدك متحـرك در هـر                       3-4-4

هاي الزم پيش بيني شود ، و واحد بهره بردار           كشي كشي و كابل   خانه با لوله   تلمبه
در نقاط مناسب جهت انتقـال بـه ايـن نقـاط            چند عدد توربين و تلمبه متحرك       

  .فراهم نمايد 
 در صورت امكان ، سيستم مناسـبي در نظـر گرفتـه شـود تـا در زمـان آسـيب                      3-4-5

هاي انتقال مواد بتوان با ظرفيت حداقلي مواد را بـه            خانه ديدگي هر يك از تلمبه    
  .خانه بعدي منتقل نمود  تلمبه

 تلمبه خانه هـا را بنحـوي تغييـر داد كـه بـا                در صورت امكان ، سيستم كنترل      3-4-6
آسيب ديدن اطاق كنترل بتوان هر يك از تلمبـه هـاي اصـلي را بطـور مـستقل                   

هاي گازي اين كار با احـداث يـك          در مورد توربوپمپ  . برداري قرار داد     مورد بهره 
  .كابين كنترل مستقل در كنار هر واحد تأمين مي گردد 

  
  ت نفتي و گازي  خطوط لوله انتقال سياال3-5

ها و كارخانجـات بـا       هاي روزميني و شيرهاي خارج از پااليشگاه        تا حد ممكن لوله    3-5-1
  .محافظ مناسب پوشانيده شوند 

 تعبيه سيستمي در محل امن كه بتوان شيرهاي ايمني ورودي مواد بـه كارخانـه                3-5-2
  .را بطور خودكار بست 

  
 به خطوط اصـلي انتقـال مـواد در محـل             شير يكطرفه روي لوله خروجي واحدها      3-5-3

  .اتصال خط فرعي به خط اصلي نصب گردد
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 شيرهاي قطع كننده جريـان خطـوط لولـه ورودي در فاصـله مناسـب از حـصار                   3-5-4
  .كارخانه نصب گردد

  
   پااليشگاهها و كارخانجات 3-6

 در داخل پااليـشگاه هـا و كارخانجـات يـك سـنگر سـتادي مقـاوم در زيـرزمين                     3-6-1
ختمان اداري موجود در محوطه يا مجاور آن به منظـور راهبـردي تأسيـسات در                سا

  .نظر گرفته شود 
  .المقدور واحدهاي اصلي با ديوارهاي حفاظتي از هم مجزا گردند   حتي3-6-2
 كانالهاي مناسبي جهت انتقـال مايعـات خروجـي غيرقابـل كنتـرل از ظـروف و                  3-6-3

  .ج از محدوده كارخانه احداث گردد آسيب ديده به مكانهاي امن خار خطوط 
  
  ها و حفاظت ساختمانهاي اداري و مسكوني   پناهگاه3-7

  .هاي موجود جهت استفاده فوري هنگام وقوع حمالت هوايي  نگهداري از پناهگاه3-7-1
 ايجاد كانالهاي سنگري كم عمق در مجاورت تأسيـسات و يـا در صـورت امكـان                  3-7-2

 مكانهاي مناسب بين تأسيسات جهت اسـتفاده سـريع          حفر پناهگاههاي انفرادي در   
  .كاركنان مشغول بكار هنگام وقوع حمالت هوايي 

هاي بزرگ سـاختماني ، اعـم از اداري يـا             در پائين ترين طبقه مجتمع     3-7-2-1
مسكوني ، فضاي الزم براي پناهگاه ساكنين با تجهيزات الزم پيش بينـي          

قاوم با توجه بـه شـرايط جنگـي و          هاي م  در غير اينصورت پناهگاه   . گردد  
تجمع افـراد و حـساسيت آن در زيـر زمـين كـه داراي چنـدين درهـاي                   
ورودي و خروجــي بــوده و بطــور ســريع و آســان قابــل دسترســي بــراي 

  .ساكنين اطراف باشد ساخته شود 
هاي مسقف دايمي بخصوص پناهگاههاي بزرگ ، بصورت   حتي المقدور پناهگاه3- 7- 3

  . استفاده درزمان صلح ساخته شوند چند منظوره قابل
  
  
  
  
  نشاني   تأسيسات آتش3-8

پمپ ها ، هيدرانتها ، مانيتورها و اتصاالت در شرايط جنگي با استفاده از پوشـش                 3-8-1
  .مناسب محافظت شوند 
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بينـي    احداث استخر در محلهاي مناسب خارج از حصار با نظر اداره ايمني پـيش              3-8-2
هـاي   ها داراي جاده ارتباطي مناسب براي استفاده كاميون       گردد و هر يك از استخر     

  .آتش نشاني باشد 
 انشعابي از شبكه اصلي سيستم اطفاي حريق كارخانه گرفته و در خارج از حصار               3-8-3

  .نشاني نصب گردد كارخانه در فاصله درب اصلي با شير آب آتش
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   طرحهاي صنعتي جديد - فصل چهارم – 4
  
   ها  خط مشي4-1

 تهيه نقشه موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي منطقه مورد نظـر بـراي احـداث يـك                 4-1-1
مجتمع صنعتي جديد كـه در آن محـدوده زمـين مـورد نيـاز و همچنـين جايگـاه                    

  .تأسيسات اصلي و حساس آن مجتمع در آن مشخص شده باشد 
اني جديـد    پروژه هاي پدافند غير عامل در مورد هـر مجتمـع صـنعتي و سـاختم                4-1-2

همراه با اطالعات فني كافي ، مدت زمان اجرا و بودجه مـورد نيـاز توسـط سـازمان      
پيشنهاد دهنده قبل از اجراي طراحي تفصيلي طرح تهيه و به كميته مربوط جهت              

  .تصويب ارسال شود
  
   موارد عمومي 4-2

هاي صـنعتي و سـاختماني       پراكندگي در احداث واحدهاي مهم و حساس مجتمع        4-2-1
  .تا حد ممكن رعايت گردد 

از ايجاد يك كارخانه با ظرفيت زياد در يك محـل خـودداري گـردد و بجـاي آن                    4-2-2
  .چند كارخانه مشابه بصورت پراكنده در مناطق مختلف احداث شود

االمكـان از احـداث تاسيـسات و سـاختمانهاي حـساس در منـاطق مـرزي          حتـي 4-2-3
  .خودداري شود 

 احداث تاسيسات در مكانهاي مرتفع پرهيز شـده و سـعي گـردد               حتي االمكان از   4-2-4
  .تأسيسات در اراضي پست و يا در جوار كوهها و تپه هاي بلند بنا شود 

 اجزاء داخلي هر مجتمع كارخانه با توجه به مسائل تعميراتي و عمليـاتي بفاصـله                4-2-5
  .مناسبي جهت امكان نصب ديوار حفاظتي احداث گردند 

م تأسيسات جديد سيستم مناسبي جهت امكان هدايت مـواد آتـشگير بـه               در تما  4-2-6
  .محل امني در خارج از منطقه عملياتي در نظر گرفته شود 

  
   مراكز كنترل و اطاق هاي فرمان 4-3

هاي مقاوم و  اطاقهاي كنترل و فرمان حتي االمكان به صورت ضد انفجار و با سقف
  .ديوارهاي حفاظتي طراحي و اجرا گردد 

 در موارديكه احداث مخازن روزميني فلزي ارجح باشد ، ضمن رعايت پراكنـدگي              4-4-3
  . توصيه مي گردد ( Boundry Wall)آنها ، احداث ديوار حفاظتي 
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 باندهاي مخازن سطحي از نوع خاكي بدليل عملكرد بهتـر آن در برابـر               4-4-3-1
  .تركش ها مورد نظر قرار گيرد 

  
  نبي  ساختمانهاي تأسيسات جا4-5

ها، كمپرسورها ، جايگاه توربينها ،  خانه ساختمانهاي تأسيسات جنبي شامل انواع تلمبه
ژنراتورها ، تأسيسات برقي و نظاير آنها در مسير خطوط لوله انتقال مواد نفتي و گازي و 

  .همچنين در ديگر مراكز عملياتي صنعت نفت مي باشد 
 حساس در زيرزمين يا نيمه مدفون احداث        در صورت امكان ساختمان تأسيسات جانبي      4-5-1

  .گردند 
 ترانسفورمرهاي مربوط به ايستگاههاي فرعي برق كه خارج از ساختمان در محوطه باز              4-5-2

  .شوند بايد با ديوارهاي حفاظتي از يكديگر مجزا گردند  نصب مي
 حداقل  ساختمانهاي جانبي سطحي با پوشش مناسب در مقابل انفجار و آتش سوزي با           4-5-3

  .تعداد پنجره و سطح شيشه خور كم اجرا گردند 
  .نشاني با اسكلت بتوني ساخته شوند  هاي سطحي ، بهداري و آتش  آزمايشگاه4-5-4
هـاي تعميـرات ، سـالن غـذاخوري ، انبارهـا ، اسـتراحتگاه                 ساختمانهايي مانند كارگاه   4-5-5

  .سب ساخته شوند كاركنان ، خارج از حصار مراكز عملياتي و در فاصله منا
  

   خطوط لوله انتقال سياالت نفتي و گازي 4-6
 خطوط لوله در زير سطح زمين و با رعايت كامل استانداردهاي زيرزمينـي تعبيـه                4-6-1

  .گردند 
 براي خطوط انتقال نفت در محلهايي كه بـداليلي در زيـر سـطح زمـين                 :تبصره  

  . آيدممكن نباشد در روي زمين اجرا و حفاظهاي الزم بعمل
ها از اولين فلنج در داخل حصار كارخانـه تـا             لوله هاي ورودي و خروجي كارخانه      4-6-2

( فاصله مناسب خارج از حصار بصورت زيرزميني و با رعايت حفاظـت هـاي الزم                
  .احداث شوند  ) …پوشش مناسب ، حفاظت كاتديك و 

الهاي بتني درپوشدار المقدور لوله ها و شيرهاي دستي داخل كارخانه در كان        حتي 4-6-3
  .قرار داده شوند

هـاي ورودي و      شيرهاي قطع و وصـل در خـارج از محـدوده كارخانـه روي لولـه                4-6-4
  .خروجي در نظر گرفته شود
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  نشاني   تأسيسات آتش4-7
  ) هيئت مديره شركت ملي نفت ايران 13/6/69 مورخ 776موارد مصوب جلسه ( 
  ) هاي پتروشيمي  تمعو مج( نشاني پااليشگاهها   آتش4-7-1

نشاني براساس حـداقل دو آتـش بـزرگ انجـام             محاسبات سيستم آتش   4-7-1-1
در موارد خاص با توجه به نظر طراح ميتوانـد ايـن تعـداد را بيـشتر                 (گيرد  
  ) .گرفت

سوزي در    ساعت آتش  24نشاني بر مبناي حداقل      سازي آب آتش    ذخيره 4-7-1-2
  .نظر گرفته شود 

 ليتر  32000 گالي در دقيقه معادل      7000نشاني حداقل    تش دبي آب آ   4-7-1-3
پيش بيني تامين آب از منابع مختلف از قبيل آب          . در دقيقه منظور گردد     
كننده ، حوضچه تبخير و مخازن آب مقطر در نظر           شهر، آب سيستم خنك   

  .گرفته شود
 مورد اي براي به روز درآوردن تجهيزات و امكانات آموزش  بازنگري دوره  4-7-1-4

  .نظر قرار گيرد
نشاني و درمانگاه اضـطراري جـزء سـاختمانهاي           قسمت فرماندهي آتش   4-7-1-5

  .حساس بحساب آيد 
  .هاي آب آتش نشاني زيرزمين قرار گيرند   لوله4-7-1-6
  .آب از شبكه آب آتش نشاني بطور كامل ممنوع گردد   انشعاب 4-7-1-7
 پخـش در مجـاورت هـم ميباشـند در            در مواردي كه پااليشگاه و انبار      4-7-1-8

  .مورد آتش نشاني از امكانات يكديگر استفاده بعمل آيد
 در مواردي كه پااليشگاه در نزديك شـهر بنـا شـده اسـت ، يـك خـط                    4-7-1-9

انشعاب از شبكه آب شهر بـه قطـر مـورد نيـاز گرفتـه شـود تـا در مواقـع                      
انچـه الزم باشـد   نشاني استفاده شده و چن   اضطراري از اين انشعاب در آتش     

  .ضمن هماهنگي با مسئولين ذيربط ، آب شهر قطع گردد
  نشاني تأسيسات پخش   آتش4-7-2

  . محاسبات سيستم آتش نشاني براساس يك آتش بزرگ انجام گيرد 4-7-2-1
آورده هـاي     نشاني با توجه به ظرفيت مخازن فـر        سازي آب آتش    ذخيره 4-7-2-2

  .منظور گردد ساعت آتش سوزي 24 تا 20نفتي بين 
 گالن در دقيقـه كـه معـادل    7000 تا   3500 دبي آب آتش نشاني بين       4-7-2-3

با توجه بـه   (  ليتر در دقيقه ميباشد در نظر گرفته شود          32000 تا   16000
  ) .ظرفيت و نوع تراكم مخازن 
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  .نشاني زيرزميني قرار گيرند   لوله هاي آب آتش4-7-2-4
  .نشاني بطور كلي ممنوع گردد   انشعاب آب از شبكه آب آتش4-7-2-5
  .ب   / 4-1-7-4 همانند بند 4-7-2-6

  ها  خانه نشاني تلمبه  آتش4-7-3
  .آتش انجام گيرد نشاني براساس يك   محاسبات سيستم آتش4-7-3-1
  اسـتخر ، پمـپ ثابـت       ( نشاني شـامل      برقراري سيستم شبكه آب آتش     4-7-3-2

  ) . هايدرانت 
، متناسب با تعداد مخازن و ساير تأسيسات موجـود    دبي آب مورد نياز      4-7-3-3

خانه وبا توجه به استانداردها و شرايط جغرافيائي ، هر منطقـه             در هر تلمبه  
  .طرافي گردد 

 متر مكعـب در نظـر گرفتـه         500نشاني حداقل     حجم آب ذخيره آتش    4-7-3-4
  .شود

س مجهز نشاني زيرزميني قرار گيرد و در محلهاي حسا    شبكه آب آتش   4-7-3-5
  .به هايدرانت و مانيتور باشند

 سيستم تزريق كف از پائين براي كليه مخازن مواد نفتي منظور گـردد              4-7-3-6
.  

  . سيستم هشدار دهنده آتش در تمام قسمتها نصب شود 4-7-3-7
  .ب / 4-1-7-4 همانند بند 4-7-3-8
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