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ِ ّهاگ دهَدتردارگه دّاًهِ     • از اًثار وردى ٍ اًثاشتي هصالح ساختواًی در ًسدیىی لثه
ُ ّا ٍ ًظایر آى تایذ جلَدیرگ تِ عول آیذ ُ ّاه دَدال ّاه پرتگا  .چا

 
ترداشتي هصالح اًثار شذُ تَسط واردر تایذ از تهاتتریي لمهوش شهرٍر دهردد ٍ از     •

وشیذى ٍ ترداشتي آًْا از لموش ّاگ تحتاًی وِ تاعج ریسش ٍ ایجاد حادحِ هی شهَده  
 .خَددارگ دردد

 
ِ ّاگ چَتی تایذ آًْا را رٍگ چَب ّاگ عرضهی دااشهشه تهِ    • تراگ اًثار وردى تخت

طَرگ وِ واهالً رٍگ سطح زهیي لرار ًگیرًذ ٍ تیي ّر چٌذ ردیفه چَب ّاگ عرضهی  
 .لرار دادُ شَد

 
ولیِ تأسیمات ٍ تجْیسات وارداّی وهِ تهِ هٌظهَر اًثهار وهردى هصهالح تهِ وهار         •

 .تاشٌذ( حملی ٍ جاًثی)هی رًٍذه تایذ داراگ پایذارگ تزم در هماتل ًیرٍّاگ ٍاردُ 
 



ِ دارگ هصالح ساختواًی از لثیل سیواىه دچ ٍ آّه تایهذ تها رعایهش ضهَاتط ٍ     • ِ تٌذگه حول ٍ ًگ تمت
تارّهاگ ٍاردُ  "ٍ  "(هثحج پٌجن همررات هلی ساختواى)هصالح ٍ فرآٍردُ ّاگ ساختواًی "همررات هثاحج 
ِ  دارگ سهیواى     . اًجام شَد "(هثحج ششن همررات هلی ساختواى)تر ساختواى  ِ تٌهذگه حوهل ٍ ًگه در تمت

 .الساهی اسش "(هثحج ًْن همررات هلی ساختواى)طرح ٍ اجراگ ساختواى ّاگ تتي آرهِ "رعایش هثحج 
•  
•  
ِ ّاگ سیواىه دچه آّه ٍ ًظایر آىه ًثایذ تیش از • ردیف رٍگ ّن چیذُ شًَذه ترداشهتي آًْها    10ویم

هتر اًثاشتِ شَده  2تعالٍُ آجر ٍ سفال ًثایذ تا ارتفار تیش از . ًیس تایذ تِ صَرت ردیف ّاگ افمی اًجام شَد
 .ٍ اطراف آى ًیس تایذ تا هَاًع هٌاسة هحصَر دردد

•  
•  
از اًثاشتي هصالح ساختواًی تیش از حهذ هجهاز طراحهی رٍگ سهمف ّهاگ اجهرا شهذُ ٍ ّو ٌهیي در         •

ِ ّا ٍ دیَارّاگ ون عرض تایذ تایذ جلَدیرگ تِ عول آیذ  .هجاٍرت تیغ
 



تایذ تِ ارتفهار وهن طهَرگ    ( تیرآّيه ًثشیه هیلگرد ٍ ًظایر آى)آّي  آتت  •
 .رٍگ ّن اًثاشتِ شًَذ وِ خطر غلطیذى ًادْاًی آًْا ٍجَد ًذاشتِ تاشذ

 

ِ ّاگ فَتدگ وِ اًثار هی شًَذه تایذ تا هَاًع هٌاسة هْار دردًذ • طرفیي لَل

 .تا از غلطیذى آًْا تر رٍگ ّن ٍ ایجاد حادحِ جلَدیرگ شَد
 

از اًثاشتي هصالحی از لثیل شيه هاسِه خان ٍ ًظایر آى در وٌار دیَارّا ٍ •
ِ ّا تا حذ اهىاى تایذ جلهَدیرگ تهِ عوهل آیهذ     در صهَرتی وهِ ایهي وهار     . تیغ

اجتٌاب ًاپایر تاشذه تایذ ایي هصالح طَرگ اًثاشتِ شًَذ وِ فشار تهیش از حهذ   

 .تِ دیَار یا تیغِ ٍارد ًشَد

 



در اًثار وردى هصالح ٍ ًگْذارگ ههَاد لاتهل اًفجهار ٍ هایعهات لاتهل      •
ِ ّاگ زیهره هصهَب شهَراگ عهالی      اشتعال تایذ ضَاتط هٌذرج در آییي ًاه

 :حفاظش فٌی لحاظ دردد
 «پیشگیرگ ٍ هثارزُ تا آتش سَزگ در وارداُ ّا»آییي ًاهِ أ-

حفاظتی هَاد خطرًان ٍ هَاد لاتهل اشهتعال ٍ ههَاد لاتهل     »آییي ًاهِ ب-

 «اًفجار
 «حفاظتی حول دستی تار»آییي ًاهِ .      ج •

 



در ولیِ هحل ّایی وِ خطر آتش سَزگ ٍجَد دارده وشهیذى سهیگار ٍ   أ-
رٍشي وردى آتش ّاگ رٍتهازه رٍشهي وهردى ٍسهایل رٍشهٌایی غیهر       

در ایي هحل ّا تایذ . هحصَر ٍ ٍسایل درهایشی غیر ایوي هوٌَر اسش
ِ ّا "تا رعایش ضَاتط ٍ همررات هثحج  هثحهج تیمهتن   )عالئن ٍ ًشاً

خطههر »تاتلَّههاگ ّشههذاردٌّذُ از لثیههل  "(همههررات هلههی سههاختواى
. ًصهة شهَد  « آتش  رٍشهي ًىٌیهذ  »ٍ « سیگار ًىشیذ»ه «آتش سَزگ

ُ ّها     "رعایش آییي ًاهِ   "پیشگیرگ ٍ هثارزُ تها آتهش سهَزگ در واردها
 .هصَب شَراگ عالی حفاظش فٌی الساهی هی تاشذ

 



ضایعات هصالح لاتل احتراقه تایذ در جاگ هٌاسثی جوع آٍرگ ٍ تهِ طهَر رٍزاًهِ از    أ-
سَزاًذى ایي هَاد در هحل واردهاُ  . هحل وار خارج ٍ تِ هحل ّاگ هجاز حول شَد

 .ساختواًی هجاز ًوی تاشذ
ِ ّهاگ آلهَدُ تهِ      ب- ِ ّاگ رٍغٌهیه ًخاله جوع آٍرگ ٍ اًثار ًوَدى رٍغيه دریسه پارچ

رٍغي ٍ هَاد ًفتی ٍ ًظایر آى رٍگ ٍسایل ٍ تجْیسات سهاختواًی یها در هجهاٍرت    
 .آًْا هجاز ًوی تاشذ

اًثار وردى ٍ ًگْذارگ هَلش هَاد ٍ هصالح لاتل احتهراق ٍ اشهتعال از لثیهل ههَاد     ت-
سَختٌیه رٍغيه رًگه تیٌره چمةه واغا دیَارگه پلی استایرىه چَب ٍ دًَی تایهذ  

هثحهج  )حفاظش ساختواى ّها در تراتهر حریهك    "تا رعایش ضَاتط ٍ همررات هثحج 
ٍ آئیي ًاههِ پیشهگیرگ ٍ هثهارزُ تها آتهش سهَزگ در        "(سَم همررات هلی ساختواى

ُ ّا هصَب شَراگ عالی حفاظش فٌی صَرت دیرد  .واردا
 



 مایعات قابل اشتعال

 :در خصَص هایعات لاتل اشتعال رعایش هَارد زیر الساهی هی تاشذ•
لثل از سَختگیرگ تایذ هَتَر هاشیي آتت ساختواًی خهاهَش شهَد ٍ از ریخهتي ههَاد سهَختٌی رٍگ      أ-

 .ادسٍز ٍ لموش ّاگ داغ هَتَر جلَدیرگ دردد
ِ زًی آًْا ووتر از ب- درجِ ساًتی دراد هی تاشذه ًثایذ رٍگ سطح زهیي ًگْهذارگ   7هایعاتی وِ ًمطِ شعل

لیتر ٍ داخل ظرٍف یها هخهازى حفاظهش     18شًَذه هگر ایٌىِ تِ صَرت هحذٍد در ظرف ّاگ ووتر از 
 .شذُ ًگْذارگ شًَذ

خرٍجی ٍ سرریس هخازى سَخش ًثایذ در جایی تعثیِ شذُ تاشذ وِ هَاد هاوَر رٍگ هَتَره ادسٍزه تاتلَ ت-
 .ترقه ولیذ ترقه تاطرگ ٍ سایر هٌاتع ایجاد جرلِه ریختِ شَد

در جایی وِ تخار هایعات لاتل اشتعال ٍجَد دارده ًثایذ از ٍسایلی وِ تَلیذ جرلِ یا شهعلِ ههی وٌهذه از    ث-
ِ زا استفادُ شَد  .لثیل وثریشه فٌذنه سیگاره پیلَت دازه چراغ ٍ ٍسایل ترلی جرل

ظرٍف هحتَگ هایعات سریع اتشهتعال تایهذ از جهٌس ًمهَز ٍ ًشهىي ٍ داراگ درب وهاهاًل هحىهن ٍ        ج-
 .هحفَظ تَدُ ٍ تر رٍگ آًْا ترچمة داارگ شذُ تاشذ

 


