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 ١٤/٨/١٣٩١                                                                            ١٣٠٨٢٦رهشما
 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 ٨٥ سوزي مصوب ماده گيري و مبارزه با آتش نامه پيش به پيوست يك فقره آئين
پس از درج يك نوبت،  يدي دستور فرما.گردد درج در آن روزنامه ارسال ميقانون كار براي 

 دفتر روابط عمومي نامه چاپ شده به ينيوي آنسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حا
 .اقدام نمايند

 االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ
 

  درکارگاه هاسوزي آتشگیري و مبارزه با  نامه پیش آیین
 

 هدف و دامنه شمول
 ها سوزي درکارگاه آتش پيشگيري ومبارزه با نامه آييناصالح  هدف از بازنگري و

 هرچه يريشگي آن بمنظور پيروزرسان به )ي حفاظت فنعالي  شوراي١/٦/١٣٤٠صوب م(
ايمني و حفاظت  تأمين شتر از حوادث و صدمات منجر به خسارات جاني و مالي ويب

 قانون كار جمهوري اسالمي ٨٥ كه به استناد ماده باشد مينيروي انساني و منابع مادي 
 .  االجراست ههاي مشمول قانون كار الزمده و براي كليه كارگايايران تهيه گرد

 :فصل اول ـ تعاریف
  عبارت از يك سري عمليات شيميايي و اكسيداسيون سريع :1)حریق(آتش 

  .است) ٣در واكنشهاي گرمازا (٢اشتعال  مواد قابل زاي حرارت
. ي فيزيكي و شيميايي محل وقوع داردها زمينه بروز آتش نياز به :ماهیت آتش

 ش وجود چهار ـباشد ولي براي ايجاد آت    سوزي متعدد مي ؤثر در ايجاد آتشـمل ماصوالً عوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-Fire 
٢-Flammable Material 
٣-Exothermic Reaction 

 
براي تداوم (اي  هاي زنجيره رارت، مواد قابل اشتعال و واكنشـيژن، حـاكس: عامل
ش معروف است ضروري است و در صورت حذف حداقل يكي از آنها به هرم آتكه ) حريق

 . ممكن نيستادامه حريق
،حريقها بر حسب سوزي آتش به منظور پيشگيري و كنترل :بندي انواع آتش طبقه

 :شود مي بندي تقسيم طبقه ذيل ٦ماهيت مواد قابل اشتعال به 
عمولي نظير كاغذ، به معني آتش ناشي از سوختن مواد قابل احتراق م: Aآتش نوع 

 كه پس از سوختن خاكستر باشد مي و مواد پالستيكي ها الستيكوب، پارچه و بعضي ـچ
 .گذارند به جا مي
به معني آتش ناشي از سوختن مايعات قابل اشتعال مانند گريس، : Bآتش نوع   

 .باشد ميروغن، بنزين، قير، نفت، رنگهاي نفتي، حاللها و الکل 
سوختن گازها و مايعات يا مخلوطي از آنها است كه ي ازآتش ناش: Cآتش نوع 

 .  راحتي قابليت تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهريبه
 آتش ناشي از سوختن فلزات قابل احتراق نظير منيزيم، تيتانيوم،: Dآتش نوع 

 .باشد ميزيركونيوم، سديم، ليتيوم و پتاسيم 
 .دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي است ناشي از سوزي آتش: Eآتش نوع 
 يا آتش ناشي يا  آشپزخانهيهاي از سوختن روغنها و چربيبه آتش ناش: Fآتش نوع 

 .شود مي اطالق يياز دستگاههاي پخت مواد غذا
سوزي با توجه  آتش نظر خطر مكانها از: بندي انواع مكانها از نظر نوع خطرات حريق طبقه

 :شوند بندي مي  طبقه زير تقسيم٥ و نرخ حرارت آزادشده از آنها به به قابليت اشتعال، مقدار
ت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده ي با قابليشامل مکانها:  کم خطري مکانها ـ الف

مانند . شد بامترمربعلوگرم در ي ک٥٠  در آنها کمتر ازيا تراکم مواد سوختنيمحدود بوده 
 . ها ، مهمانسراها و هتلي، مساجد و اماکن مذهبمارستانهاي، بي، مسکوني اداريساختمانها

ت اشتعال و نرخ ي با قابليشامل مکانها: ١ با خطر متوسط گروه يمکانها ـ ب
لوگرم در ي ک١٠٠ تا ٥٠ن ي در آنها بيا تراکم مواد سوختنيحرارت آزاد شده متوسط بوده 

، ي معمولينند انبارهاما.  متر باشد٤/٢دمان کمتر از ي با ارتفاع چيا انبارهاي  مترمربع
 نگها، رستورانها يپارک

ت اشتعال و نرخ حرارت ي با قابليشامل مکانها: ٢ با خطر متوسط گروه يمکانهاـ  ج
لوگرم در ي ک١٥٠ تا ١٠٠ن ي در آنها بيا تراکم مواد سوختنيآزادشده متوسط بوده 

 و ي صنعتينبارهامانند ا.  متر باشد٤دمان کمتر از ي با ارتفاع چيا انبارهاي مترمربع
  ي و صنعتيدي تولي، کارگاههايتجار

ت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده ي با قابليشامل مکانها: ١ پرخطر گروهيمکانهاـ  د
 مانند ساختمانهاي .و سرعت گسترش باال بوده ليکن تراکم مواد سوختني در آنها پايين باشد

 ي کوچک موادشيميايي و آزمايشگاههاـ آموزشي، مخابراتي، امنيتي و کارگاهها حساس اداري

 و شامل مکانهاي با قابليت اشتعال و نرخ حرارت آزاد شده: ٢ گروه پرخطرـ مکانهاي  ه
.  باشدمترمربعلو گرم در ي ک١٠٠ باالتر از يا تراکم مواد سوختنيسرعت گسترش باال بوده 

 ي رنگ، کارگاهها، اتاقي و محصوالت نفتييايمي مواد شيشگاهها، کارگاههايمانند پاال
 يد مواد انفجاريتول

 به معني سامانه طراحي شده براي شناسايي خودكار  وقوع :سامانه اعالم حریق
آتش بوسيله حرارت، شعله، نور، دود يا ديگر محصوالت ناشي از احتراق و توسط يك 

 سوزي آتششده و ضمن پردازش آن اطالعات وقوع يك  مركز كنترل اطالعات شناسايي
 . گردد ميا خودكار اعالم يمه خودکار ي بصورت نهشداردهندهه انواع وسايل بوسيل

  سامانه متناسب تعريف شده كه توسط افراد يا به صورت خودكار:سامانه اطفاء حریق
 .گردد ميفعال شده و سبب خاموش نمودن آتش 
هاي دستي، چرخدار  كننده تفاده از خاموشـ اس:سامانه اطفاء حریق دستی

 . هاي محدود  كمك افراد براي خاموش نمودن آتشهاي نيمه ثابت شيلنگي به ده پاشنيا
 به معني سامانه نصب شده به صورت ثابت كه براي :سامانه اطفاءحریق ثابت

 . باشد مياطفاء حريق يا كنترل آن در محل نصب سامانه 
يق،  به معني سامانه ثابت براي جلوگيري از حر):موضعی(سامانه با کاربرد محلی

هايي كه به شكل خودكار عامل اطفاء را بر روي ماده مشتعل پاشيده تا حريق  همراه با نازل
 . را خاموش نمايد

كننده ثابت يا   استفاده از تجهيزات خاموش:سامانه اطفاء حریق نیمه خودکار
هاي محدود يا  توسط افراد براي خاموش نمودن آتش اندازي راههاي نيمه ثابت با  پاشنده

 .تردهگس
 يها پاشندهكننده ثابت يا   استفاده از تجهيزات خاموش:سامانه اطفاء حریق خودکار 

 . ي محدود يا گستردهها آتشنيمه ثابت بدون دخالت مستقيم افراد براي خاموش نمودن 
 به معني فعاليت فيزيكي براي جلوگيري از حريق،  :اطفاء حریق داخل ساختمان

 .باشد ميهاي سربسته که دچار حريق شده،  مان يا سازهنجات يا هر دو در داخل ساخت
 كيلوگرم حاوي مواد ١٤ي با حداكثر وزن ها كننده خاموش : دستیکننده خاموش

 . باشد مي آتش كننده خاموشمتناسب 
 بندي از نظر حروف الفبايي  به معني طبقه:کننده دستی حریق بندي خاموش طبقه
گانه   ششيها  كه براي انواع حريقهاي گروهشود مييي گفته ها كننده خاموشاست و به 

 ها کننده خاموشرنگ مناسب براي بدنه .  است مؤثرشده و براي اطفاء آنها الذكر طراحي فوق
، )١ي و آب پودريبه هر صورت شامل اسپر( آب ي حاوکننده خاموش يشامل قرمز برا
 يد برايرمز با باند سف، ق)يو کف اسپر( مولد کف کننده خاموش ي برايقرمز با باند آب

 پودر کننده خاموش يا پودر خشک، قرمز با باند کرم براي ييايمي پودر شکننده خاموش
 کننده خاموش ي و قرمز با باند زرد براCO٢ کننده خاموش ياه برايمرطوب، قرمز با باند س

 . باشد مي HFC ٢  اثر وي بي گازهايحاو
ه يکننده آن پاست که ماده خاموش اياکننده خاموش:کننده آب و گازخاموش

باشد و وزن يتر مي ل٩ آب تحت فشار معموالً تا يهاکنندهن خاموشيت ايظرف.  دارديآب
 يهاکنندهخاموش. کند يلوگرم تجاوز نمي ک١٤آن از  ه متعلقاتيکننده با کل خاموشيکل

ا فشار رده بـمک گاز ازت يا هواي فشـت فشار دائم، معموالً به کـآب و گاز تح
 .رنديگينچ مربع تحت فشار قرار مي پوندبرا١٦٠

 آن کف کننده خاموش است که ماده ياکننده خاموش:کننده حاوي کفخاموش
 .گيردپوند بر اينچ مربع قرار مي١٥٠ و ازت تحت فشار CO٢مکانيکي بوده که به کمک گاز 

محلول کف بوده و  يلندر حاوي سيت آبي درصد ظرف٧٥ها کنندهک نوع از خاموشيدر 
 کف معموالً در ي حاويهاکنندهخاموش. باشدي گاز عامل فشار ميت آن حاوي ظرفيمابق
 به صورت يتري ل٩٠ حداکثر يهاتي و در ظرفي به صورت دستيتري ل٩ تا ٦ يهاتيظرف

 .گردنديد ميچرخدار تول
 کننده خاموش ماده  کهاي استکننده خاموش:دار  گاز بالن وهاي پودرکنندهخاموش

ا خارج از يلندر و يج  عامل فشار گاز داخل سي بوده که به کمک کارترييايميآن پودر ش
 .باشنديا گاز ازت مي و  CO٢ گازيها معموالً حاوجيکارتر. رنديگيآن تحت فشار قرار م

اي است که ماده کننده خاموش:هاي پودر و گاز تحت فشار دائمکنندهخاموش
باشد که هر ار آن هواي خشک و يا نيتروژن ميـن پودرشيميايي و عامل فش آندهـکن خاموش

 .شوند و شامل يک نشانگر فشار هوا و يا گاز ازت استدو درون يک سيلندر نگهداري مي
 هايي هستند كه براي اطفاي حريقكننده خاموش ):مرطوب( پودر ترکننده خاموش

براي اطفاي برخي از انواع حريق اين تجهيزات .  طراحي و عرضه شده استFگروه 
 پودر تر در واقع تركيب پودر كربنات پتاسيم. كه به پودر تر معروف شده است ابداع گرديده 

 كنندگي آب را براي حريق مواد روغني تواند خاموش يا استات پتاسيم در آب است كه مي
 . ا داشته باشدب استفاده از پودر خشک رينکه معاياصالح نمايد بدون ا) اي آشپزخانه(

 کننده خاموش ماده  کهاي استکننده خاموش:هالوژنه  حاوي ترکیباتکننده خاموش
 .گيرندآن به صورت مايع و از ترکيبات هالوژنه بوده و به کمک گاز ازت تحت فشار قرار مي
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د ياکسي گاز دي است که حاوياکننده خاموش:اکسیدکربنکننده ديخاموش
) KPa ٥٥٧٣ا ي بار ٥٥( نچ مربعي پوندبرا٥/٨٠٨ع بوده و تا يمابه صورت ) CO٢(کربن 

 تا ١ يهاتيد کربن معموالً در ظرفياکسيکننده دخاموش. رديگيتحت فشار دائم قرار م
 . شونديد مي تولCO٢لوگرم گاز ي ک٩

 کيلوگرم گنجايش ٩٠ي چرخدار تا ها کننده خاموش شامل : متحركکننده خاموش
 ي ومورد استفاده براييک نفر قابل جابجاي که اغلب توسط باشد مي کننده خاموشماده 

 .باشد مي محدود يقهايخاموش نمودن حر
 کننده خاموشک نقطه برداشت ثابت از ماده ي شامل : نیمه متحركکننده خاموش

مانند جعبه . باشد مين يک محدوده معيق در ي اطفاء حريزات متحرک پاشنده برايو تجه
 کننده خاموشا برداشت مشابه از ماده ي برداشت آب، ي براFوم به جعبه ق موسياطفاء حر

 شعاع و يتور ثابت که داراين برداشت توسط مانيهمچن. د کربني اکسيگر مانند ديد
 .  گيرد مين دسته قرار يز در اي نباشد مي اطفاء ياتي عمليايزوا

چ عنوان ده است که به هيـکنننوعي خاموش :قابل شارژرکننده غیخاموش
ا يشارژ غيرقابل د عالمت يکننده حتماً بان نوع خاموشي ايبر رو. باشدي شارژ نمقابل
 ي باشد و فقط براکننده خاموش انواع ي تواند حاوين نوع ميا.  مشابه آن درج شوديعبارت

 .ک بار استفاده ساخته شده استي
س ي شارژ، سرواز به تست،ي است که نياکننده خاموش:کننده قابل شارژخاموش

 .د مجدداً  شارژ گرددي دارد و پس از هر بار استفاده بايو نگهدار
شامل ) هاجيکارتر( تحت فشار و مخازن يلندرهاي س:سیلندرهاي تحت فشار باال

 پوند بر ٥٠٠  فشار باالتر از درگر که ي ديا گازهايد کربن ياکسي فشرده، ديتروژن، هواين
 .گراد قرار دارنديانت درجه س٢١ ينچ مربع در دمايا

 کننده سيلندرهاي فشار پايين شامل عامل خاموش:سیلندرهاي تحت فشار پایین
 پوند بر ٥٠٠ گر كه در فشار کمتر از ي فشرده ديا گازهاي فشرده يتروژن، هوايآتش، ن

 .گراد قرار دارندي درجه سانت٢١ ينچ مربع در دمايا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- IFEX 
٢- Hydro fluro carbons 

عمومي با فشار  از آب  ر برداشت يشامل حداقل، ش يا جعبه :1نشانی جعبه آتش
 يا تاشو کتاني يکيلنگ الستياي با ش قرقره  آب، شيلنگهاي   مرتفع يا از مخازن  يکاف

 . آتشيدن آب بر روي پاشي متر و سرلوله متناسب برا١٥حداقل به طول 
 هاي شود که داراي الياف و اليه  به پتوي نسوزي گفته مي:2نشانی تشپتوي نسوز آ

شود و از طريق  مقاوم به آتش بوده و براي حريقهاي محدود بر روي آتش انداخته مي
 .گردد مي کردن باعث خاموش شدن آن خفه

 يتهاي مناسب نصب و قابلي شاسيزات بر روين تجهي ا:نشانی آتشخودروهاي 
دحداقل بتواند يحجم مخزن خودروها با. ق و نجات افراد دارندي حرء اطفاي برايمتنوع

، يق، کشتيگر شامل قايانواع د.  داشته باشدکننده خاموشره ماده يقه ذخي دق١٠ يبرا
لوگرم که ي ک٩٠ش ازي با بکننده خاموش .گيرند مين دسته قرار يز در ايما نيبالگرد و هواپ

 .رديگ يم ن گروه قراريا در زي باشند نداشته حمل توسط خودرو ت اتصال ويقابل
، شبکه کننده خاموش از مخازن ماده ي شامل مجموعه ا:سامانه ثابت اطفاء حریق

 .شود  مياندازي راهباشد که به صورت دستي، نيمه خودکار يا خودکار  ها مي٣توزيع و افشانه
 نشاني تشآ و تجهيزات ها سامانه به معني اجراي فرايند سرويس بر روي :نگهداري

نگهداري متفاوت . باشد ميبه جهت اطمينان از عملكرد مناسب آنها در مواقع وقوع حريق 
 .باشد باشد در نگهداري كنترل قطعات، وسايل و منابع کنترل حريق ضروري مي از بازرسي مي
 نشاني آتش به معني كنترل ظاهري يا چشمي از وسايل حفاظتي و تجهيزات :بازرسی

اند و براي استفاده در مواقع  اينكه در جاي خود هستند، شارژ شدهز براي اطمينان ا
 . باشند مي آماده سوزي آتش

ه استاندارد مؤسساستاندارد معتبر منظور تمام استانداردهاي مصوب  :استاندارد معتبر
 .ه باشدمؤسساين   تأييدمعتبر مرتبط كه موردالمللي   بينملي ايران و هر استاندارد
نان ي و اطميريشگي پيکننده برا تست فشار بدنه خاموش:استاتیکآزمون هیدرو

 . استدنياز مقاومت آن در برابر ترک
 به معني آژير ):پیش اعالن اطفاء(اعالم خطر به کارگر قبل از تخلیه شدن 

ن يا. هشداري است كه در زمان معين قبل از تخليه واقعي سامانه اطفاء به صدا در مي آيد
 .د به کارکنان آموزش داده شده باشدياعالن قبالً با

 به معني ايجاد مهارت و تجربه از طريق آموزش و تمرينهاي عملي :تمرین کردن
در ارتباط با كاركردن با تجهيزات همانند وسيله محافظت سامانه تنفسي كه احتمال 

 .باشد مياستفاده و عملكرد آنها در وظايف معين محدود 
ه انتقال دانش يا مهارت از طريق آموزش  به معني روش و شيو:تحصیالت

 .باشد مي شده است اين روش الزاماً نيازمند آموزش كالسي و رسمي نريزي برنامه

گيري از ا تركيبي از اجزاء مواد براي جلو خاصيت مواد ي:مقاومت در برابر شعله
 .باشد مياحتراق و ممانعت از گسترش شعله 

است كه در مرحله آغازين يا شروع بوده  به معني حريقي :حریق در مرحله شروع
 و ٢ كالس نشاني آتشو مي توان بوسيله كپسول اطفاء حريق قابل حمل و نقل، شير آب 

ي كوچك شيلنگ آب بي نياز از لباس محافظ يا وسيله تنفسي آن را خاموش ها سامانه
 . نمود

ريسيته بو و عايق الكت بي رنگ،  به معني گاز خنثي، بي):CO2(دي اکسید کربن
كه براي اطفاء آتش از طريق كاهش غلظت اكسيژن يا بخار سوخت در هوا و سرد كردن 

 .شود ميآن تا حدي كه احتراق غيرممكن گردد بكار گرفته 
 ،کربنات سديمي تركيبي از ذرات بسيار ريز شيميايي نظير ب:پودر شیمیایی خشک

  سديم يا فسفات منوآمونيومكلريد بيکربنات پتاسيم، بيکربنات پتاسيم با پايه اوره،
تكميل شده بوسيله فرايند ويژه براي ايجاد مقاومت نسبت به سفت و فشرده شدن و 

 براي ي كه عاملباشد ميمناسب ) سياليت(يابي وبت و عالوه بر اين قابليت جريانجذب رط
 يجاد حائل براياطفاء آتش از طريق كاهش غلظت اكسيژن يا بخار سوخت در هوا و ا

 آئروسل يز تحت نام تجاريار ريبات بسيترک. باشد مي به هوا ي مواد سوختنيدسترس
ستم پاشنده آنها شامل مخزن کوچک و افشانه خودکار ي که س٤DSPA  معروف بهيپودر

 .گيرند مين دسته قرار يز در اي هستند نيکيا متصل به راه انداز الکتريحساس به حرارت 
 از يمخلوط (Sن شامل نوع يسنگ کننده خاموش تركيب ذرات :پودر خشک

 يهاو پودر) گري و مواد ديت، کلرور فلزي از پودر گرانيمخلوط (C، نوع )ي فلزيکلرورها
 Dوش نمودن آتش فلزات قابل احتراق دسته ـد که براي خامـباش معدني خالص مي

 .دکن اين عامل از طريق قطع دسترسي مواد آتشگير به اکسيژن هوا عمل مي. رود به کار مي
  پودر خشكي است كه براي استفاده در حريقهاي:پودر شیمیایی خشک چندکاره

 .قرار گرفته است  تأييدمورد C  وBو A دسته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Fire Box 
٢- Fire blanket 
٣- Nazzle 
٤- Dry Sprinkler powder aerosol  

ا استات پتاسيم  و مانند آن يدر کربنات ب ذرات پوي ترک):پودر مرطوب(پودر تر 
کاربرد دارد و ) يا  آشپزخانهيروغنها (Fق دسته ي خاموش نمودن حريدر آب است که برا

ژن هوا و يا براي جلوگيري از واكنشهاي ير با اکسيگ  ماده آتشيق قطع دسترسياز طر
 .کند ي عمل ماي زنجيره

رت آزاد بر روي سطح مايعات  به معني تجمع پايدار حبابهاي ريز كه بصو:کف
 تا با تشكيل يك پوشش يكپارچه جهت محبوس كردن سطح ماده يابد ميمشتعل جريان 

انواع . کند ميت قابل احتراق و در نهايت خاموش كردن حريق عمل اآتش گرفته و بخار
د ي تولي در آب براييايميرنده واکنش همزمان مواد شيدربرگ (ييايميشامل کف ش: کف
وکف تر ) ده کف ساز محلول در آبشامل وارد کردن هوا به درون ما (يکي مکان، کف)کف

 آشپزخانه  حريقهايءترکيبات پتاسيم محلول در آب حاوي دترجنت است و تنها براي اطفا(
 :ر استي سه گروه زي است و دارايکينوع متداول کف مکان. باشد مي) رود بكار مي
ـ كف سنگين، يا كم١LXـ الف  ساز   برابر محلول كف٢٠ تا   نسبت افزايش حجميتوسعه با  
 ساز     برابر محلول كف٢٠٠ تا ٢٠   كف متوسط، با نسبت افزايش حجميـ  ٢MXـ ب
 برابر ١٠٠٠ تا ٢٠٠كف سبك يا پرتوسعه با نسبت افزايش حجميـ  ٣HXـ ج

 ساز  محلول كف
 يز حاويست ن مختلف به بازار آمده اي تجاري که با نامهاي کف اسپريها پاشنده

 ازت به صورت يها است که نحوه پاشش آن متفاوت و تحت فشار باال ن دسته کفيا
 .باشد مي ياسپر

 كننده سطح فلئورينه شده همراه  به معني فعال: کفدهنده تشکیلآبی ) الیه(هاله 
ق شده و به عنوان مانع فوري براي جلوگيري ـف كه توسط آب رقيـپايداركننده كبا 

دن هوا با بخار سوخت بوسيله گسترده كردن يك هاله آبي بر روي سطح  شاز مخلوط
 .باشد ي هيدروكربني كه قابليت جلوگيري از توليد بخارات سوخت را دارا ميبعضي از سوختها

 دترجنت ي از آب به همراه مقدار محدوديبيترک: کننده مرطوبآب حاوي مواد 
 در داخل تل مواد سوختني مدنظر باشدبراي کم کردن کشش سطحي آب در مواقعي که نفوذ 

 .گيرد ميباشد ليکن در دسته کف قرار ن اضطراري هواپيما مي باند فرود يساز مني ايا براي
 CH٤ اين تركيبات از مشتقات ):HFCهالن و ترکیبات(ترکیبات هالوژنه 

  يك يا چند هيدروژن، يك يا چند عنصر هالوژنهباشند كه به جاي   ميC٢H٦ يا
وجود فلئور در اين تركيبات بر پايداري و . جايگزين شده است) I-Cl-Br-F شامل(

 اطراف محدوده يژن هواي اکسيساز قيبات عالوه بر رقين ترکيا. افزايد  اثر بودن آنها مي  بي
 يبه علت اثرات سم ي سنتيها هالن. نمايد ميز مهار ي را ناي زنجيره يآتش، واکنشها
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باشد ليکن ترکيبات جايگزين آن شامل  ت استفاده ميکه دارد داراي ممنوعي يمخرب
  .باشند زيست و متداول مي  سازگار با محيط٥IG اثر  و گازهاي بي٤HFCs فلوروکربنهادروهي

ها و به عنوان جايگزينهاي  اين تركيبات شبيه هالن: (HFCs)ها  هيدروفلوروكربن
باشند ولي اثر تخريبي   هالنها مي آنها از نظر ساختمان ملكولي شبيهباشند كه اكثر آنها مي

 هاي اين تركيبات به دليل مالحظات قانوني زيست محيطي به عنوان جايگزين. كمتري دارند
  ٢٢٥، ١٣٤،١٤١، ١٢٥، ١٢٣، ٣٢ر ي نظيكدهاي و با گيرند ميهالن مورد استفاده قرار 

مول با فر ٢٢٧-Ea(HFC( ي تجاريمعروفترين اين دسته با نامها. اند معرفي شده
CF٣CHFCFـ٢٠٠ و ٣ FM باشد مي. 
  با کمترين اثراتکننده خاموشهاي جديد   يکي از دسته:(IG)اثر  گازهاي بی

 سازي اکسيژن قباشند و از طريق رقي مخرب هستند که اغلب مخلوطي از آرگون و ازت مي
 .نمايد ميهوا آتش را مهار 

ش ي كه امكان افزا سقف و حداقل دو ديواري داراي مکان:محیط محصور و بسته
 .  ق در آن وجود داشته باشدي از حريدما، تجمع دود، گازهاي سمي ناش

 است که در درجه حرارت و يا کننده خاموش ماده :کننده خاموشعامل گازي 
 و داراي ويسكوزيته پايين بوده كه قابليت انتشار باشد ميفشار معمول اتاق به حالت گازي 

 .شود مي يكنواخت در يك محيط سربسته پخش و نفوذ سريع داشته و به شكل
ي است كه در محلهاي احتمالي بروز آتش نصب  تأييد به معني وسيله مورد:افشانه

شكل . پاشد  را بر روي آتش ميكننده خاموش و جريان آب، پودر يا ساير تركيبات شود مي
 .باشد مي كننده خاموشو كارايي افشانه متناسب با ماده 

كشي است كه مطابق با استانداردهاي معتبر   به معني سامانه لوله:اي سامانه افشانه
  مهندسي حفاظت در برابر حريق طراحي شده براي كنترل و اطفاء حريقهايداستاندارنظير 

  به ميزان كافي و قابل اطمينانكننده خاموشگردد اين سامانه شامل منبع يا مخزن  نصب مي
 هم ـداد افشانه الزم كه بـهاي ويژه و تع دازهـت و اني با اتصاالـكش اي از لوله كهـو شب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Low Expansion 
٢- Medium Expansion 
٣- High Expansion 

 ٤- Hydro Fluro Carbon 
٥- Inert Gas 

 ل كردنكنترل و يك وسيله براي فعا يك شير سامانه همچنين داراي. باشد اند مي متصل شده
 .باشد مي و در حال كار يش از بکاراندازي پيکيا الکتري يکياعالم خطر مکان

  منظور سامانه اطفاء حريق است که تحت فشار:اي تحت فشار دائم سامانه افشانه
. باشد ها بصورت خودکار مي بوده و عملکرد افشانه) اغلب آب (کننده خاموشمعين ماده 

ط عمل نموده و اجازه پاشش ماده ي محيش دماي اثر افزا درها  افشانهن شبکه اغلبي ادر
 . دهنديق را مي حري بر روکننده خاموش

 کننده خاموشق است که ماده ي منظور سامانه اطفاء حر:خشکاي  افشانهسامانه 
 تحت فشار الزم توسط پمپ يا فشار گاز در اندازي راهدر مخازن آماده به کار بوده و در زمان 

  .شود  تزريق و بر روي محدوده آتش پاشيده ميکننده خاموش ماده ها  افشانهوهاي شبکه  لوله
 :نشانی آتشي شیر آب ها سامانه

 شود که شامل اي اطالق مي  به سامانه:1نشانی آتشسامانه شیرهاي برداشت آب 
ا شبکه مطمئن يفشار  تأمين ، پمپ متناسب جهتي کافيبانيمخزن آب با حجم پشت

متناسب لنگ و نازل ي برداشت و امکانات شيرهاي انتقال و شيها لوله و ، اتصاالتيآبرسان
 شرح كننده به  سطح از بعد مصرف٤ن سامانه در اي. و به تعداد و فواصل کافي باشد

 :شود مي بندي طبقهر يز
  اينچ٥/٢به سامانه داراي شيلنگ با قطر حداقل : ١ نوع نشاني آتشسامانه شير آب ـ  الف

 نشاني آتش مأمورين توسط)  متحرککننده خاموشيا آبگيري (سب براي استفاده و نازلهاي منا
 .باشد اند مي ي آب با فشار زياد آموزش ديدهها لولهو افرادي كه براي استفاده از سامانه 

لنگ با قطر حداقل ي شيبه معني سامانه دارا: ٢  نوعنشاني آتشسامانه شير آب ـ  ب
ديده  آموزشا افراد ي نشاني آتش مأمورين استفاده توسط مناسب براي ي اينچ و نازلها٢

 .نمايد ميكه امكان اطفاء کامل حريق را در مرحله شروع فراهم . باشد مي
لنگ آب با قطر حداقل يسامانه تركيبي از ش: ٣  نوعنشاني آتشسامانه شير آب ـ ج 

 .باشد افراد عادي مي يا نشاني آتش مأمورين  اينچ و نازلهاي مناسب براي استفاده توسط٥/١
 .نمايد ميكه امكان مهار يا اطفاء کامل حريق را در مرحله شروع فراهم 

  ٧٥/٠ به معني سامانه شيلنگي آب با قطر حداقل:لنگ آبيسامانه كوچك شـ  د 
 يا افراد عادي نشاني آتش مأمورين  مناسب براي استفاده توسطيو نازلها)  اينچ٤/٣( اينچ 

ن را ييط با درجه خطر پاي محدود و محيها  مهار يا اطفاء کامل حريقكه امكان. باشد مي
 .نمايد ميدر مرحله شروع فراهم 

ق ي حرکننده خاموشبه معني سامانه ثابت :  ثابت با فشار باالکننده خاموشسامانه 
ا شبکه مطمئن ي ي کافيباني با حجم پشتکننده خاموش که شامل مخزن ماده باشد مي

ن سامانه يا.  باشدي به تعداد و فواصل کافها  افشانه انتقال ويها ت و لوله، اتصااليآبرسان
 معتبر مهندسي حفاظت در يها نامه هيا توصي و مطابق استاندارها يد بر اساس اصول فنيبا

 .گردد برابر حريق طراحي شده براي اطفاء حريق نصب مي
که گردد  مي اطالق نشاني آتشا صنعتي ي ي به ايستگاه عموم:نشانی آتشایستگاه 

زات و سازمان متناسب و ي، تجه)نشان آتش(و ماهر ديده  آموزش يروي ساختمان، نيدارا
 هاي آماده به کار آن در مواقع مورد نياز قادر به حضور کافي مطابق استانداردها بوده و اکيپ

 .ق باشدي نجات افراد و اطفاء حريبه موقع در محل و اقدام مؤثر برا
 انجام يفه وي که وظشود مي اطالق يا ديده آموزش يرويبه ن :شانن آتشنیروي 

 يف شغليد وظاين افراد نبايبه ا. باشد ميده يق و نجات افراد حادثه ديات اطفاء حريعمل
 .باشد مي نشاني آتشستگاه ين افراد ايمحل استقرار ا. رمرتبط واگذار گردديغ

  نشان آتشکه فرد گردد  يم اطالق يلي به وسا:نشانی آتشوسایل حفاظت فردي 
ات امداد و اطفاء حريق ي از عمليرا در مقابل خطرات ناشديده  آموزش ي کمکيرويا ني

 باشد و شامل لباس مقاوم ياتيد متناسب با سطوح عمليزات باين تجهيا. ديمحافظت نما
ا ي و کفش ي و کمک تنفسيل تنفسي، وسانشاني آتش يمنيق، دستکش، کاله ايبه حر

 .باشد مياوم چکمه مق
 وسيله محافظت از سر است كه شامل پوسته محكم و :نشانی آتشکاله ایمنی 

مقاوم، بند چانه و براي ايجاد محافظت از سر يا قسمتهاي مرتبط با آن در برابر ضربه و 
 .باشد ميز، شوك الكتريكي، گرما و شعله ياء نوك تياش

ه هوا ي استاندارد تصفزات متناسب وي شامل تجه:وسیله تنفسی و کمک تنفسی
ن يدر ح  نشان آتش يمن را براي که  تنفس راحت و اباشد ميا هوا رسان ي) يماسک تنفس(

 .ديات فراهم نمايعمل
 به معني ابزار جانبي دستگاه كامل تنفسي است كه اجازه :وسیله تنفسی مشترك

 .دهد  است مي شخصي كه آنرا به تن كردههوا را از تأمين تنفس به شخص دوم از يك منبع
 به معني وسيله كامل تنفسي است كه در آن فشار :وسیله تنفسی با فشار مثبت

ط اطراف هنگام دم و بازدم ي محي در دهانه و ماسک نسبت به فشار هواي تنفسيهوا
 .باشد ميباالتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Water Hydrants 

 و ناسب با نوع عمليات و مقاوم در مقابل حريق بوده لباسي است مت:نشانی آتشلباس 
ن يا. شده باشد  تأييدربط مطابق با الزامات استانداردي ذيساختار و عملکرد آن توسط مباد

ه مقاوم در برابر حرارت و نفوذ ي سه الي بوده و حداقل دارايد مقاوم در برابر پارگيلباسها با
 .عات باشديآب و ما

ها  نشان آتش اي است بر روي لباس رجي ماده اليه خا:نشانی آتشالیه خارجی لباس 
اين قسمت به اليه مقاوم در برابر . باشد ميها و محيط نشان آتشترين مانع بين  كه خارجي

 .شود ميرطوبت و آستري متصل 
 به معني مواد مورد استفاده براي جلوگيري از :نشانی آتشالیه محافظ لباس 

 .باشد ميه و بخار يا ديگر بخارات داغ از خارج لباس به بدن انتقال آب، مايعات خورند
 حفاظت از دست و بازو در مقابل ين دستکش براي ا:نشانی آتشدستکش ایمنی 

، سوراخ شدن، نفوذ ي و در برابر پارگگيرد ميق مورداستفاده قراري از حريصدمات ناش
 . اندارد را داشته باشدش مطابقت با استيه آزماي تأييدحرارت و رطوبت مقاوم بوده و

و اتي كه نياز به حرارت يا الكتريسيته ندارد  تأسيس انجام عمليات تعميراتي و:کار سرد
 .شود ميجاد حرارت نيز نيسبب ا

اتي كه نياز به حرارت يا الكتريسيته دارد  تأسيس انجام عمليات تعميراتي و:کار گرم
 يمنيکار گرم الزاماً با مجوز ا. شود ميته جاد حرارت يا جريان الكتريسيييا انجام آن سبب ا

 .گردد مي انجام يمنيو با حضور ناظر ا
ت کارگاه جهت ي است که توسط افراد صاحب صالحي منظور مجوز:مجوز ایمنی

ا ي انجام کار گرم يحسب مورد برا. گردد مي صادر يات تأسيساي يراتيانجام کار تعم
 . توسط مسئول مربوطه صادر گردديمنيز اد مجوي بايه عاديات کار سرد خالف رويعمل

الت ي تحص داراي متخصصين:)مشاور ذیصالح(صالحیت  افراد یا شرکتهاي صاحب
و  اي حرفه، مهندسي بهداشت )يا مهندسي حريق(عالي و تجربيات مرتبط با مهندسي ايمني 

 نامه يينآمطابق ( هاي مهندسي مرتبط يا شرکتها و نهادهايي که به موجب قانون ر رشتهساي
مجاز به فعاليت ) مشاورين حفاظت فني وخدمات ايمني مصوب شوراي عالي حفاظت فني

 . باشندنشاني آتشات و تجهيزات  تأسيسدر زمينه ارزيابي ريسک حريق و طراحي و اجراي
 درجه حرارتي است كه در آن درجه حرارت، :(Flash point)نقطه شعله زنی
گردد و به محض   به اندازه كافي بخار مي) ديل به مايعيا درحال تب(يك ماده سوختي مايع 

با . گردد  ور شدن و شروع حريق مي  نزديك شدن شعله يا جرقه به آن باعث شعله
زني  شعلهموادي با نقطه . الذکر آتش نخواهد گرفت دور کردن منبع احتراق از محل، بخار فوق
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گردد قابل اشتعال، و  يکه اعمال م يگراد، بسته به استاندارد ي درجه سانت٨/٣٧کمتر از 
 . گردند باالي اين دما قابل احتراق تلقي ميزني  شعله با نقطه يعاتيما

  دمايحداقل کننده بيان گيري آتشنقطه  : (Fire point)گیري نقطه آتش
باشد که در  ـ  بخار در فضاي مظروف مي براي شروع حريق در يک مخلوط مايعمورد نياز 

 آن براي مدت حداقل گيري آتشع توسط يک شعله محرک باعث کي سطح مايـنزدي
 گيري باالتر از نقطه آتش نقطه .شود ولي الزاماً به معناي ادامه حريق نيست ثانيه مي ٥

 .باشد  مي مختلفبراي موادزني  شعلهگراد بيش از نقطه   سانتي درجه١٠زني بوده و حدوداً  شعله
درجه اشتعال كمترين درجه  :(Ignition Temperature) درجه اشتعال

 آن بدون محرک خارجي گيري آتشحرارت مورد نياز جهت ادامه احتراق ماده سوختي يا 
درجه اشتعال براي هر سوخت درجه حرارتي است كه انرژي محركه آن اجزاء . باشد  مي

اين درجه براي جامدات، مايعات و حتي . سازد  لكولهاي ماده را از هم جدا ميومتشكله م
 .شود  در اين حرارت بخار كافي براي ادامه حريق توليد مي. بخارات قابل تعميم است

  جرقه پايدار مواد هميشه نياز بهگيري آتش :(Auto Ignition) خود به خود سوزي
 انجام و حتي خود گيري آتشعله ندارد، بلكه در درجه حرارت اشتعال  ممكن است ـيا ش

ل ممكن است پس از رسيدن به درجه اشتعال رخ دهد يا اين عم. به خودسوزي اتفاق افتد
محيط قابل اشتعال   واكنش شيميايي بين مواد يا باال رفتن تراكم گازهاي ارگانيسمي 

 .  شود و حريق بدون منشاء خارجي را پديد آورد) ضايعات آلي و حيواني(
 سال ٥از تر  کمشود که براي يک دوره زماني  به بناهايي گفته مي:ساختمانهاي موقت

دفاتر اداري يا فني، اسکان موقت کارکنان، انبار موقت يا کارگاه موقت  تأمين به منظور
 .گردد ميآوري  جمعو در پايان عمليات پروژه گردد  مياحداث 

  سال به منظور٥شود که براي يک دوره زماني کمتر از   به بنايي گفته مي:انبار موقت
 پروژه و در پايان عملياتگردد  مياي احداث  راني يا توسعههاي عم ذخيره موقت لوازم پروژه

احتراق يا با مقاومت غيرقابل سازه اصلي اين انبارها بايد از جنس . گردد ميآوري  جمع
 .بيش از يکساعت در برابر حريق باشد

 تأمين  منظور انبارهايي است كه در داخل بناهاي صنعتي براي:هاي داخلیانبار
 .شده و يا انبار اوليه محصول باشد  تأسيسليدمواد اوليه خط تو

 خطرات مواد و نحوه برخورد هنگامبيني  پيشجهت  :درجات خطر مواد سوختنی
بيني  المللي پيش  بين شامل حريق و مخاطرات شيميايي و حتي بهداشتي، كدهايخطر،

. دي مواد درج گردها بندي  بستهشده است كه بايد عالمتهاي مربوطه بر روي ظروف و
ها در يك لوزي كه به چهار بخش مطابق شکل زير تقسيم شده است و به آن دكليه ك

 در هر قسمت از لوزي خطر به جز قسمت درج .گردد  شود درج مي  لوزي خطر گفته مي
 .شود  تعيين مي٤خطرات ويژه، درجه خطر بين صفر تا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ لوزي خطر1شکل
 

 :مقررات عمومی: فصل دوم
 با   و مبارزه پيشگيري كافي  و تجهيزات   وسايل  ها بايد داراي كارگاه   كليهـ1ماده

   ساعات و در تمام سوزي متناسب با ارزيابي خطر حريق و نوع آن در محيط كار بوده  آتش
صحيح به كارگيري  طريقه  مند و به  بهره الزم  از آموزشهاي  را كه  اشخاص ماهر روز  شبانه

کارفرما مكلف است اين . باشند  آشنا باشند در اختيار داشته  مربوطه زات  و تجهي وسايل 
 .نمايد تأمين تجهيزات و نفرات را

 با  ارتباط ها بايد وسيله  وجود دارد كارگاه نشاني   مراكز آتش كه  در نقاطي: تبصره
 .باشند مراكز مزبور را در اختيار داشته 

 :نشانی آتشآب  تأمین سامانه: الف

 سوزي و متناسب  بايد با توجه به خطرات آتشنشاني آتش طراحي سامانه آب ـ2هماد
اي که توسط مشاور ذيصالح  سوزي و نيازهاي توسعه با نوع فعاليت درجه بندي و نوع آتش

 .انجام شده باشد صورت پذيرد
 ٢سوزيهاي احتمالي در كارگاههاي مشمول ماده   براي خاموش كردن آتشـ3ماده
 کننده خاموشسامانه .  آب مبتني بر آب با فشار و دبي كافي وجود داشته باشدبايد سامانه

مبتني بر آب بايد به مخزن ذخيره متناسب طبق محاسبات فني يا شبکه مورد اعتماد آب 
 .نمايد تأمين کارفرما مكلف است اين تجهيزات را. متصل باشد
لنگها بايد پيوسته  شيرهاي برداشت و شينشاني آتشهاي اصلي آب  لولهـ 4ماده

آماده براي استفاده بوده و به نحوي قرار گيرد و يا محافظت شود كه حركت وسايل نقليه 
  در عرض جاده ياها شيلنگاي به آنها وارد نياورد و در مواردي كه بر حسب ضرورت  صدمه

 هاي مخصوص براي محافظت آنها تعبيه شود شود بايد پل معبر وسايل نقليه عبور داده مي
 ها و در نتيجه ور انجام گرفته و آسيبي به شيلنگهاي مذك تا عبور وسايل نامبرده از روي پل

 .سوزي وارد نشود اختاللي در كار مبارزه با آتش
هاي اصلي و شيلنگها بايد اقدامات  ي جلو گيري از يخ زدن آب در لوله براـ 5ماده

 پس از ها شيلنگلي كردن ي اصلي و خاها لولهاحتياطي از قبيل عايق پيچي و دفن 
 ها لولهاستفاده و غيره بعمل آيد و در نقاط سردسير كه احتمال انجماد آب در مخازن و 

بيشتر است بايد مخازن آب زير زميني بوده و از پمپ آب استفاده گردد و شيرهاي آب 
هاي مخصوص قرار داده شود و دريچه   سانتي متري در حوضچه٢٥بايد حداقل در عمق 

 .ش آنها عايق بندي شده تا آب برف و باران در داخل آنها نفوذ ننمايدسرپو
 شير احتياط نشاني آتش براي جلو گيري از انجماد آب در شيرهاي آب :تبصره 

 .اي يك مرتبه باز و آب موجود را تخليه نمود آنرا بايد در طي فصل سرما هفته) شير تخليه(
 آزمايش ماهيانه نشاني آتشي اصلي آب ها هلول براي اطمينان از آماده بودن ـ 6ماده

 .باشد آنها براي تميز شدن از رسوبات ضروري مي
 در نشاني آتشگيري  ي آبها لوله كليه اتصاالت و سر قفلها در شيلنگ و ـ7ماده

 . محل بكار مي رود انتخاب شودنشاني آتشكارگاهها بايد از نوع و اندازه اي كه در مركز 
 سوزي در محوطه باز كارگاهها  كه براي پيشگيري از آتشاييـ شيلنگهـ 8ماده
ي ها لولهو سر ) متر ميلي ٥/٦٣( اينچ ٥/٢نگهايي به قطر حداقل ـشود بايد از شيل استفاده مي

  .با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد) متر ميلي ٤/٢٥ تا ١٩( تا يک  اينچ      طرـبه ق
شود   در داخل ساختمان براي اطفاء حريق استفاده مييي كهها لنگـشي ـ 9ماده
و )  متر ميلي ٤/٤٤ تا ٤/٢٥(اينچ ١   تا ١اي حداقل از قطر  ي قرقرهها شيلنگبايد از نوع 

 .  در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد بامتر ميلي٧/١٢ تا ٥/٩يي به قطر ها لولهسر 
يد پس از هر مرتبه استفاده كامالً از آب خالي  را بانشاني آتشي ها شيلنگـ 10ماده

ي آستر الستيكي را بايد حداقل هر سه ماه يك مرتبه جهت سالمت ها شيلنگنمود و 
 .اتصاالت، سرلوله نازل، انعطاف و عدم وجود پوسيدگي يا ترک بازرسي نمود

 :دار و چرخ دستی  هاي کننده خاموش:ب
   سامانه ثابت از نوع حفاظتي   در آنها تجهيزات  ه از اينك ها اعم كارگاه  كليه ـ11ماده

  كوچك حريقهاي  عليه  حفاظت  باشد براي  يا نداشته  خودكار يا نيمه خودکار وجود داشته 
هاي احتمالي کوچک مجهز  حريق  با نوع  مناسب دستي  هاي  كننده خاموش به  اتفاقي بايد 

 .دينما تأمين زات راي تجهني ايکارفرما موظف است به نحو مقتض. باشند 
و  مناسب   در مكاني   و چرخدار را بايد پيوسته دستي هاي كننده  خاموشـ12ماده
نگاهداري  تر است   آسان  آن  به  كمتر و دسترسي  در آن بروز حريق كه احتمال  مشخص

د تا  قرمز معلوم گرد با عالمت مشخصه و رنگ آنها بايد   يا نگاهداري  نصب نمود و محل  
 .هنگام لزوم سريعاً قابل شناسايي باشد

 ي دستي بايد محتوي مواد متناسب با ماهيت آتش احتماليها كننده خاموش ـ13ماده
شرح الزامات . و سرعت گسترش آن در هر محل بوده و در محل هاي مناسب نصب شوند

 .آن در فصل چهارم خواهد آمد
اهيت حريق احتمالي و سرعت  چرخدار با مكننده خاموش استفاده از ـ14ماده

 متناسب براي مكان هايي با مساحت بيش از كننده خاموشگسترش آن و داراي گنجايش 
 .ي دستي ضروري استها كننده خاموشيك صد مترمربع عالوه بر 

 مورد نياز، تعداد و محل نصب و استقرار كننده خاموش ميزان كلي ماده ـ15ماده
 يا ١NFPA ١٠  طبق اصول علمي و رعايت مفاد كدبايد  دستي و چرخداركننده خاموش

 .كد استاندارد متناسب كشوري باشد
با درجه يک از لوزي  ( شامل مواد كندسوز مواد سوختني كه   در موارديـ16دهما

به ترتيب اولويت و با آتش بايد   مبارزه   حمل قابل  وسايل  باشندAدسته  از حريق) خطر
 :اشدزير ب لوازم  شامل حسب نياز 

با استفاده  اي  قرقره  شامل شيلنگهاي نشاني آتش و گاز، جعبه  ي آبها كننده خاموش
شن، پتوي نسوز  آب، سطل  آب، سطل  مرتفع يا از مخازن عمومي با فشار کافي  از شير آب  

 . نشاني آتش
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تدابير احتياطي  شود بايد  مي  انجماد آب   هوا باعث سردي كه   در مواقعيـ17ماده
 . و گاز به كار برد  آب هاي كننده خاموش  زدن   در شيرها و يخ آب  زدن  از يخ جلوگيري  راي ب 

 : ثابت غیر از آبکننده خاموشسامانه : ج
 كارفرما مکلف است در مواردي كه سامانه عمومي مبتني بر آب براي ـ18ماده

 مبتني بر كف،خاموش نمودن حريقهاي گسترده کافي يا مناسب نباشد، سامانه مناسب 
ي ها كننده خاموشي مذكور عالوه بر ها سامانه.  را نصب نمايدHFC، پودر يا CO٢گاز 

 ثابت بايد با توجه به نوع حريق كننده خاموشانتخاب سامانه . باشد دستي و چرخدار مي
 .احتمالي و چگونگي گسترش آن توسط افراد صاحب صالحيت طراحي و نصب شود

 : حریقسامانه کشف و اعالم :د
 كارفرما مکلف است براي كشف و اعالم به موقع حريق سامانه مناسبي را ـ19ماده

به صورت مشروح آمده است با رعايت اصول علمي در كليه  مطابق آن چه درفصل سوم
 .  حريق در آنها محتمل است نصب نمايدهايي كه بروز مكان

طفاء ثابت بايد طبق ي كشف،اعالم و اها سامانه طراحي و عملكرد كليه ـ20ماده
  تأييد بايد بهها سامانهعملكرد .اصول علمي بوده و كارايي كافي در عملكرد را داشته باشند 

 . در فصل پنجم خواهد آمدها سامانهمات اين اشرح الز. مقام صاحب صالحيت برسد
 :سوزي مدیریت ایمنی در برابر آتش :ه

يته حفاظت فني و بهداشت  كارفرما مکلف است در مجموعه فعاليت كمـ21ماده
. نمايدبيني  پيشسوزي   کار تمهيدات مديريتي و نيروي انساني الزم را براي مقابله با آتش

 متناسب با وسعت محدوده نامه، کميته مذكور براي اجراي مفاد اين آئين هاي فاقد در كارگاه
 .دو شدت خطر احتمالي بروز حريق بايد تمهيدات و امکانات الزم فراهم گرد

 هاي حفاظت فني و بهداشت  به منظور ارتباط با سازمانهاي ذيربط و كميتهـ22ماده
) مديريت حريق(کار، در هر كارگاه براي پيشگيري و مبارزه با حريق بايد تدابير مديريتي

ويژه در نظر گرفته و مكتوب گردد و به طور ساليانه اين تدابير بازنگري و صورتجلسات و 
 .ره بازرسي کار محل ارسال گرددمستندات آن به ادا

کارگر الزم است   نفر١٠٠٠ در كارگاه هاي با تعداد نيروي انساني بيش از ـ23ماده
ي كه هاي در اين سامانه پس از ارزيابي. سامانه مديريت ايمني حريق طراحي و اجرا گردد

افزاري  خت ستمهيدات مديريتي و شد، كليه دار انجام خواهد توسط كارشناسان خبره صالحيت
 . گردد تأمين وبيني  پيشمورد نياز بايستي 

نفرکارگر وظايف مديريت ١٠٠٠هاي با تعداد نيروي انساني کمتراز درکارگاه :تبصره
 .هاي حفاظت فني و بهداشت كار واگذار ميگردد ايمني حريق به كميته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- National  Fire  Protection  Association 

 در سامانه مديريت حريق بايد كارشناسان ذيربط يا شركتهاي ذيصالح ـ24ماده
، ارزيابي ريسك و شناسايي محدوده )طبق تدابير و اعالم وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي(

بر خطر بروز حريق را انجام و نتايج تأكيد خطر، كانونها، نوع خطرات موجود در كارگاه با 
 را به طور مكتوب پس از ارزيابي در كميته حفاظت فني و بهداشت کار نگهداري ها بررسي

اي از آن به اداره بازرسي کار محل ارسال گردد و تدابير پيشگيرانه وحفاظتي  گردد و نسخه
 . با توجه به نوع و اندازه خطرات شناسايي شده اتخاذ گردد

 و راهبرد خاص خود مشي ديريت حريق كارگاه بايد داراي خط سامانه مـ25ماده
ال توسط مديريت کارگاه بازنگري و ـرايي آن بايد در پايان سـهايي اج بوده و برنامه

نوع تدابير حفاظتي اتخاذ شده بايد مطابق با نوع و .  صورت نياز، اصالح و يا ارتقاء يابددر
 . اندازه خطرات شناسايي شده باشد

 : مستقر در کارگاهنشانی آتشنیروهاي : و 
ان نشان آتشو تجهيز وسايل حفاظت فردي  تأمين  سازماندهي، كارآموزي،ـ26ماده

 .بايد توسط كارفرما مهيا گردد
  الزامات اين بخش براي گروه نجات اماکن خاص مانند فرودگاهها، يا عمليات:تبصره

 .تر است اطفاء حريق در جنگل نيازمند تمهيدات اختصاصي
 دهی و آموزش سازمان: 1وـ 
 كارفرما بايد يك بيانيه يا خط مشي مكتوب را تهيه و نگهداري نمايد كه ـ27ماده

، ساختار سازماني، نوع، مقدار و دفعات كارآموزي اعضاء و گروه نشاني آتشوجود گروه 
در محل   نشان آتش و عملكردي كه گروه نشاني آتش، تعداد احتمالي اعضاي گروه نشاني آتش

 .يانيه سازماني مربوط به اين موارد بايد همواره در دسترس باشدب. دهند دربرميگيرد انجام مي
 كارفرما بايد اطمينان حاصل كند كه كارگران مسئول اطفاء حريق كه ـ28ماده

 اين خصوص داراي توانايي جسمي و روحي در انجام وظايفشان در حين شرايط در
كارگراني كه داراي بيماريهاي كارفرما نبايد به . شود را دارند اضطراري كه به آنها محول مي

کننده دارند، هاي محدود ها و معلوليت لبي عروقي، ريوي، صرع و بيماريمثل بيماري ق
 . اجازه شركت در فعاليتهاي اضطراري و اطفاء حريق را بدهد

تري   و مربي كارآموزي بايد دوره كارآموزي و آموزش جامعنشاني آتش رئيس ـ29ماده
 .  بگذرانندنشاني آتشط به اعضاي معمولي گروه ي مرتبها  دورهنسبت به

ن شود كارآموزي و آموزش به صورت كافي و متناسب ئم كارفرما بايد مطـ30ماده
ها  نهاي داخلي ساختما ء حريق در قسمت كه اطفانشاني آتشاعضاي گروه . شود اجرا مي
 طي نمايند و عالوه هاي آموزشي و تمريني را دهند بايد هر سه ماه يكبار دوره ميرا انجام 

 بايد حداقل ساليانه آموزش تکميلي و نشاني آتشي ها  تيمبر اين افراد، تمام اعضاي
 ،نامه آموزش كارگران ا مطابق آيينه مدت و ترتيب اين آموزش. ب ببينندتمريني متناس

 . كارفرمايان و كارآموزان خواهد بود
 بايد متناسب نشاني آتشوه  كيفيت كارآموزي و برنامه آموزشي اعضاي گرـ31ماده

 ي مربوط به گروه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كه خطراتها  دورهشبيه(با نياز محل باشد 
 ).خاصي دارند
 را در ارتباط با خطرات ويژه نظير نشاني آتشكارفرما بايد اعضاي گروه ـ 32ماده

، منابع راديو اكتيو، ذخيره و استفاده از گازها و مايعات قابل اشتعال، مواد شيميايي سمي
كه امكان تماس آنها حين حريق يا ديگر شرايط دهند  ميموادي كه با آب واكنش 

 بايد از هر گونه تغييري كه در نشاني آتشاضطراري وجود دارد مطلع نمايد اعضاي گروه 
 . مطلع  شونددهد  ميمورد خطرات ويژه رخ 

كار در شرايط ويژه وص انجام هاي كتبي در خص كارفرما بايد دستورالعمل ـ33ماده
ها  بخشي آموزشهمچنين بايد از اثركارآموزي و آموزشي لحاظ نموده و  در برنامه را

 .و ارتقاء مداوم آنها ختم شوداي   دورهاطمينان حاصل نمايد اين فرآيند بايد به تمرينات
 نگهداري تجهیزات اطفاء حریق :2ـ  و

 نگهداري از سال نسبت به بازرسي فني و كارفرما بايد حداقل يك بار درـ34ماده
. وسايل اطفاء حريق اقدام كند تا از شرايط عمليات ايمن تجهيزات مطمئن گردد

اي شوند  ا بايد حداقل هر ماه بازرسي دوره قابل حمل و ماسكهنشاني آتشي ها كننده خاموش
 .ج و جايگزين نماينداستفاده نيستند را از فرآيند خار حريق كه معيوب يا قابل و وسايل اطفاء

 :نشانی آتشهاي محافظ  وششپ :3وـ 
 الزامات اين مبحث مربوط به نيروهايي است كه شغل ايشان عمليات ـ35ماده

اين شرايط قابل استناد به كارگراني كه . اطفاء حريق در قسمتهاي داخلي ساختمان است
ي شيلنگ آب براي ها انهسامكنند يا از   استفاده مينشاني آتشي دستي ها كننده خاموشاز 

هر چند تمام کساني که . كنند نيست كنترل يا اطفاء حريق در مرحله ابتدايي استفاده مي
نيز بايد لباس محافظ  باشند اند ملزم به انجام عمليات اطفاء مي ديده آموزشبراي اين کار 

 .داشته باشند اختيار مناسب در
 تهيه و در اختيار نشاني آتش ي محافظتيها  پوشش كارفرما مكلف استـ36ماده

 نشاني آتشقرار دهد و مطمئن شود اعضاي گروه عمليات   نشان آتشاعضاء گروه عمليات 
 . در زمان اطفاء حريق اين لباسها و وسايل را استفاده نمايد

 بايد قسمت سر و صورت، بدن، دست نشاني آتشي محافظتي ها  پوشش ـ37ماده
 . و پا را به خوبي محافظت نمايد

 :محافظ پا
 : محافظت پاها در مقابل حريق بايد با استفاده از وسايل زير صورت گيردـ38  ماده
 .هاي ساق بلند كه پاها را حفاظت نمايد پوتين: الف
 . شود هايي كه همراه با شلوار محافظ پوشيده مي هاي محافظ يا پوتين كفش: ب

باالتر از كف )  سانتيمتر٧/١٢( اينچ ٥هاي محافظ بايد به فاصله   كفشـ39ماده
 سرخوردگي برابر پاشنه پا در برابر آب و مواد شيميايي مقاوم بوده و بايد داراي زيره مقاوم در

 .و نفوذ اجسام تيزو برنده باشد
)  سانتيمتر٧/١٢( اينچ ٥هايي که حفاظت بيش از  ت درمحل براي عمليا:تبصره

 . نوع حريق الزامي استهاي متناسب با مورد نياز باشد استفاده از چکمه
 : حفاظت از بدن

 حفاظت از بدن بايد با استفاده از كت و شلوار ضدحريق متناسب با ـ40ماده
 . باشدنشاني آتشعمليات 

 :حفاظت از دست
 بمنظور حفاظت از دست و بازو بايد مقاوم در نشاني آتش  دستکش ايمني ـ41ماده

ارگي، سوراخ شدن، نفوذ حرارت و رطوبت مقابل صدمات ناشي از حريق بوده و در برابر پ
 .باشدالمللي   بينمقاوم بوده و بايد مطابق استاندارد معتبر ملي يا

 نشاني آتش حفاظت از دست در مقابل حريق بايد شامل دستكشهاي محافظ ـ42ماده
باشد كه در برابر بريدگي، سوراخ شدن و نفوذ گرما و شعله مقاومت داشته و مطابق با 

 .تهيه و تحويل شوندالمللي   بيند معتبر ملي يااستاندار
هاي مقابله با حريق بايد در برابر شعله مقاوم بوده و   مواد خارجي دستكشـ43ماده

  .مورد آزمايش قرار گيرد و گواهينامه آزمايشات مطابق مرجع صاحب صالحيت داشته باشد
 مچ دست حريق به شكلي باشد كه قسمتدر صورتي كه طراحي كت ضد ـ44ماده

 اينچ ٤هاي محافظ ضدحريق بايد داراي مچ بند به طول حداقل  را حفاظت نكند دستكش
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براي محافظت از قسمت مچ بند در زمانيكه بازو به سمت باال و خارج )  سانتيمتر١٦/١٠(
 .شود باشد از بدن باز مي

 :حفاظت از سر، چشم و صورت
اله ايمني به همراه بند چانه  حفاظت از سر در مقابل حريق بايد شامل كـ45ماده

و شرايط آزمايش بر اساس معيارهاي عملكرد استانداردهاي  كه از نظر عملكرد ساختار
 .معتبر است باشد

 وسايل محافظ چشم و صورت در مقابل حريق بايد بوسيله اعضاي گروه ـ46ماده
ك در  حين اجراي عمليات در حاليكه خطرات اجسام در حال سقوط يا متحرنشاني آتش

شود وجود دارد مورد استفاده قرار گيرد وسايل محافظ چشم  هوا كه منجر به جراحت مي
شود وقتي  تهيه مي) حفاظهاي سر(و صورت كه به عنوان لوازم فرعي وسايل محافظ سر 

 .را برآورده نمايندالمللي   بينمجاز به استفاده هستند كه الزامات  استاندارد معتبر ملي يا
 صورت، كاله ايمني يا نقاب تنفسي در مقابل حريق بايد الزامات  ماسكـ47ماده

 .المللي را برآورده نمايند بيناستاندارد معتبر ملي يا 
 :محافظت از دستگاه تنفسی

کننده هوا يا ماسک و   وسايل حفاظت تنفسي که شامل ماسک تصفيهـ48ماده
در دوره زماني سه ماهه بايد تحت شرايط خاص نگهداري شده و  باشد، مخزن هوارسان مي

 .شود  تأييدتحت بازرسي و پايش قرار گرفته و صحت عملكرد آن در تمام مراحل
 نشاني آتشگروه   كارفرما بايد مطمئن شود ماسكهاي تنفسي براي اعضاءـ49ماده

 .گيرد ميتهيه و توسط آنها مورد استفاده قرار 
 هوا با ماسك كامل يا  كارفرما مكلف است وسايل تنفسي داراي كپسولـ 50ماده

 كه در قسمت داخلي ساختمان نشاني آتش شكل كاله ايمني يا نقاب براي اعضاي گروه به
يا محيط سربسته در جايي كه مواد سمي حاصل از احتراق يا كمبود اكسيژن دارد را تهيه 

 .و اطمينان حاصل نمايدکه توسط آنها مورداستفاده قرارميگيرد
 اراي كپسول، ممكن است همراه با وسيله تنفسي مشترك وسايل تنفسي دـ 51ماده

يا يك سوپاپ قطع كننده سريع باشد اگر در آن از لوازم فرعي استفاده شود نبايد سبب 
. خسارت به وسيله يا در جريان هوا ايجاد محدوديت كند يا مانع كاركرد معمولي آن شود

شده از ديگر وسايل   تأييديتجهيزات تنفسي داراي هواي فشرده ممكن است با سيلندرها
تنفسي با هواي فشرده كه داراي ظرفيت و سرعت فشار مشابه هستند مورد استفاده 

 گيرد تمام سيلندرهاي هواي فشرده مورد استفاده با تجهيزات تنفسي بايد مطابق با قرار
 .باشندالمللي   بيناستاندارد معتبر ملي يا

ز وسايل تنفسي حين نجات كه فقط ا وسايل تنفسي هوارسان به غيرـ  52ماده
 دقيقه تنفس ٣٠شود بايد حداقل  براي مواقع نجات در شرايط اضطراري استفاده مي

 .نمايند تأمين را  )يا تنفس مشترک با مصدوم(راحت فرد 
 وسايل تنفسي بايد داراي يك نشانگر باشد تا در زماني كه باقيمانده ـ 53ماده

 زمان سرويس دهي برسد به صورت خودکار اعالم  درصد كل٢٠ـ٢٥دهي آن به  سرويس
 .خطر صوتي نمايد

 كارفرما بايد مطمئن شود كه وسايل تنفسي سفارشي يا خريداري شده ـ 54ماده
حريق در قسمتهاي   در اجراي عمليات اطفاءنشاني آتشبراي استفاده توسط اعضاء گروه 

 . داخلي ساختمان از نوع فشار مثبت باشد
 فشار  از وسايل تنفسي در جايي كه مي توان نوع فشار مورد نظر را به استفاده:تبصره

در هرحال چنين وسايلي بايد در حالت فشار مثبت در . مثبت تبديل نمود بال مانع است
 .زمان اجراي عمليات اطفاء حريق در قسمتهاي داخلي ساختمان باشند

 :سوزي هاي کارگاهی در مقابل آتش ایمنی ساختمان :فصل سوم
 :ـ  الزامات عمومی الف
ها در برابر آتش  و توسعه برنامه حفاظت ساختمان تأمين  كارفرما برايـ 55ماده

باشد و بايد به منظور پيشگيري از بروز حريق تمهيدات الزم در طراحي و  مسئول مي
 هاي مرتبط مصوب شوراي نامه آيين ساير نامه، اجراي ساختمان را مطابق مقررات اين آئين

 حفاظت فني و مقررات ملي ساختمان برآورده نمايد به طوري که همه ساختمانها و عالي 
.  عمليات احداث و تعميرات و كارهاي مربوط به تخريب از ايمني کافي برخوردار گردد

همانطور كه در اين فصل مشخص شده است کارفرما بايد تجهيزات مبارزه با آتش را در 
تجهيزات  تأمين وري که هنگام بروز حريق نبايد درهمه ساختمانها فراهم نمايد به ط

 .خيري پيش آيدأضروري براي اطفاء ت
.  دسترسي به تجهيزات مبارزه با آتش بايد در تمام اوقات فراهم باشدـ 56ماده

بايد در نقاطي كه بيشتر در گردد  ميهمه تجهيزات مبارزه با آتش كه بوسيله كارفرما تهيه 
 .باشد تا به آساني بتوان به آنها دسترسي پيدا نمودمعرض ديد بوده نصب شده 

 كارفرما بايد با توجه به شرايط محيط كار حداقل يك گروه مجهز و ـ 57ماده
مبارزه با حريق را براي كارگاه خود فراهم و آنها را در كارگاه مستقر و مديريت ديده  آموزش

 .ات اطمينان حاصل گردد تأسيس ونمايد تا از ايمني الزم براي حفظ جان افراد، ساختمانها

 :ب ـ ذخایر آب
 حجم ذخاير آب، محل استقرار و جنس مصالح آن بايد طبق اصول ـ 58ماده

ذخاير آب بايد با توجه به شرايط . مهندسي و متناسب با نياز محدوده مورد برداشت باشد
تن خطاي برداشت و فشار الزم در شبكه به صورت آماده به کار بوده و با در نظر گرف

اين سامانه با هر تغيير در شبكه نياز به بازنگري در طراحي داشته و . سيستم طراحي شود
 . تغييرات الزم بايد اعمال شود

 مورد نياز است يا نشاني آتشي آب ها لولههايي كه  در تمام ساختمان ـ 59ماده
 بايد ها لولهند  موجود در ساختمان تغيير داده شده باشنشاني آتشي آب ها لولهجايي كه 

 ها لولهاين . طوري نگهداري و مراقبت شوند تا براي حفاظت عليه آتش آماده كار باشند
در هر طبقه .  كه در بيرون ساختمان هستند متصل باشدنشاني آتشبايد به لوله اصلي آب 

در .  با قطر يك و نيم اينچ وجود داشته باشدنشاني آتشبايستي حداقل يك خروجي لوله 
 . پوند بر اينچ مربع كمتر نباشد٥٠سامانه فشار آب بايد در دورترين نقطه برداشت از اين 

انبار و نگهداري مواد قابل احتراق، بايد يك مخزن   تأسيس به محضـ 60ماده
ذخيره آب فوري وآني با حجم، استمرار و فشار كافي با عملكرد مناسب جهت مبارزه با 

 . آتش، در دسترس باشد
ي اصلي زير زميني آب بايد در محل ها لولههاي كارگاهي  ر تمام محوطهد ـ 61دهما

تجهيزات اين شبكه بايد به طور كامل نصب شده و براي استفاده سريع . فراهم شده باشد
 . از آن فراهم و در دسترس باشد و در مقابل صدمات و يخ زدگي محافظت گردد

 محل سازگار باشد نشاني آتشت  بايد با تجهيزانشاني آتشملحقات لوله  ـ 62ماده
 .شده باشدبيني  پيشهاي الزم براي برداشت راحت  يا تبديل
 : دستی حریقکننده خاموش  ـج

 دستي كننده خاموشها و طبقات داخلي آنها بايد  در همه ساختمان ـ 63ماده
فاصله از . و نصب شودبيني  پيش مؤثر كننده خاموشحريق متناسب با حريق و با ماده 

 . متر باشد٣٠ نبايد بيش از كننده خاموشنقطه حفاظت شده تا نزديكترين  هر
 کننده خاموش از محل براي شارژ، بايد کننده خاموش در هنگام خارج نمودن ـ 64ماده

 .جايگزين مناسب در محل وجود داشته باشد
 اي موجود باشد در  بايد در هر طبقهكننده خاموش تعداد حداقل يک ـ 65ماده

 . گردد نصبها  اضافه بر طبقات در راه پلهكننده خاموشحداقل بايد يك  چند طبقه هايساختمان
براي اين منظور در محل تعبيه  و مخازن موقت آبي كه ها كننده خاموش ـ 66ماده

 . اند بايد از يخ زدن محافظت شوند شده
  اتمسفر بايد به طور٥ آتش با فشار تخليه بيش از كننده خاموش يك ـ 67ماده

 گرم  كيلو٢٠ ليتر مايعات قابل احتراق و اشتعال يا ٣٠هايي كه بيش از   براي مكانالعاده فوق
 . متري آن مكان نصب گردد١٥از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 

کننده بخارات ي حاوي بخارات سمي يا توليدها كننده خاموش استفاده از ـ 68ماده
 .و گازهاي سمي ممنوع است

 :اي  ثابت و شبکهکننده خاموشانه سام ـ د
 كننده خاموشات  تأسيسهايي كه لزوم نصب  در تمامي ساختمانها و محدودهـ 69ماده

ي آماده به كار ها  افشانههاي مورد نياز الزم است در محل. ثابت معلوم شده باشد اي شبكه
 . نصب شده باشند

آتش احتمالي تطابق  سامانه ثابت بايد با ماهيت كننده خاموش ماده ـ70ماده
 . باشدداشته

 ي زماني معين و حداكثرها  دوره ثابت بايد دراي شبكه كننده خاموش سامانه ـ71ماده
 . ماهه مورد بازديد و بازرسي قرار گيرند تا از قابليت آنها اطمينان حاصل شود٣

ي محافظتي باشد بايد ها  افشانهات و امكانات شامل نصب تأسيس اگر نصبـ72ماده
 وضعيت ساختمان و سازه پيروي كند و به سرعت بعد از تكميل شدن هر طبقه يا هر از

 .محدوده براي استفاده آماده گردد
ي خودكار موجود بايد مجدداً ها  افشانه در طول تعمير ساختمان تمامـ73ماده 

سط عملكرد سوپاپهاي كنترل افشانه بايد فقط تو. ابقاء و تا زمان معقولي آماده كار باشند
 . شود  تأييددار اشخاص صالحيت

اي براي اخذ مجوز براي تغييرات  شبکه ي ثابت وها سامانه تغيير و تعديل در ـ74ماده
يا بازسازيهاي اضافي بايد سريعاً انجام شود به نحوي كه محافظتهاي خودكاري تا جايي كه 

  سوپاپهاي كنترلي.دهي و كار به فرآيند محافظتي برگردد امكان دارد سريعاً براي سرويس
 . آماده كار هستندها سامانه بايد در زمان تعطيلي كار بازرسي شوند تا معلوم شود كه ها افشانه
 :سامانه کشف و اعالم حریق ـ ه

هاي سربسته و كانونهاي خطر آتش  ها و محدوده  در تمامي ساختمانـ75ماده
هاي حريق   فواصل كاشفتعداد و. روباز بايد سامانه مناسب كشف حريق نصب شده باشد

 . بايد تابع اصولي باشد كه در فصل چهارم خواهد آمد
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 سامانه اعالم حريق بايد به يك مركز تصميم گيرنده متصل باشد تا امكان ـ76ماده
 .مداخله براي كنترل و مهار آتش وجود داشته باشد

چراغ زنگ و   وسايل و سامانه اعالم حريق مانند تلفن، آژير، بلندگو،ـ77ماده
 هاي مناسب نصب شده باشند تا بوسيله آن افراد حاضر در ساختمان زن بايد در محل چشمك

ترين  سامانه اعالم حريق بايد به نزديك. از بروز آتش اطالع يابند و محل را تخليه نمايند
 . مرتبط باشد تا آن را از وجود شرايط اضطراري مطلع نمايدنشاني آتشايستگاه 

دهي اعالم حريق بايد بصورت مداوم   و دستورالعمل نحوه گزارش كد اعالمـ78ماده
 .هاي ورود خروج كارگران نصب گردد بر روي تلفنها و محل

رساني   اطالعگروهي از كاركنان بايد براي مشاركت در تخليه افراد وـ 79ماده
به طوري كه در هر محدوده آتش . باشندديده  آموزش موقع و مداخله در مهار آتش به
تمرينات عملي براي کليه سطوح عملياتي . وجود داشته باشدديده  آموزشداقل يك نفر ح
 .ي سه ماه بايد تکرار گرددها  دورهدر

 :ـ  جداکننده هاي آتش و
هاي هاي آتش، در هاي طبقاتي، ديواره  ساختمانها خصوصاً  ساختمان كليه درـ 80ماده

درهاي آتش بايد . و احداث شده باشدني بي پيشهاي خروج اضطراري بايد  ضدآتش و راه پله
 . پذير باشد به طور خود بسته شو و امكان باز شدن آنها در مسير تخليه افراد به راحتي امكان

، يي كه تحت تعميراتها  ساختمانهاي آتش بايد در   وسايل جداكننده ـ81ماده
ختماني ايجاب كند باشند ابقاء شوند مگر اينكه شرايط عمليات سا سازي ميتغييرات و باز

 در اين صورت اخذ مجوز ايمني از كارفرما ضروري است . كه مجري آنها را جابجا نمايند
ز بمنظور تخليه سريع كارگران و افراد ديگر به نقاط امن در مواقع بروـ  82ماده

هاي  راهبيني  پيشكارفرما مكلف است نسبت به  ،سوزي و شرايط اضطراري ديگر آتش
 ها  ساختمانحفاظت(در كارگاه مطابق مبحث سوم مقررات ملي ساختمان خروج اضطراري 
 .را بعمل آورد) در مقابل حريق

  منابع و تجهيزات الكتريكي و روشنايي مناسب براي زمان اضطراري بايد ـ 83ماده
 ير اضطرامتوسط شدت روشنايي معابر خروج. شوندبيني  پيشهاي خروج اضطراري  براي راه
 .وکس کمتر باشد ل٥٠نبايد از 
 :ي موقتها  ساختمانزـ

 ي موقت بايد تجهيزات ايمني مورد نياز و راههاي مناسبيها  ساختمان درـ 84ماده
 .براي فرار وجود داشته باشد

 يا بنا ها  ساختماني موقت هنگامي كه در داخل ديگرها ساختمان ـ 85ماده
اي بيش از يک   مقاومت سازهاحتراق بوده و دارايغيرقابل شود بايد از جنس  ساخته مي

 . ساعت در مقابل حريق باشد
ي موقتي كه براي نگهداري مايعات قابل اشتعال و احتراق، ها ساختمان ـ 86ماده

 گيرد ميگازهاي قابل اشتعال، قابل انفجار يا ساير مواد خطرناك مشابه مورد استفاده قرار 
 . صلي قرار گيرندي اها  ساختمان متري از٣هاي بيش از  بايد در فاصله

 :ـ  انبارهاي موقت ح
 در محل انبارهاي موقت بايد کليه تجهيزات ايمني براي پيشگيري و ـ 87ماده

 . گردد تأمين مهار آتش توسط كارفرما
 مواد قابل احتراق بايستي با در نظر گرفتن ثبات آن در تلنبار شدن به ـ 88ماده

 .  متر نباشد٦ آن بيش از صورت توده اي بر روي هم قرار گيرد و ارتفاع
هاي انبار شده مواد قابل احتراق بايد   راهروهاي عبوري بين اطراف تودهـ 89ماده

 متر عرض داشته باشد و عاري از هر گونه ضايعات و ساير مواد باشد اين راهروها ٣حداقل 
  با ابعاداي شبكهبايد طوري نسبت به هم قرار گيرند كه يك واحد چيدمان و دسترسي 

 . متر ايجاد شود٥٠ متر تا ٢٥كلي 
ضروري  هر گونه مواد قابل احتراق غير تمام سايت انبار بايد عاري از تجمعـ90ماده

 باشد مواد زائد بايد از محل برچيده شوند و يك دستورالعمل منظم براي تميز كردن محوطه
 .تهيه گردد
مايعات   جامدات،سوزي زيرزميني ناشي از  هنگامي كه در محلي خطر آتشـ91ماده

 .احتراق و اشتعال استفاده شود اشتعال وجود دارد، آن قطعه زمين نبايد براي انبار مواد قابل قابل
االمكان به صورت جامد چيده  نگهداري مواد در انبارهاي موقت بايد حتيـ 92ماده

متر از و انبار شود و هيچ ماده قابل احتراقي نبايد در بيرون از ابنيه اصلي در فاصله ك
 .  متر انبار شود٣

 قابل حمل، متناسب با نوع آتش احتمالي بايد در كننده خاموشتجهيزات  ـ93ماده
ي آتش نبايد ها كننده خاموش. محل محوطه انبار  موجود و به راحتي قابل دسترسي باشد

 .  متري از هم نصب شده باشند٣٠در فاصله بيش از 
 : ـ انبار داخلی ط

 . لي نبايد در مسير راههاي خروجي بوده و مانع تخليه افرادشود انبار داخـ94ماده
 آنها گيري آتشدر انبار داخلي همه مواد بايد با در نظر گرفتن خصوصيات ـ 95ماده

 .جانمايي و نگهداري شوند

سوزي   مواد ناسازگار مانند روغن و اكسيژن كه ممكن است خطر آتشـ96ماده
سوزي حداقل يك  ده از موانع خاص كه در برابر آتشهمزمان ايجاد كنند بايد با استفا

مواد بايد طوري انبار شود كه انتشار آتش . ساعت تحمل داشته باشد از يكديگر جدا شوند
  .به قسمتهاي مجاور به حداقل برسد و اين اجازه را بدهد كه به آساني عمل اطفاء صورت گيرد

نگهداري شود كه فضاي راهروي اي  مواد انبار شده بايد هميشه به گونهـ 97ماده
ها با پهناي وسايل نقليه بصورت ايمن مطابقت داشته باشد تا در زمان اطفاء  بين توده

 . دنحريق اختالل ايجاد ننماي
در محل انبارهاي داخلي بايد کليه تجهيزات اعالم و اطفاء حريق مناسب ـ 98ماده

 . شودبيني  پيشبراي پيشگيري و مهار آتش 
هايي كه سامانه اطفاء ثابت نصب شده باشد حد فاصل ايمن   محدودهدرـ 99ماده

 اندازه حداقل يك متر بايد از باالترين قسمت مواد انبار شده تا سر حساس افشانه  به
 .وجود داشته باشد

 فاصله ايمن از اطراف المپها و چراغها تا مواد انبار شده بايد رعايت گردد ـ100ماده
 اين فاصله در هر حال از يک متر براي. مواد جلوگيري شود تا از احتراق و اشتعال

 .هاي فلورسنت کمتر نيست  متر براي چراغ٥/٠هاي صنعتي و  چراغ
ر بايد اطراف راههاي خروجي از  يك حد فاصل ايمن به اندازه يك متـ101ماده 

تري از  در فاصله كمتر از يك ممواد انبار شده نبايد" ضمنا.هاي فرار از آتش حفظ شوددر
 . هاي بازشونده آتش چيده شونددر

 :االشتعال یا انفجاري بر مواد سریعتأکید ـ ایمنی انبارها با  ي
 تصويب به  كه   ايمني خاصي  مقررات را بايد بر طبق انفجار تجاري   مواد قابلـ102ماده

ي اين مواد دستور العمل نگاهدار. نمود داري ـانبار و نگاه است  دار رسيده  الحيتـ ص مقام 
کارفرما . بوداشتعال و انفجار خواهد نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل بر اساس آيين

 .و نصب نمايد تأمين ها بايد سامانه کشف، اعالم و اطفاي حريق به طور متناسب براي اين محل
 ٢١كمتر از زني  شعله با نقطه  اشتعال   قابل   مايعات  و ذخيره  نگاهداريـ103ماده

  سربسته  مخصوص  در ظروف   فقط  ليتر آنهم١٨ كار بايد به  در محل  سانتيگراد  درجه
 .قرار داد  و حرارت  جرقه محدود كرد و دور از منابع 

  مقدار شوند بايد به  مي  نگاهداري  سربسته  در ظروف كه اشتعال قابل   مايعات ـ104ماده
   نظر ساختمان از نقطه كه  شود در انباري  ين ميصالحيتدار تعي  مقام  از طرف كه  محدودي 
 ديوارها و در و  وسيله و به   قرار گرفته  زمين سطح  و باالي   داشته   مقاومت حريق در مقابل 

 .كرد شود نگاهداري  مجزا مي  ساختمان  هاي خودكار از ساير قسمت ضد حريق  هاي  پنجره
االشتعال يا منفجره نبايد در  ي مواد سريعحاو  انبارهاي  مدخل  در قسمت ـ105ماده

 مات و مسلح   بايد از شيشه لزوم  به كار رود و در صورت  و هر گونه شيشه شفاف و پنجره 
 . شود استفاده 

 )بيش از يک هزار ليتر(اشتعال   قابل  مقادير زياد مايعات  خيرهو ذ  نگاهداري ـ106ماده
 به فواصلي بيش از سه برابر ارتفاع   كه صوص روزمينيمخ  مجزا و يا مخازن  در مخازن فقط  

  زير زميني مخازن ( قرار گرفته  مخزن يا با استفاده از ديوار برشي مناسب يا زير زمين
 مقام  از طرف كه   ديگري  از ابنيه  متري ٥ دست کم   فاصله و به) داراي اولويت است

 .شود مجاز خواهد بود مي تعيين دار  صالحيت 
 ٢درجه (اشتعال   جابجايي مايعات و گازهاي مايع شده مصرفي قابل  برايـ107 دهما

 بايد از   مختلف كارخانه كه استفاده مداوم دارند هاي قسمت  به ) يا باالتر در لوزي حريق
 .شود استفاده  خط لوله ايمن 

 تخليهمحل  و انفجاري و دراالشتعال   سريع  در انبارهاي حاوي مايعات و موادـ108ماده
 .شود استفاده  جرقه و ضدشعله ضد هاي  ات الكتريكي و چراغ از تجهيز و بارگيري آنها بايد

ضد انفجار  مصنوعي   به تهويه   لزوم و در صورت طبيعي  تهويه     انباربايد به ـ109ماده
 .مجهز باشد 

 مايعات ل قبي  اين   و نشت از چكه  ي اتخاذ شود كه مؤثربايد تدابير  ـ110 ماده
  آب روها و مجاري ـآب  و داخل مان ـ ساخت زيرين  هاي تـ قسم و نفوذ به تعال ـاش قابل 

  هيچگونه  متضمن   محدود گردد كه ميزاني آنها به  اتفاقي  و پاش  شود و ريخت   جلوگيري
 و هوا و انفجار بخار  اشتعال   قابل ايجاد هر نوع مخلوط از امكان   نباشد و همچنين  خطري

 .شود ممانعت  مورد بحث   مايعات  انتقال مخصوصاً در حين
 و هر گونه  ، فندك  كبريت  داشتن و همراه كردن  ، روشن دخانيات  استعمالـ111ماده

االشتعال   سريعمواد ، احتراق  در آنها مواد قابل كه  نقاطي در كليه  يا جرقه بايد  شياء مولد شعله ا 
 . است شود ممنوع مي و يا به كار برده   نگاهداري يا مواد قابل انفجار

  شده بندي مواد بسته )  هزار ليتر يا معادل آن٥٠٠بيش از (   مقادير زياد ـ112  ماده
يا  حريق   در مقابل  مقاوم هاي مجزا يا در اتاق را بايد در انبارهاي  اشتعال باال  با قابليت 

فلزي   و با درهاي   شده ساخته لزي مقاوم در برابر حريق ف  از ديوارهاي برشي يا  كه هايي اتاق
 .شوند  نگاهداري  مجهز گرديده 
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آنها  توان   باشد مي كم  مقدارشان١١٥مواد مورد اشاره در ماده    چنانچه ـ 113ماده 
 .كرد دار با فاصله ايمن در انبارها نگاهداري سرپوش  را در صندوقهاي  فلزي 

  يا چند نوع يك  كه  اتيمؤسسو  كارخانجات  ابنيه  رود و داخل و   در محل ـ114ماده 
 تابلوي   مواد را روي آن  وجود دارد بايد نوع ١١٣ و ١١٢ در ماده هاي  از مواد مشروحه

مخصوص در داخل و محل درب ورودي آن با خط درشت الصاق نمود و ضمناً وجود  
  يسوز بروز آتش در صورت  است  ممكن  كه   محل نشاني مركز آتش را بايد به   موادي  چنين
 . داد استمداد شود اطالع از آن 

 :سوزي ات در مقابل آتش تأسیسآالت و ـ  ایمنی ماشین ك
 به ايمني آنها در آالت ماشين كارفرما مكلف است در انتخاب و نصب ـ115ماده

سوزي توجه نمايد و از تجهيزاتي استفاده شود كه حداقل خطر بروز حريق را   آتشبرابر
 .داشته باشند
 هاي  حرارتي سروكار دارند بايد آموزش برقي ياآالت ماشين كساني كه با ليه كـ116ماده

 .الزم را براي پيشگيري و اطفاء حريق  بگذرانند
هايي كه در آنها امكان بروز حريق وجود دارد بايد داراي   كليه دستگاهـ117ماده

 .شناسنامه فني بوده و برگه نگهداري و تعميرات نيز بر روي آنها نصب گردد
ي كه آالت ماشين دستي براي كننده خاموش حداكثر فاصله دسترسي به ـ118ماده

براي دستگاه هاي پرخطر بايد بطور .  متر است٣٠در آنها قابليت بروز حريق وجود دارد 
 . دستي در كنار دستگاه نصب گرددكننده خاموشمجزا 

در آنها سيستم اتصال زمين و امكان قطع برق در دستگاههايي كه  ـ119ماده
 .و نصب گرددبيني  پيشاحتمال بروز حريق وجود دارد بايد 

هاي مشخصي نصب شود كه در   بر روي هر دستگاه بايد عالئم و برچسبـ120ماده
 . مناسب ذكر شده باشدكننده خاموشآن نوع آتش و 

 سوزي الزامات سامانه کشف واعالم آتش :فصل چهارم
 :سامانه کشف و اعالم آتش :الف
 سوزي آتش   يا نسبتاً مهمشديد  مخاطرات  آنها امكان  فعاليت  ها كه كارگاه   كليهـ121ماده

و   بايد متعدد بوده  وسايل   اين.باشند  حريق  كشف و اعالم  وسايل  دارد بايد مجهز به
 كه  اشخاصي  كليه  صدا درآيد براي  به  كه  كارگاه  از ساختمان  خطر در هر قسمت اعالم

 . باشد  يا تشخيص  استماع  قابل  هستند به طور وضوح  ان ساختمدر 
 خودکار حسب اهميت ممكن است دستي، نيمهوسائل اعالم خطر حريق بر ـ122ماده
 کارفرما مکلف است براي اين کار متناسب با شرايط  از .باشنديا ترکيبي از آنها يا خودكار 

 .افراد يا شرکت هاي صاحب صالحيت استفاده نمايد
بايد  هاي خطر  در هر محدوده احتمالي حريق، خصوصاً روي كانونـ123هماد

ها بايد  سيگنال اين كاشف.  حريق متناسب با ماهيت آن نصب گردد١ كافي كاشف تعدادبه
 ق داراي سرعتـدر موردي كه گسترش حري. ال گرددـرل حريق ارسـبه مركز اعالم و كنت

 زـيطي نيـهاي مح شداردهندهـان به هد به طور همزمـبااليي است سيگنال فوق باي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Detector 

کننده اعالم حريق نيز بايد داراي قابليت آزمايش به طور مراکز تکرار. ارسال گردد 
 .سمعي و بصري باشند

تواند وابسته به افراد يا به طور خودكار   مركز اعالم و كنترل حريق ميـ124ماده
در هر حال اين مركز بايد بتواند عالوه بر خبردهي به موقع و مؤثر به كاركنان . عمل كند

. براي تخليه محل، تيم يا مركز امداد يا سامانه خودكار مهار آتش را نيز فعال نمايد
 سامانه كنترل و اعالم خودكار حريق بايد گواهي مطابقت با استانداردهاي معتبر نظير

E١٢NFPA ،٥٤٣٩ BS کنترل بايد در تابلوي . يا استاندارد ملي متناظر را داشته باشند
در اين سامانه . اند به طور واضح نشان داده شوند ها عمل نموده هايي كه كاشف محدوده

 نوع نقص يا خطا بايد بر روي تابلو نشان داده شود و عالوه بر آن هشدار صوتي نيز هر
 . براي مسئول مربوطه ارسال گردد

هاي حريق بر روي   اعالم حريق الزم است كليه ناحيه در مركز خودكارـ125ماده
هاي هر ناحيه،  گام رسيدن پيام الكتريكي از كاشفتابلوي مربوطه داراي نشانگر بوده و هن

هنگام عادي بودن وضعيت، چراغ هر محدوده . در صورت لزوم آژير صوتي نيز به صدا در آيد
رمز و در صورت نقص سامانه، چراغ زرد مربوط به هر با رنگ سبز، هنگام حريق چراغ ق

ي ها  دورهكه عالئم نوري نشانگرها چشمك زن باشد، بايد در صورتي. گردد  ناحيه روشن 
الزم است منبع تغذيه الكتريكي .  ثانيه نباشد٢٥/٠روشن وخاموش شدن آن كمتر از 

شود و عالوه بر برق بيني  شپيدارد،  مناسب كه بتواند همواره سامانه را در حال كار نگه
 .نمايد تأمين تواند چنين هدفي را  مي  )UPS(  شهر منبع اضطراري

ي كشف، اعالم و اطفاء حريق بايد داراي منبع تغذيه ها سامانه تمامي ـ126ماده
 .اين منبع بايد يكصد ساعت كار سامانه را پشتيباني نمايد. پشتيبان الكتريكي باشند

مواد (رگيري كاشف در نوع حرارتي حداكثر براي گروه يك  ارتفاع قراـ127ماده
 ٣متر و گروه ٧)مواد سوختني با خطرات متوسط(متر، گروه دو ٩) سوختني با خطرات كم

. باشد متر مي١٠متر و در نوع كاشف دودي حداكثر  ٦حداکثر )مواد سوختني با خطرات باال(
صوتي متناوب، الاقل هر ف توسط عالئم نوري چشمك زن يا عالئم ـالزم است كاش

بايد تابع  ها كليه کاشف . ثانيه به مدت نيم ثانيه آماده به كار بودن سامانه را اعالم نمايد١٥
 .  باشد٣٧٠٦ يا استاندارد ملي ايران به شماره BSـ  ٥٨٣٩يكي از اسـتانداردهاي 

 . باشدبندي حريق بايد حداقل دو كاشف وجود داشته در هر ناحيه از منطقهـ 128ماده
 مترمربع به ازاي هر کاشف و ٥٠حداكثر محدوده قابل قبول براي كاشف هاي دودي 

 .باشد   مترمربع به ازاي هر کاشف در فضاي بسته مي٣٧حرارتي 
 هاي حريق براي هر طبقه بايد مجزا و منظم باشد به طوري چيدمان کاشفـ 129ماده

 .كه در هنگام عمل كل محدوده مورد نظر را پوشش دهد
ياب که براي جلوگيري از انفجار و اشتعال يا براي  هاي گازياب و نشت کاشفـ 130ماده

شوند بايد عالوه بر  محافظت افراد در برابر مسموميت موادشيميائي مورد نياز تشخيص داده مي
 گردند و طوري  نصبهاي مربوطه اعالم حريق و به طور موضعي در محل کشف و شبکه عمومي

 .حريق متصل باشند که پيام آنها با شبکه کشف و اعالم حريق اشتباه نشودبه مرکز کنترل 
هاي اعالم حريق بايد براي شاغلين، گروه عملياتي يا مراكز امدادي   پيامـ131ماده

 الكترونيكي اطفاء حريق متناسب با گيرنده برحسب مورد شنيداري، ديداري، پيام مخابراتي و
 . يا تركيبي ازآنها باشد

  صدا نسبت  آهنگ   نظر بلندي و نوع بايد از نقطه خطر حريق  اعالم   وسايل ـ132ماده
  غير از اعالم مقاصد ديگري   براي   هيچ وجه و به بوده  ديگر کامالً متمايز  صوتي  وسايل  كليه  به 

 . قرار نگيرد  مورد استفاده  با حريق مبارزه  هاي  تمرين  و يا احضار افراد براي  خطر حريق
 دستگاه وسيله اعالم حريق وجود ٢ در هر محدوده بايد حداقل ـ133ماده

 . باشد تا در صورت خرابي حداقل يكي از آنها عمل نمايدداشته
 دسي بل ٥تراز فشار صوت توليدشده توسط مولد خبركننده بايدحداقل ـ 134ماده

 باال باشد بايد ادهالع فوقدرصورتي كه تراز فشار صوت محيط . از صداي محيط بيشتر باشد
باال بودن تراز فشار صوت مولد هميشه . مولد صوتي در خارج ازكارگاه نيز نصب گردد

 در اماكن. تر استفاده شود ز تعداد بيشتر و تراز صداي پايينصورت امكان ا مطلوب نيست، در
گ، تواند زن  پيام صوتي مي.  دسي بل بيشتر باشد٦٥آرام نبايد تراز فشار صوت مولد از 

 و امثال آن باشد و الزم است كه صوت بصورت متناوب و شناخته شده براي افراد آژير
  .پخش گردد تا با صداي ساير منابع مانند تلفن يا آژير شروع و خاتمه كار اشتباه نگردد

براي قطع كردن ) silenceكليد( اي در سامانه اعالم حريق بايد وسيله ـ135ماده
 . به طوري كه براي دفعات بعد آماده استفاده گرددبيني شود اعالم حريق پيش

 هشداردهنده در صورت نبودن افراد در اطراف محل مورد نظر بايد از ـ136ماده
در اماكن .  كيلومتري شنيده شود٥/١صوتي استفاده شود به طوري که صداي آن تا فاصله 

 صوتي بايد حداقل پيام.  صوتي الزم استهشداردهنده مترمربع يك ٢٠٠٠باز به ازاي هر 
 ثانيه ٨ تا ٥ ثانيه تداوم داشته باشد و ترتيب روشن و خاموش بودن آن ١٠٠ و حداكثر ٣٠

 . متر باشد٢خطر بايد حداقل  ارتفاع قرارگيري زنگ اعالم.  ثانيه خاموش باشد٥ تا ٣روشن و 
 .وداستفاده ش طيفي خطي هاي دودي  متر بايد از كاشف١٠ از  بيشدر ارتفاعـ 137ماده
 اشتغال يا تردد دارند داراي اختالالت شنوايي،هايي كه افراد   براي مكانـ138ماده

تواند   پيام ديداري مي. هاي نوري يا ديداري متناسب نيز استفاده شود الزم است از پيام
دار باشد و در محلي نصب گردد كه در   چراغ گردان يا چراغهاي چشمك زن و يا حروف

 .راد باشدمعرض ديد اكثريت اف
ي اطفاء حريق ها سامانه اندازي راه هنگامي كه عالئم الكتريكي جهت ـ139ماده
 .گردد، الزم است ابتدا به افراد براي تخليه محل فرصت كافي داده شود  ارسال مي

گردد،    ي عملياتي اطفاء ارسال ميها  تيمدر صورتي كه پيام حريق براي ـ140ماده 
امکانات . ر كوتاهترين زمان ممكن موقعيت حريق نشان داده شودبايد روي تابلو يا نقشه د

 و امدادي نيز  در نشاني آتشالزم بايد براي ارتباط سريع و مطمئن با نزديک ترين مراکز 
 .شده باشدبيني  پيشمرکز کنترل 
 در هر محدوده بايد عالئم و تابلوهاي راهنماي مناسب براي هدايت و ـ141ماده
همچنين سامانه روشنايي اضطراري با شدت روشنايي . شده باشديني ب پيشتخليه افراد

 .گردد تأمين  لوكس٥٠محيطي حداقل 
 اي براي مركز اعالم و كنترل حريق در صورتي استفاده از يك سامانه رايانه ـ142ماده

كه استفاده انحصاري براي اين امر داشته باشد و كليه خصوصيات مورد نظر در مواد قبلي 
در اين سامانه هر نوع نقص يا خطا بايد در مدت كمتر از . ه باشد بالمانع استرا داشت

 . دقيقه به اطالع مسئول مربوطه رسانده شود٥
افزاري سامانه الزم است   براي انجام بازرسي و تعميرات يا تغيير در برنامه نرمـ143ماده

منزله وصل مجدد   ه بايد به هر بار از كار انداختن سامان. محدوده صالحيت افراد معلوم باشد
براي عمل بعدي باشد، لذا صالحيت دسترسي افراد براي از كار انداختن سامانه بايد قبالً 

 . تعريف گردد
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 براي اطمينان از صحت عملكرد سامانه الزم است بطور مداوم بر اساس ـ144ماده
آزمون بايد بصورت بازرسي و . توصيه سازنده يا استاندارد مربوطه آزمون الزم بعمل آيد

روزانه براي مشاهده عملكرد عادي و پيگيري رفع نواقص، هفتگي براي آزمون قطع كردن 
مدار آژير و يا مدار الكترونيكي كاشف ها و پيگيري رفع نواقص، آزمون فصلي كه عالوه بر 

 .موارد قبلي مسير خطوط الكتريكي و مركز اعالم حريق نيز مورد بازرسي قرار گيرد
هاي مكانيكي، الكتريكي و الكترونيكي بايد   در آزمون ساليانه كليه قسمتـ145ماده

ها بطور جداگانه  همچنين به طور مرحله اي كليه كاشف. مورد بازديد و آزمون قرار گيرند
 .از محل نصب برداشته، نظافت و در آزمايشگاه مورد آزمون قرار گيرند

و . سي نبايد مانع از انجام ديگري باشدي بازرها  آزمون انجام هر دوره ازـ146ماده
 .ها توسط افراد مختلف و داراي صالحيت متناسب با آزمون انجام گردد  الزم است آزمون

  دستي  خطر حريق  اعالم كارگاه بايد تعداد كليد  از ساختمان   در هر طبقه ـ147ماده
  آنها طي به   براي رسيدن   قرار داد كه را بايد در محلي  وسايل  باشد و اين وجود داشته 

کليدهاي اعالم دستي حريق بايد حداقل در ارتفاع .  نباشد  متر ضروري٣٠از  بيش  مسافت 
 . متري نصب شوند٢/١

قرمز  رنگ  وسيله   به  خطر دستي سامانه اعالم حريق بايد  کليدهاي اعالم ـ148 ماده
و   بوده  در دسترس سهولت  ند و به  باش كامالً مشخص  آنها به كار رفته  نصب در محل  كه 

 .باشد قرار داشته  فرار از آتش  در مسير طبيعي 
سيم   کارفرما مکلف است در هر کارگاه يک خط تلفن اضطراري يا بيـ149ماده

 .سوزي نصب نمايد براي خبردهي هنگام بحران يا خطر آتش
ن در کارگاه شرح کارفرما بايد در خصوص سطوح مختلف کارکنان و مسئوليـ 150ماده

 . سوزي مشخص باشد وظايف خاصي تهيه نمايد تا وظايف هر يک به هنگام بروز خطر آتش
 ، ترکيبات و ملحقات  کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد کليه وسايل، اجزاءـ151ماده

اند از نظر فني و کيفيت  نامه طراحي و نصب شده آن که بر اساس مقررات اين آئين
 . باشند يا ملي ميالمللي   بينستاندارد معتبر تائيد امورد

 کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد کليه اجزاء سامانه موضوع اين فصل ـ152ماده
 . بعد از هر گونه آزمون يا استفاده اي براي استفاده مجدد به حالت آماده به كار باشد

  دستی وچرخدارايه هکنند خاموش : فصل پنجم
کردن آتش با توجه به درجه و ماهيت حريق و نوع خطر ش براي خاموـ153ماده

 .هاي مناسب مربوط به همان طبقه استفاده نمودکنندهآن بايد از خاموش
هاي آتش بايد يک دستورالعمل خوانا و روان کننده برروي کليه خاموشـ154ماده

 .در معرض ديد باشد کند، نصب شده وکه نحوه استفاده از آن را بيان مي
 کننده بايد با توجه به شرايط جوي و محيطي محل استقرار خاموشـ155دهما

 .انتخاب شود
شود، بايد هاي چرخدار استفاده ميکنندههايي که از خاموش در مکانـ156ماده

 .کننده مذکور در محل مورد نظر نيز بررسي شودامکان حرکت خاموش
شود، ختمان نگهداري ميکننده چرخدار درون سادر صورتي که خاموشـ 157ماده

کننده به راحتي و با سرعت اي باشد که امکان حمل خاموشدرهاي خروجي بايد به گونه
 .وجود داشته باشد

هاي آموزشي کار با  کارفرما مکلف است براي کليه پرسنل شاغل، دورهـ158ماده
 .هاي دستي را از طريق مراجع ذيصالح برگزار نمايدکنندهخاموش

 اکسيدکربن در فضاهاي بستههاي ديکنندهر صورت استفاده از خاموش دـ159ماده
 .بايد ميزان کاهش غلظت اکسيژن و مشكالت تنفسي ناشي از آن مورد توجه قرار گيرد

 براي خاموش کردن آتش ناشي از برق يا در مواقعي که تجهيزات الکتريکي ـ160ماده
 .هاي نوع دي اكسيد كربن استفاده شوددهکنندر معرض آتش قرار دارند، فقط بايد از خاموش

 هايي کهميايي نبايد در محلـخشک شي هاي پودرکنندهاموشـاز خ ـ161ماده
 . قوي وجود دارند، استفاده نمودهاياکسيدکننده
 از مراجع ذيصالح ها بايد توسط افراد داراي پروانه صالحيت،کننده خاموشـ162ماده

 .،كنترل و شارژ گردندكشور حداقل سالي يک بار سرويس
هايي قرار داده شوند که به وضوح ها بايد در محلکننده خاموشـ163ماده

سوزي به آساني و به سرعت قابل دسترسي باشند و از  معرض ديد بوده، در مواقع آتشدر
 . قرارگرفتن هرگونه وسايل و تجهيزات در مقابل آنها جداً خودداري شود

شوند، هرگز نبايد ها نگهداري ميها در آنکننده خاموشهايي که  جعبهـ164ماده 
 .قفل شوند
 اي بايد به گونه) ع چرخدارغير از انوا(هاي قابل حمل دستي کننده خاموشـ165ماده

 .هاي مخصوص قرار گيرندايمن در مکان مناسب آويزان و يا در جعبه
 درجه ٤ و ٤٩هاي دستي نوع آبي بايد در دماي بين کننده خاموشـ166ماده

 درجه ـ٤٠و + ٤٩ستي بايد در دماي بين ي دها كننده خاموشگراد و ساير  سانتي
 .گراد نگهداري و استفاده شوندسانتي

کننده بايد داراي يک کارت مخصوص سرويس و نگهداري وشـ خامـ167ماده
 .انب مقام صاحب صالحيت ذيربط باشد جاز

 هاي دستي آتش مکلفندکنندهشکنندگان خامو سازندگان و توزيعـ168ماده
ها کنندهها را با جزئيات کامل بر روي خاموشکنندهدستورالعمل راهنماي استفاده از خاموش

 . نمايندنصب
 منظور از جزئيات کامل مشخصات فني، سال ساخت، وزن دستگاه، نوع :تبصره

ستي سازنده يا کننده و نحوه کارکرد به زبان فارسي، نام، شماره تلفن و آدرس پخاموش
 .باشد کننده ميتوزيع

هاي دستي کننده کليه انبارهاي موجود در محيط کار بايد به خاموشـ169ماده
 .مناسب تجهيز شوند

اي مايعات هاي ناشي از مقدار قابل مالحظه براي خاموش کردن آتشـ170ماده
هاي دستي دهکنن مترمربع نبايد تنها به خاموش٩٣/٠قابل اشتعال با مساحت بيش از 

 .اکتفا نمود
 تشخيص مقدار قابل مالحظه مورد نظر اين ماده به عهده فرد صاحب :تبصره

 .صالحيت است
.  متر بيشتر باشد٣٠ در هر محدوده نبايد از ها کننده خاموشفواصل  ـ171ماده

  متر باشد،٣٠ نبايد بيش از كننده خاموشفاصله هر نقطه حفاظت شده تا نزديكترين 
 .  متر بيشتر باشد١٥ نبايد از Bه براي حريق دسته اين فاصل

کننده تا ، فاصله خاموش)فلزات قابل اشتعال ( Dهاي طبقه در آتشـ172ماده
 .متر تجاوز کند٢٣کانون خطر نبايد از 

متر ٩ نبايد از Fکننده و کانون خطر نوع  حداکثر فاصله بين خاموشـ173ماده
 .تجاوز کند
 اي يکبار مصرف نبايد مورد آزمون هيدرواستاتيک قرار گيردهکنندهخاموشـ 174ماده

 . سال از تاريخ توليد ممنوع است١٢و استفاده از آنها بيش از 
کننده بايد با ذکر سال و ماه و مرجع تست و  نتايج تست و شارژ خاموشـ175ماده

 .شارژکننده، بر روي آن مشخص شود
پس از هر بار مصرف، و نيز در زمان هاي قابل شارژ بايد کننده خاموشـ176ماده

 .تست ساليانه مجدداً شارژ شوند
 .کننده يا مواد داخل آن را نبايد تغيير داد نوع خاموشـ 177ماده
 .کننده بايد تست نشتي انجام شود پس از هر بار شارژ خاموشـ178ماده
 بايد  ٢AFFF  وFFFP ١ کننده نوع کفدهنده خاموش ماده تشکيلـ179ماده

 . سال يکبار تعويض شود٣داقل هر ح
 سال ٥ جامد بايد حداقل هر AFFFکننده نوع  ماده درون خاموشـ180ماده

 .يکبار تعويض شود
در هنگام شارژ براي استفاده مجدد از ماده شيميايي خشک باقيمانده ـ 181ماده
 .هاي الزم انجام گيردبايد آزمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-Film Forming Flouro Protein 
٢- Aquoes Film Forming Foam 

بايد قبل از شارژ مجدد، تمامي رطوبت آن هاي غيرآبي کننده در خاموشـ182ماده
 .گرفته شود
 كننده خاموشميزان شارژ ماده  اکسيدکربن،هاي ديکننده در خاموشـ183ماده
 .اکسيدکربن نباشددرصد دي ٥/٩٩ از  تخليه کمتربخار آن به هنگام اي باشد كه فاز بايد به گونه
کربن، در فاز مايع آن، ميزان آب موجود اکسيدهاي ديکنندهدر خاموشـ 184ماده

 .درصد وزني باشد٠١/٠نبايد بيش از 
تر نبايد ماده باقيمانده  کننده حاوي ماده شيميايي  هنگام شارژ خاموشـ185ماده 

 .مجدداً استفاده گردد
کننده بايد توسط سازنده معين و فشار انجام تست بر روي بدنه خاموش ـ186ماده

 .مشخص گردد
هنگام تست بايد به مدت زمان الزم براي تحت فشاربودن بدنه ـ 187ماده
 . کننده کامالً توجه شودخاموش
 ي دستي و چرخدارهاکننده  مقررات اختصاصي خاموشـ

 :کننده آب و گازـ  خاموش الف
 .ب مورد استفاده در سيلندرها بايد کامالً تميز باشد آـ188ماده
 کنندهاستاندارد بر روي سيلندر خاموش) مانومتر( وجود يک نمايشگر فشارـ189ماده

 .آب و گاز ضروري است
تا  ١٠کننده آب و گاز بايد بين زمان تخليه آب داخل سيلندر خاموشـ 190ماده

 . ثانيه باشد٦٠
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 تا ٢/٩کننده آب و گاز بايد بين اخل سيلندر خاموش ميزان پرتاب آب دـ191ماده
 . متر باشد٢/١٢

هاي آب تحت فشار نبايد در محيطي با درجه حرارت کننده خاموشـ192ماده
 .گراد نصب شونددرجه سانتي ٤کمتر از 
 :هاي پودريکنندهـ  خاموش ب

 .ه انجام شودثاني ٢٥تا  ٨ بين هاي پودري دستي بايدکنندهتخليه خاموشـ 193ماده
 ثانيه ١٠٥هاي پودري چرخدار بايد حداکثر در زمان کننده تخليه خاموشـ194ماده
 .انجام شود
هاي دستي بايد بين کنندهبراي خاموش کننده خاموش ماده طول پرتابـ195ماده

 . متر باشد١/٦ تا ٥/١
يد هاي چرخدار باکنندهبراي خاموش کننده خاموش ماده طول پرتابـ196ماده

 .متر باشد٧/١٣حداکثر 
 :اکسیدکربنکننده ديـ  خاموش پ

ثانيه  ٣٠تا  ٨کننده بايد بين اکسيدکربن از داخل خاموش تخليه گاز ديـ197ماده
 .انجام شود
 . متر باشد٤/٢ تا ١اکسيدکربن بايد بين  طول پرتاب گاز ديـ198ماده
 کيلوگرم به باال بايد ٦ اکسيدکربن با وزن ي ديها کننده خاموش درمورد ـ199ماده

 .از شيپورکهاي بلند استفاده گردد
 :کننده حاوي کفـ خاموش ت

 .کندمتر تجاوز ٧ دستي نبايد از  کفکننده حاوي طول پرتاب کف در خاموشـ200ماده
 .ثانيه انجام شود ١٢٠تا  ٦٠کننده دستي بايد بين  تخليه کف در خاموشـ201ماده 
 حجمي درصد ٧٥کننده دستي نوع مايع کف بايد موش در هنگام شارژ خاـ202ماده

 .کننده، مايع کف باشدسيلندر خاموش
متر و  ١٥بايد هاي چرخدار کننده حداکثر طول پرتاب کف در خاموشـ203ماده

 .زمان تخليه آن سه دقيقه باشد
 هاي دستي آتشکنندهـ  بازرسي ظاهري خاموش

ها، هرگز نبايد مانعي در کنندهش به منظور دسترسي سريع به خاموـ204ماده 
 .ها قرار داشته باشدمقابل آن

ها و ثبت نتايج متناسب کننده کنترل برچسب اطالعات و کارت خاموشـ205ماده 
ديده و يا صاحب صالحيت با شرايط محيطي در فواصل زماني معين توسط فرد آموزش

 . الزامي است
  آتشهاي دستيکنندهـ  سرويس و نگهداري خاموش

هاي دستي آتش، به منظور آماده به کار بودن بايد در کننده کليه خاموشـ206ماده
 . بندي مناسب تحت بازبيني و سرويس الزم قرار گيرندهاي کار طبق يک برنامه زمانمحيط

 :هاي گاز دي اکسیدکربنکنندهـ سرویس و نگهداري خاموش الف
 .کننده الزامي استاز داخل خاموش داشتن ميالب يا لوله خروج مواد ـ207ماده
 CO٢ کننده يدگي شيلنگ خاموشـ به منظور جلوگيري از خطر ترکـ208ماده

دارمناسب که هاي فشار قوي سيم علت سرماي ناشي از خروج گاز، الزم است از شيلنگبه
 .توسط پرس هيدروليکي مقاوم شده باشد استفاده شود

 :تست هیدرو استاتیک
 هاي دستي آتش،  بايد در فواصل متناوب و برحسبکننده خاموشتمامي ـ209ماده 
  . زيرتحت آزمون هيدرواستاتيک قرارگيرند٢کننده طبق جدول شماره  نوع خاموش

 ها کنندهفواصل متناوب تست هیدرواستاتیک خاموش: 2جدول شماره
 براساس شرایط آب و هوایی متعارف

ان دوره زم نشانیکننده آتشنوع خاموش ردیف
 )سال( تست

 ٥ کننده آب و گاز تحت فشار و يا حاوي ترکيبات ضد يخخاموش ١
 ٥ FFFP يا AFFFکننده حاوي کف خاموش ٢
 ٥ کننده پودري با سيلندر فوالديخاموش ٣
 ٥ اکسيدکربنکننده ديخاموش ٤
 ٥ کننده حاوي پودر تر شيمياييخاموش ٥
 ١٢ يي با سيلندرهاي آلومينيوم و يا برنجيهاي حاوي پودر خشک شيمياکنندهخاموش ٦
 ١٢ گري و مواد هالوژنههاي حاوي پودر خشک شيميايي با سيلندرهاي فوالدي ريختهکنندهخاموش ٧
  ١٢ شده گري با سيلندرهاي فوالدي ريخته )کارتريج(داراي بالن و هاي حاوي پودرکنندهخاموش ٨

کننده بايد توسط افراد رهاي خاموش انجام تست هيدرواستاتيک سيلندـ210ماده
 .داراي پروانه صالحيت از مراجع ذيصالح صورت پذيرد

هاي چشمي و داخلي، بايد ازآب  در تست هيدرواستاتيک پس از آزمونـ211ماده
 .يا سياالت غير فشرده ديگر استفاده و گواهي الزم صادر شود

 .مون هيدرواستاتيک ممنوع است استفاده از هوا يا ساير گازها جهت انجام آزـ212ماده
 هاي دستي و چرخدار مستعمل در صورتکننده در خصوص کليه خاموشـ213ماده

 کننده مذکوروجود هر يک از موارد زير، تست هيدرواستاتيک نبايد انجام گيرد و خاموش
 کننده خاموشاعالم و معدوم شده و مدارک الزم و مستند به صاحب » از رده خارج«بايد 
 .ل گرددتحوي

 ها و نقاط اتصال سيلندرـ  وجود عاليم تعميرات بر روي جوش الف
 هاي سيلندرشدگي رزوهـ  خوردگي، شکستگي، ساييدگي و له ب
 .ـ  وجود عاليم خوردگي که باعث ايجاد آسيب در بدنه شده باشد پ
 کننده در آتش سوختگي خاموشـ ت
 .اندع کلريد کلسيم بودهـ سيلندرهاي فوالد زنگ نزن که حاوي پودر نو ث
 هاي برنجي يا مسي با اتصال لحيميـ بدنه ج
 ـ وجود فرورفتگي آشکار بر روي بدنه يا درزهاي جوش چ
ديدگي موضعي يا سراسري به نحوي شدگي و ضربـ وجود خوردگي، بريدگي، له ح

 . ضخامت ديواره سيلندر را از بين برده باشددرصد١٠که بيش از 
 . براي کاري غير از خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار گرفته باشدـ اگر سيلندر خ

متر   سانتي ٦/٠دـ  اگر در جايي که جوشکاري شده، عمق يک شيار باقيمانده از 
 .تجاوز کند
 »از رده خارج« هرگاه سيلندري از آزمون هيدرواستاتيک پذيرفته نشود، بايد ـ214ماده

 .ومعدوم گردد
هاي داراي پوسته آلومينيومي که در معرض دماي باالتر از هکنند خاموشـ215ماده

 اعالم شده و هرگز مورد تست »از رده خارج«اند، بايد گراد قرارگرفتهدرجه سانتي١٧٧
 .هيدرواستاتيک قرار نگيرند

هاي مورد استفاده اکسيد کربن، و بالن سيلندرهاي نيتروژن، آرگون، ديـ216ماده
 . سال يک بار مورد تست هيدرواستاتيک قرار گيرند٥ بايد هر براي ذخيره گازهاي خنثي

کننده و تجهيزات متصل به آن نيز بايد تست  بر روي شيلنگ خاموشـ217ماده
 .هيدرواستاتيک انجام گيرد

 پس از گذراندن تست هيدرواستاتيک، تاريخ و زمان آزمون بايد بر روي ـ218ماده
 .سيلندر حک شده و گواهي تست صادر شود

  اطالعات انجام تست مجدد شامل فشار تست و تاريخ انجام تست بايد ـ219ماده 
هاي پودر و کننده حک شود و در مورد خاموشCO٢بر روي قسمت باالي سيلندرهاي 

 .هاي مقاوم مشخص گرددگاز بايد با استفاده از  برچسب
نوع فشار قوي کننده و اتصاالت مربوط به آن نيز بايد از  شيلنگ خاموشـ220ماده

و يا دارنده پروانه ديده  آموزشو مناسب انتخاب شده و نيز به طور متناوب توسط فرد 
 .هاي الزم قرار گيرندصالحيت مورد آزمون

 الزامات سامانه اطفاء حریق دستی، قابل حمل  و نیمه متحرك
 :ي دستیها کننده خاموشامکانات مربوط به : الف
 راساس نتايج ارزيابي ريسک حريق در تمام كارفرما مکلف است بـ221ماده

هاي کوچک را   کارگاهها اعم از سربسته و روباز، امکانات خاموش نمودن حريقهاي محدوده
 .تهيه و نصب نموده باشد

اي نصب و  هاي ويژه ي دستي قابل حمل بايد در مکانها كننده خاموش ـ222ماده
 .شناخته شده و قابل دسترسي باشدجانمايي گردند که محل آن به خوبي براي كارگران 

ي دستي هميشه ها كننده خاموشبايد اطمينان حاصل كند كه   كارفرماـ223ماده
 يها کننده خاموشاي و شارژ  بازديدهاي دوره. آماده به کار بوده و دسترسي به آنها آسان باشد

 . دستي آتش بايد توسط افراد صاحب صالحيت انجام گردد
ي دستي برچسب راهنماي ها کننده خاموشر روي کليه  الزم است بـ224ماده

همچنين الزم است . کاربران و موارد استفاده آن حک يا به صورت دائمي نصب شده باشد
مدت اين دوره  .الصاق شده باشد و مدت اعتبارآن نيزاي   دورهيها  آزمونبرچسب گواهي

 .بيش ازيک سال نخواهد بود
 ي دستي بايد تابع محاسباتها کننده خاموش از يک هر تعداد، کيفيت و وزنـ225ماده

مربوط به وسعت يا حجم محدوده احتمالي حريق، بار حريق و سرعت گسترش  آن و با 
 . و ماهيت حريق و اهميت مکان باشد ١٠ NFPAرعايت الزامات
 کننده خاموش در هر محدوده يا هر طبقه از بنا حداقل بايد يک دستگاه ـ226ماده

 متر بيشتر باشد ٣٠ ازکننده خاموش هرحال نبايد فاصله بين دو در ه باشددستي نصب شد
 .متر بيشتر باشد١٥ نبايد ازکننده خاموشو دسترسي فرد به 

بايد تابع استاندارد ساخت و عملکرد مطلوب بوده  ها کننده خاموش کليه ـ227ماده
 .و استفاده از آنها به سادگي ميسر باشد

 نبايد سميت داشته باشد يا در اثر استفاده در محل دهکنن خاموش ماده ـ228ماده
 .ترکيبات سمي توليد نمايد
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 آب يا ايستگاههاي مجهز به نشاني آتش  جعبهيها سامانههايي که از   در مکانـ229ماده
 کننده خاموششود، اين سامانه به جاي  شيلنگي متصل به سامانه افشانه متحرک استفاده مي

هاي حريق  باشد، الزماً بايد  در صورتي که احتمال بروز ساير دستهولي .  خواهد بود Aنوع
 .و نصب شده باشندبيني  پيشي مناسب ها کننده خاموش

در صورتي که در هر محل بيش از يک نوع آتش محتمل باشد بايد  ـ230ماده
 . به تعداد کافي از هر نوع مرتبط موجود باشدکننده خاموش

 آموزش ايمني کارفرمايان کارگران نامه آيينطابق مکلف است م  کارفرماـ231ماده
الزم در خصوص نحوه ) نظري و عملي(هاي  کارآموزان و دستورالعمل اجرايي آن، آموزش و

 .داده باشد) خصوصاً در بدو استخدام(ي دستي را به همه کارکنان ها کننده خاموشاستفاده از 
 ١٢٠ و حداکثر ١٥اقل هاي دستي بايد در ارتفاع حدکننده خاموشـ232ماده

 .متر نصب گرديده و به راحتي بتوان از آنها استفاده نمودسانتي
 :دار قابل حمل ي چرخها کننده خاموش:ب

 الزم است عالوه بر هاي بامساحت بيش ازيکصدمترمربع،  براي محدودهـ233ماده
 ليتر ٢٠ با ظرفيت حداقل كننده خاموشاي دستي حداقل يك دستگاه کننده خاموش
 . پودر بعنوان پشتيبان موجود باشدكننده خاموش كيلوگرم ٢٥ مايع يا كننده خاموش

 ترين نقطه دسترسي  چرخدار بايد در مناسبكننده خاموش محل استقرار ـ234ماده
نزديك درهاي ورود و خروج يا در مسيرهاي خروج اضطراري . نيروهاي امدادي باشد

 .باشد  جمله نقاط توصيه شده مياز
 براي كارگاه هاي با وسعت بيش از يك هزار مترمربع به ازاي هر پانصد ـ235ماده

 . چرخدار موجود باشدكننده خاموشمترمربع بايد يك دستگاه 
هاي مربوطه در  ي دستي و بازرسيها كننده خاموش كليه الزامات فني ـ236ماده

 .ي چرخدار نيز بايد رعايت گرددها كننده خاموشمورد 
 :ي دستیها کننده خاموشن بازرسی و آزمو :ج

هاي اطفاء حريق  بايد اطمينان حاصل كند هنگامي كه كپسول  كارفرماـ237ماده
ي ها کننده خاموشكنند  را براي انجام سرويس مثل شارژ مجدد از محل كار خارج مي

 .شده باشد تأمين جايگزين هم اندازه و مشابه اي براي آن محل
اي   دوره بايد بازديدهايها کننده خاموشد   جهت اطمينان از عملکرـ238ماده 

آزمون هفتگي شامل بازديد اجزاي مکانيکي و سالم . براي بازرسي و آزمون آنها انجام گردد
 بصورت تصادفي ها کننده خاموش درصد از ٥ بودن آنها، آزمون سه ماه براي عملکرد واقعي

 بازديد کامل تجهيزات و و آزمون ساليانه شامل باز نمودن و تخليه کامل سيلندرها و
 .باشد ملحقات مي
  هر زماني كه شواهدي از خوردگي يا آسيب فيزيكي بر رويـ239ماده
 . ي قابل حمل مشاهده شد آنها بايد مورد آزمون هيدرواستاتيكي قرار گيرندها كننده خاموش

 كربناكسيد ي دستي حاوي ديها كننده خاموشآزمايش هيدرواستاتيكي   دورهـ240ماده
 سال تعيين ٥ي پودري حداکثر ها کننده خاموشيا نيتروژن، کف مکانيکي، آب و گاز و 

 .باشد  درصد سه سال مي٨٠اين مدت براي مکان هاي با رطوبت نسبي باالتر از . گردد مي
 ي پودر شيميايي تحت فشار كه نياز به آزمونهايها كننده خاموش ـ241ماده
 سال يكبار مطابق ٦چنانچه خالي باشند بايد هر  ساله دارند،١٢شده   تأييدهيدروليكي

هنگامي كه شارژ مجدد و يا آزمايش هيدرواستاتيك . دستورالعمل به آنها رسيدگي شود
 شود   ساله از همان تاريخ آغاز مي٦شود الزام  انجام مي

 مجدد پركردنغيرقابل ي پودر شيميايي كه داراي مخازن ها كننده خاموش ـ تبصره
 . باشند از اين موضوع مستثني هستند مي)يکبار مصرف(

 ساله ٥ي دستي بايد در هر دوره ها کننده خاموش سيلندر و ملحقات کليه ـ242ماده
آزمون . درصد فشار عملکردي آنها قرار گيرند١٥٠مورد آزمون هيدرو استاتيکي معادل 

اند   شکاف برداشتهاند يا سيلندرهايي که زنگ زده. بايد شامل شيلنگ و نازل مربوطه نيز باشد
 .اند بايد از رده خارج شوند هاي منتهي به تغيير شکل ديده يا ضربه
 :ي نیمه متحركها کننده خاموش: د

ي نيمه متحرك بايد به  شبكه تحت فشار آب، گاز يا ها كننده خاموش ـ243ماده
 . گرددپودر با استفاده از شيلنگ و سرافشانه مخصوص و با رعايت اصول ايمني مربوطه وصل

 نشاني آتشي نيمه متحرك بايد در داخل يك جعبه ها كننده خاموش ـ244ماده
 .ايمن نصب گردند و بطور واضح در معرض ديد باشند

 نيمه متحرك بر اساس ويژگي كننده خاموش حداكثر فاصله بين دو ـ245ماده
 متر ١٥ درهرحال طول شيلنگ آن ها نبايد از .گردد ميمحيط و رعايت اصول علمي تعيين 

 اينچ با ٥/١ تا ١ي برداشت آب با قطر ها شيلنگاستفاده از.  متر بيشتر باشد٣٠كمتر و از 
 .باشد سرلوله قابل تنظيم مجاز مي

هايي كه حريق آنها شامل دسته  ات زير بنايي در كارگاه تأسيس به عنوانـ246ماده
Aنصب گرددانينش آتش متر  يك جعبه ٤٠باشد الزم است به فواصل حداكثر هر  مي . 

 اينچ مربع بر  پوند٥٠ نبايد از نشاني آتش منتهي به جعبه  فشار آب در شاخهـ247ماده
 . اينچ كمتر باشد٥/١و قطر لوله از 
 حاوي پودر كننده خاموش استفاده از سامانه نيمه متحرك با ماده ـ248ماده

برداشت از )  متر٢٠حداکثر تا (يا گاز فقط با رعايت مالحظات فني و با فواصل كوتاه 
 .باشد  شبكه مجاز مي
 آب و کف، نی بر آب،ـریق ثابت مبتـي اطفاء حها سامانه: شمـ فصل ش

 ـ راهبري و نگهداري  ، ترکیبات هالوژنه CO2گاز  ، شیمیاییپودر
 سوزي آتش  وسيع يا مهم مخاطرات  آنها امكان  فعاليت  ها كه كارگاه  كليهـ249ماده

مکلف است براي اين کار از  کارفرما. باشند  ي ثابت اطفاء حريقها امانهس دارد بايد مجهز به
 .افراد يا شرکتهاي صاحب صالحيت استفاده نمايد

  سامانه ثابت مبتنی بر آب: الف
 :اي شبکهآب براي برداشت و اطفاء  تأمین الزامات
 ٢ه در كارگاه هاي مشمول ماد احتمالي  هاي  حريق نمودن خاموش   برايـ250ماده

با   وجود ارتباط  عدم گردد و در صورت  تأمين  با حجم و فشار كافي بايد آب  نامه آييناين 
 بيني دار و پيش صالحيت ، بايد با نظر مقام  آب  تأمين شهر از لحاظ  كشي لولهشبکه مطمئن 

 . شود اقدام   كافي  آب ذخيره  و  تأمين به  در كارگاه  سوزي آتش حداكثر وسعت  
کننده و مخزن اصلي  مينأطمينان حاصل نمايد که شبکه ت کارفرما بايد اـ251ماده

 دقيقه ٦٠قادر به فراهم کردن جريان آب براي پشتيباني اطفاء حريق حداقل به مدت 
يک مخزن آب يدکي  . دقيقه براي بناي با خطر باال باشد١٠٠براي بناي با خطر متوسط و 

شود نيز بايد موجود  خودکار از سرويس خارج مينيز براي مواقعي که مخزن ذخيره آب 
 . دقيقه سامانه را پشتيباني نمايد٢٠باشد كه حداقل 

 درتمام نشاني آتشکارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که مخازن آب  ـ252ماده
بديهي است در هنگام  .لحظات به غير از زمان تعمير پر و آماده بكار نگه داشته شوند

 .فعال باشدي بايد تعميرات مخزن يدك
ي محيطي ها سامانهکشي  بايد اطمينان حاصل نمايد که لوله کارفرما ـ253ماده

 . مورد آزمايش هيدرواستاتيک قرار گرفته باشد
 پوند بر اينچ مربع و در شبكه ٨٠ حداقل فشار آب در شبكه اصلي بايد ـ254ماده

در صورت استفاده از . ع باشد پوند بر اينچ مرب٥٠فرعي منتهي به شير برداشت محوطه اي 
 . پوند بر اينچ مربع كمتر نباشد٢٠٠مخازن هوايي فشار در مبداء از 

 ها لولهمحدوديت سرعت براي كنترل افت فشار و جلوگيري از شكستن  ـ255ماده
 متر ميلي ٥٠٠ي با قطركوچكتر از ها لولهحداكثر سرعت براي .  الزم است١در اثر ضربه قوچ

  متر بر ثانيه٣ متربرثانيه و حداكثر ٥/٢ نشاني آتش متربرثانيه و در شبكه ٢در حالت معمولي 
 حداكثر سرعت بايد متر ميلي ٥٠٠ي با قطري برابر و يا بزرگتر از ها لولهدر . است

هر چه قطر . باشد متر بر ثانيه ٣/٠حداقل سرعت در شبكه نيز بايد . باشد  بر ثانيهمتر٥/١
بهتر است سرعت در شبكه حدود .  افت فشار بيشترخواهد شدها كمتر باشد سرعت و  لوله

 .باشد)  فوت بر ثانيه١٠حدود (  متر بر ثانيه٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Water Hammer 

ي اصلي که به منابع ها لولهاطمينان حاصل نمايد که شيرآالت   کارفرما بايدـ256ماده
 .شوند  باز نگه داشته ميتمام اوقات به جز زمان تعمير کامالًباشند در  خودکار آب متصل مي

زدگي و  ي آب در برابر يخها لوله کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد کليه ـ257ماده
 .خوردگي سطوح خارجي محافظت شده اند

ي عمودي ها لولهکارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که نحوه استقرار  ـ258ماده
هر گونه آسيب . هاي مکانيکي مصون باشند اشد که آنها در برابر آسيبب اي مي  گونهبه
 .ي ايستاده بايد سريعاً تعمير گرددها لوله به

هاي آب مصرفي جدا و بر اساس   بايد از ساير شبكهنشاني آتش شبكه آب ـ259ماده
آب   در شبكه بر اساس دبي عبوريها لولهقطر . اصول علمي طراحي و نصب صورت گرفته باشد

 . اينچ باشد٥/١ها نبايد كمتر از  آن درهرحال در شبكه آبرساني قطر گردد ميو سرعت تعيين 
شود بايد   در تمام محوطه عمومي كارگاه كه محوطه فعال محسوب ميـ260ماده

دار يا ديواري در شبكه اصلي براي آبگيري مخازن متحرك   ايستاده، دريچه١شيرهاي برداشت
، نصب شده باشد به طوري كه از هر نقطه مورد نياز در محوطه يا برداشت توسط شيلنگ

اين شيرها بايد در مقابل صدمات و يخ زدگي محافظت . امكان برداشت آب فراهم شده باشد
 .عملكرد انجام گردد  تأييدگردند و هر شش ماه يكبار برداشت آزمايشي از آنها به منظور

 استفاده ها شيلنگها براي نگهداري  ينتا يا کابه  در مواردي که از قرقرهـ261ماده
 باشد که استفاده اي مي کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که طراحي آنها به گونهگردد  مي

. باشد سوزي به آساني ميسر مي  و ديگر تجهيزات در زمان بروز آتشها شيلنگاز شيرها، 
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به وضوح مشخص هستند و ها  ها و کابينت کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که قرقره
 .گيرند مي مورد استفاده قرار نشاني آتشفقط براي تجهيزات 

 و ملحقات آن بايد ها شيلنگ، خروجي  نشاني آتشهاي آب   در جعبهـ262ماده
 اندازه کافي باالي سطح زمين قرار گيرد تا از مسدود شدن جلوگيري شده و براي به

 .کارگران قابل دسترس باشند
براي ) نازلها(هاي شيلنگ رفرما بايد اطمينان حاصل کند که خروجي کاـ263ماده

در شرايط آب و هوايي بسيار سرد که امکان صدمه به تجهيزات . باشد استفاده آماده مي
موجود باشد شيلنگ بايد در قسمت ديگري نگه داري شود و به آساني در دسترس بوده 

 .ستفاده نمود بتوان آن را متصل و اتا در مواقع نياز سريعاً
 انتخاب نمايد که افت فشاراي   گونه کارفرما مكلف است طول شيلنگ را بهـ264ماده

. نرسد  پوند بر اينچ مربع٣٠از  به کمتر اصطکاک ناشي از جريان آببه علت در سر لوله پاشنده 
 .شد پوند بر اينچ مربع با١٢٥ پوند بر اينچ مربع تا ٣٠فشار ديناميکي در سرلوله بايد بين 

 بايد همواره در جاي خود قرار داشته و براي استفاده در دسترس ها شيلنگ ـ265ماده
 . ماه يك بار  و بعد از هر گونه استفاده مورد بازرسي قرار گيرند٦باشند و هر 
ي کتاني و ملحقات آن از نظر هر گونه پوسيدگي و فساد بايد ها شيلنگ ـ266ماده

 .ي فاسد سريعاً تعويض و جايگزين شده باشندها شيلنگمورد بازرسي قرار گرفته و 
 متناسب با دماي محيط و دماي عمل ها  افشانه در شبکه آب تحت فشار بايدـ267ماده

 ماهيانه دهانهاي   دورهبايد بصورت شبکه خشک در. آنها متناسب با شرايط و ماهيت حريق باشد
 .گزيني حشرات اطمينان حاصل گردد بازديد گردد تا از عدم وجود گرفتگي يا النه ها افشانه

 :ـ مالحظات عمومی استفاده از آب در سامانه اطفاء حریق ثابت ب
ها و  ها و رنگ  مختلف روغن و انواع اشتعال  قابل  كه مايعات   در موارديـ268 ماده

بايد ن هيچوجه  باشد، به  قرار گرفته  حريق   در معرض  اشتعال قابل  آلي   يا گردهاي   آن امثال
 .شود  پودر استفاده  صورت به   كرد مگر آنكه  آب استعمال  به  مبادرت 

 شوند مي سوزي  الكتريكي يا الکترونيکي دچار آتش  تجهيزات  كه  در موارديـ269ماده
 .گردد هاي حاوي آب، کف خودداري كننده خاموشاستعمال  بايد از 

منيزيم، تيتانيوم، سديم،  مانند  لاشتعا قابل  پودر فلزات  كه   در موارديـ270ماده
  كه  و غيره نظير كربوركلسيم موادي   قرار گيرد و همچنين حريق  معرضليتيوم و پتاسيم در

 از آنها  انفجار و يا مضره و قابل   اشتعال  قابل  گازهاي  است  آنها ممكن   روي  آب با ريختن
 . بطور كلي خودداري نمود آب  حاوي کننده خاموشاز استفاده  متصاعد گردد بايد

 ٢٧٠،٢٦٩،٢٦٨ مواد مشروحه در هايي که درآن مواد محل يا  کارگاه وـ271ماده
شود بايد نوع آن مواد را روي تابلوي مخصوصي مشخص نموده و وجود چنين  استفاده مي

 .  و خدمات ايمني محل اطالع دادنشاني آتشموادي را بايد به سازمان 
  پاش  آب ثابت  هاي   دستگاه  با حريق مبارزه براي  كه  اتيمؤسس و ها  در كارگاهـ272ماده

 اوقات  ها بايد در تمام  دستگاه اين آب  اصلي كنترل  شود، شيرهاي  مي خودكار بكار برده 
 مذكور را به طور  شيرهاي توان  مي  مسئول  شخص  دستور  به  شود و فقط   نگاه داشتهباز 

 .  آب بست جريان نمودن  قطع  موقت براي 
 الكتريكي و مكانيكي  مجهز به لوازم  بايد ٢٧٢   ذكر شده در ماده  شيرهايـ273ماده

 . خطر شود اعالم مربوطه  متصدي  به اتاق کنترل و  شدن  بسته تا در صورت  بوده  ر صوتي خودكا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- Hydrant 

 مناسب براي کنترل صدمات ناشي از کننده خاموشود درصورت عدم وجـ274ماده
گسترش حريق در مواردي که تجهيزات الکتريکي خاموش بوده و به برق وصل نباشند 

 .توان از کف يا پودر استفاده نمود مي
 :ـ  الزامات عمومی طراحی شبکه آب ج

ي آبي طراحي ها  افشانه  فشار تخليه، دبي و حجم جريان آب کليهـ275ماده
اي از کارگاه  دهي مکان ويژه ه بايد براساس مقررات اين بخش بوده و امکان پوشششد

 .را داشته باشد
بايد اطمينان حاصل نمايد که فقط تجهيزات تائيد شده توسط   کارفرماـ276ماده

ي افشانه آب خودکار مورد ها سامانهيا ملي در طراحي و نصب المللي   بيناستاندارد معتبر
 .گيرد يماستفاده قرار 
 كارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد كه طراحي و نصب شبكه ثابت آب ـ277ماده
ي دهانه باز يا دهانه بسته توسط افراد يا شرکت هاي صاحب صالحيت ها  افشانهمنتهي به

 .انجام گرفته باشد
 .آب بايد موردآزمون هيدروليكي قرار گرفته باشد مبتني بر تمام اجزاي سامانهـ 278ماده

انجام شده باشد اي   گونهي افشانه آب اتوماتيك بايد بهها سامانه طراحي ـ279ادهم
 .كمتر نباشدپوند بر اينچ مربع  ٧كه فشار آب در دورترين افشانه هنگام عمل از 

 کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که هر سامانه افشانه آب خودکار ـ280ماده
ر به فراهم کردن جريان آب طراحي شده براي حداقل مجهز به يک مخزن آب بوده تا قاد

يک مخزن آب يدکي نيز براي مواقعي که مخزن ذخيره آب خودکار از .  دقيقه باشد۳۰
 افشانه ۲۰يي که داراي ها سامانهبه استثناي (شود نيز بايد موجود باشد  سرويس خارج مي
 .)باشد آب و يا کمتر مي

ي افشانه آب خودکار، ميزان ها امانهس براي اطمينان كافي از عملكرد ـ281ماده
 در دقيقه  به ازاي هر فوت مربع باشد ١گالن١٥/٠پاشش آب در معيارهاي طراحي بايد 

(٠.١٥ gpm/ft٢). 
 فوت مربع، ٢٠٠ محدوده حفاظتي هر افشانه آب براي بناي كم خطرـ282ماده

 شود ع تعيين مي فوت مرب٩٠فوت مربع و بناي پرخطر ١٣٠ تا ١٠٠بناي با خطر متوسط بين 
 مترمربع به ازاي هر ٥/٨ و ١٢ تا ٥/٩ ، ٥/١٨اين محدوده در معيار متريك به ترتيب (

 ).باشد افشانه مي
 براي هر طبقه بايد مجزا و منظم باشد به طوري كه ها  افشانه چيدمانـ283ماده

 .در هنگام عمل كل محدوده مورد نظر را پوشش دهد
بر اساس موقعيت محلي بايد بصورت خشك، تر يا  ها سامانه طراحي اين ـ284ماده

 ثانيه بالمانع ١٠سيالبي و تحت فشار انجام گرفته كه با رعايت سرعت عمل كمتر از 
 .  وجود دارد سامانه خشك ارجحيت داردها لولهدر مناطقي كه احتمال يخ زدگي . باشد مي

و ساير نقاط  خودكار از اشياء مورد حفاظت   هاي پاش سر آب   فاصلهـ285ماده
 . سانتيمتر  كمتر نباشد٦٠آنها بايد از  اطراف  

 :نگهداري سامانه شبکه آب :د
ي افشانه آب خودکار نصب شده مطابق با اين ها سامانه کارفرما بايد ـ286 ماده

کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که آزمون . بخش را به نحو مناسبي نگهداري نمايد
شير آزمون بازرسي بايد حداقل . شود نه در هر سامانه انجام ميجريان آب به صورت ساال

 ي آب به صورتها  افشانههر دو سال يک بار بازرسي شود تا اطمينان حاصل شود که سامانه
 .مناسبي عمل مي کنند

 ي افشانه آبي که به منظورها سامانهي مورد پذيرش بايد بر روي ها  آزمونـ287ماده
ي مناسب شامل ها  آزمون.اند انجام گردد  مالي نصب شدهت از خسارات جاني وحفاظ

 :باشد موارد زير مي
  و اتصاالت زير زمينيها لوله  •
 آزمايشات هيدرواستاتيکي لوله کشي در سامانه  •
 ي لوله خشکها سامانهآزمون هوا در   •
 عملکرد شيرهاي لوله کشي خشک  •
 ات مرتبط تأسيسآزمون  •

 مشخص گردد هر بخشي از سامانه افشانه آب آماده  در مواردي کهـ288ماده
باشد کارفرما مکلف است آن قسمت را سريعاً از سرويس خارج نموده و  دهي نمي سرويس

 . را جايگزين آن نمايدها کننده خاموشساير 
 ي آبي و خشکها  افشانهيها لولهکليه  کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد،ـ 289ماده

 .باشد مي پذير  نصب شده اند که تخليه آب از آنها امکانو متعلقات آن طوري
ي آبي مورد استفاده در ها  افشانه کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد کهـ290ماده

 .باشند مورد تائيد مي سامانه از نظر گواهي ساخت و عملكرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . می باشد ليتر٧٨/٣هر گالن برابر ـ ١
 هاي آبي هاي آبي قديمي براي جايگزيني افشانه كارفرما نبايد از افشانهـ 291ماده

 .استاندارد استفاده نمايد
هاي  ي آب همواره از آسيبها  افشانهکارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که ـ292ماده

 .مکانيکي محافظت شده اند
باشند  يست افشانه ميي افشانه آب که داراي بيش از بها سامانهکليه  ـ293ماده

هشدار مربوط به  کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که توسط يک سيگنال قابل شنيدن،
 .نمايد ميعملكرد مطلوب فشار آب و آماده به كار بودن سامانه را اعالم 

ي آب را تدوين ها  افشانه كارفرما بايد دستورالعمل سرويس و نگهداري سامانهـ294ماده
آزموده كارهمچنين نظارت و بازرسي عملكرد صحيح شبكه بايد به عهده افراد . و ابالغ نمايد

 .قرار گيرد  تأييدي زماني حداكثر شش ماه سالمت اين سامانه موردها  دورهباشد و در
 : ثابت غیر از آبکننده خاموشي ها سامانهـ  الزامات عمومی  ه

هيزات تائيد شده توسط  کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که فقط تجـ295ماده
 اين مبحث کننده خاموشي ها سامانهيا ملي در طراحي و نصب المللي   بيناستاندارد معتبر

هاي   بايد توسط افراد يا شركتها سامانهطراحي و نصب اين . گيرد ميمورد استفاده قرار 
ي ي اطفاها سامانهصاحب صالحيت انجام گرفته باشد و اجزاء و عامل اطفاي حريق در 

 .برسد  تأييدحريق ثابت مناسب با انواع حريق طراحي و به
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  اگر به هر دليل يکي از اجزاء سامانه غيرفعال شد کارفرما بايد کارگران ـ296ماده
 آورد را مطلع نموده و اقدامات احتياطي فوري مورد نياز را براي اطمينان از ايمني آنها فراهم

 .اصالح گرددديده  آموزشد تا اينکه هر گونه نقص و ايراد توسط فر
 هاي مخصوصي ي اطفاي حريق هشداردهندهها سامانه کارفرما بايد بر روي ـ297ماده

ها بايد  اين هشداردهنده.  را از قبل اعالم نمايندكننده خاموشنصب نمايد تا تخليه مواد 
افي باشد که از ساير صداها و نورهاي محيط کار قابل تشخيص باشد و فرصت كاي   گونهبه

 . براي اطالع و تخليه افراد را فراهم نمايد
 باعث آلوده شدن فضاي محيط كننده خاموش در مواقعي که تخليه مواد ـ298ماده

کارفرما بايد از تجهيزات مناسبي جهت  اخطار جلوگيري از ورود کارگران گردد  ميکار 
 . اين محدوده استفاده نمايدبه

هاي خطرناک استفاده  حريق از مواد با غلظتاطفاءي ها سامانه در  که هنگاميـ299ماده
 . استفاده نمايدهشداردهندهکارفرما بايد در ورودي و داخل اين محيط ها از عالئم . شود

ي ثابت ساالنه توسط ها سامانه کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که ـ300ماده
رد بازرسي و سرويس و باشند مو افراد ذيصالحي که آشنا با طراحي و عملکرد سامانه مي

 . گيرد مينگهداري الزم قرار
 کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد مخازني که قابليت پرشدن مجدد ـ301ماده

 درصد ۵ و چنانچه وزن آنها گيرند ميدارند حداقل هر شش ماه يک بار مورد بازرسي قرار 
 .يرند درصد کمتر نشان داده شود بايد مورد شارژ قرار گ۱۰و فشار آنها 
اند و قابليت   کارفرما بايد آن دسته از مخازني را که توسط کارخانه پرشدهـ302ماده

ماه يک بار مورد بازرسي  د را هر ششپرشدن مجدد را ندارند و داراي نشانگر فشار و وزن نيستن
 . درصد يا بيشتر داشت تعويض نمايد۵قرار داده و چنانچه وزن يا فشار آنها کاهشي معادل 

 کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که تاريخ بازرسي و نگهداري بر روي ـ303ماده
يک گزارش از . مخزن ثبت گرديده و بر روي برچسبي بر روي مخزن قرار گرفته است
 .آخرين کنترل شش ماهه بايد نگهداري شود تا اينکه مخزن دوباره پر شود

، سرويس و نگهداري يا تعمير  کارفرما بايد به کارگراني که براي بازرسيـ304ماده
 .هاي الزم را ارائه دهد اند آموزش  ثابت در نظر گرفته شدهکننده خاموشي ها سامانه

اي که اثرات مخرب  کننده خاموش کارفرما در اين سامانه نبايد از عوامل ـ305ماده
 . دارد يا توليد مواد مضر براي کارگران يا محيط زيست دارد استفاده نمايد

ي نصب شده از مواد مقاوم ها سامانه کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد ـ306ماده
 .در برابر خوردگي ساخته شده باشد

 هاي نظارت و كنترل عملكرد تجهيزات نشانگر وضعيت سامانه بايد در محل ـ307ماده
 .يا مرکز کنترل حريق نصب شوند

 ييها سامانهي نامساعد از هايي با شرايط آب و هواي ايد در محيط کارفرما بـ308ماده
 .استفاده نمايد که در اين شرايط به نحو مناسبي عمل مي نمايند

 کننده خاموشکارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که براي تخليه هر سامانه ـ 309ماده
  دستي فراهم گرديده است و عملكرد آنها بايد قبالًاندازي راهثابت حداقل يک ايستگاه 

 .شده باشد تأييد
 کارفرما بايد وسايل حفاظت فردي مناسب براي امداد و نجات مورد نياز ـ310ماده

 .کارگران به دام افتاده در منطقه خطر را فراهم نموده و از استفاده از آنها اطمينان حاصل نمايد
هاي عملکرد سامانه كه امکان توليد مواد سمي و  در آن دسته از محيطـ 311ماده

ناك وجود دارد کارفرما مکلف است يک برنامه مدون براي اقدام هاي خطر مضر در غلظت
 .در اين شرايط اضطراري فراهم نمايد

 خودکار فراهم ي اطفاء حريق يک راه اندازها سامانه کارفرما بايد براي ـ312ماده
هاي پيش تخليه را فعال كند و  هشده، هشداردهند هاي آتش نصب نموده باشد و کاشف

 گردد به کارگران اين فرصت داده شود که بصورت ايمن از اندازي راهانه قبل از اينكه سام
 .نواحي مورد نظر خارج شوند 

 :وـ  الزامات سامانه ثابت اطفاءحریق مبتنی برپاشش آب و کف
هاي موضعي يا بسته   استفاده از سامانه ثابت كف پاش براي محدودهـ313ماده

 .د استثنايي كاربرد نداردمجاز است و بصورت پاشش عمومي جز در موار
سامانه ثابت مبتني بر آب و كف بايد توسط افراد يا شركتهاي  و نصب  طراحيـ314ماده
 .استفاده شود و محل  متناسب با ماهيت حريق، ميزان گسترش علميو طبق اصولدار  صالحيت

 كارفرما بايد از عملكرد و كارايي مخزن آب، مخزن كف، تجهيزات ـ315ماده 
 و محفظه كف پاش از نظر كيفيت و استاندارد ساخت و آماده به كار بودن ها لوله پمپاژ،

 .اطمينان حاصل نمايد
 و  تعيين نوع كف و درجه انبساط آن بايد متناسب با نوع ماده قابل اشتعالـ316ماده

 .احتراق و نحوه كاربرد و كارايي سامانه باشد

در ) توسعه متوسط وکم توسعهپرتوسعه، با(مدت زمان ماندگاري كف  ـ317ماده
طبعاً سامانه بايد از هر نظر قابليت پشتيباني . گردد مي دقيقه تعيين ٥٥سوزي  محل آتش

 .اين مدت پاشش را داشته باشد
ساحت محدوده مورد اطفاء را به خوبي ـان كف بايد بتواند مـجري ـ318ماده

 گالن در دقيقه به ازاي ١/٠ دهد براي اين منظور جريان محلول كف ساز بايد از پوشش
 گالن در دقيقه به ازاي هر ٢/٠ براي مواد با بار حريق كم و (٠.١gpm/ft٢)هر فوت مربع 

 . براي مواد با بار حريق زياد، كمتر نباشد(٠.٢gpm/ft٢)فوت مربع 
 فوت در ثانيه و فشار آن نيز نبايد از ١٠سرعت مناسب سيال در شبكه ـ 319ماده

 .بع كمتر باشد پوند بر اينچ مر٥٠
 مکلف است دستورالعمل بازرسي سرويس، نگهداري و آزمونهاي كارفرما ـ320ماده

 سامانه ثابت اطفاء مبتني بر كف را تدوين، ابالغ و توسط تيم فني صاحب صالحيتاي  دوره
 . اجرا نمايد
 :ي ثابت اطفاء حریق پودر شیمیایی خشکها سامانهزـ 
ري سامانه ثابت مبتني بر عوامل شيميايي خشک  کارفرما بايد از سازگاـ321ماده

 .اطمينان حاصل نمايد در محل هاي مورد استفاده
 استفاده از سامانه مبتني بر پودر شيميايي خشك به صورت پاشش ـ322ماده

هايي كه افراد به طور همزمان مشغول كارند يا تخليه آنها ممكن  عمومي براي محدوده
 .ستاست دچار مشكل باشد، مجاز ني

  طراحي و نصب سامانه ثابت مبتني بر پودر شيميايي خشك بايد توسطـ323ماده
 و طبق اصول علمي متناسب با ماهيت حريق، ميزان گسترشدار  صالحيتافراد يا شركتهاي 

 .و محل استفاده باشد
 ها  افشانه وها لوله كارفرما بايد از عملكرد و كارايي مخازن پودر، تجهيزات، ـ324ماده

 .نظر كيفيت و استاندارد ساخت و آماده به كار بودن اطمينان حاصل نمايداز 
حداكثر رطوبت .   نيروي محركه براي پودر بايد شامل گاز خشك باشدـ325ماده 

درصد نسبت وزني و براي هوا، ازت، ٥/١ حداکثر CO٢قابل قبول طبق استاندارد براي 
 .اشدب  درصد نسبت وزني مي٦/٠آرگون و هليوم حداکثر 

 حاوي پودر بايد داراي محدوده مناسب كننده خاموشاستفاده از شبكه  ـ326ماده
درجه سانتيگراد و  ٩/٤٨ تا  محدوده  صفر CO٢باشد كه براي  دمايي براي گازهاي حامل 

 . مناسب است درجه سانتيگراد ٩/٤٨ تا درجه سانتيگرادـ  ٤٠ محدودهN٢براي 
ر شبكه حاوي پودر، فوالد گالوانيزه، استيل هاي مورد استفاده د لوله ـ327ماده

 ٤لوله فوالدي بايد داراي تحمل فشار كافي بوده و در قطر . باشد ضدزنگ، مس يا برنج مي
در شرايطي كه در تركيب .  پوند بر اينچ مربع را به خوبي تحمل نمايد٣٥٥ اينچ، فشار ٨تا 

 . ه فوالدي سياه نيز مجاز استهوا مواد خورنده يا رطوبت مزاحم نباشد استفاده از لول
ها،   در شبكه مبتني بر پودر براي پاشش عمومي نبايد مساحت درـ328ماده

.  درصد مساحت كل سطوح جانبي مكان موردنظر باشند٥ها بيش از  ها و پنجره دريچه
شود كه   درصد نسبت مساحت نشتي پودر در عمل اطفاء سبب مي٥افزايش بيش از 

در صورت . ياز تا يک کيلو گرم بر مترمربع محدوده حريق افزايش يابدميزان  پودر مورد ن
 . درصد سيستم عمالً كارايي ندارد٥سطوح به بيش از   افزايش 

االمكان بايد كوچك باشد  ها حتي لوله  در شبكه مبتني بر پودر، قطرـ329ماده
مربع سطح متر ميلي كيلوگرم پودر در ثانيه از ٠٥/٠ مشروط به اينكه جريان عبوري از 

ضروري است در طراحي نحوه تخليه پودر، زمان تخليه كل پودر . مقطع لوله كمترنباشد
 . ثانيه در نظر گرفته شود٣٠كمتر از 

مصرفي براي محاسبات پايه در روش پاشش عمومي نبايد  ميزان پودر ـ330ماده
اء و در شرايط كيلوگرم به ازاي هر متر مکعب مکان مورد اطف٦٥/٠در شرايط كم خطر از 

ميزان اضافي براي جبران نشتي . ازاي هر مترمکعب كمتر باشد کيلوگرم به ٥/١ از پرخطر
 .ناشي از روزنه ها نيز بايد به اين مقادير اضافه شود

 از سطح مواد ها  افشانه حداکثرارتفاع سيستم موضعي پاشش پودر باـ331ماده
 .   متر باشد٣سوختني نبايد بيش از  

 عوامل اطفاء حريق شيميايي خشک با ترکيبات مختلف را نبايد با هم ـ332ماده
کارفرما بايد مطمئن شود که هنگام شارژ نمودن مخازن مواد شيميايي . مخلوط نمود

 .خشک با مواد جديد فقط با همان مواد قبلي پر شود تا از کارايي آن اطمينان حاصل گردد
 عمومي باعث اختالل تنفسي خواهند شد تخليه مواد شيميايي در استفاده ـ333ماده

لذا کارفرما بايد سامانه اعالم خطر قبل از تخليه براي کارگر را تهيه نمايد تا به کارگران 
در پاشش موضعي نيز اگر احتمال اختالل . فرصتي  براي خروج ايمن از محوطه داده شود

 .باشد در ديد يا تنفس کارگران وجود دارد تخليه محل الزامي مي
  کارفرما بايد اطمينان حاصل نمايد که حداقل هرسال از مخازن تحت فشارـ334ماده

تا بدينوسيله مطمئن گردد  ميبرداري  ذخيره مواد شيميايي خشک مخصوص سامانه نمونه
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باشد زيرا ممکن است باعث  شود که مخزن مواد شيميايي خشک عاري از رطوبت مي
 .توليد کلوخه شود

 : ثابت اطفاء حریق مبتنی برگازـ  الزامات سامانه ح
هاي   در محل CO٢ کارفرما بايد از سازگاري سامانه ثابت مبتني بر گاز ـ335ماده

 .حاصل نمايد مورد استفاده اطمينان
 به صورت پاشش عمومي براي CO٢ استفاده از سامانه مبتني بر گاز ـ336ماده

خليه آنها ممكن است دچار هايي كه افراد به طور همزمان مشغول كارند يا ت محدوده
 .ممنوع است مشكل باشد،
 بايد توسط افراد يا CO٢ طراحي و نصب سامانه ثابت مبتني برگاز ـ337ماده

 .و طبق اصول علمي متناسب با موضوع حريق و محل استفاده شوددار  صالحيتهاي  شركت
 ها  افشانه وها لوله، تجهيزات، CO٢ كارفرما بايد از عملكرد و كارايي مخازن ـ338ماده

 .از نظر كيفيت و استاندارد ساخت و آماده به كار بودن اطمينان حاصل نمايد
در هواي محل اطفاء ، بسته به ماهيت  CO٢ حداقل تراكم حجمي گازـ 339ماده

 هاي  بايد براي خفه كردن آتش در حريقاين تراكم. باشد حجمي كمتر درصد ٣٤آتش نبايد از 
در صورتي كه .  دقيقه حفظ گردد٧هاي عمقي به مدت  حريق سطحي براي يك دقيقه و

احتمال بازگشت حريق به علت دماي باال وجود داشته باشد اين مدت بايد برحسب مورد 
همچنين الزم است ميزان نشتي نيز در محاسبات در نظر .  دقيقه افزايش يابد٢٠تا 

 .باشد نيه مي ثا٣٠مدت تخليه تا رسيدن به اين تراكم حداكثر .  شودگرفته
 پوند بر ١٥٠ نبايد از CO٢ فشار در محل افشانه شبكه مبتني بر گاز ـ340ماده

 .اينچ مربع كمتر باشد
 كيلوگرم ٦٨/٠ در مرحله طراحي  CO٢ حداقل ميزان مورد قبول گاز ـ  341ماده

هاي   كيلوگرم براي مکان٥/١و تا  خطر هاي کم به ازاي هر متر مكعب فضا براي مکان
ها و حفظ تراكم حجمي در طول زمان ماند بايد  مقادير مربوط به نشتي. خواهد بود پرخطر

 .به اين مقادير اضافه شود
باشد كه اي   گونه محاسبات هيدروليكي شبكه بايد طبق اصول علمي بهـ342ماده

نتيجه از  همواره جريان آشفته با سرعت مناسب در هنگام عمل در سامانه جريان يابد و در
 .در مسير جلوگيري نمايد CO٢ن گاز يخ زد

 زدن  بوده و براي جلوگيري از يخ CO٢ بايد مخصوص پاشش گاز ها افشانه ـ343ماده
 ها  افشانههاي خودكار اگر ارتفاع نصب در سيستم. ، شيپوري شكل باشندكننده خاموشماده 

يرند بطوري كه  در چند ارتفاع غير هم سطح قرار گها  افشانه متر بيشتر باشد بايد٥/٧از 
 بايد در فواصل ها  افشانههمچنين.  متر نداشته باشد٥/٢رديف اول، ارتفاعي بيش از 

 . تعدادي قرار گيرند كه كل فضا را در جهات سه گانه پوشش دهندو به
 با توجه به لزوم بسته شدن  CO٢مبتني برگاز  هنگام عملكرد سامانه ـ344ماده

 گردد و هاي الزم براي تخليه افراد از محل فعال داردهندهتمامي درها و منافذ، الزم است هش
 .درنتيجه  از عدم حضور افراد در محدوده عمليات اطمينان حاصل شود

 تواند بصورت دستي، نيمه دستي مي CO٢ سامانه مبتني بر گاز اندازي راه ـ345ماده
 محدوده تمامي يا خودكار باشد ولي در هر حال در صورت اطمينان از عدم حضور افراد در

 .ها، روزنه بايد بسته گردد دريچه
 يها  آزمونكارفرما مكلف است دستورالعمل بازرسي، سرويس و نگهداري وـ 346ماده

دورهاي . سامانه را تدوين، ابالغ و توسط تيم فني صاحب صالحيت اجرا نمايداي  دوره
 .باشد بازرسي ماهيانه و آزمون كلي سامانه ساليانه مي

 :HFCsي اطفاء حریق ثابت مبتنی بر ترکیبات هالوژنه ها سامانهات ـ الزام ك
 و (HFC) کارفرما بايد از سازگاري و تناسب ترکيب هيدرو فلورو کربن ـ347ماده

 مراجع ذيصالح  تأييدميزان اثرات تخريبي آن براي شبکه اطفاء حريق محل مورد استفاده با
 .اطمينان حاصل نمايد

 به صورت پاشش عمومي براي HFCامانه مبتني بر استفاده از س ـ348ماده
 هايي كه افراد به طور همزمان مشغول كارند يا تخليه آنها ممكن است دچار مشكل محدوده

 .باشد باشد مجاز نمي
 بايد توسط افراد يا HFCصب سامانه ثابت مبتني بر ـراحي و نـ طـ349ماده
وضوع حريق و محل استفاده و طبق اصول علمي متناسب با مدار  صالحيتشركتهاي 
 .انجام شود
  وها لوله، تجهيزات، HFC كارفرما بايد از عملكرد و كارايي مخازن ـ350ماده

 . از نظر كيفيت و استاندارد ساخت و آماده به كار بودن اطمينان حاصل نمايدها افشانه
 در هواي محل اطفاء برحسب ماهيت آتش و HFC تراكم حجمي ـ351ماده

 و كارفرما بايد از صحيح بودن اين مقادير در محاسباتگردد  ميده اطفايي تعيين  مااتيخصوص
 .باشد  ثانيه مي١٠مدت تخليه تا رسيدن به اين تراكم حداكثر . اطمينان حاصل نمايد

باشد كه اي   گونه محاسبات هيدروليكي شبكه بايد طبق اصول علمي بهـ352ماده
 هنگام عمل در سامانه جريان يابد تا از يخ زدن همواره جريان آشفته با سرعت مناسب در

HFCدر مسير جلوگيري نمايد . 
 هنگام عملكرد سامانه به صورت پاشش عمومي، با توجه به لزوم ـ353ماده

هاي الزم براي تخليه افراد  بسته شدن تمامي درها ومنافذ، ضروري است هشداردهنده
ليات اطمينان ـدوده عمـافراد در محور ـجه  از عدم حضـنتي در ردد وـاز محل فعال گ

 .حاصل شود
  در پاشش موضعي بايد كليه مالحظات فني مربوط به عملكرد و مالحظاتـ354ماده

 .شده باشدبيني  پيشايمني و بهداشتي براي ايمن بودن كارگران در سامانه 
 الذكر يا  کارفرما بايد مطمئن شود کارگران در تماس با عوامل گازي فوقـ355ماده

 .باشند محصوالت حاصل از تجزيه آنها در حد سمي، نمي
  مي تواند به صورت دستي، نيمه دستيHFC سامانه مبتني بر اندازي راه ـ356ماده

فراد در محدوده بايد تمامي هرحال درصورت اطمينان از نبودن ا در يا خودكار باشد و
 .ها بسته گردد روزنه

  بازرسي، سرويس و نگهداري و آزمونهايكارفرما مكلف است دستورالعمل ـ357ماده
 را تدوين، ابالغ و توسط تيم فني صاحب صالحيت اجرا HFCسامانه مبتني بر اي  دوره
 .باشد ي بازرسي ماهيانه و آزمون كلي سامانه ساليانه ميها  دوره.نمايد

 تیم هاي عملیاتی و مانورهاي تمرینی:فصل هفتم 
كمكي را در فواصل ديده  آموزش ثابت و  كارفرما مکلف است نيروهايـ358ماده

 سطح عمليات مشاركت. زماني معين در مانورهاي تمريني نجات و اطفاء حريق مشاركت دهد
 .اين دو گروه متمايز ولي عمليات تمريني بهتر است همزمان باشد

 مانورهاي ادواري الزم است با سناريوهاي متناسب با محل و با همكاري ـ359ماده
 . و خدمات ايمني انجام گرددنشاني آتشسازمان نزديكترين 
 مانورهاي ادواري بايد شامل تمرينات حالت بحران، امداد، نجات و تخليه ـ360ماده

 .اين مانور بايد حداقل سالي يكبار انجام گردد. افراد و اطفاء حريق باشد
براي  تمرينات عملي مربوط به تخليه افراد و اطفاء حريق به صورت محلي ـ361ماده

 .كمكي بايد در طول سال انجام گرددديده  آموزشحفظ آمادگي تيم عملياتي و كاركنان 
 ماه ٦ها را بايد اقالً هر  ها يا ساختمان كارگاه تخليه به   مربوط  هاي  تمرينـ362 ماده

 بروز  ها در موقع  افراد از ساختمان  منظم از خروج  وسيله  داد تا بدين انجام  مرتبه  يك  
 .شود حاصل  اطمينان  ها   و ترس آن از وحشت و جلوگيري  ريق ح

هاي عمليات تمريني و مانور بايد از طريق واحدهاي ايمني و   كليه برنامهـ363ماده
وظايف . گردد  باشد سرپرستي آن و هدايت   تنظيم  قادر به كه  از طرف كارگاه  نشاني آتش

 .باشد رما مينظارت بر انجام اين تمرينات به عهده كارف
حقيقي با شرايط  شود كه داده ترتيب  بايد به طريقي  تخليه  هاي   تمرينـ364ماده

 .باشدداشته  محل مطابقت ي احتماليقهايحر
تخليه  دارند بايد در تمرين  به كار اشتغال  كارگاه   در كه اشخاصي  كليه ـ365ماده

  آموزش كوچك هاي  با حريق مبارزه  ها جهت دهكنن  از خاموش استفاده و براي   نموده  شركت 
  .ببينندكافي   

 باشند و مجهز مي يافته  تعليم  نشاني  آتش كه داراي كاركنان  هايي  در كارگاهـ366ماده
   آن  گيرد و ارجح انجام  مرتبه   يك بايد دست کم ماهي نشاني  آتش ها براي پرسنل  تمرين
 . پذيرد  انجام قبلي  اطالع  بدون نامبرده   هاي   تمرين كه است 

واقعي  با حريق دراين فصل بايد تقريباً با شرايط  مبارزه  هاي   تمرينـ367ماده
 .باشد نشاني  آتش  و تجهيزات  وسايل  بكارگيري  و شامل  نموده  تطبيق 

  يافته تعليم نشاني  آتش  داراي كاركنان  هاي کوچک كه از كارگاه  در هر يكـ368ماده
 و تجهيزات وسايل  نگهبانان را با طرز بكارگيري  كليه  بخصوص  كاركنان  باشد بايد كليه  نمي 
 بتوانند  سوزي  آتش  به كار كرد تا در موقع وزش داده و آمادهـ كامالً آم  با حريق مبارزه 
 .نمايند وظيفه   انجام 

و  وسايل  كليه  ه  را ب جديداالستخدام ها بايد كارگران  در كارگاه ـ369 ماده
 آمد  پيش از آنها در موقع و موارد استفاده  خروجي  ، درهاي  با حريق  مبارزه  تجهيزات

 .آشنا نمود سوزي  آتش
 ایمنی حریق در مقابل صاعقه و الکتریسیته ساکن  :فصل هشتم

 :ـ  الزامات ایمنی در مقابل صاعقه الف
 :اتخاذ نمود ابير حفاظتي تد صاعقه   در موارد زير بايد عليه ـ370ماده
انتقال و  توليد، ، تهيه اشتعال  در آنها مواد قابل كه  هايي ها و محل ، كارگاه ـ ابنيه الف

 .شود مصرف يا انبار مي
 . ديگر اشتعال  قابل  مايعات  و هرگونه  رنگ ـ روغني،  نفتي  مايعات  مخازن ـ  ب
 .  مرتفع هاي  ـ دودكش ج
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 پيوندد تدابير حفاظتي در برابر  مي وقوع به  به كرات   صاعقه  كه  در مناطقيـ371ماده
 :در موارد زير بايد اتخاذ گردد صاعقه و الکتريسيته ساکن 

 .  غالت  ـ الواتورهاي  الف
 . و آرد مواد غذايي هاي  ـ آسيا ب
ي  گازها، بخارات و غبارها از قبيل اشتعال  كه در آنجا مواد قابل  مجزايي ـ ابنيه ج

 . وجود دارد و نظائر آن  يا مواد نباتي و آلي پايه نفتي  از الياف متشكل  
 هاي تقطير و تصفيه مواد نفتي  برجـد 
 آب  هاي  و برج ها  هاي فلزي، دكل مرتفع، برج هاي  ن  ساختما ـهـ

ات حفاظتي در برابر صاعقه و الکتريسيته ساکن  تأسيس طراحي و اجرايـ372ماده
مسئوليت اين امر و اطمينان . هاي صاحب صالحيت انجام پذيرد راد يا شرکتبايد توسط اف

 .باشد از کارايي تجهيزات نصب شده برعهده  کارفرما مي
 زمین  ـ  اتصال  ب

پوشش  آنها داراي  يا بدنه  سقف  كه  هايي و ساير ساختمان  بناها، مخازن ـ373ماده
عايق  پايه  بر روي  باشند ولي  مي متصل  هم ب الكتريسيته   و از نظر هدايت  بوده فلزي  
 . شود داده   اتصال  زمين به   به طور صحيح   بايد از نظر الكتريكياند  گرفتهقرار 

مخازن   بايد  ساكن،  الكتريسيته  از مخاطرات  به منظور جلوگيري ـ374ماده
هاي انتقال مواد  و لوله اشتعال  مواد قابل  عمليات   برج هاي  اشتعال، مواد قابل  حاوي  

 آزمايش مورد  يك بار  كه حداقل هر شش ماه بوده  ي  مؤثر زمين اتصال  داراي   اشتعال،  قابل
  لزوم  و در صورت  قرار گرفته المللي   بينيا دقيق مطابق با استانداردهاي معتبرملي و 

 .سرويس و تعمير شوند
در اشخاص، اشياء يا  ساكن  لكتريسته شدن ا ذخيره  امكان  كه   در اماكنيـ375ماده

اشتعال  قابل   با گازهاي   تماس  يا اشياء مذكور در معرض يا اشخاص تجهيزات وجود داشته 
  براي) وجود دارد  در بيمارستانها   عمل در اتاق كه  مانند وضعيتي (يا انفجار قرار گيرند  

تدابير الزم  بايد   خطرات  و دفع ه ساكن تياز تخليه  الكتريس  ناشي  از ايجاد جرقه جلوگيري 
 .شود بيني  اتخاذ و پيش 

 :گیر و متعلقات آن ـ برق ج
شده يا در   ساخته الكتريسيته   عايق  از مصالح كه   هايي  ساختمانـ376ماده
   بهم  الكتريسيته جريان ر هدايت ـنظ آنها از نقطه   فلزي   پوشش كه  هايي ساختمان

  نـزمي و اتصال مؤثر  ريان ـج  هادي  کهـگير، شب برق  به ميله بايد ند ـنيست متصل 
 . مجهز شوند
بدنه  به  نسبت  ديگر كه  و اشياء فلزي  تهويه  هاي  ها و دستگاه  دودكشـ377ماده

گير  برق سامانه   به  اطميناني قابل  دارند بايد به طريق  آمدگي   يا پيش  بوده  مرتفع  ساختمان 
 .شود داده   اتصال  ساختمان
 متر  ٨٠/١در حدود  اي  و در فاصله بكار رفته   بنايي  در داخل كه  فلزي  اجسام ـ378ماده
 .شود داده  اتصال  بايد با آن  گير قرار گرفته   برق هاي از سيم

  مذكور با ابعاد بزرگ وجود دارد بايد جسم  فلزي   اجسام كه بنايي در داخل  ـ379ماده
 .داد اتصال  زمين  بنا به  در داخل   نقطه  الترينرا از با

بنا باشد و   متر در داخل يك ٨/١از  از ابعاد آنها بيش يكي كه  فلزي  اجسام ـ380ماده
 زمين  به باشد بايد به طور مستقل  گير قرار گرفته  برق  متر از سيم ٨/١از   بيش  اي فاصله به 

 .شود داده  اتصال  
و   بازرسي  مرتبه يك   ماه٦گيرها و متعلقات آن بايد حداقل هر  رقب   كليهـ381ماده

 . تعمير گردند  لزوم  و در صورت گرديده آزمايش
برق، تلفن،  ، نيروي  روشنايي به  مربوط  هوايي  هاي   سيم  در مورد كليهـ382ماده

بنا مجهز  د به از ورو شود بايد قبل  مي وارد ساختمان انند آن كه ـ و م راديو و تلويزيون
 . نباشد  ضروري وجود آن از نظر فني  مگر آنكه  بوده  گير    صاعقه وسيله  به

گیري از  ل و نقل و دفع آنها به منظور پیشایمنی پسماندها ـ حم :فصل نهم
 سوزي آتش

انفجار  و قابل  ، اشتعال  احتراق قابل  صنعتي  كه پسماندهاي   در مواردي ـ383 ماده
  در سطح داد كه  نبايد اجازه  هيچوجه  شود به  نمي  خارج  از بنا حمل  به مكانيكي  با وسايل 

 و در آوريدار جمع  سرپوش  فلزي   در صندوقهايبايد آنها را گردند بلكه  ها متراكم  كارگاه
 . نمود   حمل خارج به  منظم يفواصل زمان
 روغن، الياف و پارچه هايي  به  آغشته كه پسماندهاي  هايي محل  در كليه ـ384ماده

  گيرد و همچنين قرار مي ديگر مورد استفاده  و يا كارهاي  آالت  ماشين  تميز نمودن  براي 
هاي  در صندوق گيرند، وجود دارد بايد  خود آتش   به خودي  است پسماندي كه ممكن 

 . شوند  دار نگاهداري سرپوش فلزي  
ل و دفع يا سوزاندن مواد زائد بايد طبق قانون انتقا آوري،  هرگونه جمعـ385ماده

 .زيست انجام گردد مديريت پسماندها و مقررات مربوطه با مالحظات بهداشت، ايمني و محيط
 :  بردن پسماندها ـ از بین الف

 پسماندها را بايد به طور مرتبآوري  جمعو صندوقهاي  ظروف   محتويات ـ386ماده
كه  نمود مگر در مواردي  دفن بهداشتي  زانيد و يا در زير خاكو سو  حمل  كارگاه خارج  به  
 .كرد حمل  خارج  به   برنامه  و طبق نموده  بندي  بايد آنها را عدل  

آيند بايد در  درمي بندي   عدل صورت به  كه  اشتعالي ابل مواد ق  پسماندهاي ـ387ماده
دور از  شده  نسوز ساخته  از مصالح   كه  تمانييا در ساخ آنها فلزي است  ديوار و در  كه  انبارهايي

 .كرد  حمل خارج را بايد حداکثر در فواصل يک ماهه به  اين پسماندها . گردد نگاهداري  كارگاه 
صالحيتدار   در صورتي که طبق نظر مقام ٣٨٧ مذكور در ماده  مدت   ـ389ماده

 تمديد نبايد تا  مدت  تمديد نمود ولي را مي توان باشد كافي از كارگاه  فاصله  داراي  انبار 
 .نمايند  توليد خطر شده آوري  جمع باشد كه پسماندهاي  حدي 

 : ـ  سوزاندن پسماندها ب
 دهند قرار مي مورداستفاده  ايجاد حرارت  را براي  كه پسماندها  هايي  در کارگاهـ390ماده

ايجاد مواد مخرب براي محيط زيست در اين موارد بايد از عدم . فوراً آنها را سوزاند بايد 
 .اطمينان حاصل نمود

 نبايد  عمل شوند اين  مي آزاد سوزانده   در هواي  كه پسماندها  در موارديـ391ماده
)   فوت٢٠( متر ٦ و   احتراق  قابل هاي از ساختمان)   فوت٥٠( متر ١٥كمتر از  اي در فاصله

 . گيرد ها انجام در ساير ساختمان
 کنند را حمل و دفع مي كه پسماندها  اشخاصي ايمني و سالمت حفظ  براي  ـ392ماده

 . آيد الزم  به عمل سوزانند بايد احتياطات  يا مي
 .سوزاند را بايد جداگانه نگهداري نمود و  شديداالشتعال   پسماندهاي ـ393ماده

 ـ سایرمقررات فصل دهم
 سوزي يا حوادثي وط به آتشسوانح مرب کارفرما مکلف است کليه حوادث و ـ394ماده

رفاه اجتماعي  و کار به اداره تعاون، بزرگ باشد را هاي کوچک و که مرتبط با وقوع حريق
اي از اين گزارش بايد در کارگاه  نسخه.  اطالع دهدنشاني آتشمحل و نزديکترين سازمان 

 د بررسيتوسط مسئولين مربوطه مور نگهداري و در کميته حفاظت فني و بهداشت کار و يا
 .و اقدامات کنترلي الزم معمول گردد

براي کليه مناطق صعود و فرود هواپيما و محل پارکينگ آن در فضاي ـ 395ماده
هاي مناسب مورد نياز کنندهباز و آشيانه و نيز براي انبار سوخت مربوطه، بايد خاموش

 .وجود داشته باشد
 تعميرات جزيي يا نگهداري ها و عمليات خطرناك كه براي  كليه فعاليتـ396ماده

بايد داراي مجوز ايمني بوده و در دفاتري كه گردد  مييا تعميرات اساسي در كارگاه انجام 
 .شوند ثبت گردد  مي به همين منظور تهيه

بايد ) كار سرد( ٣٩٦ براي انجام كليه عمليات غيرمعمول موضوع ماده ـ397ماده
صدور پروانه كار سرد . پروانه كار سرد انجام گرددبا اطالع مسئول ايمني كارگاه  و در قبال 

 .به عهده مقام مجاز در هر كارگاه خواهد بود
الزم است پروانه ) كار گرم (٣٩٦ براي انجام كليه عمليات موضوع ماده ـ398ماده

هاي پيشگيرانه الزم به عمل آمده و انجام کار  كار گرم اخذ شده باشد و كليه هماهنگي
 .رسنل ايمني انجام گرددمذکور در حضور پ

ديده  آموزش الزم است نيروي ٣٩٨ براي انجام عمليات موضوع ماده ـ399ماده
 . از ابتدا تا پايان عمليات در محل حضور داشته باشدنشاني آتش

 نامه به استناد مراجع و منابع مورد استفاده در بازنگري اين آيين  اطالعات،ـ400ماده
 . مرتبط بوده استالمللي   بينوكليه منابع علمي معتبر ملي 

مسئوليت   قانون كار جمهوري اسالمي ايران،٩٥ و ٩١ به استناد مواد ـ401ماده
نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هر گونه  رعايت مقررات اين آيين

 .باشد  به جبران خسارات وارده ميحادثه بدليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني،مكلف
  تبصره در جلسه مورخ ٨  ماده و٤٠١ده فصل مشتمل بر  نامه در اين آئين

 به تصويب وزير ١٦/٧/١٣٩١ شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ ٥/٤/١٣٩١
 .تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد

ها  سوزي در كارگاه  و مبارزه با آتشي پيشگيري نامه نامه جايگزين آيين اين آيين
 .گردد مي)  شوراي عالي حفاظت فني١/٦/١٣٤٠بمصو(

 االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ


