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  )حفاظت ساختمانها در مقابل حريق(بر اساس مبحث سوم مقررات ملي ساختمان

واحد فني سازمان آتش نشاني:كننده تهيه  



  

ا بايد دست كم مقررات ملي ساختمان هر طبقه يا هر بخش از يك طبقه در هر بنمبحث سوم براساس ضوابط -1

  :خاص ذيل ور از هم داشته باشد مگر در موارددو راه خروج مجزا و د

 .مرتبط باشد يا حياط واحد مسكوني از طريق يك درگاه خروج ، مستقيماً به خيابان)الف

ساعت مقاوم حريق و بدون بازشو از  يك  واحد مسكوني داراي يك پلكان مختص به خود بوده كه با موانع)ب 

  .خشها جدا شده باشد ديگر ب

واحد مسكوني ، مستقيماً به يك پلكان خارجي كه حداكثر به دو واحد مسكوني واقع در يك طبقه اختصاص دارد )ج

 .دسترسي داشته باشد

واحد مسكوني  4متر ، با حداكثر  18طبقه باالتر از همكف ، به ارتفاع حداكثر  5هر بناي آپارتماني با حداكثر -2

 .شرط تطبيق با ضوابط ذيل مي تواند فقط يك پلكان خروج داشته باشددر هر طبقه به 

اشد و درهاي حريق پلكان خروج توسط موانع حريق با حداقل يك ساعت مقاومت ، كامالً دور بندي شده ب )الف

يك ساعت محافظت حريق ، تمام بازشوهاي واقع بين دوربند پلكان و ان بنا را محافظت خود بسته شو با نرخ 

  .ندكن

  .طبقه پايين تر از تراز تخليه خروج ادامه نداشته باشد ماز ني بيش ،پلكان خروج  )ب

راهروهايي كه بعنوان دسترس خروج مورد استفاده واقع مي شوند، حداقل يك ساعت مقاومت حريق داشته  )ج

  .باشند

  .نباشدمتر بيشتر  10فاصله عبوري بين در ورودي هر واحد مسكوني تا پلكان خروج از  )د

  .ساعت نرخ مقاومت حريق باشد4/3حداقل داراي و افقي جدا كننده واحد مسكوني ، ساختارهاي قائم )هـ 

ه نحوي دوربندي و محافظت گردد كه از بهر راه خروج  قائم كه طبقات يك بنا را به هم مربوط مي كند بايد  -3

 .ري به عمل آيدگسترش آتش، دود و گازهاي سمي از طبقه اي به طبقه ديگر جلوگي

طبقه و بيشتر بايد حداقل دو ساعت مقاومت حريق را دارا  4ساختارهاي جداكننده خروج در بناهاي با ارتفاع -4

  باشند و به طور كامل دوربندي و مجزا شوند

  نورگيري پلكان خروج از طريق نورگيرهاي بسته مجاز نخواهد بود-5

  

  

  



مـــــــــــــــــتر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــداکثر 

  

  
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

نفر در نظر گرفته  30تمامي راهروهايي كه بعنوان دسترسي خروج براي تخليه افرادي با تعداد بيش از -6

شوند بايد توسط ساختاري با حداقل يك ساعت مقاومت حريق از ديگر بخشهاي بنا مجزا شده و درهايي كه به 

 .دقيقه محافظت حريق باشند 20كم دست آنها باز مي شوند داراي زمان 

 

  

 

  

  

  



مــــــــــــــــــتر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداکثر 

  

براي جلوگيري از گسترش آتش و دود، نازك كاري ديوارها و ) پلكان خروج، گذرگاه خروج، خروج افقي(در تمام خروجها -6

  .سقفها فقط با مصالحي اجرا گردد كه مقاومت الزم در برابر حريق را داشته باشد

  :وانند به عنوان خروج محسوب شوند كه داراي مشخصاتي به شرح زير بودهفقط آن دسته از پلكانهاي خارجي مي ت- 7

جدا شده و از نزديكترين ساختار آنها توسط ديوار  با زمان حداقل دو ساعت مقاوم حريق از فضاهاي داخلي ) الف

  .متر فاصله داشته باشد 3بازشو حداقل 

به بام بخش ديگري از بنا يا بام بناي مجاور كه ساختار مقاوم حريق و راه خروج ايمن و پيوسته اي دارد ) ب

  .ارتباط داشته باشد

  .به منظور پيشگيري از سقوط متصرفان ، داراي دوربند يا نرده جانپناه محكم و با ارتفاع مناسب باشند)ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خروج بايد از لحاظ تعداد به حداقل مورد نياز محدود شده و تمام آنها با بازشوهاي واقع در دوربندهاي -8

  درهاي مقاوم حريق خود بسته شو محافظت شوند



  

  ايجاد هر گونه روزنه نفوذي در دوربندهاي خروج بغير از موارد زير مجاز نخواهد بود-9

  .عبور لوله هاي مربوط به شبكه آتش نشاني )الف

  ه فضاي خروجعبور لوله هاي برق ويژ)ب

عبور كانالهاي هوا و ديگر تجهيزات الزم در مواردي كه تراكم هوا و ايجاد فشار مثبت در درون دوربند خروج )ج

  ضروري اعالم شده باشد

فاصله قائم بين تراز كف (براساس ضوابط مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ، هر بنايي كه ارتفاع آن -10

متر  23از ) تراز پايين ترين سطح قابل دسترسي براي ماشين هاي آتش نشاني باالترين طبقه قابل تصرف ، تا 

    .ند محسوب مي شودلبيشتر باشد عمارت ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختمان بلند مرتبه

  .سانتيمتر عرض مفيد باشند 110داراي حداقل  در ساختمانهاي بلند، راههاي خروج بايد-11

  



  

ين متابخش از يك طبقه ، از جمله طبقات زير طبقه تخليه خروج در ساختمانهاي بلند براي هر طبقه ياهر -12

  .حداقل دو خروج مجزا و تا حدامكان دور از هم الزامي است

  .به روشنايي اضطراري مجهز باشنددرساختمانهاي بلند ، راههاي خروج بايد  -13

ضروري است هر  در ساختمانهاي بلند عالوه بر شبكه هشدار حريق ، نصب شبكه اعالم حريق نيز -14

د نيروي برق دوم كه همواره آماده استفاده است و حداقل يكي از آسانسورها را لساختمان بلند بايد به مو

مجهز باشد ظرفيت مولد نيرو بايد براي . براي ماموران آتش نشاني در هنگام حريق قابل استفاده مي نمايد

 .ده شده كافي و مناسب باشدكاركرد همزمان و تامين همه تجهيزاتي كه در زير نامبر

 شبكه روشنايي اضطراري) الف

 شبكه هاي هشدار و  اعالم حريق  ) ب

 پمپ هاي آتش نشاني ساختمان  ) ج

 تجهيزات ايستگاه كنترل مركزي  ) د

به گونه اي كه در صورت لزوم بتوان نيروي ( دست كم يكي از آسانسورهاي مربوط به هم طبقات بنا  ) ه

 ).منتقل نمودمورد نياز آن را به هريك آسانسورها 

 تجهيزات مكانيكي مانع دود در دور بندها     ) و

طول مسير دسترس خروج بايد در روي كف (متر مي باشد  30طول دسترس خروج در ساختمانهاي بلند حداكثر -15

سانتيمتر مانده به دورترين نقطه هر فضا تا وسط در  30و در طول محور مركزي راه عبور معمول و از فاصله 

  )ه گيري مي شودخروج انداز

  :تعاريف

  واقع در جداره هاي بيروني ساختمانها:درگاه خروج

  پلكاني كه حداقل از يك طرف در ارتباط مستقيم با فضاي آزاد باشد: پلكان خارجي



  

  

  

 

  مقاومت در  برابر آتش

  )ساعت(
1  2  3  4  

آجر توپر رسي با حداكثر 

  فضاي سوراخ آجر% 25
70mm 100mm 125mm    150mm  

  

 امت ديوار آجري بدون نازك كاريحداقل ضخ

 

 

  

  

 حداقل ضخامت ديوار با بلوك بتني

4 3 2 1 مقاومت در برابر آتش (ساعت)

160 135 110 70 ضخامت(ميليمتر)


