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مقدمه 
رشــد روزافــزون جمعیــت و نیــاز بــه مســکن و هم چنیــن گســترش اماکــن اداری، تجــاری و ... در 

کالن شــهر تهــران، افزایــش ساخت وســاز را بــه دنبــال داشــته اســت. بــا اســتناد بــه آمــار و ارقــام حــوادث 

ارجاع شــده بــه ایــن ســازمان، متأســفانه عــدم آگاهــی از اصــول ایمنــی ســاختمان ها و بعضــًا کوتاهــی 

افــراد مســئول، هــر ســاله حــوادث و ســوانح تلــخ بســیاری را موجــب شــده و خســارات مالــی و جانــی 

فراوانــی را بــه شــهروندان محتــرم تحمیــل می نمایــد.

از ایــن رو ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران بــر آن شــده اســت تــا بــا کنتــرل 

ــود ساخت وســازها،  ــی در طراحــی و اجــرای ســاختمان ها ضمــن بهب ــر رعایــت اصــول ایمن و نظــارت ب

آســایش شــهروندان را تأمیــن نمایــد. در ایــن راســتا گــردآوری ضوابــط و مقــررات ایمنــی ســاختمان در 

دســتور کار معاونــت پیشــگیری و حفاظــت از حریــق ایــن ســازمان قــرار گرفته اســت تا ضمــن راهپیمایی 

مســئولین محتــرم دفاتــر فنــی و مهندســین گرامــی، بســتر مناســبی جهــت اطــالع رســانی بــه اربابــان 

رجــوع فراهــم آیــد.

مجموعــه ضوابــط و مقــررات ایمنــی آتش نشــانی، در ســه بخــش ضوابــط ایمنــی معمــاری، ضوابط 

ایمنــی تأسیســات مکانیکــی و ضوابــط ایمنــی تأسیســات الکتریکی گردآوری شــده اســت.

ضوابــط ایمنــی معمــاری شــامل ضوابــط مســیرهای فــرار، تعــداد و نحــوه اجــرای پلکان ها، شــرایط 

خــاص تصرف هــای گوناگــون و ... می باشــد. بدیهــی اســت گــردآوری چنیــن مجموعه هایــی هیــچ گاه 

خالــی از اشــکال نبــوده و ایــن ســازمان امیــد دارد تــا بــا تکیــه بــر پیشــنهادات و راهنمایی هــای ارزشــمند 

شــما مهندســین و مخاطبیــن گرامــی، بــا اصــالح و بازنویســی ایــن ضوابــط، در راســتای هرچــه بهتــر 

وکامل ترشــدن ایــن مجموعــه گام بــردارد. بــا توجــه بــه چــاپ و انتشــار نســخه جدیــد مبحــث ســوم 

ــوم،  ــا، آتری ــر پارکینگ ه ــات نظی ــی از موضوع ــت بعض ــدن وضعی ــاختمان و روشن ش ــی س ــررات مل مق

فضــای بــاز بیــن طبقــات و ... الزم اســت کلیــه شــرکت های مشــاور و مجــری در حــوزه معمــاری و عمــران، 

ایمنــی و آتش نشــانی ضوابــط جدیــد را در طراحــی و اجــرای پروژه هــای ســاختمانی مدنظــر قــرار دهنــد. 

بدیهــی اســت ســازمان آتش نشــانی از تاریــخ انتشــار مــوارد جدیــد در پورتــال ســازمانی خــود، صرفــًا 

براســاس ضوابــط جدیــد عمــل خواهــد نمــود.

الزم بــه ذکــر اســت راهنمــای حاضر تــا تاریــخ 1394/06/31 اعتبار داشــته و پــس از آن درصــورت لزوم 
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بازنگــری شــده و در ســایت ســازمان آتش نشــانی قــرار خواهــد گرفــت. ضوابــط مربــوط بــه سیســتم های 

اعــالم حریــق در پورتــال ســازمان قــرار گرفتــه و در آینــده نزدیــک نیــز ضوابــط مربــوط بــه تأسیســات 

مکانیکــی جهــت اطــالع ارائــه می گــردد. در پایــان، از پشــتیبانی جنــاب آقــای مهنــدس شــریف زاده، مدیر 

عامــل محتــرم ســازمان و گــروه تحقیــق و مطالعــات معاونت پیشــگیری و ســایر عزیزانــی که در گــردآوری 

و تنظیــم مجموعــه حاضــر کوشــیده اند قدردانــی می گــردد.

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق 

بهار 94
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1( تعاریف
آتریوم

یک فضای باز قائم که به دلیل ارتباط تعدادی از طبقات ایجاد و برای مقاصدی به جز پلکان، آسانسور، 
پله برقی، داکت تأسیسات برقی و مکانیکی یا تهویه هوا به کار گرفته می شود.

آزمایش حریق استاندارد
ــح،  ــار مصال ــت و رفت ــایی مقاوم ــرای شناس ــژه ب ــتاندارد وی ــای اس ــا آزمایش ه ــش ی آزمای
فرآورده هــا، اعضــا و اجــزای ســاختمانی در مقابــل آتش ســوزی کــه مشــخصات اجرایــی آن هــا 

ــد. ــد ش ــن خواه ــود تعیی ــه خ ــوط ب ــررات مرب ــیله مق ــداً به وس بع

ارتفاع طبقه و بنا
منظـور از ارتفـاع طبقـه، فاصلـه قائم از کف تمام شـده آن طبقه تا کف تمام شـده طبقه باالتر اسـت. 
ارتفـاع طبقـه آخـر بنـا، حـد فاصله کـف تمام شـده آن طبقه تا کف تمام شـده متوسـط سـطح بام 
سـاختمان می باشـد. ارتفـاع بنـا بـه ارتفاع تمـام طبقات یا فاصلـه قائـم از تراز متوسـط کف زمین 

طبیعـی تا متوسـط ارتفاع بام سـاختمان گفته می شـود.

افزایش بنا
انجام هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد.

اعضای باربر
اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ها انتقال می دهند.

اثر دودکشی
به جریان عمودی هوا درون بناها، ناشی از اختالف دمای بین بیرون و درون بنا گفته می شود.

بازارچه
یــک مجتمــع ســاختمانی کــه شــامل تعــدادی از انــواع تصرف هــای متفــاوت اعــم از عرضــه کاال 

به صــورت متمرکــز و غیرمتمرکــز، غذاخــوری، اماکــن ســرگرمی، تفریحــی و خدماتــی باشــد.

بن بست
بن بســت بخشــی از راهروهــای تــردد اســت کــه به عنــوان دســترس خــروج مــورد اســتفاده قــرار 
نمی گیــرد و می توانــد باعــث گمراهــی متصرفــان بــه هنــگام فــرار شــود. بن بســت فقــط از یــک 
طــرف و یــک جهــت بــه راه خــروج دسترســی دارد و وقتــی یــک نفــر وارد بــن بســت می شــود 

راهــی نــدارد جــز اینکــه راه آمــده را بــاز گــردد.

پناهگاه امن
فضایــی کــه در موقــع حریــق به عنــوان پناهــگاه موقــت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. مســاحت 

ایــن فضــا بــا احتســاب 0/28 متــر مربــع بــرای هــر نفــر محاســبه می گــردد.
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پلکان خارجی
پلکانی که بیش از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد.

پلکان فرار
بـه پله هـای  فلـزی کـه صرفـًا بـرای سـاختمان های موجـود که پیـش از زمـان بلوغ مبحث سـوم 

مقـررات ملـی سـاختمان مجـاز اسـت و به صـورت پلـه خارجـی اجرا شـود گفته می شـود.

تخلیه خروج
بخشی از راه خروج که بین خروج و معبر عمومی قرار گرفته است.

تصرف
منظــور از تصــرف، نــوع بهره گیــری از بنــا یــا بخشــی از آن اســت کــه بــه مقاصــدی معلــوم در 

دســت بهره بــرداری بــوده یــا قــرار اســت بــه آن مقاصــد مــورد اســتفاده واقــع شــود.

تغییرات
هرگونــه دگرگونــی یــا تغییر و تبدیــل در ســاختمان، در راه های خروج از ســاختمان و در تأسیســات 

مکانیکــی و برقــی ســاختمان که بــه قصد افزایش ســاختمان نباشــد.

حریق بند
خاموش کننده دستی به وسیله ای گفته می شود که برای مبارزه با آتش سوزی موضعی و مراحل اولیه 
آتش سوزی طراحی و ساخته شده است و با ظرفیت های 1 تا 14 کیلوگرم )یا لیتر( به بازار عرضه 
می شود. انواع بزرگ تر این وسایل برروی چرخ قرار داده شده یا به طور ثابت در اماکن نصب می گردد. 
مواد مختلفی در خاموش کننده های دستی استفاده می گردد نظیر خاموش کننده های محتوی آب، 
خاموش کننده های محتوی کف، خاموش کننده های محتوی پودر، خاموش کننده های محتوی گاز، 

خاموش کننده های محتوی هالوژن

خروج
بخشـی از راه خـروج که به وسـیله سـاختار و تجهیـزات مقاوم حریق، براسـاس ضوابط و مقـررات از 
سـایر فضاهـای سـاختمان جدا و ایمن شـده و مسـتقیم یا ازطریـق تخلیه خروج بـه معبر عمومی 

شود. منتهی 

خودبسته شو
اصطالح خودبسته شو هنگامی که در مورد درهای حریق یا سایر بازشوهای حفاظتی به کار برده شود، 
به مفهوم بسته بودن در )یا بازشو( در حالت عادی و بسته شدن آن پس از عبور است که برای اطمینان 

از انجام این عمل، در، به یک وسیله مکانیکی تأییدشده مجهز می شود.

خودکار
اصطالح خودکار در مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق، برای وسایل و دستگاه هایی به کار برده 
می شود که در اثر واکنش به برخی از محصوالت احتراق، خودبه خود و بدون دخالت انسان عمل کنند.
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خودکاربسته شو
در مورد درهای حریق یا سایر بازشوهای حفاظتی به کار برده می شود که با سامانه کشف و اعالق حریق 

مرتبط بوده و بالفاصله پس از دریافت خبر درب ها به صورت خودکار بسته می شوند.

خیابان
هر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضای باز، اعم از کوچه، خیابان یا بلوار که دست کم دارای 9 متر 
عرض بوده و به نحوی طراحی شده باشد که امکان استفاده واحدهای آتش نشانی برای اطفای حریق 
را فراهم آورد. معابر داخل فضاهای بسته و تونل ها اگرچه مورد استفاده عبور و مرور عمومی قرار گرفته 

و ماشین  رو باشند، به عنوان خیابان ملحوظ نمی شوند.

در حریق
دری کــه بــا انجــام آزمایــش حریــق اســتاندارد حائز شــرایط مقاومــت و محافظــت در برابــر حریق 

متناســب بــا محــل اســتقرار خود باشــد.

دسترسی خروج
بخشی از راه خروج که از هر نقطه ساختمان منتهی به قسمت خروج می شود.

دستگیره محافظ
لولــه، چــوب یــا هــر پروفیلــی کــه در طــول راه پلــه و بالکــن بــرای گرفتــن دســت و نلغزیــدن 

انســان نصــب شــود.

دسته بندی تصرف ها
تمــام تصرف هــا براســاس میانگیــن وزن محتویــات قابل احتــراق در متــر مربع زیربنای ســاختمان، 
ــان خطــر و تصرف هــای کم خطــر  ــروه تصرف هــای بســیار پرخطــر، تصرف هــای می ــار گ در چه

ــوند. ــته بندی می ش دس

دمپر
دریچه قابل تنظیم بر روی کانال های هوا و داکت ها.

دمپر آتش یا دود
ــا و گشــودگی های  ــر، نصب شــده در کانال ه ــی معتب ــه فن ــا گواهی نام ــتاندارد ی ــر دارای اس دمپ

انتقــال هــوا کــه بــا دریافــت ســیگنال از سیســتم اعــالم حریــق بســته می شــود.

دوام در برابر حریق
مدتــی کــه مصالــح یــا قطعــات و اجــزای ســاختمانی در مقابــل شــرایط خــاص اجــرای آزمایــش 

حریــق اســتاندارد هم چنــان عملکــرد خــود را حفــظ نماینــد.

دود
عبارت است از کارهای ناشی از سوختن کامل یا ناقص مواد.
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دهلیز پلکان بسته )داخلی(
ــه  ــق مســدود شــده و هیچ گون ــاوم حری ــوار مق ــا دور آن به وســیله دی ــه دور ت ــی اســت ک پلکان
پنجــره ای بــه معبــر عمومــی یــا پاســیو نــدارد و تنهــا راه ورود و خــروج بــه آن ازطریــق درب هــای 

مقــاوم حریــق در طبقــات مختلــف می باشــد.

دیوار جان پناه
ــک  ــی و تفکی ــن ایمن ــور تأمی ــه به منظ ــام ک ــا در ب ــی بن ــای خارج ــه دیواره ــش امتدادیافت بخ

ــود. ــرا می ش ــایگی اج همس
دیــوار یــا دیــواره ای کــه راهــروی خــروج را قطــع کــرده و بــه یــک یــا چنــد در مجهــز اســت. ایــن 

دیــوار بایــد مانــع گســترش آتــش و دود باشــد.

راه خروج
مســیر ممتــد و بــدون مانعــی کــه بــرای رســیدن از هــر نقطــه ســاختمان بــه یــک محوطه بــاز یا 
معبــر عمومــی درنظــر گرفتــه شــود. راه خــروج از ســه بخــش مشــخص دســترس خــروج، خــروج 

و تخلیــه خروج تشــکیل شــده اســت.

راه پله
بخشـی از مجموعـه راه خـروج شـامل تعـدادی پله یا سـکو که در مجمـوع رفت وآمـد از یک طبقه 

بـه طبقـه دیگر را بـدون تداخـل و برخورد بـا مانع امکان پذیـر می کند.

زیر زمین
قســمتی از ســاختمان کــه تمــام یــا بخشــی از آن پایین تــر از کــف زمیــن طبیعــی قــرار گرفتــه و 

به عنــوان طبقــه بــه حســاب نیایــد.

سطح خالص
ســطح خالــص هــر طبقــه از ســاختمان فقــط بــه فضاهــای قابــل تصــرف گفتــه شــده و ســطوح 

مربــوط بــه فضاهــای عمومــی و ارتباطــی و ضخامــت دیوارهــا را شــامل نمی گــردد.

سیستم فشار مثبت
نوعــی سیســتم کنتــرل دود اســت کــه در آن، دوربنــد خــروج به طــور مکانیکــی ازطریــق هــوای 
ســالم بیــرون بنــا تحــت فشــار هــوا قــرار می گیــرد تــا در لحظــه بــروز حریــق از ورود دود بــه درون 

دهلیــز پلــکان جلوگیــری کند.

شبکه با رنده خودکار )اسپرینکلر(
ــده  ــکیل ش ــه آب تش ــت تخلی ــای ثاب ــا و نازل ه ــه ای از لوله ه ــی از مجموع ــده آب ــتم بارن سیس
ــق و  ــوع حری ــوت وق ــه درص ــته ک ــی داش ــاس حرارات ــوز حس ــوالً فی ــا معم ــن نازل ه ــت. ای اس
رســیدن گرمــا بــه آن هــا عمــل کــرده و بــا پاشــش آب، ضمــن ایجــاد منطقــه ای خنک و مناســب 

جهــت فــرار ســاکنین، بــه عمــل اطفــای حریــق کمــک می کنــد.
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شفت
ــه  ــه به منظــور تعبی ــام ســاختمان ک ــا ب ــف ت ــن ک ــا بی ــات ی ــن طبق ــم بی فضــای ارتباطــی قائ
ــا،  ــا و لوله ه ــوردادن کانال ه ــه، عب ــام تهوی ــنایی، انج ــن روش ــپزخانه، تأمی ــر، آش ــور، باالب آسانس

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــره درنظ ــه و غی ــه زبال تخلی

شیب راه
پیاده راه با شیب حداکثر 1 به 20 که به عنوان راه دسترسی مورد استفاده واقع شود.

طبقه
ــف  ــه ک ــه فاصل ــواردی ک ــود. در م ــع ش ــی واق ــف متوال ــن دو ک ــه بی ــاختمان ک ــی از س بخش
ــه  ــر آن طبق ــای زی ــد، فض ــتر نباش ــانتی متر بیش ــی از 120 س ــن طبیع ــطح زمی ــده از س تمام ش

به عنــوان زیرزمیــن منظــور می گــردد.

طبقه یا تراز تخلیه
ــر  ــه معب ــه متصرفیــن از آن ب ــار تخلی ــا کــه حداقــل 50 درصــد از ب پایین تریــن طبقــه ای از بن
عمومــی تخلیــه شــوند. درصــورت عــدم وجــود شــرایط فــوق، پایین تریــن طبقــه ای کــه یــک 
ــراز تخلیــه  ــا ت ــوان طبقــه ی ــر عمومــی دارد، به عن ــه معب ــاط مســتقیم ب ــا ارتب ــا دو خــروج ب ی

ــود. ــناخته می ش ش

ظرفیت راه خروج
طبقــه ای از بنــا کــه از کــف خیابــان یــا محوطــه خــارج بنــا حداکثــر بــا شــش پلــه قابل دســترس 
باشــد. در مــواردی کــه دو یــا چنــد طبقــه ســاختمان بتواننــد در اثــر تغییــرات تــراز مســتقیم بــه 
خیابــان یــا محوطــه اطــراف راه یابنــد، ســاختمان بــه همــان تعــداد دارای طبقــه محوطــه خــارج 

داشــته باشــند، ســاختمان بــدون طبقــه خیابــان منظــور می گــردد.

فضای انتظار
ــات پیــش از  ــه به منظــور ســپری کردن اوق ــی در بناهــای تجمعــی ک فضــای مشــترک و همگان

ــه یــک ســالن اجتماعــات درنظــر گرفتــه می شــود. ــرای ورود ب موعــد ب

کنترل دود
ــور  ــد. همین ط ــان می یاب ــف آن جری ــاط مختل ــه نق ــا ب ــوای درون بن ــان ه ــا جری ــب دود ی اغل
ــی از آن از  ــد و دود ناش ــق روی ده ــاوم حری ــش مق ــک بخ ــوزی درون ی ــت آتش س ــن اس ممک
ــوذ  ــا نف ــف بن ــمت های مختل ــه قس ــر ب ــای دیگ ــا و راه ه ــذ و داکت ه ــا، مناف ــان درز درب ه می
کنــد. در بســیاری از مــوارد الزم اســت بــا درنظرگرفتــن تمهیداتــی، دود را به شــیوه مناســب کنترل 

نمــود. کنتــرل دود از دو راه اساســی قابــل اجــرا اســت.

� ایجاد اختالف فشار مناسب در دو طرف موانع، درب ها، طبقات ساختمان و منافذ	

� ایجاد جریان هوا با سرعت کافی	
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محوطه باز
ــده باشــد.  ــور نش ــه و به وســیله ســاختمان محص ــورت نگرفت ــی در آن ص ــه تصرف ــی ک فضای
محوطــه بــاز بایــد بــرای جــای دادن متصرفــان بنــا کافــی باشــد و انــدازه و محــل آن به گونــه ای 
باشــد کــه بــه هنــگام بــروز حریــق، مأمــوران آتش نشــانی و ایمنــی بتواننــد بــه آن دسترســی 
داشــته و از آن اســتفاده برنــد. محوطــه بــاز بایــد در تمــام اوقــات شــبانه روز از هــر گونــه موانــع 

خالــی باشــد.

مسیر مشترک
مســیر مشــترک بنــا بــه تعریف عبــارت اســت از فاصلــه ای کــه از نقطــه خــروج از واحد مســکونی 
شــروع شــده و در آن فاصلــه هیــچ گزینــه دیگــری بــرای دسترســی بــه خــروج وجــود نداشــته 
باشــد. به عبارتــی مســیر مشــترک بخشــی از دســترس خــروج اســت کــه متصــرف فقــط یــک 
حــق انتخــاب در جهــت مســیر حرکتــش دارد )متصــرف فقــط بــه یــک ســمت هدایت می شــود( 
و تــا جایــی کــه حــق انتخــاب بیــن دو مســیر متفــاوت بــرای رســیدن بــه خــروج را دارد ادامــه 

ــد. ــدا می کن پی

معبر عمومی
خیابــان، کوچــه یــا مــوارد مشــابهی از کاربــرد زمیــن کــه به طــور دائــم در تصــرف و اســتفاده عموم 
قــرار گرفتــه و اساســًا از آن طریــق بتــوان بــدون مانــع بــه ســایر قســمت های شــهر رفت وآمــد 

نمــود، عــرض و ارتفــاع مفیــد معبــر عمومــی بایــد حداقــل 3 متر باشــد.

مقاوم قانونی مسئول
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــردی اس ــا ف ــر ی ــازمان، دفت ــئول، س ــی و مس ــت قانون ــام دارای صالحی مق
تصویــب مصالــح، تأسیســات، تجهیــزات یــا روش هــا را به عهــده گیــرد. مقــام دارای صالحیــت 
ــرده می شــود، در ایــن  ــام ب ــه اختصــار مقــام قانونــی مســئول ن قانونــی و مســئول کــه از آن ب
مقــررات بــا مفاهیمــی گســترده به کار بــرده شــده اســت زیــرا کارگــزاران و نماینــدگان صالحیت دار 

ــتند. ــاوت هس ــان متف ــب مسئولیت های ش ــه تناس ــده ب و تصویب کنن
ـــی و  ـــام دارای صالحیـــت قانون ـــرار داشـــته باشـــد، مق ـــی در اولویـــت ق ـــی همگان ـــه ایمن هرجـــا ک
ـــزی، اســـتانی  ـــی مرک ـــک ســـازمان دولت ـــت، ی ـــه تناســـب درجـــه اهمی مســـئول ممکـــن اســـت ب
ـــروه  ـــا گ ـــق، ســـازمان آتش نشـــانی، اداره ی ـــی حفاظـــت از حری ـــد مســـئول قانون ـــی، مانن ـــا محل ی
ـــهرداری، اداره  ـــت کار، ش ـــت و بهداش ـــوزی، اداره حفاظ ـــگیری از آتش س ـــانی، اداره پیش آتش نش
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی، اداره بازرســـی بـــرق ســـاختمان ها یـــا هـــر گـــروه و 
ـــه  ـــی بیم ـــن اداره بازرس ـــد. هم چنی ـــت، باش ـــی اس ـــار قانون ـــه دارای اختی ـــری ک ـــکیالت دیگ تش
ـــر  ـــده ه ـــی نماین ـــی و حت ـــه خصوص ـــرکت بیم ـــک ش ـــزاری، ی ـــی و زمان گ ـــزی، اداره ارزیاب مرک
ـــن  ـــوارد ممک ـــیاری م ـــد. در بس ـــئول باش ـــی مس ـــام قانون ـــد مق ـــوق می توان ـــای ف ـــک از نهاده ی
ـــده  ـــئول را برعه ـــی مس ـــام قانون ـــش مق ـــار او نق ـــده تام االختی ـــا نماین ـــک ی ـــب مل ـــت صاح اس
گیـــرد. در تأسیســـات متعلـــق بـــه دولـــت، ممکـــن اســـت اداره ایمنـــی و حتـــی یکـــی از کارمنـــدان 
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ـــی مســـئول باشـــد. ـــام قانون ـــان، مق ـــا نگهب ـــده ی ـــر افســـر فرمان اداری نظی
مقــام قانونــی مســئول می توانــد به منظــور مــورد قبــول قرارگرفتــن مصالــح، لــوازم، تأسیســات 
طرح هــا یــا روش هــا، از دســتورالعمل ها و اســتانداردهای ملــی یــا ضابطه هــای مناســب دیگــر 
اســتفاده کــرده و آن هــا را بــرای تصویــب، مبنــا قــرار دهــد. در نبــود چنیــن اســتانداردهایی، مقام 
یادشــده ممکــن اســت مدارکــی دال بــر مناســب بودن مصالــح، تأسیســات، روش هــا و نیــز کاربرد 
درســت آن هــا از بــه کار برنــده مطالبــه نمایــد. مقــام قانونــی مســئول، هم چنیــن ممکــن اســت 
ــی  ــده دارد و در موقعیت ــدات را برعه ــی تولی ــه ارزیاب ــازمانی را ک ــب های س ــت ها و برچس فهرس
اســت کــه انطبــاق اقــالم لیست شــده را بــا اســتانداردهای مربوطــه مشــخص می ســازد، مــورد 

اســتناد قــرار دهــد.
مقــام قانونــی مســئول می توانــد در مــوارد و شــرایطی کــه تهدیــدات حریــق، جــان انســان ها 
را به طــور حیاتــی در معــرض خطــر قــرار می دهــد و در حــال حاضــر تمهیداتــی بــرای آن ارائــه  
ــه  ــر آنک ــروط ب ــد، مش ــتفاده نمای ــی اس ــر بین الملل ــتانداردهای معتب ــررات و اس ــده، از مق نش

تناقضــی بــا مقــررات ایــن مبحــث بــه وجــود نیــاورد.
در شـــهرهای بـــزرگ مقـــام قانونـــی مســـئول ســـازمان آتش نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی 
می باشـــد. شـــهرهای بـــزرگ توســـط وزارت کشـــور برحســـب جمعیـــت آن هـــا مشـــخص 

ـــت. ـــده اس گردی

مانع حریق
ــد ســقف(  ــا افقــی )مانن ــوار( ی ــد دی ــم )مانن ــه به صــورت قائ ــرده ای سرتاســری ک ــا پ صفحــه ی
ــی  ــری از گســترش آتــش و دود از فضای ــرای جلوگی ــق ب ــا زمــان مشــخصی از مقاومــت حری ب
ــرای  ــت ب ــن اس ــن ممک ــات هم چنی ــن صفح ــود. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــر ب ــای دیگ ــه فض ب

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــوها نی ــردن بازش حریق بندک

مانع دود
وسیله جداسازی با مشخصات مقاوم حریق یا غیر مقاوم در برابر حریق که به صورت افقی یا قائم، مانند 
دیوار، کف یا سقف به منظور ممانعت از حرکت دود، طراحی و ساخته می شود. موانع دود ممکن است 

برای حفاظت بازشوها نیز به کار گرفته شوند.

منطقه کنترل شده دود
محــدوده ای از درون یــک بنــا کــه به وســیله سیســتم کنتــرل دود یــا فشــار مثبــت، عــاری از دود 

ــی بماند. باق

میان طبقه
طبقــه ای واقــع در بیــن هــر یــک از طبقــات اصلــی ســاختمان کــه حداکثــر یــک ســوم مســاحت 
طبقــه زیــر خــود را داشــته باشــد. به جــز در مــوارد خــاص صنعتــی، مجمــوع مســاحت میــان 

طبقــه در یــک طبقــه نبایــد از یــک ســوم مســاحت همــان طبقــه بیشــتر شــود.
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نرده محافظ
حایل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع طراحی شده باشد.

واحد زندگی )واحد مسکونی(
فضــا، اتــاق یــا اتاق هایــی کــه به عنــوان محــل زندگــی یــک شــخص یــا خانــواده درنظــر گرفتــه 

شــده و دارای وســایل زندگــی باشــد.

2( تذکرات کلی
کلیــه ســاختمان های کــه از طــرف شــهرداری بــه ســازمان آتش نشــانی ارجــاع داده می شــوند    :2-1

بایــد شــرایط ایــن دســتورالعمل را اجــرا نماینــد.

ــن تغییــری  ــدون کوچک تری ــد ب نقشــه های تأییدشــده از ســوی ســازمان آتش نشــانی بای   :2-2
در شــکل و اندازه گذاری هــا، اجــرا شــوند و درصــورت مشــاهده تخلــف حیــن اجــرا، بایــد بــا 
دریافــت دســتورالعمل جدیــد، اصالحــات الزم صــورت گیــرد. در غیــر ایــن صــورت تأییدیــه 

نهایــی از ســوی ســازمان صــادر نخواهــد شــد.

ــه از ســوی ســازمان  ــه نقشــه ها ک ــوط ب ــکات دســتورالعمل ارائه شــده مرب ــه مــوارد و ن کلی   :2-3
ــردد. ــال گ ــد اعم ــری بای ــن تغیی ــدون کوچک تری ــود، ب ــادر می ش ــانی ص آتش نش

ــر در  ــه تغیی ــده و هرگون ــادر گردی ــاری ص ــه های معم ــه نقش ــه ب ــا توج ــتورالعمل ها ب دس   :2-4
ــران  ــانی ته ــازمان آتش نش ــدد از س ــتعالم مج ــد اس ــرا، نیازمن ــر در اج ــا تغیی ــه ها ی نقش

می باشــد.

ــا تعــداد و عــرض رمــپ پارکینگ هــا،  ــط تعیین شــده از ســوی شــهرداری در رابطــه ب ضواب   :2-5
ــود. ــد ب ــز خواه ــانی نی ــازمان آتش نش ــد س ــول و تأیی ــورد قب م

الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دســتورالعمل، به صــورت خالصــه و صرفــًا جهــت اطــالع کلــی    :2-6
مخاطبیــن تهیــه شــده اســت، در کلیــه مــوارد جهت کســب اطالعــات کامــل باید بــه مبحث 

ســوم مقــررات ملــی ســاختمان مراجعــه شــود.

بــا توجــه بــه تغییــرات پیش آمــده در ضوابــط جدیــد در هر قســمت از ایــن دســتورالعمل  که    :2-7
اشــاره بــه مبحــث ســوم مقــررات ملــی شــده اســت، مبحــث ســوم مقــررات ملی ســاختمان 

ایــران، حفاظــت ســاختمان ها در مقابــل حریــق، چــاپ ســال 1392 مدنظــر می باشــد.

ــت گاز  ــی از نش ــمومیت ناش ــر مس ــر اث ــور ب ــر در کش ــاالی مرگ ومی ــار ب ــه آم ــه ب ــا توج ب   :2-8
مونواکســید کربــن و لــزوم اســتفاده از تمهیــدات ایمنــی جهــت پیشــگیری و کاهــش تلفــات 
جانــی، براســاس بنــد 3-1-2-9 مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان در تمامــی تصرف هــا 
چنانچــه بــرای گرم کــردن فضاهــای داخلــی، آب مصرفــی و نظایــر آن از ســوخت های فســیلی 

اســتفاده شــود، نصــب سیســتم هشــدار دهنــده مونواکســید کربــن الزامــی اســت.
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3( راه های امداد و نجات
1-3: معابر

حداقــل عــرض مجــاز معبــر بــرای ســاختمان های بلندمرتبــه 8 متــر و بــرای ســاختمان های    :3-1-1
غیــر بلنــد، 6 متــر باشــد. 

تبصــره: بــرای ســاختمان های بــا یــک یــا دو خانــوار حداقــل عــرض معبــر بــا تأییــد نهــاد قانونــی 
مســئول، براســاس کدهــا و اســتانداردهای معتبــر بین المللــی تعییــن می گــردد.

محل هــا و راه هــای خــروج ایمــن و مســیر امدادرســانی در ســاختمان ها بایــد طــوری تعبیــه    :3-1-2
ــورت  ــوزی(، درص ــگام آتش س ــن )در هن ــکان ام ــه م ــردم ب ــت م ــر هدای ــه عالوه ب ــوند ک ش

وقــوع زلزلــه نیــز امــکان یاری رســانی بــه ســاکنان و اســتفاده کنندگان را فراهــم نماینــد.

2-3: محل استقرار خودروی امدادی
فاصلــه دسترســی از حاشــیه معبــر تــا ســاختمان نبایــد بیشــتر از 10 متــر باشــد. در غیــر ایــن    :3-2-1
صــورت بایــد شــرایط ورود خــودروی آتش نشــانی بــه داخــل مجموعــه درنظــر گرفتــه شــود.

ــنگین  ــای س ــتقرار خودروه ــت ورود و اس ــاز، جه ــورت نی ــد 1-2-3 و درص ــه بن ــه ب ــا توج ب   :3-2-2
آتش نشــانی، مســیری بــا عــرض درب 6 متــر و محلــی بــا ابعــاد مناســب در جــوار ســاختمان 
بایــد درنظــر گرفتــه شــود. ایــن محــل بایــد حداقــل دارای ابعــاد 10×10 متــر باشــد )بــا تأییــد 

مقــام قانونــی مســئول(

3-2-3: درهــای مذکــور می توانــد کشــویی یــا لوالیــی باشــند و طراحــی آن بایــد به گونــه ای باشــد 
کــه یــک نفــر بتوانــد آن را بــاز کنــد.

4-2-3:  جهــت ســهولت دسترســی نیروهــای آتش نشــانی بــه داخــل ســاختمان، اجــرای ســر درب با 
ارتفــاع کمتــر از 4/5 متــر مجــاز نمی باشــد.

در مجموعه های ساختمانی، فاصله قسمت میانی محل استقرار خودروی آتش نشانی در داخل   :3-2-5
مجموعه، از نزدیک ترین بازشوی هر ساختمان، باید حداقل 4/5 متر و حداکثر 10 متر درنظر گرفته 

شود )شکل 1-1 و 2-1(. بهتر است این بازشو، داخل دهلیز پلکان قرار داشته باشد.

4( ضوابط راه های خروج
1-4: ضوابط کلی پلکان های خروج

ــد  ــوند بای ــوب می ش ــروج محس ــیر خ ــوان مس ــه به عن ــی ک ــای داخل ــته از پلکان ه آن دس   :4-1-1
ــق اجــرا شــوند. ــاوم حری ــا ســاختار 2 ســاعت مق ــد و ب به صــورت دوربن

پلکان های خروج باید به صورت رفت وبرگشت اجرا شود.   :4-1-2

درصــورت وجــود پلــه اختــالف ســطح در طبقــه همکــف، فاصلــه ایــن پلــه تــا ورودی پلــکان    :4-1-3
اصلــی بایــد حداقــل بــه انــدازه عــرض درب ورودی پلــکان باشــد.
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شکل 1-1: استقرار خودروی امدادی داخل مجتمع

شکل 2-1: استقرار خودروی امدادی بیرون مجتمع
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ــای  ــروی درب ه ــروج و روب ــیر خ ــان دهنده مس ــات و نش ــگر طبق ــای شمارش ــود تابلوه وج   :4-1-4
ــد. ــی می باش ــات الزام ــای طبق ــور و در پاگرده آسانس

نصب کنتورهای برق و گاز در داخل دهلیز پلکان مجاز نمی باشد.   :4-1-5

اجرای پلکان های به هم چسبیده درصورتی مورد تأیید است که طول مسیر پیمایش طبق ضوابط    :4-1-6
تأمین شده و این مسیر با مصالح غیرسوختنی 2 ساعت مقاوم حریق از سایر فضاهای تفکیک 

شده باشد )شکل 1-3(.

اجــرای پلکان هــای قوســی و مارپیــچ، تنهــا بــا رعایــت مفــاد بندهــای 3-1-4-4-6 و 7-4-4-1-3    :4-1-7
مبحــث ســوم مقــررات ملــی، مجــاز می باشــد.

آسانسور، پله های برقی و پیاده روهای متحرک جزو راه های خروج محسوب نمی شوند.   :4-1-8

اجرای دهلیز پلکان تا بام )با ایجاد خرپشته( الزامی است.   :4-1-9

عرض پله ها و پاگردها و مسیر راه خروج، نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد.   :4-1-10

پاخــور تمــام پله هــا از یــک جنــس بــوده و تمــام تدابیــر الزم به منظــور جلوگیــری از لغزندگــی    :4-1-11
در ســطح آن هــا صــورت گیرد.

طراحــی و اجــرای هرگونــه کاربــری در زیــر پله هــا و در داخــل فضــای پلــکان و مســیرهای    :4-1-12
ــد. ــاز نمی باش ــروج مج خ

13-1-4:  شرایط مربوط به پلکان های خارجی:

پلکانی که بیش از یک طرف باز باشد.  .1

شکل 3-1: پلکان های به هم چسبیده
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ســطح بــاز حداقــل یکــی از اضــالع پلــکان کــه در ارتبــاط بــا هــوای آزاد می باشــد   .2
ــع باشــد. ــش از 50% از کل مســاحت آن ضل ــد بی بای

اجرای بند 2 در مورد اضالع بزرگتر پلکان الزامی نیست.  .3

در فاصله افقی و عمودی 3 متری از پلکان خارجی از هر طرف، دیوارها باید ساختار یک ساعت    :4-1-14
مقاوم حریق و پنجره ها، ساختار سه چهارم ساعت مقاوم حریق داشته باشند.

15-1-4: پلــکان خارجــی بــا ارتفــاع بیــش از 11 متــر بایــد به گونــه ای طراحــی و اجــرا شــود کــه موجب 
وحشــت متصرفیــن هنــگام فــرار نگــردد. به ایــن منظــور اســتفاده از دیوارهــای بــدون امکان 
دیــد بــا ارتفــاع حداقــل 1200 میلی متــر الزامــی اســت. درخصــوص پلــکان بــا ارتفــاع کمتــر 

از 11 متــر اســتفاده از حفاظ هــای بــا ارتفــاع 750 میلی متــر بــا قابلیــت دیــد مجــاز اســت.

ــا  ــن ب ــطح زمی ــا س ــع را ت ــر و بی مان ــداوم و بی خط ــک راه م ــد ی ــی بای ــای خارج 16-1-4: پلکان ه
محــل کامــالً امنــی بــرای متصرفیــن فراهــم نمایــد.

17-1-4: مسقف کردن پله های خارجی جهت جلوگیری از ریزش نزوالت آسمانی الزامی است.

18-1-4: کــف پاگردهــای پلــکان خارجــی بــا ســازه فلــزی بایــد از نــوع ورق فلــزی آج دار پوشــش داده 
ــرای ســاختمان های موجــود کــه پیــش از  ــًا ب ــزی صرف ــا ســازه فل ــکان خارجــی ب شــود. پل
ابــالغ مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان ســاخته شــده اند مجــاز اســت در غیــر ایــن 

صــورت پلــکان خارجــی  بایــد بــا مصالــح ســاختمانی مقــاوم حریــق درنظــر گرفتــه شــوند.

19-1-4: درصورتــی کــه پلــکان خارجــی دسترســی مســتقیم بــه داخــل واحدهــا داشــته باشــد، بایــد 
یــک پیــش ورودی بــرای آن درنظــر گرفتــه شــود.

20-1-4: ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم )مانند پلکان های طرح 
قیچی( که با یک ساختار از یکدیگر جدا می شوند، ممنوع است. پلکان طرح قیچی در ساختمان های 
جدید به عنوان یک راه خروج و در ساختمان های موجود به شرط رعایت نکات این بند با تأیید نهاد 

قانونی مسئول به عنوان دو راه خروج محسوب می شود. 

21-1-4: پلکان های باز و غیردوربند داخلی )پلکان ارتباطی( به عنوان دسترسی خروج محسوب می شوند.

22-1-4: جهـت آگاهـی کامـل از ضوابـط پلکان های خـروج به بند 3-1-3-3 مبحث سـوم مقـررات ملی 
سـاختمان مراجعه شود.

23-1-4: براساس بند 3-1-4-5-1 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پله های فرار، اعتباری به عنوان خروج 
اصولی ندارند و صرفًا برای بناهای موجود و با تأیید مقام قانونی مسئول مجاز خواهد بود. منظور 

از پله های فرار، پلکان فلزی است که در مجاورت بنا احداث و به آن متصل شده است.

24-1-4: پله های فرار در ساختمان های جدید به عنوان مسیر خروج و هیچ یک از اعضای آن قابل قبول 
نیست، ولی استفاده از آن برای بناهای موجود با شرایط ذیل و با تأیید نهاد قانونی مسئول مجاز 

می باشد.

25-1-4: ابعاد پلکان فرار به شرح جدول 1-1 است.



21ضوابط مالک عمل ایمنی معماری

جدول 1-1: ابعاد پلکان فرار
ساختمان استاندارد*ساختمان کوچک*

560 میلی متر450 میلی مترعرض قابل قبول پله

230 میلی متر300 میلی مترارتفاع پله
230 میلی متر150 میلی مترعرض پاخور پله
مصالح جامد می تواند حفره حفره باشد.فلزیجنس پاخور پله

مجازمجازدسترسی ازطریق پنجره
مجازمجازدسترسی ازطریق در لوالیی

*: در این جدول مقصود از ساختمان کوچک ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن کمتر از 10 نفر در هر طبقه باشد.

**: در این جدول مقصود از ساختمان استاندارد ساختمانی است که ظرفیت پلکان آن حداکثر 20 نفر در هر طبقه باشد.

2-4: ضوابط دسترس خروج
ــف  ــا جــدول 3-1-3-ال ــق ب ــد مطاب ــف بای ــوارد مختل ــر طــول دســترس خــروج در م حداکث   :4-2-1

ــی باشــد. ــررات مل مبحــث ســوم مق

در هـر طبقـه از بنـا کـه دو پلـکان خـروج مجـزا از هـم طراحـی شـود، فاصلـه بیـن پلکان هـا    :4-2-2
بایـد حداقـل نصـف انـدازه بزرگ تریـن قطـر آن طبقه یـا آن بخش باشـد. اندازه گیـری باید در 
خـط مسـتقیم بین خروج ها انجام شـود، مگـر در مورد مسـیرهای خروج دوربندی شـده ای که 
توسـط راهروهـای ارتباطـی بـه هم مربوط هسـتند. در این صـورت فاصله مذکـور باید منطبق 
بـر امتـداد مسـیر ارتباطـی اندازه گیـری گـردد. در اندازه گیـری قطر بـزرگ، بالکن درنظـر گرفته 

نمی شود )شـکل 1-4(.

شکل 4-1: نحوه محاسبه فاصله بین دو پله
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ــه در  ــر آنک ــد داشــته باشــند، مگ ــل 110 ســانتی متر عــرض مفی ــد حداق 3-2-4: راه هــای خــروج بای
ضوابــط اختصاصــی تصــرف )بندهــای 3-1-5 و 3-1-6 مبحــث ســوم مقــررات ملــی(، عــرض 

بیشــتری بــرای راه خــروج مقــرر شــده باشــد.

4-2-4: در پارکینگ هــا و مکان هایــی کــه مجهــز بــه سیســتم شــبکه بارنــده خــودکار هســتند، فاصلــه 
بیــن دو پلــکان خــروج اســتثنائًا می توانــد یــک ســوم قطــر بــزرگ درنظــر گرفتــه شــود.

ــود.  ــری می ش ــتقیم اندازه گی ــط مس ــا خ ــه ب ــه دو پل ــی، فاصل ــت کل ــا در حال 5-2-4: در پارکینگ ه
درصورتــی کــه دسترســی خــروج توســط شــبکه بارنــده و راهروهــای ارتباطــی بــا مصالــح 
مقــاوم حریــق حفاظــت شــده باشــد، فاصلــه بیــن دو پلــکان خــروج اســتثنائًا طبــق مســیر 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــش درنظ پیمای

6-2-4: مسـیرهای خـروج بایـد به گونه ای طراحی شـوند که برای رسـیدن بـه یک خروج، عبـور از میان 
آشـپزخانه ها، انبارهـا، سـرویس های بهداشـتی، فضاهـای کاری، رختکن ها، اتاق هـای خواب و 

فضاهای مشـابهی که درهای آن ها در معرض قفل شـدن هسـتند، الزم نباشـد.

3-4: ابعاد و اندازه های مربوط به پله ها
ــی  ــی الزام ــی 100 ســانتی متر در پلکان هــای داخل ــاع 75 ال ــا ارتف ــتاندارد ب ــرده اس ــرای ن 1-3-4: اج

می باشــد.

2-3-4: اجــرای نــرده اســتاندارد بــا ارتفــاع حداقــل 110 ســانتی متر در پلکان هــای خارجــی بــا ارتفــاع 
ــرده الزامــی  ــه ن ــز شــبکه بندی ایمــن در بدن ــر، پشــت بام ها و پرتگاه هــا و نی بیــش از 11 مت

ــد. می باش

3-3-4: هــر راه پلــه بایــد دســت کم 110 ســانتی متر عــرض مفیــد داشــته باشــد مگــر آنکــه مجمــوع 
تعــداد متصرفــان تمــام طبقــات اســتفاده کننده از راه پلــه کمتــر از 50 نفــر باشــد کــه در آن 
صــورت عــرض مفیــد می توانــد بــه حداقــل 90 ســانتی متر کاهــش داده شــود. هم چنیــن 
هــر راه پلــه بایــد دســت کم 205 ســانتی متر تــا ســقف بــاالی خــود ارتفــاع داشــته و بیــن 

هــر دو پاگــرد متوالــی آن حداکثــر فاصلــه قائــم 370 ســانتی متر باشــد )شــکل 1-5(.

4-3-4: نرده هــای حفاظتــی در پلکان هــای داخلــی، خارجــی، پشــت بــام، پنجره هــا، بالکن هــا و ... 
ترجیحــًا به صــورت عمــودی اجــرا شــود و فاصلــه میله هــای نرده هــا به گونــه ای باشــد کــه 

کــره ای بــه قطــر 10 ســانتی متر نتوانــد از آن عبــور کنــد.

5-3-4: ارتفــاع مجــاز هــر پلــه حداقــل 10 و حداکثــر 18 ســانتی متر می باشــد. هــر کــف پلــه بایــد 
حداقــل 28 ســانتی متر پاخــور و حداکثــر 2% شــیب داشــته باشــد )شــکل 1-6(.

6-3-4: بایــد درنظــر داشــت کــه عالوه بــر مــوارد ذکرشــده در بندهــای قبــل، تعــداد نفــرات مســتقر 
در هــر ســاختمان و هم چنیــن کاربــری ســاختمان نیــز تأثیراتــی در تعــداد عــرض راه هــا و 
ــا کاربــری خــاص نظیــر  ــر خــروج خواهــد گذاشــت. بدیهــی اســت کــه ســاختمانی ب معاب
ســینما کــه معمــوالً تعــداد نفــرات زیــادی در آن مســتقر هســتند، نســبت بــه یک ســاختمان 
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مســکونی نیــاز بــه معابــر عریض تــری دارد؛ لــذا بــا توجــه بــه کاربــری فضاهــا، محاســبات نیز 
بایــد برحســب تعــداد نفــرات مســتقر در هــر تصــرف و عــرض خــروج اســتاندارد بــه ازای هــر 
فــرد انجــام شــده و تعــداد معابــر خــروج و عــرض موردنیــاز تعییــن گــردد. چنانچــه تعــداد 
ــتر  ــل بیش ــل قب ــنهادی در مراح ــداد پیش ــه از تع ــن مرحل ــت آمده در ای ــای به دس پلکان ه
باشــد، عــدد بزرگ تــر بایــد درنظــر گرفتــه شــود. مبنــای محاســبات ایــن قســمت، بندهــای 

3-1-5 و 3-1-6 مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان می باشــد.
ــا  ــات ی ــام طبق ــرف تم ــار متص ــه ب ــا، چنانچ ــر بن ــت در ه ــر داش ــد درنظ ــن بای هم چنی  
بخش هایــی از آن هــا بیــن 500 تــا 1000 نفــر باشــد، حداقــل 3 راه خــروج مجــزا و دور از هــم 
الزم خواهــد بــود و بــرای بــار متصــرف بیــش از 1000 نفــر، حداقــل 4 راه خــروج مســتقل و دور 

ــدارک شــود. ــد ت از هــم بای

شکل 5-1: ابعاد پلکان

شکل 6-1: ابعاد استاندارد پله و ارتفاع نرده برای پلکان داخلی



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 24

مثــال: ســاختمانی از نــوع آموزشــیـ  فرهنگــی بــا کاربــری کالس درس درنظر بگیرید که مســاحت 
کل آن 1000 متــر مربــع می باشــد. بــا مراجعــه بــه جــدول 3-1-5-الــف مبحــث ســوم، عــدد 1/9 متــر مربــع 

ســطح بــه ازای هــر نفــر اســتخراج می شــود کــه مطابــق آن می تــوان نوشــت:
نفر 526 = )مترمربع به ازای فرد( 1/9 ÷ متر مربع 1000 
مبنــای محاســبات براســاس 526 نفــر می باشــد. بــا اســتناد بــه جــدول 3-1-5-ب و بــا اســتخراج عدد 

0/8 ســانتی متر بــه ازای هــر نفــر بــرای تصــرف فــوق می تــوان نوشــت:
سانتی متر 420 = )سانتی متر به ازای فرد( 0/8 × نفر 526 
ــادل 420 ســانتی متر باشــد.  ــد مع ــوق بای ــرای ســاختمان ف ــرار ب ــای ف ــرض پله ه ــوع ع ــذا مجم ل

ــت: ــر گرف ــر را درنظ ــاالت زی ــوان ح می ت
الف( 2 دستگاه پله با عرض 210 سانتی متر
ب( 3 دستگاه پله با عرض 140 سانتی متر
ج( 4 دستگاه پله با عرض 110 سانتی متر

ــاال  ــال ب ــوان دو ســوم عــدد به دســت آمــده در مث عــرض درهــای واقــع در مســیر خــروج را می ت
ــت. ــر گرف ــانتی متر( در نظ )420 س

بــا توجــه بــه بنــد 3-1-6-2 مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان بــرای تصرف هــای بــا جمعیــت 
بیــن 500 تــا 1000 نفــر بایــد حداقــل 3 پلــکان درنظــر گرفتــه شــود لــذا حالــت )الــف( غیــر قابــل قبــول 

ــد مشــکل می باشــد. ــوده و حــاالت )ب( و )ج( فاق ب

4-4: دودبندکردن پلکان داخلی )یا فضای دوربند(
ـــودن  ـــزام دودبندب ـــا ال ـــاختمان هرج ـــی س ـــررات مل ـــوم مق ـــث س ـــد مبح ـــررات جدی ـــق مق طب
ـــاز  ـــل مج ـــای ذی ـــی از روش ه ـــا یک ـــرای آن ب ـــود اج ـــرح می ش ـــد مط ـــای دوربن ـــا فض ـــی ی ـــکان داخل پل

می باشـــد:
اســتفاده از پیــش ورودی بــا تهویــه طبیعــی: در ایــن روش بایــد حداقــل عــرض پیــش ورودی    :4-4-1
در مســیر پیمایــش 1800 میلی متــر باشــد. ایــن عــرض نبایــد کمتــر از عــرض کریــدور یــا در 

ورودی منتهــی بــه آن )هــر کــدام کــه بیشــتر اســت( درنظــر گرفتــه شــود )شــکل 1-7(.

اســتفاده از بالکــن بــا تهویــه طبیعــی: در ایــن روش از بالکــن بــرای ارتبــاط پلــکان داخلــی    :4-4-2
بــا واحدهــا اســتفاده می شــود کــه در ایــن صــورت نصــب حفاظ هــای جان پنــاه و رعایــت 
فاصلــه 3 متــری دیــوار مقــاوم حریــق تــا در ورودی بالکــن بــه پیــش ورودی الزامــی اســت 

)شــکل 1-8(.

3-4-4:  اســتفاده از پیــش ورودی بــا تهویــه مکانیکــی: در ایــن روش بایــد حداقل عرض پیــش ورودی 
1100 میلی متــر بــوده و فاصلــه در ورودی واحــد بــه پیــش ورودی تــا دریچــه تهویــه مکانیکــی 

حداقــل 1800 میلی متــر باشــد )شــکل 1-9(.

ــوم  ــث س ــد 3-1-4-4 مبح ــه بن ــا ب ــردن پلکان ه ــط دودبندک ــل از ضواب ــی کام ــت آگاه جه   :4-4-4
ــی ســاختمان مراجعــه شــود. مقــررات مل
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5-4: بازشوها
در مـوارد اسـتفاده از درهـای دولنگه، دسـت کم یکـی از لنگه ها باید 80 سـانتی متر عرض مفید    :4-5-1

داشـته باشـد و عرض هیچ یک از لنگه ها نباید بیشـتر از 120 سـانتی متر باشـد.

تمـام درهـای واقـع در راه خـروج بایـد از نوع لوالیی یک طرف بازشـو )که بر پاشـنه می چرخند(    :4-5-2
بوده و حداقل 80 سـانتی متر عرض مفید داشـته باشـند. فضاهای با مسـاحت 6/5 مترمربع و 
کمتر، چنانچه مورد اسـتفاده معلوالن جسـمی قرار نگیرند، اسـتثنائًا می توانند با درهایی دارای 
حداقـل 60 سـانتی متر عرض مفید به راهروهای دسـترس خروج باز شـوند. درهـا می توانند در 

مـوارد زیر موافق خروج باز شـود.

الف( درهای واقع در دوربندهای خروج

ب( درهای واقع در فضاهای پرمخاطره

ج( درهای مربوط به اتاق ها و فضاهای با تراکم 50 نفر و بیشتر

3-5-4: درهــای کشــویی افقــی، کرکــره ای قائــم یــا گــردان، چنانچــه در بخــش ضوابــط اختصاصــی 
راه هــای خــروج برحســب نــوع تصــرف اســتفاده از آن هــا مجــاز اعــالم شــود، بایــد حســب 
مــورد بــا ضوابــط عمومــی مذکــور در بنــد 3-1-4-2 مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان 

مطابقــت داشــته باشــد.

4-5-4: بازشــوهای واقــع در دوربندهــای خــروج ازلحــاظ تعــداد بــه حداقــل موردنیــاز محدودشــده، 
ــرای دو درب  ــرد اج ــرار نگی ــتفاده ق ــورد اس ــادی، م ــردد ع ــیر ت ــه در مس ــر اینک ــروط ب مش
ــت. ــع اس ــرورت بالمان ــورت ض ــاختمان درص ــاط س ــی نق ــدود در برخ ــیار مح ــورت بس به ص

5-5-4: درصورتــی کــه دسترســی بــه پلکان هــا از داخــل واحدهــا طراحــی شــده باشــد، دسترســی به 
آن ازطریــق اتاق هــای خــواب، آشــپزخانه، آبدارخانــه و ســرویس های بهداشــتی و فضاهــای 

بســته و دارای قفــل و بســت مجــاز نمی باشــد.

شکل 7-1: استفاده از پیش ورودی با تهویه طبیعی
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شکل 8-1: استفاده از بالکن با تهویه طبیعی

شکل 9-1: استفاده از پیش ورودی با تهویه مکانیکی
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ــل  ــه داخ ــر ب ــوی دیگ ــه بازش ــه و هرگون ــوت زبال ــات، ش ــای تأسیس ــدن درب داکت ه 6-5-4: باز ش
ــکان تحــت هــر شــرایطی مجــاز نمی باشــد. ــز پل دهلی

ــرون و در ســایر طبقــات  ــه طــرف بی ــه خــروج ب ــراز تخلی 7-5-4: جهــت بازشــوی درب پله هــا در ت
ــردد. ــرا می گ ــی و اج ــا طراح ــز پلکان ه ــل دهلی ــمت داخ به س

ــز  ــل دهلی ــه داخ ــج و ... ب ــاق پکی ــاز، ات ــور، هواس ــای آسانس ــای اتاق ه ــدن درب ه 8-5-4: باز ش
پلکان هــا مجــاز نمی باشــد.

ــد، خودبسته شــو  ــاوم، دودبن ــوع مق ــات از ن ــکان در تمامــی طبق ــز پل ــه دهلی 9-5-4: درب ورودی ب
ــده، در  ــدت مشخص ش ــل به م ــردد و حداق ــب گ ــاب و نص ــت انتخ ــل و بس ــدون قف و ب
برابــر حریــق مقــاوم بــوده و در یــک آزمایشــگاه حریــق مــورد تأییــد ســازمان آتش نشــانی، 
ــه  ــق ب ــر حری ــاوم در براب ــط درب هــای مق ــا ضواب آزمایــش شــده باشــد )جهــت آشــنایی ب

ــه نماییــد( ــی مراجع ــات ایمن ســایت آتش نشــانی و خدم

10-5-4: درصورتــی کــه در فاصلــه 3 متــری از نقطــه انتهایــی پاگــرد پلــکان خارجــی یــا بازشــو پلــکان 
ــارم  ــا ســه چه ــی ب ــد از درب و پنجره های ــی، بازشــو دیگــری وجــود داشــته باشــد بای داخل

ســاعت و دیوارهــای 1 ســاعت مقــاوم در برابــر حریــق اســتفاده شــود.

ــل  ــود. حداق ــه می ش ــر گرفت ــا درنظ ــروج پله ه ــت خ ــوم ظرفی ــا از روش دوس ــرض دره 11-5-4: ع
عــرض درهــای و اقــع در راه هــای فــرار، 70 ســانتی متر اســت )بــه بنــد 6-3-4 همیــن راهنمــا 

رجــوع کنیــد(.

12-5-4: درها نباید با مسیر ترافیک معبر عمومی تداخل داشته باشد.

ــمت  ــو درب به س ــر بازش ــه حداکث ــود ک ــاب ش ــه ای انتخ ــد به گون ــکان بای ــرض درب پل 13-5-4: ع
داخــل پلــه کمتــر از نصــف عــرض پلــه و فاصلــه بیــن دســتگیره و درب نبایــد بیشــتر از 18 

ــکل 1-10(. ــد )ش ــانتی متر باش س

6-4: آسانسور
1-6-4: چاه آسانسور باید با ساختار 2 ساعت مقاوم حریق دوربندی و از سایر قسمت ها مجزا گردد.

2-6-4: اجرا و نصب آسانسور در داخل دهلیز پلکان مجاز نیست.

3-6-4: هــر طبقــه ای کــه آسانســور بــه آنجــا ورودی دارد بایــد دارای البــی آسانســور باشــد. مصالحــی 
کــه البــی آسانســور از آن هــا ســاخته می شــود حداقــل یــک ســاعت مقــاوم حریــق بــوده و 

ایــن البــی می بایســت به عنــوان یــک مانــع دود عمــل نمایــد.

4-6-4: آسانســور اجرایــی بایــد از نــوع اتوماتیــک تلســکوپی دو درب و مجهــز بــه سیســتم نجــات 
اضطــراری باشــد.

5-6-4: اجــرای آسانســور یــا آسانســورهای ویــژه تخلیــه ســاکنین و انجــام عملیــات آتش نشــانی در 
ســاختمان های بلنــد الزامــی اســت.
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تبصــره: درخصــوص ســاختمان های کمتــر از 23 متــر نهــاد قانونــی مســئول بــا توجــه بــه شــرایط 
و براســاس کدهــا و اســتانداردهای معتبــر بین المللــی می توانــد اجــرای ایــن آسانســورها را 

ــی نماید. الزام

ــن آن  ــد متصرفی ــل 50 درص ــت حداق ــد ظرفی ــور بای ــی آسانس ــد، الب ــاختمان های بلن 6-6-4: در س
قســمتی را کــه آسانســور بــرای آن تعبیــه شــده، فراهــم نمایــد. ظرفیــت بایــد براســاس 0/28 

متــر مربــع بــرای هــر نفــر درنظــر گرفتــه شــود.

7-6-4: هــر طبقــه ای کــه آسانســور بــه آنجــا ورودی دارد بایــد دارای البــی آسانســور باشــد. مصالحــی 
کــه البــی آسانســور از آن هــا ســاخته می شــود حداقــل یــک ســاعت مقــاوم حریــق بــوده و 

ایــن البــی می بایســت به عنــوان یــک مانــع دود عمــل نمایــد.

جهــت آگاهــی کامــل از ضوابــط آسانســورها بــه بنــد 3-1-24 مبحــث ســوم مقــررات ملــی    :4-6-8
ســاختمان مراجعــه شــود.

5( دسته بندی ساختمان ها
1-5: ساختمان های بلندمرتبه

ســاختمان بلندمرتبــه بــه ســاختمان هایی اطــالق می شــود کــه ارتفــاع کــف آخریــن طبقــه    :5-1-1
ــت دسترســی خــودروی  ــی جه ــر عموم ــن نقطــه در ســطح معب ــری آن، از بهتری دارای کارب
ــان  ــد کارشناس ــی، بازدی ــه بررس ــاز ب ــورت نی ــد. درص ــر باش ــش از 23 مت ــانی، بی آتش نش

ــود. ســازمان از محــل ضــروری خواهــد ب

درصورتــی کــه محــل احــداث ســاختمان روی شــیب واقــع شــده باشــد، ارتفــاع از پایین ترین    :5-1-2
قســمت شــیب )منتهی الیــه بنــا( محاســبه می گــردد. نحــوه اندازه گیــری ارتفــاع ســاختمان 

در شــکل 11-1 نشــان داده شــده اســت.

شکل 1-10
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3-1-5: درصورتــی کــه ســاختمان از چنــد مســیر دسترســی داشــته باشــد، ارتفــاع ســاختمان از آن 
ســطح معبــری اندازه گیــری می شــود کــه دسترســی خودروهــای آتش نشــانی بــه ســاختمان 

در شــرایط مســاعدتری قــرار داشــته باشــد.

4-1-5: اجرای حداقل دو دهلیز پلکان در تمامی ساختمان های بلندمرتبه الزامی است.

5-1-5: در ســاختمان های بلندمرتبــه، هیــچ بن بســتی بــا طــول بیــش از 15 متــر در راه هــای خــروج 
مجــاز نخواهــد بود.

6-1-5: طــول دســترس های خــروج در ســاختمان های بلنــد مرتبــه حداکثــر 30 متــر اســت مگــر آنکــه 
تمــام بنــا یــا ســازه بــا شــبکه بارنــده خــودکار تأییدشــده محافظــت شــود؛ در آن صــورت این 

طــول می توانــد بــه حداکثــر 45 متــر افزایــش یابــد.

7-1-5: در ســاختمان های بلنــد، راه هــای خــروج بایــد حداقــل 1100 میلی متــر عــرض مفیــد داشــته 
باشــند مگــر آنکــه در ضوابــط اختصاصــی تصــرف، عــرض بیشــتری بــرای راه خــروج مقــرر 

شــده باشــد.

ــا و  ــر مناره ه ــت )نظی ــر اس ــا کمت ــر ی ــا 5 نف ــرف آن ه ــار متص ــه ب ــی ک ــازه های مرتفع 8-1-5: س
برج هــای دیده بانــی(، مشــمول مقــررات ســاختمان های بلندمرتبــه نمی باشــند.

9-1-5: تمــام ســاختمان های بلنــد، بایــد به منظــور اســتفاده مأمــوران آتش نشــانی و نجــات، سیســتم 
کنتــرل ارتبــاط تلفنــی دوســویه داشــته باشــند و ایــن سیســتم بیــن ایســتگاه مرکــزی کنترل، 
اتاقــک هــر آسانســور، سرســراهایی کــه آسانســورها در آن قــرار دارنــد و تمــام طبقاتــی کــه 
توســط پلــکان خــروج بــه هــم مربــوط می شــوند، ارتباط برقــرار کنــد. در مــواردی که سیســتم 
ارتبــاط رادیویــی ســازمان آتش نشــانی بتوانــد به عنــوان معــادل ایــن سیســتم موردتأییــد 

قــرار گیــرد، اســتثنائًا می تــوان از نصــب چنیــن تجهیزاتــی صــرف نظــر نمــود.

ــه  ــده، ب ــودکار تأییدش ــده خ ــبکه های بارن ــط ش ــد توس ــد بای ــاختمان های بلن ــه س 10-1-5: هم

شکل 11-1: نحوه اندازه گیری ارتفاع
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ــق  ــد مطاب ــبکه ها بای ــن ش ــوند. ای ــز ش ــت مجه ــی محافظ ــارت الکتریک ــتم های نظ سیس
روش هــای اســتاندارد نصــب شــده و در هــر طبقــه شــیر کنتــرل و وســایل کنتــرل جریــان آب 

داشــته باشــند.

ــش 18-1-3  ــه بخ ــه، ب ــاختمان های بلندمرتب ــط س ــات ضواب ــل از جزئی ــی کام ــت آگاه 11-1-5: جه
ــه شــود. ــی ســاختمان مراجع ــررات مل مبحــث ســوم مق

2-5: ساختمان های مسکونی غیربلند
ــداد  ــرار، براســاس تع ــداد و شــرایط پلکان هــای ف ــد، تع 1-2-5: در ســاختمان های مســکونی غیربلن
طبقــات و تعــداد واحدهــا در هــر طبقــه، مطابــق جــدول 2-1 تعییــن می گــردد. الزم بــه ذکــر 
اســت مــوارد ذکرشــده در جــدول ذیــل مربــوط بــه ســاختمان هایی اســت کــه ارتفــاع آن هــا 

مطابــق شــکل 11-1 کمتــر از 23 متــر باشــد.

جدول 2-1: ساختمان های مسکونی غیربلند

تعداد طبقات 
مسکونی

پله دودبند تعداد واحد
اول

پله دودبند 
دوم

پلکان 
خارجی

شبکه بارنده 
کامل

---üتا چهار واحدتا 4 طبقه

--üüبیش از چهار واحدتا 4 طبقه
ü--üتا چهار واحد5 طبقه
--üüتا چهار واحد5 طبقه

تا 7 طبقه 
و زیر 23 متر

-üــبیشتر از دو واحد

--üüتا دو واحد

هرجـــا الـــزام دودبندبـــودن پلـــکان داخلـــی یـــا فضـــای دوربنـــد مطـــرح می شـــود  تذکر 1:  
ـــد 10-4-4-1-3  ـــق بن ـــی طب ـــا مکانیک ـــی ی ـــه طبیع ـــای تهوی ـــی از روش ه ـــا یک ـــرای آن ب اج

ـــت. ـــاختمان الزامیس ـــی س ـــررات مل ـــوم مق ـــث س مبح

ــی  ــکان خارجـ ــرای پلـ ــه اجـ ــزم بـ ــدول 2-1 ملـ ــاس جـ ــه براسـ ــاختمان هایی کـ سـ تذکر 2:  
ـــا  ـــتند ام ـــی نیس ـــکان خارج ـــای پل ـــد به ج ـــکان دودبن ـــرای پل ـــه اج ـــاز ب ـــند مج می باش
ـــکان  ـــد پل ـــند می توانن ـــد می باش ـــکان دودبن ـــرای پل ـــه اج ـــزم ب ـــه مل ـــاختمان هایی ک س

ـــد. ـــن آن کنن ـــی را جایگزی خارج

ـــه،  ـــر طبق ـــد در ه ـــار واح ـــر چه ـــا حداکث ـــف ب ـــر از همک ـــه باالت ـــاختمان های 5 و 6 طبق 2-2-5: در س
ـــد  ـــروج نبای ـــکان خ ـــوق، پل ـــدول ف ـــرایط ج ـــر ش ـــکان، عالوه ب ـــک پل ـــداث ی ـــورت اح درص
ـــن  ـــر ای ـــد. در غی ـــته باش ـــه داش ـــروج ادام ـــه خ ـــراز تخلی ـــر از ت ـــه پایین ت ـــم طبق ـــش از نی بی
ـــی  ـــکان الزام ـــن پل ـــت پایی ـــکان در جه ـــب درب پل ـــروج، نص ـــراز خ ـــه ت ـــورت در طبق ص

ـــت. اس
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ـــط  ـــا توس ـــام بن ـــه تم ـــر آنک ـــت مگ ـــر اس ـــت 10 مت ـــای بن بس ـــاز راه روه ـــول مج ـــر ط 3-2-5: حداکث
ـــن  ـــتثنائًا ای ـــورت، اس ـــه در آن ص ـــود ک ـــت ش ـــده محافظ ـــودکار تأییدش ـــده خ ـــبکه بارن ش

ـــد. ـــش یاب ـــر افزای ـــه 15 مت ـــد ب ـــول می توان ط

4-2-5: تعـــداد و موقعیت هـــای خـــروج بایـــد به گونـــه ای باشـــد کـــه در راهروهـــای دســـترس 
ـــر  ـــروج حداکث ـــن خ ـــا نزدیک تری ـــکونی ت ـــد مس ـــر واح ـــان در ورودی ه ـــه می ـــروج، فاصل خ
ـــه  ـــن فاصل ـــودکار، ای ـــده خ ـــبکه بارن ـــه ش ـــاختمان ب ـــز س ـــورت تجهی ـــد. در ص ـــر باش 30 مت

ـــکل 1-12(. ـــت )ش ـــش اس ـــل افزای ـــر قاب ـــا 60 مت ت

ـــت کم دو در  ـــد دس ـــع بای ـــر مرب ـــش از 185 مت ـــاحت بی ـــا مس ـــوئیت ب ـــا س ـــاق ی ـــر ات 5-2-5: ه
ـــد. ـــته باش ـــم داش ـــروج دور از ه ـــترس خ دس

ـــث  ـــش 3-1-10 مبح ـــه بخ ـــد، ب ـــاختمان های غیربلن ـــط س ـــات ضواب ـــی از جزئی ـــت آگاه 6-2-5: جه
ـــود. ـــه ش ـــاختمان مراجع ـــی س ـــررات مل ـــوم مق س

3-5: تصرف های اداری
1-3-5: در تصرف های اداری / حرفه ای، هر فضا در هر طبقه از بنا، ازجمله طبقات زیر همکف، چنانچه برای 
مقاصد اداری / حرفه ای استفاده شود، تأمین حداقل دو خروج مجزا برای آن الزامی خواهد بود.

هر اتاق یا فضا با متصرفاتی به تعداد کمتر از 100 نفر می تواند فقط به یک خروج دسترسی داشته  تبصره:  
باشد، مشروط بر آنکه:

الــف( خــروج موردنظــر در تــراز تخلیــه خــروج، مســتقیمًا بــه بیــرون بنــا منتهــی شــده و 
مجمــوع طــول راهــی کــه از هــر نقطــه اتــاق یــا فضــا از طریــق ایــن خــروج تــا بیــرون بنــا 

پیمــوده می شــود، از 30 متــر بیشــتر نشــود.
ب( چنانچه این گونه فضاها در طبقه خروج واقع نشده اند، حداکثر می توانند 4/5 متر با آن 
اختالف ارتفاع داشته باشند که در این صورت پلکان مورد استفاده در مسیر خروج باید کامالً 

دوربندی شده و از سایر قسمت های بنا جدا شود و هیچ گونه بازشوی اضافی نداشته باشد.

شکل 12-1: فاصله درب واحد تا پلکان خروج در ساختمان فاقد شبکه بارنده خودکار
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ــر داشــته  ــه طــول بیــش از 6 مت ــد بن بســتی ب ــی نبای ــچ راهروی 2-3-5: در تصرف هــای اداری، هی
باشــد، مگــر آنکــه تمــام بنــا توســط شــبکه بارنــده خــودکار تأییدشــده محافظت شــود کــه در 

ــر باشــد. ــد 15 مت ــر طــول بن بســت ها می توان آن صــورت حداکث

3-3-5: در تصرف های اداری، حداکثر طول مجاز دسترس خروج، 60 متر خواهد بود. درصورت تجهیز بنا 
به شبکه بارنده خودکار تأییدشده، این طول می تواند حداکثر به 90 متر افزایش یابد.

ــر  ــش از 23 مت ــول بی ــه ط ــترکی ب ــیر مش ــد مس ــف نبای ــای مختل ــترس های خروج ه 4-3-5: دس
داشــته باشــند، مگــر آنکــه تمــام بنــا توســط شــبکه بارنــده خــودکار تأییدشــده محافظــت 
ــد. ــر افزایــش یاب ــه 30 مت ــر ب ــد حداکث شــود کــه در آن صــورت اســتثنائاً ایــن طــول می توان

5-3-5: در تصرف هــای اداری / حرفــه ای کم خطــر کــه تعــداد متصرفیــن کمتــر از 30 نفــر در هــر طبقه 
ــاختمان های  ــه س ــوط ب ــط مرب ــئول ضواب ــی مس ــام قانون ــد مق ــورت تأیی ــد، درص می باش

مســکونی در مــورد آن هــا اعمــال می گــردد.

ــوم  ــث س ــش 3-1-14 مبح ــه بخ ــای اداری، ب ــط تصرف ه ــات ضواب ــی از جزئی ــت آگاه 6-3-5: جه
مقــررات ملــی ســاختمان مراجعــه شــود.

4-5: تصرف های تجاری
ــا هــر مقــدار مســاحت، اجــرای حداقــل دو  1-4-5: در تصرف هــای تجــاری بیــش از یــک طبقــه، ب
پلــکان دودبنــد و دوربنــد مجــزا بــا فاصلــه مناســب از یکدیگــر هــم بــرای طبقــات فوقانــی و 
هــم بــرای طبقــات زیــر همکــف الزامــی اســت. تعــداد دقیــق پلکان هــای موردنیــاز بایــد بــا 

توجــه بــه محاســبات بنــد 6-3-4 راهنمــای حاضــر تعییــن گــردد.

ــه  ــتقیم ب ــور مس ــروج به ط ــای خ ــی از پلکان ه ــل یک ــد حداق ــاری بای ــای تج 2-4-5: در تصرف ه
ــا دسترســی داشــته باشــند. فضــای خــارج از بن

3-4-5: در تصرف هــای تجــاری یــک طبقــه بــا مســاحت خالــص حداکثــر 280 متــر مربــع، چنانچــه 
طــول دســترس خــروج حداکثــر 23 متــر باشــد، داشــتن یــک خــروج مجــاز خواهــد بــود. 
درصــورت تجهیــز تمــام طبقــه بــه شــبکه بارنــده خــودکار تأییدشــده، ایــن فاصلــه تــا 30 متر 

قابــل افزایــش اســت.

4-4-5: در ساختمان های با کاربری تجاری / مسکونی، )طبقه همکف تجاری و طبقات فوقانی مسکونی( 
تعداد پلکان های طبقات مسکونی و درب های خروج قسمت تجاری، باید مطابق بندهای ذکرشده 
مربوطه درنظر گرفته شود. باید توجه داشت که پلکان های قسمت مسکونی باید به طور جداگانه 

و مستقل از قسمت تجاری، به فضای خارج بنا مرتبط گردد.

5-4-5: دســترس های خــروج نبایــد مســیر مشــترکی بــا طــول بیــش از 23 متــر داشــته باشــند، مگــر 
آنکــه تمــام بنــا توســط شــبکه بارنــده خــودکار تأییدشــده محافظــت شــود کــه در آن صــورت 

ایــن طــول می توانــد بــه حداکثــر 30 متــر افزایــش یابــد.

6-4-5: در فروشگاه های بیش از 3 طبقه، هم چنین در فروشگاه های با مساحت خالص بیش از 2800 متر 
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مربع، تأمین حداقل یک راه ارتباطی که مستقیمًا به یک خروج منجر شود، در هر طبقه ضروری 
خواهد بود. عرض این راه نباید از 1500 میلی متر کمتر درنظر گرفته شود.

7-4-5: در بناهــای تجــاری کم خطــر حداکثــر تــا 2 طبقــه روی همکــف، درصورتــی کــه بــار متصــرف 
مجمــوع طبقــات بیــش از 50 نفــر نباشــد، بــا تأییــد مقــام قانونــی مســئول می تــوان یــک 

پلــکان خــروج در نظــر گرفــت.

8-4-5: جهــت آگاهــی از جزئیــات ضوابــط تصرف هــای تجــاری، بــه بخــش 3-1-15 مبحــث ســوم 
مقــررات ملــی ســاختمان مراجعــه شــود.

5-5: سایر تصرف ها
ــی  ــررات مل ــوم مق ــث س ــه مبح ــا، ب ــایر تصرف ه ــررات س ــط و مق ــی از ضواب ــت آگاه جه   :5-5-1

ــردد. ــه گ ســاختمان مراجع

	�درمانی / مراقبتی، بخش 12-1-3 	�آموزش / فرهنگی، بخش 11-1-3  

	�صنعتی و انباری، بخش 17-1-3 	�تصرف های تجمعی، بخش 13-1-3  ��

6-5: ساختمان های ترکیبی
1-6-5: در ســاختمان هایی کــه بیــش از یــک کاربــری وجــود دارد، طبقــات زیــر هــر تصــرف در باالترین 
ــد  ــا چن ــه ممکــن اســت ب ــن هــر طبق ــری شــناخته شــده، بنابرای ــوان آن کارب ــه به عن طبق
ــد  ــن شــرایط بای ــن صــورت محدودکننده تری ــه در ای ــه شــده باشــد ک ــری درنظــر گرفت کارب
اعمــال گــردد. در شــکل زیــر بــا فــرض اینکــه شــرایط تجــاری، مســکونی و اداری به ترتیــب 
نزولــی دارای شــرایط محدود کننــده باشــند، ســه طبقــه اول معــادل تجــاری، طبقــات چهــارم 
و پنجــم مســکونی و دو طبقــه آخــر اداری بایــد درنظــر گرفتــه شــوند )در شــماره 1 ضوابــط 
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ــاختمان های  ــه س ــوط ب ــط مرب ــماره 2 ضواب ــاری، در ش ــاختمان های تج ــه س ــوط ب مرب
ــد(. ــل می باش ــالک عم ــاختمان های اداری م ــه س ــوط ب ــط مرب ــماره 3 ضواب ــکونی و در ش مس

درنهایت می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در کاربری معادل، چیدمان کاربری ها ازنظر میزان   
مخاطره آمیز بودن فضا، از پایین به باال باید سیر نزولی داشته باشد )چند کاربری در یک طبقه(.

7-5: ضوابط مشترک
1-7-5: طراحــی و اجــرای دو درب مســتقل، بــا فاصلــه مناســب از یکدیگر، برای ســالن های چندمنظوره 
)غذاخــوری، اجتماعــات، آمفــی تئاتــر، ســینما، کنفرانــس و ...( بــا ظرفیــت بیــش از 50 نفــر 

الزامــی اســت. )مراجعــه بــه بنــد 3-1-13 مبحــث ســوم مقــررات ملی ســاختمان(

ــه واحــد  2-7-5: ارتبــاط بیــن واحدهــا ازطریــق ســقف کاذب مجــاز نبــوده و هــر واحــد نســبت ب
ــکل 1-13(. ــردد )ش ــد گ ــد و دودبن ــاور آتش بن مج

3-7-5: اســتفاده از مصالــح پلی اســتایرن کــه مــورد تأکیــد کتبی وزارت مســکن و مؤسســه اســتاندارد 
می باشــد مجــاز اســت )ارائــه یــک نســخه از تأییدیــه بــه ســازمان آتش نشــانی تهــران قبــل 

از اجــرا الزامی اســت(.

4-7-5: تمامـی داکـت و شـفت های افقـی و عمـودی بایـد بـا سـاختار مقـاوم حریق احـداث و ضمن 
حوزه بنـدی از سـایر قسـمت ها مجزا گـردد. محصـوالت آتش بند صنعتی استفاده شـده جهت 

حوزه بنـدی، بایـد در آزمایشـگاه حریق موردتأیید این سـازمان، آزمایش شـده باشـند.

5-7-5: درب های داکت تأسیساتی از نوع دودبند و دارای قفل و بست انتخاب و نصب شوند.

6-7-5: در مجتمع هــای بــزرگ پیش بینــی و نصــب یــک یــا چنــد دســتگاه شــیر ایســتاده )هایدرانت 
شــهری( در قســمت ورودی مجموعه الزامی اســت.

7-7-5: دیوارهــا و ســقف و دودکــش تخلیــه محصــوالت احتــراق موتورخانــه بایــد بــا ســاختار یــک 
ســاعت مقــاوم حریــق کامــالً دوربنــدی و از ســایر قســمت ها مجــزا گــردد و درب ورود بــه آن 

از نــوع مقــاوم باشــد.

8-7-5: تمامی اماکن مربوط به تأسیسات ازقبیل حرارتی، برق، هواساز و غیره باید با ساختار مقاوم حریق 
دوربندی و مجزا گردند.
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9-7-5: محـل قرارگیـری تمامی منابع سـوخت ذخیره باید دارای دیوار، کف و سـقف یک سـاعت مقاوم 
در برابر حریق باشـد و فاصله منبع از دیوار حداقل 45 سـانتی متر درنظر گرفته شـود.

ــه  ــر ب ــداث نورگی ــن اول، اح ــر زمی ــر از زی ــه پایین ت ــه در طبق ــداث موتورخان ــورت اح 10-7-5: در ص
ــی اســت. ــه، الزام ــن هــوای موتورخان ــه به منظــور تأمی مســاحت 4% ســطح موتورخان

تبصــره: جایگزینــی سیســتم تهویــه مکانیکــی مناســب بــا تهویــه طبیعــی کــه براســاس مبحــث 
چهاردهــم مقــررات ملــی ســاختمان طراحــی شــده باشــد، بالمانــع اســت.

11-7-5: استقرار منابع سوخت در زیر رمپ ها و هم جوار دهلیز پلکان ها و آسانسورها مجاز نمی باشد.

12-7-5: جانمایی منبع آب آتش نشانی مطابق با ضوابط اطفا حریق در نقشه های معماری الزامی می باشد.

13-7-5: جهــت بازشــوی درب فضاهــای تأسیســاتی و تجمعــی )شــامل اســتخر، ســالن اجتماعــات، 
ــردد. ــرا گ ــی و اج ــروج طراح ــمت خ ــت به س ــه و ...( می بایس موتورخان

14-7-5: اســتفاده از ورق فــوالدی و پلی کربنــات بــا اتصــاالت پیــچ و پــرچ جهــت تأمیــن ارتفــاع الزم 
بــرای جان پنــاه و نــرده بازشــوها مجــاز نمی باشــد.

6( استخر
قابلیــت تخلیــه تمامــی حجــم آب مخــزن بایــد با تمهیــدات مناســب ازجملــه هدایــت آن به    :6-1

آب هــای ســطحی یــا آب هــای زیرزمیــن فراهــم گــردد.

رعایــت دقیــق آیین نامــه اجرایــی فدراســیون نجــات غریــق در احــداث و بهره بــرداری اماکــن    :2-6
شــنا و ورزش هــای آبــی درخصــوص اســتخرهای عمومــی الزامــی اســت.

نصب طناب های مشخص کننده عمق استخر در فواصل 90 و 180 سانتی متری الزامی است.   :6-3

شکل 13-1: ارتباط بین واحدها از طریق سقف کاذب
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تجهیزنمودن محوطه استخر به حداقل 5 عدد جلیقه نجات الزامی است.   :6-4

دستگیره ممتد با قطر مناسب در اضالع داخل استخر نصب شود.   :6-5

استفاده از استخر به عنوان منبع ذخیره آب آتش نشانی مجاز نمی باشد.   :6-6

کلیه استخرها باید دو دسترس خروج مستقل با فاصله مناسب از یکدیگر داشته باشند.   :6-7

7( جک خودرو
طراحــی و اجــرای جــک خــودرو به عنــوان تنهــا راه ورود و خــروج خــودرو در طبقــات پارکینــگ    :7-1

کلیــه کاربری هــا ممنــوع اســت.

به منظور پیشگیری از نفوذ دود و حرارت، جک باالبر خودرو با مصالح مقاوم دوربندی شود.   :7-2

پیش بینـی مولـد بـرق جهـت راه انـدازی جـک خـودرو در هنـگام قطـع بـرق الزامـی اسـت    :7-3
)پیش بینـی فضـای مـورد نیـاز(.

8( آتریوم
به جــز مــواردی کــه در مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان تصریح شــده اســت اســتفاده    :8-1
از آتریــوم بــه شــرط رعایــت بندی هــای 3-1-22-1 الــی 3-1-22-8 مبحــث ســوم مجــاز اســت.

منطقــه داخــل آتریــوم توســط نهــاد قانونــی مســئول بایــد به عنــوان منطقــه کم خطــر یــا    :8-2
معمولــی مــورد تأییــد باشــد.

تمام ساختمان به شبکه بارنده تأییدشده مجهز باشد.   :8-3

تهویــه آتریــوم بایــد به گونــه ای طراحــی و اجــرا شــوند کــه بــا توجــه بــه نــوع، حجــم مــواد    :8-4
موجــود و شــکل آتریــوم ارتفــاع دود در باالتریــن ســطح چنــان کنتــرل شــود کــه از ورود دود 

ازطریــق بازشــوهای باالتریــن طبقــه بــه درون ســاختمان جلوگیــری شــود.

طراحــی و اجــرای سیســتم کشــف و اعــالم حریــق تأییدشــده بــا توجــه بــه ارتفــاع، شــکل و    :8-5
ســاختار آتریــوم الزامــی اســت.

داشــتن قابلیــت راه انــدازی تهویــه آتریــوم به منظــور تخلیــه محصــوالت حریــق به صــورت    :8-6
دســتی و خــودکار الزامــی اســت.

دسترســی بــه مســیرهای خــروج ازطریــق دســترس های دودبنــد و درب هــای بــا حداقــل 1/5    :8-7
ســاعت مقــاوم حریــق الزامــی اســت.

جهــت آگاهــی از ضوابــط و مقــررات آتریوم هــا بــه بنــد 3-1-22 مبحــث ســوم مقــررات ملــی    :8-8
ســاختمان مراجعــه گــردد.
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9( پارکینگ ها
براســاس ایــن بنــد از مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان، درصورتــی کــه اختالف ســطح    :9-1
)کــف پایین تریــن طبقــه تــا تــراز متوســط زمیــن( از 9 متــر یــا مســاحت پارکینــگ از 9300 
مترمربــع بیشــتر باشــد، پارکینــگ بایــد بــه دو منطقــه دود جــدا از هــم تقســیم شــده و هــر 
قســمت حداقــل دومســیر خــروج داشــته و مجهــز بــه سیســتم تهویــه و کنتــرل دود باشــد. 
مطابــق شــرایط ایــن بنــد، راه دوم هــر بخــش از منطقــه دود اســتثنائًا می توانــد آسانســور یــا 

پلــه برقــی در نظــر گرفتــه شــود )شــکل 1-14(.

درصورتــی کــه مســاحت پارکینــگ بیــش از 2000 متــر مربــع باشــد، فضــای پارکینــگ بایــد    :9-2
ــردد. ــدی گ ــق، حــوزه بن ــع حری توســط دیوارهــای مان

پلکان پارکینگ های بسته باید تمهیدات دودبند و دوربند داشته باشند.   :9-3

پارکینگ هــای بــا ارتفــاع بیــش از چهــار طبقــه بــا جداکننده هــای 2 ســاعت مقــاوم حریــق    :9-4
ــایر  ــد از س ــق بای ــاوم حری ــاعت مق ــک س ــای ی ــا جداکننده ه ــورت، ب ــن ص ــر ای و در غی

ــوند. ــازی ش ــرون جداس ــای بی ــا فض ــاختمان ی ــای س بخش ه

پارکینگ ها باید به سیستم کشف و اعالم حریق خودکار و دستی مجهز شوند.   :5-9

درصــورت اتصــال شــبکه بارنــده تأییدشــده ازطریــق حســگر جریــان آب بــه ســامانه اعــالم    :6-9
حریــق نیــازی بــه سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار نمی باشــد امــا در هــر حــال وجود 

ســامانه هشــدار دســتی الزامــی اســت.

تمام پارکینگ های بسته با هر تعداد طبقه و مساحت باید دارای حداقل دو راه خروج باشند.   :9-7

براســاس نظریــه ســازمان و بــا توجــه بــه اســتانداردهای بین المللــی اســتفاده از پارکینگ های    :9-8

شکل 14-1: مسیرهای خروج در پارکینگ های بزرگ
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ــانی  ــان( و آتش نش ــا انس ــورد ب ــی )برخ ــدات حفاظت ــرای تمهی ــرط اج ــا ش ــزه ب مکانی
شــامل سیســتم اعــالم حریــق، شــبکه بارنــده، نصــب خاموش کننــده تــا دو طبقــه در زیــر 
ســاختمان ها مجــاز اســت. هم چنیــن پارکینگ هــای مکانیــزه چنــد طبقــه بــه شــرط رعایــت 
ضوابــط ســازمان آتش نشــانی کــه طــی دســتورالعمل ابــالغ می گــردد و بــه صــورت مســتقل 

از هــر کاربــری دیگــر اجــرا می شــود بالمانــع اســت.

ــررات  ــد 3-1-23 مبحــث ســوم مق ــه بن ــررات پارکینگ هــا ب ــط و مق جهــت آگاهــی از ضواب   :9-9
ــردد. ــه گ ــی ســاختمان مراجع مل

10( مقاوم سازی ساختمان در مقابل حریق
ــزان  ــت می ــاختمان، الزم اس ــی از س ــا بخش ــام ی ــزی در تم ــکلت فل ــتفاده از اس ــورت اس 1-10: درص
مقاومــت موردنیــاز اســکلت فلــزی در برابــر آتــش براســاس مبحــث ســوم مقــررات ملــی 
ــورد  ــاده م ــت م ــوع و ضخام ــامل ن ــازی ش ــات مقاوم س ــردد. جزئی ــن گ ــاختمان تعیی س
اســتفاده، نحــوه زیرســازی و اســتانداردهای کاال و اجــرا بایــد بــر روی نقشــه های ســازه ذکــر 
گــردد. دفترچــه محاســبات طراحــی در برابــر آتــش بــه همــراه مســتندات اســتاندارد کیفــی، 
ایمنــی کاال و روش اجرایــی می بایــد همــراه بــا نقشــه های ســازه جهــت اخــذ تأییدیــه بــه 
ــتانداردهای  ــاس اس ــتی براس ــوارد می بایس ــی م ــردد. تمام ــه گ ــانی ارائ ــازمان آتش نش س
معتبــر و مــورد تأییــد آتش نشــانی صــورت پذیــرد. ضمنــًا الزم اســت زمــان شــروع پــروژه 
مقاوم ســازی بــرای نظــارت کارشناســان ســازمان طــی نامــه رســمی مهنــدس ناظر ســاختمان 

یــا مالــک بــه معاونــت پیشــگیری ســازمان اعــالم گــردد.

2-10: درصـورت اسـتفاده از دیوارهـای خشـک )Dry Wall( در تمـام یـا بخشـی از سـاختمان )دیـوار 
جداکننـده البی آسانسـور، دیوار دسـترس خـروج و ...( به جـای مصالح بنایی کـه طبق ضوابط 
مبحـث سـوم مقـررات ملی سـاختمان ملـزم به داشـتن سـاختار مقـاوم در برابر حریق باشـد، 

می بایسـت تأییدیـه از آزمایشـگاه معتبر به میزان مشـخص شـده داشـته باشـد.

11( الزامات مصالح نازک کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف
ــوان یکــی  ــق )Fire Spread( در ســاختمان ها به عن ــت ممانعــت از گســترش حری ــه اهمی نظــر ب
از اصــول تأثیرگــذار در ریســک حریــق و تأثیــر بســیار بــاالی مصالــح نــازک کاری در ایــن مقولــه، از ایــن رو 
الزامــات اســتفاده از مصالــح نــازک کاری دیــوار و ســقف برگرفتــه از نشــریه 682 مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی کــه منطبــق بــا اســتاندارد ملــی شــماره 8299 می باشــد، بــه شــرح ذیــل اســت؛ از ایــن رو 
الزامــی اســت در تمامــی ســاختمان ها بــا هــر کاربــری، درصورتــی کــه مصالــح نــازک کاری دیــوار و ســقف، 
بــه کار رفتــه از نــوع قابــل ســوختن نظیــر چــوب و مشــتقات آن )MDF، HDF، HPL و ...( یــا فراورده هــای 
پلیمــری )دیوارپــوش PVC( و مــواردی از ایــن قبیــل باشــد، می بایســت ازنظــر واکنــش در برابــر آتــش، 

طبقــات قیدشــده در جــدول زیــر بــرآورده گــردد )جــدول 1-3(.
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جدول 1-3
طبقه واکنش در برابر آتش قابل قبولمحل کاربرد نازک کاری

اتاق های کوچک با مساحت حداکثر:
الف( 4 متر مربع برای فضاهای مسکونی

ب( 30 متر مربع برای فضاهای غیر مسکونی
s2 و D-s3

C-s3 و d2سایر اتاق ها
B-s3 و d2فضاهای ارتباطی و مشاعات در آپارتمان ها

بدیهــی اســت اســتفاده از مصالــح غیــر قابــل ســوختن نظیــر ســنگ، ســرامیک و ... بــدون بــرآورده 
کــردن شــرایط منــدرج در جــدول فــوق بالمانــع می باشــد.

ــرده  ــر و ...، پ ــینما، آمفی تئات ــالن های س ــش، س ــالن های همای ــر س ــی نظی ــای تجمع در فضاه
ــه،  ــف به کاررفت ــقف و ک ــوار، س ــازک کاری دی ــح ن ــان و مصال ــن، مبلم ــده س ــرده جداکنن ــش، پ نمای
می بایســت از نــوع کندســوز انتخــاب گــردد و تأییدیــه از آزمایشــگاه معتبــر بــه میــزان مشــخص شــده 
داشــته باشــد. هم چنیــن اســتفاده از مــواد کندســوزکننده به عنــوان پوشــش ثانویــه جهــت کندســوزکردن 

ــع می باشــد. ــزان مشــخص بالمان ــه می ــر ب ــه از آزمایشــگاه معتب ــح درصــورت داشــتن تأییدی مصال
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مقدمه
مقاوم سازی سازه ها به عنوان یکی از ارکان ایمنی ساختمان ها در برابر آتش ازچند منظر قابل بررسی است؛ 
به عبارتی درصورت وقوع آتش سوزی در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول حائز اهمیت است و 
پس از آن باید امکان امدادرسانی توسط نیروهای آتش نشانی و اکیپ های امداد و نجات فراهم شود و درنهایت، 
پایداری ساختمان به عنوان سرمایه ملی باید حفظ شود. مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش یکی از مقوله های 
مهم در صنعت ساختمان است. این امر در کنار تأمین سیستم های اعالم و اطفا حریق می تواند تضمین کننده 
ایمنی ساختمان باشد. درصورتی که به هر دلیل سیستم اطفاء توانایی خود را در خاموش کردن آتش از دست 
داده باشد، سازه مقاوم سازی شده پایداری خود را برای تأمین زمان امدادرسانی حفظ خواهد نمود؛ بدین صورت 
که نیروهای امدادرسانی زمان کافی برای خروج افرادی که در محاصره آتش قرار دارند را فراهم سازند تا پیش از 
فروریزی ساختمان، امکان خاموش کردن آتش فراهم گردد. اهمیت این مسأله در ساختمان های مرتفع که عمالً 

امکانات آتش نشانی به صورت مستقیم نمی تواند عمل کند، نمود بیشتری پیدا می کند.
مبحث 3 مقررات ملی ایران )ویرایش سال 1392( و هم چنین استانداردهای روز دنیا، مقاوم سازی سازه ها 
را امری الزامی دانسته و براساس آن کلیه ِاِلمان های سازه ای شامل ستون ها، تیرهای اصلی،  تیرهای فرعی، 
دیوارها و ... در تمامی ساختمان ها باید به نحو مناسبی در مقابل آتش مقاوم ساخته شوند. به این جهت 
به عنوان اولین قدم، مهندسین طراح پروژه باید براساس نحوه کاربری، تعداد و مساحت طبقات، سیستم 
سازه ای را انتخاب نمایند که تأمین کننده نیازهای آیین نامه ای باشد. به این منظور در ادامه، مقررات و الزامات 
مقاوم سازی ساختمان ها در برابر آتش ارائه شده است و نحوه محاسبه میزان مقاومت موردنیاز هر ساختمان در 
فصول 2 و 3 آورده شده است. کاربران با مراجعه به این دو بخش می توانند کلیات مربوطه را مالحظه نمایند. 
به عالوه مراجعه به متون اصلی اصالحیه مقررات ملی ساختمانـ  مبحث 3ـ  برای توضیحات بیشتر و رعایت 

نکات تکمیلی الزامی است.
از آنجایی که هیچ گونه تست میدانی برای کنترل عملکرد سیستم مقاوم سازی شده وجود ندارد، طراحی، تأمین 

کاال و اجرا باید مطابق استانداردهای ملی یا بین المللی صورت پذیرد، به این جهت موارد زیر باید رعایت شود:
1( طراحی مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش باید مطابق طراحی ضخامت به دست آمده از تست آتش در 

آزمایشگاه معتبر حریق براساس یکی از استانداردهای بین المللی زیر صورت پذیرد:
� 	119 ASTM E
� 	 263 UL
� 	21-Part20 476 BS
� 	EN
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یا دارای جدول طراحی و گواهینامه فنی از سـوی مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی باشـد. الزم 
بـه ذکـر اسـت ارائـه شـرح و گزارش آزمـون مرکز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی به تنهایی مـورد قبول 

نمی باشد. این سـازمان 
2( تأمیـن کاال دارای شـرایط خاصـی اسـت کـه تضمین کننـده کیفیـت و ایمنی اسـتاندارد می باشـد؛ 

به عبارتـی عالوه بـر اسـتانداردهای آتـش، کاالی ارائه شـده بایـد دارای اسـتانداردهای پایـه زیـر نیـز باشـد:

� 	 ASTM E – 605 :دانسیته

� 	ASTM E – 761 :مقاومت فشاری

� 	ASTM E – 859 :هوازدگی

� 	ASTM E – 937 :خوردگی

� 	 ASTM E – 760:چسبندگی در برابر ضربه

� 	 ASTM E – 759:تغییر شکل

� 	ASTM E – 569 :سختی

� 	ASTM G – 21 :رشد قارچ

� 	ASTM E – 84 :رفتار آتش گیری سطح

ــکان  ــد و ام ــرار دارن ــان ســاختمان ق ــواد مقاوم ســازی شــده در فضاهــای پنه ــه م ــی ک 3( از آنجای
نفــوذ آن هــا بــه سیســتم های تهویــه مطبــوع ناگزیــر خواهــد بــود، بــه جهــت تأمیــن ســایر شــرایط 

بهداشــتی و محیــط زیســت رعایــت اســتانداردهای زیــر الزامــی اســت:
	� i. Hazardous Ingredient and Major Component Information )OSHA(
	� ii. Hazardous Identification
	� Emergency over view
	� NPCA-HMIS hazard index
	� Potential Health Effects )Carcinogenicity Information according to OSHA, 

IARC & NTP(
	� iii. First Aid Measures
	� iv. Fire Fighting Measures
	� v. Accidental Release Measures
	� vi. Handling and Storage Information
	� vii. Exposure Control/Personal Protection
	� viii. Physical and Chemical Properties
	� ix. Stability and Reactivity
	� x. Toxicological Information
	� xi. Disposal Considerations
	� xii. Regulatory Information
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4( با توجه به اینکه اجرای نامناسـب بهترین ماده درنهایت نتیجه مطلوب و اسـتانداردی دربرنخواهد 
داشـت الزامات اجرایی باید رعایت شـود تا نتیجه نهایی حاصل گردد.

جهـت تأمیـن شـرایط چهارگانه فوق، باید فصـل 4 الزامات و مقررات ارائه شـده به صـورت دقیق لحاظ 
گـردد. کلیـه سـاختمان ها بایـد اقدامـات مقاوم سـازی را با هماهنگی کامل سـازمان آتش نشـانی بـه انجام 
برسـانند. بـرای این منظور فرم هـای مربوطه در بخش 5-3 تهیه شـده که باید پس از تکمیـل موارد مربوطه 

به این سـازمان ارائـه گردد.

1( کلیات
مــوارد مشــمول: تمامــی مقــررات ایــن بخــش بایــد بــرای ســاختمان های در حــال ســاخت    :1-1
و ســاختمان های الحاقــی بــه ســاختمان های موجــود بــه کار گرفتــه شــود. ســاختمان هایی 
کــه قبــل از انتشــار ایــن مقــررات ســاخته شــده اند بایــد مطابــق بنــد 1-1-1، مالحظــات خــاص 
ــه فصــل دوم و ســوم مبحــث  ــررات ارائه شــده براســاس اصالحی ــردد. مق ــت گ آن هــا رعای
ســوم مقــررات ملــی ســاختمان آن در بخــش 2 و ضوابــط عمومــی و اجرایــی در بخــش 3 

ارائــه گردیــده اســت.

ســاختمان های ساخته شــده: تمامــی ســاختمان هایی کــه قبــل از انتشــار ایــن مقــررات    :1-1-1
ــد درصورتــی مشــمول ایــن  ــان کار مربوطــه را دریافــت نموده ان ســاخته شــده اند و پای

مقــررات می باشــند کــه یکــی از مــوارد زیــر در آن هــا رخ دهــد:

تغییــر کاربــری در ســاختمان ها باعــث شــود تــا محدودیت هــای ارتفــاع و مســاحت    :1-1-1-1
مشخص شــده در بنــد 2-3 بــه ســطحی کــه محدودیــت بیشــتری ایجــاد می نمایــد، 

ــود.  منتقل ش

ــه  ــه منجــر ب ــه نحــوی انجــام شــود ک ــی اساســی در ســاختمان ب 2-1-1-1:  تغییــرات داخل
ــردد. ــی گ ــای داخل ــب دیواره تخری

3-1-1-1: بــه ســاختمان ساخته شــده قبلــی طبقاتــی اضافــه گــردد یــا ســطح طبقــات افزایش 
یابــد، در ایــن صــورت کل ســاختمان بایــد براســاس مندرجــات ایــن فصــل بررســی و 

ضوابــط آن رعایــت شــود.

ــی  ــررات مل ــه مبحــث ســوم مق 2( الزامــات مقاوم ســازی ســاختمان ها براســاس اصالحی
ن ختما سا

1-2: انواع ساختارها
1-1-2: مقــررات، اجــزای ســاختمان ازنظــر قابلیــت ســوختن و درجــه مقاومت در برابــر آتش تحت 
عنــوان اختــار دســته بندی می شــوند. مقــررات تکمیلــی مربــوط بــه اجــزای غیرســازه ای 
ماننــد ضوابــط دیوارهــای مانــع آتــش، جداکننده هــا و پارتیشــن های غیرباربــر داخلــی، 

درهــای مقــاوم در برابــر آتــش و ... در بخش هــای مربوطــه ارائــه خواهــد شــد.
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ــن پــس تمــام ســاختمان های در دســت ســاخت  ــن بخــش، از ای ــررات ای 2-1-2: براســاس مق
ــا 6-1-2 دســته بندی شــوند. حداقــل  ــا ســاختمان های موجــود در بخش هــای 3-1-2 ت ی
ــر  ــا مقادی ــق ب ــد مطاب ــاختمان بای ــزای س ــش اج ــر آت ــت در براب ــدی مقاوم درجه بن
تعیین شــده در جــدول 1-3 و بــرای دیوارهــای خارجــی مطابــق بــا مقادیــر جــداول 1-2 و 
2-2 باشــد. دو تفــاوت اصلــی انــواع ســاختارها بــا یکدیگــر در قابلیــت ســوختن مصالــح 
تشــکیل دهنده و حداقــل درجــه مقاومــت اجــرای آن هــا در برابــر آتــش اســت. اجــزای 
ــل  ــر قاب ــوع غی ــوع 1 و 2 از ن ــاختارهای ن ــرای س ــدول 1-2 ب ــده در ج ــاختمانی ذکرش س
ســوختن بــوده و از ایــن نظــر از ســایر انــواع ســاختارها ایمنــی بیشــتری در برابــر آتــش 
دارنــد. برخــی از ســاختارها در جــدول 1-2 دارای دو زیــر گــروه الــف و ب هســتند کــه گروه 

الــف نســبت بــه گــروه ب دارای درجــه مقاومــت باالتــری در برابــر آتــش اســت.

سـاختارهای نوع 1 و 2 )غیرقابل سـوختن(: سـاختارهایی هسـتند که اجزای سـاختمانی    :2-1-3
فهرست شـده در جدول 1-2 در آن ها طبق روش آزمون اسـتاندارد شـماره 2-7271 ملی ایران 
)واکنـش در برابـر آتـش بـرای مصالـح سـاختمانی و فراورده هـای سـاختمانی، روش های 
آزمـون و آزمـون قابلیـت نسـوختن مـواد( از مصالـح غیـر قابـل سـوختن باشـد. اجـزای 
سـاختمانی سـاختار نوع 1 نسـبت بـه نـوع 2 دارای درجه مقاومـت باالتـری در برابر آتش 

است.

سـاختار نـوع 3 )سـاختار بـا دیـوار خارجـی غیـر قابل سـوختن(: سـاختاری اسـت که در    :2-1-4
آن دیوارهـای خارجـی طبـق روش آزمـون اسـتاندارد شـماره 2-7271 ملی ایـران از مصالح 
غیـر قابل سـوختن باشـد. سـایر اجزای سـاختمانی ایـن نوع سـاختار می توانـد از هر نوع 
مصالـح سـاختمانی مطابـق بـا اسـتانداردها و مقررات ملی موجود در کشـور سـاخته شـود.

سـاختار نوع 4 )سـاختمان چوبی سـنگین با دیوار خارجی غیر قابل سـوختن(: سـاختاری    :2-1-5
اسـت کـه در آن دیوارهای خارجـی طبق روش آزمون اسـتاندارد شـماره 2-7271 ملی ایران 
از مصالـح غیـر قابل سـوختن و سـایر اجـزای سـاختمان از جنس چوب یک تکـه یا چندال 

و بدون فضاهای پنهان سـاختاری )مانند سـقف های کاذب( باشـند.

سـاختار نـوع 5 )سـاختار بـا اجـزای قابـل سـوختن(: سـاختاری اسـت کـه در آن اجـزای    :2-1-6
سـازه ای و غیرسـازه ای فهرست شـده در جـدول 1-2 از جنـس هـر نـوع مصالـح مطابـق با 
اسـتانداردها و مقـررات ملی باشـد. مصالح قابل سـوختن نیـز می تواند بـا رعایت ضوابط 

مربـوط در این سـاختار بـه کار برده شـود.

مصالح قابل سـوختن مجاز در سـاختارهای نوع 1 و 2: در ساختمان های با ساختارهای نوع    :2-1-7 
1 یـا 2، اسـتفاده از مـواد و مصالـح قابل سـوختن، درصـورت تطابق با یکـی از بندهای زیر، 

بـا رعایت سـایر الزامـات مربـوط در این مقررات مجاز اسـت:

چـوب عمل آوری شـده بـا مـواد کندسـوزکننده1 بـرای اسـتفاده به عنـوان تیـر چوبی یا   .1

1- مشخصات چوب عمل آوری شده با مواد کندسوزکننده باید مطابق با مقررات ساختمانی و استانداردهای معتبر موجود در کشور و در غیاب 
آن ها مطابق با استانداردهای معتبر خارجی باشد.
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خرپـای چوبـی در سـاختار بـام سـاختمان های بـا سـاختار نوع 2 بـا هر تعـداد طبقه 
مجـاز یـا سـاختار نـوع 1 بـا حداکثـر 2 طبقه

عایق های حرارتی پلیمری با رعایت الزامات مندرج در آیین نامه محافظت ساختمان ها در   .2
برابر آتش )نشریه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(

درها و پنجره ها و قاب آن ها  .3

کابینت ها و کمدهای ثابت  .4

سنگدانه ها و پرکننده های مالت، بتن یا مشابه آن، به شرط وجود گزارش گواهی نامه فنی   .5
معتبر برای محصول تمام شده

مواد، مصالح و پوشش های محافظت کننده در برابر آتش دارای گزارش گواهینامه فنی   .6
معتبر 

پوشش های بام، با رعایت ضوابط مربوط مندرج در مقررات ملی ساختمان  .7

لوله  ها و کابل ها با رعایت ضوابط مربوط مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط   .8
مقررات ملی ساختمان

جدول 1-2: الزامات درجه بندی مقاومت در برابر آتش برای اجزای ساختمان )ساعت(

نوع 5نوع 4نوع 3نوع 2نوع 1جزء ساختمان
بالف)پ(الوار سنگین1بالف)پ(بالف)پ(بالف

قاب سازه ای)الف( شامل ستون ها و تیرهای اصلی و 

خرپاها
-1الوارسنگین-1-21)ب(3)ب(

22221-321دیوارهای باربر خارجی)ث(
دیوارهای باربر خارجی)ث(

دیوارهای باربر داخلی

3
3)ب(

2
2)ب(

1

1

-

-

2

1

2

-

2

1 یا الوار سنگین

2

-

1

-
به جدول 3-2 مراجعه کنیددیوارها و جداکننده های غیر باربر خارجی
--1------دیوارها و جداکننده های غیر باربر داخلی

-1الوار-1-221ساختار سقف سازه ای شامل تیرهای فرعی و تیرچه ها
-1الوار-1-1/511ساختار بام شامل تیرهای فرعی و تیرچه ها

الف( قاب سازه ای شامل ستون ها، اعضای سازه ای دارای اتصال مستقیم به ستون ها )مانند تیرها، پل ها و خرپاها(، اعضایی از ساختار سقف یا بام 
که دارای اتصال مستقیم به ستون ها هستند و هم چنین اعضای مهاربنهدی که برای تأمین پایداری قائم قاب سازه ای تحت بارگذاری ثقلی ضروری 

هستند )صرف نظر از اینکه این اعضا در تحمل بار ثقلی مشارکت داشته یا نداشته باشند( می باشد.
ب( درجه مقاومت قاب سازه ای و دیوارهای باربر آتش را درصورتی که تنها با یک بام را تحمل می کند، می توان به اندازه یک ساعت کاهش داد.

پ( به جز برای دیوارهای خارجی می توان یک شبکه بارنده خودکار تأییدشده را جانشین ساختار با درجه بندی یک ساعت مقاومت در برابر آتش کرد، 
مشروط بر آنکه وجود این شبکه در قسمت های دیگر آیین نامه الزامی نشده باشد یا برای افزایش مساحت مجاز مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

ت( درجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان الزم در بخش های دیگر این مقررات باشد.
ث( درجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان تعیین شده براساس فاصله بین ساختمان ها باشد )به جدول 2-2 مراجعه شود(.

1- نوع و مشخصات الوار چوبی مورداستفاده باید مطابق با مقررات ملی ساختمانی و استانداردهای معتبر موجود در کشور و در غیاب آن ها مطابق 
با استانداردهای معتبر خارجی باشد.
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جدول 2-2: الزامات درجه بندی مقاومت دیوارهای خارجی در برابر آتش )برحسب ساعت( 
براساس فاصله مجزاسازی حریق)الف و ب(

گروه )خ(نوع  ساختارفاصله مجزاسازی حریق )متر(
گروه های )صـ  1(، 

)ک( و )ن ـ 1(
سایر تصرف ها)پ(

321همهکمتر از 1/5

برابر یا بیشتر از 1/5 و کمتر از 3/0
1 ـ الف
بقیه

3
2

2
1

1
1

برابر یا بیشتر از 3/0 و کمتر از 9/0

1 ـ الف و 1 ـ ب
2 ـ ب و 5 ـ ب

سایر

2
1

1
0

1
0

000همه9/0 و بیش از آن
الف( دیوارهای خارجی باربر باید با الزامات مقاومت در برابر آتش نیز مطابقت داشته باشند.

ب( برای تعریف فاصله مجزاسازی حریق به آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش )نشریه 682 مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی( مراجعه شود. 

پ( برای تعریف انواع تصرف ها به آیین نامه محافظت ساختمان ها در برابر آتش )نشریه 682 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( 
مراجعه شود.

2-2: حداکثر ارتفاع، تعداد طبقات و مساحت مجاز
ــوع ســاختار و  ــات و مســاحت مجــاز ســاختمان براســاس ن ــداد طبق ــاع، تع ــر ارتف حداکث   :2-2-1
تصــرف ســاختمان نبایــد از محدودیت هــای ذکــر شــده در جــدول 3-2 تجــاوز کنــد. بــرای 

ــه جــدول 1-2 مراجعــه شــود.   ــواع ســاختارها ب تعریــف ان

جدول 3-2: مقادیر مجاز ارتفاع1 و مساحت2 ساختمان3 ازنظر ایمنی در برابر آتش

نوع ساختار ساختمان
نوع 5نوع 4نوع 3نوع 2نوع 1

بالفالوار سنگینبالفبالفبالف
5020152015201512م ن*ارتفاع مجاز )متر(تصرف

حد مجاز تعداد طبقات و مساحت

ت ـ 1
53232321م نطبقات

1500800130080014001100500م نم نمساحت

ت ـ 2
113232321م نطبقات

1500900130090014001100550م نم نمساحت

ت ـ 3
113232321م نطبقات

1500900130090014001100550م نم نمساحت

ت ـ 4
113232321م نطبقات

1500900130090014001100550م نم نمساحت

ت ـ 5
م نم نم نم نم نم نم نم نم نطبقات

م نم نم نم نم نم نم نم نم نمساحت

ح
115454532م نطبقات

350021002650175033501650850م نم نمساحت
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جدول 3-2: مقادیر مجاز ارتفاع1 و مساحت2 ساختمان3 ازنظر ایمنی در برابر آتش

نوع ساختار ساختمان
نوع 5نوع 4نوع 3نوع 2نوع 1

بالفالوار سنگینبالفبالفبالف
5020152015201512م ن*ارتفاع مجاز )متر(تصرف

حد مجاز تعداد طبقات و مساحت

آ
53232311م نطبقات

24501350220135023501700900م نم نمساحت

ص ـ 1
114232421م نطبقات

230015001750110031001300800م نم نمساحت

ص ـ 2
115343532م نطبقات

3500210026501650470019501200م نم نمساحت

د ـ 1
94343432م نطبقات

5100175092515509251650975425م نمساحت

د ـ 2
غ م11غ م**4211م نطبقات

غ م1100900غ م140010001100م نم نمساحت

د ـ 3
42121221م نطبقات

14009259757001100700450م نم نمساحت

د ـ 4
53232311م نطبقات

5600245012002200120023501700850م نمساحت

ک
114444431م نطبقات

200011501700115019001300850م نم نمساحت

م ـ 1
114444432م نطبقات

222514752225147519001100650م نم نمساحت

م ـ 2
114444432م نطبقات

222514752225147519001100650م نم نمساحت

م ـ 3
114444432م نطبقات

222514752225147519001100650م نم نمساحت

ن ـ 1
113333431م نطبقات

4450240016252400162523501300850م نمساحت

ن ـ 2
115444542م نطبقات

73503625240036252400357519501250م نمساحت

ف
54232421م نطبقات

3300175080013008001650850500م نمساحت
*( م ن: محدودیت ندارد **( غ م: غیرمجاز

1- محدودیت ارتفاع به دو صورت تعداد طبقات و محدودیت ارتفاع از تراز زمین، برحسب متر داده شده است.

2- محدودیــت مســاحت به صــورت محدودیــت مســاحت کــف طبقــه )زیــر اشــغال(، برحســب متــر مربــع تعییــن شــده اســت. بــرای محدودیــت 

مســاحت کل ســاختمان بــه بنــد 4-6-4 از آیین نامــه محافظــت ســاختمان ها در برابــر آتــش )نشــریه 682 مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی( 

مراجعــه شــود.

ــر  ــاختمان ها در براب ــت س ــه محافظ ــه آیین نام ــز، ب ــروه مخاطره آمی ــاختمان های گ ــادی س ــای ابع ــز محدودیت ه ــا و نی ــف تصرف ه ــرای تعری 3- ب

آتــش )نشــریه 682 مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی( مراجعــه شــود.
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ــاحت  ــاب مس ــه احتس ــازی ب ــاز کل، نی ــاحت مج ــبه مس ــن: در محاس ــر زمی ــاحت زی 2-2-2: مس
زیرزمین هــا نیســت، مشــروط بــر آنکــه مجمــوع مســاحت آن هــا از حــد مجــاز بــرای یــک 

ســاختمان یــک طبقــه تجــاوز نکنــد.

3-2-2: تصرف هــای صنعتــی خــاص: ســاختمان ها و ســاختارهایی کــه به منظــور اســتقرار 
فرایندهــای صنعتــی بــا خطرپذیــری کــم طراحــی شــده اند و بــه مســاحت زیــاد و ارتفــاع 
غیرمعمولــی بــرای جــای دادن ســازه جرثقیــل، ماشــین آالت و تجهیــزات خــاص )آســیاهای 
ــرق و  ــروی ب ــع بخــار، گاز، نی ــد و توزی ــزی، تولی ــی، کارگاه هــای ســاخت ســازه های فل غلتک
ــال  ــا اعم ــرای آن ه ــدول 3-3 ب ــده در ج ــادی داده ش ــای ابع ــد، محدودیت ه ــاز دارن ...( نی

نمی شــود.

ســاختمان های واقــع در یــک ملــک یــا زمیــن مشــترک: درصــورت قرارداشــتن دو یــا چنــد    :2-2-4
ســاختمان در یــک ملــک یــا زمیــن مشــترک، هــر یــک از آن هــا را بایــد ســاختمانی جداگانــه 
درنظــر گرفــت. در ایــن صــورت بــرای تعییــن فاصلــه مجزاســازی حریــق، می تــوان یــک خط 

فرضــی در وســط فاصلــه دو ســاختمان درنظــر گرفــت.

افزایــش مجــاز ارتفــاع و مســاحت: بــرای روش هــای افزایــش مجــاز ارتفــاع، تعــداد طبقــات    :2-2-5
و مســاحت بــه فصــل چهــارم از آیین نامــه محافظــت ســاختمان ها در برابــر آتــش )نشــریه 

682 مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی( مراجعــه شــود.

3( مقاوم سازی سازه ها در بر ابر آتش
1-3: کلیات

رعایــت شــرایط ایــن بخــش بــرای تمامــی اجــزای ســازه های فلــزی کــه مطابــق فصــل دوم   
ایــن مقــررات بایــد بــه میــزان مشــخصی در برابــر آتــش مقــاوم باشــند، الزامــی اســت. برای 

ــود. ــه ش ــی مراجع ــررات مل ــم مق ــث نه ــه مبح ــی ب ــازه های بتن ــازی س مقاوم س

2-3: روش های مقاوم سازی
ــزان  ــا می ــده ی ــازه ای مقاوم سازی ش ــو س ــر عض ــت ه ــزان مقاوم ــت: می ــزان مقاوم می   :3-2-1
ضخامــت مــاده مــورد نیــاز بــرای مقــاوم ســازی یــک عضــو در برابــر آتــش بایــد براســاس 
یکــی از اســتانداردهای بین المللــی ASTME119، BS476، UL263 یــا EN صــورت پذیــرد. 
در ایــن خصــوص بایــد نحــوه آزمــون، نمونــه مــورد اســتفاده، کــوره و ســایر مــوارد کامــالً 
مطابــق اســتانداردهای ذکــر شــده باشــد و اداره اســتاندارد ایــران بــا یــک ســازمان اســتاندارد 
بین المللــی بــر انجــام آزمــون نظارت داشــته باشــد یــا آزمایشــگاه مزبــور را بــه تأیید برســاند. 

ــر اســت. ــن بخــش امکان پذی ــن ای نحــوه مقاوم ســازی براســاس روش هــای جایگزی

ــنهادی  ــای پیش ــوان روش ه ــع به عن ــه مرج ــای آیین نام ــا بخش ه ــا ی ــتفاده از بنده اس  
تــا تکمیــل ایــن مبحــث بالمانــع اســت. جزئیــات مربوطــه پیــش از اجــرا بایــد بــه تأییــد 

ســازمان آتش نشــانی برســد.
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مقاوم ســازی بــا اســتفاده از مصالــح بنایــی: مقاوم ســازی ِاِلمان هــای ســازه ای بــا اســتفاده از    :3-2-2
مصالــح بنایــی یــا بتنــی بــا رعایــت شــرایط زیــر بایــد صــورت پذیرد: 

� ــر 	 ــت مقادی ــوالدی رعای ــتون ف ــازی س ــور مقاوم س ــا به منظ ــن درج ــتفاده از بت ــورت اس درص
ــه محافظــت ســاختمان ها در  ــای آیین نام ــل ضــروری اســت )راهنم ارائه شــده در جــداول ذی

برابــر آتــش، شــماره نشــر: گ ـ 445(

)mm( حداقل ضخامت پوشش بتنی با سنگدانه های کربناتی یا سبک

)mm( ابعاد ِاِلمان
مقاومت در برابر حریق

4 ساعت3 ساعت2 ساعت1 ساعت
1525405065 × 15 یا بزرگتر

2025254050 × 20 یا بزرگتر
3025252540 × 30 یا بزرگتر

)mm( حداقل ضخامت پوشش بتنی با سنگدانه های سیلیسی

)mm( ابعاد ِاِلمان
مقاومت در برابر حریق

4 ساعت3 ساعت2 ساعت1 ساعت

1525405075 × 15 یا بزرگتر
2025255065 × 20 یا بزرگتر

3025252550 × 30 یا بزرگتر

� درصــورت اســتفاده از پوشــش بنایــی بــا آجــر رســی و مــالت به منظــور مقاوم ســازی ســتون 	
ــه  ــای آیین نام ــت )راهنم ــروری اس ــل ض ــدول ذی ــده در ج ــر ارائه ش ــت مقادی ــوالدی رعای ف

ــر گ 445(: ــماره نش ــش، ش ــر آت ــاختمان ها در براب ــت س محافظ
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)mm( حداقل ضخامت پوشش بنایی با آجر رسی و مالت

مقاومت در برابر حریقحداقل ضخامت پوشش
1 ساعت60

4 ساعت100

� درصــورت اســتفاده از پوشــش گچــی به منظــور مقاوم ســازی ســتون فــوالدی، رعایــت مقادیــر 	
ــاختمان ها در  ــت س ــه محافظ ــای آیین نام ــت )راهنم ــروری اس ــل ض ــدول ذی ــده در ج ارائه ش

برابــر آتــش، شــماره نشــر: گ ـ 445(:

پوشش گچ پرلیتی یا ورمیکولیتی روی رابیتس
234مقاومت در برابر حریق )ساعت(

)mm( 253555ضخامت روکش گچ

� ــر 15 	 ــل حداکث ــر و در فواص ــر 1/5 میلی مت ــه قط ــزی ب ــیم فل ــیله س ــد به وس ــس بای رابیت
ســانتی متر دورپیــچ شــود. هم پوشــی لبه هــای رابیتــس حداقــل 25 ســانتی متر باشــد.

پوشش گچ پرلیتی یا ورمیکولیتی روی تخته گچی
34مقاومت در برابر حریق )ساعت(

)mm( 5060ضخامت روکش گچ

 توری مرغی دور پیچ با سوراخهای تقریبا 25
 میلیمتری از سیم فلزی به قطر 1 میلی متر و به
 صورت دوبل در فواصل 55 سانتی متری برای

بستن توری به ستون استفاده شود
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� ــر 	 ــت مقادی ــوالدی رعای ــه گچــی به منظــور مقاوم ســازی ســتون ف درصــورت اســتفاده از تخت
ارائه شــده در ج جــدول ذیــل ضــروری اســت )راهنمــای آیین نامــه محافظــت ســاختمان ها در 

برابــر آتــش، شــماره نشــر: گ ـ 445(:

محافظت به وسیله تخته گچی
12مقاومت در برابر حریق )ساعت(

)mm( 2550ضخامت پوشش

� درصــورت اســتفاده از بتــن درجــا به منظــور مقاوم ســازی جــان و بال تیر فــوالدی، رعایــت مقادیر 	
ــاختمان ها در  ــت س ــه محافظ ــای آیین نام ــت )راهنم ــروری اس ــل ض ــدول ذی ــده در ج ارائه ش

برابــر آتــش، شــماره نشــر: گـ  445(:

بتن با سنگدانه های کربناتی و یا سبک
234مقاومت در برابر حریق )ساعت(

)mm( 254050ضخامت پوشش

بتن با سنگدانه های سیلیسی
1234مقاومت در برابر حریق )ساعت(

)mm( 25405065ضخامت پوشش

حداقــل ســطح فــوالدی تــوری برابــر 0/53 ســانتی متر مربــع بــه ازای هــر متــر در جهــت و   
ــد. ــن برابــر 25 میلی متــر باش ــده بت فاصلــه تــوری بــا ســطح تمام ش

ــی.  ــا معدن ــده ی ــواد اسپری شــونده پف کنن ــا اســتفاده از بردهــای تخــت، م 3-2-3: مقاوم ســازی ب
ــون  ــاس آزم ــط براس ــا فق ــن روش ه ــتفاده از ای ــا اس ــازه ای ب ــای س ــازی المان ه مقاوم س

اســتاندارد مطابــق بنــد 1-2-3 بایــد صــورت پذیــرد.

4-2-3: ســایر اســتانداردها: عالوه بــر اســتانداردهای فــوق، مــاده مــورد اســتفاده بــرای مقاوم ســازی 
ســازه در برابــر آتــش، بایــد دارای ســایر اســتانداردهای مرتبــط نیــز باشــد. انجــام آزمایشــات 
مربوطــه بایــد براســاس اســتانداردهای ملــی ایــران، ASTM، ISO، EN یــا BS صــورت پذیــرد.
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ــاده  ــر مـ ــت )Material Safety Data Sheet(: هـ ــی و بهداشـ ــای ایمنـ 5-2-3: گواهینامه هـ
ــد دارای  ــردد، بایـ ــتفاده می گـ ــش اسـ ــر آتـ ــاز در برابـ ــاده مقاوم سـ ــوان مـ ــه به عنـ کـ
ـــه  ـــرداران را ب ـــاکنین و بهره ب ـــالمت س ـــا س ـــد ت ـــت باش ـــی و بهداش ـــای ایمن گواهینامه ه

ـــدازد. ـــره نین مخاط

ــوذ  ــای نف ــط، محل ه ــه مرتب ــن آیین نام ــا تدوی ــد )Fire Stop(: ت ــتم های آتش بن سیس   :3-2-6
ــزان  ــه می ــد ب ــی بای ــوذ افق ــای نف ــا و محل ه ــا و داکت ه ــامل رایزره ــاختمان ها ش س
ــه  ــوی ک ــوند به نح ــاوم ش ــش مق ــر آت ــی در براب ــای بین الملل ــق آیین نامه ه ــب، مطاب مناس

ــل ممکــن برســد. ــه حداق ــق به صــورت افقــی و عمــودی ب توســعه حری

مصالــح به کاررفتــه جهــت پرکــردن داکت هــا بایــد دارای تأییدیــه معتبــر تســت آتــش    :3-2-6-1
. شند با

مصالحــی کــه جهــت بســتن داکت هــا بــه کار می رونــد، در مواجهــه بــا حریــق بایــد    :3-2-6-2
پایــداری و یکپارچگــی خــود را حفــظ نماینــد.

پرکــردن یــا بســتن روزنه هــای نفــوذی و محافظــت از آن هــا به گونــه ای انجــام شــود    :3-2-6-3
کــه »میــزان مقاومــت در برابــر حریــق« تعیین شــده بــرای بــام، ســقف، کــف یــا دیــوار 

ــش نیابد. کاه

ــه  ــاندن ب ــث آسیب رس ــد باع ــاتی نبای ــت تأسیس ــد( در داک ــی )آتش بن ــواد مصرف م   :3-2-6-4
ــد. ــر گذشــت زمــان آســیب ببینن ــا در اث ــوری شــوند و ی تأسیســات عب

3-3: مالحظات اجرایی
ــر آتــش می باشــند بایــد  1-3-3: کلیــات تمامــی ســاختمان هایی کــه مشــمول مقاوم ســازی در براب
مالحظــات اجرایــی ایــن بخــش را رعایــت نماینــد و کلیــه امــور مقاوم ســازی شــامل طراحی، 
تأمیــن کاال و اجــرا می بایــد تحت نظــر ســازمان آتش نشــانی صــورت پذیــرد. بــه ایــن منظــور 
ــه ســازمان آتش نشــانی  ــق دســتورالعمل، ب ــد مطاب ــن بخــش بای فرم هــای مربوطــه در ای

ارائــه شــود.

ـــه  ـــتورالعمل های مربوط ـــق دس ـــد مطاب ـــی بای ـــات اجرای ـــه عملی ـــی: کلی ـــای اجرای 2-3-3: روش ه
ـــبت  ـــد نس ـــازی بای ـــری مقاوم س ـــور مج ـــن منظ ـــه ای ـــرد. ب ـــورت پذی ـــازنده ص ـــه س کارخان
بـــه ارائـــه روش اجرایـــی مـــدون بـــه ســـازمان آتش نشـــانی اقـــدام نمایـــد و تأییدیـــه 
ـــاز بایـــد توســـط مجـــری  اجرایـــی را اخـــذ نمایـــد. جزییـــات خـــاص هـــر پـــروژه درصـــورت نی

مقاوم ســـازی تهیـــه و پیـــش از اجـــرا بـــه تأییـــد ســـازمان آتش نشـــانی برســـد.

به منظـــور کنتـــرل ســـازمان آتش نشـــانی، نقشـــه های کارگاهـــی کـــه بیانگـــر ضخامـــت   
ـــازی  ـــری مقاوم س ـــط مج ـــد توس ـــد بای ـــه می باش ـــر طبق ـــرای ه ـــک ب ـــه تفکی ـــا، ب المان ه
ـــخص  ـــالً مش ـــه کام ـــای مربوط ـــالن ضخامت ه ـــر پ ـــه در ه ـــود ک ـــه ش ـــوی تهی ـــه نح ب
بـــوده و امـــکان کنتـــرل میدانـــی توســـط کارشـــناس ســـازمان آتش نشـــانی به راحتـــی 

ـــرد. ـــورت پذی ص
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آنچه در ادامه این بخش می آید الزامات کلی است که باید در مراحل اجرای مقاوم سازی مدنظر قرار بگیرد.
3-3-3: تمهیدات مربوطه به حمل و نگه داری

ــت  ــد در حال ــق بای ــر حری ــازی در براب ــت مقاوم س ــرف جه ــورد مص ــوارد م ــی م 1-3-3-3: تمام
ــد و برچســب مناســب  ــه ســازنده، برن ــا اســم کارخان ــه بازنشــده و ب کیســه های اولی
 UL ــد ــن برچســب بای ــر )درصــورت انجــام طراحــی براســاس اســتاندارد UL ای معتب
ــد. ــه گردن ــش ارائ ــل آت ــت در مقاب ــش و مقاوم ــر آت ــته بندی خط ــرای دس ــد( ب باش

2-3-3-3: مــواد بایــد تــا زمــان آماده ســازی برای اســتفاده خشــک نگه داشــته شــوند. بســته بندی 
مــواد بایــد از ســطح زمیــن فاصلــه داشــته، زیــر پوشــش بــوده و از دیوارهــای مرطــوب 
ــه پیــش از  ــه داشــته باشــند. تمامــی کیســه هایی ک و ســایر ســطوح مرطــوب فاصل
ــل اســتفاده نمی باشــند. مــواد انبارشــده پیــش از زمــان  مصــرف خیــس شــوند، قاب

انقضــاء بایــد اســتفاده شــوند.

ــا  ــن پالت ه ــت مابی ــکان حرک ــه ام ــد ک ــوی باش ــد به نح ــواد بای ــه داری م ــل نگ 3-3-3-3: مح
وجــود داشــته باشــد.

4-3-3-3: تجهیــزات اطفــای حریــق بــه میــزان مناســب در محــل دپــو مصالــح وجــود داشــته 
باشــد.

4-3-3: تمهیدات پیش از اجرای پاشش
قبل از اجرای مقاوم سازی باید عملیات اجرای سقف صورت پذیرفته باشد.   :3-3-4-1

ســطح فــوالد بــرای اجــرا بایــد از 4/4 درجه سلســیوس بیشــتر و از 50 درجه سلســیوس    :3-3-4-2
کمتــر باشــد. ســطوح خیلــی گــرم بایــد ســرد شــود تــا دمــای آن بــه زیــر 50 درجــه 

سلســیوس برسد.

ســطح فــوالد بایــد عــاری از روغــن، گریــس، پوســته یــا هــر مــاده ای کــه چســبندگی را    :3-3-4-3
ــد، باشــد. ــم می کن ک

پرایمر آسیب دیده پیش از اجرای مقاوم سازی باید اصالح شود.   :3-3-4-4

ناحیــه بیــن عرشــه فلــزی و تیــر بایــد بــا پشــم ســنگ بــه نحــوی پــر شــود کــه ســطح    :3-3-4-5
پشــم ســنگ بــا لبــه تیــر برابــر بــوده و به صــورت اصطکاکــی در محــل قــرار گیــرد.

بتن های مازاد ناشی از عملیات بتن ریزی باید جمع آوری شود.   :3-3-4-6

ســطوح اســکلت می بایســت بــا دســتگاه واترجــت بــه نحــوی شست وشــو گــردد کــه    :3-3-4-7
ســطوح عــاری از گــرد و خــاک باشــد.

می توان سطوحی که نیاز به پاشش ندارند را با پوشش موقتی پوشاند.   :3-3-4-8

ــدون  ــرک ب ــای متح ــت خرک ه ــا حرک ــد ت ــه باش ــاری از نخال ــد ع ــن بای ــطح زمی س   :3-3-4-9
ــرد. ــورت پذی ــکل ص مش

ــا از ســقوط آن در  ــه چرخ هــای قفل شــو باشــد ت ــز ب ــد مجه خرک هــای متحــرک بای   :3-3-4-10
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ــود. ــری ش ــا جلوگی ــرروی رمپ ه ــت آن ب ــا حرک ــا ی ــای پرتگاه ه کناره ه

خرک های متحرک باید به حفاظ با ارتفاع 90 سانتی متر مجهز باشند.   :3-3-4-11

5-3-3: تمهیدات اجرای پاشش
1-5-3-3: پیــش از اجــرای پاشــش، مــاده Bonding Agent یــا Key Coat ســطوح شسشته شــده 

می بایســت خشــک شــده باشــد.

ــه  ــب ک ــی مناس ــه زمان ــا فاصل ــد ب ــش، Bonding Agent بای ــرای پوش ــش از اج 2-5-3-3: پی
ــردد. ــط دارد اجــرا گ ــه شــرایط محی بســتگی ب

ــد در بیــش از یــک دســت اجــرا  ــا ضخامــت بیــش از mm 20-16 بای 3-5-3-3: پوشــش های ب
شــوند. 

4-5-3-3: بعد از اجرا باید محل تمیز و کیسه های خالی و مواد مازاد از محل خارج گردد.

5-5-3-3: کنتــرل ضخامــت تــر مــاده بایــد بــا اســتفاده از اندازه گیــر1 اســتاندارد توســط اپراتــور 
ــرد. ــداوم صــورت پذی پاشــش به صــورت م

6-5-3-3: دانسیته تر مواد باید روزانه در محل اندازه گیری شود.

6-3-3: تمهیدات پس از اجرا

ــک  ــب خش ــورت مناس ــرا به ص ــس از اج ــواد پ ــا م ــد ت ــه ای باش ــد به گون ــه بای تهوی   :3-3-6-1
ــه  ــتم تهوی ــد سیس ــی بای ــی ناکاف ــه طبیع ــد تهوی ــته فاق ــای بس ــردد. در محیط ه گ
مناســب کــه توانایــی تعویــض  هــوای محیــط بــه میــزان 4 بــار در ســاعت را دارد تــا 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــواد ب ــی م ــدن کاف خشک ش

ــه  ــردد ـ ازجمل ــث آســیب دیدگی می گ ــل آنچــه باع ــد در مقاب ــات اجراشــده بای عملی   :3-3-6-2
ــد. ــت گردن ــل محافظ ــدن کام ــا خشک ش ــاران و ... ـ ت ــزش آب، ب ری

ضخامت ماده خشک شده  باید به شرح زیر اندازه گیری شود:    :3-3-6-3

ــک 	� ــل ی ــی )Random( حداق ــد به صــورت اتفاق ــق بای ــاده ضدحری ــری م اندازه گی
دهانــه در هــر طبقــه یــا هــر 930 متــر مربــع ســطح زیربنــا صــورت پذیــرد. هــر 
ــر فرعــی می باشــد. ــک تی ــی و ی ــر اصل ــک تی ــک ســتون، ی ــری شــامل ی نمونه گی

مطابــق اســتاندارد ASTM، ضخامــت اندازه گیری شــده در هــر نمونه گیــری نبایــد 	�
بیــش از 6 میلی متــر یــا 25% ضخامــت طراحــی کمتــر باشــد. متوســط ضخامــت 

بــر روی مقطــع المــان نبایــد از ضخامــت طراحــی کمتــر باشــد. 

مطابــق اســتاندارد BS، ضخامــت اندازه گیری شــده نبایــد از 85% ضخامــت طراحــی 	�
کمتــر باشــد و محــدوده ایــن کمبــود ضخامــت کــه نبایــد تــا فاصلــه 3 متــری تکرار 
ــد از %75  ــا ضخامــت اندازه گیری شــده نبای ــع باشــد؛ ی ــر مرب شــود، بیــش از 1 مت
ضخامــت طراحــی کمتــر باشــد و محــدوده ایــن ضخامــت نبایــد بیــش از 0/2 متــر 

1- Gauge
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مربــع باشــد و هم چنیــن ایــن کمبــود نبایــد تــا فاصلــه 1 متــری تکــرار شــود.

عملیات اجراشده باید مطابق شرایط بهره برداری محافظت گردند.   :3-3-6-4

ــا  ــد ب ــات بای ــزی، عملی ــکلت فل ــه اس ــه ب ــه قطع ــال هرگون ــه اتص ــاز ب ــورت نی درص   :3-3-6-5
ــرد. ــورت پذی ــق ص ــد حری ــری ض ــی مج هماهنگ

حتی االمــکان از ماله کشــی مــواد پاششــی مقــاوم حریــق بــا پایــه معدنــی خــودداری    :3-3-6-6
شــود. در غیــر ایــن صــورت، اجــرای مالــه کشــی بایــد به نحــوی بــرروی ماده تــر صــورت 
پذیــرد کــه باعــث لغــزش مــاده از روی بســتر فلــزی نگــردد. هم چنیــن ضخامــت مــاده 

مقــاوم حریــق پــس از ماله کشــی نبایــد از ضخامــت محاســبه شــده کمتــر شــود.

ــرروی المان هــای ســازه در  ــه ســیمانی ب ــق پای ــر حری اســتفاده از مــاده مقــاوم در براب   :3-3-6-7
شــرایط داخلــی نمایــان ماننــد زیرزمین هــا الزامــی و اســتفاده از مــاده مقــاوم در برابــر 
حریــق پایــه گچــی بــرروی المان هــای ســازه در شــرایط داخلــی پوشــیده امکان پذیــر 

اســت.

4-3: مستندات موردنیاز جهت مقاوم سازی در برابر آتش
موارد زیر باید جهت بررسی پروژه ها به منظور دریافت تأییدیه سازمان آتش نشانی ارائه گردد:

نامــه از ســوی کارفرمــا )مالــک( و اعــالم مشــخصات پــروژه ماننــد کاربــری، تعــداد طبقــات،    :3-4-1
ــوع ســاختار کــف، جزییــات کف ســازی و ... ارتفــاع ســاختمان، ن

ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــر اش ــه مه ــور ب ــازه ای ممه ــاری و س ــه های معم ــن نقش آخری   :3-4-2
.A3 ــاد ــت در ابع ــب صالحی صاح

3-4-3: گــزارش میــزان مقاومــت موردنیــاز تمامــی المان هــا براســاس اصالحیــه فصــل دوم و ســوم 
مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان.

4-4-3:  نامــه نمایندگــی از شــرکت ســازنده مــواد در زمینــه طراحــی، تأمیــن مصالــح و اجــرا بــرای 
شــرکت مجــری.

،119 ASTM ــل ــی از قبی ــر جهان ــتانداردهای معتب ــاس اس ــی براس ــتندات روش طراح  5-4-3: مس
ــوی  ــی از س ــه فن ــی و گواهی نام ــدول طراح ــا دارای ج 476Part20 BS ،263 UL-21 و EN ی

مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی باشــد.

)shop drawing( 6-4-3:  نقشه های کارگاهی

.UL و ASTM درصورت استفاده از استاندارد UL 7-4-3:  مدرک و سرویس پیگیری

8-4-3:  مشخصات فنی مواد به صورت جداگانه که حاوی مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد باشد.

9-4-3:  مشــخصات ایمنــی مــواد )Material Safety Data Sheet( برمبنــای آزمایشــات انجام شــده 
در حــوزه ایمنــی و بهداشــت کــه ضامــن ســالمت بهره بــردار پــروژه باشــد.

10-4-3: کپــی برابــر اصــل گواهــی مبــدأ قابــل پیگیــری محموله هــای مــواد مقــاوم در برابــر حریــق 
. Certificate of Comformance حمل شــده بــه کارگاه و
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ــر )درصورتــی کــه کاال ســرویس  ــق اســتانداردهای زی ــر حمــل کاال مطاب 11-4-3:  مســتندات مبنــی ب
ــد(. ــت می کن ــابقه کفای ــه س ــد ارائ ــته باش ــی داش ــتاندارد بین الملل ــری اس پیگی

CompressionASTM – 761
Air ErosionASTM – 859
CorrosionASTM – 937
Bond ImpactASTM – 760
DeflectionASTM – 759
Indentation HardnessASTM C – 569
Resistanc e of Mold GrowthASTM G – 21
Surface Burning CharacteristicsASTM E – 84

12-4-3: تمامی کیسه های واردشده به کارگاه باید برچسب استاندارد معتبر داشته باشند.

ــتفاده  ــده اس ــای رنگ ش ــرروی المان ه ــد ب ــب بای ــا Key Coat مناس Bonding Agent :3-4-13 ی
گــردد. در غیــر ایــن صــورت ارائــه مســتندات معتبــر مربــوط بــه ســازگاری مــاده بــا بســتر 

اجبــاری اســت.

14-4-3: اســتفاده از مــاده مقــاوم در برابــر حریــق پایــه ســیمانی بــر روی المان هــای ســازه در شــرایط 
داخلــی نمایــان ماننــد طبقــات زیــر همکــف الزامی اســت.

15-4-3: اســتفاده از مــاده مقــاوم در برابــر حریــق پایــه گچــی بــر روی المان هــای ســازه در شــرایط 
داخلــی پوشــیده امــکان پذیــر اســت.

16-4-3: تأییدیه برای تمامی پرسنل پاشش کار از کارخانه تولیدکننده مصالح.

17-4-3: دســتورالعمل های اختــالط و اجــرا براســاس دســتورالعمل ســازنده به نحــوی کــه جوابگــوی 
آزمایشــات محلی دانســیته باشــد.

18-4-3: دســتگاه های پاشــش مورداســتفاده بایــد الزامــات درخواســتی شــرکت ســازنده را در رســیدن 
ــوارد  ــط در م ــات دســتی فق ــی پاشــش داشــته باشــد. اســتفاده از عملی ــت نهای ــه کیفی ب

ــد. ــاز می باش ــی مج ترمیم

19-4-3: اسـتفاده از مـش درصورتـی کـه به منظـور ایجـاد سـطح جدیـد )تبدیل کردن مقاطع I شـکل 
به صـورت جعبـه ای( یا افزایش چسـبندگی به بسـتر )Metal Lath( باشـد، باید مشـخصاتی 
را کـه در اسـتانداردهای معتبـر ملـی و بین المللـی ذکـر شـده، تأمیـن نمایـد و اگـر به منظـور 
نگه دارنده مکانیکی )Mechanical Retention( به کار رود، باید شـرایط ذکرشـده در استاندارد 
BS8202 یـا سـایر اسـتانداردهای معتبر ملی و بین المللـی را رعایت نماید. الزم به ذکر اسـت در 

مقاطـع بـا بـال پهن یـا ارتفاع جـان زیاد، اسـتفاده از مـش  بندی ضروری اسـت.

20-4-3: شرکت مجری موظف به دریافت گارانتی از کارخانه تولیدکننده برای هر پروژه است.

21-4-3: سوابق اجرایی و رضایت نامه ها.
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5-3: فرم ها و مجوزها
ــش را  ــر آت ــکلت در براب ــازی اس ــات مقاوم س ــروع عملی ــزارش ش ــد گ ــر بای ــدس ناظ 1-5-3: مهن
ــه همــراه دفترچــه  ــق فــرم 1 تکمیــل نمــوده و یــک مــاه پیــش از شــروع عملیــات ب مطاب
محاســبات مربوطــه مطابــق برگه هــای طراحــی فــرم 2 و چک لیســت مربوطــه مطابــق فــرم 
3 بــه معاونــت پیشــگیری آتش نشــانی تحویــل نمایــد تــا بررســی های الزم بــرای دریافــت 
تأییدیــه مربوطــه از معاونــت پیشــگیری قبــل از شــروع عملیــات صــورت پذیــرد. در ادامــه 
ــای ادواری از  ــه بازدیده ــبت ب ــانی نس ــازمان آتش نش ــازی، س ــات مقاوم س ــان عملی ــا پای ت
عملیــات اجــرای اقــدام خواهــد نمــود. بــه ایــن منظــور مالــک مکلــف اســت تمهیــدات الزم 
جهــت امــکان بازدیــد از محــل اجــرای عملیــات مقاوم ســازی را تأمیــن نمایــد؛ در غیــر ایــن 
صــورت مســئولیت عــدم دریافــت تأییدیــه عملیــات انجام شــده برعهــده مالــک خواهــد بــود.

2-5-3: در پایــان عملیــات مقاوم ســازی، مهنــدس ناظــر بایــد فــرم پایــان عملیــات مربوطــه مطابــق 
فــرم 4 تکمیــل نمــوده و حداکثــر یــک هفتــه پــس از اتمــام عملیــات بــه معاونت پیشــگیری 

ــه نماید. ارائ
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فرم شماره 1
تاریخ: .........................
شماره: .......................
پیوست: .....................

معاونت محترم پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران
موضوع: اجرای عملیات مقاوم سازی در برابر حریق اسکلت فلزی ساختمان ....................................

با سالم و احترام؛
بدین وســیله گواهــی می شــود عملیــات مقاوم ســازی در برابــر حریــق اســکلت فلــزی ســاختمان ......................... 
بــه شــماره پــالک ثبتــی ............................................. شــماره شهرســازی ......................... و شــماره پرونــده 
آتش نشــانی ................................. واقــع در شــرکت ............................ مهنــدس ناظــر ســاختمان بــا شــماره پروانــه 
ــی ســاختمان ویرایــش ســال 1392 و  اشــتغال ...................، براســاس فصــل 3-2 مبحــث ســوم مقــررات مل
ــای  ــم از ســتون ها، تیره ــاز ســاختمان )اع ــای موردنی ــل و در تمــام بخش ه ــه صــورت کام ــه آن، ب اصالحی
اصلــی و فرعــی و ....( بــا اســتفاده از مصالــح ســاختمانی )بنایــی( براســاس آیین نامــه محافظــت ســاختمان ها 
در برابــر آتــش )شــماره نشــر 682( و راهنمــای آن )شــماره نشــر 445( انتشــارات مرکــز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی ¨، پوشــش معدنــی مقــاوم حریــق ¨، رنگ هــای مقــاوم حریــق )منبسط شــونده( ¨ اجــرا شــده 

اســت و مســئولیت عــدم اجــرای اســتاندارد و کامــل آن برعهــده امضاءکننــدگان ذیــل می باشــد.
بدیهــی اســت ســازمان آتش نشــانی در زمــان بررســی نهایــی، درصــورت مشــاهده عــدم تحقــق مــوارد فــوق 

مســئولیتی در قبــال اطالــه زمــان پاســخ گویی بــه اســتعالمات شــهرداری مناطــق نخواهــد داشــت.

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر / مدیر عامل دستگاه نظارت : ............................ 
ثبت دفترخانهـ  گواهی امضا

نام پدر: 
کد ملی: 

شماره ثبت شرکت: ................................                    تاریخ و امضا ......................

مشخصات مالک )مالکین(:
مالک 1

نام و نام خانوادگی:
نام پدر: 
کد ملی:

تاریخ و امضا:
مالک 2: ....................... 

ثبت دفترخانهـ  گواهی امضاء

ــی و  ــری ایمن ــرکت مج ــی ش ــام خانوادگ ــام و ن ن
نی: آتش نشــا

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت:
نام پدر: 
کد ملی:

شماره ثبت شرکت:
تاریخ و امضا:  .......................

ثبت دفترخانهـ  گواهی امضاء

توضیحات: درصورت وجود مالکین بیشتر، کلیه مشخصات در پیوست ذکر شود.
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فرم شماره 3
چک لیست مقاوم سازی اسکلت در برابر آتش 

ثبتـی  پـالک  بـه  سـاختمان  ناظـر   .................. مهندسـی  نظـام  شـماره  بـه   ......................... اینجانـب 
......................... اعـالم می نمایـد مـوارد زیـر درخصـوص مقاوم سـازی اسـکلت فلـزی سـاختمان بررسـی 

شـده و مـورد تأییـد اسـت. مسـتندات مربوطـه بـه پیوسـت ایـن چک لیسـت ارائـه شـده اسـت.
 میــزان مقاومــت مــورد نیــاز تمامــی المان هــا براســاس اصالحیــه فصــل دوم و ســوم مبحــث 	

ســوم مقــررات ملــی ســاختمان محاســبه شــده اســت.
 ــکن و 	 ــات راه، مس ــز تحقیق ــه مرک ــد تأییدی ــی، بای ــوالت داخل ــتفاده از محص ــورت اس درص

ــد. ــته باش ــود داش ــازی وج شهرس
 نامــه نمایندگــی از شــرکت ســازنده در زمینــه طراحــی، تأمیــن مصالــح و اجــرا تهیــه گردیــده 	

. ست ا
 برگه های طراحی براساس استاندارد زیر بررسی شده و مورد تأیید است:	

	شماره طراحی UL263

	مدرک سرویس پیگیری کنترل شده است
	روی کاال حمل شده در کارگاه کنترل شده است UL برچسب استاندارد
	سایر استانداردها

 ــواد )Material Data Sheet( حــاوی مشــخصات فیزیکــی و شــیمیایی 	 ــی م مشــخصات فن
بررســی و پیوســت گردیــده اســت.

 ــده 	 ــت گردی ــی و پیوس ــواد )Material Safety Data Sheet( بررس ــی م ــخصات ایمن مش
اســت.

 	 Certificate ــه کارگاه و ــده ب ــواد حمل ش ــای م ــدأ محموله ه ــی مب ــر اصــل گواه ــی براب کپ
of Comformance  کنتــرل گردیــده اســت.

 ماده استانداردهای زیر را دارد:	
ASTM E – 761 Compression
ASTM E – 859 – Air Erosion
ASTM E – 937 – Corosion
ASTM E – 760 – Bond Impact
ASTM E – 759 – Deflection
ASTM E – 569 – Indentation Hardness
ASTM C – 21 – Resistance of Mold Growth
ASTM E – 84 – Surface Burning Characteristics
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 ــده 	 ــتفاده ش ــده اس ــای رنگ ش ــر روی المان ه ــب ب ــا Key Coat مناس Bonding Agent ی

اســت.
 از مــاده مقــاوم در برابــر حریــق پایــه ســیمانی بــرروی المان هــای ســازه در شــرایط داخلــی 	

ــان ماننــد زیرزمین هــا اســتفاده شــده اســت. نمای
 ــی 	 ــای ســازه در شــرایط داخل ــر روی المان ه ــه گچــی ب ــق پای ــر حری ــاوم در براب ــاده مق از م

ــت. ــده اس ــر ش ــیده امکان پذی پوش
 تأییدیه برای تمامی پرسنل پاشش کار از کارخانه تولیدکننده مصالح تهیه شده است.	
 دستورالعمل های اختالط و اجرا بررسی گردیده و مورد تأیید است.	
 ــیدن 	 ــازنده را در رس ــرکت س ــتی ش ــات درخواس ــتفاده الزام ــورد اس ــش م ــتگاه های پاش دس

بــه کیفیــت نهایــی پاشــش را دارنــد و اســتفاده از عملیــات دســتی فقــط در مــوارد ترمیمــی 
مجــاز شــده اســت.

 ــبندگی 	 ــش چس ــا افزای ــد ی ــطح جدی ــاد س ــور ایج ــه به منظ ــی ک ــش درصورت ــتفاده از م اس
 )Mechanical Retention(  ــی ــده مکانیک ــور نگه دارن ــا به منظ ــتر )Metal Lath( ی ــه بس ب

ــا اســتاندارد مــورد اســتفاده باشــد. باشــد، بایــد مطابــق ب
 سوابق اجرایی و رضایت نامه ها بررسی و پیوست گردیده است.	

مهر و امضاء
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فرم شماره 2
شماره برگه: .....................

برگه طراحی مقاوم سازی المان های سازه ای در برابر حریق
تاریخ صدور پروانه:شماره پروانه:نام پروژه:

نام و نام خانوادگی مالک:
شماره نظام مهندسی:نام و نام خانوادگی مهندس ناظر:

تعداد طبقات زیرزمین:تعداد کل طبقات:کاربری سازه:
مجهز به سیستم بارنده خودکار:مساحت هر طبقه:بار تصرف: .......... نفر

عمق ساختمان از همکف:ارتفاع ساختمان از همکف:
نام شرکت تأمین کننده و مجری:نام شرکت تولیدکننده مواد:

نام ماده مورد استفاده ..................................ساعت ..................................زمان تحمل حریق ..........................
سایر ¨تیر فرعی ¨تیر اصلی ¨ستون ¨نوع المان
سایر ¨صلیبی ¨Box ¨شکل ¨نوع مقطع

سایر ¨چهارطرفه ¨سه طرفه ¨مشخصات مقطع
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تعهدنامه اجرای پوشش های مقاوم در برابر حریق
تاریخ تنظیم: ................
شماره: ..........................

اینجانبان
نـام و نـام خانوادگـی ........................ و شـرکا نـام پـدر ........................ کـد ملـی .................... شـماره تمـاس 

............................................................................................................. سـکونت  محـل  آدرس  و   .......................
مالک )مالکین( ساختمان موضوع تعهدنامه

و
ــماره  ــی .............................. ش ــد مل ــدر ....................... ک ــام پ ــی ................................... ن ــام خانوادگ ــام و ن ن
تمــاس .............................. مدیــر عامــل شــرکت ................................... بــه شــماره ثبــت ...................... و آدرس 
ــر ................................. ــن دفت ــماره تلف ــر ....................................................................................................... ش دفت

مجری پوشش های مقاوم در برابر حریق ساختمان موضوع تعهدنامه

بدین وسیله متعهد می شویم که در پروژه ساختمانی به مشخصات ذیل
نـام پروژه ........................ شـماره پـالک ثبتی ........................ شـماره کامپیوتری شـهرداری ..............................

........... به آدرس .................................................................................................................

مسئولیت استفاده از مواد حریق اصل )Original( به مشخصات فنی به شرح ذیل
نـام مـاده ........................ سـاخت کشـور ............................ دارای تأییدیـه آزمایشـگاه ............................. که در 
پـروژه فـوق مـورد استفـــاده قـرار گرفتــه و هم چنیـن اجرای صحیــح این پوشـش ها مطابق استــاندارد  
................................. و مسـئولیت بـروز حـوادث ناشـی از عـدم صحـت مـوارد مذکـور را برعهـده می گیریم.

 مالـک )مالکیـن( متعهـد می گردیـم هرگونـه تغییـر معمـاری و سـازه ای یـا رویدادی کـه موجب 	
تأثیـر بـر پوشـش های مقـاوم حریـق شـود را بـا تأییدنظـر آتش نشـانی اصـالح نماییم.

 پـس از اتمـام پروژه، حسـن نگه داری شـرایط ایمن برعهـده مالک )مالکیـن( و بهره بـرداران بوده، 	
بنابرایـن مالـک )مالکیـن( موظـف هسـتند مفـاد تعهـد را بـه نحوی شایسـته بـه سـایر مالکین و 

مسـتأجرین و بهره بـرداران بعـدی منتقـل نمایند.
 ایـن تعهدنامـه در یـک بـرگ و سـه نسـخه بـدون هرگونـه خـط خوردگی و خدشـه تهیـه که هر 	

کـدام حکـم واحـد را دارند.

نام و نام خانوادگی مالکین:
نام پدر:
کد ملی:

تاریخ و امضا: 

نام و نام خانوادگی شرکت مجری:
نام پدر:
کد ملی:

تاریخ و امضا:
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ثبت دفترخانه ـ گواهی امضا:

نسخه اول: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران    
نسخه دوم: مالک )نماینده قانونی(     

نسخه سوم: مجری پروژه
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ک عمل سامانه های معماری 
ضوابط مال
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مقدمه
رشــد روزافــزون جمعیــت و نیــاز بــه مســکن و هم چنین گســترش اماکــن اداری، تجــاری و ... در کالن شــهر 
تهــران، افزایــش ساخت وســاز را به دنبــال داشــته اســت. بــا اســتناد بــه آمــار و ارقــام حــوادث ارجاع شــده 
بــه ایــن ســازمان، متأســفانه عــدم آگاهــی از اصــول ایمنــی ســاختمان ها و بعضــًا کوتاهــی افراد مســئول، 
هــر ســاله حــوادث و ســوانح تلــخ بســیاری را موجــب شــده و خســارات مالــی و جانــی فراوانــی را بــه 

شــهروندان محتــرم تحمیــل می نمایــد.
ــا  ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران به عنــوان چشــم و متولــی ایمنــی شــهر، ب
توجــه بــه رشــد حریــق و حــوادث همــه تــالش و ســعی خــود را معطــوف بــه رعایــت نــکات ایمنــی در 
معمــاری، ســاختار و دسترســی کاربری هــای جدیــد و موجــود شــهری نمــوده و امیــدوار اســت بــا همکاری 
همــه نهادهــای ذی ربــط ازجملــه ســازمان نظــام مهندســی، مقــررات ملــی ســاختمان، ســازمان اســتاندارد 
شــهرداری و مرکــز تحقیقــات ســاختمان و مســکن، شــاهد توســعه روزافــزون ایمنــی شــهری به ویــژه در 

بخــش ســازه های شــهری باشــیم.
ضوابــط ســامانه های اطفــای حریــق شــامل ضوابــط مرتبــط بــا شــبکه های آتش نشــانی کــه مشــتمل 
ــا و  ــانی در پارکینگ ه ــای آب آتش نش ــاالت و جعبه ه ــی، اتص ــای آب، لوله کش ــزن آب، پمپ ه ــر مخ ب
ــای  ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه به عن ــپرینکلر ک ــا اس ــده ی ــبکه های بارن ــن ش ــات و هم چنی طبق
ــه  ــده ب حفاظــت ســاختمان در مقابــل حریــق شــناخته می شــود، منتشــر می  شــود. وجــود شــبکه بارن
ــی از  ــه در بعض ــت ک ــر اس ــدری مؤث ــی به ق ــعه ایمن ــود، در توس ــت ش ــه داری آن دق ــه در نگ ــرط آنک ش
کشــورهای بــزرگ اروپایــی از جنــگ جهانــی دوم تاکنــون هیــچ مــرگ و میــر ناشــی از وقــوع آتش ســوزی 

در ایــن ســاختمان ها حتــی بــرای یــک مــورد هــم گــزارش شــده اســت.
بدیهــی اســت گــردآوری چنیــن مجموع هایــی هیــچ گاه خالــی از اشــکال نبــوده و ایــن ســازمان امیــد دارد 
تــا بــا تکیــه بــر پیشــنهادات و راهنمایی هــای ارزشــمند شــما مهندســین و مخاطبیــن گرامــی، بــا اصالح و 

بازنویســی ایــن ضوابــط، در راســتای هرچــه بهتــر و کامل تر شــدن ایــن مجموعــه گام بــردارد.
در پایــان، از پشــتیبانی جنــاب آقــای مهنــدس شــریف زاده، مدیرعامــل محتــرم ســازمان و آقایان طاوســی، 
تفویضــی، نیک بخــت،لاير بنت نبــی، گــروه تحقیــق و مطالعــات معاونــت پیشــگیری و ســایر عزیزانــی 

کــه در گــردآوری و تنظیــم مجموعــه حاضــر کوشــیده اند قدردانــی می گــردد.
کلیــه ضوابــط و الزامــات ایــن آیین نامــه، بــرای ســاختمان هایی کــه دســتورالعمل ایمنــی آن هــا بعــد از 

تاریــخ 1394/10/01 صــادر شــده اســت، الزم االجــرا اســت.
بهار 95
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1( تعاریف
رایزر

لولــه عمــودی مربــوط بــه سیســتم آتش نشــانی )لولــه ایســتاده، شــبکه اســپرینکلر یــا مشــترک( که 
ممکــن اســت به صــورت خشــک، تــر یــا ترکیبــی اجــرا شــود.

� رایــزر خشــک: رایــزر خشــک لولــه ای اســت بــه شــکل عمــودی کــه در حالــت عــادی خالــی از 	
آب بــوده و در هــر طبقــه بــه یــک خروجــی متصــل می گــردد. رایــزر خشــک بــه آب شــهری 
ــد  ــده می توان ــای پیش بینی ش ــیله ورودی ه ــوده و به وس ــل نب ــن آب متص ــع تأمی ــا منب ی
توســط پمپ هــای خــودروی آتش نشــانی تغذیــه شــود. ایــن رایــزر بــه آتش نشــان ها اجــازه 
ــا  ــرای لوله  کشــی عمــودی از محــل خــودروی آتش نشــانی ت ــدون اتــالف وقــت ب می دهــد ب
طبقــات فوقانــی ســاختمان، به راحتــی و بــا اســتفاده از یــک بنــد لولــه اســتاندارد آتش نشــانی، 

آتش ســوزی را در هــر طبقــه ســاختمان مهــار نماینــد.
� رایــزر تــر: رایــزر تــر همــواره دارای آب بــوده و بــه منبــع آب تأمیــن آب سیســتم اطفــای حریــق 	

ــودروی  ــپ خ ــط پم ــتم توس ــه سیس ــکان تغذی ــن روش ام ــت. در ای ــل اس ــاختمان متص س
ــدارد. ــود ن ــانی وج آتش نش

� رایــزر ترکیبــی: در سیســتم ترکیبــی، لولــه عمــودی رایــزر همــواره دارای آب بــوده و بــه منبــع 	
تأمیــن آب سیســتم اطفــاء حریــق متصــل اســت. عالوه بــر آن، ایــن سیســتم دارای انشــعاب 
ــپ  ــط پم ــد توس ــاز می توان ــورت نی ــه درص ــوده ک ــانی ب ــای آتش نش ــوص خودروه مخص

ــردد. ــه گ ــانی تغذی ــای آتش نش خودروه
� ــپرینکلر و 	 ــتم اس ــن آب سیس ــت تأمی ــزر جه ــک رای ــا ی ــن روش تنه ــترک: در ای ــزر مش رای

هم چنیــن سیســتم لولــه ایســتاده اســتفاده می شــود. اســتفاده از ایــن روش مســتلزم رعایــت 
ــه فصــل 5  ــه نحــوه انشــعاب گیری )ب ــوط ب ــکات طراحــی مرب ــن ن ســایز مناســب و هم چنی

ــد. ــود( می باش ــه ش مراجع

)Standpipe( سیستم لوله ایستاده
ــا  ــزات نصب شــده در ســاختمان ی ــه کشــی، شــیرآالت، اتصــاالت شــیلنگ و ســایر تجهی آرایشــی از لول
ســازه بــا اتصــاالت شــیلنگ کــه به گونــه ای جانمایــی شــده اند کــه توانایــی تخلیــه آب به منظــور اطفــای 

حریــق، حفاظــت از متصرفیــن و هم چنیــن حفاظــت از ســازه و محتویــات آن را داشــته باشــند.

)Sprinkler System( سیستم شبکه بارنده خودکار
متشــکل از منبــع یــا منابــع تأمیــن آب، یــک یــا چنــد منطقــه اســپرینکلر، شــیر کنتــرل اصلــی و 
ــور  ــودکار به منظ ــپرینکلر خ ــتم اس ــد. سیس ــپرینکلرها می باش ــه اس ــل ب ــای متص ــان لوله ه چیدم
کشــف و اطفــاء یــا کنتــرل حریــق بــا عامــل اطفایــی آب بــوده کــه اساســًا عمــل کنتــرل در ایــن 
سیســتم در مرحلــه اولیــه رشــد حریــق انجــام گرفتــه و از ایــن جهــت در جلوگیــری از بروز خســارات 

ــاند. ــل می رس ــه حداق ــوزی را ب ــات آتش س ــت و صدم ــر اس ــیار مؤث ــدی بس بع
سیســتم اســپرینکلر معمــوالً کل ســاختمان را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. برخــی اوقــات مراجــع 
ــن  ــروج ایم ــراد و خ ــان اف ــظ ج ــور حف ــط به منظ ــپرینکلر را فق ــتم اس ــرای سیس ــالح اج ذی ص
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ــه  ــد و ممکــن اســت فقــط قســمت های محــدودی ک ــه می نماین ــن از ســاختمان توصی متصرفی
موردنظــر مراجــع ذی صــالح اســت تحــت پوشــش سیســتم اســپرینکلر قــرار گیرنــد.

سیستم اطفای غیرخودکار
سیســتمی کــه به صــورت غیرخــودکار و توســط متصرفیــن، نیروهــای آموزش دیــده یــا آتش نشــانان 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

سیستم اطفای خودکار
ــا توســط  ــت عوامــل انســانی و به صــورت مســتقل ی ــدون دخال ــه ب سیســتم اطفــای حریقــی ک

ــد. ــاء می نمای ــا اطف ــرل ی ــق را کنت ــق فعــال شــده و حری سیســتم اعــالم حری

)Lay Flat( شیلنگ نواری
ایــن شــیلنگ در حالــت بــدون آب، بــه شــکل یــک نــوار تخــت دور قرقــره یــا روی رک مخصــوص 
قــرار می گیــرد. جهــت اســتفاده بایــد ابتــدا به صــورت کامــل روی زمیــن پهــن شــده و ســپس بــا 
ــر از آب شــود. اســتفاده از ایــن شــیلنگ ها مخصــوص افــراد آموزش دیــده  بازنمــودن شــیر آب، پ
ــا  ــوع شــیلنگ، فایرباکــس ی ــن ن ــه ای ــون، اشــتباهًا ب می باشــد. در حــال حاضــر در برخــی از مت

ــز گفتــه می شــود. شــیلنگ کنفــی نی

شیلنگ الستیکی نیمه سخت
ایــن شــیلنگ ســاده و بــدون نیــاز بــه آمــوزش بــوده و جهــت اســتفاده متصرفیــن در مراحــل اولیــه 
ــوع  ــن ن ــه ای ــه اشــتباه ب ــون، ب ــه می شــود. در حــال حاضــر در برخــی از مت ــق در نظــر گرفت حری

شــیلنگ، شــیلنگ هوزریــل نیــز گفتــه می شــود.

ایستگاه شیلنگ
محلی که در آن انشعابات شیلنگ های آتش نشانی جانمایی شده و می تواند مجهز به ادواتی نظیر قرقره 

نگه دارنده شیلنگ، شیلنگ، نازل و ادوات جانبی و هم چنین خاموش کننده های دستی باشد.

رک مخصوص شیلنگ نواری
محلــی کــه به منظــور قرارگیــری یــک یــا چنــد بنــد شــیلنگ نــواری آتش نشــانی تعبیــه می شــود. 

ایــن محــل می توانــد جهــت حفاظــت بیشــتر داخــل کابینــت مخصــوص قــرار گیــرد.

سرلوله های چرخشی
ــع ذرات داخــل لوله هــا در  ــح، تجم ــدی صحی ــدم آب بن ــل ع ــه به دلی ــه ک ــوع خاصــی از ســر لول ن
پشــت ســر لولــه و گرفتگــی آن و مهم تــر از آن ســختی کارکــرد بــا آن هــا بــرای متصرفیــن، اســتفاده 

از آن هــا توصیــه نمی گــردد. ایــن ســرلوله ها فاقــد اهــرم کنتــرل هســتند.

)Fire Department Connection( اتصال آتش نشانی
اتصــال مخصــوص نیروهــای آتش نشــانی کــه بــه شــبکه لوله کشــی خشــک یــا ترکیبــی داخــل 

ــه می شــود. ــوده و توســط پمــپ خــودروی آتش نشــانی، تغذی ــط ب ســاختمان مرتب

انشعاب کمکی آتش نشانی
انشــعابی از شــبکه آب شــهری کــه به طــور مســتقل از انشــعاب آب مصرفــی و توســط ســازمان آب، 

تحــت عنــوان انشــعاب آب آتش نشــانی بــه ســاختمان متصــل می گــردد.
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شبکه آب آتش نشانی
این آشبکه شامل منبع آب آتش نشانی، لوله های آب رسانی، جعبه های آتش نشانی، شیرهای کنترل و 
متعلقات منبع تأمین آب و ... می باشد. تنها مصرف مجاز از شبکه آب آتش نشانی، به منظور اطفاء حریق 
بوده و هرگونه برداشت دیگری با مقاصد متفاوت )آبیاری فضای سبز، تأمین آب سیستم سرمایش یا 

گرمایش ساختمان، شستشوی محیط و ...( از این شبکه مجاز نمی باشد.

کلکتور ورودی پمپ
کلکتــور ورودی وظیفــه رســاندن آب بــه ورودی هــای پمپ هــا را داشــته و توســط لوله هــای ارتباطــی 

بــه مخــزن تأمیــن آب آتش نشــانی متصــل می گــردد.

کلکتور خروجی پمپ
ــه ســمت  ــه آن را ب ــور خروجــی وظیفــه جمــع آوری آب پمپاژشــده توســط پمپ هــا را دارد ک کلکت

ــد. ــت می نمای ــانی هدای ــی آتش نش ــای اصل رایزره

)Manometer( فشارسنج
وسیله ای که جهت سنجش میزان فشار سیال داخل یک لوله، مخزن یا یک شبکه به کار می رود.

)Presure Switch( پرشر سوئیچ
وسـیله ای قابـل تنظیـم با امکان ارسـال فرمان بـه تجهیزات دیگر کـه درصورت کاهش فشـار از حدی 

مشـخص یا افزایش فشـار بـه بیش از مقداری مشـخص، فرمان هـای متناوبی صـادر می نماید.

)Test Valve( شیر تست
ــا شــاخه ای از  ــا ی ــر پمپ ه ــک سیســتم نظی ــرد ی ــان از صحــت عملک ــت اطمین ــه جه شــیری ک

ــود. ــتفاده می ش ــب و اس ــده نص ــبکه بارن ــوط ش خط

)OS & Y( شیر دروازه ای با رزوه بلند
ــده  ــبکه بارن ــتم های ش ــان آب در سیس ــرل جری ــت کنت ــوالً جه ــه معم ــیر دروازه ای ک ــی ش نوع
آتش نشــانی بــه کار رفتــه و قســمت رزوه آن )Stem( بیــرون از بدنــه شــیر بــوده و بــا باز شــدن یــا 
بسته شــدن شــیر، از بدنــه شــیر بیــرون زده یــا داخــل آن فــرو مــی رود. ویژگــی آن ایــن اســت کــه 

ــرد. ــدا ک ــالع پی ــته بودن آن اط ــاز و بس ــوان از ب ــه آن می ت ــردن ب ــا نگاه ک ب

)Chech Valve( شیر یک طرفه
نوعی شیر که تنها در یک جهت به سیال اجازه عبور می دهد. در مواردی که جهت عبور سیال مهم باشد از 

این تجهیزات به منظور ایجاد محدودیت در حرکت سیال، استفاده می شود.

)Control Vave( شیر کنترل
شیری که جریان آب را در سیستم های اطفاء حریق کنترل می نماید و نیازمند استاندارد ملی است.

)Ball Valve( شیر توپکی ربع گرد
ــان  ــا قابلیــت حرکــت 90 درجــه جهــت کنتــرل جری نوعــی شــیر توپکــی کــه دارای یــک اهــرم ب
بــوده و از یــک قطعــه توپــی شــکل جهــت قطــع جریــان اســتفاده می کنــد. ایــن شــیر در سیســتم 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــترده م ــور گس ــز به ط ــاختمان نی ــی گاز س لوله کش
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)Gate Valve( شیر دروازه ای
نوعــی شــیر قطــع و وصــل جریــان کــه دارای فلکــه ای پیچشــی جهت کنتــرل جریــان بــوده و از یک 
ُگــِوه بــرای قطــع جریــان اســتفاده می کنــد. شــیرآالت قطــع و وصــل جریــان آب در لوله کشــی آب 

بهداشــتی آشــامیدنی نیــز عمدتــًا از ایــن نوع هســتند.

)WetAlarm Check Valve( شیر یک طرفه هشداردهنده سیستم اسپرینکلر
نوعــی شــیر یک طرفــه کــه معمــوالً در سیســتم های اســپرینکلر بــه کار رفتــه و فشارســنج دارد. ایــن 
وســیله می توانــد به صــورت پکیــج متشــکل از مکانیــزم تشــخیص جریــان و ارســال ســیگنال بــه 
سیســتم اعــالم حریــق، شــیر تخلیــه و زنــگ هشــدار مکانیکــی بــوده و اســتفاده از آن در ابتــدای 

رایزرهــای اســپرینکلر توصیــه می شــود.

)Chamber( منبع انبساط
نوعــی مخــزن تحــت فشــار کــه وظیفــه کنتــرل و کاهــش شــوک های ناشــی از افزایــش فشــار 

ــی را دارد. ــتم لوله کش سیس

استاندارد
تجهیــزات و مصالحــی کــه دارای اســتاندارد مشــخص مناســب بــرای تولیــد بوده و توســط ســازمان 

ملــی اســتاندارد ایــران تأییــد شــده یــا دارای اســتانداردهای معتبــر بین المللــی باشــند.

)Listed( فهرست شده
تجهیــزات، مصالــح یــا خدمــات مشــمول در فهرســت منتشرشــده توســط نهــاد قانونی مســئول که 
مــورد ارزیابــی )شــامل آزمــون و ارزیابــی مصالــح، تولیــد تجهیــزات و ارزیابــی خدمــات به صــورت 
ــح و  ــزات، مصال ــه تجهی ــن موضــوع اســت ک ــر ای ــن فهرســت بیانگ ــد و ای ــرار می گیرن دوره ای( ق
ــوده و  ــا مقــررات، دســتورالعمل ها، اســتانداردها و معیارهــای فنــی مصــوب ب ــق ب خدمــات، مطاب

مناســب بودن آن هــا بــرای هــدف مشــخصی تأییــد شــده باشــند.
ــط  ــه توس ــتند ک ــی هس ــزات و مصالح ــده، تجهی ــور از فهرست ش ــتورالعمل، منظ ــن دس در ای
 UL، ULC، Vds، FM، ــر ــران نظی ــانی ته ــازمان آتش نش ــد س ــورد تأیی ــر و م ــه های معتب مؤسس
LPCB و غیــره مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و عملکــرد صحیــح آن هــا ازطریــق بررســی اســناد فنــی 
رســمی، جهــت به کاربــردن در سیســتم های ایمنــی و آتش نشــانی، مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و در 

پرتــال اینترنتــی ســازمان منتشــر شــده باشــد.

)Sprinkler( اسپرینکلر یا بارنده
وســیله اطفــاء یــا کنتــرل حریــق اســت و هنگامــی کــه حبــاب شیشــه ای حســاس بــه حــرارت آن تا 
دمــای مشــخصی گــرم می شــود، به صــورت خــودکار عمــل کــرده و آب را در منطقــه تحــت پوشــش 

خــود تخلیــه می کنــد.

)Pendent Sprinkler( اسپرینکلر پایین زن
نوعی اسپرینکلر که جریان آب را به سمت پایین تخلیه می کند.

)Spidewall Sprinkler( اسپرینکلر دیواری
نوعــی اســپرینکلر کــه بــا دفلکتــور خــاص کــه توانایــی تخلیــه پخــش عمــده آب خــود را به صــورت 
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نیم دایــره و در جهــت مخالــف دیــوار مجــاور خــود، دارد.

)Upright Sprinkler( اسپرینکلر باالزن
اســپرینکلری اســت کــه جریــان آب را بــه ســمت بــاال تخلیــه کــرده و آب پــس از برخــورد بــه دفلکتور 

تغییــر جهــت داده و به ســمت پاییــن زمیــن برمی گــردد.

اسپرینکلر پوشش گسترده
نوعــی اســپرینکلر اســپری کننده اســت کــه می توانــد مســاحتی بیشــتر از انــواع دیگــر اســپرینکلرها 

را تحــت پوشــش خــود قــرار دهــد.

)QR( اسپرینکلر پاسخ سریع
ــتری  ــل بیش ــرعت عکس العم ــا س ــه ای ب ــاب شیش ــه دارای حب ــپری کننده ک ــپرینکلر اس ــی اس نوع
نســبت بــه اســپرینکلرهای پاســخ اســتاندارد می باشــد کــه نــرخ ایــن پاســخ زمانــی 50 )متــر بــر 
ــت  ــد موردنظــر فهرس ــرای مقاص ــپرینکلر پاســخ ســریع، ب ــوان اس ــوده و به عن ــر ب ــا کمت ــه( ی ثانی
می شــود. اســتفاده از ایــن نــوع اســپرینکلر می توانــد در بســیاری از مــوارد منجــر بــه کاهــش قابــل 

توجــه ناحیــه طراحــی و به دنبــال آن آب دهــی پمــپ و حجــم مخــزن ذخیــره خواهــد شــد.

)Residential( اسپرینکلر مسکونی
نوعــی اســپرینکلر پاســخ ســریع اســت کــه حبــاب شیشــه ای بــا نــرخ پاســخ زمانــی 50 ثانیــه )متــر 

بــر ثانیــه( یــا کمتــر دارد و بــرای محافظــت از واحدهــای مســکونی فهرســت می شــود.

اسپرینکلر اسپری کننده
اسپرینکلری که توانایی قابل قبولی در کنترل طیف گسترده ای از گروه های مختلف آتش سوزی ها دارد.

اسپرینکلر اسپری کننده استاندارد
اسپرینکلری که منطقه تحت پوششی مطابق با جداول 9-3 الی 11-3 داشته باشد.

واحد مسکونی )برای نصب و راه اندازی اسپرینکلر( 
واحــد مســکونی بــه یــک یــا چنــد اتــاق کــه بــرای زندگــی یــک یــا چنــد نفــر طراحــی شــده اســت 
گفتــه می شــود و می توانــد شــامل امکاناتــی مثــل آشــپزخانه، هــال، ســرویس بهداشــتی و اتــاق 

خــواب و غیــره باشــد.

اتاق کوچک
اتاقــی در محیــط کم خطــر کــه ســازه ای غیــر مســدودکننده داشــته و مســاحت آن کمتــر یــا برابــر 

75 متــر مربــع اســت.

)Ceiling Height( ارتفاع سقف
فاصله بین کف تا وجه زیرین سقف یا بام در یک ناحیه می باشد.

سقف مسطح
سقفی پیوسته که در یک صفحه قرار داشته باشد.

سقف افقی
سقفی که شیب آن برابر یا کمتر از 1 در 6 )16/6 درصد( باشد.
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سقف شیب دار
سقفی که شیب آن بیشتر از 1 در 6 )16/6 درصد( باشد.

سقف صاف
سقفی که در آن برجستگی یا تورفتگی قابل مالحظه ای وجود نداشته باشد.

سیستم لوله کشی اسپرینکلر
سیســتمی متشــکل از شــبکه لوله کشــی کــه مطابــق بــا اســتانداردهای مهندســی محافظــت در برابر 
آتــش طراحــی شــده و شــامل اســپرینکلر، منبــع تأمین آب، شــیر کنتــرل، هشــداردهنده جریــان آب 
ــه  ــال شــده و آب را روی منطق ــد توســط حــرارت آتــش فع ــه می توان ــه می باشــد ک و شــیر تخلی

آتش ســوزی تخلیــه کنــد.
در سیســتم های متــداول در ســاختمان ها، درصــورت بــروز حریــق، تنها اســپرینکلر یا اســپرینکلرهایی 
ــی  ــه تمام ــچ وج ــه هی ــه ب ــور عام ــالف تص ــده و برخ ــال ش ــند فع ــق باش ــاورت حری ــه در مج ک
ــوزی های  ــد. آتش س ــش آب نمی نماین ــه و پاش ــه تخلی ــروع ب ــان ش ــور هم زم ــپرینکلرها به ط اس
ــی  ــدرت کس ــودکار، به ن ــپرینکلر خ ــتم اس ــاختمان های دارای سیس ــه در س ــان داده ک ــته نش گذش

دچــار ســوختگی شــدید یــا فــوت شــده اســت.

)Hydraulically Designed System( سیستم طراحی شده براساس محاسبات هیدرولیکی
ــبکه  ــار آب در ش ــت فش ــبه اف ــاس محاس ــا براس ــایز لوله ه ــه در آن س ــپرینکلری ک ــتم اس سیس
لوله کشــی تعییــن می شــود. براســاس ایــن روش بــه ازای هــر واحــد ســطح کــف فضــای طراحــی 
ــبات  ــاس محاس ــپرینکلر براس ــتم اس ــی سیس ــود. طراح ــه ش ــد تخلی ــخصی از آب بای ــدار مش مق
هیدرولیکــی منجــر بــه کاهــش قابــل توجــه ســایز لوله هــا و هزینه هــای لوله کشــی سیســتم شــده 

ــت دارد. و ارحجی

)Pine Schedule System( سیستم لوله کشی با جداول از پیش تعیین شده
سیستم اسپرینکلری که در آن اندازه لوله ها توسط جداول از پیش تعیین شده انتخاب می شود که در آن با 
توجه به طبقه بندی تصرف و تعداد اسپرینکلرها اندازه لوله ها مشخص می شود. الزم به ذکر است طراحی 

با این روش عمومًا منجر به افزایش هزینه ها می شود.

)Wet Pipe Sprinkler System( سیستم اسپرینکلر لوله تر
سیســتم اســپرینکلری مجهــز بــه اســپرینکلرهای خــودکاری متصــل بــه سیســتم لوله کشــی دارای 
ــدن  ــس از فعال ش ــه پ ــتم بالفاصل ــود در سیس ــه آب موج ــه ای ک ــع آب به گون ــه منب ــل ب آب متص

ــه می شــود. ــر حــرارت آتــش، تخلی اســپرینکلرها در اث

)Dry Pipe Sprinkler Systgem( سیستم اسپرینکلر لوله خشک
سیســتم اســپرینکلری مجهــز بــه اســپرینکلرهای خــودکار کــه بــه یــک سیســتم لوله کشــی حــاوی 
هــوا یــا نیتــروژن تحــت فشــار متصــل بــوده و بــه محــض کم شــدن فشــار، بــه ســبب تخلیــه از 
یــک خروجــی سیســتم )نظیــر عمل کــردن یــک اســپرینکلر(، یــک شــیر مخصــوص تحــت عنــوان 
شــیر لولــه خشــک، توســط فشــار آب سیســتم بــاز شــده، آب داخــل شــبکه لوله کشــی جریــان پیــدا 

ــرده و از اســپرینکلرهای فعال شــده خــارج می شــود. ک
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)Preaction Sprinkler System( سیستم اسپرینکلر پیش عملگر
سیســتم اســپرینکلری مجهــز بــه اســپرینکلرهای خــودکار متصــل بــه سیســتم لوله کشــی حــاوی 
هــوا )تحــت فشــار یــا غیــر تحــت فشــار( کــه در آن، فرمــان باز شــدن شــیر اصلــی آب بــه کمــک 

سیســتم اعــالم حریــق صــادر می گــردد.

)Presure requlating Valve( شیر تنظیم فشار
وسیله ای که با هدف کاهش، محدودکردن و تنظیم فشار آب طراحی شده است.

)Branch Lines( شاخه ها
لوله هایی که آب اسپرینکلرها را به طور مستقیم تأمین می کند.

)Cross Mains( لوله های اصلی
لوله هایی که آب شاخه ها را به طور مستقیم تأمین می کند.

)Feed Mains( لوله های اصلی تغذیه کننده
لوله هایی که لوله های اصلی را به طور مستقیم یا ازطریق رایزرها تغذیه می کند.

)Supervisory Device( سیستم های نظارتی هشداردهنده
ــودکار و آب  ــپرینکلر خ ــبکه اس ــزای ش ــت اج ــرایط و وضعی ــر ش ــارت ب ــرای نظ ــه ب ــی ک تجهیزات

آتش نشــانی و ... طراحــی شــده اســت.

)Waterflow Alarm Device( هشداردهنده جریان آب
ــی،  ــا الکتریک ــی ی ــورت مکانیک ــخیص داده و به ص ــتم را تش ــت آب در سیس ــه حرک ــیله ای ک وس

ــد. ــال می کن ــداری را فع ــا دی ــنیداری ی ــداردهنده ش ــر هش ــزات موردنظ تجهی

)Obstructed Construction( ساختارهای مسدود کننده
ســاختارهای پانلــی یــا ســایر ســاختارها ماننــد تیرهــا، خرپاهــا یــا ســایر اجــزا کــه به نحــوی مانــع 
انتقــال حــرارت یــا توزیــع آب می شــود و به طــور عمــده بــر توانایــی اســپرینکلرها بــرای کنتــرل یــا 

اطفــای حریــق تأثیــر می گذارنــد.

)Un-Obstructed Construction( ساختارهای غیر مسدودکننده
ــان  ــع جری ــه مان ــه ای هســتند ک ــه در آن تیرهــا، خرپاهــا و ســایر قطعــات به گون ســاختارهایی ک
گرمــا یــا توزیــع آب نشــده و بــر روی توانایــی اســپرینکلرها در کنتــرل یــا اطفــای حریــق تأثیرگــذار 
ــه در آن،  ــد ک ــی دارن ــو خال ــی ت نمی باشــند. ســاختارهای غیرمســدودکننده، اعضــای ســازه ای افق
بازشــوها حداقــل 70 درصــد مســاحت ســطح مقطــع را تشــکیل داده انــد و فاصلــه بیــن اعضــای 

ســازه از یکدیگــر بیشــتر از )m 3/2 )ft5/7 باشــد.

گروه بندی تصرف ها
در این دسـتورالعمل، سـه گروه سـاختمانی براسـاس نوع و سـاختار تصرف مطابق ذیل تعریف شـده 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت این گـروه بندی ها تنها منحصـر به برخی الزامـات این دسـتورالعمل بوده و 
قابل تعمیم به سـایر دسـتورالعمل ها و اسـتانداردها نمی باشـد. درخصوص سـایر تصرفاتی که در این 

قسـمت به آن ها اشـاره نشـده اسـت، باید طبق نظر مقام قانونی مسـئول عمل شـود.
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جدول 1-3: گروه بندی تصرفات براساس کاربری، ارتفاع و زیربنای کلی ساختمان
مساحت*

مسکونی و اداریارتفاع ساختمان**

10/000 مترمربع و بیشتر 10/000-4830 مترمربعکمتر از 4830 مترمربع

S1S2S3کمتر از 23 متر
30S2S3S3-23 متر

30S3S3S3 متر و بیشتر
تجاری

S2S3S3کمتر از 12 متر***
12S3S3S3 متر و بیشتر

صنعتی و انبار
ـــــ1000 و بیشترزیر 1000نوع خطر تصرف

ـــــS2S3کم خطر و خطر معمولی
ـــــS3S3پرخطر و تصرفات خاص

* منظور از مساحت، زیربنای کل ساختمان شامل تمامی طبقات و قسمت ها است.
** منظور از ارتفاع، فاصله کف آخرین طبقه تا تراز معبر دسترسی مجاور ساختمان است.

*** برای تصرفات تجاری حداکثر 2 طبقه که مجموع متصرفین ها کمتر از 50 نفر باشد، می توان گروه تصرف را s1 در نظر گرفت.

حداقل الزامات گروه بندی های مختلف
حداقــل الزامــات سیســتم های اطفــای حریــق گروه هــای ســه گانه ذکرشــده در بخــش گروه بنــدی 
ــق جــدول 2-3 می باشــد. در شــکل 1-3، نمــای شــماتیک یــک سیســتم اطفــای  تصرف هــا، مطاب

حریــق بــه همــراه برخــی متعلقــات نمایــش داده شــده اســت.
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جدول 2-3: حداقل الزامات سیستم های اطفای حریق تصرفات سه گانه
تصرف S3تصرف S2تصرف S1شرحردیف

ــه 1 ــا ب ــیگنال خط ــال س ــزن آب و ارس ــطح مخ ــش س پای
ــالم ــتم اع üüــــسیس

üüــــشیر قطع کن از نوع OS&Y ابتدای رایزر2
üüــــشیر قطع کن از نوع OS&Y در خط مکش پمپ3
شــیر قطع کــن مجهــز بــه نشــانگر و قابلیــت ارســال 4

ــپرینکلر ــط اس ــدای خ ــات ابت ــارت در متعلق ــیگنال نظ üüــــس

üــــــــزنگ هشدار مکانیکی در ابتدای رایزر5
üــــــــطراحی سیستم به روش محاسبات هیدرولیکی6
فهرست شدهفهرست شدهفهرست شدهفلوسوئیچ7
فهرست شدهفهرست شدهاستانداردشیرهای یک طرفه متعلقات اول خط8
استاندارداستاندارداستانداردسایر شیرهای یک طرفه9
فهرست شدهفهرست شدهاستانداردشیرهای قطع کن متعلقات اول خط10
11OS&Y فهرست شدهفهرست شدهــــشیر قطع کن
فهرست شدهاستاندارداستانداردپمپ، شیرآالت و متعلقات مربوطه12
فهرست شدهفهرست شدهاستانداردپرشرسوئیچ پمپ13
استاندارداستاندارداستانداردشیرآالت داخل جعبه )1/2-1 اینچ و 3/4 اینچ(14
استاندارداستاندارداستاندارداتصال شیر به شیلنگ داخل جعبه15
فهرست شدهاستاندارداستانداردشیلنگ16
فهرست شدهفهرست شدهفهرست شدهاسپرینکلرها17
استاندارداستاندارداستانداردمانومترها18
فهرست شدهــــــــنازل شیلنگ19
استاندارداستاندارداستانداردخاموش کننده دستی20
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شکل 1-3: نمای شماتیک یک سیستم اطفای حریق نمونه
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2( تذکرات کلی
سیســتم های اطفــای آبــی مطرح شــده در ایــن دســتورالعمل، مربــوط بــه ســاختمان های بــا    :2-1
کاربــری تجــاری، مســکونی و اداری بــوده و تعمیــم آن بــه کاربری هــا و تصرف هــای حســاس 

نظیــر پاالیشــگاه ها، نیروگاه هــا، مراکــز تســلیحاتی، انبارهــا و غیــره توصیــه نمی شــود.

ــانی  ــاالت آتش نش ــه اتص ــران، کلی ــانی ته ــوم آتش نش ــاالت مرس ــا اتص ــق ب ــت تطاب جه   :2-2
به کاررفتــه در سیســتم های اطفــای حریــق بایــد از نــوع Storz باشــد.

ــی  ــتم، طراح ــح سیس ــرد صحی ــن از عملک ــرا و هم چنی ــای اج ــش هزینه ه ــت کاه جه   :2-3
سیســتم های اطفــای حریــق بــه روش محاســبات هیدرولیکــی توصیــه می گــردد.

در ایــن دســتورالعمل بــه ملزومــات طراحــی و اجــرای سیســتم های اطفــای دســتی، شــامل    :2-4
خاموش کننده هــای دســتی و لوله هــای ایســتاده )جعبه هــا( آتش نشــانی، سیســتم 
ــیرآالت  ــا، ادوات و ش ــره آب، پمپ ه ــازن ذخی ــده(، مخ ــبکه بارن ــودکار )ش ــی خ ــای آب اطف

ــی پرداختــه خواهــد شــد. کنترل

3( خاموش کننده های دستی
1-3: نکات عمومی

در هــر قســمتی از بنــا، بــا توجــه بــه نــوع مــواد ســوختنی موجــود و گــروه حریــق احتمالــی،    :3-1-1
بایــد خاموش کننــده  دســتی بــا مــاده اطفــا مناســب )مطابــق بــا جــدول 3-3( انتخــاب و 

نصــب گــردد.

جدول 3-3
نوع خاموش کننده مناسبگروه حریق

A)ABC( خاموش کننده آب و گاز، خاموش کننده نوع هالوژنه و خاموش کننده ماده شیمیایی چندمنظوره

Bخاموش کننده پودر خشک و خاموش کننده نوع هالوژنه ،CO
2
خاموش کننده کف )AFFP(، خاموش کننده 

CCO
2
خاموش کننده پودر خشک، خاموش کننده نوع هالوژنه و خاموش کننده 

Dخاموش کننده مناسب و تأییدشده برای این گروه
Kخاموش کننده مناسب و تأییدشده برای این گروه

:)NFPA طبقه بندی حریق ها مطابق ذیل می باشد )براساس   :3-1-2
ــذ،  ــه، کاغ ــوب، پارچ ــر چ ــی نظی ــوختنی معمول ــواد س ــی از م ــای ناش ــروه A: حریق ه ــق گ حری

الســتیک و انــواع پالســتیک ها.
ــای  ــوختنی، گریس ه ــات س ــتعال، مایع ــل اش ــات قاب ــی از مایع ــای ناش ــروه B: حریق ه ــق گ حری
ــای  ــا و گازه ــی، الکل ه ــای صنعت ــا، الک ه ــی، حالل ه ــه روغن ــای پای ــن، رنگ ه ــر، روغ ــی، قی نفت

قابــل اشــتعال.
حریق گروه C: حریق های ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان.

حریــق گــروه D: حریق هــای ناشــی از فلــزات ســوختنی نظیــر منیــزم، تیتانیــوم، پتاســیم، زیرکنیــوم، 
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ــدیم و لیتیوم. س
ــای  ــاوی روغن ه ــه ح ــپزخانه ای ک ــزات آش ــایل و تجهی ــی از وس ــای ناش ــروه K: حریق ه ــق گ حری

ــی( هســتند. ــن و چربی هــای گیاهــی و حیوان آشــپزی )روغ
در طبقه بنــدی اســتاندارد انگلســتان، حریــق گــروه B شــامل مایعــات قابــل اشــتعال می باشــد و گازهــا 
ــز  ــق نی ــای حری ــی گروه ه ــع آن مابق ــه طب ــد و ب ــرار می گیرن ــروه C ق ــزا در گ ــورت مج ــود به ص ــز خ نی

ــه شــرح ذیــل(: ــد )ب تغییــر می کنن
ــذ،  ــه، کاغ ــوب، پارچ ــر چ ــی نظی ــوختنی معمول ــواد س ــی از م ــای ناش ــروه A: حریق ه ــق گ حری

الســتیک و انــواع پالســتیک ها
ــای  ــوختنی، گریس ه ــات س ــتعال، مایع ــل اش ــات قاب ــی از مایع ــای ناش ــروه B: حریق ه ــق گ حری

ــا ــی، الکل ه ــای صنعت ــا، الک ه ــی، حالل ه ــه روغن ــای پای ــن، رنگ ه ــر، روغ ــی، قی نفت
حریق گروه C: گازهای قابل اشتعال

حریــق گــروه D: حریق هــای ناشــی از فلــزات ســوختنی نظیــر منیــزم، تیتانیــوم، پتاســیم، زیرکنیــوم، 
ــدیم و لیتیوم س

حریق گروه E: حریق های ناشی از تجهیزات الکتریکی دارای جریان.
ــای  ــاوی روغن ه ــه ح ــپزخانه ای ک ــزات آش ــایل و تجهی ــی از وس ــای ناش ــروه F: حریق ه ــق گ حری

ــتند. ــی( هس ــی و حیوان ــای گیاه ــن و چربی ه ــپزی )روغ آش
ــدون  ــاکنین ب ــاختمان و س ــت س ــرای محفاظ ــد ب ــانی بای ــای آتش نش خاموش کننده ه   :3-1-3

ــد. ــب گردن ــه و نص ــت، تهی ــای ثاب ــتم های اطف ــر سیس ــن دیگ درنظرگرفت

2-3: تعداد خاموش کننده ها
ــا هــر دوی  ــا C ی ــار حریــق کالس B ی ــا ب هــر فضــای ســاختمانی کــه دارای تصرف هــای ب   :3-2-1
آن هــا می باشــد، بایــد دارای یــک خاموش کننــده مناســب کالس حریــق A جهــت حفاظــت 

ــد. ــا باش ــر دوی آن ه ــا ه ــا C ی ــای کالس B ی ــالوه خاموش کننده ه ــاختمان به ع از س

درصــورت اســتفاده از خاموش کننــده نــوع BC، بایــد خاموش کننــده نــوع A مســتقل بــا وزن    :3-2-2
مناســب نیــز نصب شــود.

3-2-3: در هر طبقه از تصرف، باید حداقل یک خاموش کننده نصب شود.

4-2-3: در تصرفــات مســکونی و اداری، بــه ازای هــر 2 واحــد، یــک خاموش کننــده 6 کیلوگرمــی بایــد 
ــده از دورتریــن نقطــه هــر  ــا هــر خاموش کنن ــه دسترســی ت ــر فاصل نصــب شــود و حداکث

واحــد، بیشــتر از 23 متــر نباشــد.

5-2-3:  در پارکینگ هــا حداقــل 2 خاموش کننــده 6 کیلوگرمــی بایــد نصــب شــود و حداکثــر فاصلــه 
دسترســی تــا هــر خاموش کننــده از دورتریــن نقطــه پارکینــگ، بیشــتر از 15 متــر نباشــد.

ــده 6  ــع، 1 خاموش کنن ــر مرب ــر 100 مت ــاری زی ــد تج ــر واح ــه ازای ه ــاری، ب ــات تج در تصرف   :3-2-6
کیلوگرمــی و در واحدهــای تجــاری بــا مســاحت 100 متــر مربــع و بیشــتر حداقــل 2 



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 82

ــر  ــا ه ــی ت ــه دسترس ــر فاصل ــود و حداکث ــب ش ــد نص ــی بای ــده 6 کیلوگرم خاموش کنن
ــد. ــر نباش ــتر از 15 مت ــه، بیش ــن نقط ــده از دورتری خاموش کنن

7-2-3:  در تصرفــات صنعتــی بایــد حداقــل 2 خاموش کننــده 6 کیلوگرمــی نصب شــود. حداکثر فاصله 
دسترســی تــا هــر خاموش کننــده در تصرفــات صنعتــی خطــر معمولــی 15 متــر و در تصرفات 
ــرای خاموش کننده هــا در  ــداد و اوزان بیان شــده ب ــد باشــد )تع ــر بای ــی پرخطــر 9 مت صنعت

تصرفــات صنعتــی حداقــل بــوده و درصــورت نیــاز ایــن مقادیــر بایــد افزایــش یابد(.

ــک  ــًا نزدی ــم ترجیح ــب از ه ــه مناس ــا فاصل ــد ب ــد بای ــل واح ــای داخ 8-2-3:  خاموش کننده ه
ــد  ــل واح ــه داخ ــی ک ــدد از خاموش کننده های ــک ع ــل ی ــند. حداق ــروج باش ــای خ درب ه

ــد. ــر( باش ــه 3 مت ــر فاصل ــروج )حداکث ــاورت درب خ ــد در مج ــود، بای ــب می ش نص

3-3: جانمایی خاموش کننده ها
ــه نحــوی جانمایــی شــوند کــه حداکثــر مســافت  خاموش کننده هــای آتش نشــانی بایــد ب   :3-3-1
دسترســی  بــه آن هــا از هــر نقطــه ســاختمان مطابــق مقادیــر ذکرشــده در بنــد 2-3 بــوده و 

هیــچ گاه بیــش از 23 متــر نشــود.

ــئول  ــی مس ــام قانون ــه مق ــی ک ــه مکان های ــانی در کلی ــده آتش نش ــب خاموش کنن 2-3-3: نص
ــت. ــی اس ــد، الزام ــخص ده ــروری تش ض

3-3-3: در محل های ذیل، باید خاموش کننده آتش نشانی چرخ دار مناسب لحاظ گردد:

- اماکن پرخطر  

- اماکنی که محدودیت حضور افراد وجود دارد  

4-3-3: توزیع واقعی و صحیح خاموش کننده ها در یک ساختمان، تابع بازدید از ساختمان و درنظرگرفتن 
تمام شرایط آن شامل پارتیشن ها، دیوارها، مسیرهای دسترسی، موانع و غیره می باشد. در عین 

حال مکان نصب خاموش کننده ها باید دارای شرایط ذیل باشد:

� یکپارچگی در توزیع رعایت شده باشد	
� دسترسی آن ها آسان باشد	
� از انبار مواد یا قرارگرفتن تجهیزات در مقابل آن در امان باشد	
� در مجاورت مسیرهای خروج باشد	
� در مجاورت درب های ورود و خروج باشد	
� امکان واردآمدن ضایعات فیزیکی به آن ها به حداقل رسیده باشد	
� در مقابل تابش مستقیم نور خورشید یا بارش باران و برق نباشد	
� به سادگی قابل رؤیت باشد	
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4-3: الزامات نصب و اجرا
ــی  ــرویس های دوره ای، کارای ــام س ــا انج ــت ب ــانی می بایس ــای آتش نش خاموش کننده ه   :3-4-1
مطلــوب و مطمئــن داشــته و همــواره بــا شــارژ کامــل در محــل تعبیه شــده نصــب باشــند.

ــر  ــه معتب ــا تأییدی ــران ی ــی ای ــتاندارد مل ــان اس ــد نش ــتفاده بای ــده مورداس 2-4-3: خاموش کنن
بین المللــی و مــورد تأییــد ســازمان آتش نشــانی داشــته باشــد.

3-4-3: شناســنامه مربــوط بــه تاریــخ بازرســی و شــارژ قبلــی و تاریــخ شــارژ مجــدد بایــد بــر روی بدنه 
خاموش کننــده، به صــورت خوانــا و قابــل رؤیــت نصــب شــده باشــد.

ــگام نصــب،  ــر روی آن نصــب شــده و هن ــد ب ــده، بای 4-4-3: دســتورالعمل اســتفاده از خاموش کنن
ــد. ــت باش ــل رؤی ــوح قاب به وض

5-4-3: خاموش کننده باید با بست متناسب با نوع خاموش کننده به صورت محکم و پایدار نصب گردد.

ــیر  ــده و مس ــب ش ــا نص ــک خروج ه ــروج و نزدی ــیر خ ــول مس ــد در ط ــده بای 6-4-3: خاموش کنن
دسترســی بــه آن کوتــاه و عــاری از وســایل مزاحــم و دســت و پاگیــر باشــد.

7-4-3: درصورتی که جهت حفاظت، خاموش کننده داخل کابینت یا جعبه آتش نشانی قرار گیرد، قفل 
کابینت باید از نوع آسان بازشو بوده، با تابلوی مناسب محل نصب آن نمایش داده شود و استفاده 
از قفل جز در موارد خاص که احتمال استفاده غیر مجاز از خاموش کننده وجود دارد، ممنوع است.

ــف  ــاالی آن، از ک ــمت ب ــاع قس ــه ارتف ــود ک ــب ش ــه ای نص ــد به گون ــده بای 8-4-3: خاموش کنن
تمام شــده بنــا بســته بــه وزن خاموش کننــده، حداکثــر مطابــق شــکل 3-4-8 باشــد. حداقــل 

ــد. ــانتی متر باش ــر از 10 س ــد کمت ــن نبای ــا زمی ــده ت ــر خاموش کنن ــه زی فاصل

شکل 2-3: ارتفاع نصب خاموش کننده دستی از کف تمام شده بنا

در اتاق هــا و فضاهــای بــزرگ )ماننــد ســالن کنفرانــس( کــه حــذف تمامــی موانــع دیــداری    :3-4-9
خاموش کننــده امــکان پذیــر نیســت، بایــد از عالئــم راهنمــای مناســب نشــان دهنده مــکان 

ــردد. ــده اســتفاده گ خاموش کنن



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 84

10-4-3: درصورت استفاده از عالئم راهنما رعایت موارد ذیل الزامی است:

- در نزدیکی و مجاورت خاموش کننده نصب گردند.  

- در مسیر تردد و در شرایط عادی قابل رؤیت باشند.  

- نورتاب باشد.  

11-4-3: خاموش کننده هایـی کـه وزن کل آن هـا کمتـر از 18 کیلوگرم باشـد، باید به نحـوی نصب گردند 
کـه ارتفاع نقطـه باالیی خاموش کننده از کف زمین بیشـتر از 150 سـانتی متر نباشـد.

12-4-3: خاموش کننده هایــی کــه وزن کل آن هــا بیــش از 18 کیلوگــرم باشــد )غیــر از خاموش کننده های 
چــرخ دار( بایــد به نحــوی نصــب گردنــد کــه ارتفــاع نقطــع باالیــی خاموش کننــده از کــف 

زمیــن بیشــتر از 100 ســانتی متر نباشــد.

4( اسپرینکلر
1-4: نکات عمومی

کلیــه بندهــای مربــوط بــه طراحــی اســپرینکلر )شــبکه بارنــده( بــا فــرض اینکــه آتش ســوزی    :4-1-1
فقــط از یــک نقطــه در ســاختمان شــروع خواهــد شــد، نــگارش شــده اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از تجهیــزات سیســتم اســپرینکلر براســاس واحدهــای آمریکایی    :4-1-2
ــری، اشــاره شــده  ــه هــر دو واحــد مرســوم اندازه گی تأییــد می شــوند، در متــن پیــش رو ب

اســت. بــرای تبدیــل واحدهــا می تــوان از جــدول 4-3 اســتفاده نمــود.

جدول 4-3: تبدیل واحدها
واحدنمادضریب تبدیل

L 3.785 = gal 1Lلیتر

bar 0.0689 = psi 1barبار
m 0.3048 = ft 1mمتر

ــت  ــل تح ــور کام ــد به ط ــا بای ــردد آن ه ــیر ت ــا و مس ــارک خودروه ــل پ ــا و مح پارکینگ ه   :4-1-3
پوشــش سیســتم اســپرینکلر قــرار گیــرد. اجــرای یــک یــا دو اســپرینکلر، بــه ازای هــر کــدام از 
خودروهــای پارکینــگ، اصولــی نبــوده و کلیــه فضاهــای پارکینــگ، شــامل محل هــای پــارک 
خــودرو، مســیرهای تــردد و رمپ هــا، بایــد تحــت پوشــش کامــل شــبکه بارنــده قــرار گیــرد.

4-1-4: کلیــه قســمت های تصرفــات تجــاری نظیــر واحدهــا و راهروهــای تجــاری، بایــد به طــور کامــل 
تحــت پوشــش شــبکه بارنــده قــرار گیرند.

5-1-4: ســاختمان های بلندمرتبــه )بــاالی 23 متــر( بایــد به طــور کامــل تحــت پوشــش شــبکه بارنــده 
قــرار گیرنــد. در ســاختمان هایی کــه به طــور کامــل تحــت پوشــش شــبکه بارنــده هســتند، 
ــره  ــی، نهارخــوری و آشــپزخانه و غی ــر اتاق هــای خــواب، هــال و پذیرای ــا نظی ــه فضاه کلی
ــرار  ــده ق ــبکه بارن ــل ش ــش کام ــت پوش ــت تح ــتی می بایس ــرویس های بهداش ــز س به ج
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بگیرنــد. کمدهــای لبــاس در تصرف هــای مســکونی تــا مســاحت حداکثــر 2/2 متــر مربــع 
نیــازی بــه نصــب اســپرینکلر ندارنــد.

در اتاق هــای بــرق، اگــر اتــاق فقــط بــه تجهیــزات برقــی نــوع خشــک اختصــاص داشــته    :4-1-6
باشــد و هیچ گونــه مــاده قالــب اشــتعال دیگــری در آنجــا انبــار نشــود، می تــوان از نصــب 

اســپرینکلر چشــم پوشــی نمــود.

ــت  ــل تح ــور کام ــد به ط ــی، بای ــای تجمع ــا و فضاه ــی تئاتره ــات، آمف ــالن های اجتماع س   :4-1-7
پوشــش شــبکه بارنــده باشــند.

انبارهای اجناس و باراندازها، باید تحت پوشش کامل شبکه بارنده نوع مناسب قرار گیرند.   :4-1-8

سیستم اسپرینکلر، باید هر سال توسط افراد مجاز، مورد آزمایش و بازبینی قرار گیرد.   :4-1-9

2-4: دسته بندی ساختمان ها و سیستم ها )جهت طراحی سیستم اسپرینکلر(
ســاختمان ها براســاس قابلیــت ســوختن مــواد موجــود، مقــدار مــواد قابــل اشــتعال، ارتفــاع    :4-2-1
کاالی انبارشــده و نــرخ حــرارت آزادشــده بــه 5 دســته تقســیم بندی می شــوند. الزم بــه ذکــر 
اســت ایــن دســته بندی تنهــا بــرای طراحــی سیســتم های اســپرینکلر کاربــرد داشــته و قابــل 

تعمیــم بــه ســایر بخش هــا و سیســتم ها نیســت.

)Light Hazard( محیط کم خطر )الف
ســاختمان یــا بخشــی از ســاختمان کــه مقــدار قابلیــت اشــتعال و نــرخ حــرارت آزادشــده مــواد 
ــرار  ــته ق ــن دس ــتان ها در ای ــکونی و بیمارس ــاختمان های اداری، مس ــد. س ــم باش ــود در آن ک موج
گیرنــد. اطفــاء ایــن کالس از ســایر کالس هــا ســاده تر بــوده و بــه آب کمتــری نیــاز دارد. نمونه هایــی 
ــات،  ــتان، مؤسس ــگاه، بیمارس ــگاه، آموزش ــی، باش ــن مذهب ــد از اماک ــر عبارتن ــای کم خط از مکان ه
کتابخانه هــای کوچــک، خانــه ســالمندان، مــوزه، دفاتــر اداری، محل هــای مســکونی، ســالن تئاتــر، 

کنفرانــس به اســتثنای صحنــه نمایــش و فضــای زیــر شــیروانی.
)Ordinary Hazard – Group1( محیط خطر معمولی، گروه یک )ب

ســاختمان یــا بخشــی از ســاختمان کــه قابلیــت اشــتعال مــواد موجــود در آن کــم باشــد، مقــدار و 
نــرخ آزادشــده مــواد موجــود در آن متوســط و ارتفــاع مــواد انبارشــده از 8 فــوت )2/4 متــر( کمتــر 
ــی از  ــتند. نمونه های ــن کالس هس ــامل ای ــا ش ــتوران ها و پارکینگ ه ــل رس ــی مث ــد. مکان های باش
مکان هــای خطــر معمولــی گــروه یــک عبارتنــد از پارکینــگ خــودرو و نمایشــگاه، نانوایــی، تولیــد 
نوشــیدنی، تولیــد کنســرو، تولیــد لبنیــات، کارخانه هــا تولیــد تجهیــزات الکترونیکــی، واحد پــردازش 

الکترونیکــی، تولیــد مصحــوالت شیشــه ای، لباس شــویی و خشک شــویی.
)Ordinary Hazard-Group2( محیط خطر معمولی، گروه دو )ج

ــر از  ــا بخشــی از ســاختمان کــه مقــدار و قابلیــت اشــتعال مــواد موجــود در آن باالت ســاختمان ی
ــوت )2/4  ــاع مــواد انبارشــده از 8 ف ــرخ حــرارت آزادشــده مــواد در آن متوســط و ارتف متوســط، ن
متــر( کمتــر باشــد. نمونه هایــی از مکان هــای خطــر معمولــی گــروه دو عبارتنــد از آســیاب غــالت، 
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چوب بــری و ســاخت محصــوالت چوبــی، تولیــد الســتیک خــودرو، شــیرینی پزی، تولید منســوجات، 
چــاپ و نشــر، تعمیــرگاه، خشک شــویی، تولیــد محصــوالت چرمــی، کارگاه هــای ماشــینی، تولیــد 

کاغــذ، بازرگانــی.
)Extra Hazard – Group1( محیط پرخطر، گروه یک )د

ســاختمان یــا بخشــی از ســاختمان کــه مقــدار و قابلیــت اشــتعال مــواد موجــود بســیار باالســت، 
ــدار  ــی مق ــاال ول ــروه ب ــن گ ــق در ای ــترش حری ــرعت گس ــاد و س ــده در آن زی ــرارت آزادش ــرخ ح ن
ــه از  ــی ک ــری و چاپخانه های ــل کارگاه هــای ریخته گ ــم اســت مث ــل اشــتعال، بســیار ک مایعــات قاب
ــی از  ــد. نمونه های ــت اســتفاده می کنن ــر از 100 درجــه فارنهای ــا نقطــه اشــتعال کمت ــی ب مرکب های
محیط هــای پرخطــر گــروه یــک عبارتنــد از آشــیانه هواپیمــا، لــوازم منــزل بــا فوم هــای پالســتیکی، 
ــتیک ها،  ــک کردن الس ــب و خش ــت، ترکی ــری، بازیاف ــه، ریخته گ ــی چندالی ــای چوب ــد تخته ه تولی
چــاپ )اســتفاده از مرکب هایــی کــه نقطــه اشــتعال آن هــا کمتــر از 100 درجــه فارنهایــت یــا 38 درجه 

ــکاری. ــد( و برش ــانتی گراد باش س

2-2-4: سیستم های اسپرینکلر به طور کلی به چهار نوع متفاوت تقسیم می شوند:
الف( سیستم اسپرینکلر لوله  تر

سیســتم اســپرینکلر لولــه  تــر، ســاده ترین، رایج تریــن، اقتصادی تریــن سیســتم در مقایســه بــا دیگــر 
ــن  ــه داری ای ــرات و نگ ــه تعمی ــور، هزین ــوارد مذک ــر م ــد و عالوه ب ــپرینکلر می باش ــتم های اس سیس
ــه  ــودن لوله هــا از آب، ب ــر از ســایر سیســتم ها می باشــد. به علــت پرب سیســتم نیــز بســیار پایین ت
ــد،  محــض باز شــدن اســپرینکلر، آب تخلیــه شــده و زمــان عکس العمــل سیســتم کاهــش می یاب
بــه دلیــل کمتربــودن تجهیــزات در ایــن سیســتم، احتمــال خرابــی نیــز کمتــر شــده و سیســتم قابــل 
اطمینان تــر خواهــد بــود. به طــور کلــی اگــر دمــای محیــط در ســردترین شــرایط بیشــتر از 4 درجــه 

ــه کار گرفتــه می شــوند. ــر ب ســانتی گراد باشــد، در اکثــر مــوارد سیســتم های ت
ب( سیستم اسپرینکلر لوله خشک

هنگامــی کــه دمــای محیــط کمتــر از 4 درجــه ســانتی گراد باشــد یــا در شــرایطی کــه نتــوان دمــای 
محیــط را بیــش از آن دمــا نگــه داشــت )ماننــد ســردخانه ها( سیســتم های اســپرینکلر خشــک به کار 
گرفتــه می شــوند. درون لوله هــا از نیتــروژن بــا هــوای فشــرده اســتفاده شــده و آب در محیــط گــرم 
ــًا اســتفاده از روش لوله کشــی شــبکه ای  ــرار داده می شــود. ضمن )بیــش از 4 درجــه ســانتی گراد( ق
)Gridded( در سیســتم های خشــک مجــاز نمی باشــد. نســبت بیــن فشــار هــوا بــه فشــار آب کــه 
به وســیله کارخانــه ســازنده شــیرها تعییــن می شــود، کمــک می کنــد تــا شــیرها در حالــت نرمــال 
بســته بماننــد. اغلــب در سیســتم های خشــک از اســپرینکلرهای رو بــه بــاال اســتفاده می شــود تــا 
از رســوب گرفتن اســپرینکلر در زمــان تخلیــه آب از لوله هــا جلوگیــری شــود. درصــورت اســتفاده از 

اســپرینکلرهای آویزنــا، اســپرینکلر بایــد روی »زخــم رو بــه پاییــن« )Return bend( نصــب شــود.
ج( سیستم های پیش عملگر )تکمیل در آینده(

د( سیستم های سیالبی )تکمیل در آینده(
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3-4: قوانین کلی نصب اسپرینکلرها
1-3-4: تنها اسپرینکلرهای نو و جدید مجاز به نصب در سیستم می باشند.

2-3-4: اگر اسپرینکلری به هر دلیل از سیستم جدا شود، نصب مجدد آن مجاز نیست.

3-3-4: اسـپرینکلرها باید از نوع مرغوب و دارای تأییدیه معتبر بوده و مورد تأیید سـازمان آتش نشـانی 
تهران )فهرسـت تجهیزات اطفاء حریق مندرج در سـایت رسمی سازمان( باشند.

4-3-4: کلیـه اجـزای استفاده شـده در سیسـتم بایـد توانایی تحمل حداکثر فشـار کاری سیسـتم که در 
معـرض آن قرار می گیرند را داشـته باشـند و این فشـار نبایـد کمتـر از bar( 175 psi 12/1( برای 
اجـزای نصب شـده روی زمیـن و bar( 150 psi 10/4( بـرای اجـزای نصب شـده زیر زمین باشـند.

5-3-4: کلیه تجهیزات مورداسـتفاده در سیسـتم های اسـپرینکلر، باید مطابق با جدول 2-3، اسـتاندارد 
یا فهرست شـده باشند.

6-3-4: هر سیسـتم اسـپرینکلر باید به یک شـیر کنترل با دسترسـی مناسـب، مجهز شود. محل نصب 
شـیر بایـد به گونه ای انتخاب شـود که تمامی منابـع خودکار تأمیـن آب را کنترل نماید.

7-4-3: شـیرهای کنترل سیسـتم اسـپرینکلر سـاختمان های گروه S2 و S3 باید تحت نظارت باشـند تا 
از بازبودن آن ها اطمینان حاصل و درصورت بسـته بودن، سـیگنال خطای آن به سیسـتم اعالم 

حریق سـاختمان ارسال گردد.

8-3-4: هر سیسـتم اسـپرینکلر باید به منظور آگاه سـازی افراد درون سـاختمان از فعال شـدن سیسـتم، 
به وسـیله تشـخیص و هشـدار جریان مناسب مجهز باشـد. این تجهیزات به دو صورت هشدار 
مکانیکـی )ماننـد زنگ موتـور آبی( و الکتریکی )سیسـتم اعـالم حریق( می تواننـد عمل نمایند. 
اسـتفاده از پرشـر سـوئیچ کـه عملکـرد آن فقـط بـه تغییرات فشـار وابسـته اسـت، به صورت 

مسـتقیم جهت تشـخیص جریان و ارسـال به سیسـتم اعالم حریق، مجاز نیسـت.

9-3-4: هر سیسـتم اسـپرینکلر باید به نحو مناسـب قابلیت تغذیه توسـط اتصال آتش نشـانی )شـیر 
سـیامی( را داشته باشد.

10-3-4: درصـورت طراحـی و اجرای رایزر مشـترک )سیسـتم اسـپرینکلر و سیسـتم لوله ایسـتاده(، باید 
بر روی انشـعاب سیسـتم اسـپرینکلر در هر طبقه به ترتیب شـیر کنترل، شـیر یک طرفـه، درجه 

فشارسـنج، فلوسـوئیچ و شیر تسـت و تخلیه نصب گردد.

11-3-4: در سـاختمان هایی بـا ارتفـاع بیـش از 23 متـر یـا زیربنـای کلی بیـش از 4830 متـر مربع، باید 
بـر روی انشـعاب سیسـتم اسـپرینکلر در هـر طبقـه به ترتیـب شـیر کنتـرل، درجه فشارسـنج، 
فلوسـوئیچ و شـیر تسـت و تخلیـه نصب گـردد؛ در غیـر این صـورت نصب تنها یک سـری از 

متعلقـات فوق الذکـر در ابتـدای رایـزر اصلی کافی اسـت.

12-3-4: در ابتدای رایزر سیسـتم اسـپرینکلر، باید یک شـیر کنترل، درجه فشارسـنج، شـیر تخلیه اصلی 
و وسـیله تشخص و هشـدار جریان آب )فلوسـوئیچ یا مکانیزم خاص تشخیص جریان توسط 
فشارسـنج( نصب شـود. در سـاختمان های گروه S3 در زمان عملکرد سیسـتم، عالوه بر ارسـال 

سـیگنال هشـدار به سیسـتم اعالم حریـق، باید زنگ هشـدار مکانیکی نیز به صـدا درآید.
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13-3-4: در سـاختمان های گروه S2 و S3، شـیر قطع کن متعلقات ابتدای خط سیسـتم اسـپرینکلر باید 
مجهز به نشـانگر و دارای قابلیت ارسـال سیگنال نظارت باشد.

14-3-4: جهـت عملکـرد بهینه سیسـتم اسـپرینکلر و هم چنین ارسـال پیغام هشـدار به سیسـتم اعالم 
 wet alarm( حریق سـاختمان، اسـتفاده از شیر یک طرفه  تر هشداردهنده سیستم اسـپرینکلر
valve( در ابتـدای رایـزر اسـپرینکلر هـر زون، توصیـه می گـردد. این وسـیله می تواند به صورت 
پکیج شـامل مکانیزم فشارسـنج، شـیر تخلیه و زنگ مکانیکی استفاده شـود که در این صورت 
نیـازی به نصب فشارسـنج، فلوسـوئیچ، شـیر تخلیه و زنگ مکانیکـی جداگانه در ابتـدای رایزر 

نمی باشد.

15-3-4: درصورتـی کـه مخزن آب مصرفی سـاختمان با آب آتش نشـانی مشـترک باشـد، باید از شـیر 
یک طرفـه دوتایـی جهت جلوگیری از برگشـت آب شـبکه آتش نشـانی به مخـزن، بین مخزن 

و لوله مکش، اسـتفاده شـود.

16-3-4: شـیرهای یک طرفه باید در موقعیت عمودی یا افقی متناسـب با مشـخصات فنی مخصوص 
به خود نصب شـوند.

17-3-4: جهـت آزمایـش عملکـرد تجهیـزات سیسـتم، نظیر پمـپ  و آالرم های ویـژه جریـان آب باید از 
انشـعاب بازرسـی )شیر تسـت و تخلیه( اسـتفاده شود. سـایز لوله  این انشـعاب حداقل 1 اینچ 

بـوده و اریفیس آن باید معادل کوچک ترین سـایز اسـپرینکلر سیسـتم باشـد.

18-3-4: شـیرها، مانومترها، فشارشـکن و متعلقات اول خط سیستم اسپرینکلر به منظور آزمون عملکرد، 
بازرسـی و آزمایش ها و نگه داری سیسـتم  باید همواره در دسـترس باشند.

19-3-4: وسـایل هشـدار جریـان آب بایـد بـرای عملکرد خاص خود فهرسـت شـده باشـند و به گونه ای 
سـاخته و نصب شـوند که هر جریان آبی مسـاوی یا بیشـتر از آنچه از یک اسـپرینکلر خودکار 
بـا کوچک تریـن ضریـب K نصب شـده بر روی سیسـتم عبور می کنـد را تشـخیص داده و زنگ 
هشـدار طـی حداکثـر 5 دقیقه پـس از آغاز جریان شـروع و تا متوقف شـدن جریـان ادامه یابد.

20-3-4: جهـت تخلیـه آب سیسـتم در مواقـع ضـروری باید شـیر تخلیه بر روی سیسـتم تعبیه شـود. 
سـایز شـیر تخلیـه مطابق جـدول 5-3 تعیین می شـود.

جدول 5-3: سایز شیر تخلیه
).in( سایز رایزر یا لوله اصلی).in( اندازه شیر تخلیه

0/75 یا بزرگترتا 2
1/25 یا بزرگ تر2/5، 3، 3/5
فقط 42 و بزرگ تر

 psi( و حداکثر فشار مجاز سیستم 12/1 بار )7 psi( 21-3-4: حداقل فشار مجاز سیستم اسپرینکلر 5، بار
175( است. در بخش هایی از سیستم که فشار بیش از مقدار مجاز شود یا شرایط طراحی اولیه را 

تحت تأثیر قرار دهد، باید ادوات تنظیم فشار مناسب نصب شود.

22-3-4: در هر دو طرف ورودی و خروجی هر شیر تنظیم فشار، باید درجه های فشار سنج نصب شوند.
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ــد و  ــور نماین ــاز عب ــای ب ــند از فضاه ــه دارای آب می باش ــپرینکلر ک ــای اس ــه لوله ه 23-3-4: چنانچ
ــی  ــر یخ زدگ ــد در براب ــا بای ــن لوله ه ــد، ای ــته باش ــود داش ــی وج ــروز یخ زدگ ــال ب احتم
ــن  ــواره بی ــای آب هم ــه دم ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــت بای ــن محافظ ــد. ای ــت گردن محافظ
ــه  ــتم ب ــا سیس ــه ی ــرار گرفت ــانتی گراد ق ــر 48/9 س ــانتی گراد و حداکث ــه س ــل 4 درج حداق

صــورت خشــک اجــرا شــود.

24-3-4: در هــر ســاختمانی کــه تحــت پوشــش سیســتم اســپرینکلر قــرار دارد، بایــد تعــداد کافــی 
از اســپرینکلرها، به صــورت رزرو در انبــار نگــه داری شــده تــا هنــگام عمل کــردن اســپرینکلرها 
یــا صدمه دیــدن آن هــا بالفاصلــه تعویــض گردنــد. اســپرینکلرهای ذخیــره بایــد در محلــی 
قــرار گیرنــد کــه دارای شــرایط انبــاری بــوده و درجــه حــرارت آن محــل کمتــر از 38 درجــه 
ــا  ــق ب ــد مطاب ــف بای ــات مختل ــره در تصرف ســانتی گراد باشــد. تعــداد اســپرینکلرهای ذخی

جــدول 6-3 باشــد.
جدول 6-3: حداقل تعداد اسپرینکلرهای ذخیره با توجه به تعداد کل اسپرینکلرهای به کاررفته در ساختمان

تعداد کل اسپرینکلرهای ساختمانتعداد اسپرینکلرهای ذخیره
300 عددحداقل 6 عدد

300 الی 1000 عدحداقل 12 عدد
بیش از 1000 عددحداقل 14 عدد

4-4: نکات کلی طراحی
1-4-4: اسپرینکلرها باید به گونه ای جانمایی شوند که مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر، از حداکثر 

مساحت قابل پوشش مجاز، بیشتر نشود.

2-2-4: در ساختمان ها به طور کلی باید اسپرینکلرهایی با کالس دمای معمولی و متوسط به کار برده شوند 
به جز موارد مندرج در بندهای 3-4-4 الی 4-4-6.

3-4-4: هنگامی که حداکثر دمای سقف از 100 درجه فارنهایت )38 درجه سانتی گراد( بیشتر می باشد، باید 
اسپرینکلرها با نرخ های دمایی مطابق با حداکثر دماهای سقف جدول 7-3 استفاده شوند.

4-4-4: اسپرینکلرهای نصب شده زیر نورگیر شیشه ای یا پالستیکی که در معرض مستقیم اشعه خورشید 
می باشند باید از نوع دما متوسط باشند.

شیروانی  یا  عایق نشده  زیر سقف  مخفی  و  تهویه نشده  فضای  در  نصب شده  اسپرینکلرهای   :4-4-5
تهویه نشده، باید از نوع دما متوسط باشند.

6-4-4: کالس دمایی اسپرینکلر باید با توجه به محل نصب، خطر و بار اشتعال مواد موجود در محل، 
انتخاب شود.



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 90

جدول 7-3: کالس بندی دما و طبقه بندی رنگ
 حداکثر 

درجه بندی دمادمای سقف
رنگ حباب شیشه ایکد رنگکالس بندی دما

oFoCoFoC

نارنجی یا قرمزبی رنگ یا مشکیمعمولی10038135-17037-77

زرد یا سبزسفیدمتوسط15066175-22579-107
آبیآبیباال225107250-399121-149
بنفشقرمزخیلی باال300149325-375163-191
بنفشقرمزخیلی خیلی باال375191400-475204-246
مشکینارنجیفوق العاده باال475246500-575260-302
مشکینارنجیفوق العاده باال625329650343

7-4-4: اسپرینکلرهای نزدیک به واحد حرارتی باید مطابق با شکل 3-3 نصب شوند.

شکل 3-3: مناطق دما باال و دما متوسط در واحد حرارتی
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8-4-4: در محیط هــای مســکونی، فواصــل نصــب اســپرینکلرها در نزدیکــی منابــع حرارتــی مطابــق با 
جــدول 8-3 تعییــن می شــوند.

جدول 8-3: فواصل نصب اسپرینکلرها در مجاورت منابع حرارت

منبع گرما

حداقل فاصله از لبه منبع تا 
اسپرینکلر دما معمولی

 حداقل فاصله از لبه منبع 
تا اسپرینکلر دما متوسط

.in.mm.in.mm
3691412305کنار بخاری توکار

60152436914جلوی بخاری توکار
42106712305اجاق های چوبی یا زغالی

184579229محدوده آشپزخانه
184579229آون یا گرمخانه دیواری

184579229لوله های هوای داغ
184579229کانال گرمایشی فاقد عایق حرارتی

123056152لوله های آب داغ فاقد عایق حرارتی
2460712305کنار دریچه های هوای داغ سقفی یا دیواری

3691418457روبروی دریچه های هوای داغ سقفی یا دیواری
6152376آب گرم کن یا کوره

6152376روشنایی 250-0 وات
123056152روشنایی 499-250 وات

اسپرینکلرهای مورداستفاده در محیط های کم خطر باید یکی از انواع زیر باشند:   :4-4-9

)Quick Response( واکنش سریع -  

)Residental( مسکونی -  

10-4-4: درصــورت افزایــش مســاحت هــر طبقــه از ســاختمان بــه بیــش از حداکثــر مقادیــر مجاز یک 
سیســتم اســپرینکلر، بایــد تعــداد زون هــای اســپرینکلر هــر طبقــه افزایــش یافتــه و هــر زون 
دارای رایــزر مســتقل و مربــوط بــه خــود باشــد. رایزرهــا می تواننــد همگــی به طــور مشــترک 
بــه پمــپ اصلــی تأمیــن آب آتش نشــانی سیســتم متصــل شــوند. حداکثــر مســاحت قابــل 

پوشــش هــر سیســتم اســپرینکلر در هــر طبقــه عبــارت اســت از:

)52000 ft2( 4800 m2 :محیط کم خطر -  

)52000 ft2( 4800 m2 :محیط خطر معمولی -  

)40000 ft2( 3700 m2 :)پرخطر، )هیدرولیکی محاسبه شده -  

11-4-4: در مــواردی کــه دیوارهــا زاویــه قائمــه بــا یکدیگــر ندارنــد بایــد عالوه بــر رعایــت قانــون فاصله 
تــا دیــوار، حداکثــر فاصلــه اســپرینکلر از کنــج دیوار، مطابــق شــکل 4-3، 75% بیشــترین فاصله 

مجاز اســپرینکلرها از یکدیگر باشــند.
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شکل 4-3: حداکثر فاصله اسپرینکلر از کنج دیوار

5-4: ضوابط اسپرینکلرهای اسپری کننده استاندارد، باالزن و پایین زن
حداکثــر مســاحت قابــل پوشــش هــر اســپرینکلر و بیشــترین فاصله مجــاز بین اســپرینکلرها    :4-5-1

مطابــق بــا جــداول 9-3 تــا 11-3 تعییــن می شــوند.
جدول 9-3: مساحت پوشش و حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی استاندارد در محیط کم خطر

نوع سیستمنوع سازه

 بیشترین 
مساحت پوشش

بیشترین فاصله مجاز بین 
اسپرینکلرها

ft2mft2m
22520/9154/6محاسبه هیدرولیکیغیرمسدودکننده، غیرقابل سوختن

20018/6154/6جداول از پیش تعیین شدهغیرمسدودکننده، غیرقابل سوختن
22520/9154/6محاسبه هیدرولیکیمسدودکننده، غیرقابل سوختن
20018/6154/6جداول از پیش تعیین شدهمسدودکننده، غیرقابل سوختن

جدول 10-3: مساحت پوشش و حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی استاندارد در محیط خطر معمولی

نوع سیستمنوع سازه
بیشینه فاصله بندیبیشینه مساحت پوشش

ft2mft2m
13012/1154/6همههمه

جدول 11-3: مساحت پوشش و حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و عمودی استاندارد در محیط پر خطر

نوع سیستمنوع سازه

 بیشترین 
مساحت پوشش

بیشترین فاصله مجاز بین 
اسپرینکلرها

ft2mft2m
3/7*12*908/4جداول ازپیش تعیین شدههمه

3/7*12*1009/3محاسبه هیدرولیکی با چگالی 0/25 و بیشترهمه
13012/1154/6محاسبه هیدرولیکی با چگالی کمتر از 0/25همه
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2-5-4: بیشترین فاصله اسپرینکلر تا دیوار نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر شود.

3-5-4: فاصله از دیوار تا اسپرینکلر باید به صورت عمودی تا دیوار اندازه گیری شود.

4-5-4: درخصوص فاصله اسپرینکلرها از دیوار در محیط کم خطر، یک استثنا تحت عنوان قانون اتاق 
کوچک وجود دارد. براساس این قانون می توان فاصله اسپرینکلرها را تا یکی از دیوارهای اتاق تا 

2/75 متر )9 فوت( افزایش داد. شرایط قانون اتاق کوچک مطابق ذیل است:

الف( محیط کم خطر باشد.  

ب( مساحت اتاق کمتر از 75 متر مربع باشد.  

ج( سازه سقف غیرمسدودکننده باشد.  

د( فضا باید با دیوار و سقف احاطه شده باشد. وجود بازشو و در دیوارها )مانند در و محل عبور(   
درصورتی که فاصله باالی بازشو تا سقف بیشتر از 20 سانتی متر باشد، بالمانع است.

5-5-4: در اتاق کوچک، می توان فاصله اسپرینکلر را از یکی از دیوارهای اتاق به 2/75 متر )9 فوت( افزایش داد.

6-5-4: اسپرینکلرها نباید در فاصله کمتر از 102 میلی متر )4 اینچ( تا دیوار قرار بگیرند.

7-5-4: اسپرینکلرها نباید در فاصله ای کمتر از 1/8 متر )6 فوت( نصب شوند مگر اینکه تیغه ای بین 
اسپرینکلرها نصب شده باشد.

8-5-4: در سازه غیرمسدودکننده، فاصله بین دفلکتور اسپرینکلر و سقف باید حداقل 25 میلی متر )1 اینچ( 
و حداکثر 300 میلی متر )12 اینچ( باشد.

9-5-4: در سازه های غیرمسدودکننده، محیط های کم خطر و خطر متوسط با سقف غیر قابل اشتعال یا 
با قابلیت اشتعال محدودـ  اگر شرایط زیر حاکم باشدـ  جزئیات زیر در نصب باید رعایت شود:

الف( درصورتی که تغییر عمودی در ارتفاع سقف درون منطقه تحت پوشش اسپرینکلر سبب   
ایجاد فاصله ای بیشتر از 914 میلی متر )36 اینچ( بین سقف باالیی و دفلکتور اسپرینکلر می شود، 
صفحه عمودی فرضی ناشی از تغییر ارتفاع باید به عنوان یک دیوار درنظر گرفته شود )شکل 3-5(.

شکل 5-3: تغییر عمودی در ارتفاع سقف بیشتر از 914 میلی متر )36 اینچ(
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ب( درصورتــی کــه فاصلــه بیــن ســقف باالیــی و دفلکتــور اســپرینکلر کمتــر یــا برابــر بــا 914   
ــع، اســپرینکلرها  ــه موان ــوط ب ــن مرب ــت قوانی ــه شــرط رعای ــچ( باشــد، ب ــر )36 این میلی مت

ــکل 3-6(. ــتند )ش ــطح هس ــقف های مس ــه س ــا نمون ــابه ب ــری مش ــه قرارگی ــاز ب مج

شکل 6-3: تغییر عمودی در ارتفاع سقف کمتر یا برابر با 914 میلی متر )36 اینچ(

ــر  ــا یکــی از روش هــای زی ــق ب ــد مطاب ــور اســپرینکلر بای 10-5-4: در ســازه های مســدودکننده دفلکت
نصــب شــود:

الـف( نصـب دفلکتـور در فاصله 25 تـا 150 میلی متر )1 تا 6 اینچ( زیر اجزای سـازه  به شـرطی که   
فاصلـه دفلکتـور تـا سـقف بیشـتر از 560 میلی متـر )22 اینـچ( نباشـد )شـکل 3-7(.

شکل 7-3: نصب اسپرینکلر در سازه مسدودکننده

در سازه های سیمانی T شکل، وقتی فاصله اعضای سازه از یکدیگر بین 0/9 متر الی 2/2 متر )35   
تا 86 اینچ( باشد بدون نگرانی از فاصله اسپرینکلر از سقف اصلی، می توان اسپرینکلرها را تا فاصله 

2/5 سانتی متر از پایین اعضا نصب نمود )شکل 3-8(.

شکل 8-3: نصب اسپرینکلر در سازه سیمانی T شکل
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ــده از  ــه آب تخلیه ش ــرطی ک ــازه به ش ــزای س ــر از اج ــه باالت ــور در صفح ــب دفلکت ب( نص  
ــر از 56  ــا ســقف کمت ــه دفلکتــور ت ــا ســازه برخــورد نکــرده، هم چنیــن فاصل اســپرینکلرها ب

ســانتی متر )22 اینــچ( باشــد.

ــقف  ــازه س ــط س ــده توس ــای تشکیل ش ــک از محفظه ه ــر ی ــپرینکلر در ه ــب اس ج( نص  
ــر 300  ــچ( و حداکث ــر )1 این ــل 25 میلی مت ــقف حداق ــور از س ــه دفلکت ــه فاصل ــرطی ک به ش

میلی متــر )12 اینــچ( باشــد )شــکل 3-9(.

شکل 9-3: نصب اسپرینکلر در محفظه تشکیل شده توسط سازه سقف

11-5-4: نصــب اســپرینکلرهای روبه بــاال و آویــزان از ســقف در نورگیرهــا و فرورفتگی هــای درون ســقف ها، 
درصورتــی کــه شــرایط ذیــل محقــق گــردد ضرورتی نــدارد:

- حجم آن فرورفتگی کمتر از 28 متر مکعب )1000 فوت مکعب( باشد.

- عمق آن فرورفتگی کمتر از 90 سانتی متر )3 فوت( باشد.

- کف اتاق با اسپرینکلرهای نصب شده در زیر سقف پوشش داده شود.

- فرورفتگی ها به فاصله 3/3 متر )10 فوت( از یکدیگر واقع شده باشند.

- فرورفتگی ها از سازه غیر قابل اشتعال یا با قابلیت اشتعال محدود ساخته شده باشند.

- اسپرینکلرهای به کار گرفته شده برای آن فضا از نوع واکنش سریع باشند.

شکل 10-3: شرایط عدم نیاز به نصب اسپرینکلر در فرورفتگی های سقف

 12-5-4: دفلکتــور اســپرینکلرها باید موازی با ســقف نصب شــود، به اســتثنای موارد منــدرج در بندهای 
11-5-4 و 4-5-12.
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ــا  ــوازی ب ــد م ــور آن بای ــاج ســقف های شــیب دار، دفلکت 13-5-4: درصــورت نصــب اســپرینکلر در ت
زمیــن نصــب شــود.

14-5-4: در ســقف های شــیب دار اگــر شــیب ســقف کمتــر از 2 در 12 )16/7 درصــد( باشــد، دفلکتــور 
اســپرینکلر می توانــد مــوازی بــا زمیــن نصــب شــود. در ســقف های بــا شــیب بیشــتر از 2 
در 12 واحــد یــا زاویــه بیــش از 9/4 درجــه، دفلکتــور بایــد بــه مــوازات ســقف نصــب شــود.

15-5-4: هنــگام نصــب باالتریــن اســپرینکلر در ســقف های شــیب دار، بایــد فاصلــه از باالتریــن نقطــه 
ســقف کمتــر از 90 ســانتی متر )3 فــوت( و از دیوارهــا کمتــر از 60 ســانتی متر )2 فــوت( باشــد 

)شــکل 3-11(.

شکل 11-3: نصب اسپرینکلر سقف های شیب دار

16-5-4: جهــت درک بهتــر، فواصــل مجــاز دفلکتــور اســپرینکلر از ســقف در جــدول 12-3 جمع بنــدی 
شــده اســت.

جدول 12-3: جمع بندی فواصل مجاز اسپرینکلرها از سقف
توضیححداکثر فاصله دفلکتورحداقل فاصله دفلکتورنوع سازه

30 سانتی متر2/5 سانتی مترسازه با سقف مسطح

سازه مسدودکننده
2/5 سانتی متر 
زیر اعضای سازه

15 سانتی متر
 زیر اعضای سازه

مشروط بر اینکه فاصله با سقف اصلی 
کمتر از 56 سانتی متر باشد.

سازه سیمانی T شکل با 
فاصله اعضای سازه

اسپرینکلرها را می توان در 
فاصله 2/5 سانتی متر زیر 

اعضای سازه نصب کرد

محدودیتی برای فاصله باسقف اصلی 
وجود ندارد.

سازه سیمانی T شکل با 
فاصله اعضاء سازه: بین 

228-91 سانتی متر
56 سانتی متر2/5 سانتی متر

سازه های با سقف شیب دار
باالترین اسپرینکلر با باالترین نقطه سقف حداکثر 90 
سانتی متر فاصله و با کناره ها حداکثر 60 سانتی متر 

فاصله داشته باشد.

در سقف های با شیب کمتر از 9/4 
درجه دفلکتورها افقی نصب شده و در 

شیب های بیشتر به موازات سقف نصب 
می شوند.
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17-5-4: جانمایــی اســپرینکلرهای بــاالزن و پاییــن زن بایــد به گونــه ای باشــد کــه موانــع تخلیــه بــه 
حداقــل رســیده یــا جهــت اطمینــان از پوشــش دهی کافــی، اســپرینکلرهای اضافــی در نظــر 

گرفتــه شــوند.

 460 mm 18-5-4: فاصلــه بیــن دفلکتــور و بــاالی مــواد انبارشــده و محتویــات فضــا بایــد بیشــتر از
)18 اینــچ( باشــد.

199-5-4: درصــورت وجــود موانــع پیوســته در نزدیکــی ســقف، فاصلــه اســپرینکلر از موانــع مطابــق با 
جــدول 13-3 و شــکل 11-3 تعییــن می شــود.

شکل 12-3: فاصله اسپرینکلرها از موانع ممتد نزدیک به سقف
جدول 13-3: موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری از برخورد آب با موانع ممتد )باالزن و پایین زن(

فاصله اسپرینکلرها 
)A( تا کناره مانع

حداکثر فاصله مجاز دفلکتور 
تا باالی لبه پایینی مانع

).B( )in( 

فاصله اسپرینکلره
)A( تا کناره مانع 

حداکثر فاصله مجاز دفلکتور
 تا باالی لبه پایینی مانع 

).B( )in(
1 ft 06کمتر از.in و ft4 تا کمتر از ft414

6.in 1 و ft 1 تا کمتر از ft2/5ft5 6 تا کمتر از.in و ft416/5
2 ft 6 تا کمتر از .in و ft13/56.in و ft4 تا کمتر از ft18
6.in و ft2 تا کمتر از ft25/5ft6 6 تا کمتر از.inو Ft520
ft3 6 تا کمتر از.in و ft27/56.inو ft6 تا کمتر از Ft624
6.in و ft3 تا کمتر از Ft39/5ft7 6 تا کمتر از.inو Ft630
ft4 6 تا کمتر از.in و ft3126.in و ft7 تا کمتر از ft735
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6-4: اسپرینکلرهای اسپری کننده استانداردـ  دیواری
1-6-4: سطح پوشش و فاصله بین اسپرینکلرهای دیواری مطابق با جدول 14-3 تعیین می شود.

جدول 14-3: سطح پوشش و حداکثر فواصل )اسپرینکلر پاششی دیواری استاندارد(

)ft( فواصل

نازک کاری سقف )کم خطر(نازک کاری سقف )کم خطر(

سوختنی
 سوختنی محدود 

سوختنییا نسوختنی
 سوختنی محدود 

یا نسوختنی

14141010حداکثر فاصله در طول دیوار

12141010حداکثر پهنای اتاق
12019680100حداکثر مسافت حفاظتی

2-6-4: فاصله اسپرینکلر تا دیوار مجاور نباید از نصف فاصله مجاز بین اسپرینکلرها بیشتر باشد.

3-6-4: اسپرینکلرها باید در فاصله حداقل 100 میلی متری )4 اینچ( از دیوار مجاور قرار گرفته باشند.

4-6-4: فاصله بین اسپرینکلر تا دیوار باید به صورت عمود نسبت به دیوار اندازه گیری شود.

5-6-4: حداقـل فاصلـه مجـاز بیـن اسـپرینکلرها 1/8 متر 6 فوت می باشـد مگر اینکه بین اسـپرینکلرها 
تیغـه جداکننده نصب شـود.

6-6-4: اسـپرینکلرهای دیـواری بایـد در فاصلـه بین 102 میلی متـر )4 اینچ( تا 152 میلی متـر )6 اینچ( از 
سـقف نصب شوند.

7-6-4: دفلکتور اسپرینکلرهای دیواری باید به موازات سقف نصب شود.

8-6-4: جانمایـی اسـپرینکلرهای دیـواری بایـد به گونـه ای باشـد که موانـع تخلیه به حداقل رسـیده یا 
جهـت اطمینـان از پوشـش دهی کافـی، اسـپرینکلرهای اضافی درنظر گرفته شـوند.

9-6-4: اسپرینکلرهای دیواری نباید در فاصله کمتر از 1/2 متر )ft4( از موانع نصب شوند.

10-6-4: در فاصله بیش از 1/2 متر )ft 4( اسپرینکلرها باید مطابق شکل 13-3 و جدول 15-3 باشند.

شکل 13-3: موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع
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جدول 15-3: موقعیت اسپرینکلرهای دیواری تا مانع
)A( مانع).B( )in( باالی لبه پایینی مانع

ft4 مجاز نیستکمتر از

5 ft 4 تا کمتر از ft1
6 in 5 و ft 5 تا کمتر از ft2
6 ft 6  تا کمتر از in 5 و ft3
6 in 6 و ft 6 تا کمتر از ft4

7 ft 6  تا کمتر از in 6 و ft6
6 in 7 و ft 7 تا کمتر از ft7
8 ft 6  تا کمتر از in 7 و ft9
6 in 8 و ft 8 تا کمتر از ft11

ft14 7 و in 6  یا بزرگ تر

11-6-4: در صورت وجود موانع بیرون زده از دیوار باید از جدول 16-3 و شکل 14-3 استفاده شود.

شکل 14-3: موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری موانع در امتداد دیوار )اسپرینکلرهای پاششی کناردیواری استاندارد(
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جدول 16-3: موقعیت اسپرینکلرها برای جلوگیری از موانع بیرون زده از دیوار
)A( فاصله از اسپرینکلرها به کناره انسداد).B( )in( حداکثر فاصله مجاز صفحه منحرف کننده از لبه باالیی

6 in 4 تا کمتر از .In1
1 ft 6 تا کمتر از In2

6 in 1 و ft 1 تا کمتر از ft3
2 ft 6 تا کمتر از in 1 و ft4/5
6 in 2 و ft 2 تا کمتر از ft5/75
3 ft 6 تا کمتر از in 2 و ft7
6 in 3 و ft 3 تا کمتر از ft8
4 ft 6 تا کمتر از in 3 و ft9/25
6 in 4 و ft 4 تا کمتر از ft10
5 ft 6 تا کمتر از in 4 و ft11/5
6 in 5 و ft 5 تا کمتر از ft12/75
6 ft 6 تا کمتر از in 5 و ft14
6 in 6 و ft 6 تا کمتر از ft15
7 ft 6 تا کمتر از in 6 و ft16/25
6 in 7 و ft 7 تا کمتر از ft17/25

7-4: انتخاب سایز لوله های سیستم اسپرینکلر
1-7-4: جهت تعیین سایز لوله های سیستم اسپرینکلر از دو روش »جداول ازپیش تعیین شده« و روش 
»محاسبه هیدرولیکی« می توان استفاده نمود. به منظور صرفه جویی در هزینه های اجرا، انجام 

محاسبات هیدرولیکی ارجحیت دارد.

2-7-4: حداقل سایز لوله فوالدی قابل استفاده 1 اینچ و لوله مسی سه چهارم اینچ می باشد.

3-7-4: در ساختمان های گروه S3 استفاده از روش جداول ازپیش تعیین شده مجاز نبوده و سیستم های 
این ساختما ن ها باید به روش محاسبات هیدرولیکی طراحی شوند.

در روش جداول ازپیش تعیین شده، سایز لوله در محیط کم خطر مطابق جدول 17-3 و در محیط    :4-7-4
خطر متوسط مطابق جدول 18-3 تعیین می شود.

جدول 17-3: سایز لوله ها به روش جداول ازپیش تعیین شده )محیط های کم خطر(

).in( سایز لوله
حداکثر تعداد اسپرینکلر

لوله مسیلوله فوالدی
2 عدد2 عدد1

2 عدد3 عدد1/25
5 عدد5 عدد1/5
12 عدد10 عدد2

40 عدد30 عدد2/5
65 عدد60 عدد3
115 عدد100 عدد4
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جدول 18-3: سایز لوله ها به روش جداول ازپیش تعیین شده )محیط های خطر متوسط(

).in( سایز لوله
حداکثر تعداد اسپرینکلر

لوله مسیلوله فوالدی
2 عدد2 عدد1

3 عدد3 عدد1/25
5 عدد5 عدد1/5
12 عدد10 عدد2

25 عدد20 عدد2/5
45 عدد40 عدد3
115 عدد100 عدد4
180 عدد160 عدد5
300 عدد275 عدد6

5-7-4: در روش محاسبات هیدرولیکی، سایز لوله ها، تعداد اسپرینکلرهای هر شاخه و تعداد شاخه های هر 
لوله اصلی، فقط با توان تأمین فشار و دبی منبع سیستم محدود می شود.

6-7-4: چگالی موردنیاز و مساحت عملکرد اسپرینکلرها در روش محاسبات هیدرولیکی، مطابق با شکل 
15-3 تعیین می شود.

شکل 15-3: منحنی چگالی / مساحت

7-7-4: افت فشار در لوله ها مطابق رابطه زیر )رابطه هیزنـ  ویلیامز( محاسبه می شود:

1.85

L 1.85 4.87

4.52 QP
C d

×
=

×

psi افت فشار ناشی از اصطکاک به ازای هر فوت طول لوله برحسب :PL

C: ضریب متناسب با زبری درون لوله   gpm دبی برحسب :Q

D: قطر داخلی لوله ها برحسب اینچ
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ــوان ظرفیــت آب دهــی پمــپ،  8-7-4: درصــورت اســتفاده از اســپرینکلرهای واکنــش ســریع، می ت
حجــم مخــزن، ذخیــره، ســایز لوله کشــی ها و هم چنیــن هزینــه اجــرای سیســتم را کاهــش 
ــد 3-1-5 موجــب کاهــش مســاحت ناحیــه  ــق بن داد. اســتفاده از ایــن اســپرینکلرها، مطاب

ــود. ــی می ش طراح

9-7-4: در سیســتم های لولــه تــر و درصــورت به کارگیــری اســپرینکلرهای واکنــش ســریع در 
ــوت(،  ــا 20 ف ــر )10 ت ــا 6/6 مت ــاع 3/3 ت ــا ارتف ــط ب ــر متوس ــر و خط ــای کم خط محیط ه
مســاحت ناحیــه طراحــی اســپرینکلرها مطابــق رابطــه زیــر کاهــش می یابــد. الزم بــه ذکــر 
اســت بــرای ارتفــاع ســقف کمتــر از 3/3 متــر )10 فــوت(، بایــد همــان ارتفــاع 3/3 متــر )10 

فــوت( درنظــر گرفتــه شــود.

3xY 55
2
− = + 

 
Y: درصد کاهش مساحت مجاز

x: ارتفاع سقف برحسب فوت

ــه  ــاحت ناحی ــی، مس ــدی دوتای ــا هم بن ــر ب ــک و پیش عملگ ــه خش ــتم های لول 10-7-4: در سیس
ــد. ــش می یاب ــپرینکلرها 30% افزای ــی اس طراح

11-7-4: اگــر شــیب ســقف بیــش از 1 واحــد در 6 واحــد باشــد، مســاحت ناحیــه طراحی اســپرینکلرها 
30% افزایــش می یابــد.

5( لوله ایستاده آتش نشانی و سیستم اطفای حریق دستی
1-5: نکات کلی

1-1-5: در کلیــه طبقــات و فضاهــای تحــت تصــرف، بایــد ایســتگاه شــیلنگ آتش نشــانی متصــل بــه 
لولــه ایســتاده بــا کالس مناســب درنظــر گرفته شــود.

2-1-5: کالس بندی سیستم لوله ایستاده

سیستم کالس یک: در این سیستم از اتصاالت شیلنگ آتش نشانی با سایز 2 و 2/5 اینچ،    -
استفاده می شود. الزم به ذکر است اکثر نیروهای آتش نشانی در ایران، از اتصاالت 1/5 جهت 

عملیات استفاده کرده و طراحی این کالس، کارایی چندانی نخواهد داشت.

سیستم کالس دو: در این سیستم از اتصاالت شیلنگ آتش نشانی با سایز 1/5 اینچ، به منظور   -
تأمین آب موردنیاز افراد آموزش دیده یا سازمان آتش نشانی، استفاده می شود.

سیستم کالس سه: در این سیستم از اتصاالت شیلنگ آتش نشانی با سایز 1/5 اینچ برای تأمین   -
اینچ، استفاده  افراد آموزش دیده و سازمان آتش نشانی و هم چنین سایز 2/5  آب موردنیاز 

می گردد. این سیستم، ترکیبی از کالس های یک و دو است.

سیستم کالس چهار: در این سیستم از اتصاالت شیلنگ الستیکی آتش نشانی با سایز 0/75 اینچ،   -
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به منظور تأمین آب جهت استفاده متصرفین و سایز 1/5 اینچ، جهت تأمین آب موردنیاز افراد 
آموزش دیده و سازمان آتش نشانی استفاده می گردد.

3-1-5: ایستگاه شیلنگ آتش نشانی لوله ایستاده کالس چهار باید شامل یک انشعاب 0/75 اینچ مجهز 
به شیر، قرقره، شیلنگ الستیکی نیمه سخت و نازل پاشنده آب جهت استفاده ساکنین ساختمان 
و یک انشعاب 1/5 جهت استفاده آتش نشانان و نیروهای آموزش، مجهز به شیر قطع کن مناسب 

باشد. این اتصال باید دارای کوپلینگ مناسب جهت اتصال شیلنگ نواری آتش نشانی باشد.

4-1-5: در تصرفات غیر مسکونی یا غیر اداری گروه S3، در ایستگاه شیلنگ آتش نشانی باید عالوه بر قرقره 
و شیلنگ الستیکی 0/75 اینچ، یک شیلنگ نواری سایز 1/5 اینچ به همراه اتصاالت و نازل مربوطه 
بر روی رک مخصوص جهت استفاده پرسنل آموزش دیده یا نیروهای آتش نشانی تعبیه شود. در 

سایر مواردی که مقاوم قانونی مسئول تشخیص دهد، نصب تمهیدات فوق الزامی است.

5-1-5: تمامی قسمت های لوله ایستاده آتش نشانی می بایست توسط رنگ آستر پوشیده شده و با رنگ 
قرمز براق رنگ آمیزی شود، رایزرهای اصلی می بایست به سیستم اتصال به زمین )ارتینگ( متصل 

باشند.

6-1-5: جهت حفاظت بیشتر، ایستگاه شیلنگ آتش نشانی می تواند داخل جعبه مخصوص آتش نشانی 
قرار گیرد. جعبه آتش نشانی باید دارای نشان استاندارد ملی بوده و مورد تأیید باشد.

7-1-5: شیلنگ های نواری نباید کمتر از 38 میلی متر قطر داشته باشند و طول آن ها بسته به جانمایی 
جعبه ها، بین 20 تا 30 متر باشد.

8-1-5: در محل هایی که امکان یخ زدگی وجود دارد، لوله ایستاده سیستم اطفای تر یا ترکیبی باید به نحو 
مناسب در برابر یخ زدگی محفاظت شده و دمای آب همواره بین 4/4 الی 48/9 درجه سانتی گراد 

حفظ شود.

9-1-5: چنانچه ایستگاه شیلنگ آتش نشانی در محوطه باز و در معرض یخ زدگی قرار گیرد، باید قسمت هایی 
که در معرض هوای سرد قرار دارند، به نحوی مناسب در مقابل یخ زدگی حفاظت شوند.

10-1-5: استفاده از محلول ضدیخ در سیستم های لوله ایستاده مجاز نمی باشد.

2-5: اتصال مخصوص آتش نشانی
لوله ایستاده باید به اتصال مخصوص آتش نشانی )سیامی( با حداقل دو انشعاب 2/5 اینچ مجهز    :5-2-1
گردد. برای لوله های ایستاده با سایز 3 اینچ و کمتر می توان از یک انشعاب تکی 2/5 اینچ استفاده 

نمود.

2-2-5: اتصال مخصوص آتش نشانی، باید در محلی قرار گیرد که به راحتی قابل مشاهده و استفاده بوده 
و توسط عالئم مناسب مشخص شود.

3-2-5: اتصال آتش نشانی حتمًا باید به درپوش مجهز باشد تا از ورود اجسام خارجی به داخل سیستم 
جلوگیری گردد.
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4-2-5: جهــت جلوگیــری از ســرقت، می تــوان اتصــال مخصــوص آتش نشــانی را در داخــل حیــاط 
یــا البــی اصلــی ســاختمان نیــز نصــب نمــود. ایــن اتصــال بایــد در نزدیک تریــن محــل امــن 
ممکــن نســبت بــه ورودی اصلــی ســاختمان جانمایــی شــده و امــکان دسترســی آن همــواره 
ــرای نیروهــای  ــا باشــد. محــل نصــب بایــد ب ــرای نیروهــای آتش نشــانی به ســادگی مهی ب

آتش نشــانی ایمــن و بــدون مخاطــره باشــد.

5-2-5: به منظــور جلوگیــری از تخلیــه آب رایــزر، بیــن اتصــال مخصــوص آتش نشــانی و رایــزر اصلــی، 
بایــد دو عــدد شــیر یک طرفــه نصــب شــود. الزم بــه ذکــر اســت درصــورت اســتفاده از شــیر 

یــک طرفــه فهرست شــده، نصــب یــک شــیر یک طرفــه کافــی اســت.

6-2-5: اســتفاده از شــیر کنتــرل یــا قطع کننــده جریــان، در مســیر بیــن اتصــال مخصــوص 
آتش نشــانی و سیســتم داخلــی مجــاز نمی باشــد.

3-5: جانمایی و طراحی
1-3-5: سایز لوله ایستاده کالس یک و سه باید حداقل 4 اینچ درنظر گرفته شود.

2-3-5: سایز لوله ایستاده کالس چهار باید حداقل 2/5 اینچ درنظر گرفته شود.

3-3-5: سایز رایزر مشترک )لوله ایستاده کالس چهار و اسپرینکلرها( باید حداقل 4 اینچ درنظر گرفته شود.

4-3-5: درصــورت انجــام محاســبات هیدرولیکــی، می تــوان حداقــل ســایز لولــه ایســتاده مشــترک را 
تــا 2/5 اینــچ کاهــش داد.

5-3-5: به منظور جداسازی یک خط لوله ایستاده، بدون مختل شدن سایر خطوط متصل به منبع، ابتدای 
تمامی خطوط لوله های ایستاده )شامل لوله های ایستاده خشک دستی(، باید شیر کنترل جریان 

مناسب نصب شود.

6-3-5: جهت خروج هوای محبوس شده داخل لوله ایستاده خشک، در انتهای رایزر و در باالترین قسمت، 
باید شیر خودکار تخلیه هوا تعبیه شود.

7-3-5: حداقل فشار موردنیاز خروجی دورترین شیلنگ آتش نشانی 0/75 اینچ )ازنظر هیدرلیکی( 2 بار 
باید درنظر گرفته شود. فشار خروجی ها نباید بیشتر از 7 بار باشد.

8-3-5: در ساختمان های گروه S3، سیستم باید به گونه ای طراحی شود که فشار در خروجی دورترین 
اتصال شیلنگ آتش نشانی )ازنظر هیدرولیکی(، حداقل 4 بار باشد.

9-3-5: درصورت افزایش فشار به بیش از فشار استاندارد، باید به کمک ادوات مناسب تنظیم فشار، فشار 
در محدوده استاندارد حفظ شود.

10-3-5: درصورتی که به علت ارتفای باالی ساختمان، نیاز به درنظرگرفتن زون های فشار باال و فشار پایین 
باشد، می توان رایزرهای مجزا با پمپ مشترک درنظر گرفت و در ابتدای هر رایزر، با استفاده از شیر 

تنظیم فشار، فشار را در محدوده موردنیاز زون مربوطه، تنظیم نمود.

11-3-5: ادوات تنظیم فشار، باید فهرست شده باشند.
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12-3-5: در مجــاورت لوله هــای ایســتاده مجهــز بــه ســامانه تنظیــم فشــار، بایــد یــک رایــزر دریــن بــا 
ســایز مناســب جهــت تســت عملکــرد هــر دســتگاه تنظیــم فشــار اجــرا شــود. ســایز رایــزر 
ــی از  ــل خروج ــان کام ــت جری ــی هدای ــه توانای ــود ک ــاب ش ــه ای انتخ ــد به گون ــن بای دری

بزرگ تریــن دســتگاه تنظیــم فشــار را داشــته و از مقادیــر ذیــل کمتــر نباشــد.

الف( سایز خروجی بزرگ ترین دستگاه فشار، برای دستگاه های با سابز بیش از 2/5.  

ب( حداقل 3 اینچ برای تست دستگاه های تنظیم فشار سایز 2/5.  

ج( حداقل 2 اینچ برای تست دستگاه های تنظیم فشار سایز 1/5  

13-3-5: ادوات تنظیــم فشــار بایــد در محلــی قــرار گرفتــه باشــد کــه جهــت تعمیــر و نگــه داری دارای 
دسترســی مناســب باشند.

14-3-5: بــه ازای هــر 2 راه خــروج در ســاختمان، حداقــل یــک لولــه ایســتاده کالس چهــار بایــد درنظــر 
ــود. گرفته ش

ــی  ــد در مکان های ــا بای ــه آن ه ــوط ب ــاالت مرب ــانی و اتص ــتاده آتش نش ــای ایس 15-3-5: لوله ه
جانمایــی شــوند کــه احتمــال نفــوذ دود و حــرارت بــه آن هــا حداقل بــوده و تمامــی فضاهای 
طبقــات در دسترســی مناســب آن هــا قرار داشــته باشــند. معموالً اتصــاالت مربوطه )ایســتگاه  
شــیلنگ آتش نشــانی( در هــر طبقــه و در امتــداد مســیرهای فــرار یــا جنــب درب هــای خروج 

ــا پیــش ورودی پلکان هــا نصــب می شــود. ی

16-3-5: شــعاع پوشــش دهی هــر شــیلنگ آتش نشــانی بایــد متناســب بــا طــول شــیلنگ بــه کار 
رفتــه )حداکثــر 30 متــر( درنظــر گرفتــه شــود.

17-3-5: جهــت ســهولت اســتفاده توســط متصرفیــن، انشــعاب 0/75 شــیلنگ نیمه ســخت، بایــد 
مجهــز بــه شــیر توپکــی ربــع گــرد )اهرمــی( بــوده و باز کــردن آن نیازمنــد مهــارت خاصــی 

. شد نبا

18-3-5: شــیر کنتــرل انشــعاب 1/5 شــیلنگ نــواری، بایــد به گونــه ای نصــب گــردد کــه به ســادگی 
ــاز و بسته شــدن باشــد.  ــل ب قاب

19-3-5: ظرفیــت آب دهــی لوله هــای ایســتاده آتش نشــانی کالس چهــار، 100 گالــن در دقیقــه بایــد 
درنظــر گرفته شــود.

20-3-5: هــر خروجــی شــیلنگ آتش نشــانی نیمه ســخت بایــد حداقــل 8 گالــن در دقیقــه آب دهــی 
داشــته و نــازل آن بایــد از نــوع ســه حالتــه شــیردار بــا قابلیــت تنظیــم بــرای حــاالت جــت و 

ــپری باشد. اس

4-5: جعبه های آتش نشانی
ــه ای باشــد کــه کلیــه تجهیــزات و متعلقــات الزم به طــور مناســب  ــه بایــد به گون 1-4-5: ابعــاد جعب
ــل  ــه )ازقبی ــل جعب ــات داخ ــمت ها و متعلق ــه قس ــن کلی ــده و بی ــی ش ــل آن جانمای داخ
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ــود  ــه وج ــانتی متر فاصل ــل 2/5 س ــره( حداق ــره و غی ــیلنگ، قرق ــیرآالت، ش ــا، ش کوپلینگ ه
داشــته باشــد. تمامــی متعلقــات بایــد بــه ســهولت و بــدون درگیــری قابــل اســتفاده باشــند. 
حداقــل ابعــاد بــرای جعبــه بــا قرقــره و شــیلنگ 3/4 بــه طــول 20 متــر، 75´65 ســانتی متر 
ــل آن  ــالم داخ ــان دادن اق ــور نش ــانی به منظ ــیلنگ آتش نش ــای ش ــه جعبه ه ــد. بدن باش
ــاد  ــا ابع ــل می بایســت به صــورت شــبرنگ و ب ــم ذی ــد عالمت گذاری شــده باشــند. عالی بای

ــود. ــب ش ــانی نص ــای آتش نش ــر روی درب جعبه ه ــب ب مناس

شکل 3-16

2-4-5: فاصلــه عمــودی مرکــز قرقــره شــیلنگ جعبــه آتش نشــانی تــا کــف تمام شــده بایــد 140 تــا 
160 ســانتی متر در نظــر گرفتــه شــود.

ــد و  ــر باش ــت 1 میلی مت ــانی می بایس ــای آتش نش ــه جعبه ه ــه بدن ــت ورق ــل ضخام 3-4-5: حداق
درصــورت کاهــش میــزان ضخامــت بــه کمتــر از 1 میلی متــر، جهــت تأییــد مقاومــت بدنــه 
بایــد تســت های عنوان شــده در اســتاندارد بــر روی آن صــورت پذیرفتــه و عملکــرد آن بررســی 

و بــه تأییــد رســیده باشــد.

ــه  ــد هرگون ــوده و فاق ــو ب ــورت آسان بازش ــت به ص ــانی می بایس ــای آتش نش ــل جعبه ه 4-4-5: قف
ــد. کلید باش

5-4-5: اتصــال شــیلنگ الســتیکی نیمه ســخت بــه شــیر انشــعاب مربوطــه، بایــد به صــورت پرســی 
)پکیجــی( و مقــاوم در مــورد نشــتی آب بــوده و هم ســایز بــا شــیلنگ انتخــاب شــود.

6-4-5: کلیه اتصاالت شیلنگ آتش نشانی باید در برابر نشتی مقاوم باشد.

ــتفاده از  ــورت اس ــد. درص ــز باش ــگ قرم ــه رن ــد ب ــدور بای ــانی حتی المق ــه آتش نش 7-4-5: جعب
ــون آن  ــوار پیرام ــگ دی ــا رن ــه ب ــه ای انتخــاب شــود ک ــد به گون ــگ بای ــر، رن رنگ هــای دیگ

ــد. ــخیص باش ــل تش ــادگی قاب ــه به س ــوی ک ــوده، به نح ــاوت ب متف

8-4-5: پیشــنهاد می شــود درصــورت نیــاز بــه نصــب خاموش کننــده قابــل حمــل در مجــاورت جعبــه 
ــل  ــن دارای مح ــای دو کابی ــده، از جعبه ه ــت از خاموش کنن ــور حفاظ ــانی، به منظ آتش نش

مخصــوص نصــب خاموش کننــده اســتفاده شــود.
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6( پمپ تأمین آب آتش نشانی
1-6: طراحی و محاسبات

1-1-6: پمــپ آتش نشــانی بایــد براســاس دبــی موردنیــاز سیســتم در شــرایط حریــق و فشــار مــورد 
نیــاز دورتریــن مصرف کننــده از نظــر هیدرولیکــی انتخــاب شــود.

2-1-6: حداقــل ظرفیــت آبدهــی پمــپ آب آتش نشــانی بــرای ســاختمان های کالس S1 و S2 بایــد 
برابــر بــا دبــی موردنیــاز سیســتم اســپرینکلر و بــرای ســاختمان های کالس S3 بایــد برابــر بــا 
جمــع دبــی سیســتم اســپرینکلر بــا سیســتم لولــه ایســتاده کالس چهــار درنظــر گرفته شــود. 

آب دهــی ایــن پمپ هــا بایــد مطابــق بــا یکــی از اعــداد جــدول 19-3 باشــد.
جدول 19-3: میزان آب دهی پمپ های آتش نشانی

گالن در دقیقه
)gpm( 

متر مکعب در ساعت 
)h/m3(

گالن در دقیقه 
)gpm(

متر مکعب در ساعت 
)h/m3(

255/71000226/8

5011/41250283/5
10022/61500340/2
150342000453/6
20054/42500567
25056/7300680/4
300683500793/8
40090/74000907/2
45010245001020/6
500113/450001134

تذکــر: ســنجش و انتخــاب پمــپ آب آتش نشــانی براســاس تــوان الکتریکــی الکتروموتــور )کیلــووات، اســب بخــار و غیره( 

غیــر اصولی اســت.

3-1-6: بــرای هــر سیســتم آتش نشــانی آبــی، بایــد دو پمــپ اصلــی درنظــر گرفتــه شــود. هــر کــدام 
از دو پمــپ بایــد تــوان تأمیــن ظرفیــت سیســتم را به طــور کامــل داشــته و یکــی از پمپ هــا 

رزرو دیگــری اســت.

4-1-6: درصورتــی کــه بنابــه دالیلــی، پمــپ اول از کار بیفتــد، پمــپ دوم بایــد به صــورت خــودکار وارد 
مــدار شــود.

5-1-6: درصــورت اســتفاده از پمــپ آب آتش نشــانی فهرست شــده، درنظــر گرفتــن یــک پمــپ کافــی 
ست. ا

ــپ  ــک پم ــه ی ــز ب ــد مجه ــی، بای ــپ اصل ــر دو پم ــی، عالوه ب ــانی آب ــتم آتش نش ــر سیس 6-1-6: ه
ــی شــبکه لوله کشــی باشــد. ــت فشــارهای جزی ــن اف ــت تأمی ــی جه جوک

ــان  ــر از جری ــد کمت ــی آن بای ــی و دب ــای اصل ــدازه پمپ ه ــد هم ان ــی بای ــپ جوک ــار پم 7-1-6: فش
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خروجــی از یــک اســپرینکلر در سیســتم، درنظــر گرفتــه شــود.

8-1-6: در ســاختمان های گــروه S3، پمــپ آتش نشــانی بایــد به صــورت پکیــج موردتأییــد ســازمان 
آتش نشــانی باشــد.

9-1-6: در ســاختمان هایی کــه مطابــق دســتورالعمل ملــزم بــه اجــرای سیســتم تأمین تــوان اضطراری 
ــاب و  ــا در انتخ ــی از پمپ ه ــل یک ــاز حداق ــوان موردنی ــد ت ــتند، بای ــور( هس ــزل ژنرات )دی

طراحجــی دیــزل ژنراتــور لحــاظ شــود.

10-1-6: در کلیــه شــرایط، پمــپ / پمپ هــای آتش نشــانی بایــد هــم توســط سیســتم بــرق شــهری و 
هــم توســط سیســتم بــرق اضطــراری تغذیــه شــوند. در غیــر ایــن صــورت بایــد محــرک یکی 

از پمپ هــا، موتــور دیــزل باشــد.

11-1-6: درصــورت تغذیــه پمــپ / پمپ هــای آتش نشــانی از دیــزل ژنراتــور، مســیر تغذیــه و تابلــوی 
فرمــان پمپ هــا بایــد از یکدیگــر مســتقل بــوده و از مســیر امــن عبــور داده شــود. در ایــن 
شــرایط هــر دو تابلــوی فرمــان پمــپ / پمپ هــا، بایــد به صــورت خــودکار هــم از سیســتم 
بــرق اصلــی و هــم ازطریــق دیــزل ژنراتــور تغذیــه شــود. نحــوه اجــرای سیســتم برق رســانی 

در ایــن شــرایط بایــد مطابــق بــا شــکل 17-3 باشــد.

شکل 17-3: نحوه اجرای سیستم برق رسانی پمپ از دیزل ژنراتور

12-1-6: حجــم مخــزن ســوخت پمــپ یــا ژنراتــور دیــزل بایــد بــه ازای هــر کیلــووات تــوان پمــپ، 5 
لیتــر درنظــر گرفتــه شــده و بــرای مقــدار نهایــی محاسبه شــده، 10% ضریــب اطمینــان نیــز 

لحــاظ شــود.

 MICC ــا ــق ی ــاوم حری ــوع مق ــد از ن ــرو بای ــد نی ــا و مول ــن پمپ ه ــی بی ــای ارتباط 13-1-6: کابل ه
 )Maintenance Free( باشــند. باتری هــای موتــور دیــزل بایــد از نــوع بی نیــاز بــه نگــه داری

. شند با
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14-1-6: ســایز خطــوط مکــش و دهــش پمــپ بایــد براســاس کاتالــوگ و مشــخصات فنــی ســازنده 
پمــپ انتخــاب شــود.

15-1-6: ســایز کلکتــور خروجــی پمــپ بایــد براســاس رایزرهــای متصــل بــه آن انتخــاب شــده و یک ســایز 
از بزرگ تریــن رایــزر بیشــتر انتخــاب شــده و حداقــل 4 اینــچ درنظــر گرفتــه شــود. درصورتــی کــه تعــداد 

رایزرهــای متصــل بــه کلکتــور خروجــی بیــش از 3 عــدد باشــد می تــوان از رابطــه ذیــل اســتفاده نمــود:

2 2 2 1/ 2
collector 1 2 3D (D D D ...)= + + +

16-1-6: ســایز کلکتورهــای ورودی پمــپ بایــد یــک ســایز بیشــتر از کلکتــور خروجــی درنظــر گرفتــه شــده و 
حداقــل 5 اینــچ باشــد. انشــعاب میــان مخــزن و کلکتــور ورودی پمــپ بایــد هم ســایز بــا کلکتــور لحــاظ 

. د شو
17-1-6: جهــت اطــالع از وضعیــت آمــاده به کاربــودن پمــپ آتش نشــانی، بایــد تمهیداتــی درنظــر گرفتــه 
شــود تــا هرگونــه اختــالل یــا قطعــی در سیســتم مــدار تغذیــه بــرق شــهر پمپ هــا، منجــر بــه نمایــش 

هشــدار خطــا بــر روی پانــل اعــالم حریــق شــود.
18-1-6: پمــپ آتش نشــانی، همــواره بایــد در تــراز ارتفاعــی پایین تــر نســبت بــه مرکــز مخــزن ذخیــره آب 
قــرار گیــرد مگــر آنکــه پمــپ مذکــور، به منظــور مکــش آب از تــراز پایین تــر نســبت بــه مخــزن، فهرســت 

.)Vertical Shaft Turbine شــده باشــد )نظیــر پمپ هــای
19-1-6: محــل نصــب پمــپ آتش نشــانی بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه ابعــاد مناســب داشــته و 

دسترســی بــه آن آســان و امــکان تعمیــرات و نگــه داری آن فراهــم باشــد.
20-1-6: محل نصب پمپ آتش نشانی باید به شبکه بارنده مناسب مجهز باشد.

21-1-6: محــل نصــب پمپ هــای آتش نشــانی و ســایر ادوات مربوطــه نظــری پانــل کنترلــی آن و قســمت 
تغذیــه بــرق، بایــد در برابــر آســیب فیزیکــی، آب گرفتگــی، آتــش، حــرارت زیــاد، وزش شــدید بــاد، یخ زدگی 

و ســایر شــرایط مخــرب محیطــی، به طــور مناســب محافظت شــود.
22-1-6: درصورتــی کــه پمــپ در قســمتی از ســاختمان واقــع شــود کــه احتمــال وقــوع آتش ســوزی در آن 
وجــود دارد، ایــن فضــا بایــد بــا مصالــح مقــاوم در برابــر حریــق به طــور مناســب، از ســایر قســمت های 

ســاختمان تفکیک شــود.
ــزات  ــه و در مجــاورت تجهی 23-1-6: درصــورت نصــب پمپ هــای آتش نشــانی داخــل فضــای موتورخان
ــمت های  ــایر قس ــب، از س ــی مناس ــح بنای ــط مصال ــد توس ــب آن بای ــل نص ــر، مح ــتعال دیگ ــل اش قاب

ــود. ــدی ش ــدا و حوزه بن ــل ج ــور کام ــه به ط موتورخان
24-1-6: نصب تجهیزات توزیع آب بهداشتی ساختمان، در کنار پمپ های آتش نشانی، مجاز است.

ــه ای  ــپ، به گون ــات پم ــل وزن و ارتعاش ــن تحم ــوده و ضم ــتحکم ب ــد مس ــا بای ــی پمپ ه 25-1-6: شاس
نصــب و اجــرا شــود کــه از انتقــال ایــن ارتعاشــات بــه ســازه ســاختمان تــا حــد ممکــن اجتنــاب شــود.
ــا  ــد خوان ــد دارای برچســب مشــخصات باشــند. ایــن برچســب بای 26-1-6: پمپ هــای آتش نشــانی بای

بــوده و در برابــر خوردگــی و آســیب فیزیکــی مقــاوم باشــد.
ــای  ــایر پمپ ه ــب از س ــانه های مناس ــا نش ــم ی ــگ، عالئ ــط رن ــد توس ــانی بای ــپ آتش نش 27-1-6: پم

ــل تشــخیص باشــد. ســاختمانی مجــزا شــده و به ســادگی قاب
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2-6: نصب و اجرا
1-2-6: اتاق پمپ یا ژنراتور دیزل باید به تهویه مناسب مجهز باشد.

ــه و توســط  ــرق به صــورت جداگان ــه پمپ هــای آتش نشــانی، بایــد بعــد از کنتــور ب 2-2-6: برق رســانی ب
فیــوز مخصــوص آتش نشــانی صــورت پذیــرد )شــکل 3-18(.

شکل 18-3: برق رسانی سامانه های ایمنی و آتش نشانی

3-2-6: بر روی کلکتور خروجی باید متعلقات کنترل و پایش مناسب، نظیر پرشر سوئیچ، مانومتر فشار، شیر 
تست و تخلیه و اتصال مخزن دیافراگمی درنظر گرفته شود.

4-2-6: سایز شیر تست و تخلیه پمپ، باید مطابق با بند 20-3-4 باشد.

5-2-6: محدوده فشار مانومتر نصب شده روی کلکتور خروجی، باید متناسب با فشار نامی پمپ انتخاب 
شود.

6-2-6: برروی کلکتور خروجی، پمپ، باید یک انشعاب آب شهر با سایز حداقل 1 اینچ درنظر گرفته شود.

7-2-6: در کلیه قسمت هایی که شبکه آب آتش نشانی به نحوی با آب مصرفی در ارتباط است نظیر 
انشعاب آب شهر و اتصال مخزن مشترک به کلکتور ورودی پمپ، باید از شیر یک طرفه دوتایی 

استفاده شود.

8-2-6: در قسمت مکش پمپ، باید یک شیر قطع کن جریان از نوع دروازه ای و یک صافی مناسب نصب 
شود. در ساختمان های کالس S2 و S3 شیر قطع کن خط مکش باید از نوع OS&Y باشد.

9-2-6: در قسمت دهش پمپ، باید یک شیر یک طرفه و یک شیر قطع کن جریان نصب شود.

10-2-6: جهت تست و تخلیه سیستم، شیر تست با سایز حداقل 2 اینچ باید درنظر گرفته شود. لوله 
خروجی شیر تست باید به نحو مناسب به شبکه درین سیستم اطفای حریق متصل شود.

11-2-6: جهت جلوگیری از ضربات و فشارهای ناشی از عملکرد پمپ ها، باید یک منبع دیافراگمی با ظرفیت 
مناسب، متصل به کلکتور خروجی درنظر گرفته شود.

12-2-6: تابلوی برق پمپ ها باید IP حداقل 54 داشته باشد.

ــا  ــه پمپ ه ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــانی بای ــپ آتش نش ــوئیچ های پم ــر س ــم پرش 13-2-6: تنظی
به درســتی وارد مــدار شــوند. ازکارافتــادن و قطع شــدن ســوییچ پمــپ اصلــی نبایــد منجــر 

ــدی شــود. ــی ســوئیچ های بع ــادن احتمال ــه ازکارافت ب
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ــوع  ــد از ن ــروه S1 و S2 بای ــرای ســاختمان های گ 14-2-6: پرشــر ســوئیچ پمپ هــای آتش نشــانی ب
اســتاندارد و بــرای ســاختمان های گــروه S3 از نــوع فهرســت شــده باشــد.

15-2-6: در هنــگام لوله کشــی قســمت مکــش پمــپ، بایــد ارتفــاع مکــش پمــپ محاســبه  شــده و 
در انتخــاب پمــپ لحــاظ شــود.

7( مخازن
مخــزن ذخیــره آب آتش نشــانی می توانــد از نــوع فلــزی یــا پلی اتیلنــی چندالیــه بــوده و محــل    :7-1
قرارگیــری آن بســته بــه شــرایط محیطــی می توانــد متفــاوت باشــد. اســتفاده از منابــع بتنــی 

مدفــون در زمیــن، بالمانــع اســت.

اگــر منابــع ذخیــره آب آتش نشــانی در معــرض عوامــل جــوی قــرار داشــته باشــد، بایــد به شــکل    :7-2
مناســب در برابــر صدمــات فیزیکــی و یخ زدگــی محافظــت گــردد.

ــایر  ــه و س ــپ خان ــه، پم ــل موتورخان ــام، داخ ــانی روی ب ــره آب آتش نش ــزن ذخی ــب مخ نص   :7-3
قســمت های ســاختمان بــه شــرط رعایــت اصــول مهندســی مرتبــط ازقبیــل تحمــل وزن توســط 
ســازه در شــرایط عــادی یــا زلزلــه و حریــق، بالمانــع اســت. محــل نصــب ایــن منابــع بایــد عــاری 
از مــواد قابــل اشــتعال بــوده یــا به گونــه ای مناســب در برابــر آتــش محافظــت گــردد. هم چنیــن 

بایــد تمهیــدات مناســب، در ســازه محــل نصــب مخــزن در ســاختنمان لحــاظ گــردد.

استفاده از استخرها، منابع روباز یا چاه به عنوان تنها مخزن ذخیره آب آتش نشانی مجاز نیست.   :7-4

ــرات مخــزن،  ــره آب و انجــام تعمی ــزان ذخی به منظــور بررســی وضعیــت مخــزن، آگاهــی از می   :7-5
بایــد یــک دریچــه انســان رو بــا ابعــاد مناســب روی بدنــه مخــزن ایجــاد شــده و به راحتــی قابــل 

دســترس باشــد.
دریچــه آدم روی مخــزن بایــد در زمــان بســته بودن کامــالً هوابنــده بــوده و در برابــر نفــوذ مــواد    :7-6

ــوده، حشــرات و کرم هــا کامــالً حفاظــت شــود. آل
ــه شــده و درصــورت  ــد درنظــر گرفت ــزان آب مخــزن، بای تمهیــدات مناســب جهــت پایــش می   :7-7
کاهــش ســطح آب مخــزن بــه کمتــر از حــد مجــاز و موردنیــاز سیســتم آتش نشــانی، ســیگنال 

خطــا بــه سیســتم اعــالم حریــق ارســال شــود.
مخــزن بایــد در پایین تریــن نقطــه، لولــه تخلیــه آب داشــته باشــد. ایــن لولــه بایــد به گونــه ای    :7-8
باشــد کــه بــا باز کــردن شــیر آب بتــوان کل آب مخــزن را تخلیــه نمــود. انتهــای لولــه تخلیــه بایــد 
دســت کم 15 ســانتی متر باالتــر و دورتــر از کفشــوی یــا هــر نقطــه تخلیــه دیگــر باشــد. انتهــای 
لولــه تخلیــه نبایــد قابــل اتصــال بــه شــیلنگ بــوده و بایــد بــا تــوری مقــاوم در برابــر خوردگــی 

محافظــت شــود.
اســتفاده از مخــزن مشــترک جهــت تأمیــن آب بهداشــتی و آب آتش نشــانی ســاختمان، مجــاز    :7-9
اســت. در ایــن شــرایط بایــد حجــم موردنیــاز هــر دو مخــزن محاســبه و بــا هــم جمــع شــود.
در اجــرای مخــزن ذخیــره مشــترک، کلیــه نــکات مربــوط بــه مخــازن آب بهداشــتی منــدرج در    :7-10

ــردد. ــد رعایــت گ ــی ســاختمان، بای ــررات مل مباحــث چهاردهــم و شــانزدهم مق
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11-7: انشــعاب ورودی مخــزن بایــد مجهــز بــه شــیر شــناور مکانیکــی باشــد. به کارگیــری شــیرهای برقــی، 
ــرد نامناســب آن هــا وجــود دارد  ــا عملک ــی ی ــکان خراب ــه ام ــره ک ــده ســطح آب و غی کنترل کنن

جهــت کنتــرل پر شــدن مخــزن، مجــاز نیســت.
ــی آلودگــی شــبکه آب  ــه ورود احتمال ــه ممکــن اســت منجــر ب ــه اتصــاالت و انشــعاباتی ک کلی   :7-12
ــد. ــی باش ــه دوتای ــیر یک طرف ــه ش ــز ب ــد مجه ــود، بای ــترک ش ــزن مش ــل مخ ــه داخ ــانی ب آتش نش

جهــت حفــظ کارایــی و راندمــان پمــپ آب آتش نشــانی، لولــه مکــش از مخــزن بایــد به گونــه ای    :7-13
ــوده و از  ــه ای ب ــزم ضدگرداب ــی مخــزن دارای مکانی ــه در قســمت داخل طراحــی و اجــرا شــود ک

ــد. ــل آی ــری به عم ــان( جلوگی ــدن جری ــه )مغشوش ش ــدن گرداب پدیدآم
حجــم مخــزن آب آتش نشــانی بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه دبــی آب موردنیــاز سیســتم    :7-14
اطفــای حریــق آبــی ســاختمان را )مطابــق بنــد 6-1-2( تــا زمــان رســیدن نیروهــای آتش نشــانی، 

ــن نماید. تأمی
درصــورت اخــذ انشــعاب کمکــی مخصــوص تأمیــن آب آتش نشــانی از ســازمان آب و فاضــالب    :7-15

تهــران، می تــوان بســته بــه ســایز انشــعاب اخذشــده، حجــم مخــزن را کاهــش داد.
ــره آب  ــزن ذخی ــم مخ ــوان در حج ــریع، می ت ــش س ــپرینکلرهای واکن ــتفاده از اس ــورت اس درص   :7-16
ــود. ــی نم ــط صرفه جوی ــن ضواب ــمت 9-7-4 ای ــدرج در قس ــرایط من ــق ش ــانی، مطاب آتش نش
حداقــل حجــم مخــزن ذخیــره آب، بایــد مطابــق بــا جــداول 20-3 و 21-3 باشــد. مقادیــر مذکــور    :7-17
ــه تفکیــک منطقــه شــهرداری ســاختمان موردنظــر، ســایز انشــعاب کمکــی  در ایــن جــداول ب
آتش نشــانی، نــوع اســپرینکلر استفاده شــده در ســاختمان، گــروه ســاختمان و هم چنیــن گــروه 

خطــر تصــرف محاســبه شــده اســت.
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S2 و S1 جدول 20-3: ظرفیت مخزن ذخیره آب آتش نشانی برای ساختمان های گروه

منطقه شهرداری
سایز لوله پرکن کمکی 

آتش نشانی

ظرفیت مخزن برحسب لیتر براساس گروه خطر و نوع اسپرینکلر

خطر معمولی گروه 2خطر معمولی گروه 1کم خطر
واکنش سریعاستانداردواکنش سریعاستانداردواکنش سریعاستاندارد

مناطق 5، 6، 7، 8، 
 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9

16 و 17

850051001280077001700010200فاقد لوله کمکی

 0/5 in830049001250074001680010000
 0/75 in78004400120006900163009500

 1 in74004000117006600159009100
 1/5 in62002800105005400147007900
 2 in4100300083003200126005800

مناطق 1، 2، 3، 4، 
15 و 18

960058001450087001930011600فاقد لوله کمکی
 0/5 in940055001420084001900011300
 0/75 in880050001360079001850010800

 1 in840046001320074001810010300
 1/5 in70003200119006100167009000
 2 in4600300095003700143006600

مناطق 13، 19، 
 21 ،20 
و 22

11300680017000102002270013600فاقد لوله کمکی
 0/5 in1100065001670099002230013300
 0/75 in1040059001610093002170012700

 1 in990054001560088002120012200
 1/5 in830038001400072001960010600
 2 in55003000111004300168007700
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 S3 جدول 21-3: ظرفیت مخزن ذخیره آب آتش نشانی برای ساختمان های گروه

منطقه شهرداری
سایز لوله پرکن کمکی 

آتش نشانی

ظرفیت مخزن برحسب لیتر براساس گروه خطر و نوع اسپرینکلر

خطر معمولی گروه 2خطر معمولی گروه 1کم خطر
واکنش سریعاستانداردواکنش سریعاستانداردواکنش سریعاستاندارد

مناطق 5، 6، 7، 8، 
 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9

16 و 17

142001080018400133002270015900فاقد لوله کمکی

 0/5 in139001050018200131002240015600
 0/75 in135001010017700126002200015200

 1 in13100970017300122002160014800
 1/5 in11900850016100110002040013600
 2 in980064001400089001830011500

مناطق 1، 2، 3، 4، 
15 و 18

161001220020900151002570018000فاقد لوله کمکی
 0/5 in158001190020600148002540017700
 0/75 in153001140020100143002490017200

 1 in148001100019700139002450016800
 1/5 in13500960018300125002310015400
 2 in11100720015900101002070013000

مناطق 13، 19، 
 21 ،20 
و 22

189001440024600178003020021200فاقد لوله کمکی
 0/5 in180001340023600168002930020200
 0/75 in175001290023100163002880019700

 1 in159001130021500147002720018100
 1/5 in159001130021500147002720018100
 2 in13000850018700119002440015300

تذکـر مهـم: کلیـه اعداد منـدرج در سـتون های مربوط به اسـپرینکلر واکنش سـریع در جـداول 20-3 و 3-21 
بـا فـرض ارتفـاع سـقف 3 متـر محاسـبه و نگارش شـده اند؛ برای سـقف های بـا ارتفاع غیـر از 3 متـر، باید 
براسـاس بند 9-7-4 این دسـتورالعمل، محاسـبات آب موردنیاز سیسـتم و حجم مخزن ذخیره، اصالح شود.
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مقدمه

رشــد روزافــزون جمعیــت و نیــاز بــه مســکن و هم چنیــن گســترش اماکــن اداری، تجــاری و ... در 
کالن شــهر تهــران، افزایــش ساخت وســاز را بــه دنبــال داشــته اســت. بــا اســتناد بــه آمــار و ارقــام حــوادث 
ارجاع شــده بــه ایــن ســازمان، متأســفانه عــدم آگاهــی از اصــول ایمنــی ســاختمان ها و بعضــًا کوتاهــی 
افــراد مســئول، هرســاله حــوادث و ســوانح تلــخ بســیاری را موجــب شــده و خســارات مالــی و جانــی 

فراوانــی بــه شــهروندان محتــرم تحمیــل می نمایــد.

از ایــن رو ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران بــر آن شــده اســت تــا بــا کنتــرل 
ــر رعایــت اصــول ایمنــی در طراحــی و اجــرای ســاختمان ها، ضمــن بهبــود ساخت وســازها،  و نظــارت ب
آســایش شــهروندان را تأمیــن نمایــد. در ایــن راســتا گــردآوری ضوابــط و مقــررات ایمنــی ســاختمان در 
دســتور کار معاونــت پیشــگیری و حفاظــت از حریــق ایــن ســازمان قــرار گرفته اســت تا ضمــن راهپیمایی 
مســئولین محتــرم دفاتــر فنــی و مهندســین گرامــی، بســتر مناســبی جهــت اطالع رســانی بــه اربابــان 

رجــوع فراهــم آیــد.

مجموعــه ضوابــط و مقــررات ایمنــی آتش نشــانی، در ســه بخــش ضوابــط ایمنــی معمــاری، ضوابط 
ایمنــی تأسیســات مکانیکــی و ضوابــط ایمنــی تأسیســات الکتریکی گردآوری شــده اســت.

ضوابــط سیســتم های کشــف و اعــالم حریــق شــامل انتخــاب انــواع کاشــف ها، کارکــرد و شــرایط 
ــزی  ــای مرک ــف، پنل ه ــای مختل ــا در فضاه ــب آن ه ــی و نص ــی، جانمای ــوه طراح ــا، نح ــتفاده آن ه اس
ــاس دو  ــط براس ــن ضواب ــد. ای ــک و ... می باش ــتی و اتوماتی ــدار دس ــتم های هش ــق، سیس ــالم حری اع
اســتاندارد معتبــر و مرتبــط NFPA-72 )مجموعــه دســتورالعمل ها و اســتانداردهای ایمنــی و آتش نشــانی 
ایــاالت متحــده آمریــکا؛ فصــل اعــالم حریــق( و BS-EN54 )مجموعــه دســتورالعمل ها و اســتانداردهای 
ایمنــی و آتش نشــانی اتحادیــه اروپــا؛ فصــل اعــالم حریــق( اســتخراج شــده اســت. طراحــی و اجــرای 
سیســتم های کشــف و اعــالم حریــق توســط شــرکت های مجــری بایــد تنهــا براســاس ضوابــط ذکرشــده 
باشــد. شــرایط طراحــی بــا اســتناد بــه یکــی از اســتانداردهای ذکرشــده مــورد پذیــرش ســازمان می باشــد 
ــی از  ــک اســتاندارد و نیم ــی از ی ــروژه )نیم ــک پ ــان از هــر دو اســتاندارد در ی ــکان اســتفاده هم زم و ام

اســتاندارد دیگــر( وجــود نــدارد.

بدیهــی اســت گــردآوری چنیــن مجموعه هایــی هیــچ گاه خالــی از اشــکال نبــوده و ایــن ســازمان 
امیــد دارد تــا بــا تکیــه بــر پیشــنهادات و راهنمایی هــای ارزشــمند شــما مهندســین و مخاطبیــن گرامــی، 
بــا اصــالح و بازنویســی ایــن ضوابــط، در راســتای هرچــه بهتــر و کامل ترشــدن ایــن مجموعــه گام بــردارد.
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در پایــان، از پشــتیبانی جنــاب آقــای دکتــر خوشــزاد، مدیرعامــل محتــرم ســازمان، گــروه تحقیــق و 
مطالعــات معاونــت پیشــگیری و ســایر عزیزانــی کــه در گــردآوری و تنظیــم مجموعــه حاضــر کوشــیده اند 

ــردد. ــی می گ قدردان

معاون پیشگیری و حفاظت از حریق 

زمستان 91
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تعاریف
آژیر

وســیله ای هشــداردهنده کــه درصــورت بــروز خطــر، توســط سیســتم اعــالم حریــق فعــال شــده و با 
تولیــد صدایــی بــا قــدرت کافــی ســاکنین و متصرفــان را آگاه می ســازد.

باتری خشک
نوعی باتری که در ساخت آن از مواد شیمیایی مایع استفاده نشده باشد.

پانل مرکزی اعالم حریق
دســتگاهی اســت کــه تمــام اجــزای سیســتم اعــالم در یــک منطقــه حفاظت شــده از طریــق ایــن 
دســتگاه پایــش شــده و درصــورت دریافــت هرگونــه عالمــت بــروز آتش ســوزی یــا خرابــی، ازطریــق 

ــد. ــر رســانی می کن دســتگاه های هشــداردهنده خب

تصرف های نه گانه
ــی،  ــی و مراقبت ــی، درمان ــی ـ تربیت ــکونی، آموزش ــای مس ــامل تصرف ه ــه ش ــای نه گان تصرف ه
ــز  ــای مخاطره آمی ــاری و تصرف ه ــی، انب ــاری، صنعت ــبی و تج ــه ای، کس ــی، اداری و حرف تجمع

می باشــد.

تصرف کم خطر
تصرفاتــی هســتند کــه مقــدار یــا میــزان اشــتعال محتویــات آن کــم بــوده و میــزان نــرخ حــرارت 

ــی آن هــا، پاییــن اســت. آزادشــده از حریق هــای احتمال

تصرف میان خطر )گروه 1(
تصرفاتــی کــه میــزان احتــراق در آن هــا کــم، مقــدار مــواد ســوختنی متوســط و اتفــاق توده هــای 
مــواد ســوختنی از 2/4 متــر بیشــتر نباشــد. در ایــن تصرفــات حریق هــای بــا نــرخ آزادســازی حرارتی 

متوســط مــورد انتظار اســت.

تصرف میان خطر )گروه 2(
تصرفاتــی کــه مقــدار و قابلیــت احتــراق محتویــات متوســط تــا زیــاد اســت و ارتفــاع توده هــای 
محتویــات بــا نــرخ احتــراق متوســط بیــش از 3/66 متــر و ارتفــاع توده هــای محتویــات بــا نــرخ 

اشــتعال بــاال، بیــش از 2/4 متــر اســت.

تصرف پرخطر )گروه 1(
تصرفاتــی کــه قابلیــت احتــراق محتویــات بســیار باال بــوده و گــرد و خــاک، پــرز و ضایعــات موجود، 
منجــر بــه ایجــاد حریق هــای بــا قابلیــت گســترش ســریع و امــکان ســرایت بــاال بــا نــرخ بــاالی 
آزادســازی حــرارت می شــوند. در ایــن تصرفــات مایعــات قابــل اشــتعال وجــود نداشــته یــا انــدک 

اســت.

تصرف پرخطر )گروه 2(
تصرفاتــی بــا مقادیــر متوســط یــا بــاالی مایعــات قابــل احتــراق یــا قابــل اشــتعال یــا تصرفاتــی کــه 

حفاظــت از مــواد قابــل احتــراق بســیار مهــم و گســترده اســت.
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)LED( چراغ نشانگر حریق
چراغــی اســت کــه بــا شــدت نــور مطابــق اســتانداردهای معتبــر و بــا رنگ مشــخص جهــت آگاهی 

افــراد حاضــر در محیــط حفاظــت شــده مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

)smoke resistant door( درب دودبند
ــوال و دیگــر متعلقــات می باشــد کــه از حرکــت دود توســط محدود کــردن  ترکیبــی از درب، قــاب، ل

مقــدار هوایــی کــه می توانــد از میــان درب هــای بازشــو عبــور کنــد، جلوگیــری می کنــد.

)fire door( درب مقاوم حریق
دربـی کـه با انجـام »آزمایش حریق اسـتاندارد« حائز شـرایط مقاومـت و محافظت در برابـر حریق در 

مدت زمان مشـخص باشـد.

دریچه های دمنده
دریچه هــای ســقفی یــا دیــواری کــه جهــت دمیــدن هــوای تــازه ازطریــق دســتگاه های هواســاز، 

کولــر، فــن فشــار مثبــت یــا هــوای تــازه بــه داخــل فضــا، در نظــر گرفتــه می شــود.

)db( دسی بل
P محاسـبه می گـردد. 

1
/10logP

2
=db واحـد لگاریتمـی سنجش شـدن صـورت می باشـد و از فرمـول

تـوان صـوت مرجـع در واحد سـطح 
 
P

1
P تـوان صـوت موردنظـر در واحـد سـطح و 

2
در ایـن فرمـول 

می باشـد.

دیوار کاذب
جداکننده هایـی از جنـس چـوب، پی وی سـی یـا مصالح سـاختمانی سـبک کـه به صـورت موقتی یا 

دائـم، تفکیک نسـبی فضاهـا را انجـام می دهند.

)fire compartment( منطقه حریق
یـک فضای بسـته در داخل سـاختمان که توسـط جداکننده هـای مقاوم حریـق مانند دیـوار و درب از 

دیگر قسـمت های آن جدا شـده باشـد.

)fire zone( زون اعالم حریق
منطقـه ای شـامل یـک یا چند فضا کـه با توجه به کاربری فضاها و گسـتردگی آن ها مشـخص شـده 
و شـامل ادوات اعـالم حریـق نظیـر کاشـف، شسـتی و ... بـوده و در پانل مرکـزی به صـورت جداگانه 

می شـود. تعریف 
هر زون اعالم حریق باید دارای شرایط زیر باشد:

� مساحت هر زون اعالم حریق نباید از 1600 متر مربع تجاوز کند.	

� حداکثر مسافت طی شده در داخل یک زون تا محل حریق نباید از 60 متر مربع تجاوز نماید.	

� هر طبقه باید حداقل یک زون در نظر گرفته شود.	

� در سیســتم کانونشــنال )conventional( اگــر چنــد منطقــه حریــق در یــک زون اعــالم حریــق 	
درنظــر گرفتــه شــده اســت.

� مجموع مساحت کل هر زون نباید از 400 متر مربع بیشتر شود.	
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� ــد 	 ــدی( بای ــدون حوزه بن ــودی )ب ــفت های عم ــر ش ــا دیگ ــور ی ــفت های آسانس ــا، ش پلکان ه
ــه شــناخته شــوند. به صــورت زون هــای جداگان

� در مکان هایــی کــه در آن از سیســتم کشــف و اعــالم حریــق آدرس پذیــر اســتفاده شــده اســت 	
بــروز دو خطــا در سیســتم نبایــد موجــب ایــن شــود کــه منطقــه حفاظت شــده ای بــا مســاحت 

بیــش از 100هــزار متــر مربــع از مــدار خــارج شــود.

)fire alarm system( سیستم کشف و اعالم حریق
سیسـتمی متشـکل از دسـتگاه های کشـف، آژیرهـا، چراغ هـای هشـداردهنده و ماژول های مختلف 
کـه درصـورت بـروز حریـق، در کمتریـن زمـان ممکن آن را کشـف کـرده و ضمن آگاه سـازی سـاکنان و 
متصرفـان از خطـر، می تواند فعال سـازی سیسـتم های تهویه، اطفـای اتوماتیک، کنترل آسانسـور، باز 

و بسـته کردن دمپرهـای آتـش و دود و عملیاتـی از ایـن قبیل را انجـام دهد.

سیستم اعالم حریق خودکار
ایـن سیسـتم عـالم بر شسـتی و زنـگ، آژیـر دارای کاشـف های اتوماتیـک )دود، حـرارت و شـعله( و 
هم چنیـن یـک تابلـو کنتـرل مرکـزی می باشـد کـه عالوه بـر اعـالم دسـتی، امـکان اعـالم اتوماتیـک 
آتش سـوزی )در اثـر دریافـت حـرارت، دود و ... ناشـی از آتش سـوزی( و هم چنین نشـان دهنده طبقه 
و بخش یا حتی فضایی که آتش سـوزی از آن محل شـروع شـده اسـت را دارد. درواقع یک سیسـتم 
اتوماتیـک بـه کمک میکروپروسسـور کلیـه فضاهای موردنظـر را به صـورت دائمی کنتـرل و حفاظت 

می نمایـد. این سیسـتم نقـش مهمـی در جلوگیری از توسـعه آتش سـوزی دارد.

سیستم اعالم حریق متعارف
نوعـی از دسـتگاه ها و تجهیـزات خـودکار اعـالم حریق می باشـد کـه سـیگنال الکتریکی آن هـا از نوع 

آنالـوگ )غیردیجیتـال( می باشـد. ایـن نـوع سیسـتم بـه دو روش طراحـی و اجرا می شـود.

� الف( سیستم اعالم حریق با قابلیت عملکرد آژیر یا زنگ مختص زون )زونال(	

� ب( سیتسم اعالم حریق با قابلیت عملکرد هم زمانی کلیه زنگ ها یا آژیرها	
در این سیسـتم برحسـب نیاز به چند منطقه )زون( تقسـیم می شـود. هر منطقه توسـط دو زوج سیم 
)کابـل( کاشـف ها، شسـتی ها و زنگ هـا را پوشـش  می دهـد که مـدار اعالم حریـق مسـتقل دارد. به 

محـض شـروع آتـش در بنـا، زنگ یا آژیـر تمام منطقه ها بـه صـدا در خواهد آمد.

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر
در ایـن سیسـتم تمـام ِاِلمان هـای بـه کار گرفته شـده ازقبیـل کاشـف ها، زنـگ، ماژول هـای ورودی و 
خروجـی توسـط یـک کـد یـا آدرس منحصربه فـرد بـوده و پانـل کنترلـی، اتـاق یـا محـل موردنظر را 
بـا همـان کـد یـا آدرس شناسـایی کـرده و شـرایط آن را همراه بـا اطالعـات توصیفی بـر روی صفحه 
نمایشـگر جهت اسـتفاده و هدایت سـریع مسـئولین ایمنی یا سـاکنین به نمایش می گذارد. عالوه بر 
مـوارد فـوق بـه دلیل برخـورداری ایـن سیسـتم ها از امکانات ویـژه سـطوح مختلف ایمنـی را تأمین 
می نمایـد؛ بنابراین الزم اسـت در انتخاب برند، متناسـب با نوع و شـرایط کاربـری مطالعات الزم جهت 

آگاهـی از امکانـات و قابلیت هـای آن هـا به عمـل آید.
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سیستم اعالم حریق دستی
در ایـن سیسـتم تعـدادی شسـتی و زنـگ در نقـاط موردنظـر نصب و توسـط یـک زون مشـترک یا 
مسـتقل، بـه منبـع تغذیه متصل می گـردد. در حالت عادی شسـتی ها باز بـوده و جریـان از مدار عبور 
نمی نمایـد. درصورتـی کـه یکـی از شسـتی ها فعـال شـود، جریـان در مـدار برقـرار و کلیـه زنگ ها یا 
آژیرهـا در زون مشـترک فعال خواهند شـد. زون مسـتقل هر شسـتی فقط زنگ یـا زنگ های مربوطه 

بـه مـدار خودش را بـه صدا درمـی آورد.

)suspended ceiling( سقف کاذب
پوششـی عمومـًا از مصالـح سـبک که به وسـیله آویزهایی به سـقف اصلی متصـل می گـردد و کاربرد 
آن ایجـاد فضایـی جهت عبـور لوله هـا، کانال های تأسیسـات، کابل های بـرق و کاهش ارتفاع سـقف 

اصلی می باشـد.

شبکه بارنده خودکار )اسپرینکلر(
سیسـتم بارنـده آبـی از مجموعـه ای از مخـازن، پمپ هـا، لوله ها، شـیرها و نازل های ثابـت تخلیه آب 
)اسـپرینکلر( تشـکیل شـده اسـت. این نازل ها معموالً فیوز )الکتریکـی / مکانیکی( حسـاس حرارتی 
داشـته کـه درصـورت وقـوع حریق و رسـیدن گرمـا به آن ها عمـل کرده و با پاشـش آب ضمـن ایجاد 

منطقـه ای خنـک و مناسـب جهت فـرار سـاکنین، به عمل اطفـای حریق کمـک می کند.

شستی اعالم حریق
شسـتی اعـالم بـا قابلیـت عملکـرد در زمانـی کوتـاه، در راهروهـا و درب هـای خروجی، قسـمت های 
ورودی و محـل اجتماعـات نصـب می شـود که با فشـردن شیشـه مخصـوص، پیامی بـه مرکز کنترل 
اعـالم حریـق ارسـال و از آن پـس، عملیـات برنامه ریزی شـده در سیسـتم اعـالم حریـق، فعـال می گردد.

فاصله پیمایش
فاصله ای که فرد برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر طی می کند را مسیر پیمایش گویند.

کابل شیلدار
نوعی کابل دارای محافظ مخصوص فلزی که از القای الکترومغناطیسی به کابل جلوگیری می کند.

)fire resistance cable( کابل نسوز
کابلی که پوشـش مناسـب داشـته و می تواند به مدت حداقل دو سـاعت در مجاورت حریق با دمای 

معیـن، بدون آسـیب دیدگی و کاهش کارایی، در برابر حـرارت مقاومت نماید.

)beam detector( کاشف پرتوی
کاشـف پرتوی از دو قسـمت فرسـتنده و گیرنده )آینه( تشکیل شده که فرسـتنده وظیفه ارسال پرتوها 
و گیرنـده )آینـه( وظیفـه دریافـت )انعکاس( پرتوها را به عهده داشـته که با قطع مسـیر پرتو توسـط 
دود، فرآینـد آشکارسـازی جریـق صـورت می گیرد. حداکثر برد طولـی این نوع کاشـف 100 متر و عرض 

آن 7/5 متـر از طرفین محور پرتو می باشـد.

)combination detector( کاشف ترکیبی
ایـن نوع کاشـف  بـه افزایش مقدار مشـخصی از دما در یک زمان مشـخص در محیط وکنش نشـان 

می دهـد، ایـن کاشـف ها می توانند نـوع دما ثابت را نیز دربرداشـته باشـد.
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کاشف حرارتی ثابت
این کاشف در درجه حرارت مشخصی )مثالً 58 درجه سانتی گراد( فعال می شود.

کاشف خطی دودی
در ایـن کاشـف ها کشـف حریق در طـول یک خط صـورت می گیرد. نمونه هـای این کاشـف ها دودی 
خطـی یـا بیـم )Beam( و کابل هـای حس کننده حرارتی یا نسـل جدیـد از نوع فیبر نوری با اسـتفاده 

از امواج لیزر می باشـد.

کاشف دودی نقطه ای
ایـن نـوع کاشـف ها در مقابـل دود حاصلـه از آتش سـوزی ها یا کندسـوزی های اولیه حسـاس بوده و 

واکنش نشـان می دهند.
کاشـف های دودی بـه دو نـوع یونیزه و نوری )اپتیکال( تقسـیم می شـوند. کاشـف های دودی یونیزه 
بـه ذرات ریـز با قطر کمتر از یک میکرون دود حسـاس می باشـند و کاشـف های دودی نـوری نیز به دو 
روش مسـتقیم و غیرمسـتقیم )بـا اسـتفاده از پدیـده تفرق نور( تولید می شـود که نـوع دوم به دلیل 

حساسـیت و دقت بیشـتر و اعالم کاذب کمتر، امروز بیشـتر مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

)flame etector( کاشف شعله ای
به محض تولید گازهای داغ ناشی از آتش سوزی، انرژی تشعشعی به اشکال زیر تولید می شود:

� الف( تشعشعات مادون قرمز	

� ب( نور مرئی	

� ج( تشعشعات ماوراء بنفش	
کاشـف های شـعله ای طوری طراحی شـده اند که در مقابل این تشعشـعات واکنش نشـان می دهند 

)کاشـف ها فقط جهت تشعشـعات مادون قرمز و ماوراءبنفش طراحی و سـاخته شـده اند(.

کاشف گازی
ایـن کاشـف با اسـتفاده از حسـگرهای الکتروشـیمیایی و در نـوع قدیمی از نـوع فلز گداختـه، میزان 
انتشـار گاز موردنظـر را تشـخیص داده و درصـورت تجاوز از حـد آسـتانه )Threshold(، جهت انجام 

فرایندهـای بعـدی، بـه پانل مرکـزی اعالم خطـر می نماید.

کاشف موضعی
ایـن نـوع کاشـف بـدون نیاز بـه سیم کشـی و در مکان های کوچـک و کم جمعیت نصب شـده و عمل 

کشـف و اعالم حریق توسـط کاشـف انجام می شود.

کاشف نقطه ای
در ایـن کاشـف جـزء حس کننـده در یک نقطه مشـخص قـرار می گیرد. این کاشـف ها بیشـتر از نوع 

دودی، حرارتـی و گازی )گاز مونواکسـید کربـن، گازهای سـمی و گازهای قابل انفجار( می باشـد.

کاشف نمونه گیر
ایـن نـوع کاشـف هوای موجـود در محـل را به وسـیله لوله هایی که به دسـتگاه مرکزی متصل اسـت 
ازطریـق پمـپ یـا جریان هـوای کانال های تهویه مکش نموده و آن را آنالیز می نماید و از سـه قسـمت 
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زیر تشـکیل می گردد:

� الف( دستگاه مرکزی که حس کننده دود درون آن قرار دارد.	

� ب( لوله های انتقال دهنده دود از نقاط موردنظریه دستگاه مرکزی.	

� ج( پمپ مکش جهت مکیدن هوا و عبوردادن هوا از نقاط موردنظر به داخل دستگاه مرکزی.	

)raised floor( کف کاذب
فضـای روی کـف سـاختمان که معموالً به منظور عبور تأسیسـات الکتریکی و مکانیکـی ایجاد می گردد 
و معمـوالً در بناهایـی نظیـر سـاختمان های مـدرن اداری، مخابرات، مرکـز داده هـا )data center( یا 

سـکوهای نمایش وجـود دارد. ارتفـاع کف های کاذب بیـن 1200-50 میلی متر می باشـد.

گواهی نامه معتبر
رجوع شود به بند 1-5

مراجع مورد تأیید
رجوع شود به بند 1-10

مساحت تحت پوشش کاشف
مسـاحت ناحیـه ای کـه هر کاشـف حریـق می تواند تحـت نظارت داشـته و درصـورت بـروز حریق در 

ناحیـه مذکور، توانایی کشـف آنـرا دارد.

میانجی )اینترفیس(
در سیسـتم های اعـالم حریق در هـر دوگونه آدرس پذیر یا متعـارف، می توان از تجهیـزات جانبی با نام 
»میانجـی« )اینترفیـس( یـا ماژول )واسـطه( به منظور ایجـاد ارتباط و هدایت سیسـتم های جنبی در 
یـک تصـرف ماننـد آسانسـور، پمپ های آتش نشـانی، دمنده های فشـار مثبت، اگزاسـت فن و سـایر 
تجهیزاتـی کـه الزم اسـت از سیسـتم اعـالم حریق فرمان گرفته و خاموش یا روشـن شـوند، اسـتفاده 
می شـود. ایـن واسـطه ها می توانند روی زون در سیسـتم متعـارف و روی لوپ در سیسـتم آدرس پذیر 
نصـب شـده و براسـاس نـوع آن و نحـوه ارتباطـی بـا تجهیـزات جانبی عمل قطـع یا وصـل را اعمال 
نمایـد. تجهیـزات واسـطه امکان کنترلی داشـته و نمی تـوان از آن ها برای برق رسـانی به خصوص برای 

تجهیزات پرمصرف اسـتفاده نمود.

)Void( وید
بـه فضـای خالـی و غیـر قابـل اشـتعالی که توسـط عناصـری نظیـر انسـان، حیوانـات، مـواد و ... در 

سـاختمان به منظـور تأمیـن نـور، تهویـه و ... ایجـاد می گـردد ویـد گفتـه می شـود.

هشدار حریق بصری
نوعـی هشـداردهنده حریـق که بـا اسـتفاده از عوامل بصـری نظیر چـراغ و تابلوهای هشـداردهنده 

مخصـوص، سـاکنین را از خطـر مطلع می سـازد.

1( کلیات
1-1: محصــوالت مورداســتفاده در یــک سیســتم اعــالم حریــق بایــد نمایندگــی رســمی، معتبــر و فعال 

در تهران داشــته باشــند.



125ضوابط مالک عمل سیستم های کشف و اعالم حریق

فروشــنده یــا نماینــده  بایــد گواهــی گارانتــی 1 ســاله و خدمــات پــس از فــروش حداقــل 5    :1-2
ــد. ــه نمای ســاله را ارائ

روی تمامی قطعات عالمت های زیر باید قابل رؤیت باشد:   :1-3

� مدل قطعه	
� عالمت آزمایشگاه تأییدکننده محصول	
� کد قطعه	
� نام کارخانه تولیدکننده	

قطعات اصلی سیستم اعالم حریق عبارتند از:   :1-4

� کاشف	
� آژیر	
� شستی	
� پانل مرکزی	
� اینترفیس	

تمامــی قطعــات اصلــی سیســتم اعــالم حریــق بایــد مــورد تأییــد یکــی از آزمایشــگاه های    :1-5
معتبــر بوده و ازســوی آزمایشــگاه مذکور مطابــق اســتانداردهای NFPA یــا 45NE(SB( مورد 
آزمایــش قــرار گرفتــه و گواهی نامــه رســمی معتبــر اخــذ کــرده باشــد )گواهــی آزمایشــگاه 

بایــد ازطریــق ســایت مختــص آن آزمایشــگاه قابــل پیگیــری باشــد.(

آزمایشــگاه های موردتأییــد ســازمان عبارتنــد از: UL، FM، VDS، BSI، BRI)LPCB( و    :1-6
AFNOR

ــوده و  ــازگار )Compatible( ب ــر س ــا یکدیگ ــد ب ــروژه بای ــک پ ــده در ی ــات استفاده ش قطع   :1-7
ــردد: ــراز می گ ــل اح ــای ذی ــی از روش ه ــه یک ــرایط آن ب ش

� تمامی قطعات ساخت یک کارخانه باشند.	

� درصورتــی کــه قطعــات، ســاخت یــک کارخانــه نباشــند، ارائــه مــدارک مثبتــه فنــی مــورد 	
تأییــد، دال بــر تطبیــق مشــخصات فنــی ضــروری اســت.

� درصــورت عــدم رعایــت مــوارد بــاال، گواهــی ســازگاری قطعــات توســط آزمایشــگاه مــورد 	
تأییــد به گونــه ای کــه در ســایت آزمایشــگاه قابــل پیگیــری باشــد، مــورد تأییــد اســت.

ــد اســتاندارد  ــق بای ــل کشــی سیســتم کشــف و اعــالم حری کابل هــای مورداســتفاده در کاب   :1-8
ــد. ــته باش ــی داش ــر خارج ــتانداردهای معتب ــا اس ــران ی ای

چراغ های اضطراری و نمایش دهنده ها می بایست از نوع مرغوب موجود در بازار باشند.   :1-9

ــن  ــط ای ــاس ضواب ــد براس ــق بای ــالم حری ــف و اع ــتم های کش ــرای سیس ــی و اج طراح   :1-10
ــورد تأییــد ســازمان آتش نشــانی شــهر  ــر و م دســتورالعمل و اســتانداردهای مراجــع معتب
تهــران انجــام شــود. مراجــع و اســتانداردهای مــورد تأییــد ســازمان آتش نشــانی شــهر تهران 

BS/EN و NFPA ،ــران ــی ای ــتاندارد مل ــد از: اس عبارتن
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ــالم  ــف و اع ــتم های کش ــرای سیس ــی و اج ــران در طراح ــهر ته ــانی ش ــازمان آتش نش س   :1-11
حریــق هــر دو اســتاندارد NFPA و BS/EN را قابــل قبــول دانســته، از ایــن رو بــرای اطــالع 
عمــوم اهــم موضوعــات را تلخیــص و در پیوســت آورده اســت. بدیهــی اســت بــرای اطــالع 
از جزئیــات )detail( در مــوارد خــاص مهندســی بایــد بــه متــون اصلــی اســتانداردهای فــوق 

مراجعــه نماینــد.

2( ضوابط ساختمان ها
ــه سیســتم  ــد ب ــا ارتفــاع 5 طبقــه و بیشــتر روی زمیــن بای کلیــه تصرف هــای مســکونی ب   :2-1

ــوند. ــز ش ــتی مجه ــودکار و دس ــق خ ــالم حری ــف و اع کش

ــایت های  ــگاه ها و س ــه، آزمایش ــداد طبق ــر تع ــا ه ــی ب ــی و فرهنگ ــای آموزش تصرف ه   :2-2
ــد. ــز گردن ــتی مجه ــودکار و دس ــق خ ــالم حری ــف و اع ــتم کش ــه سیس ــد ب ــری بای کامپیوت

فضاهــای موجــود در تئاترهــا، ســینماها و تمامــی تصرف هــای تجمعــی بــا هــر تعــداد طبقه    :2-3
بایســتی بــه سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار و دســتی مجهــز گردنــد.

طراحــی، اجــرا، نصــب و هرگونــه تغییــر، تبدیــل و توســعه در سیســتم های کشــف و اعــالم    :2-4
ــان  ــط متخصص ــر و توس ــتانداردهای معتب ــا و اس ــق معیاره ــد مطاب ــا بای ــق در بناه حری

ــرد. ــورت گی ــوده ص کارآزم

در تمامــی بناهایــی کــه نصــب سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار ضــروری می باشــد،    :2-5
سیســتم اعــالم و هشــدار دســتی نیــز الزامــی می باشــد.

ــه  ــد ب ــه بای ــداد طبق ــر تع ــا ه ــا ب ــافرخانه ها و خوابگاه ه ــا، مس ــا، متل ه ــه هتل ه کلی   :2-6
ــوند. ــز ش ــر مجه ــودکار آدرس پذی ــق خ ــالم حری ــف و اع ــتم کش سیس

تصرف هــای آموزشــی ـ فرهنگــی بایــد بــه سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار مجهــز    :2-7
شــوند.

ــل  ــی ازقبی ــی ـ فرهنگ ــای آموزش ــراق در تصرف ه ــل احت ــات قاب ــای دارای محتوی بخش ه   :2-8
کتابخانــه، آزمایشــگاه، ســالن اجتماعــات و ... بایــد بــه سیســتم کشــف و اعالم حریــق خودکار 

مجهــز شــوند.

در تصرف هــای درمانــی ـ مراقبتــی، تمــام راهروهــا، بخش هــای مراقبتــی و نظارتــی    :2-9
ــای  ــیرخوارگاه ها، مهده ــا، ش ــگاه ها، درمانگاه ه ــی، آسایش ــز توان بخش ــتان ها، مراک بیمارس
کــودک و کودکســتان ها و خانه هــای ســالمندان بایــد بــه سیســتم کشــف و حریــق خــودکار 

مجهــز شــوند.

بناهــای اداریـ  حرفــه ای دارای هــر تعــداد طبقــه و مســاحت یــا زیــر تــراز تخلیه خــروج باید    :2-10
بــه سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار مجهــز گردنــد.

ــه  ــد ب ــا بای ــر بن ــا هــر تعــداد طبقــه و مســاحت زی ــی ب بناهــای کســبی، تجــاری و صنعت   :2-11
ــد. ــز گردن ــودکار مجه ــق خ ــالم حری ــف و اع ــتم کش سیس
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تصرف هــای انبــاری بایــد بــه سیســتم کشــف و اعــالم حریــق خــودکار مجهــز شــوند مگــر    :2-12
در مــواردی کــه انبــار دارای محتویــات غیــر قابــل احتــراق و کم خطــر کــه بــه تأییــد ســازمان 

ــد. ــیده باش ــانی رس آتش نش

تصرف های مخاطره آمیز باید به سیستم کشف و اعالم حریق خودکار مجهز شوند.   :2-13

حداقــل قطــر یــا ســطح مقطــع ســیم هــادی اعــالم حریــق بایــد مطابــق دســتور کارخانــه    :2-14
ســازنده باشــد. حداقــل ســطح مقطــع ســیم های مــورد اســتفاده نبایــد کمتــر از 1 میلی متــر 

مربــع باشــد.

فاصله کابل اعالم و اطفاء حریق با سایر کابل ها حداقل باید 30 سانتی متر باشد.   :2-15

اســتفاده از اتصــاالت، مفصل بنــدی و ســربندی غیراســتاندارد در اجــزاء سیســتم اعالتــم حریق    :2-16
اکیــداً ممنــوع اســت. به عنــوان مثــال کاربــرد نــوار چســب غیــر قابــل قبــول می باشــد.

عــدم اســتفاده از ســر ســیم و ســر کابــل در اتصــال کابــل یــا ســیم بــه ترمینال هــا یــا عــدم    :2-17
ــول اســت. ــل قب ــر قاب برخــورداری محــل اتصال هــا از اســتحکام الزم، غی

اتصال سیم زمین )با مقاومت کمتر از 5 اهم( به پنل اعالم مرکزی الزامی است.   :2-18

ــای  ــل لوله ه ــد از داخ ــگ بای ــی و پارکین ــای بیرون ــق در فضاه ــالم حری ــای اع ــام کابل ه تم   :2-19
فلــزی عبــور کننــد.

در تمامــی تصرف هــا کابل هــای آژیرهــای اعــالم حریــق بایــد از نــوع مقــاوم حریــق انتخــاب    :2-20
شــوند ولــی در اماکــن صنعتــی و حرفــه ای تمــام کابل کشــی سیســتم اعــالم و اطفاء خــودکار 

بایــد از نــوع مقــاوم حریق باشــند.

در تمــام اجــزاء سیم کشــی سیســتم اعــالم حریــق، رنــگ ســیم ها بایــد یکنواخــت و مشــابه    :2-21
یکدیگــر و متمایــز از ســایر ســیم کشــی ها باشــد.

استفاده از کابل های با تنوع رنگ مختلف ممنوع است.   :2-22

در صــورت اســتفاده از کابــل هوایــی بــرای سیســتم اعــالم حریــق در فضای بــاز قبــل از اتصال    :2-23
 )arrester( بــه اولیــن عنصــر اعــالم حریــق از هــر طــرف بایــد بــه سیســتم ضــد صاعقــه

مجهــز شــوند.

درصورتی که کابل در فضای باز بیش از 600 متری باشد، یک دستگاه صاعقه گیر نصب شود.   :2-24

تمــام مدارهــای تغذیــه اعــم از باطــری و بــرق شــهر بایســتی بــه فیــوز بــا آمپر مناســب مجهز    :2-25
گردنــد. فیوزهایــی بــا آمپــر بیــش از 2 یــا ولتــاژ بیشــتر از 40 بایســتی از نــوع پوشــش دار و 

دارای درپــوش انتخــاب شــوند.

سیستم برق ورودی پنل مرکزی اعالم حریق باید تجهیزات حفاظتی ضدصاعقه داشته باشد.   :2-26

کابل کشــی سیســتم های اعــالم آدرس پذیــر بایــد مطابــق دســتور کارخانــه و ترجیحــًا از نــوع    :2-27
شــیلددار اســتفاده شــود. درصــورت اســتفاده از کابــل شــیلددار اتصــال شــیلد تمامــی کابل ها 

به ســیم زمیــن ســاختمان الزامیســت.
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 BS-EN54 ضوابط
3( شرایط طراحی

1-3: هشداردهنده اعالم حریق
حداقل صدای تولیدشده توسط یک آژیر الکترونیکی در محیط های معمولی 65 و در اتاق خواب    :3-1-1
باید 75 دسی بل باشد. تن صدای هشداردهنده اعالم حریق باید متمایز از صدای دیگر وسایل 

هشداری باشد.

حداکثر صدای تولیدشده توسط یک آژیر الکترونیکی در محیط های معمولی 120 دسی بل می باشد.   :3-1-2

3-1-3: صدای تولیدشده توسط آژیر باید حداقل 5 دسی بل از متوسط صدای محیط یا 15 دسی بل از 
باالترین صدای محیط بیشتر باشد. هم چنین به ازای دوبرابرشدن فاصله آزاد و بدون مانع با مولد 

صدا 6 دسی بل افت وجود خواهد داشت.

4-1-3: کاهش قدرت صدای آژیر اعالم حریق، هنگام عبور از درب ها و درب های ضدحریق حداکثر 30 
دسی بل و برای درب های معمولی حداکثر 20 دسی بل باید در نظر گرفته شود.

5-1-3: فرکانس صدای تولیدشده توسط آژیر باید بین 500 تا 1000 هرتز باشد.

6-1-3: در محیط هایی که صدای بلند آژیر موجب ناراحتی شدید افراد خواهد شد با افراد ناشنوا حضور / 
تردد دارند الزم است هشداردهنده بصری مناسب نصب گردد.

7-1-3: می توان از دتکتورهای مجهز به آژیر داخلی یا پایه دتکتور آژیردار برای افزایش قدرت هشدارهای 
سمعی استفاده نمود.

8-1-3: حداکثر ارتفاع مجاز جهت نصب هشداردهنده اعالم حریق، 2 متر از کف زمین می باشد.

)LED( 2-3: چراغ نشانگر حریق
1-2-3: چراغ و نشانگر اعالم حریق باید در مجاورت یا باالی درب ورودی مکان نصب شوند.

2-2-3: تعداد کاشف ها در یک فضا با یک درب ورودی، نیاز به تعدد نشانگرها ندارد.

3-2-3: حداکثر فاصله مجاز برای یافتن و رؤیت چراغ نشانگر حریق از نقطه شروع زون، توسط شخص 
باید 60 متر باشد )شکل 4-1(

3-3: شستی اعالم حریق
1-3-3: شســتی اعــالم حریــق بایــد در نقطــه ای کامــالً روشــن و قابــل دســترس و در مســیر راه هــای 

خروجــی به خصــوص در راه پله هــا، پاگردهــا و درب هــای خروجــی نصــب شــود.

2-3-3: در فاصلــه حداکثــر 1/5 متــری قبــل یــا بعــد از هــر خروجــی بایــد یــک شســتی اعــالم حریــق 
ــود. نصب ش

3-3-3: نصب حداقل یک شستی اعالم حریق در هر طبقه ضروری است.

4-3-3: حداکثــر فاصلــه رســیدن بــه شســتی از هــر نقطــه از ســاختمان، بــرای مکان هــای کم خطــر و 
میان خطــر 45 متــر و بــرای مکان هــای پرخطــر، 30 متــر بایــد باشــد )شــکل 4-2(.



129ضوابط مالک عمل سیستم های کشف و اعالم حریق

5-3-3: حداکثــر فاصلــه بیــن دو شســتی بــرای مکان هــای کم خطــر و میان خطــر 45 متــر و بــرای 
مکان هــای پرخطــر، 30 متــر بایــد باشــد.

6-3-3: درصورتــی کــه مســیر پیمایــش قابــل اندازه گیــری نباشــد، فاصلــه رســیدن بــه شســتی از هر 
نقطــه از ســاختمان، در مســیر مســتقیم حداکثــر 30 متر اســت.

7-3-3: حداکثر فاصله زمانی پخش آالرم حریق از زمان فشاردادن شستی نباید بیشتر از 3 ثانیه باشد.

8-3-3: در مکان هــای پرخطــر ماننــد کارگاه هــای نقاشــی بامــواد ســلولزی، شســتی بایــد در مجــاورت 
ــود. کارگاه نصب ش

9-3-3: درصــورت نصــب شســتی به صــورت تــوکار حداقــل بایــد 15 میلی متــر از آن بیــرون از دیــوار 
قــرار بگیــرد و قابــل رویــت باشــد.

شکل 1-4: حداکثر فاصله پیمایش توسط شخص تا نشانگر اعالم حریق

شکل 2-4: حداکثر فاصله پیمایش تا شستی
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4-3: کاشف
1-4-3: نکات عمومی

1-1-4-3: کاشف های خودکار باید به صورت مستقل و قابل دسترس نصب شوند.

ــد.  ــورت روکار باش ــت و به ص ــل روی ــطوح قاب ــد در س ــدور بای ــف ها حتی المق ــب کاش 2-1-4-3: نص
ــک چــراغ  ــد ی ــر آن بای ــی نظی ــا فضاهای درصــورت نصــب کاشــف داخــل ســقف کاذب ی

نشــانگر حریــق در زیــر ســقف یــا فضــای محصورشــده نصــب گــردد.

3-1-4-3: حداکثــر فاصلــه کابــل کشــی از دســتگاه مرکــزی تــا آخریــن کاشــف و تعــداد مورد قبــول آن 
براســاس اطالعــات کارخانــه تولیدکننده دســتگاه باشــد.

4-1-4-3: تمامــی قســمت های مختلــف بنــا، اعــم از فضاهــای اصلــی یــا فرعــی )شــامل کانال هــای 
تأسیســاتی، فضاهــای پنهــان و فضاهــای داخلــی ســقف کاذب( کــه دارای مواد قابل اشــتعال 

باشــد، بایــد مجهــز بــه کاشــف حریق گــردد.

5-1-4-3: حداقــل فاصلــه افقــی مجــاز کاشــف ها از دریچه هــای دمنــده ســقفی )کولــر، هواســاز و ...( 
ــکل 4-3(. ــد )ش ــانتی متر می باش 100 س

شکل 3-4: حداقل فاصله کاشف از دمنده های سقفی

6-1-4-3: فاصلــه کاشــف از دمنده هــای دیــواری بایــد به گونــه ای باشــد کــه ســرعت حرکــت هــوا در 
محــل نصــب کاشــف، از 1 متــر بــر ثانیــه بیشــتر نشــود.

7-1-4-3: فاصلــه کاشــف تــا دیــوار کاذبــی )پارتیشــن( کــه کمتــر از 30 ســانتی متر بــا ســقف فاصلــه 
داشــته باشــد، نبایــد کمتــر از 50 ســانتی متر باشــد )شــکل 4-4 الــف(. درصورتــی کــه فاصلــه 
بــاالی دیــوار کاذب تــا ســقف کمتــر از 20 ســانتی متر باشــد، هــر فضــا بایــد به عنــوان یــک 
قســمت جداگانــه محســوب شــده و بــا کاشــف حریــق پوشــش داده شــود )شــکل 4-4 ب(.

ــر، مــالک عمــل در طراحــی، کمتریــن برآمدگــی  ــا انــدازه معتب 8-1-4-3: در یــک برآمدگــی ســقف ب
خواهــد بــود.

9-1-4-3: در فرورفتگی های با عمق بیش از 80 سانتی متر نصب کاشف الزامی می باشد.

ــق  ــالم حری ــتم اع ــب سیس ــانتی متر نص ــش از 80 س ــق بی ــا عم ــقف های کاذب ب 10-1-4-3: در س
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ــه آلودگــی محیــط و دشــواری دسترســی تعمیــر و نگــه داری،  ــا توجــه ب ضــروری اســت. ب
ــکل 4-5(. ــردد )ش ــه می گ ــب توصی ــف مناس ــتفاده از کاش اس

11-1-4-3: درصورتـی کـه داخـل سـقف کاذبی بـا ارتفاع کمتر از 80 سـانتی متر، تراکم مواد قابل اشـتعال 
نظیـر کابل و سـیم برق زیاد باشـد یا ارزیابی ریسـک خطر توسـط کارشناسـان، ضـرورت نصب 

کاشـف تشـخیص داده شـود الزم اسـت داخل سقف کاذب کاشـف نصب شود.

ــد در  ــف بای ــند، کاش ــه می باش ــد تهوی ــه فاق ــر ک ــر از 1/5 مت ــاع کمت ــا ارتف ــای ب 12-1-4-3: در ویده
ــر  ــه بزرگت ــدام ک ــر ســقف هــر ک ــری زی ــا 125 میلی مت ــد ب محــدوده 10 درصــدی ارتفــاع وی
باشــد، نصــب گــردد. ویدهــای بــا ارتفــاع بیــش از 1/5 متــر ماننــد اتــاق درنظــر گرفتــه شــده 

و عمــل بــه تمامــی ضوابــط مربــوط بــه آن الزامــی اســت.

شکل 4-4: فاصله کاشف از دیوار کاذب

شکل 5-4: نصب کاشف داخل سقف کاذب

شکل 6-4: نصب کاشف در محدوده فوقانی وید
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شکل 7-4: فاصله کاشف از سیستم روشنایی

شکل 8-4: حداکثر فاصله نصب کاشف از درب ها

13-1-4-3: کاشـف از سیسـتم روشـنایی بایـد حداقـل به انـدازه دو برابر ارتفاع روشـنایی، فاصله داشـته 
باشد )شـکل 4-7(.

14-1-4-3: حداکثـر فاصلـه شـعاعی مجـاز کاشـف ها از درهـای ورودی / خروجـی یـا آسانسـورها، 150 
سـانتی متر می باشـد )شـکل 4-8(.

15-1-4-3: اگر در سـقف، تیر یا برآمدگی با ارتفاع بیش از 10% ارتفاع سـقف )نسـبت به کف تمام شـده( 
وجود داشـته باشـد، هر قسـمت از سـقف به عنوان یک منطقه مجزا محسوب شـده و حداقل 

فاصله مجاز نصب کاشـف تا برآمدگی 50 سـانتی متر می باشـد )شکل 4-9(.

16-1-4-3: برآمدگی ها و فرورفتگی های کمتر از 25 سانتی متر در زیر سقف را می توان نادیده گرفت.

شکل 9-4: حداقل فاصله کاشف از برآمدگی و تیر در سقف
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17-1-4-3: رستوران ها، ادارات دولتی، بیمارستان ها، ساختمان های کم ارتفاع گسترده و فضاهای سرپوشیده 
عمومی باید به سیستم اعالم حریق مرحله ای )positive alarm sequence( مجهز گردند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به استاندارد part1 39-BS-EN58 نسخه 2008 مراجعه شود.

18-1-4-3: در سـقف های مشـبکی کـه جریـان هـوا از آن عبـور می کنـد، محـل نصـب کاشـف ها بایـد 
به گونـه ای باشـد که در شـعاع 600 میلی متری آن روزنـه ای که از آن جریان هـوا عبور کند وجود 

نداشته باشد )شـکل 4-10(.

19-1-4-3: حداقـل فاصلـه دسـتگاه ها، قفسـه ها، کاالهـای انبارشـده و ایـن قبیـل موارد با کاشـف های 
نصب شـده 500 میلی متـر می باشـد )شـکل 4-11(.

شکل 10-4: کاشف نصب شده بر روی سقف مشبک

شکل 11-4: پاک سازی فضای پیرامون کاشف
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مانند  کاشف های دودی  از 600 میلی متر، جانمایی  کمتر  با عمق  برای سقف های شیب دار   :3-4-1-20
سقف های مسطح درنظر گرفته می شود. این مقدار برای کاشف های حرارتی 150 میلی متر می باشد.

21-1-4-3: بـرای سـقف های شـیب دار بـا عمـق بیـش از 600 میلی متـر، به دلیـل پوشـش بیشـتر 
کاشـف های دودی بایـد در محـدوده 600 میلی متـری فوقانی سـقف نصب گردنـد. این مقدار 

بـرای کاشـف های حرارتـی 150 میلی متـر می باشـد )شـکل 4-12(.

جدول 1: فاصله کاشف ها و جانمایی  آن در سقف های دارای تیر یا تیرچه

ارتفاع کف تا سقف 
)داخل سلول(

ارتفاع تیر

حداکثر فاصله بین هر 
نقطه تا نزدیک ترین 
کاشف دودی )حرارتی(

محل نصب کاشف اگر 
عرض هر سلول کمتر از 4 

برابر ارتفاع تیر باشد.

محل نصب کاشف اگر 
عرض هر سلول بیشتر از 4 

برابر ارتفاع تیر باشد.

روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شودمانند سقف های مسطحکمتر از 10% ارتفاع سقف6 متر یا کمتر

بیش از 6 متر
کمتر از 10% ارتفاع سقف
روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شودمانند سقف های مسطحو 600 میلی متر یا کمتر

روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شود4/5 متر )3 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف3 متر یا کمتر
روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شود5/5 متر )4 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف4 متر
روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شود6 متر )4/5 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف5 متر

روی بدنه سلول نصب شودزیر تیر نصب شود6/5 متر )5 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف6 متر یا کمتر

شکل 12-4: نصب کاشف های دودی در سقف های شیب دار

شکل 13-4 - مربوط به جدول 1
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جدول 2: فاصله کاشف ها و جانمایی آن در سقف های دارای تیر یا تیرچه نزدیک به هم
ارتفاع کف تا سقف

ارتفاع تیر)داخل سلول(
حداکثر فاصله بین کاشف های دودی 
)حرارتی( به اندازه مرکز به مرکز تیرها

5 متر )3/8 متر(کمتر از 10% ارتفاع سقف6 متر یا کمتر

بیش از 6 متر
کمتر از 10% ارتفاع سقف 
5 متر )3/8 متر(و 600 میلی متر یا کمتر

بیش از 6 متر
کمتر از 10% ارتفاع سقف 
5 متر )3/8 متر(و بیشتر از 600 میلی متر

2/3 متر )1/5 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف3 متر یا کمتر
2/8 متر )2 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف4 متر
3 متر )2/3 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف5 متر

3/3 متر )2/5 متر(بیش از 10% ارتفاع سقف6 متر یا کمتر

شکل 14-4 - مربوط به جدول 2

2-4-3: کاشف دود نقطه ای
ــش  ــه پوش ــا ک ــد. از آنج ــر می باش ــف های دودی 7/5 مت ــش کاش ــعاع پوش ــر ش 1-2-4-3: حداکث
ــرد  ــتفاده ک ــوان اس ــره می  ت ــر در دای ــع 10/6 مت ــه ضل ــا دایره هــای محاط شــده ب ســطوم ب
ــر  ــر و حداکث ــف 10/6 مت ــر دو کاش ــه ه ــر فاصل ــب حداکث ــکل 15-4(. بدین ترتی ــق ش )مطاب

ــع می باشــد. ــر مرب مســاحت تحــت پوشــش هــر کاشــف 112 مت
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ــچ نقطــه ای از فضــا  ــه هی ــه ای انجــام شــود ک ــد به گون 2-2-4-3: نصــب کاشــف در یــک فضــا بای
بــدون پوشــش باقــی نمانــد )شــکل 4-16(.

3-2-4-3: در راهروهــای بــا عــرض کمتــر از 2 متــر، نیــازی بــه هم پوشــانی دایره هــا نبــوده و فاصلــه 
دو کاشــف می توانــد تــا 15 متــر افزایــش یابــد )شــکل 17-4(. در راهروهــای بــا عــرض بیــش 

از 2 متــر، طراحــی بایــد براســاس بنــد 1-2-4-3 صــورت گیــرد.

شکل 16-4: چیدمان غیر صحیح کاشف ها

شکل 17-4: نصب کاشف دودی در راهروها

شکل 15-4: سطح پوشش و چیدمان کاشف های دودی
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4-2-4-3: کاشــف های دودی کــه به صــورت نقطــه ای عمــل می نماینــد بایــد بــا ســقف حداقــل 2/5 
ســانتی متر و حداکثــر 60 ســانتی متر فاصلــه داشــته باشــد )شــکل 4-18(.

3-4-3: کاشف حرارتی نقطه ای
1-3-4-3: حداکثــر شــعاع پوشــش کاشــف های حرارتــی 5/3 متــر می باشــد. از آنجــا کــه پوشــش 
ــول  ــور حص ــد، به منظ ــکل می باش ــل مش ــانی، در عم ــای دارای هم پوش ــا دایره ه ــطوح ب س
اطمینــان از پوشــش کامــل می تــوان از مربع هــای محاط شــده بــه ضلــع 7/5 متــر در دایــره 
اســتفاده کــرد )مطابــق شــکل 19-4(. بدین ترتیــب حداکثــر فاصلــه هــر دو کاشــف 7/5 متــر و 

حداکثــر مســاحت تحــت پوشــش هــر کاشــف 56/3 متــر مربــع می باشــد.

ــه ای انجــام شــود کــه هیــچ نقطــه ای از فضــا  ــد به گون 2-3-4-3: نصــب کاشــف در یــک فضــا بای
بــدون پوشــش باقــی نمانــد.

3-3-4-3: در راهروهــای بــا عــرض کمتــر از 2 متــر، نیــازی بــه همپوشــانی دایره هــا نبــوده و فاصله دو 

شکل 18-4: فاصله مجاز کاشف دودی از سقف

شکل 19-4: سطح پوشش و چیدمان کاشف های حرارتی
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کاشــف می توانــد تــا 10/6 متــر افزایــش یابــد )شــکل 20-4(. در راهروهــای بــا عــرض بیــش 
از 2 متــر، طراحــی بایــد براســاس بنــد 1-3-4-3 صــورت گیــرد.

ــل  ــا ســقف حداق ــد ب ــد بای ــه به صــورت نقطــه ای عمــل می نماین ــی ک 4-3-4-3: کاشــف های حرارت
ــه داشــته باشــد )شــکل 4-21(. ــر 15 ســانتی متر فاصل 2/5 ســانتی متر و حداکث

ــد، نصــب یــک کاشــف در طبقــه همکــف و یــک کاشــف در باالتریــن  5-3-4-3: در پله هــای دوربن
ــد. ــی می باش ــه الزام طبق

4-4-3: کاشف پرتوی
1-4-4-3: جانمایــی کاشــف پرتــوی بایــد به گونــه ای باشــد کــه فاصلــه افقــی هیــچ نقطــه ای از فضــای 

موردنظــر بــا خــط پرتــو از 7/5 متر بیشــتر نباشــد.

2-4-4-3: اگــر فضــا ســقف شــیب دار داشــته باشــد بــرای کاشــف های پرتــوی نصب شــده در درون یــا 
مجــاورت تــاج عــدد 7/5 متــر، بــه ازای هــر 1 درجــه 1 درصــد، تــا حداکثــر 25 درصــد افزایــش 

ــد. پیــدا می کن

ــر ســقف نصــب شــده باشــد  ــر زی ــه بیــش از 600 میلی مت ــوی در فاصل ــر کاشــف پرت 3-4-4-3: اگ
عــرض فضــای تحــت پوشــش در هــر طــرف کاشــف پرتــوی معــادل 12/5 درصــد ارتفــاع 

ــق می باشــد )شــکل 4-22(. ــاالی محــل حری ــو ب خــط پرت

شکل 20-4: نصب کاشف حرارتی در راهروها

شکل 21-4: فاصله مجاز کاشف حرارتی از سقف
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4-4-4-3: جایــی کــه خــط پرتــو بــا دیــوار فاصلــه ای کمتــر از 500 میلی متــر داشــته باشــد، فضــای 
محصــور بیــن دیــوار و خــط پرتــو بــه عنــوان فضــای بــا عــدم پوشــش شــناخته می شــود.

5-4-4-3: حداقل ارتفاع مکان هایی که در آن امکان تردد انسان وجود دارد 2/7 متر می باشد.

ــح  ــه از مصال ــد ک ــب گردن ــی نص ــد در محل ــوی بای ــف های پرت ــتنده کاش ــده و فرس 6-4-4-3: گیرن
ــرار نداشــته باشــد. ــرزش و حرکــت ق صلــب و مســتحکم ســاخته شــده باشــد و در معــرض ل

7-4-4-3: فاصله بین گیرنده و فرستنده باید مطابق پیشنهاد کارخانه سازنده باشد.

8-4-4-3: هر منطقه تحت پوشش یک کاشف پرتوی، باید یک زون شناخته شود.

شکل 22-4: جانمایی کاشف های پرتوی
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BS/EN جدول 3: جمع بندی ضوابط طراحی سیستم های اعالن حریق مطابق استاندارد
مالحظاتشرایطشرح

2/5 مترحداکثر فاصله کاشف دودی از سقف

60 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف دودی از سقف
2/5 مترحداقل فاصله کاشف حرارتی از سقف
15 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف حرارتی از سقف

بند 6-1-4-503 سانتی مترحداقل فاصله کاشف ها از دیوار
3/8 مترحداکثر فاصله کاشف دودی از دیوار

در ارتفاع نصب 3 متر )بند 9-1-4-3(10/6 مترحداکثر فاصله بین کاشف های دودی
در ارتفاع نصب 3 متر )بند 9-1-4-3(7/5 مترحداکثر فاصله بین کاشف های حرارتی

100 سانتی مترحداقل فاصله کاشف از دریچه های دمنده سقفی
150 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف از درب خروجی و آسانسور

در ارتفاع نصب 3 متر112 متر مربعسطح پوشش هر کاشف دودی نقطه ای
در ارتفاع نصب 3 متر56/3 متر مربعسطح پوشش هر کاشف حرارتی نقطه ای

1500 متر مربعحداکثر سطح پوشش هر کاشف بیم
بند 18-1-4-103% ارتفاع سقفحداکثر برآمدگی و فرورفتگی در زیر سقف

25 مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف بیم
11 مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف دودی

درصورت عدم وجود مواد قابل اشتعال80 سانتی مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف حرارتی 58 درجه سلسیوس
30 مترحداکثر فاصله دسترسی به شستی ها

140 سانتی مترحداکثر ارتفاع شستی از کف تمام شده
110 سانتی مترحداقل ارتفاع شستی از کف تمام شده

60 مترحداکثر مسیر پیمایش تا رؤیت چراغ از شروع زون
45 مترحداکثر مسیر پیمایش تا شستی اعالم

30 مترحداکثر فاصله بین دو شستی اعالم حریق
2 مترحداکثر فاصله آژیر از کف تمام شده

140 سانتی مترارتفاع نصب دستگاه مرکزی از کف تمام شده
1 میلی متر مربعحداقل سطح مقطع کابل یا سیم مصرفی

120 دسی بلحداکثر صدای تولیدشده توسط آژیر الکترونیکی
برای اتاق های خواب 75 دسی بل 65 دسی بلحداقل صدای تولیدشده توسط آژیر الکترونیکی

1000 هرتزحداکثر فرکانس صدای تولیدشده توسط آژیر
500 هرتزحداقل فرکانس صدای تولیدشده توسط آژیر

1/5 مترحداکثر فاصله شستی تا هر خروج
3 ثانیهحداکثر فاصله پخش آالرم از زمان فشردن شستی
50 ثانیهحداکثر فاصله شعاعی کاشف تا کاالهای انبارشده
7/5 مترحداکثر فاصله افقی هر نقطه از فضا با خط پرتو
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NFPA-72 ضوابط
4( نکات عمومی

1-4: محل نصب
1-1-4: تجهیزات اصلی نباید در مکان های فاقد دسترسی نصب شوند )2.4.5(

2-1-4: در مکان هایی که احتمال آسیب دیدگی فیزیکی وجود دارد، تجهیزات اصلی باید توسط حفاظ های 
مناسب محافظت شود. )3.4.5(

3-1-4: کاشف ها باید در تمامی فضاهایی که استانداردها تعیین کرده اند، نصب شوند.

4-1-4: نصب کاشف ها به صورت توکار مجاز نیست مگر آنکه سازنده، کاشف را به صورت خاص جهت نصب 
به صورت توکار تولید و تأیید کرده باشد. )1.5.5(

5-1-4: تمام فضاهایی چون اتاق ها، انباری ها، اتاق های زیر شیروانی، داخل سقف کاذب، کمدهای بزرگ 
لباس، پلکان بسته و شوت زباله باید دارای کاشف باشند. )1.2.5.5(

6-1-4: در داخل موتورخانه آسانسور باید کاشف مناسب نصب گردد. درصورت وجود دسترسی جهت 
تعمیر و نگه داری، کاشف باید در قسمت فوقانی چاه آسانسور و در غیر این صورت در داخل کابین 

آسانسور نصب گردد.

7-1-4: در مکان های غیرقابل دسترسی که در آن ها مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد، به جز موارد 
مشخص شده در ذیل، ابتدا باید به نحوی مناسب امکان دسترسی مهیا، سپس کاشف مناسب 

نصب گردد.

8-1-4: نصب کاشف در فضاهای کور قابل اشتعال که دارای شرایط زیر باشد، الزامی نیست )2.1.2.5.5( 

� الف( جایی که فضای کور به طور کامل با عایق غیر قابل اشتعال پر شده باشد.	
� ب( فضاهایی که توسط برآمدگی های موجود در سقف و دیوار شکل گرفته و فاصله برآمدگی ها 	

در آن کمتر از 15 سانتی متر می باشد.
� ج( فضاهای کور باالی اتاق، درصورتی که مساحتی بیش از 4/6 متر مربع نباشد.	

9-1-4: زیر سقف   های مشبکی که تمامی شرایط زیر را داشته باشند، نصب کاشف الزامی نیست.
� الف( کمترین اندازه حفره ها، 6/4 میلی متر باشد.	
� ب( ضخامت سقف از حداقل اندازه تعیین شده بیشتر نباشد.	

10-1-4: درصورتی که از سقف کاذب به عنوان پلتفرم هوای برگشت استفاده شود نیازی به نصب کاشف در 
آن نمی باشد.

11-1-4: زیر فضاهایی نظیر باراندازها و سکوها و زیر کف کاذب های قابل دسترسی، درصورتی که شرایط زیر 
وجود داشته باشد نصب کاشف الزامی نیست.

� الف( از این فضا جهت انبار کردن کاال استفاده نشده و عبور و مرور افراد غیر مجاز به آن ممکن 	
نباشد و امکان جمع شدن زباله در آن وجود نداشته باشد.

� ب( فضا فاقد تجهیزاتی نظیر لوله های بخار آب، کابل، برق، تسمه نقاله و ... باشد.	
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� ج( مجموع مساحت قسمت های باز سقف بیشتر از 70% مساحت کل سقف باشد.	
� د( از کف باالیی آن جهت فرآوری، جابه جایی و انبارکردن مایعات قابل اشتعال استفاده نشود.	

12-1-4: درصــورت الزامــی دانســتن یکــی از اســتانداردهای معتبــر یــا مراجــع ذی صــالح، جهت نصب 
کاشــف در یــک کــف کاذب خــاص، نصــب کاشــف در آن الزامی اســت.

13-1-4: درصورتــی کــه یکــی از اســتانداردهای معتبــر یــا مراجــع ذی صــالح، نصــب کاشــف در کــف 
کاذب خاصــی را الزم بشــمارد، نصــب کاشــف در آن الزامــی اســت.

14-1-4: شــماره نســخه نرم افــزار پانــل مرکــزی سیســتم اعــالم حریــق بایــد در محلــی مناســب داخــل 
پنــل مرکــزی نگــه داری شــود )1.2.2.6(.

2-4: کنترل سخت افزاری و نرم افزاری
نرم افزار سیستم باید در برابر تغییرات توسط افراد غیر مسئول محافظت شود )2.2.2.6(.   :4-2-1

3-4: امکانات سیستم )3.6(
قابلیت هــای موردنیــاز یــک سیســتم حفاظــت از حریــق، بایــد در اســناد طراحــی سیســتم،    :4-3-1

مطابــق بندهــای 4-4 و 5-4 مشــخص شــده باشــد.

4-4: سیستم های الزامی )1.3.6(
قابلیت های الزامات سیستم، باید براساس ملزومات کدهای اجرایی یا قوانین مراجع مربوطه باشد.   :4-4-1

5-4: سیستم های غیرالزامی )2.3.6(
قابلیت هــای غیــر الــزام آور بایــد توســط طــراح سیســتم و براســاس نیازهــا و خواســته های    :4-5-1

مالــک سیســتم طراحــی شــود.

6-4: سیستم های اعالم حریق ساختمان )1.3.3.6(
1-6-4: سیستم های اعالم حریق ساختمان باید یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر را شامل شود:

� سیگنال هشدار دستی	
� سیگنال هشدار خودکار	
� پایش شرایط غیرعادی در سیستم های اطفای حریق	
� فعال کردن سیستم اطفای حریق	
� فعال سازی توابع و عملکردهای مربوط به ایمنی حیق	
� فعال سازی وسایل هشدار حریق	
� ارتباطات صوتی / هشداری اضطراری	
� سرویس نظارت نگهبان	
� سیستم نظارتی مبتنی بر پایش پردازشی	
� فعال سازی سیگنال های بیرون از بنا	
� سیستم های ترکیبی 	
� سیستم های یکپارچه	
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7-4: زمان تحریک )1.1.8.6(
فعال شدن وسایل هشداردهی یا ارتباطات صوتی اضطراری و عملکردهای ایمنی حریق در فضای    :4-7-1

تحت حفاظت، باید ظرف 10 ثانیه بعد از تشخیص اولین حسگر حریق، صورت گیرد.

5( کاشف ها
1-5: کاشف های حرارتی نقطه ای

1-1-5: طبقه بندی دمایی

1-1-1-5: کاشف های حرارتی دما ثابت یا افزایشی باید با توجه به دمای عملکردشان دسته بندی شده و این 
دسته بندی با یک کد رنگی مشخص روی محصول درج شود )1.1.2.6.5(.

جدول 4: دسته بندی دمایی کاشف های حرارتی

دسته بندی دمایی
حداکثر دمای سقفمحدوده دمایی

کدرنگی
oCoFoCoF

بدون رنگ1342880-57100-39پایین

بدون رنگ17447115-79135-58معمولی
سفید24969155-121175-80متوسط

آبی324111230-162250-122باال
قرمز399152305-204325-163خیلی باال

سبز499194380-259400-205بسیار بسیار باال

نارنجی575249480-302500-260فوق العاده باال

2-1-1-5: برای محیط های خاص باید مشخصه کاشف روی آن نوشته شود.

3-1-1-5: درصورتی که رنگ کاشف با رنگ طبقه بندی حرارتی آن یکسان باشد، یکی از تمهیدات زیر باید 
درنظر گرفته شود:

الف( یک حلقه در سطح کاشف به صورت رنگی مشخص گردد.
ب( بیشینه دما به صورت عددی، با فونتی به اندازه یک سانتی متر روی کاشف درج گردد.

ــا از  ــده آن ه ــه تأییدش ــور(، فاصل ــی )مولتی سنس ــف دودی و حرارت ــب کاش ــورت ترکی 4-1-1-5: درص
یکدیگــر نبایــد کمتــر از 15 متــر باشــد )2.2.6.5(.

5-1-1-5: دمای عملکرد کاشف های حرارتی باید روی بدنه آن ها درج شود. در کاشف های حرارتی نقطه ای، 
عالوه بر دمای عملکردی، شاخص پاسخ زمانی )RTI( نیز باید مشخص گردد )3.2.6.5(.

2-1-5: جانمایی و نصب
ــر و  ــوار مجــاور، 100 میلی مت ــا دی ــه مجــاز کاشــف نصب شــده روی ســقف ت ــل فاصل 1-2-1-5: حداق
محــدوده فاصلــه مجــاز کاشــف نصب شــده روی دیــوار تــا ســقف، 100 الــی 300 میلی متــر 

ــکل 4-23(. ــد )1.3.6.5( )ش می باش
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2-2-1-5: در سقف های دارای تیرچه، کاشف حرارتی باید روی تیرچه نصب شود )1.1.3.6.5(.

ــر از 300 میلی متــر کمتــر و حدفاصــل  ــر، درصورتــی کــه ارتفــاع تی 3-2-1-5: در ســقف های دارای تی
مراکــز تیرهــا از 2/40 متــر کمتــر باشــد، می تــوان کاشــف را زیــر تیــر نصــب نمــود )2.1.3.6.5(.

4-2-1-5: به جــز مــواردی کــه بعــداً اشــاره می شــود، کاشــف های حرارتــی خطــی بایــد روی ســقف 
نصــب شــوند. درصــورت نصــب روی دیــوار، حداکثــر فاصلــه مجــاز تــا ســقف 50 ســانتی متر 

می باشــد )2.3.6.5(.

5-2-1-5: در مکان هایــی کــه کاشــف حرارتــی خطــی بــرای کاربردهــای غیــر از فضاهــای بــاز اســتفاده 
می شــود، طراحــی و نصــب بایــد مطابــق دســتورالعمل ســازنده انجــام شــود )3.2.3.6.5(.

6-2-1-5: کاشــف های حرارتــی ثابــت و افزایشــی، بایــد بــا توجــه بــه بیشــینه دمــای قابــل پیش بینی 
محیــط انتخــاب گــردد. دمــای دســته بندی کاشــف بایــد حداقــل 11 درجــه ســانتی گراد باالتــر 

از بیشــینه دمــای قابــل پیش بینــی محیــط درنظر گرفتــه شــود )4.6.5(.

7-2-1-5: فاصلــه بیــن کاشــف ها نبایــد از حداکثــر فاصلــه اســتاندارد مربــوط بــه آن کاشــف )S( تجاوز 
.)1.1.5.6.5( کند 

ــاع آن هــا بیــش از %85  ــه ارتف ــا پارتیشــن هایی ک ــا دیوارهــا ی ــن کاشــف ها ب ــه بی 8-2-1-5: فاصل
ارتفــاع ســقف اســت، نبایــد از S 0/5 تجــاوز کنــد.

9-2-1-5: در تمامــی نقــاط ســقف، فاصلــه دورتریــن نقطــه از کاشــف حرارتــی نقطــه ای نبایــد بیــش از 
S 0/7 باشــد )شــکل 24-4 و 4-25(.

10-2-1-5: برای سقف های نامنظم می توان فاصله دورترین نقطه از دیوار را S 0/7 درنظر گرفت.

شکل 23-4: حداقل فاصله مجاز کاشف
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11-2-1-5: فاصله قائم کاشف های حرارتی تا تیرچه نباید از S 0/5 بیشتر باشد )2.5.6.5(

12-2-1-5: درصورتـی کـه ارتفـاع تیـر از 100 میلی متر کمتر باشـد، طراحی مشـابه سـقف مسـطح انجام 
می شـود )1.3.5.6.5(.

13-2-1-5: درصورتـی کـه ارتفـاع تیـر بیشـتر از 100 میلی متـر باشـد، فاصله کاشـف ها با تیر نبایـد از دو 
سـوم S بیشتر شـود )2.3.5.6.5(.

14-2-1-5: اگـر ارتفـاع تیرهـا بیـش از 460 میلی متر و فاصله مرکـز تا مرکز آن ها بیش از 2/4 متر باشـد، 
هرطـرف تیر یک فضای مسـتقل درنظر گرفته می شـود.

شکل 24-4: جانمایی کاشف های حرارتی نقطه ای

شکل 25-4: جانمایی کاشف های حرارتی خطی
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3-1-5: نصب روی سقف شیب دار

1-3-1-5: در سـقف های شـیب دار دوطرفـه، ابتـدا یـک ردیـف کاشـف در فاصلـه افقـی حداکثـر 900 
میلی متـری تـاج قـرار گرفته و درصورت لزوم به اسـتفاده از کاشـف های بیشـتر، فاصله و تعداد 
کاشـف ها باید براسـاس تصویر سـقف روی سـطح افقی با درنظر گرفتن ساختار تشکیل دهنده 

سـقف تعیین می گردد )شـکل 4-26(.

ــه  ــقف های دوطرف ــبات مشــابه س ــول محاس ــز اص ــه نی ــیب دار یک طرف ــقف های ش 2-3-1-5: در س
ــکل 4-27(. ــد )ش می باش

شکل 26-4: سقف های شیب دار دوطرفه

شکل 27-4: سقف های شیب دار یک طرفه
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ــاج  ــاع ت ــه ارتف ــا توجــه ب ــد ب ــر از 30 درجــه، کاشــف ها بای ــا شــیب کمت 3-3-1-5: در ســقف های ب
ــف های  ــز کاش ــه، به ج ــش از 30 درج ــیب بی ــا ش ــقف های ب ــرای س ــوند. ب ــی می ش جانمای
نصب شــده در قســمت تــاج، بــرای بقیــه کاشــف ها بایــد ارتفــاع میانگیــن ســقف درنظــر 

گرفتــه شــود )3.4.5.4.5(.

4-3-1-5: بــرای ســقف های بــا ارتفــاع 3 تــا 9 متــر، فاصلــه خطــی مجــاز کاشــف های حرارتــی بایــد با 
توجــه بــه جــدول زیــر کاهــش یابــد. هرگونــه کاهــش فاصلــه مربــوط بــه وجــود تیر، شــیب 

و ... در ســقف، پــس از ایــن بایــد اعمــال شــود )1.5.5.6.5(.

جدول 5: ضرایب تغییر فاصله مجاز کاشف حرارتی
حداکثر ارتفاع سقف

ضریب تغییر فاصله مجاز کاشف ها برحسب فوتبرحسب متر
1/00تا 10تا 3/05

0/91تا 12تا 3/66
0/84تا 14تا 4/27
0/77تا 16تا 4/88
0/71تا 18تا 5/49
0/64تا 20تا 6/10
0/58تا 22تا 6/71
0/52تا 24تا 7/32
0/46تا 26تا 7/93
0/40تا 28تا 8/54
0/34تا 30تا 9/14

5-3-1-5: کاشف حرارتی برای سقف های با ارتفاع بیش از 10 متر قابل استفاده نیست.

6-3-1-5: ایــن جــدول بــرای کاشــف های خطــی هدایــت الکتریکــی و کاشــف های حرارتــی افزایشــی 
لولــه ای بــادی قابل اســتفاده نیســت.

 7-3-1-5: الزامــی نیســت کــه حداقــل فاصلــه کاشــف های حرارتــی کمتــر از 0/4 ارتفــاع ســقف باشــد 
.)5. 6. 5. 5. 2(

2-5: کاشف دودی
1-2-5: نکات عمومی

1-1-2-5:  طراحی این کاشف ها براساس اهداف عملکردی شان می باشد.

2-1-2-5: ضوابط مطرح شده در این قسمت مربوط به مکان های عادی می باشد )4.1.7.5(.

 3-1-2-5: در مکان هایــی کــه کاشــف جهــت کنتــرل گســترش دود نصــب می شــود، باید مطابــق با بند 
16.5 باشد )5.1.7.5(.
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4-1-2-5: به منظــور جلوگیــری از هشــدار کاذب، انتخــاب و جانمایــی کاشــف دود بایــد متناســب بــا 
مشــخصات کاشــف و محــل نصــب صــورت گیــرد )7.1.7.5(.

5-1-2-5: در شــرایط زیــر امــکان نصــب کاشــف دودی وجــود نــدارد، مگــر آنکــه کاشــف مذکــور به طور 
خــاص برای چنین شــرایطی ســاخته شــده باشــد )8.1.7.5(:

الف( دمای زیر 0 درجه سانتی گراد

ب( دمای باالتر از 38 درجه سانتی گراد

ج( رطوبت نسبی باالتر از %93

د( سرعت هوای بیش از 1/5 متر بر ثانیه
6-1-2-5: مکان نصب کاشف های دود باید با درنظرگرفتن منابع دود، بخار و گرد و غبار در محیط طراحی 

شود تا از آسیب به کاشف و هم چنین بروز خطاهای کاذب جلوگیری به عمل آید )9.1.7.5(.

7-1-2-5: نصب کاشف دود تا قبل از اتمام کار ساخت وساز و تمیزکاری ساختمان نباید انجام شود، مگر در 
مواردی که جهت ایمن سازی محل پروژه در مراحل ساخت نیاز به نصب کاشف باشد. کاشف هایی 
که در زمان ساخت پروژه نصب شده اند و حساسیت آن ها تغییر کرده است باید با توجه به نکات 

فصل 10 تمیز شده یا تعویض گردند )11.1.7.5(.

2-2-5: حساسیت
1-2-2-5: حساســیت و میــزان خطــای کاشــف های دود )براســاس درصــد افــت دیــد در هــر فــوت( 

بایــد بــر روی آن هــا درج شــده باشــد )1.2.7.5(.

2-2-2-5: حساســیت کاشــف هایی کــه قابــل تنظیــم هســتند نبایــد کمتــر از 0/6 درصــد افــت دیــد 
در هــر فــوت باشــد )2.2.7.5(.

3-2-2-5: درصورتــی کــه حساســیت کاشــف قابــل تنظیــم باشــد، کاشــف بایــد قابلیــت بازگشــت بــه 
تنظیمــات کارخانــه را داشــته باشــد )3.2.7.5(.

ــد  ــد می توان ــم باش ــل تنظی ــزاری قاب ــورت نرم اف ــف به ص ــیت کاش ــه حساس ــی ک 4-2-2-5: درصورت
ــر روی کاشــف درج شــود )4.2.7.5(. ــل برنامه ریــزی ب تنهــا رنــج حساســیت قاب

ــد براســاس پیش بینــی جریان هــای دود ناشــی از  ــه کاشــف های دودی بای 5-2-2-5: مــکان و فاصل
ــا  ــی و جریان هــای موجــود هــوا در محیــط موردنظــر )به صــورت طبیعــی ی حریــق احتمال

ناشــی از حریــق(، انتخــاب گــردد )1.1.3.7.5(.

6-2-2-5: در طراحــی کاشــف های دود بایــد تأثیــر مؤلفه هــای زیــر در پیش بینــی  پاســخ کاشــف بــه 
حریــق احتمالــی در محیــط، درنظر گرفتــه شــود )2.1.3.7.5(:

الف( سطح و شکل سقف
ب( ارتفاع سقف

ج( ترکیب محتوای منطقه حفاظت شده
د( مشخصات قابلیت اشتعال و مقدار مواد سوختنی در منطقه حفاظت شده و احتمال وقوع حریق
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ه( تهویه
و( دما، فشار، رطوبت، ارتفاع از سطح دریا

7-2-2-5: اگر هدف از نصب کاشف، حفاظت در برابر خطر خاصی باشد، کاشف می تواند نزدیک تر به محل 
خطر، نصب شود )به عنوان مثال در گوشه سالن مواد قابل اشتعال انبار شده باشد(.

3-2-5: کاشف های دودی نقطه ای
1-3-2-5: کاشـف های دودی نبایـد در محـدوده فاصلـه 100 میلی متـر از سـقف یا دیوار )مطابق شـکل( 

نصب شـوند )1.2.3.7.5(.

2-3-2-5: در سـقف های مسـطح، فاصلـه میـان کاشـف ها بایـد مطابـق بندهایـی کـه در ادامـه ذکـر 
.)3.2.3.7.5( باشـد  می شـود، 

3-3-2-5: در شـرایطی کـه طراحـی مبتنـی بـر عملکـرد بـرای فضـا مدنظر نباشـد، کاشـف های دودی 
می تواننـد بـا فاصلـه 9/1 متـر از یکدیگـر نصـب شـوند )1.3.2.3.7.5(.

4-3-2-5: در تمام موارد دستورالعمل های شرکت سازنده الزم االجرا است )2.3.2.3.7.5(.

5-3-2-5: برای تشـخیص حریق های شـعله ای به پیوسـت )ب( NFPA72 نسـخه 2007 مراجعه شـود 
.)4.3.2.3.7.5(

 6-3-2-5: در سـقف های مسـطح، تمامی نقاط سـقف باید یک کاشـف در فاصله S 0/7 داشـته باشـند 
)5.3.2.3.7.5(

7-3-2-5: بـرای طراحـی جانمایـی کاشـف های دودی نقطـه ای، تیر و تیرچـه تفاوتی نداشـته و هر دو 
شـرایط یکسـانی دارند )1.4.2.3.7.5(.

8-3-2-5: برای سقف های دارای اختالف سطح، شرایط زیر باید رعایت شود )2.4.3.7.5(.

9-3-2-5: اگـر ارتفـاع تیر کمتر از 10% ارتفاع سـقف باشـد، شـرایط طراحی مانند سـقف مسـطح درنظر 
گرفته می شـود.

10-3-2-5: درصورتـی کـه ارتفاع تیر بیش از 10% ارتفاع سـقف و فاصله تیرها بیش از 40% ارتفاع سـقف 
باشـد بایـد در فضای میـان هر دو تیر، یک کاشـف نصب گردد.

11-3-2-5: برای اتاق های با مساحت 84 متر مربع یا کمتر، نصب یک کاشف دود کافی است.

12-3-2-5: در سـقف های شـیب داری کـه دارای تیرهای موازی با شـیب هسـتند موارد زیـر باید رعایت 
شـود )3.4.2.3.7.5( )شکل 4-28(:

الف( فاصله کاشف ها مطابق قسمت قبل )سقف های اختالف سطح( باید تعیین گردد.

ب( ارتفاع سقف باید برابر با میانگین ارتفاع در طول شب درنظر گرفته شود.

ج( الزم نیست برای شیب های بیش از 10 درجه، فاصله S 0/5 از دیوار رعایت شود.

د( فاصله کاشف ها باید براساس تصویر افقی سقف اندازه گیری شود.

13-3-2-5: برای سقف های شیب دار دارای تیرچه، کاشف باید زیر تیرچه نصب شود.
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4-2-5: کاشف های دودی نمونه گیری از هوا
1-4-2-5: در کاشـف های نمونه گیـر، هـر پـورت نمونه گیری از هوا، به عنوان یک کاشـف نقطـه ای دودی 

درنظر گرفته می شـود )1.3.3.7.5(.

 2-4-2-5: حداکثـر زمـان انتقـال هـوا از دورتریـن نقطـه بـه کاشـف، نبایـد بیـش از 120 ثانیـه باشـد
.)2.3.3.7.5(

3-4-2-5: شـبکه لوله هـای نمونه گیـری هـوا باید براسـاس اصول دینامیـک جریان صدا طراحی شـود 
تـا عملکرد مورد نیـاز را تأمین کنـد )3.3.3.7.5(.

نشـان دهنده  محاسـبات  شـامل  بایـد  نمونه گیـری  لوله کشـی  شـبکه  طراحـی  جزئیـات   :5-2-4-4
مشـخصات جریـان خـط لولـه و تمامـی پورت هـا باشـد )4.3.3.7.5(.

5-4-2-5: تمـام کاشـف های نمونه گیـر دودی بایـد درصـورت عـدم تطابق مشـخصات جریـان وارده با 
شـرایط مشخص شـده از سـوی کارخانه، اعالم خطـا نمایـد )5.3.3.7.5(.

6-4-2-5: پورت هـای نمونه گیـری و فیلترهـای خطـی )درصـورت اسـتفاده(، باید مطابق دسـتورالعمل 
کارخانـه سـازنده تمیز شـوند )6.3.3.7.5(.

7-4-2-5: شـبکه لوله هـای نمونه گیـری و اتصـاالت آن بایـد هوابند بـوده و کامالً محکـم و ثابت نصب 
شده باشـد )7.3.3.7.5(.

8-4-2-5: در سیسـتم های نمونه گیـر، بایـد عالمـت »لولـه نمونه گیری کاشـف دودی؛ دسـت نزنید« در 
محل های زیر مشـخص شـود:

الف( هنگام تغییر مسیر لوله ها
ب( در هر دو قسمت محل عبور لوله از دیوار، سقف و کف

ج( در فواصل مشخص به صورت قابل رؤیت به گونه ای که فاصله دو عالمت بیش از 6 متر نباشد.

3-5: کاشف دودی پرتوی
1-3-5: محل نصب کاشف های پرتوی باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده باشد )1.4.3.7.5(.

2-3-5: در جانمایی کاشف های پرتوی، اثرات الیه بندی هوا باید درنظر گرفته شود )2.4.3.7.5(.

شکل 28-4: سقف های شیب دار دارای تیرهای موازی
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3-3-5: طول پرتو ساطع شده نباید بیش از مقدار مشخص شده از سوی سازنده باشد )3.4.3.7.5(.

4-3-5: آینه ها در کاشف های پرتوی، باید مطابق دستورالعمل سازنده نصب شوند )4.4.3.7.5(.

5-3-5: فاصله جانبی کاشف های پرتوی حداکثر می تواند S درنظر گرفته شود )شکل 4-29(.

ــرد در  ــرای کارب ــه ای ب ــف های دودی نقط ــف از کاش ــک ردی ــادل ی ــد مع ــوی بای ــف پرت 6-3-5: کاش
ــردد )5.4.3.7.5(. ــتفاده گ ــیب دار اس ــطوح ش س

ــطوح  ــد در س ــوی بای ــف های پرت ــه کاش ــته، آین ــای ناخواس ــری از خطاه ــور جلوگی 7-3-5: به منظ
ــرزش نصــب شــود. ــدون ل ثابــت و ب

8-3-5: مسیر نور کاشف های پرتوافکن باید عاری از هرگونه مانع باشد )8.4.3.7.5(.

9-3-5: در ســقف های دارای شــیب دوطرفــه، کاشــف بایــد ابتــدا در فاصلــه افقــی بیــن 100 الــی 900 
میلی متــری تــاج قــرار گیــرد. تعــداد و جانمایــی کاشــف های اضافــی درصــورت نیــاز بایــد 

براســاس تصویــر افقــی ســقف باشــد )6.3.7.5(.

4-5: کشف دود به کمک تصاویر ویدیویی )6.7.5(
ــی شــامل  ــر ویدیوی ــه کمــک تصاوی ــه سیســتم کشــف دود ب ــق ب ــزات متعل ــی تجهی 1-4-5: تمام

ــند )1.6.7.5(. ــف دود باش ــه کش ــه در زمین ــد دارای تأییدی ــزار بای ــخت افزار و نرم اف س

2-4-5: سیســتم های کشــف دود بــه کمــک تصاویــر ویدیویــی بایــد بــا ملزومــات فصــول 1، 4، 5 و 6 
و 10 کــد NFPA72 در تطابــق باشــند )2.6.7.5(.

3-4-5: سیســتم ها بایــد براســاس ملزومــات »طراحــی مبتنــی بــر عملکرد« ذکرشــده در قســمت 5-3 
NPFA72 نســخه 2007 طراحی شــوند )1.2.6.7.5(.

4-4-5: محــل و فاصلــه کشــف دود بــه کمــک تصاویــر ویدیویــی بایــد در تطابــق بــا ملزومــات بنــد 

شکل 29-4: جانمایی کشف های دودی پرتوی
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ــد )2.2.6.7.5(. 5.10.5 باش

5-4-5: ســینگال های ویدیویــی تولیدشــده توســط دوربین هــا به عنــوان جزئــی از سیســتم کشــف 
ــق  ــه ازطری ــند ک ــر می باش ــتم های دیگ ــه سیس ــال ب ــه انتق ــاز ب ــی مج ــا درصورت دود، تنه
اتصاالتــی انجــام شــود کــه بــه همیــن منظــور توســط ســازنده تأمیــن شــده باشــد )3.6.7.5(.

6-4-5: تمامـی کنتـرل آالت و نرم افزارهـای ایـن سیسـتم ها بایـد در برابر تغییـرات غیرمجاز محافظت 
شـوند. تمامـی تغییرات اعمالـی به نرم افزار یا تنظیمـات قطعات باید مطابق با فصل 10 تسـت 

.)4.6.7.5( شوند 

5-5: کاشف های حریق حساس به انرژی تابشی )8.5(
1-5-5: نکات عمومی )1.8.5(

1-1-5-5: اســناد طراحــی کاشــف های انــرژی تابشــی بایــد اهــداف موردنیــاز سیســتم را به طــور کامــل 
مشــخص نماید )1.1.8.5(.

ــی و  ــه انتخــاب، جانمای ــوط ب ــات مرب ــر ملزوم ــه ذک 2-1-5-5: قســمت NPDA 8.5 نســخه 2007 ب
فاصله یابــی کاشــف های حریقــی کــه انــرژی تابشــی تولیــدی توســط مــواد مشــتعل را حس 
ــف های  ــعله ای و کاش ــف های ش ــوان کاش ــت عن ــف ها تح ــن کاش ــردازد. ای ــد، می پ می کن

ــوند )1.1.8.5(. ــته بندی می ش ــه ای دس جرق

2-5-5: مشخصات آتش و انتخاب کاشف )2.8.5(

1-2-5-5: نــوع و تعــداد کاشــف های حریــق حســاس بــه انــرژی تابشــی بایــد براســاس مشــخصات 
عملکــردی کاشــف و هم چنیــن تحلیــل خطــر در محــل، بــا توجــه بــه مشــخصات ســوخت، 
نــرخ رشــد حریــق، شــرایط محیطــی و توانایی هــای سیســتم اطفــا تعیــن گــردد )1.2.8.5(.

ــد  ــر باش ــوارد زی ــاس م ــد براس ــی بای ــرژی تابش ــه ان ــاس ب ــف های حس ــاب کاش 2-2-5-5: انتخ
:)2.2.8.5(

ــد  ــه بای ــی ک ــادره از حریق های ــواج ص ــف ام ــا طی ــف ب ــخ کاش ــف پاس ــق طی ــف( تطاب ال
ــوند. ــخیص داده ش تش

ب( کم کردن امکان هشدارهای ناخواسته ناشی از منابع غیرحریقی موجود در محل

3-5-5: نکات جانمایی )3.8.5(
ــع  ــه انــرژی تابشــی بایــد براســاس مــوارد مصــوب و قانــون مرب 1-3-5-5: کاشــف های حســاس ب
معکــوس کــه ابعــاد آتــش در برابــر فاصلــه منحنــی کاشــف را نشــان می دهــد، بــه کار گرفتــه 

ــوند )1.1.3.8.5(. ش

2-3-5-5: تعــداد کاشــف ها بایــد به گونــه ای باشــد کــه هیــچ نقطــه ای از منطقــه خطــر کــه نیــاز بــه 
کاشــف دارد، دارای مانــع نبــوده و حداقــل در دیــد یــک کاشــف قــرار داشــته باشــد )2.1.3.8.5(.

3-3-5-5: مــکان و فاصلــه کاشــف ها بایــد بــا یــک ارزیابــی مهندســی کــه شــامل مــوارد زیــر باشــد 
مشــخص گــردد )1.2.3.8.5(:
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اندازه حریقی که باید کشف شود  .1

ماده سوختی که ممکن است آتش گیرد  .2

حساسیت کاشف  .3

میدان دید کاششف  .4

فاصله میان آتش و کاشف  .5

میزان جذب انرژی تابشی توسط جو  .6

وجودداشتن منبع متفرقه صدور انرژی تابشی  .7

هدف از سیستم کشف  .8

پاسخ زمانی مورد نیاز  .9

4-3-5-5: طراحــی سیســتم بایــد ابعــاد آتــش شــعله ور ناشــی از ســوخت موردنظــر را مشــخص کند 
.)2.2.3.8.5(

5-3-5-5: در مــواردی کــه ممکــن اســت حریــق احتمالــی در محلــی رخ دهــد کــه در محــور نــوری 
کاشــف نیســت، بایــد بــا توجــه بــه دســتورالعمل ســازنده، بــا کاهــش فاصلــه یــا افزایــش 

ــران نمــود )4.2.3.8.5(. ــق را جب ــه ای حری تعــداد کاشــف ها، تغییــر محــل زاوی

6-3-5-5: زمانــی کــه حریــق احتمالــی از ســوختی ناشــی شــود که بــا ســوخت مورداســتفاده در زمان 
آزمایــش و تأییــد دســتگاه متفــاوت باشــد، فاصلــه بیــن کاشــف و حریــق، بایــد براســاس 
مشــخصه های مربــوط بــه ســوخت موجــود در دســتگاه کاشــف کــه توســط ســازنده درنظــر 

گرفتــه شــده اســت، تنظیــم گــردد )5.2.3.8.5(.

7-3-5-5: به علــت اینکــه کاشــف های شــعله ای، دســتگاه های دارای »خــط دیــد« محســوب 
می شــوند، توانایــی پاســخ دهی آن هــا در محــل تحــت حفاظــت، نبایــد بــا حضــور اجــزای 

ســازه ای مزاحــم یــا اشــیای مــات مختــل شــود )5.2.3.8.5(.

8-3-5-5: جهــت حفــظ شــفافیت پنجــره کاشــف در مــواردی کــه ذرات معلــق در هــوا ممکــن اســت 
در فواصــل نگه داری هــای دوره ای روی پنجــره کاشــف را بپوشــانند و بــر حساســیت کاشــف 

تأثیرگــذار باشــند، بایــد تمهیــدات مناســبی درنظــر گرفتــه شــود )6.2.3.8.5(.

4-5-5: نکات مربوط به جانمایی کاشف های جرقه / خاکستر )3.3.8.5(
1-4-5-5: فاصلــه و جانمایــی کاشــف ها بایــد براســاس یــک ارزیابــی مهندســی کــه شــامل مــوارد زیــر 

باشد، مشــخص شــود )1.3.3.8.5(:

اندازه جرقه و خاکستری که باید تشخیص داده شود  .1
ماده سوختی که ممکن است آتش گیرد  .2

حساسیت کاشف  .3
میدان دید کاشف  .4

فاصله میان کاشف و حریق  .5
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میزان جذب انرژی تابشی توسط جو  .6
وجود داشتن منبع متفرقه صدور انرژی تابشی  .7

هدف از سیستم کشف  .8
پاسخ زمانی مورد نیاز  .9

2-4-5-5: طراحــی سیســتم بایــد بــه انــدازه جرقــه یــا خاکســتر ناشــی از ســوخت موردنظــر را کــه 
بایــد کشــف شــود، مشــخص نمایــد )2.2.3.8.5(.

3-4-5-5: کاشــف های جرقــه ای بایــد به گونــه ای جانمایــی شــوند کــه تمامــی نقــاط، در دیــد حداقــل 
یک کاشــف باشــند )3.3.3.8.5(.

4-4-5-5: فاصلــه و مــکان کاشــف ها بایــد بــا اســتفاده از قانــون مربــع معکــوس و براســاس جــذب 
اتمســفریک و جــذب ســوخت مشتعل نشــده معلــق در هــوا و بــا توجــه بــه دســتورالعمل 

ســازنده تنظیــم شــود )4.3.3.8.5(.

5-4-5-5: در مــواردی کــه ممکــن اســت جرقه هــا در محلــی رخ دهــد کــه در محــور نــوری کاشــف 
نیســت، بایــد بــا توجــه بــه دســتورالعمل ســازنده، بــا کاهــش فاصلــه یــا افزایــش تعــداد 

ــود )5.3.3.8.5(. ــران نم ــق را جب ــه ای حری ــل زاوی ــر مح ــف ها، تغیی کاش

6-4-5-5: در مواقعــی کــه ذرات معلــق در هــوا ممکــن اســت بــا ایجــاد الیــه ای روی پنجــره کاشــف، 
بــر حساســیت آن تأثیرگــذار باشــند، تمهیداتــی جهــت حفــظ شــفافیت پنجــره کاشــف بایــد 

درنظــر گرفتــه شــود )6.3.3.8.5(.

5-5-5: سایر نکات )4.8.5(
ــه  ــه ای طراحــی و نصــب شــوند ک ــد به گون ــرژی تابشــی بای ــه ان 1-5-5-5: کاشــف های حســاس ب

کارایــی نــوری آن هــا مختــل نشــود )1.4.8.5(.

ــا  ــظ ی ــط محاف ــد توس ــی بای ــرژی تابش ــه ان ــاس ب ــف های حس ــزوم، کاش ــورت ل 2-5-5-5: درص
ــوند )2.4.8.5(. ــت ش ــته محافظ ــی ناخواس ــای تابش ــر انرژی ه ــح، در براب ــان صحی چیدم

ــا  ــاز، بایــد ب ــرژی تابشــی در فضــای ب ــه ان 3-5-5-5: درصــورت اســتفاده از کاشــف های حســاس ب
اســتفاده از محافــظ یــا چیدمــان مناســب، از کاهــش حساســیت بــه ســبب شــرایطی نظیــر 
بــاران یــا بــرف جلوگیــری نمــوده و همــواره میــدان دیــد شــفافی را تأمیــن نمــود )3.4.8.5(.

4-5-5-5: یــک کاشــف حســاس بــه انــرژی تابشــی نبایــد در محلــی کــه شــرایط محیطــی متفــاوت 
بــا شــرایط تأییدشــده بــرای آن کاشــف اســت، نصــب شــود )4.4.8.5(.

6-5-5: کشف شعله با استفاده از تصاویر ویدیویی )5.8.5(

1-6-5-5: سیســتم های کشــف شــعله بــا اســتفاده از تصاویــر ویدیویــی و تمامــی اجــزای آن ها شــامل 
ســخت افزار و نرم افــزار، بایــد بــرای همیــن اســتفاده تأییــد شــده باشــند )1.5.8.5(.

2-6-5-5: سیســتم های کشــف شــعله بــا اســتفاده از تصاویــر ویدیویــی بایــد بــا تمامــی ملزومــات 
ــق باشــد )2.5.8.5(. فصــول 1، 4، 5، 6 و NFPA72 10 نســخه 2007 در تطاب
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ــف  ــتم کش ــزای سیس ــه اج ــی ک ــط دوربین های ــده توس ــی تولیدش ــیگنال های ویدیوی 3-6-5-5: س
ــه  ــال ب ــه انتق ــی مجــاز ب ــا درصورت ــر ویدیویــی هســتند، تنه ــا اســتفاده از تصاوی شــعله ب
سیســتم های دیگــر می باشــند کــه ازطریــق اتصــاالت خروجــی  انجــام شــود کــه بــه همیــن 

منظــور توســط ســازنده تأمیــن شــده باشــد )3.5.8.5(.

ــاز  ــرات غیرمج ــر تغیی ــد در براب ــتم ها بای ــن سیس ــای ای ــرل آالت و نرم افزاره ــی کنت 4-6-5-5: تمام
محافظــت شــوند، تمامــی تغییــرات اعمالــی بــه نرم افــزار یــا تنظیمــات قطعــات بایــد مطابق 

بــا فصــل 10 تســت شــوند )4.5.8.5(.

6-5: کاشف های ترکیبی، چند ضابطه ای و چند حسگره )9.5(
)2.9.5( )Combination Detectors( 1-6-5: کاشف های ترکیبی

1-1-6-5: هرکدام از حسگرهای کاشف ترکیبی باید تأیید شده باشند )1.2.9.5(.

2-1-6-5: تأییدیــه دســتگاه بایــد ضوابــط تعییــن محــل و فاصلــه کاشــف ها را مطابــق بــا فصــل 5 
ایــن کــد مشــخص کنــد )2.2.9.5(.

)3.9.5( )Multifunction-Sensors( 2-6-5: کاشف های چندضابطه ای
1-2-6-5: یک کاشف چند ضابطه ای باید برای وظیفه اصلی دستگاه دارای تأییدیه باشد )1.3.9.5(.

2-2-6-5: به علت روش نرم افزاری ویژه کاشف های چندضابطه ای که به منظور کاهش هشدارهای ناخواسته 
و ارتقای پاسخ کاشف نسبت به یک منبع غیر مشخص حریق، ضوابط جانمایی و فاصله یابی 

مربوط به دستورالعمل نصب کاشف باید رعایت شود )2.3.9.5(.

)4.9.5( )Multi-Sensor Detector( 3-6-5: کاشف های چندحسگره
1-3-6-5: هرکدام از حسگرهای کاشف چندحسگره باید تأیید شده باشد )1.4.9.5(.

2-3-6-5: به علــت روش نرم افــزاری ویــژه کاشــف های چندحســگره کــه به منظــور کاهــش 
ــر مشــخص  ــع غی ــک منب ــه ی ــای پاســخ کاشــف نســبت ب هشــدارهای ناخواســته و ارتق
حریــق، ضوابــط جانمایــی و فاصله یابــی مربــوط بــه دســتورالعمل نصــب کاشــف بایــد رعایت 

ــود )2.4.9.5(. ش

)13.5( )Manual Call Point( سیستم های هشداردهنده با تحریک دستی )6
جعبه های اعالم حریق دستی فقط با هدف اعالم حریق به کار روند )1.13.5(.   :6-1

ــی، مجــاز اســت  ترکیــب جعبه هــای اعــالم حریــق دســتی و ایســتگاه های هشــدار نگهبان   :6-2
.)2.13.5(

جعبه )شستی( اعالم حریق دستی باید به صورت ایمن نصب شود )3.13.5(.   :6-3

جعبــه )شســتی( اعــالم حریــق دســتی نبایــد در ارتفــاع کمتــر از 1/1 متــر و بیــش از 1/37 متــر    :6-4
ــوند )4.13.5(. ــب ش ــده نص ــف تمام ش از ک

جعبــه )شســتی( اعــالم حریــق دســتی بایــد در محلــی نصب شــود کــه در معــرض دیــد و در    :6-5
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دســترس باشــد )5.13.5(.

جعبــه )شســتی( اعــالم حریــق دســتی بایــد در فاصلــه ای کمتــر از 1/5 متــر بــا درهــای ورودی    :6-6
نصــب گردنــد )6.13.5(.

جعبه هــای )شســتی های( اعــالم حریــق دســتی بایــد در هــر دو طــرف بازشــوهای کنــار هــم    :6-7
کــه عرضــی بیــش از 12/2 متــر دارنــد، در فاصلــه ای کمتــر از 1/5 نســبت بــه بازشــو نصــب 

ــد )7.13.5(. گردن

فاصلــه پیمایــش افقــی دسترســی بــه جعبه هــای سیســتم اعــالم حریــق دســتی از هــر نقطه    :6-8
در هــر طبقــه نبایــد از 61 متــر تجــاوز کنــد )8.13.5(.

7( هشداردهنده های جانبی
1-7: دستگاه های هشداردهنده شبکه بارنده )11.5(

ــاس  ــه براس ــداردهنده ای ک ــتگاه های هش ــی دس ــورد تمام ــد در م ــش بای ــن بخ ــاد ای مف   :7-1-1
ــردد )1.11.5(. ــال گ ــوند، اعم ــال می ش ــده فع ــبکه بارن ــان ش جری

دســتگاه های اعــالم بایــد ظــرف مــدت 90 ثانیــه پــس از برقــراری جریــان آب، فعــال شــوند.    :7-1-2
جریــان آب بایــد بزرگتــر یــا مســاوی جریانــی باشــد کــه می توانــد از کوچک تریــن مجــرای 

ــد )2.11.5(. ــور نمای ــی از آب پاش هــای نصب شــده در سیســتم عب یک

حرکــت آب به علــت تلفــات آب، نشــتی و تغییــر فشــار نبایــد موجــب فعال شــدن سیســتم    :7-1-3
هشــداردهنده شــود )3.11.5(.

2-7: کشف عملکرد سایر سیستم های اطفای خودکار )12.5(
فعال شــدن سیســتم اطفــاء یــا کنتــرل حریــق بایــد ازطریــق یــک حســگر مــورد تأییــد، ایجاد    :7-2-1

ــدار نماید. هش

3-7: دستگاه های هشداردهنده به اپراتور نظارت )15.5(
1-3-7: دستگاه های هشداردهنده شیر کنترل )1.15.5(

1-1-3-7: دو ســیگنال مجــزا از یکدیگــر بایــد تولیــد گــردد کــه یکــی جابه جایــی از حالــت طبیعــی در 
شــیر را نشــان داده و دیگــری نشــانگر برگشــت شــیر بــه شــرایط طبیعــی باشــد )11.15.5(.

2-1-3-7: ســیگنال خــروج از حالــت طبیعــی بایــد حیــن دو گــردش اول شــیر فلکــه یــا در فاصلــه 
کمتــر از یــک پانزدهــم فاصلــه پیمایــش اهــرم شــیر از حالــت طبیعــی خــود، ارســال گــردد 

.)2.1.15.5(

3-1-3-7: ســیگنال خــروج از حالــت طبیعــی، تنهــا درصــورت بازگشــت بــه حالــت طبیعــی می توانــد 
از بیــن بــرود )3.1.15.5(.

4-1-3-7: حســگرهای موقعیــت شــیرهای کنترلــی نبایــد تداخلــی بــا عملکــرد شــیر داشــته باشــند یا 
مانــع دیــد و دسترســی بــه آن جهــت تعمیــرات و نگــه داری گردنــد )4.1.15.5(.

2-3-7: دستگاه های هشداردهنده فشار )2.15.5(
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1-2-3-7: دو ســیگنال جــدا و مشــخص، یکــی جهــت نشــان دادن افزایــش و کاهــش فشــار )نســبت 
بــه حالــت طبیعــی( و دیگــری جهــت نشــان دادن بازگشــت بــه حالــت طبیعــی، بایــد ایجاد 

گــردد )1.2.15.5(.

2-2-3-7: الزامات زیر باید در مورد دستگاه های هشداردهنده فشار اعمال شود )2.2.15.5(:

دســتگاه های هشــداردهنده مخــازن بــرای منابــع آب تحــت فشــار، پایین را نشــان  الف(  
دهنــد. ســیگنال خــروج از حالــت طبیعــی بایــد زمانــی ارســال گــردد کــه فشــار از 
ــته  ــا کاس ــزوده ی ــکال )psi 10( اف ــو پاس ــدازه 70 کیل ــل به ان ــی حداق ــت طبیع حال

شــود.

ــد  ــک، بای ــده خش ــبکه بارن ــتم ش ــه سیس ــوط ب ــداردهنده مرب ــتگاه های هش دس ب(  
شــرایط هــر دو حالــت فشــار بــاال و فشــار پاییــن را نشــان دهنــد. ســیگنال خــروج 
از حالــت طبیعــی بایــد زمانــی ارســال گــردد کــه فشــار از حالــت طبیعــی حداقــل 

ــود. ــته ش ــا کاس ــزوده ی ــکال )psi 10( اف ــدازه 70 کیلوپاس به ان

دستگاه های هشداردهنده فشار بخار باید شرایط فشار پایین را نمایش دهند. سیگنال  ج(  
خروج از حالت طبیعی باید پیش از آنکه فشار به پایین تر از 110% مقدار کمترین فشار 

عملکردی موردنیاز تجهیزات مربوطه برسد، ارسال گردد.

دســتگاه هشــداردهنده ای کــه برای ســنجش فشــار منابعــی غیــر از منابع مذکــور در  د(  
بــاال بــه کار رود، بایــد مطابــق بــا مشــخصات مراجــع ذی صــالح باشــد.

3-3-7: دستگاه های هشداردهنده سطح آب )3.15.5(
1-3-3-7: دو ســیگنال جــدا و مشــخص یکــی جهــت نشــان دادن افزایــش یــا کاهــش ســطح آب 
)نســبت بــه حالــت طبیعــی( و دیگــری جهــت نشــان دادن بازگشــت بــه حالــت طبیعــی، 

ــد ایجــاد گــردد )1.3.15.5(. بای

2-3-3-7: دســتگاه های هشــداردهنده ســطح آب منابــع تحــت فشــار نیــز باید هر دو شــرایط ســطح 
بــاال و ســطح پاییــن آب را نشــان دهنــد. ســیگنال خــروج از حالــت طبیعــی بایــد زمانــی کــه 

ســطح آب بــه انــدازه 76 میلی متــر بــاال یــا پاییــن مــی رود، ارســال گــردد )2.3.15.5(.

4-3-7: دستگاه های هشداردهنده دمای آب )4.15.5(
1-4-3-7: دســتگاه های هشــداردهنده دمــای آب مربــوط بــه مخــازن آبــی کــه در معــرض یــخ زدن 
ــر از  ــه پایین ت ــا ب ــرای کاهــش دم ــی ب ــد دو ســیگنال مجــزا و مشــخص، یک هســتند، بای
4/4 درجــه ســانتی گراد و دیگــری بــرای بازگشــت دمــا بــه باالتــر از 4/4 درجــه ســانتی گراد، 

ارســال نماینــد.

5-3-7: دستگاه های هشداردهنده دمای اتاق )5.15.5(
1-5-3-7: دســتگاه های هشــداردهنده دمــای اتــاق، بایــد کاهــش دمــای اتــاق بــه زیــر 4/4 درجــه 

ســانتی گراد و بازگشــت آن بــه شــرایط بــاالی ایــن دمــا را نشــان دهنــد.
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8( استفاده های خاص
1-8: کاشف های دودی برای کنترل گسترش دود )16.5(

1-1-8: دسته بندی
کاشـف های دودی کـه بـا کنترل فن هـا، دمپر، درب ها و سـایر تجهیـزات از انتشـار دود جلوگیـری می کنند، 

بـه دسـته های زیر دسـته بندی می شـوند:
کاشف های منطقه ای که در فضای مورد حفاظت نصب می شوند.  .1

کاشف هایی که در کانال های سیستم های هوارسان نصب می شوند.  .2
کاشف های مرتبط با پردازش تصویری که در فضاهای مورد حفاظت نصب می شوند.  .3

2-1-8: محدودیت ها )2.16.5(
ــوند،  ــب می ش ــان نص ــتم های هوارس ــد )2.1.16.5( در سیس ــق بن ــه مطاب ــف هایی ک 1-2-1-8: کاش
نبایــد بــرای پوشــش مناطــق بــاز نیــز در نظــر گرفتــه شــوند، چــون در زمــان خاموش بــودن 

ــود )1.2.16.5(. ــد ب ــر نخواه ــف ها مؤث ــن کاش ــان ای ــتگاه های هوارس دس

2-2-1-8: در جاهایــی کــه حفاظــت محوطــه بــاز مدنظــر اســت، شــرایط بنــد 3.7.5 بایــد اعمــال گردد 
.)2.2.16.5(

3-1-8: اهداف )3.16.5(
1-3-1-8: به منظــور جلوگیــری از بــه گــردش درآمــدن )سیرکوالســیون( مقادیــر خطرنــاک دود، کاشــفی 
ــق  ــد مطاب ــه باشــد، بای ــرار گرفت کــه به منظــور اســتفاده در کانال هــای هــوا مــورد تأییــد ق

اســتاندارد 90A NFPA، در ســمت هوادهــی سیســتم هوارســان، نصــب گــردد )1.3.16.5(.

ــته  ــده داش ــترش دود را به عه ــرل گس ــزات کنت ــردن تجهی ــف های دودی، فعال ک ــر کاش 2-3-1-8: اگ
باشــند، الزامــات بنــد 2.2.4.16.5 بایــد اعمــال شــود )2.3.16.5(.

3-3-1-8: اگــر کاشــف ها موجــب عملکــرد درب هــای دودبنــد می شــوند، الزامــات بنــد 6.16.5 بایــد 
اعمــال شــود )3.3.16.5(.

ــد  ــات بن ــوند، الزام ــا می ش ــای کانال ه ــرد دمپره ــب عملک ــی موج ــف های کانال ــر کاش 4-3-1-8: اگ
ــردد )4.3.16.5(. ــال گ ــد اعم 5.16.5 بای

4-1-8: کاربردها )4.16.5(
1-4-1-8: کاشف های منطقه ای داخل فضاهای محصورشده دودی )1.4.26.5(

2-4-1-8: اســتفاده از کاشــف های دودی منطقــه ای داخــل فضاهــای محصورشــده دودی، بــرای کنتــرل 
گســترش دود توســط فعال کــردن درب هــا، دمپرهــا و ســایر تجهیــزات، مجــاز اســت.

2-8: کاشف های دودی مورد استفاده در سیستم های هوارسان )2.4.16.5(
1-2-8: نکات عمومی

1-1-2-8: سیستم هوای رفت )تغذیه هوا(: جایی که نصب کاشف دودی در سیستم هوای رفت توسط 
استانداردهای NPFA الزامی شده باشد، کاشفی که برای کار در سرعت هوای موجود، تأیید شده 

باشد، باید در قسمت پایین دست جریان فن و فیلتر نصب گردد )1.2.4.16.5(.



159ضوابط مالک عمل سیستم های کشف و اعالم حریق

اســتثناء: در جایــی کــه کانــال هــوا از فضاهایــی کــه بــه آن هــا ســرویس نمی دهــد، عبــور می کنــد، 
نیــاز بــه نصــب کاشــف های اضافــی نیســت.

ــا 2.2.2.4.16.5  ــای 1.2.2.4.16.5 ی ــه در بنده ــواردی ک ــز م ــت: به ج ــوای برگش ــتم ه 2-1-2-8: سیس
ذکــر شــد، اگــر کشــف دود در داخــل سیســتم هــوای برگشــت توســط ســایر اســتانداردهای 
NPFA الزامــی شــده باشــد، یــک یــا چنــد کاشــف تأییدشــده بــرای ســرعت موردنظــر هــوا 
بایــد در محلــی کــه هــوا، منطقــه حفاظت شــده دود را تــرک می کنــد، یــا در داخــل کانــال، 
پیــش از آنکــه هــوا وارد سیســتم  هــوای برگشــت مشــترک چنــد فضــا شــود، نصــب گــردد 

.)2.2.4.16.5(

3-1-2-8: در جایــی کــه کانــال هــوا از فضاهایــی کــه بــه آن هــا ســرویس نمی دهــد، عبــور می کنــد، 
نیــاز بــه نصــب کاشــف های اضافــی نیســت )1.2.2.4.16.5(.

4-1-2-8: جایی که مجموع پوشش کاشف دود نصب شده در تمامی محل هایی از منطقه تحت حفاظت 
دود که توسط یک سیستم هوای برگشت سرویس دهی می شوند به مقدار کافی باشد، نصب 

کاشف های کانالی در سیستم هوای برگشت الزامی نیست )2.2.2.4.16.5(.

2-2-8: جانمایی و نصب کاشف ها در سیستم های هوارسان کانال )5.16.5(
1-2-2-8: کاشف ها باید برای استفاده در این نوع سیستم ها مورد تأیید قرار گرفته باشند )1.5.16.5(.

ــت  ــا را دریاف ــبی از جریان ه ــه مناس ــه نمون ــوند ک ــب ش ــه ای نص ــد به گون ــف ها بای 2-2-2-8: کاش
کننــد. نصــب کاشــف بایــد بــه یکــی از روش هــای زیــر باشــد )2.5.16.5(:

نصب صلب و مستحکم داخل داکت  .1

نصب صلب و مستحکم روی دیواره کانال به گونه ای حسگر به داخل کانال وارد شود.  .2

نصب بیرون کانال با لوله نمونه گیری مستحکم نصب شده در داخل کانال  .3

نصب کاشف پرتوی در امتداد طولی کانال  .4

3-2-2-8: کاشــف ها بایــد مطابــق دســتورالعمل ســازنده نصــب شــده و جهــت دسترســی بــه آن هــا 
به منظــور تمیــزکاری و تعمیــرات، تمهیــدات مناســبی نظیــر درب هــای دسترســی، مطابــق بــا 

اســتاندارد NFPA90A درنظــر گرفتــه شــود )3.5.16.5(.

4-2-2-8: محــل تمامــی کاشــف های نصب شــده در سیســتم هــوای کانالــی بایــد به صــورت واضــح 
و دائــم، مشــخص و در جایــی ثبــت شــده باشــد )4.5.16.5(.

5-2-2-8: کاشــف هایی کــه خــارج کانــال نصــب شــده اند و از یــک لولــه رابــط جهــت انتقــال دود از 
داخــل کانــال بــه کاشــف اســتفاده می شــود، بایــد به گونــه ای طراحــی و نصــب شــوند کــه 

امــکان تشــخیص جریــان هــوا در آن هــا وجــود داشــته باشــد )5.5.16.5(.

6-2-2-8: کاشــف ها بایــد بــرای محــدوده ســرعت هــوا، دمــا و رطوبتــی کــه بــرای آن درنظــر گرفتــه 
شــده، تأییــد شــده باشــند )6.5.16.5(.

7-2-2-8: تمامــی ســوراخ ها و درزهایــی کــه به خاطــر نصــب کاشــف ها در کانال هــای هــوای 
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ــوند )7.5.16.5(. ــد ش ــل هوابن ــور کام ــد به ط ــود، بای ــاد می ش ــت ایج برگش

8-2-2-8: جایــی کــه کاشــف در نقــاط کــوری نصــب شــده کــه دارای ارتفــاع بیــش از 3 متــر ســاز کف 
تمام شــده هســتند یــا در حالتــی کــه چــراغ نشــانگر کاشــف در معــرض دیــد نیســت )نظیــر 
ســقف کاذب(، کاشــف ها بایــد دارای نشــانگر مخصــوص راه دور باشــند کــه در محلــی کــه 

مــورد تأییــد مراجــع ذی صــالح اســت، نصــب گردنــد )8.5.16.5(.

9-2-2-8: جایــی کــه مطابــق بنــد 8.5.16.5 )به جــز کاشــف های خــاص کــه دارای نشــانگر مخصــوص 
ــد در  ــن نشــانگر بای ــه نصــب نشــانگر راه دور باشــند، ای ــزام ب ــزی هســتند( ال ــل مرک در پن
ــر نحــوه عملکــرد  ــی ب ــی در دســترس نصــب شــده و به طــور واضــح برچســبی مبتن محل

کاشــف و دســتگاه هوارســان داشــته باشــند )9.5.16.5(.

3-8: سیستم های آزادسازی درب به کمک کاشف های دودی )6.16.5(
ــتند  ــازی هس ــای ب ــت از فض ــتم حفاظ ــی از سیس ــه جزئ ــف های دودی ک ــته از کاش 1-3-8: آن دس
ــش  ــد را پوش ــای دودبن ــرف درب ه ــته ای در دو ط ــای بس ــا فضاه ــا ی ــا، راهروه ــه اتاق ه ک
ــد  ــت، می توانن ــده اس ــی ش ــی و جانمای ــد 3.7.5 طراح ــات بن ــاس ملزوم ــد و براس می ده

ــد )1.6.16.5(. ــه کار رون ــد، ب ــدازی سیســتم آزادســازی درب هــای دودبن ــرای راه ان ب

2-3-8: جانمایی و فاصله گذاری آن دسته از کاشف های دودی که منحصراً برای سیستم آزادسازی درب 
به کار می روند، باید مطابق بند 6.16.5 انجام شود )2.6.16.5(.

راه اندازی می شود،  کاشف های دودی  آزادسازی درب، مستقیمًا توسط  که سیستم  در جایی   :8-3-3
کاشف ها باید برای این نوع عملکرد، مورد تأیید قرار گرفته باشند )3.6.16.5(.

4-3-8: کاشف های دودی باید از نوع فتوالکتریک، یونیزه یا سایر مدل های مورد تأیید باشند )4.6.16.5(.

5-3-8: تعداد کاشف های موردنیاز باید مطابق بندهای 1.5.6.16.5 تا 4.5.6.16.5 تعیین شود )5.6.16.5(.

6-3-8: اگر قرار است که درب ها، در پاسخ به جریان دود در هر طرفی از درب بسته شوند، ملزومات بندهای 
1.1.5.6.16.5 تا 4.1.5.6.16.5 باید رعایت گردد )1.5.6.16.5(.

7-3-8: اگر عمق دیوار باالی درب، کوچکتر یا مساوی 610 میلی متر باشد، یک کاشف دودی روی سقف 
و تنها در یک طرف از درب یا دو کاشف دودی روی دیوار و در هر دو طرف از درب، الزامی است 

)1.1.5.6.16.5( )شکل 4-30(.

8-3-8: اگــر قــرار اســت ســرویس آزادســازی درب تنهــا از انتقــال دود از یــک ســمت خــاص به ســمت 
دیگــر جلوگیــری کنــد، کاشــف ها بایــد بــدون توجــه بــه عمــق دیــوار، در ســمتی کــه قــرار 

اســت دود در آن کشــف شــود، نصــب گردنــد )2.5.6.16.5(.

9-3-8: درصــورت وجــود چنــد درگاه درب، کاشــف های ســقفی اضافی، مطابــق بندهــای 1.3.5.6.16.5 
تــا 3.3.5.6.16.5 بایــد نصب شــوند )3.5.6.16.5(.

10-3-8: اگــر فاصلــه میــان درگاه هــا بیــش از 610 میلی متــر باشــد، هــر درگاه بایــد جداگانه و مســتقل 
درنظــر گرفته شــود )1.3.5.6.16.5( )شــکل 4-31(.
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ــه  ــه درنظــر گرفت ــد به صــورت مجــزا و جداگان ــروه از ســه درگاه بازشــو و بیشــتر، بای 11-3-8: هــر گ
ــکل 4-32(. ــوند )2.3.5.6.16.5( )ش ش

12-3-8: هــر گــروه از بازشــوها کــه عــرض کلــی آن هــا از 6/1 متــر بیشــتر باشــند، بایــد جداگانــه درنظر 
گرفته شــوند )3.3.5.6.16.5( )شــکل 4-33(.

ــا  ــرروی درب ی ــب ب ــل نص ــف های قاب ــد و از کاش ــته باش ــود داش ــد درگاه وج ــر چن 13-3-8: اگ
ــرای هــر  مجموعه هــای یکپارچــه  کاشــف ـ درب بنــد مــورد تأییــد اســتفاده شــده باشــد، ب

ــود )4.5.6.16.5(. ــتفاده ش ــف اس ــک کاش ــد ی ــه بای ــا دو لنگ ــک ی درگاه ی

شکل 30-4: نصب کاشف دودی سیستم آزادسازی درب

شکل 31-4: چند درگاه با فاصله بیش از 610 میلی متر

شکل 32-4: گروه متشکل از سه درب بازشو
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14-3-8: اگــر قــرار اســت کاشــف های دودی روی ســقف مســطح نصــب شــود، جانمایــی آن هــا بایــد 
مطابق زیــر باشــد )1.6.6.16.5( )شــکل 4-34(:

� روی خط مرکز درگاه	
� در فاصله کمتر از 1/5 متر )خط عمود نسبت به درگاه(	
� فاصله قرارگیری کاشف از مقادیر مشخص شده در شکل زیر بیشتر نباشد.	

4-8: قابلیت پیش سیگنال )12.8.6(
1-4-8: درصـورت اجـازه نهـاد قانونی مسـئول، سیسـتم ها می تواننـد دارای این قابلیت باشـند که ابتدا 
سـیگنال  هشـداری تنهـا بـه اتاق کنتـرل، دفتـر مدیریت، ایسـتگاه های آتش نشـانی یـا دیگر 
محل هـای خـاص ارسـال گـردد تـا پس از تأییـد فرد مسـئول، هشـدار عمومـی و اصلی فعال 
شـود. یـا می تـوان قابلیتـی درنظـر گرفـت کـه بـه تجهیـزات کنترلـی اجـازه دهد که هشـدار 

عمومـی حریـق را تـا بیـش از 1 دقیقـه پس از هشـدار اولیـه، به تأخیـر اندازد.

)3.1.8.6( )Positive Alarm Sequence( 5-8: سیستم های با آالرم مرحله ای
1-5-8: سیگنال دریافتی از دستگاه کشف حریق خودکار که برای سیستم آالرم مثبت به کار می رود، باید 
توسط پرسنل آموزش دیده ظرف مدت 15 ثانیه تصدیق و فاز بررسی حریق آغاز گردد. اگر دریافت 
سیگنال طی 15 ثانیه از آغاز آن تصدیق نشد، هشدارهای الزم جهت تخلیه ساختمان یا جابه جایی 

ساکنین باید به صورت خودکار سریعًا اعالم شود )1.1.3.8.6(.

شکل 33-4: گروه بازشوهای با عرض بیش از 6/1

شکل 34-4: نصب کاشف روی سقف مسطح
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ــرایط  ــا ش ــد ت ــت دارن ــق مهل ــی حری ــاز بررس ــه در ف ــدت 180 ثانی ــده م ــنل آموزش دی 2-5-8: پرس
حریــق را بررســی و سیســتم را ریســت نماینــد. اگــر در ایــن مــدت سیســتم ریســت نشــد، 
هشــدارهای الزم جهــت تخلیــه ســاختمان یــا جابه جایــی ســاکنین بایــد به صــورت خــودکار 

ســریعًا اعــالم شــود )2.1.3.8.6(.

ــتم آالرم  ــه سیس ــوط ب ــف های مرب ــر از کاش ــی دیگ ــق، یک ــی حری ــه بررس ــی مرحل ــر ط 3-5-8: اگ
مثبــت فعــال شــود، هشــدارهای الزم جهــت تخلیــه ســاختمان یــا جابه جایــی ســاکنین باید 

ــود )2.3.8.6(. ــالم ش ــریعًا اع ــودکار س ــورت خ به ص

4-5-8: اگــر هــر کــدام از ســایر حســگرهای حریــق نیــز فعــال شــوند، هشــدارهای الزم جهــت تخلیــه 
ســاختمان یــا جابه جایــی ســاکنین بایــد به صــورت خــودکار ســریعًا اعــالم شــود )3.3.8.6(.

5-5-8: سیســتم های هشــدار حریــق و اطالع رســانی عمومــی کــه به منظــور تخلیــه ســاختمان یــا 
جابه جایــی ســاکنین بــه کار می رونــد بایــد یــک یــا تعــداد بیشــتری دســتگاه هشــداردهی 
مــورد تأییــد در هــر طبقــه ســاختمان داشــته باشــند کــه مطابق بــا شــرایط ذکرشــده در فصل 

7 جانمایــی شــده باشــند )1.6.8.6(.

6-5-8: در پله هــای بســته، راه هــای خــروج و آسانســور خودروهــا نیــازی بــه نصــب ســیگنال های 
ــد. ــه نمی باش ــیگنال های تخلی ــری و س بص

6-8: سرویس فراخوانی آسانسور برای نیروهای آتش نشانی )3.16.6(
1-6-8: سیســتم کاشــف دودی یــا دیگــر سیســتم های کشــف حریــق خــودکار کــه در البــی، چالــه و 
ــی آسانســور اســتفاده  ــدازی ســرویس فراخوان ــه آسانســور و به منظــور راه ان ــاق موتورخان ات

می شــوند، بایــد بــه سیســتم هشــدار حریــق ســاختمان متصــل باشــند )1.3.16.6(.

2-6-8: در ساختمان های فاقد سیستم اعالم حریق، کاشف های دودی یا سایر سیستم های کشف حریق 
خودکار مربوط به فراخوانی آسانسور، باید به یک واحد کنترلی که به منظور »واحد کنترلی نظارِت 

واحد کنترلی فراخوان آسانسور« طراحی شده، متصل باشند )2.3.16.6(. 

ــایر  ــا س ــف های دودی ی ــا کاش ــد، تنه ــالم کنن ــی اع ــع قانون ــه مراج ــواردی ک ــز در م 3-6-8: به ج
سیســتم های کشــف حریــق خــودکار مربــوط بــه البــی، چالــه و اتــاق موتورخانــه آسانســور، 

ــوند )3.3.16.6(. ــتفاده  ش ــور اس ــی آسانس ــرویس فراخوان ــور س ــد به منظ بای

4-6-8: کاشــف های دودی یــا ســایر سیســتم های کشــف حریــق خــودکار مربــوط بــه البــی آسانســور، 
چالــه آسانســور و اتــاق موتورخانــه آسانســور بایــد توانایــی ایــن را داشــته باشــند کــه زمانــی 
ــت  ــک در وضعی ــا اتوماتی ــتی ی ــورت دس ــدار به ص ــود در م ــابه موج ــگرهای مش ــه حس ک

هشــدار قــرار گرفته انــد نیــز، سیســتم فراخوانــی آسانســور را فعــال نماینــد )4.3.16.6(.

5-6-8: کاشــف دودی البــی بایــد روی ســقف و در فاصلــه ای کمتــر از 6/4 متــر نســبت بــه مرکــز درب 
مجموعــه آسانســورهای تحــت کنتــرل همــان کاشــف، نصــب شــود )5.3.16.6(.

6-6-8: در مواردی که سقف البی مسطح نبوده یا ارتفاع آن بیش از 4/6 متر باشد، محل نصب کاشف باید 
مطابق فصل 5 تعیین شود.
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شرایطشرح

9/1 مترفاصله قابل قبول بین کاشف های دودی در شرایط معمولی

120 ثانیهحداکثر زمان انتقال هوا از دورترین نقطه به کاشف نمونه گیر از هوا
 نصب کاشف 

حرارتی روی دیوار
100 میلی مترحداقل فاصله کاشف حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف
300 میلی مترحداکثر فاصله کاشف حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف

 نصب کاشف 
حرارتی زیر تیر

300 میلی مترحداکثر ارتفاع تیر
2/4 مترحداکثر حدفاصل مراکز تیرها از یکدیگر

50 سانتی مترحداکثر فاصله مجاز کاشف حرارتی خطی نصب شده روی دیوار تا سقف
S 0/5حداکثر فاصله کاشف حرارتی با دیوار یا پارتیشن با ارتفاع بیش از 85% ارتفاع سقف

S 0/7حداکثر فاصله دورترین نقطه سقف از کاشف حرارتی نقطه ای
S 0/5حداکثر فاصله کاشف های حرارتی تا تیرچه

S 2/3حداکثر فاصله کاشف ها با تیرهای با ارتفاع بیش از 100 میلی متر
10 مترحداکثر ارتفاع مجاز سقف برای کاشف حرارتی

شرایط مجاز نصب 
کاشف های دودی

0 درجه سانتی گرادحداقل دمای محیط
38 درجه سانتی گرادحداکثر دمای محیط
93%حداکثر رطوبت نسبی
1/5 متر بر ثانیهحداکثر سرعت هوا

 نصب کاشف 
دودی روی دیوار

100 میلی مترحداقل فاصله کاشف دودی نصب شده روی سق تا دیوار مجاور
100 میلی مترحداقل فاصله کاشف دودی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف

15 مترحداقل فاصله تأییدشده کاشف های چندحسگره از یکدیگر
100 میلی مترحداقل فاصله کاشف حرارتی نصب شده روی سقف تا دیوار مجاور

شستی اعالم حریق

1/1 مترحداقل ارتفاع نصب شستی
1/37 مترحداکثر ارتفاع نصب شستی

1/5 مترحداکثر فاصله نصب شستی از درب ورودی
61 مترحداکثر فاصله پیمایش برای دسترسی به شستی در هر طبقه
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مقدمه 
پیــرو ابهامــات موجــود درخصــوص درهای مقــاوم در برابر حریــق، اســتانداردها، الزامــات و معیارهای 
ارزیابــی، بدین وســیله اعــالم می گــردد. به دلیــل عــدم انتشــار اســتاندارد ملــی ایــران درخصــوص درهــای 
ــر حریــق و روش هــای آزمــون آن، ایــن ســازمان به دلیــل اهمیــت موضــوع و مســاعدت  مقــاوم در براب
ــی  ــن اصــول کل ــه تدوی ــدام ب ــی اق در جهــت رفــع مشــکالت مالکیــن و شــرکت های تولیــدی و بازرگان
ــای  ــه در ه ــی ک ــن رو درصورت ــت. از ای ــوده اس ــق نم ــر حری ــاوم در براب ــای مق ــه در ه ــوص عرض درخص
عرضه شــده متناســب بــا الزامــات اعالم شــده در بندهــای زیــر باشــند اســتفاده از آنــان در پلــکان خــروج 
بالمانــع اســت. بدیهــی اســت ایــن اصــول تــا یــک ســال پــس از تاریــخ انتشــار رســمی اســتاندارد ملــی 
ــد از آن  ــر می باشــد و بع ــون معتب ــق و روش هــای آزم ــر حری ــاوم در براب ــران درخصــوص در هــای مق ای

شــرکت های تولیــدی و بازرگانــی ملــزم بــه ارائــه خدمــات طبــق اســتاندارد ملــی ایــران می باشــند. 
ــاوم،  ــوع مق ــت از ن ــات می بایس ــی طبق ــور در تمام ــی آسانس ــکان و الب ــز پل ــه دهلی در ورودی ب
دودبنــد، خودبسته شــو و بــدون قفــل و بســت انتخــاب و نصــب گــردد و بــه میــزان 90 دقیقــه در برابــر 
حریــق مقــاوم باشــد. درصورتــی کــه در ورودی واحدهــا بــه البــی بــه میــزان حداقــل 90 دقیقــه مقــاوم 
حریــق انتخــاب شــود بــرای در ورودی بــه دهلیــز پلــکان اســتفاده از در مقــاوم در برابــر حریــق بــه میــزان 

ــع می باشــد.  ــه بالمان بیســت دقیق

»شــایان ذکــر اســت تمامــی در هــای مذکــور می بایســت گواهینامــه فنــی تحمــل در برابــر 
آتــش بــه میــزان موردنظــر از یــک آزمایشــگاه حریــق مــورد تأییــد داشــته باشــند«. 

در هــای راه هــای خــروج بایــد کامــالً از ســاختارها و تزئینــات مجــاور متمایــز باشــند به طــوری کــه 
ــر روی در هــای راه خــروج  ایــن درهــا به راحتــی به عنــوان در هــای راه خــروج قابــل تشــخیص باشــند. ب
نبایــد آینــه یــا ســایر مــواد منعکس کننــده نــور نصــب شــود. ایــن درهــا نبایــد بــا پــرده، آویــز، تزئینــات 

و ماننــد آن هــا پنهــان شــود. 

الف( ساختمان هایی که دستورالعمل آن ها قبل از 1393/09/01 صادر شده است:
ــت  ــده اس ــادر ش ــخ 1393/09/01 ص ــل از تاری ــا قب ــتورالعمل آن ه ــه دس ــاختمان هایی ک ــرای س ب

ــد:  ــاز می باش ــل مج ــای ذی ــتفاده از دره اس
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)wood core doors( در های هسته چوبی )1
شــامل درهایــی اســت کــه متشــکل از هســته چوبــی توپــر )Hard Wood( بــوده کــه در کمتریــن 
ــوال  ــدی، دســتگیره، جــک خودبسته شــو و ل ــوار درزبن ــت ن ــل 5 ســانتی متر ضخام مقطــع خــود حداق
دارنــد. ابــزار و یــراق آالت مورداســتفاده در ایــن نــوع درهــا می بایســت تأییدیــه مقــاوم در برابــر حریــق از 

آزمایشــگاهای معتبــر داشــته باشــند. 

مدارک و مستندات الزم جهت بررسی 
� ــی 	 ــات ایمن ــدگان ســازمان آتش نشــانی و خدم ــر در، توســط نماین ــی توپ احــراز هســته چوب

شــهرداری تهــران 

� مدارک و مستندات معتبر درخصوص استفاده از ابزار و یراق آالت مقاوم دربرابر حریق 	

� گواهــی نصــب و اجــرا بــا ذکــر مشــخصات کامــل در مقــاوم در برابــر حریــق و مشــخصات کامل 	
پــروژه شــامل شــماره پرونــده و پــالک ثبتــی با ســربرگ شــرکت 

� فــرم تقبــل مســئولیت محضــری شــرکت در مقابــل عــدم عملکــرد مناســب درهــای نصب شــده 	
در پــروژه در طــول زمــان بهره بــرداری 

شکل 1-5: در های چوبی مقاوم در برابر حریق
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2( در های مقاوم در برابر حریق تولید داخل 
 ،MDF شــامل درهایــی اســت کــه متشــکل از مــواد و مصالــح ترکیبــی ازقبیــل ورق فــوالدی، ورق
هســته پشــم ســرامیک، پشــم ســنگ، نــوار درزبنــدی، دســتگیره آنتی پانیــک، جــک خودبسته شــو و لــوال 
می باشــد )ایــن جزییــات متناســب بــا جزئیــات شــرکت ســازنده اســت(. ایــن نــوع درهــا می بایســت 
تأییدیــه مقــاوم در برابــر حریــق از آزمایشــگاهای معتبــر داشــته باشــند. این نــوع درهــا باید در آزمایشــگاه 
مقاومــت در برابــر آتــش به وســیله کــوره مقاومــت در برابــر آتــش مقیــاس متوســط )یــک متــر مربــع( 
متناســب بــا ابعــاد کــوره و قــاب دســتگاه شــامل جزئیــات کامــل )لنگــه در، چــار چــوب، لوالها، دســتگیره، 

قفــل و... ( مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و تــا 120 دقیقــه، معیــار یکپارچگــی بــرآورد گــردد. 

مدارک و مستندات الزم جهت بررسی 
� ارائه گزارش کامل آزمایشگاه 	

� مدارک و مستندات معتبر درخصوص استفاده از ابزار و یراق آالت مقاوم در برابر حریق 	

� گواهــی نصــب و اجــرا بــا ذکــر مشــخصات کامــل در برابــر حریــق و مشــخصات کامــل پــروژه 	
شــامل شــماره پرونــده و پــالک ثبتــی بــا ســربرگ شــرکت 

� فــرم تقبــل مســئولیت محضــری شــرکت در مقابــل عــدم عملکــرد مناســب درهــای نصب شــده 	
در پــروژه در طــول زمــان بهره بــرداری 

 3( درهای مقاوم در برابر حریق وارداتی 
شــامل تمامــی درهــای مقــاوم حریــق وارداتــی اســت کــه تأییدیــه از آزمایشــگاه های معتبــر بــه 

میــزان 90 دقیقــه را دارنــد.

شکل 2-5: در های مقاوم در برابر حریق 
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مدارک و مستندات الزم جهت بررسی 
� ارائه گواهی نامه فنی از آزمایشگاه معتبر )درصورتی که صالحیت آزمایشگاه پیش تر به تأبید این 	

سازمان نرسیده باشد ارائه گزارش کامل آزمایشگاه به همراه گواهینامه فنی الزامی است(

� ارائه گواهی معتبر نمایندگی از شرکت های خارجی به همراه برگ سبز گمرکی 	

� گواهــی نصــب و اجــرا بــا ذکــر مشــخصات کامــل در مقــاوم در برابــر حریــق و مشــخصات کامل 	
پــروژه شــامل شــماره پرونــده و پــالک ثبتــی با ســربرگ شــرکت 

� فــرم تقبــل مســئولیت محضــری شــرکت در مقابــل عــدم عملکــرد مناســب درهــای نصب شــده 	
در پــروژه در طــول زمــان بهره بــرداری

بــرای ســاختمان های بلندتــر از 23 متــر، تمامــی در هــای مقــاوم حریــق )تولیــد داخل و  تبصره 1:   
وارداتــی( بــه اســتثنای درهــای هســته چوبــی می بایســت تأییدیــه از آزمایشــگاه های 

معتبــر بــه میــزان 90 دقیقه داشــته دباشــند.

درصورت تمایل به استفاده از در شیشه ای یا اینکه بخشی از در شیشه ای باشد می بایست  تبصره 2:  
از درهایی استفاده کرد که با داشتن شیشه، تحت آزمایش آتش استاندارد در مقیاس کامل 

قرار گرفته و تأییدیه معتبر به میزان 90 دقیقه داشته باشد. 

ب( پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از تاریخ 1397/09/01 به بعد صادر گردیده است 
بــه اســتناد اعــالم آمادگــی مرکز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی مبنی بر امــکان ارائــه گواهینامه 

شکل 3-5: در های مقاوم در برابر حریق 
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ــرای تولیــدات داخلــی و وارداتــی، در پــروژه هایــی  ــر حریــق ب فنــی درخصــوص درهــای مقــاوم در براب
کــه دســتورالعمل آن هــا از مورخــه 1397/09/01 بــه بعــد صــادر می گــردد، صرفــًا اســتفاده از محصــوالت 
شــرکت های تولیــدی و بازرگانــی کــه دارای گواهینامــه فنــی از آن مرکــز یــا هــر مرکــز معتبــر دیگــر کــه بــه 
تأیئیــد ایــن ســازمان برســد، بالمانــع می باشــد، لــذا ضــروری اســت تمامــی شــرکت ها در اســرع وقــت 
نســبت بــه اخــذ گواهی نامــه فنــی اقــدام نماینــد. شــایان ذکــر اســت تمامــی درهــا اعــم از چوبــی و فلزی 
می بایســت گواهینامــه فنــی داشــته و میــزان مقاومــت آن هــا در برابــر حریــق، مطابق بــا »دســتورالعمل« 

ــد.  صادره  باش

آزمایشگاه های معتبر 

آزمایشگاه های موردتأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

UL LPCB VDS FM UKAS INTERTEK WARRINGTON FIRE BM TRDA

آمریکا انگلستان آلمان آمریکا انگلستان انگلستان انگلستان انگلستان

� ــر از آزمایشــگاه های شناخته شــده فــوق 	 ــه، غی ــا تأییدی درصورتــی کــه مســتندات ارائه شــده ی
باشــد، می بایســت پیش تــر صالحیــت آن آزمایشــگاه بــه تأییــد ایــن ســازمان برســد. 

� جهــت آگاهــی مالــکان، فهرســت شــرکت های تأمیــن و تولیدکننــده در هــای مقــاوم در برابــر 	
ــه آدرس  ــران ب ــهر ته ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــمی س ــایت رس ــق در س حری

ــت.   ــده اس ــذاری ش www.125.tehran.ir بارگ
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کنترل دود
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ـــاری  ـــن اداری، تج ـــترش اماک ـــن گس ـــکن و هم چنی ـــه مس ـــاز ب ـــت و نی ـــزون جمعی ـــد روزاف رش
و غیـــره در کالن شـــهر تهـــران، افزایـــش ساخت وســـاز را به دنبـــال داشـــته اســـت. بـــا اســـتناد بـــه 
ـــی  ـــول ایمن ـــی از اص ـــدم آگاه ـــفانه ع ـــازمان، متأس ـــن س ـــه ای ـــده ب ـــوادث ارجاع ش ـــام ح ـــار و ارق آم
ـــب  ـــیاری را موج ـــخ بس ـــوانح تل ـــوادث و س ـــاله ح ـــئول، هرس ـــراد مس ـــی اف ـــًا کوتاه ـــاختمان ها و بعض س

ـــد.  ـــل می نمای ـــرم تحمی ـــهروندان محت ـــه ش ـــی را ب ـــی فراوان ـــی و جان ـــارات مال ـــده و خس ش
ــی  ــم و متولـ ــوان چشـ ــران به عنـ ــهرداری تهـ ــی شـ ــات ایمنـ ــانی و خدمـ ــازمان آتش نشـ سـ
ـــه  ـــوف ب ـــود را معط ـــعی خ ـــالش و س ـــه ت ـــوادث، هم ـــق و ح ـــد حری ـــه رش ـــه ب ـــا توج ـــهر، ب ـــی ش ایمن
رعایـــت نـــکات ایمنـــی در معمـــاری، ســـاختار و دسترســـی کاربری هـــای جدیـــد و موجـــود شـــهری 
ـــی،  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــه س ـــط ازجمل ـــای ذی رب ـــی نهاده ـــکاری تمام ـــا هم ـــت ب ـــدوار اس ـــوده و امی نم
مقـــررات ملـــی ســـاختمان، ســـازمان ملـــی اســـتاندارد، شـــهرداری تهـــران و مرکـــز تحقیقـــات راه، مســـکن و 
ـــیم.   ـــهری باش ـــازه های ش ـــش س ـــژه در بخ ـــهری به وی ـــی ش ـــزون ایمن ـــعه روزاف ـــاهد توس ـــازی، ش شهرس
ـــود.  ـــات می ش ـــش تلف ـــه افزای ـــر ب ـــش داده و منج ـــد را کاه ـــدرت دی ـــوزی ها، ق دود در آتش س
ـــب  ـــن رو نص ـــت، از ای ـــنده تر اس ـــرارت و آوار کش ـــعله، ح ـــوزی، دود از ش ـــوادث آتش س ـــار ح ـــق آم طب
ـــن  ـــق دارد. ای ـــر حری ـــاختمان ها در براب ـــی س ـــیاری در ایمن ـــر بس ـــه دود، تأثی ـــرل و تخلی ـــزات کنت تجهی
ســـامانه ها بـــا کاهـــش غلظـــت دود و گازهـــای ســـمی حاصـــل از حریـــق در محیـــط، آســـیب های 
ناشـــی از خفگـــی در اثـــر دود را کاهـــش داده و هم چنیـــن شـــرایط مناســـب تری بـــرای عملیـــات 

نیروهـــای امـــدادی و آتش نشـــانی فراهـــم می نمایـــد.   
ـــزات  ـــتگاه ها، تجهی ـــه دس ـــه کلی ـــوط ب ـــرل دود، مرب ـــه و کنت ـــه، تخلی ـــامانه های تهوی ـــط س  ضواب
ـــا ـ  ـــک فضـ ـــه ی ـــا تهوی ـــق ی ـــی از حری ـــرل دود ناش ـــا کنتـ ـــه ی ـــت تخلی ـــه جه ـــت ک ـــی اس و تمهیدات
ـــد. ـــه کار می رون ـــد ـ ب ـــاطره آمیز نباش ـــان مخـ ـــس انس ـــرای تنف ـــوای آن ب ـــرایط هـ ـــه شـ ـــه ای ک به گون

بدیهـــی اســـت گـــردآوری چنیـــن مجموعه هایـــی هیـــچ گاه خالـــی از اشـــکال نبـــوده و ایـــن 
ــین و  ــما مهندسـ ــمند شـ ــای ارزشـ ــنهادات و راهنمایی هـ ــر پیشـ ــه بـ ــا تکیـ ــد دارد بـ ــازمان امیـ سـ
ـــدن  ـــر و کامل ترش ـــه بهت ـــتای هرچ ـــط، در راس ـــن ضواب ـــی ای ـــالح و بازنویس ـــا اص ـــی، ب ـــن گرام مخاطبی

ـــردارد.   ـــه گام ب ـــن مجموع ای
ـــایر  ـــگیری و س ـــِت پیش ـــاِت معاون ـــق و مطالع ـــروه تحقی ـــازمان، گ ـــرم س ـــل محت ـــان، از مدیرعام در پای

عزیزانـــی کـــه در گـــردآوری و تنظیـــم مجموعـــه حاضـــر کوشـــیده اند قدردانـــی می گـــردد.  
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مقدمه 
1( تعاریف 

1-1: پارکینگ  
پارکینگ به مکانی اطالق می گردد که به منظور توقف خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.  

2-1: حسگر گاز مونواکسیدکربن 
دسـتگاهی کـه میزان غلظت گاز مونواکسـیدکربن موجود در هوا را سـنجیده و اطالعـات آن را به پانل 

کنتـرل مرکزی منتقـل می کند. 

 )Relief Damper( 3-1: دریچه اطمینان
دریچه هایی که به صورت مکانیکی و تحت نیروی مشخص، تنظیم شده و درصورتی که فشار هوای 
داخل فضا از حد مشخص شده بیشتر شود، با بازکردن دریچه، فشار هوای داخل فضا را متعادل می سازد. 

)Motorized Damper( 4-1: دمپر موتوردار
دمپـری کـه مجهـز به موتـور الکتریکی بـوده و تحت فرمـان پانل کنترلـی می تواند به وضعیـت باز یا 

بسـته تغییـر حالت داده و عبـور جریان هـوا را از داخل کانـال، کنترل نماید.  

)Air Operated Damper( 5-1: دمپر هوا
دمپر تأییدشده ای که به صورت مکانیکی و در اثر نیروی جریان هوا در یک سمت عمل می کند. 

 )CFD( 6-1: دینامیک سیاالت محاسباتی
مـدل شبیه سـازی رایانـه ای کـه در آن بـا اسـتفاده از روش های عددی بـه حل معادالت انتقـال جرم و 

حـرارت و مطالعه رفتار سـیاالت پرداخته می شـود.  

)Performance Based Design( 7-1: روش طراحی کارآمحور
روشـی جهـت طراحـی سـامانه های ایمنی کـه در آن ضمن انجـام مطالعات دقیـق فاز صفر پـروژه، از 

روش هـای CFD و محاسـباتی بـرای طراحی سـامانه های ایمنـی کارآمد اسـتفاده می گردد.  

8-1: زون دود 
منطقـه ای مشـخص در یـک پارکینـگ که با اسـتفاده از موانـع دود مناسـب، از حرکـت دود احتمالی 

تولیدشـده در آن، بـه مناطـق مجاور جلوگیری شـود.  

9-1: سامانه اعالم حریق 
سـامانه ای متشـکل از دسـتگاه های کاشـف، آژیرهـا، چراغ هـای هشـداردهنده و ماژول های مختلف 
کـه درصـورت بـروز حریـق، در کمتریـن زمـان ممکن آن را کشـف کـرده و ضمن آگاه سـازی سـاکنان و 
متصرفـان از خطـر، می تواند فعال سـازی سـامانه های تهویه، اطفـای اتوماتیک، کنترل آسانسـور، باز و 

بسـته کردن دمپرهـای آتـش و دود و عملیاتـی از ایـن قبیل را انجـام دهد.  

10-1: سامانه تخلیه، کنترل دود و محصوالت ناشی از حریق 
سـامانه ای متشـکل از فن هـای تخلیـه، هوای تـازه، کانـال، دریچه، جتفـن، دمپر، کنتـرل آالت و غیره 
کـه به منظـور تخلیه یا کنتـرل دود و محصوالت ناشـی از حریق طراحی می شـود. سـامانه های کنترل 
دود بـه اشـکال متفاوتـی در سـاختمان مورد اسـتفاده قرار می گیرند ولـی اصول و اهـداف اولیه آن ها 
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معموالً یکسـان اسـت. اهـم این اهداف به شـرح ذیل اسـت:   

عاری نگاه داشتن مسیرهای فرار از دود  	�

کمک به نیروهای آتش نشانی با ایجاد یک مسیر بدون دود	�

ایجاد تأخیر یا جلوگیری از پدیده گرگرفتگی یکپارچه و گسترش کامل حریق  	�

کاهش آسیب ناشی از حریق اجزای سازه در زمان حریق  	�

کاهش آسیب ناشی از دود، حرارت و گازهای سمی ناشی از حریق 	�

11-1: سامانه فشار مثبت پلکان
سامانه ای که با ایجاد فشار در دهلیز پلکان، از ورود و نفوذ دود به داخل دهلیز پلکان جلوگیری کرده و آن را 
به صورت مکانی امن و عاری از دود و حرارت، جهت فرار افراد یا دسترسی نیروهای امدادی، نگه می دارد.  

 )Shift Switch( 12-1: سامانه تعویض خودکار
سـامانه ای کـه بـا دو یـا چنـد فـن مرتبـط بـوده و به منظـور جلوگیـری از کارکـرد بیـش از حـد و 
مستهلک شـدن یـک فـن و ازکارافتـادن فـن دیگر در اثـر عمل نکـردن طوالنی مدت، به صـورت خودکار 

و نوبتـی، فن هـا را راه انـدازی می نمایـد.  

)Fire Brigade Switch( 13-1: سوئیچ مخصوص آتش نشانی
سـوئیچ مخصوصی که برای اسـتفاده نیروهای آتش نشـانی طراحی و نصب شـده و توسط کلیدهای 
مخصـوص عمـل کرده و در شـرایط اضطـراری درصورت صالحدید آتش نشـانان مبنی بـر راه اندازی یا 

توقف یکی از سـامانه های ایمنی و آتش نشـانی سـاختمان، به صورت دسـتی کنترل می شـود.  

)Sprinkler System( 14-1: شبکه بارنده خودکار
سـامانه ای متشـکل از منبـع یـا منابع تأمیـن آب، پمپ ها، شـیرآالت کنترلـی و بارنده ها کـه به منظور 

تشـخیص و کنتـرل یـا اطفـای حریق یـا حفاظت از مسـیرهای خـروج افراد طراحی می شـود.  

)Exhaust Fan( 15-1: فن تخلیه
فن هایـی کـه به منظـور مکش هوا یـا گازهای ناشـی از حریـق از داخل فضا بـه کار برده می شـود. این 

فن هـا بایـد از نوع مقاوم حریق باشـند.  

 300F 16-1: فن مقاوم حریق کالس
فـن تخلیـه یـا جت فـن منتقل کننده هـوا یا گازهـای ناشـی از حریق کـه حداقل به مدت یک سـاعت 
در برابـر حـرارت 300 درجـه سـانتی گراد مقاومـت داشـته و کارایی خـود را حفظ کند. ایـن نوع فن ها 

بایـد گواهی نامـه معتبر داخلی یـا بین المللی )نظیرUL ، Vds و...( داشـته باشـند.  

 )Supply Fan( 17-1: فن هوای جبرانی
فن هایی که به منظور دمیدن هوای تازه از محیط فاقد آلودگی به داخل فضا به کار برده می شود. 

18-1: هوای جبرانی )هوای تازه( 
هوایـی کـه از محیـط آزاد بـه روش مکانیکـی جهـت جایگزینـی بـا هـوای تخلیه شـده، وارد محیط 

پارکینـگ می شـود.  
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2( تذکرات کلی 
مندرجات این آیین نامه براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1395 و    :2-1
هم چنین استانداردهای NFPA 92A:2009 ، NFPA 92:2015 و  BS-7346-7:2013 تنظیم 

شده است.

مطابــق مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان، کلیــه پارکینگ هــای بســته در هــر تــرازی،    :2-2
ــه  ــه ب ــد تهوی ــوزی، بای ــی از آتش س ــای گازی ناش ــایر فرآورده ه ــروج دود و س ــور خ به منظ

نحــو مناســب داشــته باشــند. 

پارکینگ هــای بســته واقــع در طبقــات همکــف و منفــی یــک، بــا مســاحت ناخالــص کمتــر از    :2-3
300 مترمربــع کــه ازطریــق رمــپ یــا یکــی از اضــالع بــا فضــای آزاد در ارتبــاط هســتند، نیازی 

بــه تعبیــه ســامانه تهویــه مکانیکــی ندارند. 

در پارکینگ های بسته تا طبقه منفی سه )شامل منفی سه با عمق کمتر از 9 متر(، با مساحت    :2-4
ناخالص کمتر از 500 مترمربع، سیستم تهویه می تواند تنها شامل کانال تخلیه به همراه دو فن 
معمولی باشد. درصورت استفاده از فن محوری که به طور مستقیم با جریان هوای عبوری در ارتباط 

است، فن دارای نرخ مقاومت در برابر حریق 300F داشته باشد. 

پارکینگ هایی که از یک سمت سطوح باز مرتبط با فضای آزاد داشته و این سطوح نیمی از سطح    :2-5
مور نیاز پارکینگ های باز را مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، تأمین می نماید، پارکینگ 
نیمه باز محسوب شده و نیازی به تعبیه کانال و دریچه هوای تازه ندارند. در این پارکینگ ها کانال 

و دریچه های تخلیه هوا باید مطابق ضوابط تعبیه شوند. 

مطابــق مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان، ســاختمان هایی کــه حداقــل یــک کــف بــا    :2-6
عمــق بیــش از 9 متــر نســبت بــه پایین تریــن تــراز تخلیــه خــروج دارنــد، ســاختمان عمیــق 
محســوب شــده و طبقــات زیرزمیــن ایــن ســاختمان ها، حتــی در صــورت داشــتن کاربــری 

غیرپارکینــگ، بایــد مجهــز بــه ســامانه تهویــه مناســب دود باشــند.  

شکل  در  تغییری  کوچکترین  بدون  باید  آتش نشانی  سازمان  سوی  از  تأییدشده  نقشه های    :2-7
و اندازه گذاری ها، اجرا شوند و درصورت تغییر حین اجرا، باید با دریافت دستورالعمل جدید، 
اصالحات الزم صورت گیرد. در غیر این صورت تأییدیه نهایی از سوی سازمان صادر نخواهد شد. 

ــه از ســوی ســازمان  ــه نقشــه ها ک ــوط ب ــکات دســتورالعمل ارائه شــده مرب ــه مــوارد و ن کلی   :2-8
ــردد.  ــال گ ــد اعم ــری بای ــن تغیی ــدون کوچک تری ــود، ب ــادر می ش ــانی ص آتش نش

دسـتورالعمل ها بـا توجه به نقشـه های معمـاری صادر گردیـده و هرگونه تغییر در نقشـه ها یا    :2-9
تغییـر در اجـرا، نیازمند اسـتعالم مجدد از سـازمان آتش نشـانی تهران اسـت.

درصــورت الــزام ســازمان آتش نشــانی تهــران، محاســبات CFD )دینامیــک ســیاالت    :2-10
ــردد.  ــه گ ــازمان ارائ ــن س ــه ای ــتندات آن ب ــزارش مس ــده و گ ــام ش ــد انج ــباتی( بای محاس

کلیــه پلکان هایــی کــه شــرایط پلــکان بــاز را نداشــته باشــند و فاقــد نــور و هــوای طبیعــی    :2-11
باشــد، بایــد بــه ســامانه فشــار مثبــت پلــکان مجهــز شــوند. 
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3( تهویه هوای پارکینگ ها 
1-3: نکات عمومی 

هــدف از راه انــدازی ســامانه های تهویــه پارکینــگ منــدرج در ایــن آیین نامــه، تخلیــه و کنتــرل    :3-1-1
ــی از  ــمی ناش ــای س ــه گازه ــن تهوی ــق و هم چنی ــی از حری ــوالت ناش ــرارت، دود و محص ح

کارکــرد موتــور خودروهــا و اگــزوز وســایل نقلیــه می باشــد.  

به صــورت کلــی، جهــت تخلیــه گاز اگــزوز خودروهــا و کاهــش غلظــت آالینده هــای محیــط،    :3-1-2
حداقــل 6 مرتبــه تعویــض هــوا در ســاعت بــرای تمامــی طبقــات پارکینــگ در شــرایط عــادی 
و جهــت تخلیــه دود و محصــوالت حریــق، حداقــل 10 مرتبــه تعویــض هــوا در ســاعت بــرای 

یــک طبقــه پارکینــگ بایــد درنظــر گرفتــه شــود. 

ســازمان آتش نشــانی می توانــد بــا توجــه بــه مطالعــات ترافیکــی و شــرایط تصــرف، مقادیــر    :3-1-3
مذکــور در بنــد 2-1-3 را بــا توجــه بــه هــر پــروژه تغییــر داده و ابــالغ نمایــد. 

جهــت صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و افزایــش ظرفیــت تخلیــه در شــرایط بــروز حریــق،    :3-1-4
ــود.   ــر تأییدشــده اســتفاده نم ــه اینورت ــز ب ــر مجه ــا دور متغی ــوان از فن هــای دو دور ی می ت

ــاری و اداری(  ــی، تج ــای عموم ــد )پارکینگ ه ــی دارن ــری عموم ــه کارب ــی ک در پارکینگ های   :3-1-5
محاســبات و طراحــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه در شــرایط عــادی نیــز درصــورت افزایــش 
ــت  ــش ظرفی ــکان افزای ــیدکربن، ام ــگر گاز مونواکس ــان حس ــا فرم ــا، ب ــت آالینده ه غلظ
ــرای هــر طبقــه وجــود داشــته باشــد. میانگیــن غلظــت گاز  ــزان مناســب ب ــا می ــه ت تخلی
مونواکســیدکربن در پارکینگ هــا تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از ppm 50 در مــدت زمــان 30 
دقیقــه بیشــتر باشــد. در پارکینگ هــای ســاختمان های مســکونی، می تــوان ظرفیــت تخلیــه 

در شــرایط عــادی را براســاس اســتانداردهای دیگــر نیــز محاســبه نمــود. 

ســامانه تهویــه پارکینــگ بایــد بــا یک ســامانه اعــالم حریــق یا یــک ســامانه آشکارســاز تولید    :3-1-6
گاز مونواکســید کربــن مناســب، در ارتباط باشــد. 

درصــورت اســتفاده از روش کارآمــــحور و انجــام محـــــاسبات CFD، شــرایط حـــریق نمونه    :3-1-7
طراحــی، بایــد مطابــق جــدول 1-3 درنظــر گرفتــه شــود. 

جدول 1-3: شرایط حریق نمونه طراحی

حریق در پارکینگ داخلی
مجهز به شبکه بارنده

حریق در پارکینگ داخلی 
بدون شبکه بارنده پارامترهای حریق

2 متر × 5 متر 5 متر × 5 متر ابعاد
14 متر 20 متر محیط

4 مگاوات 8 مگاوات نرخ آزادسازی حرارت

عالوه بــر مــوارد جــدول فــوق، درصورتــی کــه داخــل فضــای پارکینــگ، به علــت وجــود انبــار   
یــا تجهیــزات خــاص، بــار اشــتعال دیگــری نیــز وجــود داشــته باشــد، بایــد شــرایط حریــق 

ــه شــود.   ناشــی از آن هــا در نظــر گرفت
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طراحــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه به جــز قســمتی کــه حریــق در آن اتفــاق افتــاده، ســایر    :3-1-8
ــاری از دود و آلودگــی باشــد.  بخش هــای ســاختمان ع

ــه تأمیــن هــوای جبرانــی در کلیــه پارکینگ هایــی کــه تخلیــه هــوا در  تمهیــدات مربــوط ب   :3-1-9
آن هــا صــورت می گیــرد بایــد درنظــر گرفتــه شــود. تأمیــن هــوای جبرانــی بایــد بــه روش 

مکانیکــی انجــام شــود.  

مقــدار هــوای جبرانــی بایــد معــادل 75%-50% هــوای تخلیــه بــوده و فشــار پارکینــگ همواره    :3-1-10
ــد.  منفی باش

جهــت جلوگیــری از گســترش حریــق در پارکینگ هــا، ســرعت متوســط حرکــت هــوا در هــر    :3-1-11
مقطــع از پارکینــگ نبایــد بیشــتر از 2 متــر بــر ثانیــه باشــد. 

ــع باشــد،  ــه مســاحت ناخالــص هــر طبقــه از پارکینــگ بیــش از 2000 مترمرب ــی ک 12-1-3:  درصورت
هــر طبقــه بایــد حداقــل بــه دو قســمت بــا انــدازه تقریبــًا مســاوی تقســیم شــده و بــه دو 
راه خــروج دسترســی داشــته باشــد. خــروج دوم اســتثنائًا می توانــد آسانســور یــا پلــه برقــی 

باشــد. 

ــر  ــر پایین ت ــش از 18 مت ــف آن بی ــراز ک ــه ت ــد ک ــای باش ــاختمان دارای طبق ه ــه س 13-1-3: چنانچ
ــه دو  ــل ب ــد حداق ــاختمان بای ــد، س ــه باش ــرار گرفت ــروج ق ــه خ ــر از تخلی از پایین ترین ت
ــا انــدازه تقریبــًا مســاوی تقســیم شــود. تقســیم بندی بایــد به طــور سرتاســری از  بخــش ب
پایین ترین تــر از تخلیــه خــروج کــه بــه طبقــات زیرزمیــن ســرویس می دهــد تــا پایین تریــن 

ــد.  کــف ســاختمان به طــور کامــل امتــداد یاب

14-1-3:  درصــورت نیــاز بــه زون بنــدی در طبقــات، فضــای هــر طبقــه از پارکینگ بایــد به زون هــای دود 
مجــزا بــا مســاحت حداکثــر 3000 مترمربــع تقســیم شــده و هــر زون بایــد ســامانه تخلیــه و 
تأمیــن هــوای تــازه جداگانــه و مســتقل داشــته باشــد. ســامانه اعــالم حریــق بایــد به گونه ای 
باشــد کــه بتوانــد وقــوع حریــق در هــر کــدام از ایــن زون هــا را تشــخیص داده، زون آن را اعالم 
کــرده و ســامانه کنتــرل دود را به طــور مناســب راه انــدازی نمایــد. بــرای پارکینگ هایــی کــه 
مســاحت هــر طبقــه از آن هــا بیــش از 9000 مترمربــع باشــد، زون بندی بــا هماهنگی ســازمان 

آتش نشــانی تهــران انجــام خواهــد شــد.  

15-1-3: نحــوه جداســازی زون هــای دود بایــد بــا اســتفاده از جداکننده هــای فیزیکــی نظیــر دیوارها و 
مصالــح مقــاوم، پــرده دودبنــد، موانــع دود، درب ریلــی و درب کرکــره ای انجــام گیــرد. مصالــح 

بــه کار رفتــه بایــد مقاومــت کافــی در برابــر حریق داشــه باشــند.  

ــی و  ــی الکتریک ــزات جانب ــا و تجهی ــن جت فن ه ــوا و هم چنی ــه ه ــای تخلی ــه فن ه 16-1-3: کلی
مکانیکــی مرتبــط بــا نصــب فن هــای اصلــی تخلیــه کــه ممکــن اســت در معــرض حریــق و 
گازهــای داغ ناشــی از آن قــرار بگیرنــد، بایــد حداقــل یــک ســاعت در برابــر حــرارت 300 درجه 
ســانتی گراد )کالس 300F( مقاومــت داشــته و گواهینامــه فنــی معتبــر داخلــی یــا بین المللی 

داشــته باشــند. فن هــای هــوای جبرانــی می تواننــد از نــوع معمولــی انتخــاب شــوند. 



181ضوابط مالك عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود

17-1-3: درصورتــی کــه از دو فــن مــوازی بــرای یــک کانــال اســتفاده شــود )یــک فــن بــرای شــرایط 
عــادی و یــک فــن بــرای شــرایط حریــق(، به منظــور جلوگیــری از تخریــب و ازکارافتــادن فــن 
حریــق در اثــر عــدم کارکــرد در طوالنی مــدت، ایــن فن هــا بایــد بــه ســامانه تعویــض خــودکار 

)Shift Switch( مجهــز باشــند. 

18-1-3: درصــورت اســتفاده از دو فــن مــوازی بــرای یــک کانــال، جهــت جلوگیــری از مکــش یــک فن 
 Air( از فــن دیگــر در شــرایط کارکــرد تکــی، بایــد در محــل اتصــال فــن بــه کانــال از دمپر هــوا

ــتفاده شود.  Operated( اس

ــوده و  ــز نب ــن مخاطره آمی ــرای متصرفی ــه ب ــه ای باشــد ک ــد به گون 19-1-3: محــل نصــب فن هــا بای
ــردد.  ــز گ ــه حفــاظ مناســب مجه ــد ب ــردان فن هــا بای قســمت های گ

20-1-3: دهانــه کانال هــای ورودی و خروجــی هــوا بایــد حداقــل 3 متــر از یکدیگــر فاصلــه داشــته 
و مســتقیمًا روبــروی هــم نباشــند. طراحــی بایــد به گونــه ای انجــام شــود کــه هــوای تخلیــه 

شــده مجــدداً توســط فــن هــوای جبرانــی بــه داخــل بازنگــردد.  

21-1-3: دهانــه کانال هــای هــوای جبرانــی بایــد حداقــل 3 متــر از دودکش هــا و هواکش هــای ســایر 
قســمت ها فاصلــه داشــته باشــد.  

22-1-3: دهانــه کانــال خــروج هــوای تخلیــه بایــد از دســتگاه های هواســاز، کولرهــا و ســایر مجراهای 
تأمیــن هــوای فضاهــای تحــت تصــرف انســان حداقــل 3 متــر فاصلــه داشــته و در محــل 

مســیرهای فــرار و خــروج افــراد نباشــد. 

23-1-3: دهانــه کانــال خــروج هــوا بایــد از ســطح محــل تــردد متصرفیــن )نظیــر معابــر، حیــاط و 
غیــره( حداقــل 3 متــر باالتــر باشــد. 

24-1-3: نقــاط خــروج هــوای تخلیــه، بایــد به گونــه ای جانمایــی شــوند کــه باعــث بــاز گــردش دود 
داخــل ســاختمان یــا پخــش دود در ســاختمان های مجــاور نشــده، ایجــاد مخاطــره بــرای 

متصرفیــن فضاهــای دیگــر نکــرده و مســیرهای خــروج را مختــل ننمایــد. 

ــه  ــامانه تخلی ــه در س ــای به کاررفت ــت ها و آویزه ــاالت، بس ــا، اتص ــا، کانال ه ــه داکت ه 25-1-3: کلی
هــوای پارکینــگ، بایــد در مقابــل دمــای حداقــل 800 درجــه ســانتیگراد مقاومــت داشــته و 

ســاختار و یکپارچگــی خــود را حفــظ نماینــد.  

26-1-3: در شــرایطی کــه کانــال از فضایــی بــا مقاومــت مشــخصی در برابــر حریــق عبور می کنــد، باید 
بــا اســتفاده از تمهیــدات مناســب )نظیــر پوشــش دهی کانــال بــا مصالــح مقــاوم حریــق( 

حداقــل هم انــدازه همــان فضــا، در برابــر حریــق مقاوم ســازی شــود.  

ــر  ــاس حداکث ــد براس ــال بای ــاد کان ــبات ابع ــه، محاس ــن آیین نام ــمت های ای ــه قس 27-1-3: در کلی
ــن  ــود. درنظرگرفت ــام ش ــه( انج ــر دقیق ــوت ب ــادل 2400 ف ــه )مع ــر ثانی ــر ب ــرعت 12 مت س
ســرعت های باالتــر از ایــن مقادیــر، تنهــا در شــرایط خــاص بــا ارائــه محاســبات کامــل افــت 
ــال، دریچــه، تــوان فــن انتخابــی و اخــذ تأییدیــه ســازمان آتش نشــانی،  فشــار مســیر کان

ــت.  ــر اس امکان پذی
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28-1-3: درصــورت اســتفاده از کانال هــای مشــترک بیــن طبقــات، بایــد بــا اســتفاده از دمپــر موتــوردار 
مناســب و تأییدشــده، از ســرایت دود و حــرارت بــه قســمت های دیگــر جلوگیــری شــود. 

29-1-3: کلیــه ســامانه های تهویــه پارکینــگ بایــد بــا یــک منبــع تغذیــه ثانویــه )بــرق اضطــراری( بــا 
ظرفیــت مناســب در ارتبــاط باشــد کــه در شــرایط قطــع بــرق اصلــی، به صــورت خــودکار عمل 

کــرده و انــرژی ســامانه را تأمیــن نماید. 

30-1-3: تابلــو و پانــل کنتــرل ســامانه های تهویــه پارکینــگ بایــد از فضــای اصلــی پارکینــگ توســط 
مصالــح بــا مقاومــت حداقــل یــک ســاعت مقــاوم در برابــر حریــق تفکیــک شــود. 

31-1-3: برق رســانی بــه کلیــه ســامانه های تخلیــه و کنتــرل دود، بایــد بعــد از کنتــور بــرق به صــورت 
ــن  ــای ای ــه کابل ه ــرد. کلی ــورت پذی ــوص آتش نشــانی ص ــوز مخص ــط فی ــه و توس جداگان
ســامانه بایــد بــه مــدت دو ســاعت مقــاوم در برابــر دمــای 900 درجــه ســانتی گراد باشــند. 
ــوز  ــز فی ــا به ج ــی فیوزه ــع تمام ــورت قط ــه درص ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــانی بای برق رس
ــان  ــاختمان، جری ــانی س ــی و آتش نش ــامانه های ایمن ــا در س ــانی، تنه ــوص آتش نش مخص

الکتریســیته برقــرار باشــد. 

2-3: تهویه مکانیکی به روش کانالی 
1-2-3: ســامانه تهویــه مکانیکــی بایــد از ســایر ســامانه های تأسیســاتی ســاختمان )به جــز 
ســامانه هایی کــه تهویــه معمولــی پارکینــگ را انجــام می دهنــد( مســتقل بــوده و ظرفیــت 

ــد.  ــته باش ــد 2-1-3  و 10-1-3 را داش ــرایط بن ــه ش ــد ک ــه ای باش آن به گون

2-2-3: ســامانه تهویــه مکانیکــی بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه هــر قســمت حداقــل شــامل 

تصویر 1-3: برق رسانی سامانه های ایمنی و آتش نشانی  
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ــای  ــت فن ه ــا، ظرفی ــی از فن ه ــادن یک ــورت ازکارافت ــه درص ــه ای ک ــد به گون ــن باش دو ف
باقیمانــده، از 50% ظرفیــت موردنیــاز کمتــر نشــود. ضمنــًا نحــوه برق رســانی و راه انــدازی ایــن 
ســامانه ها بایــد به گونــه ای باشــد کــه خرابــی یــا ازکارافتادگــی یکــی از فن هــا، روی عملکــرد 

ســایر فن هــا تأثیــری نداشــته باشــد. 

3-2-3: نحــوه کنتــرل فن هــای ســامانه تأمیــن هــوای جبرانــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه فشــار در 
هــر دو شــرایط عــادی و شــرایط حریــق همــواره منفــی باشــد. 

4-2-3: اگــر فن هــا داخــل ســاختمان ولــی خــارج از زون تخلیــه قــرار گرفتــه باشــند، بایــد توســط 
اجــزای ســازه ای دارای مقاومــت در برابــر حریــق معــادل همــان قســمت، محصــور شــده و 

تحــت هیــچ شــرایطی، ایــن مقاومــت کمتــر از یــک ســاعت نباشــد. 

5-2-3: فن هــا و تجهیــزات کنترلــی مرتبــط بــا آن هــا درصورتــی کــه احتمــال قرارگرفتــن در معــرض 
حریــق را داشــته باشــند، بایــد دارای کابل کشــی حفاظت شــده بــوده، به گونــه ای کــه تــا یــک 

ســاعت مقــاوم در برابــر حریق باشــند. 

6-2-3: راه اندازی سامانه تهویه پارکینگ در شرایط حریق باید با هر دو شرط ذیل امکان پذیر باشد: سامانه 
افزایش حرارت، کاشف چند شرطی، فلوسوئیچ  اثر دود، نرخ سریع  کشف و اعالم حریق )در 

اسپرینکلر و غیره( و سوئیچ مخصوص آتش نشانی )راه اندازی به صورت دستی(.

7-2-3: پــس از کشــف حریــق توســط ســامانه اعــالم حریــق ســاختمان، ســریعًا بایــد فرمانــی جهــت 
تغییــر وضعیــت تابلــوی فرمــان ســامانه تهویــه پارکینــگ از وضعیــت عــادی بــه وضعیــت 

حریــق، صــادر شــود. 

ــوان آن را به صــورت  ــه بت ــه ای طراحــی شــده باشــد ک ــد به گون ــه پارکینــگ بای 8-2-3: ســامانه تهوی
دســتی نیــز کنتــرل نمــود و ســوئیچ عملکــرد دســتی آن بایــد در محلــی مناســب قــرار گیــرد. 

ایــن ســوییچ بایــد دارای ســه وضعیــت خامــوش، روشــن و اتوماتیــک باشــد.  

9-2-3: بایــد در طراحــی توجــه شــود کــه چــه در طراحــی بــرای تخلیــه آالینده هــا و چــه در طراحــی 
ــای  ــه ای در کل فض ــدون تهوی ــرده و ب ــه م ــچ نقط ــق، هی ــی از حری ــه دود ناش ــرای تخلی ب

پارکینــگ وجــود نداشــته باشــد. 

10-2-3: دریچــه تزریــق هــوای تــازه بایــد به گونــه ای جانمایــی شــود کــه منجــر بــه تخریــب الیــه دود 
و گســترش بیشــتر دود نشود. 

11-2-3: طراحــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه ســرعت هــوا در مســیرهای فــرار و رمپ هــا از 5 متــر بــر 
ثانیــه بیشــتر نشــده تــا خللــی در فــرار متصرفــان ایجــاد نگردد.  

3-3: تهویه مکانیکی به روش جت فن 

ــه  ــی تخلی ــی دارای فن هــای اصل ــد ســامانه کانال ــه روش جت فــن، همانن ــه ب 1-3-3: ســامانه تهوی
یــا تزریــق هــوای تــازه بــوده و در آن به جــای کانال کشــی هــر طبقــه از پارکینــگ، از 
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ــراز افقــی هــر طبقــه از پارکینــگ اســتفاده  جت فن هــای ســقفی جهــت انتقــال هــوا در ت
می شــود. ایــن ســامانه بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه ظرفیــت آن، شــرایط بنــد 3-1-2 

ــد.  ــته باش و 10-1-3 را داش

ــه  ــد از ســایر ســامانه های تأسیســاتی ســاختمان )به جــز ســامانه هایی ک ــن ســامانه بای 2-3-3: ای
تهویــه معمولــی پارکینــگ را انجــام می دهنــد( مســتقل باشــد. 

3-3-3: ســامانه تخلیــه اصلــی بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه حداقــل شــامل دو فــن باشــد 
به گونــه ای کــه درصــورت ازکارافتــادن یکــی از فن هــای تخلیــه، ظرفیــت فن هــای باقیمانــده، 
ــًا نحــوه برقرســانی و  ــرای تخلیــه پارکینــگ کمتــر نشــود. ضمن ــاز ب از 50% ظرفیــت موردنی
ــی از  ــی یک ــا ازکارافتادگ ــی ی ــه خراب ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــامانه ها بای ــن س ــدازی ای راه ان

ــد.  ــته باش ــری نداش ــا تأثی ــایر فن ه ــا، روی س فن ه

4-3-3: پس از کشف حریق توسط سامانه اعالم حریق ساختمان، سریعًا باید فرمانی جهت تغییر وضعیت 
تابلوی فرمان سامانه تخلیه هوا از وضعیت عادی به وضعیت حریق، صادر شود. 

5-3-3: بعــد از تغییــر وضعیــت عــادی بــه وضعیــت حریــق، بایــد پــس از طــی مــدت زمــان تأخیــر 
ــی هــوا جبرانــی و ســپس  ــی تخلیــه، ســپس فن هــای اصل مناســب، ابتــدا فن هــای اصل
ــه نقــاط تخلیــه مــورد  ــرای هدایــت مؤثــر دود ب تعــداد الزم از جت فن هــای ســقفی کــه ب
نیــاز اســت، راه انــدازی شــود. مــدت زمــان تأخیــر بایــد براســاس طراحــی مســیرهای خــروج 

افــراد محاســبه گــردد.  

ــر  6-3-3: علــت درنظرگرفتــن مــدت زمــان تأخیــر ایــن اســت کــه متصرفیــن در حیــن فــرار در اث
روشن شــدن ســامانه و اختــالط دود و هــوا، دچــار مشــکل نشــوند. ســامانه بایــد به گونــه ای 
طراحــی شــده باشــد کــه متصرفیــن در حــال فــرار، بــدون اینکــه تحــت تأثیــر دود و حــرارت 

ناشــی از حریــق قــرار گیرنــد، بتواننــد مســیر خــروج طبقــه را طــی کننــد.  

7-3-3: میزان تأخیر زمانی باید به تأیید نهاد قانونی مسئول رسیده باشد و به عوامل ذیل بستگی دارد:  

� ابعاد و هندسه پارکینگ  	
� تعداد و محل فن های تخلیه و جتفن ها  	
� تعداد و نوع متصرفین حاضر در محل  	
� تعداد و محل خروجهای مناسب 	

8-3-3: هنــگام جانمایــی نقــاط تخلیــه اصلــی، بایــد بــه محــل قرارگیــری خروج هــا و مســیرهای 
خــروج توجــه شــود. جانمایــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه خروج هــا و مســیرهای خــروج را 

دچــار مخاطــره نکنــد. 

ــث  ــا، باع ــی از آن ه ــوای ناش ــان ه ــه جری ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــا بای ــی جت فن ه 9-3-3: جانمای
واردآمــدن فشــار دینامیکــی بــرروی ســطح درب پلکان هــا و درب البی هــا و ورود و نفــوذ دود 
بــه داخــل دهلیــز پلــکان، البــی و یــا راهروهــا نگــردد. حداکثــر نیــروی مجــاز جهت گشــودن 

ــد.   ــن می باش درب، 133 نیوت
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10-3-3: باید در طراحی توجه شود که برای تخلیه آالینده ها و هم چنین در طراحی برای دود ناشی از حریق، 
هیچ نقطه مرده و بدون تخلیه ای در کل فضای پارکینگ وجود نداشته باشد.  

11-3-3: طراحــی بایــد به گونــه ای باشــد کــه ســرعت هــوا در مســیرهای فــرار و رمپ هــا از 5 متــر بــر 
ثانیــه بیشــتر نشــده تــا خللــی در فــرار متصرفــان ایجــاد نگردد.  

12-3-3: مقاومــت و آشــفتگی ایجادشــده در برابــر جریــان هــوا، توســط تیرهــا، ســتون ها یــا ســایر 
موانــع فیزیکــی، بایــد در محاســبات و جانمایــی جت فن هــا لحــاظ شــود.  

13-3-3: تعــداد و ظرفیــت جت فن هــا بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه حجــم هــوای 
جابه جاشــده توســط آن هــا، از ظرفیــت تخلیــه فن هــای تخلیــه اصلــی، بیشــتر نشــود.  

ــق نصــب  ــالم حری ــا کاشــف های اع ــده خــودکار ی ــه ســامانه شــبکه بارن ــی ک 14-3-3: در محل های
ــوند  ــی ش ــه ای جانمای ــد به گون ــا بای ــف ها و جت فن ه ــا، کاش ــل بارنده ه ــود، مح می ش
کــه تأثیــر جریــان هــوای ایجادشــده توســط جت فن هــا بــرروی الگــوی پاشــش آب بارنــده، 
کمینــه بــوده و عملکــرد کاشــف های اعــالم حریــق را مختــل نکنــد. فواصــل مجــاز بایــد بــا 

توجــه بــه مشــخصات جت فــن، تعییــن و رعایــت شــود.  

15-3-3: راه اندازی سامانه تهویه پارکینگ در شرایط حریق باید توسط یک یا هر دو شرط ذیل باشد: 

� ســامانه کشــف و اعــالم حریــق )در اثــر دود، نــرخ ســریع افزایــش حــرارت، کاشــف چنــد 	
شــرطی، فلوســوئیچ اســپرینکلر و ...(  

� سوئیچ مخصوص آتش نشانی )راه اندازی به صورت دستی( 	
16-3-3: اگــر فن هــا داخــل ســاختمان ولــی خــارج از زون تخلیــه قــرار گرفتــه باشــند، بایــد توســط 
اجــزای ســازه ای کــه در برابــر حریــق معــادل زون حریــق مقاومــت دارنــد، محصــور شــده و 

تحــت هیــچ شــرایطی، ایــن مقاومــت کمتــر از یــک ســاعت نباشــد. 

4( تهویه و تخلیه هوای البی و پیش ورودی پلکان  
تمامــی پلکان هــای داخلــی و خارجــی بنــا، چنانچــه به عنــوان خــروج اســتفاده شــوند، بایــد    :4-1
به گونــه ای مناســب دوربنــدی و دودبنــدی گردنــد. دودبندکــردن پلــکان داخلــی یــا تأمیــن 

فضــای دوربنــد بــا یکــی از روش هــای ذیــل مجــاز اســت:  

� اسـتفاده از پیـش ورودی با تهویه طبیعی: در این روش باید حداقـل عرض پیش ورودی در 	
مسـیر پیمایـش 1800 میلی متر باشـد. این عرض نباید کمتـر از عرض کریدور یـا در ورودی 
منتهـی به آن )هرکدام که بیشـتر اسـت( درنظـر گرفته شـود. مقاومت حریـق در ورودی از 
پیـش ورودی بـه پلـکان 20 دقیقـه و از واحدها به پیـش ورودی حداقل یک و نیم سـاعت 

باشـد. در ضمـن درها باید دودبند و خودبسته شـو یا خودکار بسته شـو باشـند.   

� اسـتفاده از بالکـن بـا تهویـه طبیعـی: در ایـن روش از بالکـن بـرای ارتبـاط پلـکان داخلی 	
بـا واحدهـا اسـتفاده میشـود کـه در ایـن صـورت نصـب حفاظ های جـان پنـاه و رعایت 
فاصلـه 3 متـری دیـوار مقـاوم حریـق تـا در ورودی بالکـن به پیـش ورودی الزامی اسـت. 
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مقاومـت حریـق در ورودی از پیـش ورودی بـه پلـکان یـک و نیـم سـاعت و از واحدها به 
پیـش ورودی حداقـل یـک سـاعت باشـد. در ضمن درهـا بایـد دودبند و خودبسته شـو یا 

خودکار بسته شـو باشـند. 

� اسـتفاده از پیـش ورودی با تهویه مکانیکـی: در این روش باید حداقل عـرض پیش ورودی 	
1100 میلی متـر بـوده و فاصلـه در ورودی واحـد به پیـش ورودی تا دریچـه تهویه مکانیکی 
حداقـل 1800 میلی متـر باشـد. مقاومـت حریـق در ورودی از پیـش ورودی بـه پلـکان 20 
دقیقـه و از واحدهـا بـه پیش ورودی حداقل یک و نیم سـاعت باشـد. در ضمـن درها باید 

دودبنـد و خودبسته شـو یا خودکار بسته شـو باشـند. 

� استفاده از سامانه ایجاد فشار مثبت: به قسمت 5 ضوابط مراجعه شود. 	
ســامانه تهویــه مکانیکــی البــی بایــد مرتبــط بــا ســامانه اعــالم حریــق بــوده و در صــورت    :4-2
بــروز حریــق شــروع بــه کار نمایــد. فضــای پیــش ورودی کلیــه طبقــات بایــد در هــر طبقــه بــه 
دریچــه اگزاســت و دریچــه تأمیــن هــوای تــازه مجهــز شــود. نــرخ تزریــق هــوای تــازه بایــد 
براســاس 60 مرتبــه تعویــض هــوا در ســاعت و نــرخ هــوای اگزاســت بایــد براســاس 90 مرتبه 
تعویــض هــوا در ســاعت )تعویــض حجــم هــوای پیــش ورودی( محاســبه گــردد. کانال هــای 
هــوای تــازه و هــوای اگزاســت بایــد به طــور مجــزا و در محلــی مناســب طراحــی  شــده و بــا 

مصالــح مقــاوم در برابــر حریــق حفاظــت شــوند. 

دریچــه اگزاســت بایــد در فاصلــه حداکثــر 15 ســانتی متری از زیــر ســقف )فاصلــه از    :4-3
ــر 15  ــه حداکث ــد در فاصل ــازه بای ــوای ت ــه ه ــود( و دریچ ــری می ش ــه اندازه گی ــاالی دریچ ب
ــق  ــردد )مطاب ــری می شــود( نصــب گ ــر دریچــه اندازه گی ــه از زی ســانتی متری از کــف )فاصل

ــر 3-2(. تصوی

تصویر 2-3: جزئیات اجرای کانال ها و دریچه های سامانه تهویه البی  
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ــاختمان  ــی س ــررات مل ــوم مق ــث س ــای مبح ــه راهنم ــل، ب ــات کام ــت اطالع ــت دریاف جه   :4-4
ــود.  ــه ش مراجع

5( سامانه فشار مثبت 
1-5: محاسبات 

1-1-5:  ســامانه فشــار مثبــت پلــکان به منظــور باالبــردن فشــار هــوای داخــل دهلیــز پلــکان اجــرا 
شــده و هــدف از آن ایجــاد محیطــی امــن و عــاری از دود به منظــور فــرار ســاکنین می باشــد 
ــه ســامانه  و اجــرای آن در ســاختمان هایی کــه طبــق دســتورالعمل ایمنــی معمــاری نیــاز ب

فشــار مثبــت دارنــد، اجبــاری اســت. 

محاســبات ســامانه فشــار مثبــت بایــد براســاس ایجــاد اختــالف فشــار مناســب در دهلیــز    :5-1-2
پلــکان نســبت بــه فضــای مجــاور، انجــام شــود. 

مقــدار فشــار هــوای داخــل دهلیــز پلــکان پــس از راه انــدازی ســامانه فشــار مثبــت بایــد بــه    :5-1-3
اندازهــای باشــد کــه اجــازه نفــوذ دود ناشــی از حریــق را بــه دهلیــز پلــکان ندهــد. مقــدار 
ــه شــبکه  ــز ب ــه فضــای مجــاور، در ســاختمان های مجه ــالف فشــار نســبت ب ــل اخت حداق

ــد 25 پاســکال باشــد.  ــده کامــل، 12/5 پاســکال و در ســایر ســاختمان ها، بای بارن

انتخــاب تجهیــزات ســامانه فشــار مثبــت شــامل فــن، الکتروموتــور و غیــره بایــد براســاس    :5-1-4
مشــخصات فنــی ســازنده، نمودارهــای فشــار و دبــی و به گونــه ای انجــام شــود کــه تــوان 

ایجــاد اختــالف فشــار مناســب را داشــته باشــد. 

درب های دهلیز پلکان باید به مکانیزم خودبسته شو مجهز باشد.    :5-1-5

محل نصب فن باید در فضای آزاد )ترجیحًا روی بام( باشد.    :5-1-6

مقــدار فشــار هــوای داخــل باکــس پلــکان پــس از راه انــدازی ســامانه فشــار مثبــت بایــد    :5-1-7
ــات، از  ــدام از طبق ــکان در هیچ ک ــر درب پل ــروی وارد ب ــه نی ــد ک ــدازه ای باش ــر به ان حداکث
نیــروی مجــاز جهــت بازکــردن درب )133 نیوتــن( بیشــتر نشــود. مقــدار ایــن نیــرو بــه ابعــاد 
درب، فاصلــه دســتگیره تــا کنــاره درب، نیــروی الزم جهــت غلبــه بــر جــک خودبســت درب و 

اختــالف فشــار، بســتگی دارد. 

ســامانه فشــار مثبــت بایــد در ارتبــاط بــا ســامانه اعــالم حریــق بــوده و راه انــدازی آن بایــد    :5-1-8
توســط یــک یــا هــر دو شــرط ذیــل باشــد: 

� ســامانه کشــف و اعــالم حریــق )در اثــر دود، نــرخ ســریع افزایــش حــرارت، کاشــف چنــد 	
شــرطی، فلوســوئیچ اســپرینکلر و ...(  

� سوئیچ مخصوص آتش نشانی )راه اندازی به صورت دستی(  	
پــس از کشــف حریــق توســط ایــن ســامانه ســریعًا فرمانــی جهــت تغییــر وضعیــت تابلــوی    :5-1-9

فرمــان فــن از وضعیــت عــادی بــه وضعیــت حریــق صــادر شــود. 
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در ســاختمان های بــا کاربــری غیرمســکونی یــا ســاختمان های مســکونی کــه ارتفــاع دهلیــز    :5-1-10
پلــکان آن هــا )کــف پایین تریــن قســمت پلــکان تــا ســقف باالتریــن قســمت پلــکان( بیــش 
از 30 متــر اســت، ســامانه فشــار مثبــت بایــد به صــورت شــبکه ای )کانــالـ  کشــی( اجرا شــده 
ــا ابعــاد مناســب بــه دهلیــز پلــکان  و حداقــل در هــر ســه طبقــه، ازطریــق یــک دریچــه ب

مرتبــط گــردد. 

ســامانه فشــار مثبــت در ســاختمان های مســکونی بــا تعــداد طبقــات مجموعــًا بیــش از 12    :5-1-11
طبقــه یــا تعــداد واحدهــای بیــش از 24 واحــد و هم چنیــن در ســاختمان های غیرمســکونی، 
بایــد به صــورت داینامیــک طراحــی شــده و در هــر لحظــه بــه کمــک روش مناســب )ســامانه 
ــار  ــزان فش ــره(، می ــا و غی ــت فن ه ــر ظرفی ــان، تغیی ــای اطمین ــب، دریچه ه ــی مناس کنترل

داخــل دهلیــز پلــکان را در محــدوده اســتاندارد حفــظ نمایــد. 

12-1-5:  درخصــوص ســاختمان های مســکونی بــا ارتفــاع دهلیــز پلــکان کمتــر از 30 متــر و تعــداد 
واحدهــای حداکثــر 24 واحــد، می تــوان به صــورت سرانگشــتی، مقادیــر منــدرج در جــدول 

ذیــل را درنظــر گرفــت. 

جدول 2-3: مقادیر سرانگشتی ظرفیت فن فشار مثبت، در پلکان های کمتر از 30 متر و ساختمان های کمتر از 24 واحد

ظرفیت هوادهی به ازای هر پاگرد پلکان نوع درب پلکان
)CFM( فوت مکعب در دقیقه )h/m3( مترمکعب در ساعت

400 680 درب معمولی
350 600 درب دودبند مقاوم حریق تأییدشده

  
جدول 3-3: مقادیر سرانگشتی فشار فن فشار مثبت در پلکان های کمتر از 30 متر و ساختمان های کمتر از 24 واحد

هد موردنیاز فن*
میلیمتر جیوه )mmHg(ارتفاع دهلیز پلکان )Pa( پاسکال

0/397 53 15-0 متر
0/450 60 20-15 متر
0/502 67 25-20 متر
0/562 75 30-25 متر

* مقادیر مندرج در این جدول مربوط به حالت فن تزریق مستقیم بوده و درصورت استفاده از روش شبکه ای کانال کشی، باید میزان افت فشار 
ناشی از کانال ها، اتصاالت و دریچه ها نیز در آن لحاظ شود.

13-1-5: در ســاختمان های غیرمســکونی و ســاختمان های مســکونی بــا ارتفــاع پلــکان بیــش از 30 
متــر، محاســبات بایــد براســاس شــرایط ســاختمان، تعــداد درب هــای بــاز و ســایر پارامترهای 

تأثیرگــذار انجــام شــده و اســتفاده از محاســبات سرانگشــتی مجاز نیســت.  
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2-5: نکات اجرایی 
تابلــوی کنتــرل فــن فشــار مثبــت بایــد در فضــای سرپوشــیده و محافظت شــده، ترجیحــًا در    :5-2-1

کنــار پنــل اعــالم حریــق نصــب شــود. 

ــن به صــورت  ــت ف ــرل وضعی ــه کنت ــد 2 حالت ــد کلی ــت بای ــن فشــار مثب ــرل ف ــوی کنت تابل   :5-2-2
ــک داشــته باشــد.  دســتی و اتوماتی

3-2-5:  تابلــوی کنتــرل فــن فشــار مثبــت بایــد چراغ هــای نمایشــگر وضعیــت فــن داشــته باشــد. 
چــراغ ســیگنال جریــان بــرق بــه رنــگ ســبز، چــراغ عملکــرد فــن در حالــت اتوماتیــک بــه 

رنــگ قرمــز و چــراغ عملکــرد فــن در حالــت دســتی به رنــگ زرد بایــد اجــرا شــود. 

درصورت استفاده از تایمر، زمان آن باید روی 60 دقیقه تنظیم شده و از I/O مناسب استفاده شود.     :5-2-4

5-2-5:  وضعیــت اتصــال فرمــان پنــل اعــالم حریــق بــه تابلــوی کنتــرل فــن فشــار مثبــت بایــد بــه 
نحــو مناســب پایــش شــود.  

فــن فشــار مثبــت بایــد از نــوع تأییدشــده بــوده و نشــان اســتاندارد ملــی یــا اســتانداردهای    :5-2-6
معتبــر بین المللــی داشــته باشــد. 

ــوده و  ــز نب ــن مخاطره آمی ــرای متصرفی ــه ب ــه ای باشــد ک ــد به گون 7-2-5:  محــل نصــب فن هــا بای
ــردد.  ــاظ مناســب گ ــه حف ــز ب ــد مجه ــده فن هــا بای قســمت های گردن

ســیم ها و کابل هــا، کنتاکتورهــا، رله هــا، فیوزهــا و تایمــر ســامانه فشــار مثبــت بایــد نشــان    :5-2-8
استـــاندارد ملــــی یــا اســتانداردهای معتبر بین المللی داشــته باشــند. 

فیوز و کنتاکتور سامانه فشار مثبت باید براساس توان ظاهری انتخاب شود.    :5-2-9

10-2-5: هــادی مســیر پنــل یــا اینترفیــس، حتمــًا بایــد از نــوع کابــل بــوده و بــا توجــه بــه جریــان 
مصرفــی و طــول کابــل انتخــاب شــود.
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برخــالف تصــور عامه مردم نســبت بــه عدم اســتفاده از آسانســورها در هنــگام حریق، آسانســورهایی 
ــند  ــده باش ــازي و آماده سازي ش ــابه بهینه س ــوادث مش ــق و ح ــگام حری ــرویس دهی در هن ــراي س ــه ب ک
می تواننــد وظیفــه اي حیاتــی را در سرعت بخشــیدن بــه امدادرســانی داشــته باشــند. یکــی از مهم تریــن 
ویژگی هــاي آسانســور هاي آتش نشــانی، سرعت بخشــیدن بــه عملیــات امدادرســانی نیروهــاي 
امدادگــر بــه متصرفــان گرفتارشــده در طبقــات هنــگام حادثــه و آتش ســوزي اســت؛ خصوصــًا آن دســته 
ــا  ــش ســریع ی ــوان واکن ــت جســمی ت ــی و معلولی ــا ناتوان ــت ســن ی ــت کهول ــه به عل ــی ک از متصرفان
ــه همیــن منظــور الزم اســت آسانســوري مخصــوص در  ــد. ب اســتفاده از پلکان هــاي اضطــراري را ندارن
هنــگام آتش ســوزي در اختیــار افــراد آتش نشــان قــرار گرفتــه تــا بتواننــد بــا راندمــان بیشــتر عملیــات 
تخیلــه افــراد ســاختمان را انجــام دهند.جهــت کنتــرل آسانســور توســط آتش نشــانان، بــراي آن کلیــد 
ــرل  ــده و کنت ــال ش ــانان فع ــط آتش نش ــروري توس ــع ض ــه درمواق ــود ک ــه می ش ــانی تعبی آتش نش
آسانســور فقــط توســط آن هــا و از داخــل کابیــن صــورت گیــرد و بــه ســایر احضارها پاســخ داده نمی شــود 

تــا کارایــی آسانســور بــا حــذف توقف هــاي غیــر ضــروري بیشــتر گــردد. 
ــراي ســاختمان هایی کــه از ایــن پــس ســاخته می شــوند اجرایــی اســت )تاریــخ  ایــن ضابطــه ب
اجــرا 1396/07/01( و درخصــوص ســایر ســاختمان هایی کــه قبــل از ایــن تاریــخ پروانــه ســاخت خــود را 
دریافــت کــرده یــا بــه هــر دلیلــی تغییــر نقشــه دادنــد، بــا توجــه بــه شــرایط معمــاري و تمهیــدات ایمنی 
ــه در آن مــوارد  ــه نحــوي ک ــد ب ــل کنن ــه آسانســور آتش نشــان تبدی می بایســت آسانســور موجــود را ب

ذیــل لحــاظ گــردد:

� رعایت دوربندي و دودبندي کامل چاله و کابین آسانسور آتش نشان 	

� مقاوم سازي ساختار شفت آسانسور آتش نشان 	

� قراردادن سیم ها در داخل داکت مقاوم در برابر حریق )محافظت شده( 	

� تأمین روشنایی کابین آسانسور آتش نشان 	

� ــا حجــم آن بــه شــرط 	 ــه آسانســور متناســب ب تزریــق فشــار مثبــت هــوا داخــل فضــاي چال
قابلیــت تنظیــم بــراي حداقــل ظرفیــت  0/48 متــر مکعــب بــر ثانیــه )300 فــوت مکعــب بــر 

دقیقــه( بــراي هــر درب چالــه آسانســور 

� نصــب بــورد مخصــوص کــه بتوانــد در زمــان وقــوع حریــق، آسانســور را از دســترس نیروهــاي 	
عــادي خــارج کــرده و در اختیــار نیروهــاي عملیاتــی ســازمان آتش نشــانی قراردهــد.

� البــی موجــود بــدون درنظرگرفتــن تهویــه به عنــوان فضــاي امــن درنظــر گرفتــه شــود به صورتی 	
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ــا ســاختار دو ســاعت  کــه تمامــی درب هــاي مشــرف بــه البــی موجــود دودبنــد و دیوارهــا ب
مقــاوم در برابــر حریــق محافظــت شــود. 

الزامات عمومی براي آسانسور هاي آتش نشانی در معماري ساختمان

ــا اختــالف ارتفــاع بیــش از 23 متــر از ســطح زمیــن بایــد حداقــل یــک  ســاختمان هایی ب  .1
ــند.  ــته باش ــکارد( داش ــک بران ــل ی ــوان حم ــا ت ــانی )ب ــور آتش نش آسانس

سـاختمان هایی بـا اختـالف ارتفـاع بیـش از 40 متر از سـطح زمین بایـد حداقل دو آسانسـور   .2
آتش نشـانی )بـا حداقـل تـوان حمـل یـک برانـکارد در یکـی از آن هـا( داشـته باشـند. 

یــک آسانســور آتش نشــانی بایــد تمامــی ضوابــط مطرح شــده در مباحــث مقــررات ملــی   .3
ــد.  ــته باش ــور را داش ــه آسانس ــص ب ــاي مخت ــور و چاه ه ــوص آسانس ــاختمان درخص س

تصرفات درمانی، نگه داري سـالمندان، نگه داري از کودکان خردسـال و دبسـتان ها، می بایسـت   .4
حداقـل یـک آسانسـور آتش نشـانی بـا توان حمـل یک برانـکارد را داشـته باشـند. 

ــکارد، 1200 در 2100  ــل بران ــوان حم ــا ت ــان ب ــور آتش نش ــاق آسانس ــد ات ــاد مفی ــل ابع حداق  .5
ــراي  ــرم ب ــار اســمی 1000 کیلوگ ــل ب ــر اســت و حداق ــل بازشــوي 0/9 مت ــا حداق ــر ب میلی مت

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــور م ــل آسانس ــت حم ظرفی

یـک آسانسـور آتش نشـانی بدون توانایـی حمل برانکارد، آسانسـوري تعریف می شـود که قادر   .6
بـه حمـل حداقل 8 انسـان، هم چنین تحمل وزن 630 کیلوگرم باشـد و سـایر الزامات مربوط به 

آسانسـور آتش نشـانی در ایـن مبحـث نیز بایـد در مورد آن صـدق کند. 

حداکثــر مســافت پیمایشــی بــراي رســیدن بــه آسانســور آتش نشــانی در هــر طبقــه نبایــد   .7
بیشــتر از  30 متــر پیمایشــی باشــد )مــالك، محاســبه فاصلــه از دورتریــن نقطــه در دســترس 

ــد(. ــور می باش ــا درب آسانس ــروج ت خ

آسانسور آتش نشان باید به تمامی طبقات ساختمان دسترسی داشته باشد.   .8

تمامــی سیســتم هاي اعــالم حریــق ســاختمان بایــد به صــورت اتوماتیــک بــه مرکــز هدایــت   .9
آسانســورها متصــل بــوده تــا درصــورت اعــالم حریــق، کلیــه آسانســورها بــه اجــراي برنامــه 

ــوند.  ــارج ش ــی خ ــرویس دهی عموم ــد و از س ــده بپردازن ــل تعریف ش ــق از قب حری

آسانســور آتش نشــانی بایــد یــک سیســتم مخابراتــی تــوکار در داخــل اتــاق آسانســور باشــد   .10
تــا بتوانــد ارتبــاط مســتقیم صوتــی میان آتش نشــانانی کــه در هنــگام حریــق از آن اســتفاده 
ــده دارد  ــروج برعه ــه خ ــراز تخلی ــور را در ت ــتی آسانس ــرل دس ــه کنت ــه اي ک ــد و پایان می کنن
ــه آسانســور  ــاق موتورخان ــز در ات ــی نی ــد یــک دســتگاه مخابرات ــن بای ــد. هم چنی ــرار کن برق

ــد.  ــود باش ــان موج آتش نش

سیم کشــی سیســتم مخابراتــی بایــد از درون چــاه آسانســور آتش نشــان صــورت گرفتــه و   .11
ــد.  ــته باش ــق داش ــر حری ــاعت در براب ــل دو س ــت حداق مقاوم
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هنـگام بـروز حادثـه، درصورت قطع برق شـهري، آسانسـور آتش نشـانی باید منبـع تأمین برق   .12
ثانویـه )ذخیره( داشـته باشـد و سیسـتم آسانسـور آتش نشـان به صـورت اتوماتیـک به منبع 
تأمین انرژي ثانویه متصل شـود )امکان کنترل دسـتی سیسـتم تغییر حالت برق از شـهري به 

ژنراتـور صرفـًا بایـد براي مقام مسـئول سـازمان آتش نشـانی مهیا باشـد(.

ــه مــدت حداقــل دو  ــرژي الکتریکــی، ب ــوان تأمیــن ان ــد ت ــره( بای ــه )ذخی ــرق ثانوی ــع ب منب  .13
ســاعت، بــراي کلیــه تجهیــزات آسانســور هاي آتش نشــانی را داشــته باشــد. 

آسانســور آتش نشــانی بایــد در داخــل اتــاق خــود و هم چنیــن در طبقــات چــراغ هشــدار   .14
ــد.  ــته باش ــره( داش ــه )ذخی ــرژي ثانوی ــره ان ــتم ذخی ــه سیس ــور ب ــال آسانس ــده اتص نمایش دهن

الزام اسـت البی آسانسـور آتش نشـانی سیسـتم تهویـه مخصوص به خود را داشـته باشـد تا   .15
درصـورت نفـوذ دود احتمالـی، توانایـی تخلیـه آن و جاگـذاري هـواي تازه را داشـته باشـد. 

اجــراي البــی ویــژه آسانســور آتش نشــان کــه حداقــل یــک ســاعت مقــاوم در برابــر حریــق   .16
ــت.  ــی اس ــات الزام ــی طبق ــد در تمام ــد باش ــن دودبن ــوده و هم چنی ب

حداقــل ابعــاد البــی آسانســور آتش نشــانی نبایــد کمتــر از ابعــاد اتــاق آسانســور آتش نشــانی   .17
باشــد و بایــد امــکان گــردش برانــکارد در آن درنظــر گرفتــه شــود. 

ــک  ــکل اتوماتی ــه ش ــو ب ــو )بسته ش ــد خودبسته ش ــان بای ــور آتش نش ــی آسانس درب الب  .18
باشــد( و تمامــی متعلقــات آن نظیــر چارچــوب، قفــل، دســتگیره و ... نیــز بایــد حداقــل یــک 

ــر حریــق مقــاوم باشــند.  ســاعت در براب

درب هـاي البـی آسانسـور آتش نشـان بایـد در پاسـخ بـه سـیگنال ارسال شـده از یـک دتکتور   .19
دودي فعـال و بسـته شـوند )این دتکتور میتوانـد در فضاي مجاور خـارج محیط فضاي مقابل 
آسانسـور نصـب گردد(. هم چنیـن درب هاي فضاي مقابل آسانسـور آتش نشـان بایـد توانایي 

بسته شـدن در اثـر عملکـرد سیسـتم اعالم حریق سـاختمان را نیز داشـته باشـند. 

جزئیــات اجرایــی ســاختمان بایــد بــه نحــوي باشــد کــه از رســیدن آب بــه اجــزاي آسانســور   .20
ــود.  ــري ش ــان جلوگی آتش نش

سیســتم هاي مکانیکــی و الکترونیکــی آسانســور هاي آتش نشــانی بایــد در زمان هــاي   .21
مشــخص مــورد تعمیــر و نگــه داري قــرار بگیــرد و ایــن ســرویس ها بایــد در زمانــی انجــام 
گیرنــد کــه ســاختمان در حــال تعطیلــی اســت یــا فعالیــت کمــی دارد. تعمیــرات حداکثر طی 

24 ســاعت پــس از تعطیلــی بایــد انجــام شــوند. 

مراحل خروج از سرویس دهی آسانسور ها در ساختمان هنگام دریافت خبر حریق 
تمــام آسانســور ها در یــک ســاختمان بــه محــض دریافــت خبــر حریــق از ســوي سیســتم اعــالم 

حریــق بایــد: 
تمامی فراخوانی هاي طبقات را کنسل کنند.   .1
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اتــاق آسانســور بایــد بــه تــراز تخلیه خــروج )یــا طبقــه اي که قبــالً ازطرف مســئولین ســازمان   .2
آتش نشــانی تأییــد شــده اســت( بــاز گــردد و در هیــچ تــراز طبقــه دیگــري توقــف نکنــد. 

درب اتــاق کابیــن در تــراز تخلیــه بــاز شــده تــا اســتفاده کنندگان احتمالــی حاضــر در اتــاق   .3
ــوند.  ــارج ش ــور از آن خ آسانس

درب آسانسور بسته شود و آسانسور از سرویس دهی عمومی خارج شود.   .4

آسانســور هاي آتش نشــان در تــراز تخلیــه خــروج )یــا طبقــه اي کــه قبــالً ازطــرف مســئولین   .5
ســازمان آتش نشــانی تأییــد شــده اســت( به واســطه ملزوماتــی کــه در ایــن ضابطــه ذکــر 

ــد.  ــرار بگیرن ــئول ق ــام مس ــري از مق ــاده فرمان پذی ــوند آم می ش

آسانسـور هاي آتش نشـانی بایـد به گونـه اي برنامه ریـزي گردند کـه در طبقات حریـق، به هیچ   .6
عنـوان باز نشـوند.

الزامات فنی و تأسیساتی آسانسور هاي آتش نشانی
عالئم راهنماي آسانسـور آتش نشـانی باید در ارتفاعی بیشـتر از 140 سـانتی متر نصب شـوند و   .1
در هنـگام حادثـه به صـورت چشـمک زن و به رنگ قرمـز درآیند و اعالم هشـدار نماینـد. چراغ 
قرمـز چشـمک زن بایـد به گونـه اي باشـد کـه کامـالً در دیـد اسـتفاده کنندگان از البـی باشـد و 
به وضـوح، آسانسـور خدمات رسـان را از بقیـه آسانسـور هاي خـارج از سـرویس تمیـز دهـد. 

صفحه کلید آسانسور آتش نشانی باید شامل کلید قراردادن آسانسور در وضعیت اضطرار در مدار   .2
باشد؛ هم چنین دو گزینه عادي و فراخوانی داشته باشد. کلید هاي الکتریکی باید در داخل کابین و 
خارج از کابین در تراز تخلیه خروج )یا طبقه اي که قبالً ازطرف مسئولین سازمان آتش نشانی تأیید 
شده است( آسانسور هاي آتش نشانی قرار بگیرند، به وسیله چراغ قرمز رنگ قابل تشخیص و تمیز 
از سایر کلید ها باشند و درصورت نفوذ دود بتوانند خوانایی خود را حفظ کنند. این سوییچ ها و 
روشنایی آن ها باید به برق اضطراري ساختمان متصل بوده و درصورت اعالم حریق توسط شبکه 

اعالم حریق، به صورت قرمز چشمک زن در بیایند. 

آتش نشـانان بایـد دسترسـی مسـتقیم در تـراز تخلیه خروج سـاختمان )یـا طبقه اي کـه قبالً   .3
از طرف مسـئولین سـازمان آتش نشـانی تأیید شـده اسـت( به آسانسـور آتش نشـانی داشته 
باشـند و اختیار این آسانسـور باید به واسـطه کلیدي که در اختیار آتش نشـانان اسـت در کنترل 

آتش نشـانان قـرار بگیرد. 

آسانسـور هایی کـه بـراي حریـق درنظـر گرفته شـده اند باید چاه مجزا داشـته باشـند کـه توان   .4
تخلیـه دود احتمالـی در آن درنظـر گرفته شـده باشـد و به سیسـتم برقی مقـاوم در برابر آتش 

بـراي مـدت زمـان حداقل دو سـاعت مجهز باشـند. 

چاه آسانسور آتش نشانی باید از سایر چاه هاي آسانسور دیگر مجزا شده باشد به گونه اي که   .5
درصورت وجود یک چاه مشترك باید جداره اي مقاوم در برابر اتش )حداقل معادل دو ساعت( 
بین چاه مخصوص به آسانسور آتش نشان و چاه هاي دیگر تعبیه شود؛ بدین صورت چاه مشترك 
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را به دو چاه مجزا تقسیم کنند یا کل چاه مشترك پیرو ضوابط چاه آسانسور آتش نشانی طراحی 
گردد. 

آسانسـور هاي آتش نشـانی نمی تواننـد چاه هـاي شیشـه اي و چـاه شیشـه اي لمینیـت شـده   .6
داشـته باشـند؛ هم چنیـن در جـداره آن ها نمی شـود از مصالحی اسـتفاده شـود که کمتـر از دو 

سـاعت در برابـر حریـق مقاوم باشـند. 

چــاه آسانســور آتش نشــانی بایــد در زمــان دریافــت خبــر حریــق، نشــانی توســط چراغ هایی   .7
باقاب هــاي مقــاوم در برابــر گرمــا روشــن کنــد و تــأ پایــان ماموریــت آتش نشــانان روشــن 

 . ند بما

با شـروع از کف چاه، در هر پنج متر چاه آسانسـور باید نورپردازي شـود، روشـنی چاه آسانسـور   .8
آتش نشـانی باید به سیسـتم اضطراري تغذیه نیز متصل شـود. تنها سیم کشـی روشـنایی چاه 

آسانسـور می تواند در داخل چاه آسانسـور باشـد. 

جـداره داخلـی اتـاق آسانسـور آتش نشـانی باید کامـالً صاف، مسـطح و بدون برجسـتگی یا   .9
فرورفتگـی باشـند و حمـل برانـکارد در آن هـا بـدون مزاحمـت صـورت گیـرد. 

داخـل چاه هـاي آسانسـور آتش نشـانی بایـد فـن فشـار مثبـت وجـود داشـته باشـد تـا چاه   .10
آسانسـور آتش نشـانی در هنـگام آتش سـوزي و نفـوذ دود احتمالـی بـا تأمیـن هواي تـازه در 

اتـاق آسانسـور ها بـا مشـکل مواجـه نشـود. 

الزم است تا موتورخانه، آسانسور آتش نشانی با تجهیزات دتکتور و اطفاي حریق دستی و اتوماتیک   .11
داشته باشند و ادوات مذکور صرفًا مختص اطفا تجهیزات موتورخانه آسانسور باشند. 

آسانسـور هاي آتش نشـانی در هنـگام رسـیدن بـه تـراز طبقـات در زمـان حریـق بایـد صداي   .12
هشـداري حداقـل معـادل 75 دسـی بل تولیـد کننـد. 

وجـود هرگونـه کانـال تأسیسـاتی یا برقـی متفرقـه در چاه آسانسـور هاي آتش نشـانی ممنوع   .13
اسـت )تنهـا سیم کشـی روشـنایی چـاه آسانسـور می توانـد در داخـل چـاه آسانسـور باشـد(. 

باید وزنه تعادل آسانسور آتش نشانی و هم چنین کابین آسانسور آتش نشانی در یک چاه باشند.   .14

تجهیـزات بـرق داخـل چـاه و روي کابیـن آسانسـورهاي آتش نشـانی، واقـع در محـدوده یک   .15
متـري هـر دیـوار داراي درب، بایـد در برابر چکیدن و پاشـیدن آب محافظت شـده یا براسـاس 

اسـتاندارد 1001:33520EN، حداقـل بـا درجـه حفاظتـی 3IPX محافظـت شـود. 

هرگونــه تجهیــزات الکتریکــی واقــع در پایین تــر از ارتفــاع یــک متــري کــف چاهک آسانســور   .16
بایــد بــا درجــه حفاظتــی 36IP محافظــت شــوند. پریــز و پایین تریــن چــراغ روشــنایی چــاه 
ــور  ــاه آسانس ــف چ ــري از ک ــم مت ــه نی ــل در فاصل ــد حداق ــز بای ــانی نی ــور آتش نش آسانس

ــرد.  ــرار گی ــانی ق آتش نش

براي جلوگیري از رسـیدن سـطح آب، باید وسـیله اي بـراي تخلیه آب در چاهـک تعبیه گردد تا   .17
آسـیبی بـه تجهیزاتی مورداسـتفاده در عملکرد آسانسـور آتش نشـانی نرسـد.
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باید یک دریچه اضطراري با ابعاد حداقل 0/5 متر در 0/7 متر روي کابین تعبیه شود. براي   .18
کابین هاي با ظرفیت اسمی 630 کیلوگرم، ابعاد دریچه باید حداقل 0/5 متر در 0/6 متر باشد. 

تهیه و تعبیه کلیه وسـایل نجات از کابین آسانسـور آتش نشـانی و وسـایل موردنیاز براي نجات   .19
از چـاه آسانسـور آتش نشـانی، مطابـق بـا دسـتورات ضمیمـه تصویري ایـن دسـتورالعمل، در 

داخـل و خـارج از اتـاق آسانسـور و چاه آسانسـور اجباري اسـت.

قوانین فضاهاي امن و البی آسانسورها
»فضــاي امــن در برابــر آتــش« فضایــی اســت کــه بــراي کلیــه افــرادي کــه بــه دلیــل خطــر   .1
ــی در اســتفاده از  ــق، از فضــاي تصــرف خــود خــارج شــده اند و به واســطه عــدم توانای حری
پلــکان اضطــراري یــا بــه هــر دلیــل دیگــري نمی تواننــد فــوراً تــراز طبقــه خــود را بــه مقصــد 
تــراز تخلیــه خــروج تــرك کننــد، درنظــر گرفته شــده؛ از ایــن رو نیــاز اســت در بخشــی مطمئن 

از همــان تــراز ســاختمان بــه انتظــار رســیدن نیروهــاي امــدادي و آتش نشــانان باشــند. 

در ســاختمان هاي بــاالي 23 متــر جانمایــی یــک فضــاي امــن بــه گنجایــش تصــرف حداقــل   .2
ــه  ــه طبق ــر س ــه از ه ــک طبق ــراي ی ــر ب ــر 0/28 مت ــر نف ــرانه ه ــه ازاي س ــان ب 50% متصرف
پی درپــی در تــراز ســاختمان الزامــی اســت. مســاحت جانمایــی فضــاي امــن نبایــد در هیــچ 
حالتــی کمتــر از شــش متــر مربــع و حداقــل عمــق )عــرض( آن نیــز کمتــر از دو متــر باشــد. 

جانمایــی فضــاي امــن بــه ازاي یــک طبقــه از هــر ســه طبقــه متوالــی بایــد به گونــه اي باشــد   .3
کــه هیــچ تــراز طبقــه اي، فاصلــه اي بیــش از یــک طبقــه بــراي رســیدن متصرفــان بــه یــک 

فضــاي امــن نداشــته باشــد. 

فضاي امن باید حداقل دو ساعت در مقابل حریق دودبند و مقاوم در برابر آتش باشد.  .4

وجـود فضـاي امـن در برابـر آتـش براي هر تـراز طبقه اي کـه بار تصرفی بیـش از 50 نفـر دارد،   .5
الزامـی اسـت )فـارغ از تعـداد طبقـات آن سـاختمان یا ارتفـاع طبقه مذکـور از سـطح زمین(. 
ایـن فضـا می تواند به عنوان فضایی مشـترك با البی آسانسـور آتش نشـانی و بـا درنظرگرفتن 

شـرایط ویـژه طراحـی البی آسانسـور آتش نشـان، بـا فضاي مذکـور ادغام شـود. 

فضــاي امــن بــا مصالــح تأییدشــده از ســوي مقــام مســئول بایــد حداقــل دو ســاعت ایمنــی   .6
ــد.  ــظ کن ــوذ دود حف ــش و نف ــعله هاي آت ــر ش ــود را در براب خ

تمامــی فضاهــاي امــن در طبقــات بایــد دسترســی محافظــت شــده بــه حداقــل یــک خروج   .7
)پلــکان دوربنــد و دودبنــد مطابــق بــا ضوابــط مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان( راه 

داشــته باشــند. 

ــر  ــاوم در براب ــد به واســطه درب هــاي ایمــن مق ــق بای ــر حری تمامــی فضاهــاي امــن در براب  .8
آتــش و دودبندي شــده یــا پرده هــاي ضدآتــش و دودبنــد مــورد تأییــد از ســایر فضاهــاي 
ســاختمانی جــدا گردنــد و جنــس مصالــح و دودبنــدي آن هــا حداقل دو ســاعت تمــام دربرابر 

حــرارت آتــش و نفــوذ دود مقــاوم باشــد. 
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ــورت  ــط به ص ــئوالن ذي رب ــد مس ــورت تأیی ــد درص ــش می توان ــر آت ــن در براب ــاي ام فض  .9
ــًا  ــی ایجــاد شــود و الزام ــرل الکتریک ــا کنت ــی و ب ــی و به واســطه پرده هــاي مکانیک مصنوع
ــد  ــا بای ــن پرده ه ــی ســاخته شــوند. ای ــح ســخت و دائم ــازي نیســت به واســطه مصال نی
ــق  ــگام حری ــند و در هن ــل باش ــق متص ــالم حری ــف هاي اع ــه کاش ــی ب ــورت الکترونیک به ص

ــد.  ــه بپردازن ــام وظیف ــه انج ــک ب ــورت اتوماتی به ص

ــی  ــود و دسترس ــی ش ــات طراح ــوري طبق ــت هاي عب ــد در بن بس ــن نمی توان ــاي ام فض  .10
محافظت شــده آن بــه یــک پلــکان اضطــراري و یــک آسانســور آتش نشــانی الزامــی اســت. 

ادوات مکانیکــی ایجــاد پرده هــاي جداکننــده فضــا و مســائل الکتریکــی مربــوط بــه حرکــت   .11
آن هــا بایــد بــه تأییــد مقــام مســئول برســد و دودبنــدي ادوات مکانیکــی الحاقــی نیــز بایــد 
ــخص  ــاي مش ــورت ادواري و در زمان ه ــد به ص ــوق بای ــرد )ادوات ف ــرار بگی ــد ق ــورد تأیی م

ــد(  ــرار بگیرن ــان ق موردآزمایــش به منظــور تأییــد صحــت عملکــرد آن

ــده اي  ــا )خاموش کنن ــن دتکتور هــاي دودي و ادوات اطف ــه فضاهــاي ام ــزام اســت در کلی ال  .12
ــد.  ــب گردن ــتاندارد( نص ــودري اس پ

بــار حریــق در مناطــق امــن در برابــر آتــش بــه هــر صــورت بایــد صفــر باشــد و وجود وســایل   .13
ــوع  ــن ممن ــاي ام ــوان در فض ــر عن ــه ه ــرده و ... ب ــز، پ ــی، می ــل صندل ــوازم اداري ازقبی و ل

می باشــد. 

بایــد در فضــاي امــن داکــت تهویــه هــوا تعبیــه شــود تــا فضــاي امــن بتوانــد هــواي تــازه   .14
ــد.  ــن کن ــاختمان تأمی ــرون از س ــی بی ــراري از فضای ــرایط اضط ــود را در ش ــاز خ موردنی

در کلیــه نقشــه هاي برقــی و تأسیســاتی عبــور ادوات برقــی ازجملــه سیم کشــی ها بــه غیــر   .15
از بخــش ســرویس دهنده بــه فضــاي امــن و داکت هــاي مکانیکــی بــه غیــر از کانــال تهویــه 

فضــاي امــن از ســقف و یــا دیــواره فضاهــاي امــن ممنــوع اســت. 

الزم اســت مصالــح به کاررفتــه در جــداره فضــاي امــن از نــوع مقــاوم در برابــر حریــق باشــند و   .16
ــه دودي باشــند.  ــد دود ســمی و ترجیحــًا هرگون ــز فاق ــگام آتش ســوزي نی در هن

استفاده از سقف هاي کاذب در فضاي امن ممنوع است.   .17

سیم کشــی هاي برقــی و الکترونیکــی فضــاي امــن بایــد عایق هــاي حرارتــی مقــاوم در برابــر   .18
حریــق داشــته باشــند تــا حداقــل بــه مــدت دو ســاعت در برابــر حریــق مقــاوم باشــند. 

کابل هــاي منبــع تغذیــه الکتریکــی اولیــه و ثانویــه آسانســور آتش نشــانان در فضــاي امــن   .19
ــند.  ــه باش ــع تغذی ــایر مناب ــدا از س ــر و ج ــدا از یکدیگ ــده وج ــش محافظت ش ــر آت ــد در براب بای

درصــورت قطــع بــرق شــهري بــرق فضــاي امــن بایــد ازطریــق سیســتم ذخیــره بــرق ثانویــه   .20
ــره( تأمیــن شــود.  )ذخی

ــد الزم اســت  ــگام حریــق ایفــاي نقــش می کنن المپ هــاي کــه در نورپــردازي ثانویــه در هن  .21
ــوند.  ــت ش ــرارت، محافظ ــر ح ــاوم در براب ــژه مق ــاي وی درون حباب ه
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الزم است مسیر رسیدن به فضاي امن در طبقات با تابلو هاي ویژه مشخص شود.   .22

طــول مســافت پیمایشــی بــراي رســیدن بــه فضــاي امــن بایــد فاقــد پلــه و اختــالف ســطح   .23
باشــد در غیــر ایــن صــورت الزم اســت شــیب راه، جهــت حرکــت معلــول یــا برانــکارد وجــود 
داشــته باشــد و درصــورت جانمایــی شــیب راه در طــرح، بایــد دســتگیره ویــژه عبــور معلولین 

از شــیب راه نیــز جانمایــی شــود. 

حداکثــر طــول پیمایــش بــراي رســیدن بــه فضــاي امــن در یــک طبقــه حداکثــر 45 متــر   .24
ــد.  باش

فضاي امن می بایست به طور کامل به شبکه بارنده مجهز شود.   .25

فضــاي امــن ترجیحــًا بایــد در مکانــی جانمایــی شــود کــه دسترســی نیرو هــاي آتش نشــان   .26
)ازطریــق آسانســور، پلــکان یــا نردبــان( بــه آن آســانتر باشــد.
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1( پارکینگ های مکانیزه مستقل

ــا کاربــری پارکینــگ مکانیــزه مســتقل کاربــرد  بندهــای ذیــل صرفــًا بــرای ســاختمان های ب  .1
داشــته و بــرای آن دســته از پارکینگ هــای مکانیــزه کــه به صــورت ترکیبــی یــا تصرفــات دیگــر 

ــدارد. ــرد ن ــوند کارب ــتفاده می ش اس

در طراحــی و ســاخت پارکینگ هــای مکانیــزه بایــد مســیر دسترســی خودروهای آتش نشــانی   .2
در محــل ورود خودروهــا ایجــاد گــردد.

مسـیر دسترسـی خودروهای سـنگین آتش نشـانی و محوطه سـازی به گونه ای انجام شـود که   .3
زمیـن آن مقاومـت و تحمـل حداقـل 30 تـن وزن را در مواقـع عملیات )اسـتقرار باالبـر بر روی 

چهـار جـک( داشـته و اسـتحکام آن توسـط مهنـدس ناظر تأیید شـده باشـد.

جهــت ســهولت دسترســی نیروهــای آتش نشــانی بــه ســاختمان پارکینــگ، اجــرای ســر درب   .4
ــد. ــاز نمی باش ــه مج در ورودی مجموع

ورود اشــخاص بــه ســاختمان پارکینــگ مکانیــزه ممنــوع بــوده و ایــن موضــوع می بایســت   .5
ازطریــق به کارگیــری سنســورهای مناســب و اعمــال روش هــای مدیریتــی کنتــرل شــود و تنهــا 
راه هــای ورود اضطــراری بــرای دسترســی آتش نشــانان یــا پرســنل پارکینــگ به منظــور تعمیــر 

و نگــه داری در نظــر گرفتــه شــود.

هنــگام انجــام عملیــات نگــه داری، تعمیــرات، اطفــا حریــق یــا نجــات ضــروری اســت عملکرد   .6
پارکینــگ کامــالً غیــر فعــال گــردد.

حداقل مقاومت دیوارهای جانبی پارکینگ یک ساعت اعمال گردد.  .7

ــدرت  ــا ق ــودری ب ــوع پ ــتی از ن ــای دس ــه خاموش کننده ه ــد ب ــزه بای ــای مکانی پارکینگ ه  .8
خاموش کنندگــی B 70 مجهــز گردنــد و ایــن خاموش کننده هــا الزم اســت در محــل تحویــل 
خــودرو یــا قســمت ورود و خــروج در دســترس باشــند و تحــت تأثیــر عوامــل تأثیــر عوامــل 

جــوی قــرار نگیرنــد.

هیچ گونه کاال یا تجهیزات نباید مانع رؤیت خاموش کننده های دستی شود.  .9

مجموعـه پارکینـگ بایـد به سیسـتم اطفای دسـتی با منبـع ذخیره آب، فشـار و دبی مناسـب   .10
مجهـز گـردد و تمـام ورودی هـا و خروجی هـا تحـت پوشـش جعبه آتش نشـانی قرار داشـته 

باشـند )سیسـتم ترکیبی(
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ــعاب  ــه انش ــر طبق ــه ورودی ه ــل ب ــن مح ــگ و در نزدیک تری ــف پارکین ــات مختل در طبق  .11
کوپلینگــی 1/5 اینــچ ایجــاد گــردد بــه نحــوی کــه بتــوان تمــام ســطح آن طبقــه را به طــور 

ــی( ــتم ترکیب ــش داد. )سیس ــل و 100% پوش کام

تجمــع مایعــات قابــل اشــتغال در کــف پارکینــگ بایــد توســط تجهیــزات کشــف و اعــالم بــه   .12
ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــا اقدامــات ایمن ســازی ب ــور اطــالع داده شــده ت ــا اپرات ــان ی نگهب

ــرد. ــورت پذی ــوزی ص آتش س

ــت  ــی جه ــت زمین ــیر هیدران ــدد ش ــک ع ــت ی ــل رؤی ــکان قاب ــگ و در م در ورودی پارکین  .13
ــود. ــه ش ــر گرفت ــزه درنظ ــگ مکانی ــه پارکین ــی مجموع ــتفاده اختصاص اس

ــه نحــوی ایجــاد گــردد کــه هــوای محوطــه  تهویــه مکانیکــی در پارکینگ هــای مکانیــزه ب  .14
پارکینــگ به طــور مــداوم، هــر یــک ســاعت دو مرتبــه تهویــه گــردد و قابلیــت کنتــرل دســتی 
ــار  سیســتم تهویــه نیــز فراهــم گــردد )در زمــان عملیــات اطفــاء حریــق کنتــرل آن در اختی

ــرد( ــرار گی ــانان ق آتش نش

 cm راه هــای نفــر رو در داخــل پارکینگ هــای مکانیــزه می بایســت عــرض حداقــل برابــر بــا  .15
ــد. ــته باش 92 داش

چنانچــه به منظــور دسترســی آتش نشــانان داخــل پارکینــگ مکانیــزه از شــیب راه یــا پلــه   .16
ــد. ــته باش ــادل cm 92 داش ــرض مع ــل ع ــد حداق ــردد بای ــتفاده گ اس

ــا محیــط بیــرون پارکینــگ نبایــد مســیر  ــد ی ــد و دودبن ــکان دوربن ــه پل دورتریــن نقطــه ب  .17
پیمایــش بیــش از 120 متــر داشــته باشــد و ایــن در صورتــی اســت کــه تمــام قســمت های 

ــده تأییــد شــده باشــد. ــزه تحــت پوشــش شــبکه بارن پارکینــگ مکانی

درب هــای پلــکان دسترســی در طبقــات بایــد مقاومتــی برابــر بــا یــک ســاعت در برابــر حریق   .18
ــز برخــوردار باشــند. داشــته باشــند و از پنجره هــای کوچــک چشــمی نی

ــمت های  ــام قس ــا NFPA13 در تم ــق ب ــی )Sprinkler( مطاب ــک آب ــا اتوماتی ــتم اطف سیس  .19
پارکینــگ اجــرا و در انواعــی کــه فاقــد ســقف دائمــی روی هــر خــودرو می باشــند می تــوان از 

اســپرینکلرهای دیــواری اســتفاده نمــود.

نصــب سیســتم اعــالم حریــق اتوماتیــک و دســتی مناســب و قابــل اجــرا بــا توجه به شــرایط   .20
پارکینــگ بــا اســتفاده از تجهیــزات اســتاندارد و تأییدشــده ضــروری اســت.

ــرق(.  ــد ب ــزه ضــروری اســت )مول ــرق اضطــراری در پارکینگ هــای مکانی اجــرای سیســتم ب  .21
ایــن سیســتم بایــد بتوانــد پمپ هــای مربــوط بــه شــبکه بارنــده، جعبه هــای آتش نشــانی، 
آسانســور آتش نشــان، سیســتم اعــالم حریــق و سیســتم تهویــه دود و روشــنایی اضطــراری را 

تغذیــه نمایــد.

ضــروری اســت در طبقاتــی کــه پایین تــر از همکــف قــرار گرفته انــد سیســتم اطفــاء اتوماتیک   .22
کــف یــا سیســتم های اطفــاء خــودکار مشــابه کــه قــدرت اطفایــی مناســب تری بــرای اطفــاء 

حریــق مــواد گــروه B داشــته باشــند، طراحــی و نصــب گــردد.



205ضوابط مالک عمل ایمنی پارکینگ های مکانیزه

ــرای  ــی ب ــی و عملیات ــناریوی اجرای ــد س ــا بای ــی خودروه ــر و جابه جای ــتم های باالب در سیس  .23
ــود. ــه ش ــر گرفت ــه درنظ ــن و تخلی ــل ام ــه مح ــق زده ب ــودرو حری ــال خ انتق

ــد،  ــتگاه می باش ــی دس ــش از س ــا بی ــت آن ه ــه ظرفی ــزرگ ک ــزه ب ــای مکانی در پارکینگ ه  .24
ــا  ــه ب ــک فضــای محصــور جداگان ــه ازای هــر 30 دســتگاه خــودرو ی ــه ب ضــروری اســت ک
دیوارهــای دارای مقاومــت حریــق 2 ســاعته جانمایــی و اجــرا گــردد. در غیــر ایــن صــورت نیاز 
بــه احــداث پارکینگ هــای مکانیــزه طبقاتــی بــا جداکننده هــای مقــاوم حریــق می باشــد کــه 

ضوابــط آن جداگانــه اعــالم خواهــد شــد.

2( پارکینگ های مکانیزه ترکیبی
ــر  ــات دیگ ــا تصرف ــی ب ــورت ترکیب ــه به ص ــزه ک ــای مکانی ــرای پارکینگ ه ــل ب ــای ذی بنده  .1

دارد. کاربــرد  می شــوند  اســتفاده 

پارکینگ هــای مکانیــزه ترکیبــی بایــد به گونــه ای طراحــی گردنــد کــه بــه محــض ورود انســان   .2
در حیطــه عملکــرد پارکینــگ، سیســتم به صــورت خــودکار خامــوش گردیــده و تنهــا بعــد از 

رفــع خطــر و توســط اپراتــور مجــددًا شــروع بــه کار نمایــد.

ــی  ــه حفاظت ــل از دو الی ــد حداق ــی بای ــزه ترکیب ــای مکانی ــی پارکینگ ه ــتم های ایمن سیس  .3
برخــوردار باشــند، بــه نحــوی کــه درصــورت بــروز نقــص فنــی در عملکــرد یکــی از آن هــا، الیــه 

بعــدی عمــل نمــوده و ایمنــی سیســتم تأمیــن شــود.

دیــوار طبقــات پارکینــگ مکانیــزه ترکیبــی از مصالحــی ســاخته شــوند کــه حداقل دو ســاعت   .4
ــق مقاومــت داشــته باشــند. ــر حری در براب

ــح  ــواد و مصال ــه( از م ــف هــر طبق ــی )ســقف و ک ــزه ترکیب ــات پارکینگ هــای مکانی در طبق  .5
ثابــت و غیرمتحــرک )نظیــر بتــون( ســاخته شــده باشــند، پارکینگ های مکانیــزه ای کــه دارای 

ــول نمی باشــند. ــل قب ــزی متحــرک هســتند، قاب ســقف و کــف فل

ــوان  ــه به عن ــی ک ــای جانب ــقف ها و دیواره ــی، س ــی طبقات ــزه ترکیب ــای مکانی در پارکینگ ه  .6
فصــول مشــترک بیــن پارکینــگ  و ســایر کاربری هــا درنظــر گرفتــه می شــوند بایــد از مصالحی 

بــا حداقــل ســه ســاعت مقاومــت در برابــر حریــق ســاخته شــود.

ــد  ــی بای ــزه ترکیب ــگ مکانی ــوزی در پارکین ــروز آتش س ــل از ب ــه دود حاص ــرل و تهوی کنت  .7
ــی را  ــان کاربری هــای فوقان ــا دود حاصــل از آن، متصرف ــردد ت ــه ای طراحــی و اجــرا گ به گون

ــد. ــرار نده ــر ق ــت تأثی تح

قابلیــت دسترســی ایمــن بــرای آتش نشــانان در تمــام طبقــات پارکینــگ مکانیــزه ترکیبــی   .8
ــت(. ــر اس ــیب راه امکان پذی ــا ش ــکان ی ــق پل ــی ازطری ــد )دسترس ــده باش ــاد ش ایج

ورود راننــده و سرنشــین بــه داخــل فضــای پارکینــگ مکانیــزه ترکیبــی طبقاتی مطلقــًا ممنوع   .9
ــرای رعایــت ایــن موضــوع بایــد  بــوده و تجهیــزات و سیســتم های مکانیــزه و مدیریتــی ب

درنظــر گرفتــه شــود.
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ــی  ــیر دسترس ــد مس ــی بای ــی طبقات ــزه ترکیب ــای مکانی ــاخت پارکینگ ه ــی و س در طراح  .10
ایجــاد گــردد. خودروهــای آتش نشــانی در محــل ورود خودروهــا 

ــام  ــه ای انج ــازی به گون ــانی و محوطه س ــنگین آتش نش ــای س ــی خودروه ــیر دسترس مس  .11
ــات  ــن وزن را در مواقــع عملی ــر حداقــل 30 ت ــه زمیــن آن تحمــل مقاومــت در براب شــود ک
)اســتقرار باالبــر بــر روی چهــار جــک( داشــته و اســتحکام آن توســط مهنــدس ناظــر دارای 

ــه از ســازمان نظــام مهندســی تأییــد شــده باشــد. پروان

جهــت ســهولت دسترســی نیروهــای آتش نشــانی بــه محــل ورودی ســاختمان پارکینــگ،   .12
ــد. ــاز نمی باش ــه مج ــر در ورودی مجموع ــر از 4/5 مت ــاع کمت ــا ارتف ــر درب ب ــرای س اج

ســاختمان پارکینــگ مکانیــزه ترکیبــی نبایــد قابــل دسترســی بــرای عمــوم باشــد و بایــد تنهــا   .13
راه هــای ورود اضطــراری، بــرای دسترســی آتش نشــانی یــا پرســنل پارکینــگ به منظــور تعمیــر 

و نگــه داری احــداث گــردد.

هنــگام انجــام عملیــات نگــه داری، تعمیــرات، اطفــاء حریــق یــا نجــات، ضــروری اســت کــه   .14
ــردد. ــال گ ــالً غیرفع ــگ کام ــرد پارکین عملک

پارکینگ های مکانیزه باید به خاموش کننده های دسـتی از نوع پودری با قدرت خاموش کنندگی   .15 
B 70 یـا خاموش کننده هـای بـا شـرایط بهتـر مجهـز گردند و ایـن خاموش کننده ها الزم اسـت 

در محـل تحویـل خودرو یا قسـمت ورود و خروج در دسـترس باشـند.

هیچ گونه کاال یا تجهیزاتی نباید مانع رؤیت خاموش کننده های دستی شود.  .16

مجموعــه پارکینــگ ترکیبــی بایــد بــه سیســتم اطفا دســتی با منبــع ذخیــره آب، فشــار و دبی   .17
مناســب مجهــز گردیــده و تمــام ورودی هــا و خروجی هــا تحــت پوشــش جعبه آتش نشــانی 

قــرار داشــته باشــند )سیســتم اطفــاء آبــی ترکیبــی(

اجرای سیسـتم اطفـاء اتوماتیک آبـی )Sprinkler( مطابـق با NFPA13 در تمام قسـمت های   .18
پارکینـگ الزامی اسـت.

ــات به صــورت یکپارچــه  ــف طبق ــه ک ــی، ضــروری اســت ک ــزه ترکیب در پارکینگ هــای مکانی  .19
اجــرا و فاقــد هرگونــه ارتبــاط بــا طبقــات دیگــر باشــد به نحــوی کــه از ســرایت آتــش بــه 

ــردد. ــری گ ــر جلوگی ــات پایین ت ــه طبق ــن ب ــت بنزی ــر و نش ــات باالت طبق

در محــل توقــف هــر خــودرو می بایســت سیســتم زه کشــی )Drainage( تعبیــه تــا درصورت   .20
نشــت بنزیــن، به صــورت ایمــن بــه منبــع جمــع آوری هدایــت شــود.

تجمــع مایعــات قابــل اشــتعال در منبــع جمــع آوری بایــد توســط تجهیــزات کشــف و اعــالم   .21
بــه نگهبــان یــا اپراتــور اطــالع داده شــود تــا اقدامــات ایمن ســازی بــرای جلوگیــری از وقــوع 

آتــش ســوزی صــورت پذیــرد.

ــه نحــوی ایجــاد گــردد کــه هــوای محوطــه  تهویــه مکانیکــی در پارکینگ هــای مکانیــزه ب  .22
ــاختن  ــردد و فراهم س ــه گ ــه( تهوی ــاعت دو مرتب ــک س ــر ی ــداوم، )ه ــور م ــگ به ط پارکین
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قابلیــت کنتــرل دســتی سیســتم تهویــه محصــوالت حریــق کــه بــه میــزان 6 بــار در ســاعت 
درنظــر گرفتــه می شــود الزامــی اســت و در زمــان عملیــات اطفــاء حریــق کنتــرل آن در اختیــار 

ــرد. ــد گی ــرار خواه ــانان ق آتش نش

در محــل ورودی پارکینــگ و در مــکان قابــل رویــت یــک عــدد شــیر هیدرانــت زمینــی جهــت   .23
اســتفاده اختصاصــی مجموعــه پارکینــگ مکانیــزه درنظــر گرفتــه شــود.

 cm راه هــای نفــر رو در داخــل پارکینگ هــای مکانیــزه می بایســت عرضــی حداقــل برابــر بــا  .24
92 داشــته باشــند.

چنانچــه به منظــور دسترســی آتش نشــانان داخــل پارکینــگ مکانیــزه از شــیب راه یــا پلــه   .25
ــد. ــته باش ــادل cm 92 داش ــی مع ــل عرض ــد حداق ــردد بای ــتفاده گ اس

ــا محیــط بیــرون پارکینــگ نبایــد مســیر  ــد ی ــد و دودبن ــکان دوربن ــه پل دورتریــن نقطــه ب  .26
پیمایشــی بیــش از 120 متــر داشــته باشــد و ایــن در صورتــی اســت کــه تمــام قســمت های 

پارکینــگ مکانیــزه تحــت پوشــش شــبکه بارنــده تأییــد شــده باشــد.

ضــروری اســت تمــام طبقــات پارکینــگ توســط یــک پلــکان مســتقل دارای شــرایط ذکرشــده   .27
ذیــل قابــل دســترس باشــند:

� دوربندی و دودبندی کامل	
� دارای سیستم تهویه مطابق استاندارد ملی و یا معتبر بین المللی	
� مجهز به سیستم روشنایی اضطراری یا باطری به میزان حداقل 3 ساعت	

درب هــای پلــکان دسترســی در طبقــات بایــد مقاومتــی برابــر بــا یــک ســاعت در برابــر حریق   .28
داشــته باشــند و از پنجره هــای کوچــک چشــمی مجهــز بــه شیشــه مقــاوم نیــز برخــوردار 

باشــند.

ــه آسانســور  ــد بایــد ب ــا عمــق دارن ــر ارتفــاع ی پارکینگ هــای مکانیــزه ای کــه بیــش از 9 مت  .29
مخصــوص آتش نشــانی مجهــز باشــند.

ــان  ــور آتش نش ــگ و آسانس ــرل پارکین ــاق کنت ــن ات ــویه بی ــی دوس ــتم ارتباط ــاد سیس ایج  .30
ــت. ــروری اس ض

نصــب سیســتم اعــالم حریــق اتوماتیــک )قابــل اجــرا( بــا توجــه بــه شــرایط پارکینــگ بــا   .31
ــت. ــروری اس ــده ض ــتاندارد و تأییدش ــزات اس ــتفاده از تجهی اس

ــرق(.  ــد ب ــزه ضــروری اســت )مول ــرق اضطــراری در پارکینگ هــای مکانی اجــرای سیســتم ب  .32
ایــن سیســتم بایــد بتوانــد پمپ هــای مربــوط بــه شــبکه بارنــده، جعبه هــای آتش نشــانی، 
آسانســور آتش نشــان، سیســتم اعــالم حریــق و سیســتم تهویــه دود و روشــنایی اضطــراری را 

تغذیــه نمایــد.

عالئم راهنما برای هدایت ایمن خودروها به قسمت تحویل خودرو، نصب گردد. هم چنین محل   .33
پلکان اضطراری و موقعیت درب های آن می بایست به سهولت قابل تشخیص باشند.



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 208

ــر  ــوالد در براب ــی ف ــف ذات ــزه و ضع ــای مکانی ــازه پارکینگ ه ــوالد در س ــرد ف ــل کارب به دلی  .34
حــرارت، الزم اســت به منظــور حفاظــت ســازه و حفــظ یکپارچگــی آن در زمــان آتش ســوزی، 
تمــام قســمت های ســازه بــا اســتفاده از پوشــش های مقــاوم حریــق اســتاندارد بــه همیــزان 

ــود. ــازی ش ــاعت مقاوم س 2 س

بــه هنــگام بهره بــرداری و اخــذ تأییدیــه ایمنــی از ســازمان آتش نشــانی، ارائــه مــدارک فنــی،   .35
جــدول محاســبات ضخامــت پوشــش ضدحریــق، تأییدیه هــای کیفــی معتبــر و فــرم گزارش 

فنــی مهندســین مجــری کــه بــه تأییــد کارفرمــا و شــهرداری رســیده باشــد الزامــی اســت.

در مــواردی کــه عمــق طبقــات زیرزمیــن از 9 متــر بیشــتر باشــد )مبنــای محاســبه از میانگین تر   .36
از زمیــن طبیعــی معبــر ورودی تــا کــف پایین تریــن طبقــه باشــد( ضــروری اســت در طبقاتــی 
کــه پایین تــر از همکــف قــرار گرفته انــد، سیســتم اطفــاء اتوماتیــک کــف یــا سیســتم های 
 B اطفــاء خــودکار مشــابه کــه قــدرت اطفایــی مناســب تری بــرای اطفــاء حریــق مــواد گــروه

داشــته باشــند، طراحــی و نصــب گــردد.

در سیســتم های باالبــر و جابه جایــی خودروهــا، ســناریوی اجرایــی و عملیاتــی بــرای انتقــال   .37
خــودرو حریــق زده بــه محــل امــن و تخلیــه بایــد درنظــر گرفتــه شــود.

تمـام نـکات ایمنـی در سیسـتم های الکتریکی اعم از محاسـبات قطـر و نوع هادی هـا، فیوزها،   .38
عایق هـا، چراغ هـای سـیگنال و ... بایـد مطابـق مقـررات ملـی سـاختمان مبحث سـیزدهم یا 
مقـررات معتبـر بین المللـی رعایـت گـردد. در هـر صـورت اجرای سیسـتم ارتینگ بـا مقاومت 

حداکثـر 2 اهـم در همـه اجـزای سیسـتم الکتریکی ضروری اسـت.

نصــب سیســتم صاعقه گیر با اســتفاده از سیســتم فعــال )active( و بــا رعایت اســتانداردهای   .39
مرتبــط الزامــی می باشــد.

3( پارکینگ های مکانیزه پازلی )زیرـ  رو(
ســاده ترین آن هــا، فضــای پــارک خــودرو را بــه دو فضــای پارکینــگ افزایــش می دهــد کــه آن هــا 
ــر ـ رو می نامیــم. مکانیــزم عملکــرد ایــن نــوع پارکینگ هــا ممکــن اســت  ــا زی ــی ی را پارکینگ هــای پازل
متفــاوت باشــد امــا نتیجــه کار یکــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت نوعــی از ایــن پارکینگ هــا کــه خــودرو 
بــرروی ســطح شــیبدار قــرار می گیــرد بــه دلیــل خطــرات احتمالــی، مــورد پذیــرش ســازمان آتش نشــانی 

تهــران قــرار نــدارد.
ــورد  ــی م ــکان دسترس ــپ و پل ــا رم ــای ب ــًا در پارکینگ ه ــی صرف ــای پازل ــرای پارکینگ ه اج  .1

تأییــد ســازمان آتش نشــانی قابــل اجــرا می باشــد.

ــانی  ــازمان آتش نش ــد س ــورد تأیی ــه م ــا دو طبق ــر ت ــی حداکث ــزه پازل ــای مکانی پارکینگ ه  .2
ــد. ــد ش ــع نخواه ــول واق ــورد قب ــر م ــات باالت ــداد طبق ــته و تع ــرار داش ــران ق ته

انواعــی از ایــن پارکینگ هــا کــه دارای ســطوح شــیبدار هســتند و خــودرو همــواره در حالــت   .3
ــد. ــازمان نمی باش ــن س ــد ای ــورد تأیی ــرد م ــرار می گی ــیبدار ق ش
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ــوردار  ــی برخ ــه حفاظت ــل از دو الی ــد حداق ــی بای ــای پازل ــی پارکینگ ه ــتم های ایمن سییس  .4
باشــند، بــه نحــوی کــه درصــورت بــروز نقــص فنــی در عملکــرد یکــی از آن هــا، الیــه بعــدی 

ــود. ــن ش ــتم تأمی ــی سیس ــوده و ایمن ــل نم عم

در محــل قرارگیــری پارکینگ هــای مکانیــزه پازلــی بایــد سیســتم اطفــاء خــودکار آبــی طراحی   .5
و نصــب گــردد و بــرای هــر خــودرو حداقــل دو اســپرینکلر درنظــر گرفتــه شــود.

جانمایــی اســپرینکلرها می بایســت به گونــه ای طراحــی و اجــرا گــردد کــه هنــگام فعال شــدن،   .6
ــد. ــار نمای ــرل و مه ــوزی را کنت آتش س

قــراردادن خاموش کننــده دســتی مناســب نظیــر پــودر و گاز بــا ظرفیــت حداقــل 6 کیلوگــرم و   .7
بــه ازای هــر دو دســتگاه خــودرو حداقــل یــک دســتگاه خاموش کننــده در محــل پارکینگ های 

پازلــی ضــروری اســت.

ســایر تمهیــدات ایمنــی نظیــر جعبــه آتش نشــانی و شــبکه بارنــده، هماننــد پارکینگ هــای   .8
ــردد. ــت گ ــز رعای ــا نی ــه پارکینگ ه ــد در این گون ــی بای معمول

ایـن دسـتورالعمل، به کارگیـری هرگونه تمهیـدات ایمنی روزآمـد و بهینه را نقـض نمی کند لکن   .9
کاربـرد آن هـا می یایسـت بـا مشـورت و نظـر کارشناسـان آتش نشـانی صـورت پذیـرد.

شکل 1-8: نمونه ای از پارکینگ های مکانیزه پازلی



ت بالگرد(
 و برخاس
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مرتبه تهران
ي بلند

ي بام ساختمان ها
 رو
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بند 1:
ــاختمان هاي  ــا س ــر ی ــر و باالت ــاع 45 مت ــا ارتف ــه ب ــاختمان هاي بلندمرتب ــامل س ــتورالعمل ش ــن دس ای

ــد.  ــر می باش ــر از 45 مت ــاع کمت ــا ارتف ــرد ب ــد بالگ ــداث پ ــب اح داوطل

� تبصــره 1: مــالك محاســبه ارتفــاع، تــراز ورودي ســاختمان تــا ســقف آخریــن طبقه قابــل تصرف 	
مطابــق بــا مقــررات ملی ســاختمان اســت. 

� تبصــره 2: بــراي اســتفاده از هلی پــد در شــرایط امنیتــی، بایــد مجــوز اســتفاده از قــرارگاه ثــاراهلل 	
ــردد.  اخذ گ

� ــازمان 	 ــی س ــا هماهنگ ــد ب ــا بای ــراري، هلی پده ــادي و غیراضط ــاي ع ــره 3: در زمان ه تبص
ــل اســتفاده نباشــد.  ــه قاب ــردد ک ــی گ ــی کشــوري، غیرعملیات هواپیمای

� ــادي و 	 ــاي ع ــی وضعیت ه ــا در تمام ــی هلی پده ــی ـ فیزیک ــت پیرامون ــره 4: حفاظ تبص
ــردد.  ــت گ ــد رعای ــراري بای اضط

هلی پدهـاي ذکرشـده در ایـن مصوبه صرفًا بـراي بهره بـرداري امداد و نجات می باشـد. درصـورت نیاز 
بـراي دیگـر موارد، بـا هماهنگی و مجوز قبلـی از مراجع ذي صـالح امکان پذیـر خواهد بود.  

بند 2 
� ــر 	 ــل 1/5 مت ــام حداق ــه انضم ــر )ب ــر در 18 مت ــد، 18 مت ــرض ســطح هلی پ ــل طــول و ع حداق

حفــاظ ایمنــی اطــراف آن و هم چنیــن درنظــر گرفتــن مســیر ورودي بــه هلی پــد از کنــاره آن بــا 
احتســاب حریــم ایمنــی براي مســیر ورودي( اســت. رشــد ارتفاعــی موانــع 2:1 از فاصلــه دومتري 

ــد.  ــد می باش ــه هلی پ لب

� در محــل فــرود هلی کوپتــر ایجــاد حداقــل دو راه ورود و خــروج بــراي متصرفیــن و نیروهــاي 	
آتش نشــانی الزامــی اســت. راه هــاي ورود و خــروج بایــد نســبت بــه هــم حداقــل 90 درجــه از 
مرکــز پــد زاویــه داشــته باشــند و فاصلــه بیــن ایــن درهــا نبایــد کمتــر از 9/1 متــر از هــم باشــد. 

� در پشت بام دسترسی به پد از دو پلکان فراهم شود و بلعکس. 	

� حداقــل وزن بالگردهــاي مورداســتفاده در تهــران )در حــال برخاســتن( حداقــل 90 کیلونیوتــن 	
درنظــر گرفتــه شــود. 

� جهــت بارگــذاري ســازه هلی پــد عالوه بــر بارگذاري هــاي ارائه شــده در مبحــث ششــم )بارهــاي 	
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وارد بــر ســاختمان( مقــررات ملــی ســاختمان ســال 92، بایــد بندهــاي ذیــل نیز منظور شــود: 

� ــار 	 ــد قابلیــت تحمــل ب ــا وزن 14 کیلونیوتــن و بیشــتر، ســازه هلی پــد بای ــراي بالگردهــاي ب ب
زنــده گســترده یکنواخــت 3 کیلــو نیوتــن بــر مترمربــع را داشــته باشــد. نیــازي بــه درنظرگیــري 

هم زمــان ایــن بــار بــا ســایر بارهــاي متمرکــز نیســت.  

� در طراحــی بــه روش حــدي نهایــی در ســازه هاي بتــن آرمــه، ضریــب بــار بالگــرد در ترکیــب اول 	
برابــر 1/66 منظور شــود. 

� در طراحــی بــه روش حــدي مقاومــت در ســازه هاي فــوالدي، ضریــب بــار بالگــرد در ترکیــب دوم 	
برابــر 1/66 منظور شــود.  

بند 3 
� ســاختمان هاي در حــال احــداث شــامل بنــد یــک ایــن دســتورالعمل کــه قبــل از ابــالغ ایــن 	

دســتورالعمل پروانــه ســاختمانی دریافــت نموده انــد، صــدور پایــان کار ســاختمانی آن هــا منوط 
بــه ارائــه تأییدیــه اســتانداردهاي فنــی هلی پــد اســت.

بند 4 
� تیغه هـا و سـقف هاي کاذب کـه پـد را از سـاختمان یـا سـاختمان هاي مجـاور جـدا می کنند باید 	

حداقـل 2 سـاعت و درب هـاي پلـکان در بام حداقـل 1/5 سـاعت در برابر حریق مقاوم باشـند.

� نصب تجهیزات حفاظت از رعد و برق در بام ساختمان الزامی است. 	

� سیستم اعالم حریق دستی باید براي هر یک از خروجی هاي بام طراحی شده باشد. 	

� ــدد 	 ــرم، دو ع ــودر و گاز 12 کیلوگ ــده پ ــدد خاموش کنن ــق: دو ع ــای حری ــزات اطف ــب تجهی نص
ــه  ــرم و جعب CO 45 کیلوگ

2
ــده  ــدد خاموش کنن ــرم، دو ع ــف 65 کیلوگ ــده آب و ک خاموش کنن

ــه  ــی ک ــد به صورت ــد را به طــور کامــل پوشــش دهــد در نزدیــک پ ــه ســطح پ آتش نشــانی ک
ــل دسترســی باشــند، الزامــی اســت.  ــی قاب به راحت

بند 5
� متقاضیــان بایســتی جهــت اجــراي هلی پــد مطابــق بــا دســتورالعمل 4314 ســازمان هواپیمایی 	

ــوق  ــا شــرکت هاي مــورد وث ــی کشــوري ی ــه ســازمان هواپیمای کشــور عمــل نمــوده و تأییدی
)داراي مجــوز ممیــزي هلی پــورت( آن ســازمان را درخصــوص اســتاندارد ســازي هلی پــد )پــس 
ــا  ــه ســؤال در ایــن رابطــه ب ــد و درصــورت داشــتن هرگون از ســاخت هلی پــد( دریافــت نماین

دفتــر نظــارت بــر عملیــات هوانــوردي ســازمان هواپیمایــی کشــوري تمــاس بگیرنــد. 

� جهــت دریافــت لیســت شــرکت هاي مــورد وثــوق ســازمان هواپیمایــی کشــوري بــه ســایت 	
www.cao.ir  :زیــر مراجعــه نماییــد
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1( مقدمه 
ابــزار آشكارســاز مونواكســيدكربن اگرچــه موجــب افزايــش ضريــب اطمينــان و ايمنــي مي شــود امــا 
جايگزيــن نصــب مناســب و ســرويس منظــم دوره اي وســايل گازســوز )يــا ســاير ســوخت هاي فســيلي( و 

ــود.  ــا نمي ش ــب دودكش ه ــردن مرت تميز ك

الزم اســت بــه ايــن نكتــه توجــه شــود كه تأثيــر ســم مونواكســيدكربن ممكن اســت اثــرات متفاوتي 
براســاس شــرايط فيزيكــي افراد داشــته باشــد؛ بنابراين آشكارســاز مونواكســيدكربن طراحي شــده براســاس 
اســتانداردهاي معتبــر ممكــن اســت نتوانــد حفاظــت كاملــي را بــراي افــراد بــا شــرايط پزشــكي خــاص 
فراهــم كنــد. هم چنیــن آشكارســازهاي مونواكســيدكربن جايگزينــي بــراي آشكارســازهاي دودي به شــمار 

ــد.  نمي آين

2( منابع توليد مونواكسيدكربن 
ــيميايي  ــواد ش ــته م ــه در دس ــت ك ــده اس ــر تحريك كنن ــگ و غي ــك گاز بي رن ــيدكربن ي مونواكس
ــاي  ــيژن در بافت ه ــود اكس ــي )كمب ــتقيم هيپوكس ــه مس ــمي آن، نتيج ــار س ــرار دارد و آث ــده ق خفه كنن

ــت.  ــن گاز اس ــرض اي ــن در مع ــل قرارگرفت ــده به دلي ــدن( ايجادش ب

مونواكســيدكربن ممكــن اســت در داخــل خانــه توليــد شــود يــا اينكــه از محيــط خــارج وارد شــود. 
ميانگيــن ســطح نرمــال مونواكســيدكربن در مكان هــاي مســكوني، اندازه گيري شــده در بازه هــاي زمانــي 
1 تــا 24 ســاعت كمتــر از ppm 10 اســت. البتــه در شــرايط وارونگي هوا ســطوح باالتري از مونواكســيدكربن 

ــت.  محتمل اس

بايــد توجــه داشــت كــه گاز شــهري ممكــن اســت شــامل مقــدار قابــل توجهــي مونواكســيدكربن 
قبــل از احتــراق باشــد.  نســبت ها و تركيبــات محصــوالت احتــراق ســوخت هاي كربنــي بســتگي بــه نــوع 

ســوخت و شــرايط احتــراق دارد.

غلظت هــاي مختلــف از مونواكســيدكربن در بيشــتر فرايندهــاي احتــراق توليــد مي شــود. گازهــاي 
خروجــي از احتــراق مــواد جامــد و ســوخت هاي مايــع ممكــن اســت شــامل غلظت هــاي قابــل توجهــي 

از مونواكســيدكربن باشــد. ســطوحي از ppm 50/000-20/000 تــا )5%-2%( غيرمنتظــره نيســت. 

جريـان برعكـس در دودكـش ممكن اسـت در برخـي از شـرايط آب و هوايي، در تجهيزاتـي كه هواي 
الزم بـراي احتـراق را از فضـاي داخـل بنا دريافـت مي كنند، رخ دهد؛ ايـن امر يك پديده موقتي اسـت كه در 

برخـي از انـواع مشـخص تجهيزات بـا وجود مراقبت و نگـه داري ممكن اسـت رخ دهد. 
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غلظــت خطرنــاك مونواكســيدكربن مي توانــد در محــل ســكونت، عمومــًا به خاطــر عملكرد نادرســت 
وســایل گرم كننــده، عــدم وجــود هــواي تــازه كافــي در فضــاي بســته، دودكش هــا و دريچه هــاي مســدود 
انباشــته شــود. اگرچــه منابــع بالقــوه گســترده ديگــري از مونواكســيدكربن در خانــه وجــود دارد كــه از اين 

ميــان مي تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره كــرد: 

� عملكرد نادرست دستگاه هاي استفاده كننده از سوخت هاي فسيلي 	

� اجاق ها يا كوره هاي استفاده كننده از سوخت چوبي 	

� شومينه ها 	

� روشن ماندن اتومبيل ها در گاراژ 	

� تجهيزات قابل حملي چون چمن زن هاي بنزيني و ژنراتورهاي مولد برق 	

� باربیكيوها	

ــز  ــر ني ــن اســت در اتاق هــاي دورت ــوب، مونواكســيدكربن ممك ــرم معي در سيســتم هاي هــواي گ
ــه  ــه ب ــق سيســتم تهوي ــوط شــده و ازطري ــا هــوا مخل ــد ب پخــش شــود. گاز مونواكســيدكربن مي توان

ــد.  واحدهــاي ديگــر يــك ســاختمان ســرايت كن

الزم اسـت تأكيـد شـود كـه كوره هـاي كباب كنـي )باربيكيوهـا( كـه از ذغال اسـتفاده مي كننـد، ميزان 
بسـيار بااليـي از مونواكسـيدكربن را منتشـر مي كننـد و بايـد صرفًا در فضـاي باز مورداسـتفاده قـرار گيرند. 

مونواكسيدكربن محصول عمده گازي توليدشده در حريق هاي ناشي از سوزاندن كنترل نشده مواد كربني 
است. غلظت هاي مختلفي از مونواكسيدكربن بسته به نوع ماده، شرايط سوزاندن و ... توليد مي شود. 

استعمال دخانيات غلظت قابل توجهي مونواكسيدكربن توليد مي كند. 

يــك منبــع اصلــي از مونواكســيدكربن در محيط هــاي غيرصنعتــي، احتــراق موتــور اســت. غلظــت 
مونواكســيدكربن در گاز اگــزوز معمــوالً در محــدوده 3%-1% اســت كــه ممكن اســت در شــرايط بــد نگه داري 

يــا تنظيم نبــودن موتــور بــه 7 درصــد نيــز برســد.

گاز خروجـي از موتورهـاي احتـراق داخلي )به عنوان مثال وسـايل نقليه و ژنراتورهـاي مولد برق( كه در 
فضاي بسـته راه اندازي شـوند، به سرعت سطوح خطرناكي از مونواكسـيدكربن را توليد مي كنند. 

در ســاختمان هاي داراي چنــد متصــرف )مالــك( و چنــد طبقــه، مونواكســيدكربن توليدشــده در يــك 
محوطــه مي توانــد بــه بخــش ديگــري از بنــا انتقــال يافتــه و نشــت كنــد. به عنــوان مثــال در فضاهــاي 

ســقف، بيــن طبقــات، در طــول داكت هــا و در دودكش هــاي مشــترك. 

3( نصب 
تجهيزات آشكارساز مونواكسيدكربن بايد مطابق دستورالعمل سازنده نصب شوند. 

الزم اســت كــه ســازنده دســتورالعمل هاي مناســب را بــراي نصــب صحيــح و ايمــن دســتگاه ارائــه 
ــرداري از دســتگاه به دقــت خوانــده شــود.  دهــد. ايــن دســتورالعمل ها بايــد قبــل از نصــب و بهره ب
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آشكارســاز يــا ابــزار هشــداردهنده مرتبــط بايــد بــرروي ديــوار يــا ســقف يــا مــكان ديگــري كــه در 
دســتورالعمل ســازنده ذكرشــده نصــب شــود. 

افــراد نصــاب آشكارســازهاي مونواكســيدكربن بايســتي داراي صالحيت در نصب، بازرســي و تســت 
ايــن دســتگاه ها باشــند. 

دســتگاه بايــد در مكانــي نصــب شــود كــه شــرايط ولتــاژ، دمــا و رطوبــت آن خــارج از حــد مجــاز 
تعیین شــده توســط ســازنده نباشــد. 

مــكان قرارگيــري آشكارســازهاي مونواكســيدكربن بايــد براســاس ارزيابــي منابــع بالقــوه محيــط و 
ــي و  ــتگاه هاي الكتريك ــار و گاز دس ــا دود و بخ ــار ي ــرد و غب ــا، گ ــت، دم ــيدكربن، رطوب ــان مونواكس جري

مكانيكــي تعییــن شــود تــا از بــروز هشــدارهاي كاذب جلوگيــري شــود. 

ــازنده  ــتورالعمل س ــده در دس ــرايط ذكرش ــد در ش ــيدكربن باي ــاز مونواكس ــتگاه هاي آشكارس دس
ــوند.  ــه داري ش نگ

كارخانه سازنده بايد در دستورالعمل خود موارد زير را ذكر نمايد:

� دستورالعمل نصب 	

� دستورالعمل كاركرد 	

� دستورالعمل تست 	

� دستورالعمل نگه داري 	

� دستورالعمل تعويض و سرويس 	

� تأكيــد بــر ايــن موضوع كــه در شــرايط هشــدار گاز مونواكســيدكربن، ممكن اســت هيــچ دودي 	
وجود نداشــته باشــد. 

� اطالعات الزم در مورد نحوه عملكرد در هنگام هشدار گاز مونواكسيدكربن 	

� حداقل فاصله نصب از دستگاه هاي سوخت سوز 	

1-3: مكان قرارگيري آشكارساز مونواكسيدكربن 
1-1-3: كليات 

طراحـي و طرح بندي بناهاي مسـكوني و تعـداد، نوع و موقعيت منابع توليد مونواكسـيدكربن به طور 
گسـترده اي متفـاوت اسـت. اگرچه راهنمايي هايي كلي براي اينكه دسـتگاه در كجا قـرار گيرد و در كجا 

قـرار نگيرد وجود دارد تا ريسـك شـاخص هاي گمراه كننـده را كاهش دهد. 

2-1-3: كدام اتاق؟ 

در حالـت ايـده آل يـك دسـتگاه آشكارسـاز بايد در هـر اتاقي كه وسـيله سوخت سـوز در آن قـرار دارد 
نصب شـود. البته ممكن اسـت به منظور اطمينان از رسـيدن اخطار كافي به سـاكنين در سـاير اتاق ها 

نيز آشكارسـاز نصب شـود. ايـن جانمايي: 
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� در اتاق هـاي دور كـه زمـان قابـل توجهـي طـول مي كشـد تـا سـاكنين در حالت بيـداري متوجه 	
هشـدار شـوند يـا اينكـه ممكن اسـت هشـدار دسـتگاه در بخش ديگر بنا شـنيده نشـود و 

� همه اتاق خواب ها 	

درنظر گرفته مي شود. براي تعیین بهترين جانمايي )آشكارساز( الزم است نكات زير مورد توجه قرار گيرد: 

� قرارگيري آشكارساز در اتاقي كه شامل بخاري و شومينه است 	

� قرارگيري آشكارساز در اتاقي كه متصرفين بيشتر وقت خود را در آنجا مي گذرانند 	

اگر بناهاي مسـكوني به صورت سـوئيت باشـد )اتاق سـاده اي كه هم كاربري اتاق نشـيمن و هم اتاق 
خـواب دارد(، آشكارسـاز بايـد دور از اجـاق گاز و تا حـد امكان نزديك به محل خواب افراد نصب شـود. 

اگـر وسـيله در اتاقـي قرار گرفته كـه به طور معمول مورد اسـتفاده قـرار نمي گيرد )مثـالً اتاقي كه ديگ 
بخـار در آن قـرار گرفتـه اسـت(. آشكارسـاز بايـد دقيقـًا خـارج از اتـاق نصب شـود تا صداي هشـدار 

راحت تر شـنيده شـود. 

3-1-3: كجاي اتاق؟ 
بايـد امـكان ديـدن چراغ هاي انديكاتور وقتـي كه در مجاورت محل قرارگيري آشكارسـازها قـرار دارند، 
باشـد. دادن دسـتورالعمل خـاص بـراي محـل دقيـق قرارگيري آشكارسـاز كه بـراي همه انـواع اتاق و 
هـر كاربـري قابـل اسـتفاده باشـد، ممكن نيسـت. نـكات زير بايـد براي تعییـن محل بهينه بـراي هر 

موقعيـت مقتضي مـورد توجه قـرار گيرد. 
آشكارساز نبايد در مكان هاي زير نصب شود: 

� در فضاهاي محفوظ )مثالً در داخل قفسه يا پشت پرده( 	

� در جايي كه بتواند مسدود شود )مثالً توسط اسباب و اثاثيه(. 	

� مستقيمًا در باالي سينك 	

� نزديك در يا پنجره 	

� نزديك فن 	

� نزديك هر هواكش يا ساير دريچه هاي تهويه مشابه 	

� در فضايــي كــه دمــا ممكــن اســت بــه 10- درجــه يــا بــاالي 40 درجه برســد؛ مگــر آشكارســازهايي 	
كــه بــراي چنيــن شــرايطي طراحــي شــده و تأییديــه از آزمايشــگاه هاي معتبر داشــته باشــند 

� جايي كه كثيفي و گرد و غبار ممكن است سنسور را مسدود كند 	

� رطوبــت فضــا كمتــر از 10 درصــد يــا بــاالي 95 درصــد باشــد؛ مگــر آشكارســازهايي كــه بــراي 	
ــر داشــته باشــند  ــه از آزمايشــگاه هاي معتب چنيــن شــرايطي طراحــي شــده و تأییدي

� نزديكی بیش از حد به اجاق پخت وپز	

كليـه دسـتگاه هاي آشكارسـازي كـه بـراي اسـتفاده در شـرايط محيطـي خاصـي ماننـد فضـاي آزاد، 
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دماهـاي بـاال يـا پاییـن، رطوبـت باال، شـرايط گـرد و غبـار، محيط هـاي خطرنـاك يـا مكان هايي كه 
امـكان دسـت كاري وجـود دارد نصـب مي شـوند، بايـد تأییديـه مناسـب بودن بـراي اسـتفاده در آن 

شـرايط خـاص را از آزمايشـگاه هاي معتبر داشـته باشـند. 

اگر آشكارساز در اتاقي كه وسيله سوخت سوز قرار دارد، بر روي ديوار جانمايي شود: 

� الف( بايد نزديك سقف جانمايي شود. 	

� ب( بايد در ارتفاعي باالتر از هر در يا پنجره اي قرار گيرد. 	

آشكارساز نصب شده برروي سقف بايد حداقل 300 ميلي متر از هر ديوار فاصله داشته باشد )شكل  1(.

در شـرايطي كـه ارتفـاع سـقف اجازه دهد، آشكارسـازي كـه بر روي ديـوار نصب مي شـود بايد حداقل 

در ارتفـاع 29/2 متـر باالتـر از كف بوده و فاصله اش از سـقف كمتر از 150 ميلي متر نباشـد )شـكل 2(. 

آشكارساز بايد در فاصله افقي 3-1 متر از منبع داراي پتانسيل توليد مونواكسيدكربن قرار گيرد )شكل 3(. 

اگر اتاقي پارتيشـن بندي شـده باشـد آشكارسـاز بايد در سـمتي از پارتيشـن كه منبع داراي پتانسـيل 
توليدمونواكسـيدكربن وجـود دارد، قـرار گيـرد. هشـداردهنده هاي مونواكسـيدكربن در اتاق هايـي با 

سـقف شـي بدار بايـد در سـمت بـاالي اتاق قـرار گيرد. 

آشكارسـازهاي نصب شـده در اتاق هاي خواب و اتاق هاي دور از منبع سوخت سـوز بايد نسـبتًا نزديك 
به منطقه تنفسـي متصرفين جانمايي شود. 

شكل 1: فاصله آشكارساز نصب شده برروي سقف از ديوارهاي مجاور 
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شكل 2: فاصله آشكارساز نصب شده برروي ديوار از سقف و كف 

شكل 3: فاصله آشكارساز نصب شده از منبع بالقوه توليد مونواكسيدكربن 

4( الزامات عمومي 

1-4: كليات 
دسـتگاه بايد به طور مطمئن وجود مونواكسـيدكربن تحت شـرايط كاربردي مشـخص در محيط هاي 

مسـكوني را آشـكار كرده و هشدار دهد. 
سيسـتم هاي آشكارسـاز مونواكسـيدكربن مورداسـتفاده در كاربردهـاي خانگـي بايـد حداقـل هـر 3 
سـال يكبار توسـط تكنسـين واجد شـرايط تسـت شـود. اين سيسـتم ها بايد براساس دسـتورالعمل 

چاپ شـده توسـط سـازنده تسـت گردند. 
آشكارسـازها بايـد در زمانـي كـه سـيگنال »پايـان عمر« فعـال مي شـود، تاريـخ تعويضي كه سـازنده 

تعییـن كـرده اسـت يـا زماني كه دسـتگاه در تسـت عملكـرد رد شـود، جايگزين شـوند. 
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بـراي دسـتگاه هاي تغذيه شـونده با برق شـهر، منبع تغذيه ثانويه بايسـتي ظرفيت تأمين انـرژي الزم 
را براي كاركرد دسـتگاه براي حداقل 24 سـاعت در شـرايط بدون هشـدار داشـته باشـد و پس از اين 
بـازه زمانـي نيز بايد توانايي راه اندازي سيسـتم آشكارسـاز و تمامي ابزار هشـداردهنده متصـل به آن را 
براي 12 سـاعت داشـته باشـد. البته اگر آشكارسـاز به وسـيله مركز مانيتورينگ تحت كنترل باشـد، بازه 

زمانـي 12 سـاعته مي توانـد به 5 دقيقـه كاهش يابد. 
دستگاه آشكارساز مونواكسيدكربن تغذيه شونده با برق شهر بايستي فاقد سوئيچ قطع برق باشد. 

براي دسـتگاه هاي تغذيه شـونده با برق شـهر، الزم اسـت كه منبع تغذيه ثانويه وجود داشـته باشـد. 
در دسـتگاه هايي كـه منبـع تغذيـه ثانويـه آن هـا باتـري اسـت، درصورتـي كـه باتـري خارج شـده يا 

اتصـاالت آن قطـع شـود، بايـد يك سـيگنال هشـدار به صـدا در آيد. 

هنگامي كه دسـتگاه آشكارسـاز مطابق دسـتورالعمل هاي سـازنده در وضعيت كاري خود نصب شـده 
اسـت، نمايشـگرهاي آن بايد قابل رؤيت باشند. 

دستگاه بايد هشداردهنده شنيداري داشته باشد. 

سـيگنال صوتـي توليدشـده در فضاهـاي مخصـوص اسـتراحت و خواب بايـد بتواند حداقل سـطح 
صدايـي بـا قـدرت 15 دسـيبل باالتـر از ميانگيـن سـطح صوت محيـط يا 5 دسـيبل باالتر از بيشـينه 

سـطح صـوت محيـط بـراي حداقـل 60 ثانيه توليـد كند. 

سـيگنال هاي هشـدار مربوط به وجود گاز مونواكسـيدكربن بايد با صداي سـاير سـيگنال هاي دستگاه 
باشند.  متفاوت 

درصـورت اتصـال آژيـر به آشكارسـازهاي مونواكسـيدكربن، الزم اسـت كه آژيـر و آشكارسـاز مربوط به 
يـك كارخانـه سـازنده باشـند، مگـر اينكـه تأییديه آزمايشـگاه معتبر مبنـي بر سـازگاري بيـن دو برند 

متفاوت وجود داشـته باشـد. 

عملكـرد آشكارسـازهاي مونواكسـيدكربن و آژيرهاي مربوطـه نبايد موجب فعال شـدن آژيرهاي اعالم 
حريـق، كنتـرل پنل هاي سيسـتم اعالم حريـق يا ايسـتگاه هاي نظارتي آتش نشـاني و حفاظتي شـوند. 

اگـر موقعيـت اتـاق خواب ها به گون هاي باشـد كه صداي هشـدار آشكارسـاز به خوبي شـنيده نشـود 
و هم چنيـن اگـر محيـط پرصـدا بوده و سـر و صداي محيـط بيرون يا محيـط داخل مانع از رسـيدن 
صـداي هشـدار بـه داخـل اتـاق خواب شـود، الزم اسـت كـه در هـر اتاق يـك آشكارسـاز يا يـك آژير 

نصب شـود. 

آشكارسـازهاي نصب شـده در محيط هايـي كـه افـراد با ضعف شـنوايي حضـور دارند، بايـد مجهز به 
اخطارهـاي ديـداري در مكان هـاي قابل رويت باشـند. 

بـا يك بار فعال شـدن آشكارسـاز براي غلظت مونواكسـيدكربن بـاالي ppm 50 بايد حالت هشـدار به 
حالت فعـال بماند. 

اگر نمي توانيد دسـتگاه آشكارسـاز مونواكسـيدكربن را reset كنيد، نشـان دهنده اين اسـت كه هنوز 
در محيط، مونواكسـيدكربن در سطح هشـدار وجود دارد. 
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تمـام ابزارهـا و وسـايلي كـه به منظـور تنظيـم آشكارسـاز يا دسترسـي بـه آن اسـتفاده مي شـود بايد 
به صورتـي طراحـي شـود كـه افـراد غيـر مجـاز را ترغيب بـه دسـتكاري نكند. 

سيگنال هاي خرابي: دستگاه در حالت قطع اتصال يا اتصال كوتاه حسگر، بايد يك سيگنال خرابي ايجاد 
كند. سيگنال خرابي بايد به صورت واضح قابل تشخيص و متفاوت از هشدار نشت گاز باشد. 

2-4: برچسب گذاري و دستورالعمل ها 
1-2-4: كليــات: تمــام نوشــته هاي روي دســتگاه بســته بندي و كتابچــه دســتورالعمل بايــد مطابــق بــا 

مقــررات ملــي يــا بين المللــي باشــد. 

2-2-4: برچسب گذاري: دستگاه بايد داراي برچسب هاي با دوام شامل اطالعات زير باشد: 

الف( نام سازنده يا فروشنده، عالمت تجاري يا نشانه هاي ديگر جهت شناسايي 

نام دستگاه، شماره مدل )درصورت وجود( و نوع گازي كه دستگاه قادر به شناسايي آن است.  ب(  

شماره استاندارد ملي 1-13172، استاندارد EN 50291-1 يا استانداردهاي معتبر بين المللي  ج(  

 B يا A نوع دستگاه د(  

شماره سريال يا كد تاريخ ساخت دستگاه.  ه(  

بـراي دسـتگاه هاي تغذيه شـونده بـا برق شـهر، ولتـاژ تغذيه الكتريكي، بسـامد و بيشـينه  و(  
مصرفي.  تـوان 

براي دستگاههاي تغذيه شونده با باتري ، نوع و اندازه باتريهاي قابل تعويض.  ز(  

تاريخ توليد باتري بايد به طور كامل براساس سال و ماه توسط سازنده بر روي باتري مشخص  ح(  
شود. در غير اين صورت نصاب بايد اين تاريخ را تعیین كرده و بر روي باتري مارك كند. 

نشانگر حداكثر طول عمر پيش بيني شده براي دستگاه.  ط(  

3-2-4: احتياط هــا: تمــام آشكارســازهاي گاز بايــد يــك اخطــار به صــورت برچســب بــر روي دســتگاه 
داشــته باشــد. به عنــوان مثــال: 

احتیاط: قبل از راه اندازی یا سرویس دستگاه، 
 این دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.

كتابچـه دسـتورالعمل: دسـتگاه بايـد با يك بروشـور يا كتابچـه راهنمـا ارائه شـود. اين كتابچه    :4-2-4
بايـد دسـتورالعمل هاي كامـل و شـفاف دقيـق براي نصـب، عملكرد ايمـن و مناسـب و كنترل 

دوره اي دسـتگاه ارائـه دهـد. ايـن كتابچـه بايـد حداقل اطالعات زير را داشـته باشـد: 

براي دسـتگاه تغذيه شـونده با برق شـهر، ولتاژ عملكرد صحيح، بسـامد، مشخصات فيوز  الف(  
)در صـورت وجود( و روش اتصال به سيسـتم برق شـهر. 

براي دستگاه تغذيه شونده با باتري، نوع و اندازه باتري هاي تعويضي، طول عمر معمولي،  ب(  
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دستورالعمل هاي تعويض باتري و اطالعات مربوط به شرايط ضعيف بودن باتري. 

راهنمـاي قرارگرفتـن و نصـب دسـتگاه و اخطـار مبنـي بـر اينكه دسـتگاه بايد به وسـيله  ج(  
شـخص داراي صالحيـت نصـب شـود. 

اقدامات الزم در زمان هشدار دستگاه.  د(  

توضيح در مورد تمام هشـدارها )شـنيداري و ديداري( و ديگر نمايشـگرها به عالوه نحوه  ه(  
راه انـدازي مجدد دسـتگاه و وسـايل جانبي آن درصـورت لزوم. 

ليسـت مـواد، بخارهـا يـا گازهايـي كـه ممكـن اسـت بـر كاركـرد مطمئـن دسـتگاه در  و(  
كوتاه مـدت يـا بلندمدت تأثيـر بگذارد؛ به عنـوان مثال مايعـات تميزكننـده، براق كننده ها، 

رنگ هـا، بخـارات ناشـي از پخت وپـز و غيـره. 

هشـدار در مـورد احتمـال خطـرات برق گرفتگـي يـا نقـص فنـي دسـتگاه درصورتـي كه  ز(  
دسـتگاه دسـتكاري شـود. 

دستورالعمل هاي راه اندازي فرايند خودآزمايي دستگاه.  ح(  

طول عمر موردانتظار دستگاه.  ط(  

توضيح در مورد محدوديت هاي كاري دما و رطوبت.  ی(  

شرايط ايجاد وضعيت هشدار.  ک(  

توضيحاتي در مورد تأثيرات مونواكسيدكربن بر بدن انسان مبني بر اينكه دستگاه ممكن است  ل(  
مانع تأثيرات شديد وجود مونواكسيدكربن نشود و اينكه دستگاه به صورت كامل ايمني افراد 

را در برابر خطرات جدي ناشي از استشمام مونواكسيدكربن تضمين نمي كند. 

هشـدار در ايـن خصـوص كـه نصـب ايـن دسـتگاه نبايـد جايگزيـن نصـب، اسـتفاده و  م(  
نگـه داري صحيـح وسـايل بـا سـوخت فسـيلي شـامل تهويـه كامـل و دودكـش باشـد. 

5-2-4: بسته بندي: بسته بندي دستگاه بايد حاوي اطالعات زير باشد: 

� هشدار جهت الزام نصب دستگاه توسط افراد متخصص 	

� اطالعات مناسبي راجع به حمل و نقل و نگه داري 	

� دربرداشــتن اطالعاتــی نظیــر طــول عمــر موردانتظــار حســگر ـ درصورتــي كــه بــا طــول 	
عمــر دســتگاه متفــاوت باشــد ـ و مــدت انبــارداري در آن تأثيــر داشــته باشــد. 

� بسته بندي بايد به صورت واضح پيغام زير را نشان دهد: 	

این دسـتگاه جهـت حفاظت افـراد در برابر خطـرات ناگـوار قرارگرفتن 
در معـرض گاز مونوکسـیدکربن طراحـی شـده اسـت. ایـن دسـتگاه 
افـراد بـا شـرایط خـاص پزشـکی را به طـور کامـل حفاظـت نمی کند. 
در صـورت تردیـد در مـورد وضعیت خـود با پزشـک مشـورت نمایید.
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5( توصيه به كاربران 

1-5: منبع تغذيه 
نصـاب بايـد تأكيد كند كـه براي حداكثر ايمني، آشكارسـاز بايد پيوسـته به منبع تغذيه متصل باشـد. 
هم چنيـن بايـد توضيـح داده شـود كـه اگـر خانه بـراي مدت طوالنـي خالي از سـكنه اسـت، يا هيچ 
منبـع بالقـوه توليد مونواكسـيدكربن در حال حاضر وجود ندارد، آشكارسـاز مي توانـد در اين بازه زماني 

باشد.  خاموش 

2-5: انديكاتورها 
همه عالئم سـمعي و بصري كه مي تواند توسـط آشكارسـاز توليد شـود شـامل تفاوت حين راه اندازي 
اوليـه و عمليـات معمـول، بايـد بـراي كاربر توضيـح داده شـود. مفهوم تمامي سـيگنال هاي هشـدار 
خطـا، شـامل عالمت ضعيف شـدن باتـريـ  درصـورت مرتبط بودنـ  بايـد با اقدام بعدي كه بايسـتی 
انجـام شـود، با هم توضيح داده شـود. سـيگنال حالت هشـدار و هـر امكانات ريسـت كردني اهميت 
ويـژه اي دارد و بايـد به طـور كامـل بـه همـراه اقدامـات توصيه شـده توضيح داده شـود. بايد بـه كاربر 
توصيه هايـي در مـورد تأخيرهـاي داخلـي در عملكرد دسـتگاه )آشكارسـاز(ـ  چه بين عالئـم صوتي و 

بصـري يـا بين هشـدار صوتي و اقدامـات اجراييـ  داده شـود. 

3-5: هشدارها 
توجـه كاربـر بايد به سـمت ليسـتي از مـواد تداخل كننـده ممكن ذكرشـده در دسـتورالعمل سـازنده با 
يكديگـر و اثـرات احتمالـي آن هـا بـر روي حسـگر، در كوتاه مدت و بلندمـدت جلب شـود. اگرچه بايد 
هشـداري در مـورد اينكه تركيبـات ديگري مي توانـد در برخي لوازم خاص منـزل اتفاق بيفتد كه منجر 

به اثرات مشـابهي شـود، داده شـود. 
بايـد تأكيـد شـود كـه غلظت بـاالي دود تنباكـو ممكن اسـت منجر به اعالم هشـدار شـود. هم چنين 
بايـد بـه كاربـر در مـورد اينكـه آشكارسـاز ممكن اسـت بـه مختصر انتشـار گاز اگـزوز )مثـالً در هنگام 

اسـتارت زدن يـك وسـيله( نيز واكنش نشـان دهد، اطالع رسـاني شـود. 

4-5: نگه داري
همه روش هاي معمول پيشـنهادي توسـط سـازنده )شـامل تسـت( بايد براي كاربر توضيح داده شود. 
بايـد بـه كاربـر اين آگاهـي داده شـود كه آشكارسـازي كه طي تسـت هاي معمـول مردود شـود، بايد 

بـه نصاب يا فروشـنده عـودت داده يا تعويض شـود. 

5-5: طول عمر 
بـه كاربـر بايـد در مـورد توصيه هاي سـازنده در مورد طول عمر سنسـور، با قـراردادن نشـانه اي بر روي 
دسـتگاه، به شـكلي كه در حالت نصب نيز قابل رؤيت باشـد، اطالع رسـاني شـود. الزم اسـت به كاربر 
در مـورد دسـتگاهي كـه بـا باتـري تغديه مي شـود، در مـورد طول عمـر موردانتظـار باتـري و عالمت 
كم شـدن باتـري اطالع رسـاني شـود. روش مناسـب تعويـض باتري، شـامل سـايز و نوع باتـري بايد 

توضيح داده شـود. 
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6( اقدامات اضطراري 
اگر آشكارسـاز مونواكسـيدكربن سـيگنال هشـداري را آغاز كند، توصيه مي شـود كه اعمال زير به ترتيب 

شود:  انجام 
آرامــش خــود را حفــظ كــرده و همــه پنجره هــا را بــاز كنيــد تــا ميــزان تهويــه افزايــش يابــد   .1

)مــورد »الــف« را ببينيــد(. 

ــا  ــدن آن ه ــكان از خاموش ش ــورت ام ــرده و درص ــف ك ــوز را متوق ــايل سوخت س ــام وس تم  .2
مطمئــن شــويد. اگــر آشكارســاز هم چنــان حتــي پــس از ريســت كردن )در جــاي مناســب( بــه 
هشــداردادن ادامــه داد، ســاختمان را تخليــه كنيــد؛ درهــا و پنجره هــا را در حالــت باز رهــا كرده 
و فقــط متناوبــًا بــه ســاختمان وارد شــده و آشكارســاز را ريســت كنيــد تــا زمانــي كــه هشــدار 
متوقــف شــود )مــورد »ب« را ببينيــد(. در ســاختمان  هاي چندطبقــه و بــا چنديــن متصــرف، 

مطمئــن شــويد كــه بــه تمامــي متصرفيــن در معــرض خطــر، هشــدار داده شــده اســت. 

بــراي هــر كســي كــه دچــار رنج اثــرات ناشــي از مســموميت گاز مونواكســيدكربن شــده اســت،   .3
كمــك پزشــكي دريافــت كنيــد و اطــالع دهيــد كــه مشــكوك بــه استنشــاق مونواكســيدكربن 

اســت. 

بــه يــك مركــز تعميــر و نگــه داري مناســب لــوازم خانگــي يــا خدمــات پــس از فــروش تلفــن   .4
ــالً  ــده ســوخت )مث ــز تأمين كنن ــا شــماره تمــاس اضطــراري مرك ــزوم ب ــع ل ــا در مواق ــد ي كني
شــركت گاز( و ســازمان آتش نشــاني )125( تمــاس بگيريــد تــا منبــع انتشــار مونواكســيدكربن 
ــورد  ــل هشــدار به طــور واضــح نادرســت و بی م ــر اينكــه دلي شناســايي و اصــالح شــود؛ مگ
باشــد )مــورد »ج« را ببينيــد(. مجــدداً از وســيله سوخت ســوز اســتفاده نكنيــد تــا وقتــي كــه 
ايــن وســايل توســط فــرد بــا صالحيــت )كارشــناس مربوطــه( مطابــق بــا مقــررات مليچــك و 

ــود.  ــازي ش پاك س

به عـالوه مـوارد زير ممكن اسـت عملكردهاي توصيه شـده در بـاال را اصالح كند و درجايي كه مناسـب 
باشـد، در زمـان نصب آشكارسـاز بايد مورد توجـه قرار گيرد. 

بايــد شناســايي شــود كــه افزايش نــرخ تهويه ممكن اســت تحت شــرايط خــاص، درحقيقت  الف(  
منجــر به ســطوح باالتــري از غلظــت مونواكســيدكربن در فضــاي سرپوشــيده )داخلي( شــود. 
مثالــي از چنيــن مــوردي در شــرايط وجــود آلودگــي شــديد، به ويــژه در هــواي ســرد اســت؛ 
ــداز هشــدار آشكارســاز  ــور راه ان ــوان فاكت ــاز به عن ــن ممكــن اســت شــرايط فضــاي ب بنابراي

ــيدكربن شود.  مونواكس

ــام  ــاوب انج ــورت متن ــد به ص ــدار باي ــردن هش ــد، متوقف ك ــاز ش ــدار آغ ــه هش ــي ك هنگام ب(  
شــود تــا بررســي شــود كــه آيــا غلظــت مونواكســيدكربن بــه زيــر ســطح هشــدار برگشــته 
ــذا  ــه محــل موردنظــر وارد شــد، ل ــار ب ــه هــر ب ــن كار الزم اســت ك ــراي انجــام اي اســت. ب

ــردد.  ــل گ ــردي حداق ــا ريســك ف ــرد ت ــد صــورت گي ــت شــديد باي مراقب

ممكــن اســت منبــع انتشــار مونواكســيدكربن ديگــري نيــز وجــود داشــته باشــد كــه باعــث  ج(  
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تحريــك آشكارســاز و اعــالم هشــدار شــده باشــد مثــل مقــدار زيــادي دود تنباكــو، گاز شــهري 
یــا انتشــار ناشــي از دود آتــش. هشــدار ممكــن اســت بــر اثــر تحريــك مــواد ديگــري نيــز 
باشــد. برخــي سنســورها ممكــن اســت تنهــا بــه مــواد خانگــي مرســوم حســاس باشــند 
ــه  ــد ك ــخص كن ــد مش ــازنده باي ــط س ــده توس ــتورالعمل هاي تهيه ش ــا. دس ــد حالل ه مانن

چــه مــوادي ممكــن اســت منجــر بــه اعــالم هشــدار شــود. 

شــرايط خــاص مي توانــد منجــر بــه قرارگرفتــن در معــرض انتشــار گاز CO از ســاختمان هاي  د(  
همســايه شــود؛ به ويــژه در ســاختمان هاي چنــد طبقــه و بــا چنديــن متصــرف. به خصــوص 
ــه دودكــش مشــترك  ــي ك ــل مكان هاي ــن اســت در شــرايطي مث مشــكالت خاصــي ممك
دارنــد يــا دودكش هايــي كــه به صــورت اســتاندارد اجــرا نشــده اســت كــه مي توانــد منجــر 
بــه انتشــار مونواكســيدكربن از هــر جــاي ديگــر ســاختمان شــود. چنيــن شــرايطي بايــد در 

هنــگام نصــب آشكارســاز به طــور كامــل بررســي شــود. 

از آنجــا كــه توقــف هشــدار ممكــن اســت نــه به خاطــر پایین آمــدن ســطح مونواكســيدكربن  ه(  
محيــط، بلكــه به خاطــر تخليــه باتــري باشــد، لــذا بايــد مراقبــت الزم در مــورد آشكارســازهاي 
داراي باتــري صــورت گيــرد. در هنــگام ورود مجــدد بــه محل، بايــد عملكرد صحيح آشكارســاز 
تأییــد شــود. اگــر نشــانه مناســبي به دســت نيامــد، ســاختمان بايــد مجــدداً تخليــه و ابــزار 
ديگــري بــراي بررســي غلظــت مونواكســيدكربن اســتفاده شــود تــا عــدم وجــود خطــر تأییــد 

شــود. ممكــن اســت ايــن شــرايط بــا تعويــض باتــري به ســادگي محقــق شــود.

ط با
مرتب

ک و نقشه های 
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ــه ها و  ــی نقش ــا روال طراح ــرم ب ــان محت ــتر طراح ــه بیش ــنایی هرچ ــور آش ــا به منظ ــن راهنم ای
جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات رایــج تنظیــم شــده اســت. برخــی مــوارد منــدرج در ایــن راهنمــا صرفــًا 
جهــت یکسان ســازی مــدارک ارســالی و تســریع روال بررســی توســط کارشناســان می باشــد. ایــن راهنمــا 
دربرگیرنــده کلیــه نــکات طراحــی نبــوده و الزم اســت طــراح محتــرم مــوارد منــدرج در ضوابــط مربوطــه را 
نیــز مدنظــر قــرار دهــد. ضوابــط ســازمان آتش نشــانی و مفــاد ایــن راهنمــا، بــه هیــچ وجــه اســتفاده از 
سیســتم خاصــی )کانــال، جت فــن و ...( را توصیــه ننمــوده و طــراح محتــرم مخیــر اســت بــا توجــه بــه 
ابعــاد پــروژه، هندســه و معمــاری، نیازهــای پــروژه و شــرایط اقتصــادی، سیســتم مناســب را انتخــاب 

 . ید نما

ــل  ــی قاب ــه پایان ــه، در صفح ــت خالص ــک چک لیس ــورت ی ــا، به ص ــن راهنم ــدرج در ای ــوارد من م
ــت  ــدرج در چک لیس ــوارد من ــال، م ــش از ارس ــرم پی ــان محت ــود طراح ــنهاد می ش ــت. پیش ــت اس رؤی
را مجــددًا کنتــرل کــرده و پــس از تطابــق بــا آن، نســبت بــه ارســال نقشــه ها و مــدارک اقــدام نماینــد. 
انتظــار مــی رود بــا رعایــت ایــن مــوارد از ســوی طراحــان و ارائه پیشــنهادات و نظــرات ســازنده درخصوص 
اصــالح و تکمیــل ایــن راهنمــا، شــاهد افزایــش کیفیــت طراحــی نقشــه ها و کاهــش دفعــات بررســی و 

زمــان تأییــد نقشــه ها باشــیم. 

1( طراحی نقشه ها به صورت کامل و اصولی 
� بـا توجه به اهمیت سیسـتم های تهویـه دود پارکینگ، انتظـار می رود طراحی نقشـه های مرتبط 	

بـا ایـن سیسـتم ها به صـورت اصولی و بـا درنظرگرفتـن کلیه مـوارد اجرایـی انجام شـود. الزم به 
ذکـر اسـت بـا توجه بـه اینکه سـازمان آتش نشـانی تنهـا در مرحله صـدور پروانه سـاخت امکان 
کنتـرل نقشـه ها را داشـته و در مرحلـه تهیـه و تأییـد نقشـه های فـاز 2 دخالتـی نـدارد، کنتـرل 
نقشـه ها بـا درنظرگرفتـن کلیه جزئیات و بـا دید اجرایی انجام می شـود. توجه بـه این نکته حائز 
اهمیـت اسـت کـه به دلیـل وجـود کانال هـای افقی و عمـودی متعـدد با ابعـاد بزرگ در سـامانه 
تهویـه پارکینـگ، اعمـال تغییـرات و اصالحـات پـس از پایـان مراحل سـاخت سـاختمان وجود 
نداشـته و طراحـی غیراصولـی می توانـد منجر بـه بروز مشـکالت اساسـی در زمان اخـذ تأییدیه 
نهایی سـازمان آتش نشـانی شـود؛ لـذا مقتضی اسـت از ارائه نقشـه ها به صورت طـرح مفهومی 
و طـرح اولیـه، اکیـداً اجتناب شـده و زمـان کافی جهـت طراحی اصولـی اختصاص یابد. ارسـال 
نقشـه های خـام و فاقـد جزئیـات الزم منجـر بـه درج اخطـار و درصـورت تکـرار، منجـر به حذف 

شـرکت ارسـال کننده مدارک از فهرسـت سـازمان خواهد شـد. 
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2( ارسال مدارک به صورت کامل 
� ــراه 	 ــه هم ــت DWG( ب ــا فرم ــده )ب ــه های پرون ــل نقش ــت فای ــی، الزم اس ــی فن ــت بررس جه

فایــل محاســبات )فرمــت اســتاندارد متنــی( ارائــه شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت 
اســت کــه به جــز در مــوارد خــاص و بــرای نقشــه های بســیار بــزرگ، کلیــه نقشــه ها بایــد در 
ــم و فایل هــای ســنگین،  ــه شــود. نقشــه های حجی ــل و به صــورت تجمیع شــده، ارائ یــک فای
ــا  ــل از ارســال، ب ــذا پیشــنهاد می شــود قب موجــب کاهــش ســرعت بررســی خواهــد شــد، ل

اســتفاده از دســتور Purge در اتوکــد، نقشــه ها تــا حــد امــکان ســبک شــود. 

� هنــگام ارســال مــدارک در هــر مرتبــه بایــد فــرم تکمیل شــده تقاضــای بررســی )فــرم مربوطــه 	
بــه ارســال درخواســت های الکترونیکــی موجــود درســایت ســازمان( شــامل اطالعــات کامــل 
ــه  ــا توجــه ب پرونــده، بــه همــراه فیــش پرداخــت هزینه هــای بررســی نیــز ضمیمــه شــود. ب
حجــم بــاالی پرونده هــای ارســالی، درج شــماره پرونــده آتش نشــانی، شهرســازی و نــام مالــک 

در عنــوان ایمیــل الزامــی اســت.  

� ــروژه هماهنگــی الزم در طراحــی ســامانه 	 ــار پ ــوارد، طــراح تأسیســات و معم در بســیاری از م
ــه  ــح ب ــدون اطالع رســانی صحی ــی کانال هــای افقــی و عمــودی ب ــه را نداشــته و جانمای تهوی
ــروژه،  ــار پ ــی معم ــان از آگاه ــور اطمین ــذا به منظ ــود. ل ــام می ش ــروژه انج ــار پ ــک و معم مال
درصــورت درخواســت ســازمان، بایــد نامــه موافقــت مهنــدس معمــار یا ســازه، بــا نحــوه اجرای 
ــر و ســایر  ــال از داخــل خــاک پ ــور کان کانال هــای افقــی و عمــودی، محــل اجــرای فن هــا، عب

مــوارد اجرایــی، بــه ســازمان ارائــه شــود. ایــن نامــه بایــد دارای ســربرگ و مهــر باشــد. 

3( ارائه دفترچه محاسبات با فرمت مناسب 
� دفترچــه محاســبات ارســالی بــه ســازمان بایــد تــا حــد امــکان خالصــه باشــد. تکــرار بندهــای 	

ضوابــط، درج نــکات عمومــی و کلــی و ارائــه توضیحــات غیرضــروری، منجــر بــه کاهش ســرعت 
بررســی و ســردرگمی کارشناســان می شــود؛ لــذا خواهشــمند اســت محاســبات در قالــب جدول، 
شــامل اطالعــات مناســب )مســاحت، ارتفــاع، حجــم، ظرفیــت تخلیــه و هــوای تــازه در شــرایط 

نرمــال و حریــق( ارائــه شــود. 

� مســاحت درنظــر گرفته شــده بــرای محاســبات، می توانــد به صــورت خالــص محاســبه 	
شــود. مســاحت و ارتفــاع بایــد براســاس واحــد متریــک نــگارش شــده و پــس از محاســبه 
ظرفیت هــای نهایــی، جهــت تســریع روال بررســی، کلیــه ظرفیت هــا بایــد به صــورت مناســب 

برحســب واحدهــای آمریکایــی )CFM( نیــز تبدیــل و نوشــته شــود. 

� ارتفــاع درنظــر گرفته شــده بــرای محاســبه حجــم، بایــد از کــف طبقــه تــا زیــر ســقف اصلــی 	
ــا  ــول نمی باشــد. ب ــر ســازه ای مــورد قب ــر تی ــا زی درنظــر گرفتــه شــود. درنظرگرفتــن ارتفــاع ت
توجــه بــه روال جــاری ساخت وســاز، ضخامــت کف ســازی و ســقف بایــد بیــن 10 تــا حداکثــر 

ــود.  ــاظ ش ــانتی متر لح 30 س
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� ظرفیــت فن هــای انتخابــی نیــز بایــد در محاســبات درج شــده و بــرای فن هــای تخلیــه عبــارت 	
مقــاوم در برابــر حریــق )بــا حداقــل مقاومــت 300F( ذکــر شــود. در ایــن مرحلــه نیــازی بــه ارائه 
ــزات، غیرضــروری  ــرای تجهی ــد و مــدل خــاص ب ــر برن محاســبات افــت فشــار نمی باشــد. ذک
بــوده و الزم بــه ذکــر اســت کــه اشــاره بــه برنــد و درج نــکات اضافــی می توانــد منجــر بــه ایجاد 
محدودیــت بــرای مالــک و مجــری در زمــان خریــد تجهیــزات شــده و زمینــه ســودجویی برخی 

از افــراد را فراهــم آورد. 

4( نقشه کشی و ترسیم 
� بــا توجــه بــه روال فعلــی بررســی نقشــه ها، هنــگام ارائــه نقشــه های مربــوط بــه ســامانه تهویه 	

پارکینــگ، ارائــه نقشــه های ســایر ســامانه های ایمنــی و حریــق، ضــروری نیســت. نقشــه های 
نامرتبــط )نظیــر اطفــا و اعــالم حریــق، فشــار مثبــت، کنتــرل دود ســایر فضاهــا، تهویــه مطبوع 

و ...( می بایســت حــذف شــود. 

� به منظــور افزایــش ســرعت و دقــت بررســی، الزم اســت کلیــه الیه هــا و جزئیــات مربــوط بــه 	
معمــاری، بــه رنــگ خنثــی )ترجیحــًا طوســی( تبدیــل شــده و مــوارد مربــوط بــه ســامانه تهویه، 

بــا رنگ هــای متمایــز و مشــخص، روی آن ترســیم شــود. 

� در نقشــه های معمــاری بایــد جانمایــی خودروهــا و کدهــای ارتفاعــی هــر طبقــه نیــز مشــخص 	
ــده باشد.  ش

� هنــگام ترســیم کانال هــا بایــد دقــت شــود کــه عبــور آن هــا منجــر بــه کاهــش فواصــل مجــاز 	
پارکینــگ )فواصــل بیــن خــودرو تــا ســتون و دیــوار، فواصــل مجــاز بیــن خودروها یا مســیرهای 

تــردد تــا رمپ هــا و ...( طبــق ضوابــط شــهرداری نگــردد. 

� ــالن 	 ــراه پ ــه هم ــد ب ــور کرده ان ــا عب ــودی از آن ه ــای عم ــه کانال ه ــی ک ــه پالن های ــه کلی ارائ
ــت.  ــی اس ــه، الزام ــن پالنمحوط ــازه و هم چنی ــوای ت ــه و ه ــای تخلی ــی فن ه جانمای

� طبــق ضوابــط مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان، کلیــه پارکینگ هــای بســته بایــد دارای 	
سیســتم تهویــه مناســب باشــند. درصورتــی کــه بــرای برخــی طبقــات پارکینــگ، ســامانه تهویه 
مکانیکــی طراحــی نشــده باشــد، محاســبات مربــوط بــه ســطوح بازشــوی کافــی پارکینــگ بــاز، 
می بایســت براســاس مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان، ویرایــش ســال 95 ارائــه شــده و 

بــه تأییــد کارشناســان معمــاری ســازمان برســد. 

� تــا حــد امــکان ســعی شــود در نقشــه ها و مــدارک ارســالی، توضیحــات و عبــارات مختلــف، بــه 	
زبــان فارســی نگارش شــود. 



مجموعه ضوابط و آئین نامه های حفاظت و پیشگیری از حریق 234

5( کانال های افقی و عمودی 
� ــی و 	 ــای افق ــاد کانال ه ــت ابع ــه ها، الزم اس ــازی نقش ــی و یکسان س ــهولت بررس ــت س جه

عمــودی برحســب اینــچ و ظرفیــت هوادهــی کانال هــا و فن هــا برحســب CFM درج شــود. 
 )2400 fpm ــا توجــه بــه معیــار حداکثــر ســرعت هم چنیــن جهــت محاســبه ابعــاد کانــال )ب
ــگان در  ــزار به صــورت رای ــزار McQuay اســتفاده شــود. ایــن نرم اف پیشــنهاد می شــود از نرم اف

اینترنــت قابــل دانلــود اســت. 

� به منظــور افزایــش ســرعت بررســی نقشــه ها، الزم اســت ابعــاد و ظرفیــت هــوای عبــوری در 	
ــد درج  ــا بای ــا و فن ه ــن دریچه ه ــودی و هم چنی ــی، عم ــای افق ــع کانال ه ــه مقاط ــار کلی کن

شــود. 

� ــه 	 ــی ارائ ــی دوخط ــورت اصول ــد به ص ــا بای ــی، کانال ه ــای احتمال ــی تداخل ه ــت بررس جه
ــود.  ــد ب ــرش نخواه ــورد پذی ــی م ــماتیک و تک خط ــورت ش ــا به ص ــیم کانال ه ــوند. ترس ش

� جهــت کنتــرل عــدم تداخــل کانال هــای افقــی و عمــودی بــا یکدیگــر یــا بــا عــوارض معمــاری، 	
کانال هــا بایــد بــا ابعــاد واقعــی و بــا مقیــاس صحیــح ترســیم شــود )به عنــوان مثــال، کانــال 

بــا عــرض 40 اینــچ بایــد حــدود 1 متــر روی نقشــه نشــان داده شــود(. 

� هنــگام اندازه گــذاری و طراحــی کانال هــا، تــا حــد امــکان از مقاطــع منتظــم )مســتطیل و مربــع( 	
اســتفاده شــده و نســبت طــول بــه عــرض کانال هــا از 6 به 1، بیشــتر نباشــد. 

� ــی 	 ــوده و درصــورت جابه جای ــق ب ــات، روی هــم منطب ــه طبق ــد در کلی کانال هــای عمــودی بای
ــه  ــد ارائ ــی( بای ــای جانب ــن نم ــالن و هم چنی ــی )روی پ ــن جابه جای ــات ای ــات، جزئی در طبق
شــود. ایــن کانال هــا بایــد در تمامــی طبقــات بــه نحــو اصولــی و مناســب، توســط مصالــح بــا 
مقاومــت حریــق کافــی، از فضــای اطــراف خــود جداســازی شــود. ایــن جداســازی بایــد توســط 

دیــوار بــا ضخامــت کافــی، در الیــه معمــاری قابــل رؤیــت باشــد. 

� هنــگام جانمایــی کانال هــای عمــودی، عــدم تداخــل ایــن کانال هــا بــا عــوارض معمــاری در کلیه 	
طبقــات بایــد کنتــرل شــود. هم چنیــن بایــد دقــت شــود کــه در اکثــر ســازه های ســاختمانی، 
بیــن ســتون های مجــاور، تیــر ســازه ای وجــود دارد. جانمایــی کانــال عمــودی بیــن دو ســتون، 

احتمــال تداخــل کانــال بــا تیــر در زمــان اجــرا را بســیار بــاال می بــرد. 

� ــا ســتون های 	 ــی ایــن کانال هــا ب ــد تداخل هــای احتمال ــگام ترســیم کانال هــای افقــی، بای هن
ســاختمان، دیوارهــا و ســایر مــوارد معمــاری، مــورد توجــه قــرار گرفتــه و مرتفع شــود. هم چنین 
ــا  درصــورت عبــور کانــال افقــی از فضــای غیــر پارکینــگ، ایــن کانــال بایــد توســط مصالــح ب
مقاومــت حریــق کافــی، از فضــای مجــاور جداســازی و ایزولــه شــود. به منظــور آگاهــی ســازنده 
در زمــان اجــرا، الزم اســت در ایــن شــرایط، توضیــح مربوطــه روی نقشــه در محــل مذکــور درج 
شــود. عــدم رعایــت ایــن نکتــه می توانــد منجــر بــه ســرایت دود و حریــق از فضاهــای دیگــر 

بــه پارکینــگ یــا بالعکــس شــود. 

� کانال هــای افقــی طبقــات بایــد براســاس ظرفیــت هــوای عبــوری از آن طبقــه در شــرایط حریــق 	
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)10 مرتبــه تعویــض هــوا( در آن طبقــه اندازه گــذاری شــود. محاســبه ابعــاد براســاس شــرایط 
نرمــال )6 مرتبــه تعویــض هــوا( مــورد پذیــرش قــرار نمی گیــرد. 

� در شــرایطی کــه کانــال افقــی از روی کانــال دیگــر یــا از رمــپ عبــور می نمایــد، باید نمــای جانبی 	
و جزئیــات عبــور کانــال، ارائــه  و مشــکالت اجرایــی احتمالــی آن بــا مالــک و معمار پروژه بررســی 

و مرتفع شــده باشــد.  

� هنــگام جانمایــی دمپرهــای موتــوردار )درصــورت لــزوم(، بایــد دقت شــود که جهت تعمیــرات و 	
نگــه داری در آینــده، ایــن دمپرهــا در فضــای عمومــی، مناســب و قابل رؤیــت )ترجیحــًا پارکینگ( 
قــرار گیرنــد. جانمایــی دمپرهــا داخــل اتــاق ســرایداری، موتورخانــه، انبــاری، البی، داخــل فضای 
داکــت و مــوارد مشــابه مــورد قبــول نیســت. کنــار دمپرهــای موتــوردار بایــد به وضــوح عالمــت 

M.D یــا عبــارت دمپر موتــوردار درج شــود. 

� استفاده از دمپر آتش یا دمپر تنظیم دستی، قابل قبول نیست. 	

� پلــکان ســاختمان، نقــش بســیار مهمــی در فــرار افــراد در شــرایط بحرانــی را داشــته و بایــد تــا 	
حــد امــکان مــورد محافظــت قــرار گیــرد، لــذا در طراحــی کانال های افقــی، عبــور کانــال از دهلیز 
پلــکان بــه هیــچ عنــوان جایــز نیســت. پیشــنهاد می شــود تــا حــد امــکان، از عبــور کانــال افقی 

یــا عمــودی از فضــای البــی پلــکان یــا آسانســور نیــز خــودداری شــود. 

� مسئولیت ارائه نقشه های غیر اجرایی و استفاده از کانال با ابعاد غیراصولی که در زمان اجرا منجر به 	
سرگیری کانال می شود، برعهده طراح و شرکت ارائه دهنده نقشه ها بوده و تأیید نقشه ها توسط این 

سازمان، به منزله کنترل این موارد اجرایی نخواهد بود.  

6( دریچه ها و گردش هوا 
� در ســامانه های کانالــی، به منظــور دســتیابی بــه گــردش هــوای مناســب و تخلیــه یکنواخــت 	

و اصولــی، دریچه هــای تخلیــه بایــد پراکندگــی مناســبی در فضــای پارکینــگ داشــته باشــند. 
ظرفیــت هوادهــی دریچه هــا بایــد به وضــوح مشــخص شــود. اســتفاده از دریچــه بــا تعــداد 

کــم و بــا ظرفیــت هوادهــی بســیار بــاال، منجــر بــه کاهــش راندمــان ســامانه می شــود. 

� دریچه هــا بایــد فقــط بــرای فضــای پارکینــگ درنظــر گرفتــه شــوند. جانمایــی دریچــه در ســایر 	
فضاهــا نظیــر انباری هــا، موتورخانــه، ســرایداری و ... مــورد پذیــرش نیســت. الزم بــه ذکر اســت 

تداخــل احتمالــی دریچه هــا بــا دیــوار یــا ســتون ها بایــد کنتــرل و مرتفــع شــود. 

� ــه طراحــی شــده باشــد، 	 ــگ به صــورت نیم طبق ــه پارکین ــی ک ــی، درصورت در ســامانه های کانال
هــر نیم طبقــه بایــد دارای دریچه)هــای( تخلیــه باشــد. 

� ــام 	 ــی انج ــورت اصول ــد به ص ــا بای ــان جت فن ه ــن، چیدم ــه جت ف ــز ب ــامانه های مجه در س
شــده و پیوســتگی جریــان هــوا تــا حــد امــکان رعایــت شــود. جانمایــی کانال هــا یا شــفت های 

عمــودی اصلــی، بایــد بــه نحــو مناســب و در تطابــق بــا جت فن هــا انجــام شــود. 
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� در پارکینگ هــای طراحی شــده به صــورت رمــپ گردشــی، بایــد نحــوه گــردش هــوا و عملکــرد 	
ســامانه مــورد دقــت مضاعــف قــرار گرفتــه و ســناریوی عملکرد ســامانه به درســتی تعریف شــود. 
در برخــی شــرایط ممکــن اســت الزم باشــد به علــت موقعیــت و نحــوه قرارگیــری جت فن هــا و 

انتقــال بخشــی از دود بــه طبقــه فوقانــی، دمپرهــا در دو طبقــه یــا بیشــتر باز شــوند. 

7( فن های تخلیه و هوای تازه )جت فن ها(
� هنــگام جانمایــی و ترســیم فن هــای ســامانه، مســائل اجرایــی و تداخل هــای معمــاری بایــد 	

به دقــت مدنظــر قــرار گرفتــه و بــا مالــک و معمــار پــروژه هماهنــگ شــود. درنظرگرفتــن تعــداد 
زیــاد فــن در محوطــه ســاختمان مــورد قبــول نیســت. معمــوالً بهتریــن محــل بــرای جانمایــی 
ــه  ــد کلی ــر، بای ــای دیگ ــن در فضاه ــی ف ــورت جانمای ــد. درص ــاختمان می باش ــام س ــا، ب فن ه

مــوارد ایمنــی مربوطــه رعایــت شــود. 

� ــه 	 ــار آن هــا درج شــده باشــد. نیــازی ب هم چنیــن الزم اســت کــه ظرفیــت کلیــه فن هــا در کن
درج مــوارد اضافــه نظیــر افــت فشــار، تــوان مصرفــی، مــدل فــن، برنــد فــن و ... نمی باشــد. 
بــرای فن هــای تخلیــه و جت فن هــا عبــارت مقــاوم در برابــر حریــق یــا کالس 300F بایــد روی 
ــه اســتفاده از فن هــای  ــازی ب ــازه، نی ــرای فن هــای هــوای ت ــن درج شــود. ب ــار ف نقشــه و کن

ــق نمی باشــد.  ــاوم حری مق

� خروجــی فن هــای تخلیــه در شــرایط حریــق، ممکــن اســت دود، شــعله و گازهــای بســیار داغ 	
ناشــی از حریــق باشــد لــذا در زمــان جانمایــی فن هــای تخلیــه، ایــن نکتــه بایــد مدنظــر قــرار 

گرفتــه و از جانمایــی فــن در محل هــای پــر مخاطــره، خــودداری شــود. 

� ــگ 	 ــه داخــل فضــای پارکین ــی را ب ــاری از آلودگ ــز و ع ــد هــوای تمی ــازه، بای فن هــای هــوای ت
انتقــال دهنــد، لــذا در جانمایــی فن هــای هــوای تــازه، بایــد دقــت شــود کــه ایــن فن هــا در 
ــند.  ــا و ... نباش ــه دود، دودکش ه ــای تخلی ــق، فن ه ــار حری ــای دارای ب ــپ، فض ــاورت رم مج

� فاصلــه فن هــای تخلیــه و هــوای تــازه از یکدیگــر بایــد حداقــل 3 متــر درنظــر گرفتــه شــود. 	
الزم بــه ذکــر اســت کــه خروجــی کلیــه فن هــای تخلیــه بایــد از دیــوار ســاختمان اصلــی، دیــوار 
ســاختمان همســایه و ســطح زمیــن حداقــل 3 متــر فاصلــه داشــته باشــد. ایــن فاصلــه بــرای 

دیوارهــای فاقــد بازشــو نیــز بایــد رعایــت شــود. 

� فن هــا بایــد حتی المقــدور بــا شــکل واقعــی و بــا مقیــاس صحیــح )براســاس ابعــاد حــدودی 	
فــن بــا ظرفیــت محاسبه شــده( ترســیم شــوند. ترســیم بــا ابعــاد کوچک تــر از انــدازه واقعــی 

فــن، منجــر بــه بــروز مشــکالت احتمالــی در زمــان اجــرا خواهــد شــد. 

� هنــگام جانمایــی فن هــا، درصــورت قرارگیــری فــن در داکــت یــا فضاهای بســته، بایــد تمهیدات 	
مناســب جهــت تعمیــرات و نگــه داری فن هــا در آینــده، درنظــر گرفتــه شــده و دسترســی بــه 
فن هــا تأمیــن شــده باشــد. جزئیــات مربوطــه بایــد به صــورت دقیــق روی نقشــه ها ترســیم 

 . د شو
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� ــا 	 ــی ب ــای اصل ــه رایزره ــا ب ــال فن ه ــا اتص ــی ی ــل کانال ــای داخ ــتفاده از فن ه ــورت اس درص
جزئیــات خــاص، الزم اســت نمــای جانبــی یــا ایزومتریــک نحــوه اجــرای فن هــا، ارائــه شــود. 
ــن  ــه کارشناســان بررســی کننده نقشــه ها و هم چنی ــری ب ــد کمــک مؤث ــات می توان ــن جزئی ای

ســازندگان، در درک صحیــح نحــوه طراحــی و اجــرای سیســتم نمایــد. 

� درصــورت اســتفاده از جت فــن، میــزان تراســت جت فــن برحســب نیوتــن بایــد در کنــار آن درج 	
شــود. نیــازی بــه ذکــر مــدل و برنــد جت فن هــا نمی باشــد. پیشــنهاد می شــود جهــت ســهولت 
بررســی، کلیــه جت فن هــا بــه همــراه شــمای کلــی الگــوی هوادهــی جت فــن، ترســیم شــوند. 

� هنــگام طراحــی، جانمایــی و انتخــاب تراســت جت فــن، فواصــل آن را بــا جت فن هــای بعــدی 	
یــا عــوارض معمــاری، بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. ایــن فواصــل نبایــد از حــدود مجــاز بیشــتر یــا 
کمتــر باشــد. فاصلــه زیــاد، ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش ســرعت گــردش هــوا و راندمــان 
ــا دیــوار می توانــد باعــث ایجــاد آشــفتگی زیــاد  ــه کــم جت فــن ت کلــی ســامانه شــود. فاصل
جریــان و شــرایط غیــر مناســب گــردد. هنــگام جانمایــی جت فن هــا، بایــد تداخــل آن هــا بــا 

ســتون، دیــوار و ســایر مــوارد بررســی و برطــرف شــود. 

8( زون بندی 
� ــت 	 ــع، می بایس ــش از 2000 مترمرب ــص بی ــی و ناخال ــاحت کل ــا مس ــای ب ــرای پارکینگ ه ب

زون بنــدی پارکینــگ به صــورت اصولــی انجــام شــود. در زون بنــدی فضــا، نحــوه دسترســی هــر 
ــد  ــدی، هــر زون بای ــرد. درصــورت زون بن ــرار گی ــد مــورد دقــت ق ــه راه هــای خــروج بای زون ب
ــد.  ــور نمای ــر عب ــد از زون دیگ ــف نبای ســامانه مســتقل داشــته و کانال هــای زون هــای مختل

� درصــورت اســتفاده از پــرده دودبنــد در زون بنــدی، بایــد جانمایــی پــرده بــه نحو مناســب انجام 	
شــده و از طراحــی پرده هــای دودبنــد بــا ابعــاد غیراصولــی و غیرمتعــارف خــودداری شــود. الزم 

بــه ذکــر اســت عبــور کانــال از داخــل یــا زیــر پــرده دود قابــل عبــور نیســت. 

� درصورت استفاده از روش زون بندی مجازی، باید اصول مربوطه رعایت و با استفاده از فن های 	
دوجهته یا چیدمان صحیح جت فن ها، از عدم گسترش دود در کل فضای طبقه، اطمینان حاصل شود. 

چک لیست کلی موارد مهم نقشه های تهویه پارکینگ 

� نکتــه مهــم: ایــن چک لیســت تنهــا شــامل برخــی از مــوارد مهــم بــوده و به صــورت خالصــه 	
تهیــه شــده اســت. ممکــن اســت بســیاری از مــواردی کــه درنظــر گرفتــن آن هــا در طراحــی 

الزامــی اســت، در ایــن چک لیســت لحــاظ نشــده باشــد. 

� پیشــنهاد می شــود طــراح محتــرم پیــش از ارســال نقشــه های نهایــی، مــوارد منــدرج در ایــن 	
چک لیســت را مطالعــه کــرده و بــا نقشــه ها تطبیــق داده و درصــورت مغایــرت، پیــش از ارســال 

نهایــی اصالحــات الزم را اعمــال کند. 
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� کلیــه مــدارک الزم )فــرم درخواســت، فیــش، نقشــه و محاســبات( بــا فرمــت مناســب تهیــه و 	
ضمیمــه شــده اســت.

� نقشه ها تا حد امکان سبک، در یک فایل تجمیع و ارائه شده است.	

� نقشه ها با رویکرد اجرایی و با جزئیات مناسب طراحی شده است.	

� نقشــه ها فقــط شــامل ســامانه تهویــه پارکینــگ بــوده و کلیــه نقشــه های غیرمرتبــط فشــار 	
مثبــت، اطفــا و اعــالم( حــذف شــده اســت.

� توضیحــات غیرضــروری، جزئیــات غیرمرتبــط و نوشــته های انگلیســی تــا حــد امــکان حــذف یا 	
بــا زبــان فارســی جایگزین شــده اســت.

� محاســبات در قالــب جــدول، به صــورت خالصــه و در حداکثــر 3 صفحــه بــا واحدهــای مناســب 	
اعــداد ارائه شــده اســت.

� محاســبات براســاس 6 و 10 مرتبــه تعویــض هــوا در شــرایط نرمــال و حریــق و 75%-50% هــوای 	
تــازه در هــر حالــت انجــام شــده اســت.

� مســاحت و ارتفــاع ســقف لحاظ شــده در محاســبات بــا نقشــه ها مطابقــت داشــته و 	
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــورت اصول به ص

� ــاز 	 ــای ب ــرای پارکینگ ه ــده و ب ــاظ ش ــه لح ــامانه تهوی ــته، س ــای بس ــه پارکینگ ه ــرای کلی ب
ــه شــده اســت. محاســبات مربوطــه ارائ

� ظرفیــت و ســایز کلیــه کانال هــای افقــی و عمــودی در کنــار کلیــه مقاطــع آن بــا فرمت مناســب 	
ــده است. درج ش

� در کلیه مقاطع کانال های افقی و عمودی، سرعت پایین تر از 2400 فوت در دقیقه است.	

� کلیــه کانال هــای افقــی و عمــودی بــا مقیــاس واقعــی و انــدازه صحیــح و منطبــق بــا ســایز 	
منــدرج روی آن، ترســیم شــده اســت.

� نســبت مناســب عــرض بــه طــول کانال هــا )نســبت 1 بــه 6(، بــرای تمامــی مقاطــع رعایــت 	
شــده اســت.

� ــط 	 ــات توس ــه طبق ــده و در کلی ــرل ش ــف کنت ــات مختل ــودی در طبق ــای عم ــاق کانال ه انطب
ــی جداســازی شــده اســت. ــا ضخامــت کاف ــاری ب ــح معم مصال

� تداخــل کلیــه کانال هــای افقــی و عمــودی بــا تیــر، ســتون و ســایر عــوارض معمــاری، کنتــرل و 	
برطــرف شــده اســت.

� ــب 	 ــح مناس ــط مصال ــگ، توس ــر پارکین ــای غی ــور از فضاه ــورت عب ــی درص ــای افق کانال ه
ــت. ــده اس ــته ش ــح آن نوش ــازی و توضی جداس
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� ــن 	 ــال باعــث کاهــش ای ــور کان ــت شــده و عب فواصــل مجــاز شــهرداری در پارکینگ هــا، رعای
فواصــل نشــده اســت.

� درصــورت عبــور کانــال از رمــپ، از روی کانــال دیگــر و جابه جایــی رایــزر، نمــای جانبــی و جزئیات 	
مناســب آن ارائه شــده اســت.

� دمپرهــای موتــوردار در فضــای مناســب جانمایــی شــده و در کنــار آن هــا توضیــح یــا عالمــت 	
مناســب درج شــده اســت.

� ظرفیت کلیه فن ها و تراست جت فن ها در کنار آن ها روی نقشه قید شده است.	

� ــی و 	 ــی در طراح ــای اجرای ــده و محدودیت ه ــیم ش ــی ترس ــورت واقع ــا به ص ــاد فن ه ابع
ــت. ــده اس ــرار داده ش ــر ق ــی آن مدنظ جانمای

� کلیــه برندهــا و مدل هــای تجــاری از نقشــه ها و محاســبات حــذف شــده و فقــط مشــخصات 	
هوادهــی یــا تراســت فــن ذکــر شــده اســت.

� ــا ظرفیــت حداقــل 50% ظرفیــت کل در نظــر گرفتــه شــده 	 ــرای کلیــه سیســتم ها دو فــن ب ب
اســت.

� درصــورت اســتفاده از فــن داخــل کانالــی یــا طراحــی خــاص، جزئیــات اجرایــی )نمــای جانبــی 	
یــا ایزومتریــک( واضــح ارائــه شــده اســت.

� ــده 	 ــر ش ــبات ذک ــه ها و محاس ــا، در نقش ــه و جت فن ه ــای تخلی ــار فن ه ــارت 300F در کن عب
اســت.

� بــرای کلیــه فن هــا دسترســی مناســب جهــت تعمیــرات و نگــه داری درنظــر گرفتــه و در نقشــه 	
نمایــش داده شــده اســت.

� فواصــل مجــاز بیــن فن هــای تخلیــه و هــوای تــازه، فــن تخلیــه و دیــوار ســاختمان اصلــی، 	
همســایه و ســطح زمیــن رعایــت شــده اســت.

� تعــداد و پراکندگــی مناســب دریچه هــای تخلیــه و هــوای تــازه در ســامانه های کانالــی، رعایــت 	
ــده است. ش

� ــا 	 ــی دریچه هــا ب ــرای فضــای پارکینــگ دریچــه درنظــر گرفتــه شــده و تداخــل احتمال تنهــا ب
معمــاری مرتفــع شــده اســت.

� بــرای پارکینگ هــا بــا مســاحت ناخالــص بــاالی 2000 مترمربــع، زون بنــدی به صــورت اصولــی 	
انجــام شــده اســت.

� درصــورت اســتفاده از پــرده دود، ابعــاد و جانمایــی مناســب پرده هــای دود لحــاظ و تداخــل 	
کانــال بــا پــرده مرتفــع شــده اســت.

� درصورت زون بندی، هر زون سیستم مجزا دارد.	



ش محاسبات هیدرولیکی
گزار
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اطالعات پروژه

نام مالک یا نام پروژه:

شماره پرونده شهرسازی:

شماره پرونده آتش نشانی:

تاریخ تنظیم و ارسال گزارش:

متراژ کل زیربنا:

کاربری های پروژه:

متراژ بزرگترین طبقه:

سیستم های اطفای به کاررفته:

نرم افزار محاسبه:

شرکت ارسال کننده مدارک:

نام مهندس محاسب:

شماره پروانه نظام مهندسی:

بـرای هـر پـروژه باید حداقـل 3 ناحیه طراحی درنظرگرفته، محاسـبه شـده و دورتریـن ناحیه طراحی 
ازنظـر هیدرولیکـی بـرای محاسـبه هدپمـپ و پرمصرف ترین ناحیه ازنظـر دبی جهت محاسـبه دبی 

پمپ انتخابـی مدنظر قـرار گیرد.
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خالصه اطالعات نهایی محاسبات هیدرولیکی

تعداد زون اطفا در ارتفاع

تعداد زون اسپرینکلر در هر طبقه

تعداد لوله های ایستاده

تعداد دهلیزهای پلکان

ناحیه طراحی 4ناحیه طراحی 3ناحیه طراحی 2ناحیه طراحی 1

طبقات و محل ناحیه طراحی

کاربری

گروه خطر

مساحت )مترمربع(

)gpm/ft2( چگالی آب لحاظ شده

نوع اسپرینکلر

ضریب پاشش اسپرینکلر

)ft2( مساحت یک اسپرینکلر

)psi( فشار اسپرینکلر با حداکثر مصرف

)gpm( دبی اسپرینکلر با حداکثر مصرف

)psi( تعداد اسپرینکلرهای فعال در ناحیه

)gpm( دبی کل سیستم اسپرینکلر ناحیه

)psi( فشار کل سیستم لوله ایستاده

)gpm( دبی سیستم لوله ایستاده

)psi( فشار موردنیاز سیستم لوله ایستاده

)gpm( دبی موردنیاز کل سیستم اطفا

)psi(  افت فشار دورترین مصرف کننده

)lit( حجم مخزن ذخیره آب

)gpm( دبی)hr/m3( دبی)psi( هد)m( هد

مشخصات آب دهی پمپ انتخابی نهایی

محل نصب پمپ انتخابی

فهرست شدهنوع پمپ
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ناحیه 1:

محل ناحیه )طبقه(ـ  گروه خطر ناحیه طراحی
تصویر ناحیه طراحی روی نقشه

ناحیه طراحی 2:

محل ناحیه )طبقه(ـ  گروه خطر ناحیه طراحی
تصویر ناحیه طراحی روی نقشه

ناحیه طراحی 3:

محل ناحیه )طبقه(ـ  گروه خطر ناحیه طراحی
تصویر ناحیه طراحی روی نقشه

نمونه تصویر:
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