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 بسمه تعالي
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 :پيشگفتار
لذا پيوسته بر تعداد و شدت حريق ها         صعودي مي پيمايد،   سير     خطرات حريق همواره متناسب با پيشرفتهاي تكنولوژي برق آسا          

 و دانش بشري با وجود قرنها تالش پيگير و انفجارات و در نتيجه بر مقدار خسارات و تعداد تلفات و جراحات بمراتب افزوده ميشود 
اما بررسي آمارهاي دقيق حريق توسط كشورهاي مترقي ثابـت          . راه حل قاطعي براي خنثي كردن كامل حريق و انفجار نيافته است             

يـزات   درصد حريقها قابل پيش بيني و پيشگيري مي باشد و در صورت استفاده صـحيح از ادوات و تجه                   80 تا   75نموده كه بيش از     
آتش نشاني عصر حاضر و آموزش و تمرين واقعي كافي و مداوم مي توان خسارات و تلفات حريقهاي غير قابل پيش بيني را نيـز بـه                           

 پــيش بينــي و پيــشگيري خطــرات حريــق ، ايجــاب اطالعــات پــر دامنــه و عميــق علمــي و فنــي   . حــداقل ممكــن كــاهش داد 
احساس و به ايجاد رشته مهندسي حفاظـت از حريـق منجـر گرديـد كـه همـواره                   مي نمايد كه از يك قرن پيش ضرورت آن كامالً           

 آئين نامه ها ام شود و با تهيه وتدوين انواعزيرا ناچار بايستي با تكنولوژي روز همگ   صعودي داشته،  سيروسعت معلومات و اهميت آن      
 . يقهاي احتمالي كاسته شود و استانداردهاي معتبر و رعايت و اجراي آنها تا جايي كه ممكن است از بروز حر

، بيمارسـتان  ،هخانه،مدرسه،اداره،كارخانه،آزمايشگا ود، هيچتأسيسات يا زمين داير حمله ور ش      يق ممكن است به هر نوع ساختمان،      حر
گـر چنـد   ا. راه آهن ، خودرو و از اين قبيل نيست كه از خطر آتش سوزي مصون باشد            ،قطار  كشتي ، هواپيما ،     انبار ، جنگل ، مزرعه ،     

سال در بناي معيني حريق رخ ندهد عالمت مصون بودنش از حريق نيست همانطور كه اگر چندين سال شخص بيمار نـشود دليـل                        
پس آتش سوزي جنبه عمومي داشته در هر جا و براي هركس امكان اتفـاق دارد و اغلـب   . مصون بودنش از بيماري نمي تواند باشد        

بايد در نظر داشت كه حفاظـت از حريـق بـه هيچوجـه در انحـصار                 .  و جراحات جاني است      متضمن خسارات سنگين مالي و تلفات     
اينها اگر به وظايف خود خوب عمل كننـد و وسـايل كـافي محـصول                . سازمانهاي آتش نشاني و يا واحدهاي آتش نشاني نمي باشد           

كمك كار خواهند بود و حفاظت اصـلي بـا خـود         تكنولوژي روز در دست داشته و آموزش و تمرين صحيح و مداومي دارا باشند تنها                
اشخاص و صاحبان صنايع و حرف و مديران سازمانها و دستگاههاي مختلف دولتي و ملي است ؛ درغير اينصورت بـه ايـن مانـد كـه                

 . شخصي بدليل بيمه عمر بودن و وجود بيمارستان در شهر مربوطه به سالمت خود و پيشگيري از خطرات و تصادفات توجـه نكنـد                       
 .ديهي است كه نتيجه جز تباهي نيستب

از آنجا كه عوامل اصلي موثر در ايجاد حوادث،سهل انگاري و عدم آگاهي شهروندان يك جامعه مي باشـد بـاالبردن فرهنـگ ايمنـي                    
مستلزم توجه و شناخت به عمق خطر،اصول پيشگيري،درك پديده هاي آتش و عكس العمل هاي اوليه به هنگـام حريـق و حادثـه                        

در اين راسـتا و بـه منظـور اشـاعه و گـسترش              .ي باشد و مسلما هرجه شناخت بيشتري باشد اجراي امور مطلوبتر انجام مي پذيرد             م
 .فرهنگ ايمني اين سازمان وظيفه خود مي داند نسبت به اعالم و نظارت ضوابط ايمني ساختمانها اقدام و ترتيبات الزم معمول دارد                     

 .كار تدوين و تهيه دستورالعمل حفاظت ساختمانها در برابر حريق همت گماريمضرورت موجب گرديد در درك اين 
دستورالعمل حاضر با استفاده از تجربيات ارزنده كارشناسان محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد و با توجه به                     

رم برنامه و بودجـه جمهـوري اسـالمي ايـران و             سازمان محت  112ضوابط اجرايي مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان ونشريه          
و اميدواريم با ياري تمامي دست اندركاران امور سـاختمان          استانداردهاي معتبر مربوط به سيستمهاي اعالم واطفاء حريق تهيه شده           

 .ويمو شهرسازي بتوانيم نسبت به ايمن سازي شهرمان و بهبود كيفيت خدمات ايمني به شهروندان مفيد و موثر واقع ش
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  :  ايمني گودبرداري :الف
چنانچه محل گود برداري در نزديكي يكي از خدمات عمومي نظير آتش نـشاني،اورژانس وغيـره بـود ويـا در مـسير اتومبيلهـاي                         -1

 ) مقررات ملي ساختمان 12 مبحث 2-1-9-12بند (  .مربوطه باشد بايد قبال مراتب به اطالع مسئولين ذيربط رسانده شود
مطابق نقشه ارائه شده به شهرداري جهت       ( منظور پيشگيري از حوادث ناشي از ريزش آوار، اجراي كامل و دقيق سازه نگهبان                 به -2

 ) مقررات ملي ساختمان 12 مبحث 1-2-9-12بند (  .الزامي مي باشد) صدور پروانه
 .هاي مجاور الزامي مي باشداختمان نظارت دقيق و مستمر مهندس ناظر مقيم در هنگام عمليات گودبرداري و كنترل س-3
 جهت ايمني عابرين پياده وجلوگيري از سقوط افرادواشياء وخودروهاي عبوري به داخل محيط گود برداري،حصاركشي مناسـب                  -4

 ) مقررات ملي ساختمان 12 مبحث 4-1-9-12بند (  .ونصب عالئم و چراغهاي هشداردهنده، ضروري ميباشد
ات گودبرداري مجاز نبوده و به منظور پيشگيري از نفوذ سيالبهاي ناشـي از بارنـدگي بـه داخـل گـود و                        در هنگام بارندگي عملي    -5

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .خطرات ناشي از آن، ضروريست تا اقدامات حفاظتي در اطراف محيط گودبرداري صورت گيرد
  :سازي ومحوطه محوطه ايمني ضوابط:ب
 به توجه با عمومي ايمني حفظ بمنظور الزم وتمهيدات اقدامات است موظف ساختمان مسئول يا مالك ساختماني درهركارگاه 1-

 :آورد رافراهم ذيل بشرح فني ضوابط
 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .فعاليت محل درفضاهاي كافي روشنايي آوردن وفراهم تدارك 1-1-

 فلـزي  قالـب  يـا  تختـه  بوسـيله  شـده  خـاكبرداري  ومحلهاي ، لهاگودا ، خالي ديوارهاي اطراف بويژه كارگاه ننمود محصور 1-2-

 ) مقررات ملي ساختمان 12 مبحث 1-1-2-12بند (  .شده آميزي رنگ 

 .الزاميست كارگاه نقاط درتمامي ) داستاندار ازنوع (وبازدارنده دهنده هشدار تابلوهاي انواع ونصب استقرار 1-3-
 )تمان  مقررات ملي ساخ12 مبحث 1-1-2-12بند (  

 نبايد براي سـاختمانهاي مجـاور يـا معـابر     و گيرد صورت مناسب مكان نزديكترين ويا كارگاه درداخل ميبايست مصالح دپو 1-4-
                 .پـذيرد  انجـام  ذيـربط  سـازمانهاي  وباهمـاهنگي  خلـوت  سـاعات  رعايت با ومصالح ضايعات دپو حملعمومي توليد اشكال نمايد و

 ) مقررات ملي ساختمان 12مبحث  5-6-8-12بند ( 
 دهنـده  هـشدار  عالئـم  برنصب عالوه مصالح دپو بمنظور عمومي ازمعابر قسمتي اشغال يا نمودن مسدود به لزوم درصورت 1-5-

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .ميباشد الزامي زن چشمك چراغ ونصب ذيصالح ازمراجع مجوز اخذ )استاندارد ازنوع(نيازدمور

 و باشـد  نمـي  مجـاز  هيچوجـه  بـه  آالت آهـن  وتخليـه  برشـكاري  ، جوشكاري عمليات هرگونه انجام عمومي معابر درمحل 1-6-

 بـه  مزبـور  مـصالح  وسپس گرفته صورت باشد جانبي خطرات فاقد كه ديگري مناسب درمكان فعاليتها اينگونه انجام بايست مي 

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .يابد انتقال كار محل

 روي بر واشياء مصالح سقوط خطر بنحوي كه وگذرها عمومي معابر به تعميرمشرف دردست ويا احداث درحال تمانهايدرساخ 2-
 سرپوشـيده  راهروهـاي  ، مقـاوم  فلـزي  ازداربـستهاي  اسـتفاده  بـا  ويـا  مـسدود  عابرين عبور مسير بايست مي ، دارد وجود عابرين
 و بـار  لتحم بايست مي مذكور سقف ، شود ساخته مناسب ارتفاع و رو پياده عرض گرفتن درنظر با موقت بصورت)مسقف(مقاومي

 .باشد روز شبانه مدت درطول مناسب روشنايي داراي ضمنا.باشد داشته  را واجسام اشياء ازسقوط فشارناشي
 ) مقررات ملي ساختمان 12مبحث  1-3-5-12بند (  

 تابلوهاي كاري عايق جهت وضروري الزم تمهيدات بايست مي مختلف ازعوامل ناشي گرفتگي برق خطر از جلوگيري بمنظور 3-

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .آيد بعمل موجود برق
 .ميباشد ممنوع عمومي زيرگذرگاههاي در ...و زيرزمين ديوارحائل فاضالب، زيرزمين،انباري،چاه احداث-4
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  . آيد بعمل خوداري جدا احتمالي ناگوار حوادث بروز از جلوگيري سبب به عمومي درمعابر قير پخت از-5 
 ) مقررات ملي ساختمان 12مبحث 4-4-2-12بند ( 

 اسـتفاده  سـبز  فـضاي  يـا  پاركينـگ  بعنوان مسكوني هاي مجتمع بلوكهاي پيرامون ازفضاي المقدور حتي گردد مي پيشنهاد 6-

 با خروج مسيرهاي درمجاورت رساني ادامد خودروهاي استقرار جهت 12*6ابعاد به فضاهايي اختصاص صورت اين غير رد. نگردد

 )توصيه سازمان آتش نشاني (  .ضروريست مناسب دسترسي تامين
 زمـين آن مقاومـت و تحمـل وزن     ومحوطه سازي به گونه اي طراحي شود كـه مسير دسترسي خودروهاي سنگين آتش نشاني  7-
اسـتحكام آن توسـط مهنـدس       دچار نشست ياريزش نگردد و     داشته و ) استقرار باالبر بر روي چهار جك     ( تن را در موقع عمليات      33

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .ناظر تائيد شده باشد

 درب عـرض  و ، بـوده  محوطـه  داخل سمت به بايست عابرمي يا رو ماشين ازدرب اعم محوطه به ورودي درب بازشوي جهت 8-

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .باشد سردرب يا درب باالي پروفيل فاقد مترو 4 حداقل رو ماشين

 سـنگين  خودروهـاي  استقرار جهت الزم عرض مترو 4 نشاني آتش سنگين خودروهاي عبور براي معبر موردنياز عرض حداقل 9-
رعايـت شـده    نـشاني  آتش سنگين خودرو چرخشهاي انواع براي الزم فضاي حداقل ضمنا .ميباشد متر 9 عمليات هنگام )نردبان(

 )تعريف خيابان -قررات مليمبحث سوم م(  .باشد
 )توصيه سازمان آتش نشاني ( . در كارگاه ساختماني بايستي امكانات اوليه اطفاء حريق موجود باشد-10
  . در خصوص نحوه گرمايش اتاق نگهبان و جلوگيري از گاز گرفتگي و خطرات مشابه تمهيدات الزم انديشيده شود-11

 )ختمان  مقررات ملي سا12 مبحث 3-4-2-12بند ( 
 خـصوص  درايـن  واموراجتمـاعي  كـار  وزارت توسط شده تدوين هاي ودستورالعمل ساختمان ملي مقرارت 12 مبحث رعايت-12

 .باشد مي الزامي
 :خروج وراههاي اضطراري وپله عمومي پله طراحي ضوابط :پ
قل دو خروج مجزا و تا حد امكان دور براي هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه،ازجمله طبقات زير طبقه تخليه خروج، تامين حدا-1

 ) مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 1-6-1-3بند ( . از هم الزامي است
 واحد مسكوني در هرطبقه به شرط 4 متر،با حداكثر 18 طبقه باالتر از همكف،به ارتفاع حداكثر 5 هر بناي آپارتماني با حداكثر -2

 ) مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-2-10-1-3بند ( . روج داشته باشدتطبيق با ضوابط زير مي تواند فقط يك پلكان خ
 . پلكان خروج كامال دور بندي شده و درهاي ضد حريق بين دور بندي پلكان آن بنا را محافظت كنند-1-2
  پلكان خروج بيش از نيم طبقه پايين تر از تراز تخليه خروج ادامه نداشته باشد-2-2
  متر بيشتر نباشد10ر ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج از  فاصله عبوري بين د-3-2
دود و    هر راه خروج قائم كه طبقات را به هم مربوط مي كند بايد به نحوي دور بندي و محافظت گردد كـه از گـسترش آتـش ،                            -3

  )ملي ساختمانمبحث سوم مقررات  11-2-1-3بند ( . گازهاي سمي از طبقه اي به طبقه ديگر جلوگيري به عمل آيد
ون قفل و روبه خارج بازشو،بد ، دودبند خود بسته شو درب ورودي به دهليز پلكان در تمامي طبقات از نوع مقاوم در برابر حريق ،-4

  سانتيمتر120 و حداكثر80عرض درب حداقل )  دقيقه محافظت حريق باشد20داراي زمان دست كم .( بست انتخاب و نصب گردد
 205ارتفـاع درهـا نبايـد از    . سانتيمتر عرض داشته باشد80ي كه درب دولنگه باشد دست كم يكي از لنگه ها بايد    باشد و در موارد     

 ) سازمان برنامه و بودجه 112 نشريه 5-5-1-3-1و بند  مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 2-4-1-3 و 4-3-3-1-3بند ( . سانتيمتر كمتر باشد
  .ريت جهت دور بندي د هليز پلكان مجاز نمي باشداستفاده از دربهاي شيشه اي سكو -5
 . متر بيشتر شود23در داخل واحدهاي مسكوني مستقل فاصله عبوري تا رسيدن به راهروي دسترس خروج نبايد از -6
  ) مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 8-2-10-1-3بند  ( 
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 . متر بيشتر نشود30 تا نزديكترين خروج حداكثر از ضااتاق يا هر ف در راهروهاي دسترس خروج،فاصله بين در ورودي هر -7
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 5-1-10-1-3بند  ( 
اندازه هاي ارائه شده در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان در خصوص عرض و ارتفاع و كف پله ها،عرض پاگردها و ابعاد مربوط -8

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 4-4-1-3بند ( . به پيش ورودي آسانسور دقيقا رعايت شود
و شبكه بنـدي    )  سانتيمتر نباشد  95 سانتيمتر و بيشتر از      85كمتر از   ( اجراي نرده استاندارد در پلكانهاي داخلي با ارتفاع مناسب        -9

  )توصيه سازمان آتش نشاني ( .ايمن در بدنه نرده الزامي است
ند بايد داراي ساختاري پايدار و ثابت باشند و عرض راه پله هـا و پاگردهـا نبايـد در                     تمام پلكان هايي كه در راه خروج واقع شو         -10

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان2-4-4-1-3بند ( . هيچ قسمت از طول مسير كاهش يابد
ندگي بـر روي سـطح      پاخور تمام پله ها بايد از يك جنس و با يك نوع پرداخت بوده و تمام تدابير الزم به منظور ممانعت از لغز                      -11

  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان3-4-4-1-3بند ( . آنها اتخاذ گردد
  دهليز پلكان در طبقات توسط بازشو هاي مناسب از نور و هواي طبيعي بهره مند گردد-12
 ادامه دستگاه پلكان از همكف تا پشت بام الزامي است-13
شوند كه براي رسيدن به يك خروج،عبور ازميان آشپزخانه ها ،انبارها،سرويس           مسير هاي خروج بايد به گونه اي طراحي و اجرا           -14

 . هاي بهداشتي،اتاق خواب ها و فضاهاي مشابهي كه درهاي آن در معرض قفل شدن هستند،الزم نباشد
  )مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 3-7-1-3بند ( 

 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .اي تاسيسات به داخل پلكانها مجاز نمي باشدباز شدن مستقيم دربهاي اتاقهاي آسانسور،هواسازها،داكته-15
 .پلكانهاي خارجي بايد يك راه مداوم و بي خطر و بي مانع را تا  سطح زمين با محل كامالً امني براي متصرفين  فراهم نمايد -16
 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .ستمسقف نمودن پله هاي خارجي جهت جلوگيري از ريزش نزوالت آسماني  الزامي -17
  مقررات ملي ساختمان الزامي است3 رعايت مبحث -18
 :برقي هاي وپله آسانسور دراجراي ايمني: ت 
 ازيك( خروج راه مسير در نبايد آسانسورها درب همچنين ، ميباشد ممنوع پلكانها دوربندي درداخل آسانسور اجراي و طراحي 1-

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 3-4-1-4بند ( .شود باز ) ديگر پلكان به پلكان

 ازي ناش سمي وگازهاي دود ورود از جلوگيري بمنظور طبقات وساير درپاركينگ آسانسور و پلكان مشترك ايستگاه ضروريست 2-
 )ذيل كروكي برابر( گردد بندي دور دود و حريق برابر در مقاوم مصالح توسط وآسانسور، پلكان دستگاه به حريق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث 1-3-3-2-15بند (  .گردد اجراء حريق دربرابر ومقاوم ايستا آسانسورخود جانبي ديوارهاي 3-
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 به آسانسور چاه به ودريچه روزنه وهرگونه فاضالب ، برق كابلهاي ، گاز ، آب هاي لوله عبور جهت آسانسور ازداكت استفاده -4 

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  5-3-3-2-15بند (  .باشد غيرمجازمي چاه به روديو غيرازدرب

 مـشبك  پنجره آن درب برروي ضمنا. باشد وپنجره سوئيچي قفل به مجهز درب با مستقل اتاق داراي آسانسوربايد موتورخانه 5-
  .سانتيمترباشد 2 2 × فلزي
  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  29-7-2-15بند (  .ستالزامي آسانسور براي ارتينگ سيستم درنظرگرفتن 6-

 .ضروريست آسانسور كنترل تابلو مقابل ثابت بصورت مناسب ابعاد وبه ميليمتر 6 حداقل ضخامت به الستيكي كفپوش نصب 7-
 ) سازمان برنامه و بودجه112نشريه  6-4-10-4بند (

 .گردد نصب دراتاقك آسانسور سيستم عملكرد نحوه دستورالعمل 8-

 قـسمتهاي  بـرق  جريـان  وقطـع  احتمـالي  حادثه بروزهرگونه براثر تاچنانچه باشد مستقل ميبايست آسانسور برق تغذيه كابل 9-

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  3-8-2-15بند (  .باشد وفعال برقرار همچنان آسانسور برق ،سيستم مختلف

 .الزاميست آسانسور دراتاقك وبصري سمعي تجهيزات با واتوماتيك تيدس ازنوع حريق واعالم كشف سيستم واجراي طراحي 10-
  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  6-8-2-15بند ( 

 .ميباشد ضرروي برقي وپله آسانسور چاه داخل به افراد ازسقوط پيشگيري بمنظور ايمني عالئم نصب 11-
 قابل بسهولت برق قطع وبا روز شبانه ساعات درتمامي ويكهبنح مناسب درمكانهاي برقي وپله آسانسور راهنماي عالئم نصب 12-

 .باشد وتشخيص رويت

 برقـي  پله كنترل سيسستم به بنحوي بايد ، باشد شده تعبيه برقي پله درپيرامون حريق واعالم كشف سيستم كه درصورتي 13-

 درجهـت  برقي وپله شده متوقف مجموعه به افراد ورود با جهت هم برقي پله سيستم اين عملكرد هنگام تا گردد ومتصل مرتبط

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  4-9-3-15بند (  .نمايد حركت ازساختمان افراد تخليه

 تـا  گردنـد  متـصل  نيـز  اضـطراري  برق ژنراتور به شهري برق شبكه به براتصال عالوه بايست مي برقي هاي وپله آسانسورها 14-

  .نمايد راتامين برقي هاي وپله آسانسورها نياز مورد برق ژنراتور شهري، ازشبكه برق قطع درصورت
  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  9-2-15بند (  

 بـه  مربـوط  تجهيـزات  كليه دادن جاي امكان كه باشد شده گرفته درنظر ايي اندازه به ميبايست آسانسور موتورخانه فضاي 15-

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  1-5-3-2-15بند (  .باشد دارا را احتمالي تتعميرا جهت مسئول افراد ايمن تردد همچنين و آسانسور

 .ميباشد ممنوع اكيدا آسانسور اتاقك ساخت جهت حريق دربرابر مقاوم غير يا كاذب ازديوارهاي استفاده 16-

  اتمـام  هنگـام  بـه  ذيـصالح  مراجـع  يـا  كيفيـت  وكنتـرل  بازرسـي  شـركت  اداره اسـتاندارد يـا   از كيفيت ايمني گواهي اخذ 17-

 .الزاميست درسوابق ثبت جهت سازمان به شده اخذ گواهي تصوير ارائه و كارضروريست
 .چاه آسانسور ، موتورخانه و يا چاهك آسانسور ممنوع استاشتعال دركردن وگذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال يا غير قابل انبار-18

  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  8-8-2-15بند ( 
 ).از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميكروسوئيچ هاي كنترل كننده(در نظر گرفتن تجهيزات كامل ايمني آسانسور  -19 

استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزي ممنوع بوده و بايستي متن زير در داخل كـابين آسانـسور جهـت اسـتغاده كننـدگان                          -20
 :نصب گردد 
 ))ه هيچ عنوان از آسانسور استفاده ننماييد در زمان آتش سوزي  ب((                

ور در مواقع حريق فقط در اختيار افراد ذيصالح يا آتش نشان ها قرارگيرد تا بتوانند با راندمان بيشتر عمليات سه مي شود آسانيتوص
  ) مقررات ملي ساختمان15مبحث  8-2-15بند (  .تخليه را انجام دهند
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 سب مطابق نظر كارشناس سازمان در موتورخانه آسانسور نصب خاموش كننده دستي منا-21
 . كابين آسانسور مجهز به آيفون،زنگ خطر،تهويه و سنسور هدايت كابين تا مقابل طبقات در صورت قطع برق باشد-22
 .ميباشد الزامي خصوص دراين ساختمان ملي مقرارت 15 مبحث رعايت -23
 :ونورگيرها پناه ،جان سنگ ويا اي شيشه ازنماي استفاده به مربوط ضوابط :ث
 دراشـكال  ترجيحـا  انعطـاف  قابل مواد يا شيشه دور بانوار سكوريت هاي ازشيشه استفاده درصورت اي شيشه ازنماي استفاده 1-

 بمنظـور  وآسـتانه  حفـاظ  تعبيه درصورت همچنين و باشد نداشته آمدگي پيش ساختمان بر از اي شيشه نماي بصورتيكه منظم

 .ميباشد مجاز ، مكفه درسقف ريزش
 اجـراء  سـانتيمتر  80 ارتفـاع  بـه  مقاوم بامصالح پناه جان درهرطبقه شده تمام ازكف شيشه نماي به پشت ساختمان ازداخل 2-

 .گردد

 آسـتانه  تعبيـه  ، شيـشه  از اسـتفاده  ودرصورت ضروريست بام پشت نورگير درقسمت شيشه جاي داربه طلق ازكوپل استفاده 3-

 .ميباشد الزامي نورگيرساختمان هاي شيشه درزير مقاوم فلزي قاب با ريزش
 آنها وفروريختن شدن جدا از ديگري مناسب مهار ويا اسكوپ تعبيه با بايد شوند نصب قائم پالك بصورت سنگها درصورتيكه 4-

 .شود جلوگيري

 ازسـازه  حـوادث  درهنگـام  كه ندگرد واجراء طراحي اي گونهه ب ها وشيشه نما قطعات بخصوص اي سازه غير قطعات و اعضاء 5-

 .نگردند جاني ناگوار وحوادث خسارات بروز خودباعث فروريختن وبا جدانشده

 .گردد اسكوپ نيز كامل وبصورت گرفته قرار نبشي يك برروي نما كاري سنگ مترارتفاع هرسه 6-

 .گردند رولپالك كامال درپوش روي سنگهاي 7-
لكن، دستگاه پله، اطـراف داكـت هـاي          سانتيمتر از كف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، با          80احداث جانپناه با ارتفاع حداقل      -8 

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 4-2-1-4بند ( واقع در پشت بام، پرتگاه ها 

 .باشـد  يمترسـانت  10 آنها بين فاصله وحداكثر بوده عمودي بصورت آن هاي نرده كه گردد اجراء اي بگونه اي نرده پناه جان 9-

 .باشد مجازنمي پناه وجان حفاظ بعنوان وبرنده تيز ازاشياء استفاده

 :خانه موتور و تاسيسات به مربوط ضوابط : ج
 .ميباشد ممنوع "اكيدا انقطاع درز ازمحل تاسيساتي هاي عبورلوله -1

 .حداقل يك متر از سطح پشت بام باالتر باشدبايد  دودكشها  انتهاي كليه -2

 دور به كه هايي درمكان ميبايست امر اين باشد،و نمي مجاز معابر به مشرف درفضاهاي وبرودتي حرارتي تاسيسات كليه تعبيه-3

 .گردد واجراء طراحي است عموم تردد ازمسير

 Hازنـوع  جيحـا تر ايمنـي  كالهـك  ونصب ومستقل مناسب دودكش لوله گرفتن درنظر گرمايشي گازسوز ازوسايل هريك براي -4
 .الزاميست

 كليـه  ضـمنا . گيـرد  قـرار  تائيـد  مورد  و نظام مهندسي ساختمانگاز شركت توسط ميبايست گازساختمان كشي لوله سيستم-5

 .گردند مجهز ترموكوپل به ....)و آبگرمكن ، بخاري ، شومينه(گرمايشي وسايل و شيركنترل به گازسوزميبايست دستگاههاي

 خـارجي  هـاي  ازجـداره  يكـي  درمجـاورت  يـا  اصـلي  ازبنـاي  درخـارج  آنها ستقرارا ،ها موتورخانه احداث براي موقعيت بهترين-6
 .باشد داشته نيز طبيعي تهويه طريق وازآن يافته راه آزاد هواي به پنجره ازطريق موتورخانه بنحويكه ، است ساختمان

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 5-3-1-5-4بند (
 
 



 بسمه تعالي

  و پيشگيري آموزشمعاونت 

 )اول زيـرزمين  ( آن از تـر  پـائين  طبقـه  يـك  يا )خروج تراز(همكف درطبقه ميبايست قطف بنا درداخل واقع هاي موتورخانه -7
 :گردد اجراء ذيل بندهاي مطابق درآنها طبيعي تهويه امكان مستقرباشندميبايست درزيرزمين وچنانچه.شوند واجراء طراحي

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 6-3-1-5-4بند (
 بـا  هريـك  پنجـره،  يا دريچه دو آن خارجي ديوار وپائين باال درقسمت ميبايست ،يطبيع تهويه نجاما براي درهرموتورخانه -1-7

 اين.شود گرفته درنظر موتورخانه حرارتي ظرفيت ازكل درساعتBTU 10000 هر ازايب مربع سانتيمتر20 معادل مفيدي سطح

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 30-3-1-5-4بند ( بازباشند وهميشه داشته راه آزاد فضاي به مستقيم ربطو بايد ها پنجره  يادريچه
 وشكـستگي  درز بـدون  ، سالم تهويه يا دودكش يك به شده بندي درز كامال واتصاالت لوله ازطريق بايد حرراتي هروسيله -2-7

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 31-3-1-5-4بند ( .گردند وصل بخود ومختص بطورمستقل

  .شوند واقع دارد، وجود درآنها خوابيدن احتمال كه فضاهايي يا خواب فضاهاي درمجاورت نميبايست ها ورخانهموت -8
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 9-3-1-5-4بند (
 ايبـر  ونيـز  سـاختمان  فضاهاي ازساير هيچيك به دستيابي براي كه شوند واجراء طراحي ازبنا درمحلهايي بايد ها موتورخانه -9

 خـروج  راه درمـسير  نبايد موتورخانه ورودي درب همچنين.نباشد موتورخانه ازدرون عبور به نيازي )واضطراري عادي(ازبنا خروج

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 8-3-1-5-4بند ( .شود واقع
 بـه  مقـاوم  مصالح با آستانه ارايود خور شيشه بدون برابرحريق در مقاوم فلزي نوع از وتاسيسات موتورخانه ورودي دربهاي -10

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 23-3-1-5-4بند (  .باشد شده تمام ازكف cm 15 حداقل ارتفاع
 .الزاميست گازشهري باسوخت هاي موتورخانه براي تاسيسات درقسمت گازشهري نشت كاشفهاي نصب -11

 تمام صحيح عملكرد امكان تا باشد استقراردستگاهها نحوه و رتيحرا ظرفيت با متناسب بايست مي موتورخانه وعرض طول-12

  .نمايد راتامين ازدستگاهها هريك به متعلق ايمني حريمهاي ورعايت اندازه به باتوجه وتجهيزات تاسيسات
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 17-3-1-5-4بند (

 .گردد خودداري درسقف روزنه ايجاد واز اجراء حريق دربرابر مقاوم ازنوع موتورخانه وكف ديوارها،سقف-13
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 19-3-1-5-4بند ( 

 ديگـري  منظورهـاي  بـراي  نبايـد  عنوان هيچ به خانه درموتور موجود فضاي و مجازنميباشد ها درموتورخانه تصرفات تركيب-14

 گردد استفاده ..وپاركينگ ،اشتعال قابل مايعات سازي ذخيره ،رختشويخانه،انباري مانند
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 24-3-1-5-4بند ( 

 و بـاز  فـضاي  بـه  درب دو داراي بايـد  ضـوابط  ايـن  مـشمول  سـاختمانهاي  و مسكوني بزرگ هاي درمجتمع موتورخانه محل-15
 )توصيه سازمان آتش نشاني ( .باشد تفادهاس قابل دوم درب گرديد مسدود هردليل به ازآنها يكي اگر بنحويكه ، بوده بطورجداگانه

 درون تاسيـسات  ازر دو درمحلـي  مخازن است الزم، دشو مي تامين )گازوئيل ( گاز نفت توسط تاسيسات سوخت درصورتيكه -16
 وجود درمحوطه مناسبي محل درصورتيكه و شود هدايت مصرف محل به كشي لوله وتوسط دفن فني معيارهاي به باتوجه زمين

 توسط شودو درنظرگرفته جدا مخازن استقرار محل بايست شوند،مي داده قرار درموتورخانه بالجبار ميبايست باشدومخازن نداشته

 .گردد تفكيك موتورخانه ازسايرقسمتهايساعت مقاوم حريق 3 حداقل باساختار ديواري
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 28-3-1-5-4بند ( 

 باظرفيـت  متناسـب  چـاه  حلقـه  يـك  مجهزبه سوخت منبع دفن محل است الزم)گازوئيل(ختيموادسو كردن فروكش جهت-17

 .باشد مخزن

 به   مقررات ملي ساختمان17مبحث  دستورالعملهاي ميبايست ، ميگردد گازتامين ازطريق موتورخانه سوخت درصورتيكه -18

 .شود گذاشته اجراء مورد
 



 بسمه تعالي
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 .هزباشدمج فاضالب آب راه به ميبايست موتورخانه -19
 ازنوع موتورخانه در الكتريكي تجهيزات كليه و شود داده عبور فلزي هاي لوله ازداخل يا و توكار بصورت محل برق سيستم -20

 .گردد ونصب انتخاب ضدجرقه

 ورودي درب دربيرون  co2 كيلو گرمي 6پودروگاز و يك دستگاه  گرمي كيلو 12 پودرگاز كننده خاموش يكدستگاه حداقل -21

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 40-3-1-5-4بند ( .گردد ديوارنصب برروري و ازكف سانتيمتري 120ارتفاع در موتورخانه به

 و وآب سـوخت  قطـع  شيرهاي به دستيابي چگونگي و سوخت انتقال خطوط اصلي مسير كه موتورخانه اطالعاتي هاي نقشه -22
 )شده قاب بصورت( موتورخانه ديوار برروي بايست مي ، ميدهد نشان بوضوح را موتورخانه وكليدهاي برق سيستم مسير همچنين

  .گردد نصب باشد دسترس درمعرض كامال اضطراري درمواقع كه )فرمان يا كنترل اتاق ترجيحا(ديگري نيزدرمكان و
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 38-3-1-5-4بند (

ون موتورخانه از روي سيني هاي مخصوص كه در زير سقف قرار دارند عبور داده شوند تمامي كابل و سيم كشي هاي روكار در -23
  .و كابل هايي كه روي زمين قرار ميگيرند از داخل لوله هاي فلزي مخصوص عبور داده شوند

 ديوار مـشترك  ن،و درصـورت عـدم امكـا      . رار نگيرد  موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات ق            -24
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 7-3-1-5-4بند ( .بين آنها مقاوم حريق باشد

 .داكت مستقل براي لوله هاي تأسيسات، كابلهاي برق و دود كشها در نظر گرفته شود -25

 .الزاميست خصوص دراين ساختمان ملي مقرارت 14 مباحث رعايت -26

 :ي و برق اضطراري مربوط به تاسيسات برقضوابط : چ
 ) سازمان برنامه و بودجه112نشريه  5-10-4بند ( .الزاميست) سيستم ارتينگ(طراحي و اجراي شبكه اتصال زمين  -1

  .باشد مجهز هرقسمت براي مستقل مينياتوري فيوزهاي به و شود گرفته درنظر واحد اصلي درب مجاور منازل برق تابلو -2
 ) برنامه و بودجه سازمان112نشريه  4-10-4بند (
 . مجهز گردد )نصب كليد محافظ جان( FIهر يك از تابلوهاي برق به كليد قطع برق در صورت نشت جريان -3
 ) سازمان برنامه و بودجه112نشريه  4-10-4بند (
زير زمين هاي و  )پمپهاي آتش نشاني (كابين آسانسور و موتور خانهراي دستگاه پله و مسير اضطراري، سيستم برق اضطراري ب-4

 ) مقررات ملي ساختمان13مبحث  1-4-4-13بند ( .فاقد نور طبيعي از نوع عملكرد پيوسته و يا از نوع عملكرد خود كار در نظر گرفته شود
 . ميليمتر در مقابل تابلوهاي برق الزامي است6 نصب كف پوش عايق الستيكي به ضخامت -5

 ) بودجه سازمان برنامه و112نشريه  6-4-10-4بند ( 
 ) سازمان برنامه و بودجه112نشريه  6-10-4بند ( . در ساختمان هاي بلند طراحي و اجراي شبكه حفاظت از آذرخش الزامي است-6

 : حريق واعالم كشف سيستم : ح
نـوع  از حريـق  واعـالم  كـشف  سيـستمهاي  اصـولي  واجراي اطفايي،طراحي درعمليات وتسريع حريق ازوقوع بموقع اطالع لحاظ به
 بحراني لحظه به محيط رسيدن  از پيش  و بوده  موثر ازخطر بموقع درآگاهي ، كاربري نوع با متناسب و استاندارد اتوماتيك و ستيد

 هتلها،متلها، مسافرخانه هاوخوابگاهها و  واحد هاي تجاري،تمام لذا.مينمايد رافراهم سوزي آتش با مبارزه عمليات براي الزم فرصت
سيـستم اعـالم      واحد و بيشتر نياز به اجـراي       11هاي آپارتماني كه داراي ارتفاع بيش از سه طبقه يا داراي            همچنين آن دسته از بنا    

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 7-1-3-1بند ( دارندحريق 
 
 
 



 بسمه تعالي

  و پيشگيري آموزشمعاونت 

 : اجزاي تشكيل دهنده سيستم هاي كشف و اعالم حريق دستي و اتوماتيك عبارتند از 
اي اتوماتيك،شـستي اعـالم حريـق دسـتي،آژيرها و زنـگ هـاي اعـالم خطر،سـيم و كابـل مـصرفي                   تابلوي كنترل مركزي،كاشف ه   

اجزاي تشكيل دهنده سيستم هاي كشف و اعالم حريـق دسـتي و             (سيستم،چراغهاي نشانگر ،باطري هاي خشك ويا آب بندي شده        
 )اتوماتيك بايد داراي عاليم و نشان استاندارد معتبر باشد

  ميباشد ضروري ذيل نكات رعايت راستاء دراين 
  )BS5839استاندارد (  تابلوي كنترل مركزي-1
اين دستگاه بايد در مكان هاي مناسب،مشخص،قابل رويت و استفاده براي نيروهاي آتش نشاني و سـاكنين سـاختمان نـصب                     -1-1

 كه در معرض صـدمات فيزيكـي        بهترين مكان ها براي نصب آنها نگهباني ها يا نزديك درهاي ورودي ساختمان است به نحوي               .شود
  باشد هقرار نداشت

 گردد ديوارنصب برروي دركنارآن وخوانا شده قاب بصورت مركزي پنل وعملكرد كاركرد نحوه ضروريست -2-1
 گردد وآژيرمجهز كاشف،شستي به حريق اعالم كنترل مركز نصب محل ضروريست -3-1
  )BS5839استاندارد ( كاشف هاي دودي و حرارتي -2
  :باشد ذيل بشرح بايد دتكتورها پوششي فضاهاي داخل نقطه هر بين افقي فاصله حداكثر-1-2

  )مربع متر 50 دتكتور هر براي حداكثرپوشش( متر  5/3حرارتي دتكتورهاي )الف
  )مربع متر 100 دتكتور هر براي حداكثرپوشش( متر 5/7 دودي دتكتورهاي )ب
  متر باشد 7 متر و كاشف حرارتي بيش از 10الي نبايد بيش از حداكثر فاصله بين دو كاشف دودي متو -2-2
  متر باشد5/3 متر و حرارتي نبايد بيش از 5دورترين قسمت از ديوارهاي اطراف تا نزديكترين كاشف دودي نبايد بيش از  -3-2
  سانتيمتر است50حداقل فاصله كاشف ها از ديوارهاي اطراف آن  -4-2
  سانتيمتر باشد 150ده هوا نبايد  با دريچه دمنحداقل فاصله كاشف ها -5-2
در اتاقخواب ، انباري ، اتاق  (.است الزامي جداگانه بصورت  ساختمان مهم فضاهاي تمامي در حريق اعالم هاي كاشف نصب -6-2

ركينـگ دتكتـور حرارتـي    برق ، دفاتر ، راهروها ، موتور خانه آسانسور و البي دتكتور دودي و در آشپزخانه موتورخانه تاسيـسات و پا                
 )تعبيه شود

 ملـي  اسـتاندارد  يا BS5839 )ياEN54) ،NFPA 72  جهاني معتبر ازاستانداردهاي يكي تابع بايست مي كاشفها كليه -7-2

 باشند ايران
 تاس ضروري حريق اعالم كاشف نصب ، دارند ارتفاع متر سانتي 80 از بيش كه ) قبيل اين از يا كاذب سقف ( خالي محل -8-2
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 8-4-6-4بند (  شستي اعالم حريق-3 
 باشند رنگ وهم همشكل بايست هامي شستي تماميو رنگ شستي اعالم حريق بايد متضاد رنگ ديوار مكان نصب باشد -1-3
 )در هر طبقه نزديكي درب خروج آن طبقه نصب شود( درمكاني نصب شود كه به راحتي ديده شود -2-3

 ميباشد سانتيمتر 140 وحداكثر 110 حداقل شده تمام ازكف حريق اعالم هاي شستي نصب ارتفاع -3-3
  متر تجاوز كند 20حداكثر فاصله پيمايش براي به صدا درآوردن يك شستي نبايد از -4-3

يا هـر يـك در مـدار همـان          جداگانه و   ) زون بندي (شستي هاي نصب شده نزديك ورودي راه پله ها ميتواند در منطقه بندي              -5-3
 طبقه قرار گيرد
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 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 3-5-6-4بند ( )آژير و زنگ ها( وسايل شنيداري -4
صداي آژير يا زنگ بايد پيوسته باشد و به صورتي انتخاب گردد كه با صداي وسايل ارتباطي شنيداري غيـر از سيـستم اعـالم                         -1-4

 . حريق متفاوت باشد 
 داي آژير يا زنگ بايد از دورترين نقطه بنا قابل شنيدن باشد ص-2-4
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 7-5-6-4بند ( )چراغ هاي نشانگر و چراغ چشمك زن ( وسايل ديداري -5
 چراغ هاي نشانگر براي يافتن سريع مكان حريق زده كاربرد دارد -1-5

  يا باالي درب ورودي مكان ميباشد  كنارچشمك زنمحل نصب چراغ هاي نشانگر-2-5
  كابل و سيم مصرفي در سيستم اعالم حريق معمولي -6
  ميليمتر باشد 5/1 سيم و كابل ها نبايد كمتر از سطح مقطعحداقل -1-6
 سيم ها و كابل سيستم اعالم بايد از درون لوله مستقل عبور داده شود -2-6
 ي ميبايد براساس كاتالوگ دستگاه سازنده باشد در سيستم اعالم حريق آدرس پذير كابل كش-3-6
 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 3-3-6-4بند ( باطريها -7
 24اين باطريها ميتواند از نوع خشك و يا آب بندي شده انتخاب شود مشروط بر آنكه هنگام قطع برق بتواند حداقل به مـدت                       -1-7

  ساعت سيستم را تغذيه و آماده بكار نگه دارد
 سـاعت انـرژي مـورد نيـاز آن را          3در صورت فعال شدن سيستم اعالم حريق و به صدا درآمدن آژيرها بتواند حداقل به مـدت                  -2-7

 تامين نمايد 
  )BS5839استاندارد (   :) منطقه بندي( زون بندي-8

  :گردد يترعا ذيل موارد برآن گرديده،وعالوه متصل zone يك وبه بندي منطقه ميباسيت ازحريق هرناحيه
 .كرد فرض زون يك آنرا ميتوان است كمتر يا مربع متر 3000 ساختمان كف مساحت اگركل 8-1-

 .باشد مترمربع 2000 از بيشتر نبايد طبقه دريك زون يك مساحت حداكثر 8-2-

 از بيـشتر  بايـست  نمي نمايد رويت را حريق دقيق محل تا كند مي حركت زون يك درداخل فرد يك كه مسافتي حداكثر 8-3-

 .باشد متر 30

 .گردد تلقي جداگانه زون يك بعنوان بايد تصرف هرنوع است، گوناگوني تصرفهاي داراي ساختمان يك كه درمواردي 8-4-

 .گردد راشامل طبقه ازيك بيشتر نبايد زون يك 8-5-

 ازحريق منطقه يك در فرار راه و بخش آن كه گرفته قرار بخش يك پشت در فرار راه يا و اضطراري پله كه هايي مكان در 8-6-

 .شود گرفته درنظر مجزا زون يك پله راه بايست مي ، قراردارند

ر     درنظـ  زون هـر  ديوار انتهاي در ديگر زونهاي شروع شرايطي درچنين ، دهد مي پوشش را مختلفي قسمتهاي زون يك اگر 8-7-
 .شود فته گر 

 :تذكر
 همواره تا گردد سرويس و بازديد متخصص كارشناسان توسط منظم و يا دوره بصورت بايد بايست مي سيستم اين

 .باشد ومناسب مطلوب كارايي داراي
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  )NFPAتوصيه هاي سازمان آتش نشاني برگرفته از استاندارد (:نشاني آتش آب سيستم طراحي به مربوط ضوابط :خ 

 :تر سيستم 1-
 11يـا داراي    مچنين آن دسته از بناهاي آپارتماني كه داراي ارتفاع بيش از سه طبقه              تمام هتلها،متلها، مسافرخانه هاوخوابگاهها و ه     

 ) سازمان برنامه و بودجه112 نشريه 7-1-3-1بند (واحد و بيشتر نياز به اجراي شبكه آب آتش نشاني  دارند
 سـاختمان  از درهرقـسمت  Fهـاي  ازجعبـه  هريـك  از بااستفاده كه باشد بنحوي ميبايست نشاني آتش آب سيستم طراحي 1-1-

 .نمايد راتامين درسرنازلها نياز مورد وآب بكارافتاده اتوماتيك بصورت سيستم اين مختص بوسترپمپهاي
  براي انشعاب از اتصاالت جوشي استفاده شود  و در شبكه آب آتش نشاني استفاده از لوله هاي سياه بدون درز الزامي است-2-1
  اينچ بايد باشد5/2  حداقل قطر لوله اصلي شبكه-3-1

حجم منبع ذخيره آب آتش نشاني ،مشخصات پمپ و سايز لوله ها توسط مهندسين محترم محاسبه گـردد و دبـي خروجـي                        -4-1
 امكـان  كـه  نكته اين گرفتن نظر در(  دقيقه تا زمان رسيدن نيروي عملياتي آتش نشاني در نظر گرفته شود30 الي 15براي مدت 

 ) وجود داشته باشد Fبهجع 3از همزمان استفاده
 120 شـده  تمام  ازكفF هاي جعبه ارتفاع و طبقات پاگرد يا )البي(ساختمان عمومي قسمت در F هاي جعبه نصب محل-5-1

 بايست نمي F هاي ميسازد جعبه نشان خاطر ضمنا.  متر باشد30 حداكثر فاصله بين دو جعبه آتش نشاني  وباشد مي  سانتيمتر

 .گردد نصب دارد وجود آن درمقابل موانع ايجاد احتمال كه ومحلهايي دربها وپشت برق تابلوهاي مجاورت در

 انشعابات گرفته شده از لوله اصلي به منظور استفاده متصرفين فقط در كاربري مسكوني و اداري بايد حـداقل                   -6-1
۴

ايـنچ قطـر     ٣
تجـاري و  ( ايـنچ باشـد   5/1داري ندارد انشعابات مربوط به استفاده متصرفين بايـد      كاربري مسكوني و ا    و در بناهايي كه      داشته باشد 

 .....)صنعتي و پاركينگ و سوله و 
 اتمـسفر كمتـر باشـد و فـشار          2/2فشار نازل سر لوله اي كه به منظور استفاده متصرفين در نظر گرفته شده نبايد از حـداقل                    -7-1

  اتمسفر كمترباشد4 اينچ نبايد از 5/1شعاب مورد نياز براي سر لوله هاي متصل به ان

براي انشعاب    گالن در دقيقه     60 اينچ نبايد كمتر از      5/1ميزان آبدهي سرلوله متصل به انشعاب        -8-1
۴

 گـالن در    30 اينچ حداقل    ٣
 باشددقيقه 

 تـا  گردنـد  متـصل  نيـز  اضطراري ژنراتوربرق به تميبايس شهري برق شبكه به براتصال عالوه نشاني آتش پمپهاي بوستر   -9-1

 بكارافتـاده  اتوماتيـك  بـصورت  ) ثانيه 4 حداكثر (ممكن زمان دركمترين اضطراري شهري،ژنراتوربرق ازشبكه برق قطع درصورت

 .نمايد رافراهم درسرنازلها نياز مورد وآب
 ايـنچ بـا شـيلنگ    1 اينچ ويا شير فلكـه  5/1گ برزنتي  شيلن اينچ با5/1 شامل شير فلكه و كوپلينگ F متعلقات جعبه هاي    -10-1

الستيكي فشار قوي    
۴

شيلنگ الستيكي رابط درون جعبه بايستي داراي روكش فنردار   (  اينچ به همراه سرنازل سه حالته مي باشد          ٣
 )مناسب باشد

 پـس  نيـاز  مـورد  سيستمهاي ....) و طبقاتي ركينگهايوسينماها،پا بيمارستانها،فراهنگسراها(خاص كاربريهاي درخصوص -11-1

 .گردد مي نظر اعالم سازمان،بررسي به مربوطه هاي نقشه وارائه ازطراحي
 
 
 



 بسمه تعالي

  و پيشگيري آموزشمعاونت 

  )NFPAتوصيه هاي سازمان آتش نشاني برگرفته از استاندارد ( :نشاني آتش خشك كشي لوله سيستم -2
 ) اينچ كمتر نشود 3رايزر اصلي ازدر هيچ حالت (سيسات محاسبه گردددسين محترم تا سايز لوله اصلي و انشعابات توسط مهن-1-2
  اينچ در قسمت ورودي جهت اتصال به خودرو آتش نشاني5/2 نصب يك عدد شير يكطرفه و دو عدد كوپلينگ -2-2
  تعبيه شير تخليه در پايين ترين قسمت لوله اصلي -3-2
چ در جعبه آتش نشاني                                                                                  ناي 5/1 نصب شير فلكه و لوله برزنتي با سر نازل -4-2
  تعبييه ايرونت در باالترين ترازشبكه رايزر خشك-5-2

 : تبصره
 .ميباشد رپذي امكان اصلي ولوله مسيرمنبع دربين يكطرفه شير واجراي طراحي با خشك ترو ازسيسستم تركيبي استفاده

 

 )  يا اسپرينكلرافشان آب ( خودكار بارنده شبكه 3-
   گردد فراهم شده تائيد خودرو پارك محلهاي تمامي براي كامل پوشش كه گردد طراحي نحوي به ميبايست سيستم اين 3-1-

 ) افشان آب يك پاركينگ هر روي بر ترجيحاً( 

 نمودن منظور با شبكه اين طراحي به نسبت ضروريست ، باشد الزامي افض تمامي براي بارنده شبكه اجراي كه صورتي در 3-2-

 شود اقدام ، گردد تامين محيط صد در صد پوشش كه بنحوي متر 3 پوشش شعاع
 شبكه اسپرينكلر كامال مجزا از شبكه سيستم تر آتش نشاني اجرا شود -3-3
 ست تعبيه كفشوي مناسب در مكانهاي مجهز به اسپرينكلر الزامي ا-4-3
  تعبيه تمهيداتي كه به محض فعال شدن سيستم متصدي يا ساكنين از آن آگاه شوند-5-3
  شبكه اطفاء اتوماتيك آبي بايد در تركيب با سيستم اعالم حريق باشد-6-3
 

  ) سازمان برنامه و بودجه112نشريه 2-8-4بند (:دستي هاي كننده خاموش :د
  )co2(كربنيك گاز ويكدستگاه  كيلوگرمي 6  پودرگاز كننده خاموش دستگاهيك نصب مسكوني هاي مجتمع درپاگردطبقات 1-

 .گردد باشد،نصب ودسترس رويت قابل بسادگي كه اي ديواربگونه برروي ازكف سانتيمتري 120درارتفاع كيلوگرمي 3

 .ميباشد متر 20 نشاني آتش هاي كننده خاموش با افراد حداكثرفاصله 2-

 .باشند ومطمئن مطلوب كارايي داراي مقرري سرويس باانجام ميبايست شانين آتش هاي كننده خاموش 3-
  در پاركينگ نصب خاموش كننده ها با هماهنگي كارشناس سازمان صورت پذيرد-4
  نصب گردد co2 كيلوگرمي 6جنب هر تابلو برق يك دستگاه خاموش كننده -5
  نصب گرددco2 كيلوگرمي 3يك دستگاه خاموش كننده   در اتاقك آسانسور-6
 درب دربيرون  co2 كيلوگرمي 6يك دستگاه خاموش كننده   وگرمي كيلو 12 پودرگاز كننده خاموش يكدستگاه حداقل -7

  نصب گرددموتورخانه به ورودي
مساحت زياد و يا كاربري خاص تعداد و نوع و چيدمان خاموش كننده ها با هماهنگي براي طبقات با 

 .كارشناس سازمان تعيين شود
 


