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  دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها

  ساختمان هاي به ارتفاع سه طبقه روي پیلوت اجراي سیستم آب آتش نشانی با لوله به

صب جعبه آتش نشانی به صورت یک طبقه در میان شروع از همکف اینچ و ن 5/1قطر 

  .می باشد

  طبقه روي  3با ارتفاع بیش از  يسا ختمان ها

  اینچ و هوزریل  1والو وکوپلینگ ) 1-2(و ) 1-1(متعلقات جبه آتش نشانی براي بندهاي

  .با لوله الستیکی فشار قوي و سرنازل شیر دار سه حالته می باشد

 شی آب آتش نشانی سالن هاي اجتماعات ، انبارها ، واحـد هـاي تجـاري و    سیستم لوله ک

جنـب در و خـارج از    Fصنعتی زیر نظر کارشناسان آتش نشانی انجام شود نصـب جعبـه   

ساخت با متعلقات لوله نواري و داخل سالن ها بـا متعلقـات لولـه السـتیکی فشـار قـوي و       

بـا   Fنصـب جعبـه   . ( گر سـی متـر  از یکـدی  Fهوزریل صورت گیرد حداکثر فاصله جعبه 

  )متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نشر کارشناسی آتش نشانی 

           کـد روي  ( امتداد لوله اصـلی آب نشـانی از پشـت بـام تـا پـائین تـرین ارتفـاع سـاختمان

و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخیره هوائی آب آتش نشانی مستقر در پشت ) فونداسیون

ایز لوله اصـلی و ظرفیـت منبـع نظـر کارشـناس آتـش نشـانی و دبـی         بام ضروري است س

دقیقه تا زمان رسیدن نیروي عملیاتی آتش نشانی در نظـر گرفتـه    10خروجی براي مدت 

اتمسفر فشار بـراي   3می شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتیک جهت تامین حداقل 

  .هر یک از سر نازل ها

 دي ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفیت متناسب با انبارها، واحدهاي صنعتی، تولی

محل و چاه و سیستم پمپاژ با رله اتوماتیک باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراري 

  )زیر نظر کارشناس آتش نشانی (جهت مواقع ضروري و قطع برق 
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  بـراي مجتمـع هـاي مسـکونی، تجـاري     ) شیر ایستاده آتش نشانی (هیدرانت آتش نشانی ،

  .صنعتی و اداري زیر نظر کارشناس آتش نشانی مشخص می گردد

 زیـر نظـر کارشناسـان     و خشـک  )سیسـتم اسـپرینکلر  ( دستی  سیستم آب افشان اتوماتیک

  .آتش نشانی مشخص می گردد

  دستورالعمل مربوط به خاموش کننده دستی و چرخ دار آتش نشانی

  کیلــویی دي اکســید کــربن  6نصــب خــاموش کننــده)CO2 ( جــاور تــابلو اصــلی بــرق م

  .ضروري است

    نصب خاموش کننده پودر و گاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباري ها و داخـل هـر

  .واحد تجاري ضروري است 

 سیستم اطفاء حریق اتوماتیک زیر نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص گردد.  

      نشـانی در  تعداد و نوع خاموش کننده هاي دستی و چـرخ دار توسـط کارشناسـان آتـش

  .مرحله پایانی کار مشخص گردد

  دستورالعمل مربوط به موتورخانه تاسیسات

 در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زیر در براي موتورخانه  

 در نظر گرفتن تهویه به تناسب حجم موتورخانه  

 کلیه دیگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمینان باشند  

  لوله مخصوص عبور نمایندسیم کشی هاي برق بصورت توکار یا از داخل.  

 روشنائی ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.  
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 موتورخانه تاسیسات به تجهیزات ایمنی و آتش نشانی زیر نظر کارشناس مجهز گردند.  

 مجهز به کف شوي باشد  

  فضاي موتورخانه بصورت فضاي پرت منظور شود 1-3حداقل. 

  ضوابط مربوط به موتورخانه تاسیسات

 نه تاسیسات خارج از زیربنا و در صورت عدم امکان ، مجاور یک جبهه طراحی موتورخا

  .به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود

    موتورخانه تاسیسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قـرار نگیـرد و

  .در صورت عدم امکان ، دیوار مشترك بین آنها مقاوم حریق باشد

 مستقل براي لوله هاي تاسیسات کابلهاي برق و دودکشها در نظر گرفته شود داکت.  

  دستورالعمل ایمنی در مورد ، لوله هاي دودکش ساختمان

 در نظر گرفتن لوله دودکش مجزا جهت هر منبع حرارتی تا پشت بام  

  نصب کالهک)H (بر روي لوله هاي دودکش در پشت بام  

 ع حرارتی به شرح ذیل در نظر گرفته شود سایز لوله هاي دودکش براي هر منب  

  سانتی متر 10قطر داخلی لوله دودکش : بخاري گازي معمولی ، هود آشپزخانه  

  سانتی متر 15شومینه، پکیج، آبگرمکن ، داخلی لوله دودکش  

  متربنا محل باید به سیستم حرارت مرکزي مجهز باشد60زیر : توجه
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 اسیسات لوله یا کانال با سـایز متناسـب در نظـر    جهت دیگر منابع حرارتی با نظر مهندس ت

  .گرفته شود

 هر بخاري و یا سایر وسایل گاز سوز باید به یک دودکش مجزا مجهز گردد.  

  متر از سطح پشت بـام بـاالتر بـوده و از دیـواره      1انتهاي کلیه دودکش ها بایستی حداقل

  متر فاصله داشته باشد 1هاي جانبی نیز حداقل 

 ع براي خروج لوله هاي دودکش استفاده کردامیتوان از درز اتقطبه هیچ عنوان ن.  

  )بصورت رفت و برگشت (صب پله فراردستورالعمل ایمنی در خصوص ن

  که درب آنها در معرض قفل ... مسیر دسترسی به پله فرار از داخل اتاق خوابها، انباریها و

  .شدن باشد نبایستی در نظر گرفته شود

  بطرف پله فرار باز گردددرب پله فرار بایستی  

 حداقل یک ضلع پله فرار به هواي آزاد مرتبط باشد  

 به طرف پله فرار و تا فاصله یک متري فرار هیچگونه پنجره باز نگردد  

 در مسیر خروج ، عالئم خروجی اضطراري نصب گردد.  

 پله فرار بایستی از پشت بام تا طبقه همکف ادامه یابد.  

  سـانتی متـر در نظـر     28حـداقل  ) کـف پلـه  (نتی متر و پاخور سا 18ارتفاع هر پله حداکثر

  .گرفته شود 

 عرض پله ها و پاگردها و مسیر راه خروج نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد. 
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  دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري 

  دیوارهاي مسیر دسترسی اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود ایستا بدون هیچگونه

و به در دود بند خود بسته شو مجهز ) بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد ( منفذ باشد 

گردد و نصب کوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلکان و جانپناه 

متر اجراء و نصب روشنائی  5/1دستگاه پلکان مشرف به نورگیر به ارتفاع حداقل 

  .شارژ و رله اتوماتیکولت تغذیه از باتري با  12اضطراري 

  نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسیر خروج در ارتفاع حداکثر

  :متر از کف تمام شده با مشخصات ذیل  8/1

  ولت تغذیه از باتري با شارژر و رله اتوماتیک یا شبرنگ  12بصورت نوردار با روشنائی

  .متناسب با مسیر خروج

  ه ، داکت و نورگیر و بازشوهادستورالعمل مربوط به جانپنا

  سانتیمتر از کف تمام شده اطراف پشت بـام ، تـراس،    80احداث جانپناه با ارتفاع حداقل

بالکن ، دستگاه پله ، اطـراف داکـت هـاي واقـع در پشـت بـام ، پرتگـاه هـا و پشـت بـام           

  .دطبقه به باال موزایک فرش شود و از آسفالت و ایزوگام استفاده نشو 6ساختمان هاي 

    استفاده از شیشه یا اشیاء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمی باشد و در صـورت اسـتفاده

  .سانتیمتر از یکدیگر باشد 10از نرده حفاظ ها بصورت عمودي و با فاصله حداکثر 

 استفاده از کوپل طلق دار به جاي شیشه در قسمت نورگیر باالي خرپشته  

 شیشه استفاده گردیده بایستی زیر نورگیر از  در صورتیکه جهت نورگیر سقف خرپشته از

  .قسمت داخل توري مناسب نصب گردد
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 دیوارهاي جانبی داکت ها مقاوم حریق و بدون درز اجرا گردد.  

 از خط الراس تالقی دو دیوار جانبی با فاصله حداقل یک متر، : پنجره دامت هاي نورگیر

متـر از کـف    5/1با ارتفاع حـداقل  فاصله دو پنجره مجاور حداقل یک متر، زیر پنجره ها 

میلیمتـري ، پنجـره    6تمام شده ، شیشـه هـا دوجـداره و شیشـه داخلـی از نـوع سـکوریت        

متر مربع و  4آشپزخانه ثابت ، حداقل مساحت نورگیري براي ساختمان هاي تک واحدي 

  :مترمربع با در نظر گرفتن فرمول  7براي ساختمان هاي چند واحدي 

S= N× (0.3)(R) × (0.2)(K)  

S  = ، مســاحتN  = تعــداد طبقــاتR  = ، پنجــره غیــر از آشــپزخانهK  = تعــداد پنجــره

  آشپزخانه 

  در صورت استفاده از شیشه جهت رفع مشرفیت ، شیشه ها بصورت فیکس باشد در قالب

فلزي با دوربندي کامل و نـوار دور شیشـه نصـب شـوند و در صـورت اسـتفاده از شیشـه        

  .با استحکام الزم در محل خود مستقر گرددسکوریت بطور اصولی و 

 عدم استفاده از شیشه در قسمت کتیبه باالي درب اصلی ورودي به واحدها.  

  دستورالعمل مربوط به آسانسور

 رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط به آسانسور  

       عدم عبور هرگونه لوله هاي تاسیسات آب سرد ، گرم ، دودکـش هـا، لولـه هـاي گـاز و

  )بجز تجهیزات آسانسور( ي برق از داخل چاه آسانسورکابل ها

 نصب قفل سویچی روي دریچه زیر کف موتورخانه و در اتاق موتورخانه آسانسور  
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  سانتیمتر روي پنجـره و روزانـه هـاي اتـاق      2*2نصب مشبک فلزي با خانه هاوي به ابعاد

  موتورخانه آسانسور

    ن گوشـی ، متحـرك ، زنـگ خطـر ،     کابین آسانسور به در، آیفون ثابـت روي بدنـه بـدو

  .ولت تغذیه از باتري با شارژر رله اتوماتیک مجهز گردد 12تهویه ، روشنایی 

  از قبیل گاورنر، پاراشوت ، میکروسوئیچ ( در نظر گرفتن تجهیزات کامل ایمنی آسانسور

  )هاي کنترل کننده 

 ه روزنه اجرا گردددیوارهاي جانبی چاه آسانسور خود ایستا و مقاوم حریق بدون هیچگون  

          در نظر گرفتن چاه ارت و اتصـال اسـکلت فلـزي چـاه ، کـابین ، قـاب وزنـه ، تجهیـزات

  .اهم 5موتورخانه و کلیه قسمت ها به سیستم ارتینگ با مقاومت حداکثر 

 اخذ تایید از شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران.  

  نصب تابلو هشدار دهنده داخل کابین با مشخصات ذیل:  

  نزمینه آبی رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض یک سانت در پیرامو -سانت 20×30ابعاد 

  .نوشته متن به رنگ سفید -تابلو

  .در زمان حریق به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد: متن تابلو 

  ضوابط مربوط به آسانسور

 توسـط دربهـاي    آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحی گردد لذا راهرو طبقات باید

ضد گسترش حریق محفوظ گـرد تـا از نفـوظ دود و آتـش بـه چـاه آسانسـور بـه عنـوان          

  .دودکش جلوگیري شود 
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         چاه آسانسور تا روي فونداسیون ساختمان امتـداد یابـد و بـه یـا در صـورت قـرار داشـتن

فضاي آزاد زیر چاهک آسانسور، یک ستون زیر ضربه گیرهاي چاهک با تامین ایستائی 

  .هزار نیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شودپنج 

  سانتیمتر باشد  150*150ابعاد مفید چاه آسانسور حداقل.  

  در چاه آسانسور داخل موتور خانه تاسیسات قرار نگیرد  

        60*80در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانـه آسانسـور، دریچـه بـه ابعـاد حـداقل 

  .جانبی با بازشو به بیرونسانتیمتر زیر کف موتور خانه روي دیوار 

  به چاه آسانسور بجز در ورودي به چـاه و دریچـه مـورد    ) روزنه ، دریچه (هرگونه بازشو

  .غیر مجاز است 4-5بند 

  نصب و اجراي دستگاهblak out  

  اصول استاندارد مربوط به آسانسوررعایت کلیه.  

  حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضالب

        قبل از آغاز عملیات حفاري چاه ها و مجاري آب فاضـالب بـه ویـژه در حفـر چـاه هـا و

مجاري آب فاضالب به ویژه در حفر چاه هاي دستی ، باید بررسیهاي الزم در خصـوص  

وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی ، فاضالبها ، پی ها ، جنش خاك الیه هاي 

ق ریـال گـاز ، تلفـن و نظـایر آن بـه عمـل آیـد و در        زیم نو تاسیسات مربوط به آب ، بر

صورت لزوم با سازمانها ذیربط تماس برقرار گردد ، محل حفاري نیز بایـد طـوري تعیـین    

شود که به هنگام کـار، خطـر ریـزش یـا نشـت قنـات و فاضـالب مجـاور یـا برخـورد بـا            

  .تاسیسات یاد شده وجود نداشته باشد
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 لیات حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضالب ، باید هـر  به منظور ایجاد تهویه کافی د عم

نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که براي سالمتی افرا مضر است ، به طریق 

مقتضی از محل کار خارج شود و در صورت لزوم بایـد کـارگران بـه ماسـک و دسـتگاه      

  .رسدهاي تنفسی مناسب مجهز شوند تا همواره هواي سالم به آنها ب

     کلیه افرادي که فعالیت آنها با عملیات حفاري چاه ها و مجـاري آب و فاضـالب مـرتبط

  .است باید متناسب با نوع کار از وسایل حفاظت فردي استفاده نمایند

     مقنی قبل از ورود به چاه براي عملیات چاه کنی ، باید طناب نجـات و کمربنـد ایمنـی را

  .ر باالي چاه در نقطه ثابتی محکم نموده باشدبخود بسته و انتهاي آزاد طناب را د

        پس از خاتمه کار روزانه ، دهانه چاه ها بـا صـفحات مشـبک مقـاوم و مناسـب و مطمـئن

  .پوشانده شود

  دستور العمل مربوط به برق و روشنائی اضطراري ساختمان

  مقررات ملی ساختمان ایران رعایت گردد 13سیستم برق بر اساس مبحث  

 جاور در اصلی داخل واحد در نظر گرفته شودتابلوي، برق م.  

       حمـام و  ( تابلوي برق حداقل مجهز به فیوز مینیـاتوري مسـتقل بـراي سـرویس بهداشـتی

  باشد... کولر  -اطاق خواب ها -سالن –آشپزخانه –) توالت 

  هر یک از تابلوهاي برق به کلید قطع برق در صورت نشت جریان)fi  (مجهز گردد  

 اي سیستم برق از داکت هاي مستقل یا داخل دیوار عبور نمایندکابلها و لوله ه.  

 در نظر گرفتن سیستم ارتینگ و صاعقه گیر  
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  ولت تغذیه از باتري با شارژ و رله اتوماتیک براي دستگاه پله  12در نظر گرفتن روشنائی

و مسیر اضطراري ، کابین آسانسور، زیرزمین هاي فاقد نـور طبیعـی ، سـالن اجتماعـات ،     

وتورخانه ، مجتمع هاف واحدهاي تجاري، مجتمع هاي تجاري، بیمارستان ها ، کتابخانه م

  ...ها و موزه ها و هتل ها 

      سیستم برق اماکن مرطوب از قبیل استخر و محوطه مربوط از کف تمـام شـده تـا ارتفـاع

 متـر در  2/2ولت و از ارتفاع باالي  220ولت و عدم بهره برداري از  12متر بصورت  2/2

  .ولت از نوع حفاظت شده در نظر گرفته شود 220صورت بهره برداري از 

  دستورالعمل مربوط به دستگاه پله اضطراري

      دیوارهاي مسیر دسترسی اضطراري و دستگاه پله اضطراري خـود ایسـتا بـدون هیچگونـه

و به در دود بند خود بسته شو مجهـز  ) بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد ( منفذ باشد 

ردد و نصب کوپل طلق دار همـراه بـا فـن مناسـب در سـقف دسـتگاه پلکـان و جانپنـاه         گ

متـر اجـراء و نصـب روشـنائی      5/1دستگاه پلکان مشـرف بـه نـورگیر بـه ارتفـاع حـداقل       

  ولت تغذیه از باتري با شارژ و رله اتوماتیک 12اضطراري 

    اع حـداکثر  نصب عالئم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسـیر خـروج در ارتفـ

  :متر از کف تمام شده با مشخصات ذیل  8/1

  تیک یـا شـبرنگ   ولت تغذیه از باتري با شارژر و رله اتوما 12بصورت نوردار با روشنائی

  .متناسب با مسیر خروج 
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  دستورالعمل ایمنی خاموش کننده هاي دستی

  باشددر کلیه ساختمانهاي مسکونی نصب خاموش کننده در قسمتهاي ذیل الزامی می  

  هر کدام یکدستگاه خاموش کننده دي اکسید کربن چهار کیلویی: واحدهاي مسکونی  

  نصب یکدستگاه خاموش کننده دي اکسید کربن شش کیلویی: تابلوهاي برق اصلی  

  مترمربـع نصـب یکدسـتگاه خـاموش کننـده       100بـه ازاي هـر   : پارکینگ ها و زیرزمینها

  پودري شش کیلویی

  تعداد و ظرفیت خاموش (موش کننده پودري و دي اکسید کربن نصب خا: موتورخانه ها

  )کننده ها توسط کارشناسان آتش نشانی در مرحله پایانکار تعیین می گردد

  :دستورالعمل ایمنی در خصوص پلکان عمومی

 بسته شو از سایر بخش ها مجزا شود پلکان عمومی با درب ایزوله دود خود.  

 یچ قسمت از طول مسیر کاهش یابدعرض پله ها و پاگردها نباید در ه.  

  بهتر است دیواره هاي . (اطراف پلکان عمومی ابتدا سیمان اندود و سپس گچکاري گردد

  )اطراف پلکن با مصالح بتن آرمه اجرا گردد 

  سانتی متر در نظر گرفته شود  17ارتفاع هر پلکان.  

 سانتی متر در نظر گرفته شود 30) پلکان( پاخور.  

 سانتی متر و در صورتیکه تعـداد واحـدها در سـاختمان از     110پلکان  حداقل عرض مفید

  .سانتی متر در نظر گرفته شود 140واحد بیشتر باشد بایستی حداقل عرض پله  10
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  در قسمت خرپشته پلکان عمومی بایستی حداقل سه طرف پنجره نصب و بر روي یکی از

  .پنجره ها تهویه مناسب تعبیه گردد

 داخـل آن  ) عمـومی  ( سـانتی متـر و فاصـله حفـاظ      80عمومی حداقل  ارتفاع نرده پلکان

  .سانتی متر در نظر گرفته شود  10بایستی حداکثر 

 استفاده از کوپل طلق دار به جاي شیشه در قسمت نور گیر باالي خرپشته  

  سقف خر پشته از شیشه استفاده گردیده بایستی زیر نورگیر از در صورتیکه جهت نورگیر

  .توري مناسب نصب گرددقسمت داخل 

  مایـد ، بایسـتی   تعداد واحدهاي هر طبقه در ساختمان از چهار واحد تجاوز ندر صورتیکه

  .ختمان طراحی و اجرا گردداسپلکان دوم نیز در 

  ایمنی سیستم اعالم حریق اتومات  دستورالعمل

  ارتفـاع   واحد و یـا  12بیش از ( در کلیه ساختمان هاي اقامتی ، تجاري و اداري مسکونی

نصـب سیسـتم اعـالم حریـق اتومـات      .. و سینماها و کتابخانـه هـا و   ) متر مربع 18بیش از 

نقشه هاي اجرایی آن تا مرحله سـفتکاري سـاختمان ، بایسـتی بـه تاییـد      ( الزامی می باشد 

  )کارشناسان سازمان آتش نشانی برسد 

 سیستم اعالم حریق بایستی در کلیه قسمتهاي ساختمان نصب گردد 

 و آژیر در ساختمان هاي اقامتی بایستی در قسـمت پـذیرش   )کنترل پنل ( ستگاه مرکزيد

نصب گردند و در ساختمان هاي مسکونی دستگاه مرکـزي در پیولـت و آژیـر در مـابین     

در صـورتیکه سـاختمان اداري سـرایدار باشـد بهتـر اسـت دسـتگاه        ( طبقات نصب گردد 

 )مرکزي در محل استقرار سرایدار نصب گردد 



١٤ 
 

 این سیستم باید طوري طراحی گردد که در موقع قطع برق ، قادر به ادامه کار باشد  

 عالوه بر سیستم فوق بایستی شاسی اعالم حریق دستی نیز در طبقات نصب گردد  

  مترمربع زیر بنا بـا کـاربري پارکینـگ و انبـاري مسـکونی       185بیش از (زیرزمینهاي در (

  .بایستی این سیستم نصب گردد

 کتورها بایستی متناسب با محل در نظر گرفته شوندنوع دت.  

  :دستورالعمل مربوط به سیستم اعالم حریق 

       هر یک از ساختمان ها که نیاز به راه دسترسی اضطراري یـا پلـه اضـطراري داشـته باشـند

ساختمان هاي صنعتی ، انبارها ، عمومی، اداري سینماها و سالن هاي اجتماعات ، مراقبتی 

  .امتی ، عمومی ، مجتمع هاي تجاري و اماکن پر مخاطره ، درمانی، اق

 قبل از اجراء ضروري است طرح سیستم اعالم حریق به تایید سازمان آتش نشانی برسد  

نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلی ساختمان در معـرض   

  :دید با مشخصات ذیل 

  یک سانت در پیرامون تابلو سانت زمینه آبی و نوار شبرنگ سبز به عرض 40*30ابعاد  

 نوشته متن به رنگ سفید  

  به محض شنیدن آژیر عمومی اعالم حریق در اسرع وقت با حفـظ خونسـردي   : متن تابلو

  .محل واحد خود را ترك نموده و از مسیر دستگاه پله از ساختمان خارج گردید
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  دستورالعمل مربوط به نازك کاري و دکوراسیون داخلی ساختمان

 و دستگاه پله اضطراري داخل راهروها ) از قبیل موکت( تفاده از مواد قابل اشتعالعدم اس

 .و یا ایستگاه هاي ورودي واحدها و سقف

   عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسیون و نازك کاري سالن هاي اجتماعـات

  .سینماها و راه هاي دسترسی اضطراري در کلیه ساختمان ها ،

  ه مسیر و دستگاه پله اضطراريضوابط مربوط ب

  طبقه روي پیلوت دستگاه پله اصـلی بعنـوان دسـتگاه     9متر یا  30حداکثر ارتفاع ساختمان

پله اضطراري مد نظر قرار گیرد ، به نحوي که دسـتگاه پلـه از ایسـتگاه مشـترك ورودي     

  .واحدها و آسانسور در طبقات کامالً جداسازي گردد

  بـا  ) تعـداد واحـدها در طبقـه    * یک متـر مربـع   + تر مربع سه م (مساحت ایستگاه مشترك

  .مصالح ساختمانی و درب ایزوله دود خود بسته شو جداسازي گردد

  طبقـه روي پیلـوت ضـروري اسـت دو دسـتگاه پلـه        9متر یا بیشتر از  30از ارتفاع بیش از

گاه پلـه  بنحوي در نظر گرفته شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشند یکی از دسـت 

ها با فاصله از دستگاه پله دیگر و در ضلع مجاور فضاي آزاد بوده و به در ایزوله دود خود 

  .بسته شو مجهز گردد

  طبقـه   4واحد ، ساختمان هاي بـا   8طبقه روي پیلوت و هر طبقه شامل  3ساختمان هاي با

هـر طبقـه    طبقه روي پیلـوت و  5واحد و ساختمان هاي با  6روي پیلوت و هر طبقه شامل 

ک واحد در هر طبقه طبقه روي پیلوت و بیشتر حتی با ی 6واحد و ساختمان هاي  3شامل 

  .می شوندمشمول بند اول 

 براي ساختمان هاي خاص طبقه نظر کارشناس سازمان آتش نشانی.  
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  دستورالعمل مربوط به نماي سنگ و شیشه

 شیشه از نوع سکوریت باشد  

  داخـل واحـدها در هـر طبقـه از کـف تمـام شـده         از پشت نما داخل ساختمان در قسـمت

  .سانتیمتر ضروري است 80اجراي جان پناه با مصالح ساختمانی به ارتفاع حداقل 

      ضخامت شیشه متناسب با ابعاد شیشه در نظر گرفته شده و براي فرم شیشـه هـر شـش متـر

  .ارتفاع یک ژوئن دو سانتی اجراء گردد

 گیرد و اسکوپ کامل شود هر سه متر ارتفاع سنگ روي نیشی قرار.  

 فرم شیشه محکم و فیکس اجراء گردد.  

 سنگ هاي روي درپوش ها کامالً رولپالك گردند.  

   در محل تقاطع دیوارهاي جدا کننده با فرم نماي شیشه به منظور ممانعت گسترش حریـق

از دو فضاي مجاور به یکدیگر از پشت نماي شیشه به عرض حداقل یک متـر بـا مصـالح    

  .مقاوم حریق احداث گردد ساختمان

         فضـاهاي جـدا از یکــدیگر واقـع در پشــت نمـاي شیشـه ، نســبت بـه یکــدیگر بـا مصــالح

  .ساختمانی غیر قابل اشتعال کامالً جداسازي شوند

  


