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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 استانداردااییبدین ترتیب،  .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 
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3
(CAC)کشتور  در 
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    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید
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  یش گفتارپ

توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «آتش یمنی: ا2قسمت  -عمیکرد حیتشر -ااخانه»استاندارد 

کمیته میی استاندارد  یهاجالس چهارصد و افتاد و پنجمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما 

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  93/11/29 مور  فرآورده اا  ساختمانی مهندسی ساختمان و مصادح و

مصوب بهمن   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331ماه 

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، ت و پیشرفتمی و اماانگی با تحوالبرا  حفظ امگا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد. باید

 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 آتش یمني: ا4قسمت  -عملکرد حيتشر -هاخانه
 

 و دامنه کاربردهدف  4

است، که نیازاا  کاربر،  ااخانه آتشبرا  تشریح عمیکرد ایمنی  یرورتعیین  ،این استاندارداد  از تدوین 

داد. این استاندارد، رامل پارامتراا  یی فرآینداا  ارزیابی را پورش میاا  عمیکرد، و طرح کارائه تشریح

 .است 1ارهگسترش آتشب و انتشار و ا ، وسایل فرار، کنترل رفتار سازهآتشمربوط به اعالم خطر، فرونشانی 

 اا زیر مجموعهاا یا ادمییی خانهبین معامالتاا، در ارزیابی طرح و ساخت خانهاین استاندارد، برا  استفاده در 

را ، سطح عمیکرد این استاندارد کاربرد دارد. ،ااراا  مدیریت ریسک جهت حفاظت خانهابزا و در توسعه اا،آن

 .باردنمیروش و یا معیار طراحی  کننده و ارائه کندمشخص نمی

 کاربرد ندارد. ،9غیر قابل کنترل آتشاا  در معرض این استاندارد، برا  عمیکرد خانه

 این استاندارد است.اا  قسمت سایر اا  عمیکرد خانه مطابق باا  و دیگر ویژگیایمنی سازه -4يادآوري 

گیارد، ب اثرخانه  آتشبر عمیکرد ایمنی  تواندمیدر زمان ارتعال،  خانهداخل  نتشار دود و گازاا  گرم از محتویات ا -1يادآوري 

 گیرد.معرض فرآینداا  ارزیابی قرار نمیداخل خانه در  اما نوع یا ماایت محتویات

رود و که خودبخود در اثر گرما تودید می، آتشی بایرزمینسوز  مفهوم آتشدر  "غیر قابل کنترل آتش" اصطالح  -5يادآوري 

 .کاربرد دارداا  گیاای و غیره، سوخت ناخواسته درارتعال 

 

 یمراجع الزام 1

 نیبدبه آن اا ارجاع داده رده است.  رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد   نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

انتشار به آن اا ارجاع داده رده  خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 است.اا مورد نظر آن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 واژه نامه -اا ، محافظت در برابر آتش سوز ستمامی قسمت 3362استاندارد میی ایران رماره  1-4

 واژه نامه -، ایمنی آتش11992 استاندارد میی ایران رماره 1-1

2-3 ISO 6707-1, Building and civil engineering — Vocabulary — Part 1: General terms 

                                                 
1- Fire effluent 

2- Wild fire 
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 اصطالحات و تعاريف  5

استاندارد میی ایران  ، ISO 6707-1اا دارداصطالحات و تعاریف تعیین رده در استان، عالوه بردر این استاندارد

نیز اصطالحات و تعاریف زیر اا ، ستمامی قسمت 3362 ه، و استاندارد میی ایران رمار1333: سال 11992 رماره

 رود:به کار می

5-4  

 آتش

ود، رعیه، درخشش یا رود و معموالً امراه با درناخته می از احتراق که توسط انتشار حرارت و آتشبارهفرآیند  

 .بارداا میترکیبی از آن

  ]1333: سال 11992استاندارد میی ایران رماره  26-2د بن[

5-1  

 آتشدر معرض 

 روند.ایط ایجاد رده توسط آتش، متأثر میاریاء که در معرض ررا  که افراد، حیوانات و گستره

  ]1333: سال 11992استاندارد میی ایران رماره  193-2بند [

5-5  

 سناريو آتش

سوز  د  که آتشسوز  به طور کامل با در نظر گرفتن پارامتر زمان، رناسایی اتفاقات کییررح کیفی آتش

 کند.متمایز و متفاوت می ،اا  ممکنسوز تحت مطادعه را از سایر آتش

و امچنین  1یافته و واپاری آتشرد آتش و مراحل آتش کامالً توسعهسناریو آتش به طور معمول فرآیند ارتعال، ر –يادآوري

 .کندسوز  را تعریف میاا  تأثیرگیار بر آن آتشمحیط و سیستم

  ]1333: سال 11992استاندارد میی ایران رماره  192-2بند [

5-4 

 خانه

 رود سمسکن .رده و به عنوان یک واحد طراحی میساختمانی که به منظور سکونت ارغال 

 ،و بدون ارتباط در ارتفاعبا ساختمان دیگر دارا  ارتباط در سطح افقی یا  تواند به صورت یک ساختمان مجزا،خانه می -4يادآوري 

 .بارد

ایچ فضا  مشاعی با  را دارد و دراا  دسترسی خا  خود ند، ار یک راهرواا به ام مرتبط میخانهجایی که  -1يادآوري 

 .باردسهیم نمیاا  دیگر ساختمان

                                                 
1- Fire decay 
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ل ا  طراحی رده و برا  محدود کردن احتمااا به طور ویژهند، دیوار بین خانهرواا به ام مرتبط میجایی که خانه -5يادآوري 

 .ساخته رده است ،ااسوز  بین خانهگسترش آتش

 مربوط به ، و مفاایم1329: سال 13232-9 استاندارد میی ایران رماره 1-3ند ب اا با یکدیگر، درنحوه ارتباط خانه -4يادآوري 

 اا، تشریح رده است.آن اا و یادآور  ISO 6707-1خانه و مسکن در استاندارد 

5-3 

 پارامترها

 د.نرورا  تشریح کمی عمیکرد استفاده میگروای از متغیراا که ب

5-6 

 عملکرد

 اا که در ارتباط با نیازاا  کاربران است.رفتار خانه

  ] 1329: سال13232-9 هرمار رانیا یاستاندارد می 6-3بند  [

5-7 

 تشريح عملکرد

خانه را  وضعیتا  که عوامل موثر بر عمیکرد در یک روش کیفی و برقرار  چگونگی اثر این عوامل بر بیانیه

 کند.رناسایی می

5-8 

 کاربر

 طراحی رده، اسکان داده رده است. رخصی که در یک خانه

5-3 

 نیازهاي کاربر

 اادا  طراحی

 .استمند  کاربر را در نظر گرفته که رضایتبیانیه کیی ادزامات یک خانه 
 

 عملکرد ايمنی آتش  4

 نیازهاي کاربر    4-4

و نیز ممکن است منجر  دادهایمنی ساکنین خانه را تحت تأثیر قرار  تواندمیعمیکرد ایمنی آتش یک خانه، که 

طور  بارد که سطح ریسک قابل قبول برا  کاربر از حدود  داا  مجاور رود، بایبه آسیب اموال خانه یا دارایی

 :فراتر نرودزیر 

 ارتعال آتش؛ -الف
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 ررد آتش؛ -ب

 گسترش آتش؛ -پ

 اعالم خطر ناکافی؛ -ت

 ناکافی؛وسایل فرار  -ث

 و؛ ،زمان فرار ناکافی -ج

 مجاور. اموالآسیب به خانه یا  -چ
ا  اغیب از طریق پورش بیمها  که در معرض آتش است، اری از خسارت آتش به خانهیسک ضرر اقتصاد  نر -4يادآوري 

 .رود، نشان داده میمادک خانه توسطخریدار  رده 

         در معرض آتش را    محدود کردن خسارت به اموال خانهادزامات ایمنی آتش برامقررات محیی معموالً انجام  -1يادآوري 

 .دنگیردر بر نمی

رت سزندگی د رو  مقدار خساناتومی نشانی رهر  اضطرار  محیی سیعنی آتش واکنش تأسیساتدسترسی و قابییت  -5يادآوري 

بستگی به کاربر این  مدنظر،سوز  خانه و عمیکرد ایمنی آتش اتیتأسیستأثیر چنین  سوز  اثر بگیارد.و دارایی  در یک آتش

 اا قابل قبول است.ین که چه سطحی از ریسک در نظر آنو ا استاندارد دارد
 

 ح عملکرديشرت    4-1

و فراام ح عمیکرد عبارت است از قابییت خانه با یک درجه اطمینان مناسب، برا  مقاومت در برابر آتش یشرت

سوز  تصادفی در ررایط مجاور انگامی که در معرض آتش اا حفاظتی برا  ساکنین و دارایی ایطنمودن رر

  احتمادی زیر قرار گرفته بارد: 

 داد؛ثر عیل داخیی یا خارجی ر  میارتعادی که در ا -الف

 یافته اتفاق افتد؛سوز  کامالً توسعهیک آتش -ب

 ؛، وفی برا  ساکنان جهت فرار ایمندارتن زمان کا -پ

 اا  مجاور.گسترش آتش و آسیب به دارایی -ت

تعداد  به تواند بر حسب ریسک مورد انتظار برا  زندگی و نسبتعمیکرد مربوط به ایمنی ساکنان در برابر آتش می -4يادآوري 

 .اا ارزیابی روداا و زخمیکشته

 .آتش خانه در نظر گرفته نشده است در عمیکرد ایمنیمقاومت ، دوام مواد برا  استاندارددر این  -1يادآوري 
 

 اصول تشريح عملکرد ايمنی آتش    4-5

سوز ، و مقاومت سازه تحت تأثیر ررایط آتشگیار  آتش، تواند توسط در معرضعمیکرد ایمنی آتش می

 :رودبرحسب ترکیب تمام یا تعداد  از پارامتراا  زیر تشریح 

 ور؛بدون رعیه و آتش رعیهآتش ار دو سناریو   مربوط به اقدامات -الف

 اعالم خطر کردن؛ -ب
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 فرونشانی آتش؛ -پ

 مهار گسترش آتش؛ -ت

 اا؛کنترل انتشار و گسترش آتشباره -ث

 وسایل کافی برا  فرار؛ -ج

 ، و؛ا کنترل رفتار سازه -چ

 ساکنان خانه. طبیعت -ح

تواند استفاده رود، رامل رفتار تخییه، می ت ساکنانمتفاواا  رفتار  ر نظرگیر  جنبهسناریواا  رفتار  که برا  د –يادآوري 

 .باردرفتار رناسایی، و رفتار واکنش میرفتار حرکت، رفتار پیش حرکت، 

 

 پارامترهاي تشريح عملکرد  3

ر یک از عناصر مرتبط ا دربارهعمیکرد ایمنی آتش یک خانه حداقل باید توسط ترکیبی از پارامتراا  ارائه رده 

 .رودتشریح  2-3رده در بند  توصیفساختمان  مشخصاتبا ساختمان یا 
 

 آتش هايکنشپارامترهاي تشريح    3-4

 :عبارتند ازآتش  اا کنشپارامتراا  تشریح 

 ور ؛ه و رعیهاا  بدون رعیسوز ماایت آتش سمانند آتش -الف

 تعداد، سن، توانایی، تحرک . ساکنان سمانند اا ویژگی -ب
 

 پارامترهاي تشريح اعالم خطر    3-1

 پارامتراا  تشریح عمیکرد اعالم خطر خانه عبارتند از:

 اا؛تعداد دستگاه -الف

 اا؛موقعیت دستگاه -ب

 اا، و؛نوع دستگاه -پ

 با تأسیسات اضطرار . و ساختمان اا در داخل یک خانه یاارتباط بین دستگاه -ت

 9-3-رده در بند ادف اراره، ادمییی مرتبطبه استاندارداا  بیناا  اعالم خطر برا  راانمایی در خصو  دستگاه –يادآوري

 .مراجعه رود
 

 پارامترهاي تشريح فرونشانی آتش    3-5

، عامل ااآن در برابر فقدان تجهیزات وجود از عبارت ،پارامتراا  تشریح عمیکرد تجهیزات ثابت فرونشانی آتش

پارامتراا  مشابه از  د.نبارو تراکم توزیع عامل فرونشانی، می در مقابل نوع دستی، پورش خودکارفرونشانی 

 .روداستفاده میاا  دستی، کنمانند آتش خاموش ،فرونشانی آتش حملقابل برا  تجهیزات
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 ،استاندارد کاربر این .گیاردبتواند بر ایمنی آتش اثر ینشانی منی آتش با واکنش پرسنل خدمات آتشاا  فرونشاتالش –يادآوري 

 .یا نه در نظر گرفته روده اا در ارزیابی عمیکرد ایمنی آتش خاننشاند که فرونشانی دستی توسط آتشکنمی تعیین

  تشریح عمیکرد عبارت از نوع اداره ، پارامتراا  اانشاندر صورت درنظرگیر  فرونشانی دستی توسط آتش

 .است دسترس بودن منابع آب محییدر نشانی و ا  ، نزدیکی ایستگاه آتشحرفهنشانی سداوطیبانه/آتش
 

 پارامترهاي تشريح مهار گسترش آتش    3-4

 پارامتراا  تشریح مهار گسترش آتش عبارتند از:

به اتاق دیگر، نیاز برا  گسترش آتش از یک اتاق سترش آتش بر حسب مقدار زمان موردمقاومت در برابر گ -الف

 دیگر، و؛ ز یک طبقه به طبقه دیگر و از یک خانه به خانها

  .1اا  قابییت احتراق مواد سیعنی قابییت ارتعال، گسترش رعیه، حرارت آزاد ردهویژگی -ب
 

 ها يح کنترل انتشار و گسترش آتشبارهپارامترهاي تشر   3-3

 عبارتند از: اایح کنترل انتشار و گسترش آتشبارهپارامتراا  تشر

 ماایت و غیظت گازاا  احتراق؛ -الف

 ساز  دود.تیره -ب

 .گیاردرو  ایمنی آتش اثر می ،ز  یک خانهسواا از سوختن محتویات در آتشانتشار آتشباره -4يادآوري 

 رده است.بحث 2-3و دوداا  سمی در بند آتش گرم رو  پتانسیل گسترش گازاا   ااپورشا  و اثر عناصر سازه -1يادآوري 
 

 پارامترهاي تشريح وسايل کافی فرار    3-6

 پارامتراا  تشریح وسایل کافی فرار عبارتند از:

اا انگامی که مسیراا  عاد  در دسترس آن ی بهدسترسبل دسترس، رامل تعداد و موقعیت بازرواا  قا -الف

 نبارد؛

 مسیر تا نزدیکترین بازرو  در دسترس. حداکثر فاصیه -ب

 .استد برا  وسایل فرار، بسیار مهم حداقل سطح عمیکر با در نظر گرفتناا و رفتار حرکتی مورد انتظار از آنساکنان  –يادآوري 

 

 اي پارامترهاي تشريح کنترل رفتار سازه   3-7

سوز  و مقاومت در نترل حادت فروپاری تحت ررایط آتشا  توسط ترکیبی از کپارامتراا  کنترل رفتار سازه

 .رودکننده بار تشریح میسیستم و اجزا  تحملبرابر آتش 

مقدار کننده بار، تحملا  و اجزا  سازهاا اط با مقاومت در برابر آتش سیستمدر ارتبپارامتراا  تشریح عمیکرد 

 ند.سوز  حفظ کنآتشاا را در طول یک ند پایدار  آنتوان، میبار کنندهتحملو اجزا  سیستم  که است زمانی

                                                 
1- Heat release 
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      رود سمانندگیر  می، معموالً با دقیقه اندازهدادنان در برابر آتش مقاومت نشان میامچ جزءمقدار زمانی که یک  -4يادآوري 

 min13 ،min39،   min23 ،min69.  

 هخسارت به خان نیزمسیراا  فرار و به موثر برا  دسترسی عامل تواند یک سوز  میا  در یک آتشفروپاری سازه -1يادآوري 

 در معرض آتش و نیز خسارت به خانهساا  / ساختمانساا   امسایگان بارد.

 

 ارزيابی  6

 کلیات   6-4

 موارد زیر انجام رود: با استفاده ازارزیابی ممکن است 

 تحییل؛ -الف

 آزمون؛ -ب

 ، یا؛بردار بهرهتجربه  -پ

 .فوق ترکیبی از موارد -ت

در ررایط مواجه با اادا   ، تا ارزیابی آنکندارایه طرح اطالعات جزئی کافی  بهتر است ارزیابی ار طرح،در 

طرح پیشنهاد  با سطح  تواند با مقایسه. سطح ایمنی میپییر باردامکانطرح، سناریواا  آتش  وایمنی آتش 

یل مراحل نیاز جهت تحیکیید  موردانمایی در مورد عناصر را ریسک قابل قبول یا قابل تحمل، تضمین رود.

 .]63[، ]63[ رود توسعه دادهتواند اا در یک فرآیند ارزیابی میمختیف ایمنی آتش و ارتباط آن
 

 تحلیل   6-1

تحییل رامل در  کرد. تعیینتوان معیار عمیکرد ایمنی آتش را میبخشی رضایت ،با تحییل طرح آزمایشی

اا  متفاوت ه با فعل و انفعال بین آتش و رکلمنابع ارتعال و بارگیر  سوخت و انواع سوخت امرا گیر نظر

انواع مواد در اا بر اساس تودید آتشبارهبارد. امچنین تحییل نیازمند اا میفرونشانی و اثرات مورد انتظار آن

تعیین اثرات آتش رو  اعضا   ا تواند براا  تحیییی میروش اا، است.سوز  آنمعرض آتش و خوا  آتش

تواند برا  اا  تحیییی میامچنین روش .به کار رودسوز ، منفرد نسبت به پایدار  کیی در یک آتشا  سازه

در میان سایر کار رود. ه گیارد، باا برا  فرار اثر میاا که بر توانایی آنزیابی ساکنان یک خانه و ررایط آنار

اا از اا و توانایی حرکت آناا به آتشبارهحساسیت آن موقعیت، نوع و فعادیت ساکنان،اا، چنین تحیییی تحییل

  .]61[، ]33[ گیردمیطریق مسیراا  فرار در دسترس را در نظر 
 

 آزمون   6-5

اا  رایط بارگیار ، ررایط مرز  و روشواقعی از مواد، ر معر ا  باید ترکیبی از یک آزمون عناصر سازه

مگر این که اثرات مقیاس  ،در برابر آتش باید در مقیاس کامل بارد ا آزمون ارزیابی مقاومت سازه ساخت بارد.
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مواد در انتها  کاربرداا  معر   باید خارجیسداخیی و پورشیآزمون مواد  طور مناسب تخمین زد.بتوان به را

 بارد.
 

 برداريبهرهتجربه    6-4

نی، در معرض خسارت آتش در مناطق مسکو معر اا  ز نمونهکافی اتعداد  راملباید  بردار بهرهتجربه 

 امراه با مستندات کافی بارد. ،اا  طرح مشابه یا ردیدترسناریواا  آتش و آتش
 

 ترکیب   6-3

اا  تحیییی ساده روش ممکن است جهت ارزیابی استفاده رود. بردار بهرهترکیبی از تحییل، آزمون و تجربه 

 کار رود.ه ب تواندمیرده با استفاده از ترکیبی از نتایج آزمون آتش و تجربه خسارت آتش 
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 تفسیر 

 کلیات     4-الف

روش کاربرد ، راانما  استفاده از آن و پیشنهاداتی برا  ا  این استاندارد، رامل اطالعات زمینهاین پیوست

 .است ،مناسب

اا  این استاندارد و یا در این پیوست، در اع داده رده در ار یک از یادآور جزئیات مراجع و مدارک ارج

 کتابنامه ارائه رده است.
 

  1سبند هدف و دامنه کاربرد  تفسیر     1-الف

بارد، یعنی اا میآتش برا  خانهشریح عمیکرد ایمنی اد  از تدوین این استاندارد، تعیین روش استاندارد ت

تاندارد، این اس کنند.نی آتش خانه را بیان یا تعریف میایم عمیکرد اا اندارد کردن پارامتراایی که جنبهاست

 بارد.کند و ارائه کننده روش و یا معیار طراحی نمیسطح عمیکرد را مشخص نمی

که برا  سهودت ارتباط بارد می 13232 ان به رمارهاستاندارداا  میی ایر این استاندارد، قسمتی از مجموعه

بردار  و ا ، قابییت بهرهایمنی سازه ریز  رده است.کننده سفرورنده  طرح ارائهکاربر  و  سخریدار/ متقاضیبین 

 .پورش داده رده است استاندارداین اا  در سایر قسمتاا  دوام ویژگی

 رود.ه کار میاست که برا  درک تشریح عمیکرد با   ، ارائه یک سیستم استاندارد ردهاد

  بارد:دا  این استاندارد به ررح زیر میاا

و تبادل اطالعات و دانش  مربوط به آنمحصوالت  ساز  واا  خانهستمادمییی سیمعامالت بین تسهیل 4-1-الف

 با حی  موانع فنی؛ مربوط به خانه

 برا  ارزیابی و پییرش؛ مندنظامچارچوب  ایجاد یکبا  ساز خانهآور  در نو تسهیل 1-1-الف

تسهیل  فنی مهندسی به منظور اا  مشخصقادب واژها ایمنی آتش در بیان نیازاا  کاربر در ارتباط ب 5-1-الف

 تمامی ذینفعان. میانارتباط 

اا، خانه کیفیتاا کننده محصول و در توسعه سیستمتواند در افزایش آگاای مصر ، امچنین میاین استاندارد

 بارد. کاربرد دارته
 

  9سبند  مراجع الزامی تفسیر     5-الف

 رده است. ذکر ،ایمنی آتش ذکر رده است. سایر مراجع مفید در کتابنامه مرتبط بافقط مراجع  این بند،در 
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  2سبند عملکرد ايمنی آتش  ریتفس      4-الف

  1-2سبند نیازهاي کاربر  ریتفس   4-4-الف

نیازاا  کاربر برا   .استندخانه  انرناسایی و در نظرگیر  نیازاا  کاربر، کاربران به عنوان مادکان و ساکندر 

که در داخل خانه  افراد  .روددر نظر گرفته می، کنندافراد  که در خانه زندگی میایمنی آتش از دحاظ ایمنی 

ااش خطر گسترش با ک روند. مصدوم ،سوز ا  در طی آتشکن است توسط آتش یا فروپاری سازهاستند، مم

سطح قابل قبول عمیکرد ممکن است از کاربر  به  رود.  محافظت میوداا  مجاور تا حدآتش به بیرون، دارایی

در موارد  که مربوط به زیان اقتصاد   به ویژهکاربر دارد، نظر متفاوت بارد و احتماالً بستگی به کاربر دیگر 

 ه بارد.ناری از خسارت به خان

 بارد:برا  محدود کردن احتماالت زیر میسوز  نیازاا  کاربر در رویداد آتش

 عیل داخیی یا خارجی؛ ناری ازارتعال  4-4-4-الف

 ؛انگام ارتعال ،یافتهبدیل آتش به یک آتش کامالً توسعهت 1-4-4-الف

 ن خانه؛مصدوم ردن ساکنا 5-4-4-الف

 خسارت به خانه، و؛ 4-4-4-الف

 اا  مجاور.گسترش آتش و یا خسارت به دارایی 3-4-4-الف

 بارند.خدمات اضطرار  ، یا پرسنل 9مصر  کنندگان، 1نهاداا  مقرراتیند رامل ، می تواکاربران این استاندارد –يادآوري 
 

  9-2سبند تشريح عملکرد  ریتفس  1-4-الف

ن ن موجود جهت فرار ایمن برا  ساکنازما اادا  اصیی عمیکرد ایمنی آتش برا  حصول اطمینان از این که

ن موجود جهت زمااا  مجاور محدود رده بارد. خانه و خطر گسترس آتش به دارایی کافی بوده و خسارت به

اا  مختیف مرتبط با عاملو تابع  باردنیاز برا  فرار ایمن سوز  باید بیش از زمان موردفرار ایمن در یک آتش

ا  و غیره ، مدت زمان فروپاری سازه3اسایی، مدت زمان تخییه، مدت زمان ناتوانیزمان امانند مدت زمان رن

از آن برا  مثال مقاومت داخیی یا  بخشیل و یا امک به صورتبه عمیکرد خانه  خودنوبهاا نیز بهاین بارد.می

حرکتی و زمان حرکت ین رفتار چندانده، فرونشانی فعال و غیره، ام ذاتی در برابر آتش، سیستم اا  اشدار

 .وابسته استن، ساکنا

گیر  نمود؛ و زیابی یا اندازهاا  مرتبط با زمان و مشخصات عمیکرد  ساختمان را ممکن است ارعاملبرخی از 

خطر گسترش  توان بر اساس دانش تجربی تشریح نمود.گیر  کرد، ودی میدیگر را نتوان ارزیابی یا اندازهبرخی 

موجود و زمان زمان  به سبتصورت نیاز، ن در ،در برابر آتش مقاوم موادتوان با انتخاب آتش و فروپاری را می

 ، کنترل نمود.نیاز برا  فرار ایمنمورد

                                                 
1- Regulators 

2- Specifiers 

3- Time to incapacitation 
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ایمن و خطر گسترش آتش و  دارا  زمان موجود جهت فرار «سطح باال»بنابراین، تشریح عمیکرد ایمنی آتش

به طور  کرد. برقرار ،با استفاده از اصول مهندسی آتش توانروش تایید متناظر را می خوااد بود.فروپاری 

توان با استفاده دسترس استند را میآسانی در د بهاا  تاییعمیکرد که روشتشریح «پایینسطح »یک ، جایگزین

 نمود. برقراردر این استاندارد،  رده اا  عمیکرد پیشنهاداز تشریح ویژگی

متأثر از زمان ، عمیکرد ایمنی آتش نشانی محیی را در نظر گرفته باردواکنش اضطرار  آتش، اثر انگامی که کاربر -4يادآوري 

 نشانی رامل منابع آب موجود و دسترسی به خانه، خوااد بود.اا  آتشقابییتنشانی و واکنش مامورین آتش

عمیکرد  برا  ایمنی اا  راخص اند ونشده ربران ساختمان در نظر گرفتهاا به عنوان کانشاندر این استاندارد، آتش -1يادآوري 

 اا تعیین نشده است.آن

 

  3-2سبند  آتش یمنيعملکرد ا حياصول تشر ریتفس   5-4-الف

 اا  عمیکرد آتش دو نوع است:جنبه

 یافته، و؛کردن احتمال یک آتش کامالً توسعهاایی برا  محدود جنبه  4-5-4-الف

 .اا  مجاورساکنان و داراییاایی برا  ایمنی جنبه  1-5-4-الف

 .یی را تحت تأثیر قرار دادباال ار دو موردتواند خوا  آتش مصادح ساختمانی و امچنین محتویات خانه می -4يادآوري 

 .باردوضوع این استاندارد میم، خارج از خانه محتویات -1يادآوري 

ا  و زمان فرار که ممکن است رو  سطح ایمنی سازه سوز  و اثر بعد تعیین کمیت نوع و اندازه یک آتش

و  مشخصه حاا  طربه ار حال، در برخی موارد، در نظرگیر  اثر آتش دارته بارد، مستقیماً دروار است.

  امکانپییر  ،را  ار سناریو  آتشفعال در برابر آتش ب حفاظتیسازه و ار نوع سیستم از واکنش مورد انتظار 

تفاوتی که در اا  مسوز  و واکنشهت ارزیابی اثرات تغییرات در آتشجاا  تحیییی امچنین روش بارد.می

  کار رود.هتواند بسطح ریسک برا  ساکنان دارد، می

رو  ارزیابی سطح و تخییه ساکنان  1اا  خودحفاظتی، ارزیابی مشخصات ساکنان و اثر  که قابییتچنینام

ت به محل امن، متأثر از آتشباره و توانایی ادراک خطر، واکنش و حرکحساسیت به  ، دروار است.داردایمنی آتش 

  تقریبی زمان خروج، امکانپییر ااموارد، تعیین برآوردبه ار حال، در برخی  بارد.زمان موردنیاز برا  فرار می

 .]39[ رودباید با احتیاط استفاده  ااییبارد، گرچه، چنین تخمینمی
 

  3سبند پارامترهاي تشريح عملکرد  ریتفس     3-الف

اایی که انتظار ، در نظر گرفته رده است. آنسوز را  تشریح عمیکرد خانه در یک آتشاا  متعدد  بعامل

 رده است. تشریحدر جمالت زیر  ،رود بیشترین تأثیر را رو  سطح ایمنی آتش دارته بارندمی
 

                                                 
1- Self-preservation 
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  1-3سبند  آتش هايکنشپارامترهاي تشريح  ریتفس   4-3-لفا

 ماهیت آتش  4-4-3-لفا

در  را بارد که نقش قابل توجهی اا  مختیفیعاملتواند رامل برگزیده برا  تشریح ماایت آتش میاا  عامل

سوز ، اثرات اندسی نوع سوخت مشتعل رده، موقعیت آتش ارتعال، حادت رامل کنند، کهایفا می توسعه آتش

 ، نوع ساختمان و مصادح پورش، اا، تهویه ساعم از طبیعی یا مکانیکیدراا و پنجرهحادت اودیه اا، بند تقسیم

در در مورد چگونگی برقرار  سناریواا  آتش طرح،  امچنینرانموداایی برا  ارائه جزئیات ویژه و  بارد.می

 .داده رده استکتابنامه ] 36[ و ]33[، ]32[، ]31[ مراجع
 

 نساکنا هايويژگی 1-4-3-لفا

در یک       اانقش قابل توجهی را در رفتار و ایمنی آناا  متنوعی است که عاملساکنان نیز رامل  اا ویژگی

از  مشاادهسوز  نیازمند یک سیستم انسان در طول آتشتحییل و پیشگویی رفتار  کنند.ایفا میسوز ، آتش

 ،اا  رناختیاا  فیزیکی و تواناییتواناییتواند به دو گروه اا  ساکنان میویژگی ، محیط و آتش است.افراد

اا  بحرانی مدنظر در پیشگویی امچنین در مورد جنبهرانموداایی برا  ارائه جزئیات ویژه و  .رودبند  تقسیم

 .کتابنامه داده رده است] 33[ رجعدر مسوز ، ر انسان در آتشرفتا
 

  9-3سبند  پارامترهاي تشريح اعالم خطر ریتفس   1-3-لفا

 اا  در نظر گرفته رده در انگام تشریح عمیکرد مرتبط با اعالم خطر عبارتند از:عامل

 ؛آژیر اعالم خطرآن و فعال ردن  آرکارساز سوز  و تأخیر زمانی بین رروع یک آتش 4-1-3-الف

 ؛سبرا  مثال درصد رکست در عمیکرد آن  اعالم خطرو سیستم  آرکارساز قابییت اطمینان  1-1-3-الف

 ساکنان. در آگاه نمودناثربخشی سیستم اعالم خطر  5-1-3-الف

اا  سیستم میکرد آرکارساز  آتش و وسایل/بیشتر  را در مورد پارامتراا  تشریح ع مدارک زیر راانمایی

 .]33[، ]33[، ]36[، ]33[ ،]32[، ]33[، ]39[، ]31[ راجع: منمایداعالم خطر، ارائه می
 

  3-3سبند  فرونشانی آتشپارامترهاي تشريح  ریتفس   5-3-لفا

 اا  در نظر گرفته رده در انگام تشریح عمیکرد ویژگی فرونشانی آتش عبارتند از:عامل

 ریمیایی:کن اا  خاموشپاری و سیستماا  آبفرونشانی ثابت آتش، رامل سیستم 4-5-3-الف

 سیستم فرونشانی؛ فعال ردنسوز  و تأخیر زمانی بین رروع آتش 4-4-5-3-الف

 تواند توسط سیستم پورش داده رود؛ا  که میناحیه  1-4-5-3-الف

 مدت زمان عمیکرد آن؛  5-4-5-3-الف

 عمیکرد آن سبرا  مثال درصد رکست در عمیکرد آن ، و؛از قابییت اطمینان   4-4-5-3-الف

 سوز .یستم در کنترل یا خاموش کردن آتشاثربخشی س  3-4-5-3-الف
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 بسته اا کنترل جزئی یا کیی خطا  انسانی است سیعنی ریراغیب تحت تأثیر  ،پاشاا  آبقابییت اطمینان سیستم -4يادآوري 

 .داند، که احتمال خطا  انسانی را کااش میاندطور  طراحی ردهاا رده . برخی دستگاه
 

 اا  دستی : کنآتش سرامل آتش خاموشفرونشانی دستی  1-5-3-الف

 کار با آن؛سهودت و سادگی  4-1-5-3-الف

 کنترل یا خاموش رود؛ ،تواند توسط فرداندازه آتشی که می 1-1-5-3-الف

 مدت زمان عمیکرد آن؛ 5-1-5-3-الف

 قابییت اطمینان از عمیکرد آن سبرا  مثال درصد رکست در عمیکرد آن ، و؛  4-1-5-3-الف

 سوز .خاموش کردن آتشعامل در کنترل یا اثربخشی  3-1-5-3-الف

اا در ارزیابی عمیکرد ایمنی آتش خانه نشاند که فرونشانی دستی آتش توسط آتشکنکاربر این استاندارد، تعیین می -1يادآوري 

 .رود یا نهدر نظر گرفته 

ل اا  در نظر گرفته رده رامعاملارزیابی رده بارد،  ،اا در فرونشانی آتشنشانجایی که اثر مداخیه آتش

اا، رسنل به عنوان اودین واکنش داندهنشانی، زمان واکنش، تعداد پترسی سمحل  برا  وسایط نقییه آتشدس

اا به نشانو دسترسی آتش ،نشانیوسایر تجهیزات آتش نشانیو ظرفیت جریان آب ربکه اصیی آتش اندازه

  .است ،اا  مختیف خانهبخش

، ارائه بیشتر  را در مورد پارامتراا  تشریح عمیکرد وسایل/سیستم اا  فرونشانی آتش ماییمدارک زیر راان

 .]39[، ]92[، ]93[، ]93[، ]96[، ]93[، ]92[، ]93[، ]99[، ]12[ مراجع: نمایدمی
 

  2-3سبند  پارامترهاي تشريح مهار گسترش آتش ریتفس   4-3-لفا

اا  داخیی نسبت به اا و دیوارعبارت است از مقاومت کفخیی سوز  دااا  تشریح مهار آتشعاملاز یکی 

انتشار آتش از یک اتاق به اتاق دیگر یا از یک  ،اازمانی که در طی آن دیواراا یا کفگسترش آتش از دحاظ مدت 

و  امکان عبور آزادانه افراداا و دیواراا  داخیی که کفبازرواا در  اندازند.بقه به طبقه دیگر را به تعویق میط

 داند.ش آتش در داخل خانه را افزایش می، احتمال گسترکنندرا فراام می کاالاا

داخل اا  آتش ممکن است در بند تقسیم ،به منظور محدود کردن احتمال گسترش آتشدر برخی ررایط، 

به طور     ، ااه خانهروند، دیوار جداکننداا به یکدیگر مرتبط میجایی که خانهرود. تیفیق واحد،  یک خانه

ا  که به برابر آتش را نسبت به آن دسته از عناصر سازهرود تا سطح باالیی از مقاومت در ا  طراحی میویژه

اا و دیواراا نسبت به آتش را توان از طریق آزمون، مقاومت کفکنند. میرا فراام  ،اندصورت معمودی تعبیه رده

 تعیین کرد.

تواند قابییت دسترسی سوز  مرتبط است و میا  در آتشر برابر آتش با پایدار  سازهساختمان دمقاومت امچنین،  -4يادآوري 

 .مراجعه رود  3-3-و ادف 6-3-مسیراا  فرار را تحت تأثیر قرار داد سبه بند ادف
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مقاومت در برابر آتش  قلحدا ،مقررات محییمعموالً استند،  مرتبط به اماایی که دیواراا  جداکننده خانه به غیر از -1يادآوري 

 .کنداا را تعیین نمیا  خانهعناصر سازه
 

گسترش آتش از یک  امکانتواند بازرواا است، نیز می با دیگر بازرواا  پنجره که به صورت عمود  در مجاورت

یا  اا  بازعیت گسترش رعیه در پنجره ،فراام کندبدون درنظرگیر  نوع روکش پنجره را  ،دیگر طبقه به طبقه

 .استند اانظیر پرده مشتعل مواد قابل احتراق ،اارعیه از طریق پنجرهتابش 

رنگ رده یا بدون پورش  سطوح عبارت است از مقاومتسوز  داخیی دیگر برا  تشریح عمیکرد مهار آتش عامل

مواد به مشتعل ردن و پخش  قابییتاز دحاظ  حریقاا در برابر آتش و گسترش اا و کفدیواراا  داخیی، سقف

آزمون توان با رعیه و کل حرارت آزاد رده را می زمان ارتعال، نر  گسترش رعیه و آزاد کردن حرارت است.

عیین رده و سناریو  آتش برا  با آتش طرح ت متناسبتعیین کرد و بستگی به روش آزمون آتش دارد، که باید 

 اا  داخیی بارد.سوز آتش

 .کندنمی تعیین اا  قابییت احتراق سطوح کف در خانهمحدودیتی برا ،مقررات محییمعموالً ، ااو سقف جز دیوارااهب -5يادآوري 

اا نسبت به گسترش یرونی عبارت است از مقاومت دیواراا  خارجی و بامسوز  بتشریح مهار آتشبرا   عامل

اا  یا بام یک خانه در برابر انتشار آتش پنجرهظ مدت زمانی که در طی آن دیواراا  خارجی سرامل آتش از دحا

 این امر  داخیی، ااپورشامانند  کند.گر  در داخل امان خانه، مقاومت میاز یک خانه یا یک طبقه به دی

تواند بر اساس مقاومت سطوح بدون پورش دیواراا  خارجی و بام در برابر آتش و گسترش حریق از دحاظ می

توان با آزمون ان ارتعال و نر  گسترش رعیه را میزم ردن و پخش رعیه ارزیابی گردد.مواد به مشتعل  قابییت

 رح تعیین رده و سناریو  آتش برا           با آتش ط متناسبتعیین کرد و بستگی به روش آزمون آتش دارد، که باید 

 اا  بیرونی بارد.سوز آتش

معرض مجاور که در  تقال حرارت تابشی از خانهو ان 1بر اساس رار حرارتی ناری از امرفت تواندمی این پارامتر

اا که مشتعل نیستند، و امچنین مقاومت در دیواراا  خارجی و بام خارجیاا  پورشو توانایی  آتش است

   در دیواراا  خارجیاا پنجره .رود، ارزیابی 3ااآتشبارهسوختن یا  9جهش اخگراابرابر گسترش رعیه ناری از 

فراام گسترش آتش از ساختمانی به ساختمان دیگر را  امکان از طریق این مکانسیم انتقال حرارت، توانندمی

 .کنند

اا در ارزیابی عمیکرد ایمنی آتش خانه در نظر نشانکند که فرونشانی آتش توسط آتشکاربر این استاندارد، تعیین می -4يادآوري 

 .رود یا نهگرفته 

اا  در نظر گرفته عامل  ارزیابی رده بارد، بیرونیاا در گسترش آتش سداخیی یا نشانجایی که اثر مداخیه آتش

واکنش  کنش، تعداد پرسنل به عنوان اودیننشانی، زمان واترسی سمحل  برا  وسایط نقییه آتشرده رامل دس

                                                 
1- Convective 

2- Embers 

3- Brands 
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       دسترسی و  ،نشانیو سایر تجهیزات آتش نشانیاصیی آتش و ظرفیت جریان آب ربکه اا، اندازهدانده

 اا  مختیف خانه است.شبه بخ اانشانآتش
  

رسیدن به خانه اغیب در ارزیابی زمان نشانی و اکنش مورد انتظار از مأمورین آتشزمان مشخصه بر اساس و عامل -3يادآوري 

 .روده کار میب ،گسترش آتش از ساختمانی به ساختمان دیگر احتمال

، ]13[، ]13[، ]19[، ]2[ ،]1[ راجع: منمایداا  آزمون مشخصی را ارائه میبیشتر  و روش مدارک زیر راانمایی

]16[ ،]13[ ،]13[ ،]12[ ،]99[، ]91 [ ،]32[ ،]29[ ،]22[ ،]23[ ،]26[ ،]23[ ،]22[ ،]36[ ،]63[. 
 

  3-3سبند  هاانتشار و گسترش آتشبارهکنترل پارامترهاي تشريح  ریتفس   3-3-لفا

سوز  تودید رده در آتش تراقاا  احار رفته در خانه در ارتباط با فرآوردهکه برا  تشریح عمیکرد مصادح ب عامل

تحت تأثیر نسبت اوا به سوخت در تودید اجزاء، که ار دو  اا نر ، و حجمی یا جرمی تودید دود اا نر رامل 

و  1ها رو  قابییت نگهدار نسبت به اثر آن اا  احتراق اغیبتأثیرات دود و دیگر فرآورده د.نباراحتراق می ناحیه

غیظت  -اا  زماننموداربار بودن، با استفاده از گزمان موجود برا  فرار، بر اساس نقاط پایانی نظیر ناتوانی و مر

 رود. ارزیابی می

تراکم نور  ویژه دود رامل دود  یهوسیهساز  بتیرهاا  تشریح عمیکرد خانه نسبت به کااش دید به عیت عامل

 بارد.و تیرگی دود می

اا رو  ایمنی از ق ناری از سوختن مواد و تأثیر آناا  احتراگیر  دود و فرآوردهراانمایی بیشتر جهت اندازه

 ست.مراجع ذکر رده در کتابنامه قابل دسترسی ا

به تعیین رده  "حآتش طر"تواند توسط انتشار سگسترش  آن در کل خانه میآتشباره تودید رده از سوختن مواد و  -4يادآوري 

 .، تحت تأثیر قرار گیردحتراق مشتعل یا احتراق بدون رعیهیک ا صورت

برا  فرار و قابییت استفاده سقابییت تواند اثر مستقیم رو  زمان موجود شار و گسترش دود و گازاا  سمی میانت -1يادآوري 

 .مراجعه رود  6-3نگهدار   مسیراا  فرار امچنین رفتار حرکتی ساکنان دارته بارد سبه بند 
 

      ارائه را بیشتر  برا  تعیین و ارزیابی انتشار دود و گازاا  سمی از مصادح ساختمانی مدارک زیر راانمایی

 .]39[، ]63[ ،]66[، ]63[، ]62[، ]61[، ]69[، ]33[، ]33[، ]31[، ]99[ : مراجعنمایدمی
 

  6-3سبند  پارامترهاي تشريح وسايل کافی فرار ریتفس   6-3-لفا

 اا  تشریح عمیکرد وسایل کافی فرار عبارتند از:عامل

 ماند؛وسییه فرار، قابل استفاده باقی میمدت زمانی که طی آن یک  4-6-3-لفا

 ؛، و توانند خارج روندافراد  که با ام میظرفیت خروجی ستعداد  1-6-3-لفا

 که مسیراا  عاد  قابل استفاده نیستند.اا، زمانی عداد وسایل فرار، رامل دسترسی آنت 5-6-3-لفا

                                                 
1- Tenability 
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گیارد سبه و  دسترسی مسیراا  فرار تأثیر میسوز  را  در یک آتشمان و پایدار  سازهمقاومت در برابر آتش ساخت -4يادآوري 

 .مراجعه رود  3-3-بند ادف
 

 رامل رفتارو ، ارتباط دارد ،اا  رفتار  متفاوت ساکنانسوز  با جنبهل فرار در یک آتشکفایت سایمنی  وسای

    تعیین ،در برخی موارد بارد.رفتار واکنش میرفتار رناسایی و  تخییه، رفتار حرکت، رفتار پیش حرکت،

 .]62[اایی باید با احتیاط استفاده رود بارد، گرچه، چنین تخمینپییر می، امکانخروجتقریبی زمان برآورداا  

توان در مراجع اا را میسوز رد تحقیقات مهم انجام رده در حوزه رفتار انسان در آتشدر مو بیشترراانمایی 

 .]36[، ]33[یافت  مشخصی

آتش خانه در نظر  یمنیعمیکرد ا یابیاا در ارزنشانتوسط آتش ساکنان تخییهکند که یم نییاستاندارد، تع نیکاربر ا -1يادآوري 

 .رود یا نهگرفته 

اا  در نظر گرفته رده رامل عاملساکنان ارزیابی رده بارد،  اا در تخییهنشانجایی که اثر مداخیه آتش

اا، نوع داندهاودین واکنشعداد پرسنل به عنوان نشانی، زمان واکنش، تسترسی محیی برا  وسایط نقییه آتشد

 اا  مختیف خانه است.بخشبه  اانشانی، و دسترسی آتش نشانتجهیزات آتش

، ]63[، ]69[، ]33[ : مراجعدننمایرزیابی وسایل کافی فرار ارائه میبیشتر  را در تعیین و ا مدارک زیر راانمایی

]39[. 
 

  3-3سبند  ايرامترهاي تشريح کنترل رفتار سازهپا ریتفس   7-3-لفا

، یکپارچگی آتش و ا  مرتبط با مقاومت در برابر آتش رامل پایدار  آتشاا  تشریح عمیکرد رفتار سازهعامل

1زمان وقوع»اا  عمیکرد  مطابق با عاملتمامی این  بارد.عایق حرارتی می
توان از و می ردهگیر  اندازه «

ا  در حرارتی و مکانیکی مصادح سازه -خوا  فیزیکیامچنین،  .کردتعیین  ،طریق محاسبه و یا آزمون آتش

 توان بر اساس آزمون تعیین کرد.دمااا  باال را می

 6-3-و ادف 2-3-گیارد سبه بنداا  ادفاثر می پایدار  آتش ساختمان رو  گسترش آتش و دسترسی مسیراا  فرار –يادآوري 

 .مراجعه رود 

ا  در دمااا  باال با استفاده از مقاومت در برابر آتش و خوا  سازهتعیین مدارک زیر راانمایی بیشتر  را در 

، ]32[، ]32 [، ]23 [،]19[، ]11[، ]3 [، ]3 [، ]6 [، ]3 [، ]2 [، ]3 [، ]9 [، ]1[ : مراجعنمایدارائه می محاسبه یا آزمون

]62[. 
 

  6سبند ارزيابی  ریتفس       6-الف

    1-6سبند  کلیات ریتفس    4-6-لفا

 یحاطر بارد.ینیاز برا  ارزیابی اراره کند، که معموالً ترکیبی از تحییل و آزمون م، باید به روش موردمتقاضی

 قطعی  موارد، طراحی   در اکثر کرد. تعیین  احتمادی و یا   با استفاده از یک روش قطعی  توانمی ایمنی آتش را 

                                                 
1- Time of occurrence  
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سوز  و رفتار سازه و ساکنان بینی ررد و ردت یک آتشصورت، پیشتر است. در ار تر و ارزانتر، سریعآسان

رده  دادهادمییی و سایر مدارک مرجع ارداا  بینجهت راانمایی به استاند پیچیده است. ،در معرض آتش خانه

 در کتابنامه مراجعه رود.
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