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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  ايي و حقوقي الزماي است از ضوابط فني، اجر مقررات ملّي ساختمان مجموعه

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير 
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـدارك فنـدر كنار مقررات ملّي ساختمان، م و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  يز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند.حا
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف ي و اقليم و محيط ميساختماني، توان اقتصاد

  ممكن گردد.
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساز است كه با توجه به شرايط فني و ساخت و
  تدوين شده است. تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين تاوردهاي روز ملّي وآخرين دس

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

شوراي تدوين مقررات ملّي «حله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان به مر
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان » تخصصي هاي كميته«

  زير نظر شورا به وجود آورده است.

 پ



هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي مراجع  نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از پيش

هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي،  نظير سازمان صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  متن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  مجدانه سعي شده است از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده،     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  تشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
جامعه مهندسي كشور  گذار بوده است در اختيار طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  قرار دهد.
بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در      

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  نمايم.      اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  عباس احمد آخوندي
  وزير راه و شهرسازي

  
  
  

 ت



  مقدمه:
  

در كشورهاي مختلف به منظور نيل به اهدافي از جمله ايمني، سالمت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد 
اند،  و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتي را در بخشهاي مختلف فعاليتهاي ساختماني مدنظر قرار داده

 توان يافت كه با تدوين قوانين عمومي يا اختصاصي، به نحوي كه در دنياي امروز كمترين كشوري را مي
  هاي ساختماني را تحت نظم در نياورده باشد. فعاليت

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  33در كشور ما نيز وزارت راه و شهرسازي در اجراي ماده     
حث مقررات ملّي ساختمان را با رويكرد توجه به شرايط اقليمي و اجرايي كشور و تدوين و بازنگري مبا

  اقتصادي و معيشتي مردم در دستور كار خود قرار داده است. 
تاكنون بر تدوين و بازنگري مباحث مقررات ملّي  1387هاي انجام شده از سال  ريزي در برنامه    

مهندسي روز دنيا و  - ركاران ساخت و ساز با علوم فنياند ساختمان با هدف آشنايي و هماهنگي دست
سازي و ارائه  اي شده است. همچنين با هدف شفاف با هدف ارتقاء كيفيت ساخت و سازها توجه ويژه

توضيحات مفهومي درخصوص مباحث مذكور، تهيه راهنماهاي مربوطه نيز به جد، در دستور كار دفتر 
  . مقررات ملّي ساختمان قرار گرفته است

 ساز در شهرها دار كنترل ساخت وها بعنوان دستگاه مسئول عهدهآنچه مسلم است شهرداري    
 هايبايست با همكاري سازماندر رعايت مقررات ملّي ساختمان بر عهده دارند كه مي مهمترين وظيفه را

هاي تشكل همچنين با استفاده از كمك سازمان ملّي استاندارد ايران و نظام مهندسي ساختمان و
هاي باالدستي حفاظت از طرح هاي نوين ساخت وتشويق استفاده از روش اي نسبت به ترغيب وحرفه

  شهري در اين خصوص اقدام كنند.
اعضاي محترم شوراي  شهرسازي، هاي وزير محترم راه ودانم در اينخصوص از حمايتالزم مي    

همكارانم در دفتر مقررات ملّي ساختمان  هاي تخصصي مزبور وكميته تدوين مقررات ملّي ساختمان و
از همه  تشكر نمايم و صميمانه تقدير و ابالغ اين مبحث گرديده است، كه تالش آنها منتج به تهيه و

اصالحي را كه  ساز تقاضا كنم كه هرگونه ايراد و مرتبطين با حوزه ساخت و مهندسان و عالقمندان و
  دفتر ارسال نمايند. دانند به ايننياز مي

  غالمرضا هوائي
  مدير كل مقررات ملّي ساختمان
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  مقررات ملّي ساختمان بيست و دومكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي  
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي  
  عضو اباذر اصغريدكتر  
  عضو زادهشهريار افنديدكتر  
  عضو محمدحسن بازياردكتر  
 عضو دكتر منوچهر بهرويان  
 عضو زادهاصغر جاللمهندس علي  
 عضو دكتر عليرضا رهايي  
 عضو دكتر اسفنديار زبردست  
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو  
  عضو محمدتقي كاظميدكتر  
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر  
 عضو  يبچدكتر محمود گال  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا  

  

  ب) اعضاي كميته تخصصي
 عضو  مهندس يعقوب آصفي    

 رئيس  مهندس محمدرضا اسماعيلي  
 عضو  دكتر اباذر اصغري 

 عضو  مهندس ساكو پطروسيان 

 عضو  مهندس محمود رضايي 

  
  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ج)

    مسئول دبيرخانه شورا معاون مديركل و                  مهندس سهيال پاكروان 

                  مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه        دكتر بهنام مهرپرور 
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  :كميته تخصصي مقدمه
  

هاي جبران  هاي الزم پس از ساخت آن، خسارت ساختمان يك سرمايه ملّي است و عدم كنترل
هاي مختلف معماري،  گذارد. اجزاي ساختمان شامل بخش شور بر جاي ميناپذيري بر اقتصاد هر ك

سازه، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي در طول عمر مفيد خود، بر اثر عوامل ناشي از شرايط 
برداري نامناسب، عدم  جوي و خطرات طبيعي مانند زلزله، سيل و طوفان، قصور در نگهداري، بهره

برداري تأسيسات برقي و مكانيكي و پايداري قطعات نما  ري از شرايط بهرههاي ادوا كنترل و بازرسي
و ساير اجزاي الحاقي ساختمان، عدم كنترل شرايط پي، خاك زير شالوده و ديوارهاي بناهايي كه 

هاي در حال ساخت يا تجديد بنا هستند، ممكن است دچار فرسودگي  در مجاورت ساختمان
رو براي نگهداري  صحيح خود از نظر ايمني و بهداشت شوند. از اينزودرس و از دست دادن عملكرد 

از ساختمان و اجزاي آن نياز به تدوين و ترويج ضوابط و مقرراتي است تا بر اساس آن، اشخاص 
اند، بتوانند عملكرد صحيح ساختمان را در طول عمر مفيد  ذيصالحي كه در اين مبحث تعيين شده

  ياز اقدام به تعمير يا تقويت اجزاي آسيب ديده نمايند.آن كنترل نموده و در صورت ن
مراقبت و "اين مجموعه ويرايش اول مبحث بيست و دوم مقررات ملّي ساختمان با عنوان     

ها  است و هدف آن ارائه حداقل ضوابط و مقرراتي است كه با رعايت آن "ها ساختماننگهداري از 
دهي مناسب و پايايي  ، بهداشت، آسايش ساكنين، بهرهبرداري مناسب شرايط ايمني، قابليت بهره

  شود.  حث فراهم ميبهاي موضوع اين م ساختمان
اميد است اين مجموعه براي مهندسان كشور مفيد واقع شده و كميته تخصصي مبحث بيست و     

  مند سازند. ها و اظهارنظرهاي خود بهره دوم مقررات ملّي ساختمان را كماكان از راهنمايي
 

  مقررات ملّي ساختمان كميته تخصصي مبحث بيست و دوم

 خ
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  كليات  1- 22
  

  هدف  1-1- 22
هدف اين مبحث تعيين حداقل الزاماتي است كه در طول عمر مفيد ساختمان براي نگهداري از آن 

هدر رفتن  دهي مناسب و جلوگيري از به جهت تأمين ايمني، بهداشت، آسايش ساكنين، بهره
هاي  ه بخشسرمايه، بايد رعايت شوند. براي اين منظور بايد بازديدهاي ادواري مورد نياز در كلي

  معماري، سازه، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي ساختمان به عمل آيد.
  

  حدود و دامنه كاربرد  1-2- 22
ضوابط و مقررات اين مبحث بايد در نگهداري مجموعه ساختمان و كليه اجزاي تشكيل دهنده آن 

نظام  هاي مندرج در قانون ها با كاربري رعايت شوند. كاربرد اين مبحث در محدوده ساختمان
باشد. اين مبحث ضوابط حداقلي را كه رعايت  نامه اجرايي آن مي مهندسي و كنترل ساختمان و آئين

  دارد: ها مشمول الزامات قانوني است، در موارد زير مقرر مي آن
  نگهداري اجزاء و قطعات معماري. -الف
  نگهداري اجزاء و قطعات سازه. -ب
  يسات برقي.نگهداري اجزاء و قطعات و عملكرد تأس -پ
  نگهداري اجزاء و قطعات و عملكرد تأسيسات مكانيكي. -ت
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رعايت مقررات اين مبحث در نگهداري اجزاء و قطعات معماري، سازه، تأسيسات برقي و تأسيسات 
هاي مشمول مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان اعم از  مكانيكي و گازرساني كليه ساختمان

  هايي كه در آينده احداث خواهند شد، الزامي است. هاي موجود و ساختمان ساختمان
  

  تعاريف  1-3- 22
اند بايد بر مبناي تعاريف مندرج در اين بخش و مجموعه  هايي كه در اين مبحث به كار رفته واژه

اند بايد مطابق معاني معمول و  هايي كه تعريف نشده مباحث مقررات ملّي ساختمان باشند. ساير واژه
  د.ها به كار رون متداول آن

  
  مالك  1- 1-3- 22

هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي حق قانوني براي تملك ملك بوده و نام او در اسناد 
  رسمي درج شده باشد.

 

  مستأجر  2- 1-3- 22
شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك قانوني ساختمان نبوده ولي كل ساختمان يا بخشي از آن 

  نامه اشغال نموده است. را بر مبناي اجاره
  

  بردار بهره  3- 1-3- 22
ساختمان يا هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كل ساختمان يا بخشي از آن را اشغال مالك 

  نمايد. نموده و از امكانات و تجهيزات آن استفاده مي
  

  ساكن  4- 1-3- 22
شخص حقيقي يا حقوقي است كه يك ساختمان يا بخشي از فضاي يك ساختمان در تصرف او 

  باشد.
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  مسئول نگهداري ساختمان  5- 1-3- 22
(يا  (يا مالكين) يا نماينده قانوني او كه داراي حق قانوني از طرف مالك شخص حقيقي يا حقوقي است

  ها) براي نگهداري ساختمان بوده و نگهداري ساختمان را مطابق الزامات اين مبحث بر عهده دارد. آن
  

  بازرس  6- 1-3- 22
شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي پروانه اشتغال به كار و صالحيت الزم از وزارت راه و 

بوده و بر مبناي قرارداد منعقده با مسئول نگهداري ساختمان، مسئوليت بازرسي از  شهرسازي
 4- 1- 22ساختمان مطابق الزامات اين مبحث را دارد. حقيقي يا حقوقي بودن بازرس بايد مطابق بند 

  ه مسئول نگهداري ساختمان اعالم نمايد.اشد. بازرس بايد نتيجه بازرسي را به صورت كتبي بب
  

  بخش مسكوني   7- 1-3- 22
فضايي از ساختمان كه براي زندگي كردن، خوردن، خوابيدن و پخت و پز باشد. فضاهايي مانند 

  باشند. دستشوئي، كمد، پستو، حمام، راهرو، انبار و فضاهاي تأسيساتي بخش مسكوني نمي
  

  واحد مسكوني  8- 1-3- 22
 خوردن، خوابيدن، ،سكونتامكانات دائمي براي و تسهيالت  كه شامل كليهاست هر واحد مجزائي 

  .باشدفراهم در آن پخت و پز و بهداشت فردي مستقل يك نفر يا بيشتر 
  

  زيرزمين  9- 1-3- 22
  بخشي از ساختمان است كه به صورت كلي يا جزئي زير تراز زمين باشد.

  
  قسمت خارجي ملك  10- 1-3- 22

موجود در آن كه تحت كنترل مالك و يا به فضاي باز و امالك مجاور ساختمان يا مجموعه و اموال 
  شود. متصدي آن ساختمان يا مجموعه است، گفته مي
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  هاي عمومي راه  11- 1-3- 22
  شود. هاي مشابهي كه بدون هيچ مانعي، براي تردد اختصاص داده مي خيابان،كوچه يا محل

  
  سطح باز شو  12- 1-3- 22

صورت گرفته و به  ها تهويه آزاد ها و درها است كه از طريق آن قسمتي از سطح نورگيرها، پنجره
  طور مستقيم با فضاي خارجي ارتباط دارد.

  
  تهويه  13- 1-3- 22
  شود.گفته ميورود يا خروج هوا در يك فضا به طور طبيعي يا به كمك وسايل مكانيكي  به
  

  هوا تخليه  14- 1-3- 22
 فضا و هدايت آن به هواي آزاد به طور طبيعي يا با وسايل مكانيكيداخل خارج كردن قسمتي از هواي 

  باشد. مي
  

  حفاظ (نرده)  15- 1-3- 22
شود و  يكي از اجزاي ساختمان است كه در لبه يا نزديك فضاهاي باز مرتفع يا محل تردد نصب مي

  سازد. تر را كاهش داده و يا ناممكن مياحتمال سقوط به ارتفاع پايئن
  

  زباله  16- 1-3- 22
شي از هاي نا مواد زائد سوختني يا غير قابل سوختن به جز زائدات ناشي از غذا، شامل كليه بازمانده

هاي فلزي يا پالستيكي،  سنگ، كك، كاغذ، مقوا، چرم، شاخه درختان، قوطي سوزاندن چوب، ذغال
  باشد.  الستيك، مواد معدني، شيشه، گرد و خاك، سفال و كليه مواد مشابه مي

  
  وسايل نقليه غيرقابل استفاده  17- 1-3- 22

دم داشتن برگه معاينه فني اي كه از كار افتاده و قابليت استفاده نداشته و به دليل ع وسايل نقليه
  نبايد در معابر عمومي مورد استفاده گيرند.
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  وسايل داراي نشانه معتبر  18- 1-3- 22
يا ساير مؤسسات ايران و ملّي استاندارد  سازمانادوات و مصالحي كه توسط  ،تجهيزات ،وسايل

ا ها با نشانه ي بازرسي داراي صالحيت معتبر در فواصل زماني مشخص، كنترل و صحت عملكرد آن
  اند. گذاري شده مهر و موم عالمت

  
  دوره تناوب بازرسي  19- 1-3- 22

حداكثر زمان بين دو بازرسي متوالي است كه طي آن بايد كليه موارد موضوع اين مبحث توسط 
  بازرس مورد بازديد مجدد قرار گرفته و گزارش آن به مسئول نگهداري ساختمان ارائه شود.

ء و قطعات معماري، سازه، تأسيسات برقي، تأسيسات هاي تناوب بازرسي براي كنترل اجزا دوره    
  هاي مربوطه ارائه شده است. مكانيكي و گازرساني در فصل

  
  عمر مفيد ساختمان  20- 1-3- 22

  برداري مناسب و ايمن خود را حفظ كرده باشد. دوره زماني است كه ساختمان قابليت بهره
  

  شروع دوره نگهداري  21- 1-3- 22
ام رسيده و ساختمان داراي شرايط الزم براي زماني است كه عمليات اجرايي ساختمان به اتم

  برداري باشد. بهره
  

  برداري پايان دوره نگهداري و بهره  22- 1-3- 22
برداري  زماني است كه ساختمان به تشخيص مسئول نگهداري ساختمان و تأييد بازرس قابليت بهره

  مناسب و ايمن خود را از دست داده باشد.
  

  امن هاي نا ساختمان  23- 1-3- 22
اموال و امنيت عمومي ساكنين آن ساختمان را ، سالمتي، اني است كه زندگيامن ساختم ساختمان نا

كند. اين خطر ممكن است ناشي از عدم تأمين الزامات اين مبحث جهت حفاظت  با خطر مواجه مي
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، هاي مجاور برداري احتمالي ساختمان حفاظت ساختمان در برابر گود، سوزي ساختمان در مقابل آتش
  ها و احتمال فروريختن كلي و جزئي آن باشد. اختمان در برابر آسيبحفاظت قطعات نماي س

  
  امن تجهيزات نا  24- 1-3- 22

، ظروف محتوي مايعات قابل اشتعال امن شامل هر نوع تجهيزات گرمايشي، سرمايشي، تجهيزات نا
باشند كه در  هاي گازسوز و ساير تجهيزاتي مي هاي الكتريكي، دستگاه كشي سيم، برقي پله، آسانسور

بهداشت و ايمني مردم و ، ها قرار داشته و در شرايط نامناسبي بوده كه سالمتي مان و مجموعهساخت
  اندازند. ساكنين آن ساختمان يا مجموعه و مردم را به خطر مي

 

  انتخاب بازرس  1-4- 22
  ها مطابق جدول شماره بندي ساختمان حقوقي) بايد بر مبناي طبقه - (حقيقي انتخاب بازرس

  باشد. 22-1-1
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  ها و انتخاب بازرس بندي ساختمان طبقه 1-1-22  جدول

  بازرس  نوع كاربري ساختمان گروه

حداقل يك بازرس   هاي مسكوني چهار طبقه و كمتر و با حداكثر هشت واحد ساختمان  1
  حقيقي

  بازرس حقوقي هاي مسكوني بيش از چهار طبقه يا بيش از هشت واحد ساختمان  2

حداقل يك بازرس   هار طبقه و كمتر و با حداكثر هشت واحدهاي اداري و تجاري چ ساختمان  3
  حقيقي

  بازرس حقوقي  هاي اداري و تجاري بيش از چهار طبقه يا بيش از هشت واحد ساختمان  4

ها، مراكز  هاي با حيطه عملكردي ناحيه مانند شعبات فرعي بانك ساختمان  5
  بازرس حقوقي  ههاي ورزشي ساد ها و سالن ها، خوابگاه آموزشي، درمانگاه

6  
هاي بزرگ،  هاي با حيطه عملكردي منطقه مانند فروشگاه ساختمان
هاي پست،  هاي فرعي مترو، ساختمان ها، مراكز فرهنگي، ايستگاه بيمارستان

  هاي كوچك پذيرها و هتل ها، مهمان نشاني، شعب اصلي بانك پليس، آتش
 بازرس حقوقي

7  
ها،  فراشهري مانند فرودگاههاي با حيطه عملكردي شهري و  ساختمان
 هاي ها، مراكز اصلي مخابرات، مراكز تحقيقاتي، ايستگاه ها، دانشگاه استاديوم

  هاي بزرگ اصلي مترو، بناهاي يادبود و هتل
 بازرس حقوقي
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  نظامات اداري   2- 22
  

  كليات  2-1- 22
هاي ساختماني  غيرمسكوني و مجموعه، هاي مسكوني الزامات اين مقررات براي تمامي ساختمان

، گرمايش، فضا، تهويه، موجود كاربرد داشته و حداقل شرايط و استانداردهاي الزم براي روشنائي
، نگهداري ايمن و بهداشتي حريق ايمني در برابر، آسايش، حفاظت در برابر عوامل خارجي، بهداشت
كند. عالوه بر آن حوزه مسئوليت  تجهيزات و تسهيالت را تعيين مي، ها مجموعه، ها ساختمان

نحوه اجراي ، هاي موجود و ضوابط اداره كردن و مستأجران ساختمان ساكنان، برداران بهره، مالكان
مات اين مبحث تا آنجايي كه كند. الزا ها را مشخص مي مقررات و عواقب ناشي از عدم اجراي آن

بايد ، ها الزم است ايمني، رفاه و سكونت مردم و نگهداري ساختمان، براي تأمين سالمت عمومي
اي  باشند بايد به گونه ها و امالك موجود كه  مطابق با الزامات اين مبحث نمي اجرا شود. ساختمان

  ظر اين مبحث را تأمين نمايند.تغيير يا اصالح شوند كه حداقل سطح بهداشت و ايمني مورد ن
  

  اجراي مقررات  2-2- 22
ها، همان طور كه در  ها و مجموعه الزامات اين مقررات براي تمام عوامل موثر يا مرتبط با ساختمان

هاي مختلف اين مقررات،  هاي خاص كه بخش رود. در حالت عنوان شد، به كار مي 1- 2-22بخش 
  گيرد. مالك عمل قرار مي، ها ترين آن محدود كننده، را ايجاب كند الزامات متفاوتي
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  نگهداري  2-3- 22
ها و لوازم ايمني كه بر اساس  سيستم، ها دستگاه، تجهيزات ساختمان و كليه اجزاي آن اعم از

تعمير يا تغيير كاربري داده ، الزامات اين مبحث يا ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان، ساخته
ها)  (يا آن (يا مالكين) يا نماينده قانوني او در شرايط مناسبي نگهداري شوند و مالكبايد  ،اند شده

، بردار يا مستأجري نبايد تجهيزات بهره، ها مسئول خواهد بود. هيچ مالك در برابر نگهداري آن
تسهيالت و وسايلي را كه بر اساس اين مبحث بايد از رده خارج شود را در زماني كه ساختمان در 

جدا كند، مگر زماني كه آن ، از طريق خاموش كردن يا از كار انداختن، رف ساكنان آن استتص
  وسايل به طور موقت در حال انجام تعميرات يا تغيير باشد.

  
  ضوابط موجود   2-4- 22

الزامات اين مبحث نبايد به صورتي تفسير شود كه سبب تغيير، تضعيف و لغو اقدامات و ضوابط 
، ها و تجهيزات موجودي كه خطرناك چيدن ساختمان ورد تخريب يا برموجود مراجع قانوني در م

  اند، شود. تشخيص داده شده ،بهداشتي امن و غير نا
  

  كيفيت اجرا  2-5- 22
نگهداري و تغييرات در تأسيسات برقي، تأسيسات مكانيكي و سيستم گازرساني و الزامات ، تعميرات

، شود از مقررات اين مبحث ناشي مي ها كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نصب و جابجايي آن
  انجام شده و كيفيت الزم را دارا باشد.ماهر العمل سازنده و توسط افراد  بايد با توجه به دستور

  
  وظايف مسئول نگهداري ساختمان  2-6- 22

باشد. مسئول نگهداري  به عهده مسئول نگهداري ساختمان مي مسئوليت اجراي الزامات اين مبحث
ه شرايط و امكانات الزم براي انجام امور مربوط به نگهداري ساختمان ساختمان موظف است كلي

گيري كليه امور مرتبط با نگهداري ساختمان  مانند عقد قرارداد نگهداري، بازرسي، اخذ تأييديه و پي
  ها را در پرونده نگهداري ساختمان بايگاني نمايد. را  تأمين نموده و اسناد و مدارك آن
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  لعمل مقرراجازه اعالم دستورا  2-6-1- 22
، شود تا در مواقع لزوم براي حفظ سالمت عمومي به مسئول نگهداري ساختمان اجازه داده مي

ضوابط و دستورالعمل اجرايي را براساس الزامات اين مبحث به طور رسمي اعالم ، ايمني و رفاه مردم
اجرا و مناسب با نمايد يا براي تحقق الزامات و اهداف اين مبحث و اجرايي بودن آن الزامات قابل 

محل را تعيين و اقدام الزم را به عمل آورد. در هر صورت اعالم الزامات اجرايي چنين دستورالعملي 
هاي  برداري مناسب ساختمان و تجهيزات ايمني كه در اين مبحث و براساس روش نبايد شرايط بهره

  معتبر مهندسي، براي حفظ ايمني عمومي تدارك ديده شده را  نقض كند.
  

  ها بازديد  2-6-2- 22
هاي الزم را انجام داده و گزارش مكتوب تهيه و در  مسئول نگهداري ساختمان بايد كليه بازديد

مسئول نگهداري ساختمان اختيار دارد در صورت لزوم از  پرونده نگهداري ساختمان ثبت نمايد.
. گزارش خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي متخصص و ذيصالح براي انجام بازديدها استفاده نمايد

 بازديدهاي انجام شده بايد به صورت كتبي بوده و توسط مقام مسئول گواهي شود.

  
  (شناسايي)	تعيين هويت  2-6-3- 22

ها، اوراق شناسائي معتبر  ها و مجموعه بايد در هنگام بازرسي ساختمان مسئول نگهداري ساختمان
  انجام وظايف مورد نظر اين مبحث است، به همراه داشته باشد. هيژو كهرا 
  

  ها ها و حكم ابالغيه  2-6-4- 22
هاي  ها و حكم هاي اجرائي مطابق با ابالغيه ، انجام كليه دستورالعملمسئول نگهداري ساختمان

 صادره توسط مراجع ذيصالح براي اطمينان از اجراي مقررات اين مبحث را بر عهده دارد.

  
  بايگاني  2-6-5- 22

ر رابطه با اجراي الزامات اين بايد كليه مكاتبات و اقدامات انجام شده د مسئول نگهداري ساختمان
 مبحث را نگهداري نمايد. مدارك مذكور تا زماني كه ساختمان يا موارد مرتبط با آن اسناد و مدارك

  بايد نگهداري شود، مگر زماني كه مقررات ديگري براي آن وضع شود.، وجود دارد
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  هاي بازرسي هماهنگي  2-7- 22
هاي  بايد بازرس، ر بيش از يك بازرس باشدنياز به حضو، هرگاه براي اجراي الزامات اين مبحث

را براي عدم مواجهه مالكين و ساكنين ساختمان با   هاي الزم جهت انجام بازرسي مقررات هماهنگي
  تعدد بازرسان يا تناقص مأموريت ايشان انجام دهند.

  
  استعالم  2-8- 22

عدول از آن به مقررات مندرج در اين مبحث بايد توأم با مصوبات و قضاوت صحيح مهندسي و بدون 
استعالم از دفتر امور مقررات ، كار رود. در مواردي كه ضوابط اين مبحث داراي ابهام يا مسكوت باشد

  ملّي ساختمان مالك عمل خواهد بود.
  

  ها و تجهيزات جايگزين روش، مصالح  2-9- 22
حث ها و تجهيزات جايگزين به تشخيص بازرس سازگار با اهداف الزامات اين مب هر گاه مصالح، روش

هاي اين مقررات مطابقت  و ايمني با حداقل دوام، مقاومت در برابر حريق، بوده و از نظر كيفيت
  ها و تجهيزات بالمانع است. روش، استفاده از چنين مصالح، داشته باشد

  
  هاي الزم آزمايش  2-10- 22

بازرس براي تأييد ، تشخيص عيب يا نقص به صورت عيني نباشددرمواردي كه شواهد كافي براي 
ها بر عهده مالك يا  هزينه اين آزمايش هاي الزم را دارد و ت موضوع، اختيار انجام آزمايشصح

  باشد. مالكين ساختمان مي
  

  هاي آزمايش روش  2-10-1- 22
در صورت  هاي آزمايش بايد بر اساس الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان باشد. روش

تانداردهاي معتبر باشد. بازرس اختيار نياز به انجام آزمايش خاص، روش آن بايد بر مبناي اس
  شود را دارد. تصويب فرآيندهاي آزمايشي مناسب را كه توسط شخص ذيصالح انجام مي
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  ها هاي آزمايش گزارش  2-10-2- 22
بايد حداقل براي يك دوره تناوب بازرسي توسط مسئول نگهداري ساختمان در ، ها گزارش آزمايش

  پرونده نگهداري ساختمان، ثبت و بايگاني شود.
  

  استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده  2-11- 22
هاي كاركرده بايد با رعايت الزامات مباحث مقررات ملّي ساختمان  تجهيزات و دستگاه، استفاده از مصالح

  باشد.
  

  تخلف  2-12- 22
قانوني بوده  حقيقي يا حقوقي، غير پيچي و ممانعت از اجراي الزامات اين مبحث براي هر شخصسر

  شود. و تخلف محسوب مي
  

  ابالغيه تخلف  2-12-1- 22
هرگاه بازرس متوجه عدم رعايت الزامات اين مبحث شود يا شواهدي درباره تخلف از آن بدست 

 2-12-2-22كه متن آن مطابق بند  اي بايد ضمن ارائه گزارش به مراجع ذيصالح، اخطاريه، آورد
  است را تنظيم نموده و به مسئول نگهداري ساختمان تحويل دهد.

  
  هاي مشروح فرم اخطاريه  2-12-2- 22

  هاي مشروح در اين بخش بايد به صورت زير باشد: اخطاريه
  به صورت كتبي باشد. -الف
  شامل توضيحاتي در مورد مشخصات واقعي ملك براي شناسايي آن باشد. -ب
  ل شرح كامل موارد تخلف و داليل صدور اخطاريه باشد.شام -پ
تغييرات و اصالحات جهت ، شامل دستورات الزم با مهلت زماني معين براي انجام تعميرات -ت

  سازگاري واحد مسكوني يا ساختمان با الزامات اين مبحث باشد.
  مالك ساختمان از حق استيناف آگاه باشد. -ث
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  پيگرد قانوني  2-12-3- 22
را  اين مقررات صادر شده است 1-12-2-22غيه و يا حكم تخلفي كه مطابق بند هر شخصي كه ابال

  به عنوان متخلف از قانون شناخته شده و مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.، ناديده بگيرد
  

  انتقال مالكيت  2-12-4- 22
اي مبني بر تخلف از الزامات  اخطاريه، در مواردي كه مالك يك واحد مسكوني يا مالك ساختمان

واگذاري و يا اجاره را ندارد، ، حق فروش، اين مبحث و يا حكم عدم سازگاري با آن را دريافت كند
مگر در شرايطي كه آن واحد مسكوني يا مالك ساختمان يك نسخه از حكم يا اخطاريه تخلف را به 

 تحويل گيرنده يا مستأجر تحويل دهد و در نهايت يك نسخه تأييد شده، خريدار، صاحب امتياز
و  تحويل گيرنده يا مستأجر را دال بر اين كه مسئوليت كليه اصالحات، معتبر از خريدار، صاحب امتياز

  به بازرس تحويل دهد.، گيرد تعميرات مطابق با الزامات اين مبحث را بر عهده مي
  

  ايمن ها و تجهيزات غير ساختمان  2-13- 22
يا نامناسب براي سكونت و  توسط بازرس، غيرايمن، درمواردي كه يك ساختمان يا تجهيزات آن
  باشد. چنين ساختماني غيرقابل سكونت مي، خالف الزامات اين مبحث تشخيص داده شود

  
  مناسب براي سكونت ساختمان نا  2-13-1- 22

ساختماني كه به تشخيص مسئول نگهداري ساختمان و با تأييد بازرس، غير ايمن و برخالف الزامات 
تواند ناشي از عواملي  ير ايمن بودن ساختمان مياين مبحث باشد، براي سكونت نامناسب است. غ

عدم وجود ، استهالك به واسطه نفوذ جانوران موذي، نگهداري نامناسب، مانند عدم تعمير به موقع
  بهداشت باشد. تهويه كافي، نور مناسب و

  
  اخطاريه  2-13-2- 22

زامات هرگاه تجهيزات يك ساختمان به تشخيص مسئول نگهداري ساختمان و با تأييد بازرس با ال
اي را صادر نمايد و مسئول نگهداري  بازرس بايد اخطاريه، اين مبحث مطابقت نداشته باشد
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به ، آن نصب نمايدساختمان اين اخطاريه را در محل مناسبي در محوطه ساختمان و يا خارج از 
يه برداران يا مستأجران از متن اخطار ري كه در معرض ديد بوده و كليه مالكان، ساكنان، بهرهطو

  ها نصب شود. ها بايد روي آن آگاه باشند. اخطاريه مربوط به تجهيزات داخل ساختمان
  

  برداشتن اخطاريه  2-13-3- 22
آوري اخطاريه  در صورت رفع نواقصي كه اخطاريه براي آن صادر شده است، بازرس بايد دستور جمع

  باشد. آوري اخطاريه مي را صادر نموده و مسئول نگهداري ساختمان موظف به جمع
  

  هاي خالي محصور كردن ساختمان  2-13-4- 22
در مواردي كه ساختماني خالي از سكنه و غير قابل سكونت تشخيص داده شود، بازرس بايد نسبت 
به صدور و نصب اخطاريه مبني بر غير قابل سكونت بودن و محصور نمودن آن از طريق مراجع 

  ذيصالح اقدام نمايد.
  

  سكونت در محل ممنوع شده  2-13-5- 22
، الزامات اين مبحث توسط بازرس سكونت در آن ممنوع اعالم شده باشدهر ساختماني كه طبق 

ها ساكن شده يا از تجهيزات آن استفاده كند  بايد تخليه شود. هر شخصي كه در اين گونه ساختمان
ها بدهد، متخلف محسوب شده و بايد  و يا مالكي كه اجازه سكونت افراد را در اين گونه ساختمان

  ورد شود.طبق قانون با وي برخ
  

  اقدام اضطراري  2-13-6- 22
هر گاه از نظر بازرس خطر واژگوني ساختمان يا فرو ريختگي سازه وجود داشته باشد و احتمال داده 
شود كه بخشي از ساختمان تخريب شده و جان افراد به خاطر سكونت در آن به خطر افتد يا زماني 

باشد يا سكونت افراد به علت كه خطر حتمي يا احتمال خطر براي ساكنين ساختمان وجود داشته 
برداري از تجهيزات  مصالح و يا بهره، بخارهاي سمي، گازهاي قابل اشتعال، وجود مواد منفجره

اي مبني بر غير قابل  بازرس موظف است ابالغيه، معيوب و خطرناك در سازه، به مخاطره افتد
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اطالع مسئول نگهداري سكونت بودن ساختمان را جهت تخليه فوري ساختمان صادر نموده و به 
اي  هايي اطالعيه ساختمان برساند. مسئول نگهداري ساختمان بايد در هر ورودي چنين ساختمان

امن بوده و سكونت  اين ساختمان نا"كه به راحتي قابل رؤيت بوده را به شرح زير نصب نمايد، 
هاي ساختمان  دي. ورود افراد به هر يك از ورو"باشد درآن، بنا به تشخيص بازرس ممنوع مي

غيرقانوني بوده مگر آن كه فرد جهت مهار كردن سازه يا انجام تعميرات الزم يا خارج كردن و از 
  بين بردن مواد خطرزا با رعايت تمهيدات خاص، وارد ساختمان شود.

  
  سازي موقت ايمن  2-13-7- 22

د داشته امن خطر حتمي وجو مطابق الزامات اين مبحث هر جا به تشخيص بازرس به خاطر شرايط نا
  سازي موقت ساختمان يا تجهيزات را بدهد. بازرس بايد دستورات الزم را جهت ايمن، باشد

  
  تخريب  2-13-8- 22

در صورت تشخيص مسئول نگهداري ساختمان و به تأييد بازرس، هر ساختماني كه براي سكونت 
ايد دستور مناسب بوده و تعمير آن مقرون به صرفه نباشد، ب غيربهداشتي و نا، ناامن، انسان خطرناك

برداران  (يا مالكين) يا ساكنين و بهره تخليه و تخريب توسط بازرس صادر و به اطالع مالك
  ساختمان برسد.

  
  تغيير كاربري  2-14- 22

   :تغيير كاربري يك ساختمان در صورتي مجاز است كه
برداران، مجوز الزم از مراجع ذيصالح اخذ  دهي مناسب و آسايش بهره با حفظ شرايط سرويس -الف

  ه باشد.شد
تأييديه الزم مبني بر تأمين الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان براي كاربري جديد از  -ب

، شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از طرف وزارت راه و شهرسازي
 اخذ شده باشد.
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	معماري و سازه 3- 22

  
  كليات  3-1- 22

هاي  ها و خرابي ها در طول عمر مفيد خود و تحت تأثير عوامل مختلف دچار آسيب ساختمان
تواند باعث افزايش  ها مي ها و تعمير و ترميم اصولي و به موقع آن شوند و شناخت اين آسيب مي

ز آن شود. از اين رو الزم است برداري مناسب ا طول عمر مفيد ساختمان و فراهم آوردن شرايط بهره
اي ساختمان به عمل آيد و در صورت نياز اقدام به  هايي از اجزاي مختلف معماري و سازه بازرسي

  تعمير يا تقويت اعضاي آسيب ديده شود.
  

  ليتومسئ  3-2- 22
هاي مسكوني در قبال حفظ و نگهداري محل سكونت  ها و مجموعه مالكين يا ساكنين واحدها، خانه

باشند و نبايد در ساختماني كه از  ل ميومسئرين شرايط بهداشتي و ايمني و سالمتي خود در بهت
سكونت داشته باشند. مالكين يا ساكنين  ،نظر بهداشت و ايمني با الزامات اين مقررات سازگار نيست

هاي خارجي ملك به جز مواردي كه در اين مقررات به آن اشاره شده است  بايد ساختمان و قسمت
  بق با الزامات اين مقررات، نگهداري كنند. را مطا
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  هاي چون ساخت نقشه  3-2-1- 22
ي ساختمان مبحث دوم مقررات ملّ مطابق الزاماتكه  هاي چون ساخت را مالك موظف است نقشه

تهيه شده، همراه با شناسنامه فني ساختمان يا دفتر مهندسي يا مهندس مربوطه  از طريق مجري
  ل نگهداري ساختمان تحويل نمايد.براي انجام امور نگهداري به مسئو

(يا مالكين) تحويل  هاي چون ساخت را از مالك مسئول نگهداري ساختمان موظف است نقشه    
گرفته و در مراحل مختلف نگهداري آن را در اختيار بازرس قرار دهد و همچنين مسئول 

هاي چون  ا در نقشهنگهداري ساختمان بايد تغييرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداري ر
هاي آتي در پرونده مربوط به نگهداري ثبت و بايگاني  ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسي

   .نمايد
  

  هاي خالي ها و ساختمان زمين  3-2-2- 22
بهداشتي و بر اساس الزامات اين  ،ايمن ،هاي خالي بايد در شرايط سالم ها و ساختمان كليه مجموعه

حلي ويرانه تبديل نشده و همچنين آثار منفي بر سالمت و ايمني مقررات نگهداري شوند تا به م
(يا مالكين)  هاي خالي بر عهده مالك ها و ساختمان مردم نداشته باشند. مسئوليت نگهداري مجموعه

  است.
  

  اي اجزاي سازه  3-3- 22
ها  گونه عيب و نقص عمده بوده و عيوب و نواقص احتمالي آن اي بايد عاري از هر كليه اجزاي سازه

 د تا بتوانند كليه بارهاي پيش بيني شده طراحي را تحمل كنند.نهاي مجاز باش حد رواداري در
هاي ساختمان هاي طراحي و نقشهها نبايد متفاوت از آنچه در دفترچهبرداري در سازهبارهاي بهره

در  در نظر گرفته شده است، باشد. بازرسين نگهداري ساختمان در صورت تغيير در كاربري خصوصاً
اي ساختمان دارد، بايد ضمن دستور اصالح از صدور گواهي مواردي كه تأثير منفي بر عملكرد سازه

  اي خودداري نمايند. تأييد عملكرد سازه
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  بتن آرمه هاي سازه  3-3-1- 22
اي در اعضاي باربر سازه اطمينان آرمه بايد از كيفيت مناسب بتن سازههاي بتندر بازرسي ساختمان

ها بايد عواملي از قبيل عوامل خرابي شيميايي و فيزيكي ناشي از شرايط ن بازرسيحاصل كرد. در اي
  محيطي و آب و هوايي، كيفيت بتن و غيره مورد كنترل قرار گيرند. 

  
  هاي فوالدي سازه  3-3-2- 22

هاي متناوب با دوره زماني مناسبي از اعضاي  باربر سازه به عمل  هاي فوالدي بايد بازرسي در سازه
زدگي فوالد ناشي از وجود رطوبت در محيط، ترك در  تواند عواملي مانند زنگ رابي ميآيد. عوامل خ

اعضاي سازه ناشي از جوشكاري غلط در هنگام ساخت، لقي در اتصاالت ناشي از سفت نكردن پيچ و 
مهره اتصاالت يا جوش ناكافي و تغيير شكل ماندگار ناشي از نواقص اجرايي در زمان ساخت باشد. 

، بايد تمهيدات اعضاء اي در اعضاي باربر به عنوان مثال كمانش موضعي مشاهده خرابي سازه در صورت
فوالد در  زدگي و خوردگي هاي فوالدي، كنترل زنگ الزم انجام شود. از موارد مهم در بازرسي از سازه

  باشد. ها مي اعضاي آن
هاي فوالدي  ال، در بازرسي سازههاي با هاي فوالدي در درجه حرارت به دليل عملكرد ضعيف سازه    

سوزي و مقاومت  بايد شرايط فوالد و تمهيدات در نظر گرفته شده در سازه براي جلوگيري از آتش
  در برابر حرارت باال كنترل شود. 

ها بايد مورد بازرسي  ها و دال هاي فوالدي تغيير شكل اعضاي باربر مانند تيرها، تيرچه در سازه    
ها  ها براي اين نوع سازه ها، خيز ايجاد شده در تيرها و دال محدوديت تغيير شكل دقيق قرار گيرد.

  مطابق موارد مندرج در مباحث نهم و دهم مقررات ملّي ساختمان است.
  

  ها پي سازه  3-3-3- 22
تواند ناشي از نشست  هاي بتن آرمه و فوالدي بايد نشست و دوران در محل شالوده كه مي براي سازه

هاي ايجاد شده در  هاي ميزان نشست ير پي باشد، كنترل شود. محدوديتنسبي و مطلق خاك ز
گاه و شالوده سازه، جابجايي  مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان تعيين شده است. در محل تكيه

لرزه و يا مشكالت اجرايي در زمان ساخت، لهيدگي گاه سازه ناشي از وقوع زمين غيرعادي تكيه
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هاي فوالدي مدفون در  زدگي ورق فشاري يا برشي بيش از حد و زنگ گاه ناشي از نيروهاي تكيه
  خاك ناشي از رطوبت، بايد كنترل شود.

  
  درز انقطاع  3-3-4- 22

هاي بتن آرمه و فوالدي وضعيت مناسب درزهاي انقطاع بايد مورد بازرسي قرار گيرد تا از  در سازه
در زمان وقوع زلزله كاسته  هاي مجاور به يكديگر بخصوص خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمان

  شود.
  

  هاي خارجي ملك قسمت  3-4- 22
هايي از ملك كه در فضاي  حصارها، ديوارها و قسمت ،هاي مستقل هاي فرعي، پاركينگ كليه سازه

خارج ازساختمان قرار داشته و در تملك مالك يا مالكين ساختمان يا مجموعه ساختماني باشد، 
  ناسب بهداشتي و ايمني نگهداري شوند.بايد بازديد و كنترل شده و در شرايط م

  
  بهداشت  1- 3-4- 22

بهداشتي و ايمن نگهداري  ،ها بايد در شرايط سالم هاي خارجي ساختمان و مجموعه كليه قسمت
هاي خارجي ساختمان را كه در آن سكونت داشته يا تحت  شوند. ساكنين بايد آن قسمت از بخش

  ري كنند.سالم و ايمن نگهدا ،در شرايط بهداشتي ،كنترل دارند
  

  تسطيح زمين  2- 3-4- 22
هايي كه زمين داراي شيب است، بايد براي جلوگيري از فرسايش خاك و جمع شدن  در مجموعه

  هاي راكد اقدام شود. آب
  

  ها هاي ورودي و محل پارك اتومبيل روها و راه ها، پياده يدسترس  3- 3-4- 22
ها و فضاهاي  پله ،ها تومبيلهاي ورود و خروج افراد و ا راه ،ها پاركينگمعابر عمومي،  ،روها كليه پياده

گونه سد معبري، همواره براي تردد باز و در شرايط  مشابه بايد منطبق با ضوابط بوده و بدون هيچ
 بهداشتي مناسب و ايمن نگهداري شوند.
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  هاي تخليه دريچه  4- 3-4- 22
ق مواد روغني و فضوالت ديگر نبايد از طري ،بو ،دود ،روغن ،هواي داغ ،بخار آب ،هواي كثيف ،گازها
ها و مجراها به مجاورت امالك شخصي يا  دمنده ،ها هواكش ،ها راه آب ،ها هاي تخليه، لوله دريچه

  اي تخليه شود. عمومي يا اجاره
  

  حفظ آراستگي نما  5- 3-4- 22
كاري يا شعار  كنده ،گذاري هيچ فردي نبايد عمداً به نماي خارجي يك ساختمان به وسيله عالمت

  يك ساختمان بايد بر مبناي الزامات شهرسازي باشد. نويسي آسيب برساند. حفظ نماي خارجي
  

  اقدامات پيشگيرانه  6- 3-4- 22
ها و كليه سطوح خارجي  ها و نرده بالكن ،ها ايوان ،ها بري بايد گچ ،ها درها و پنجره  قاب ،عالوه بر درها

ي سطوح خارجي چوبي بايد به طور مداوم توسط  ملك در شرايط مناسبي نگهداري شوند. كليه
هاي   در برابر پوسيدگي حفاظت شوند. همچنين رنگ ،هاي حفاظتي ها و پوشش ير روشيا سا رنگ

آميزي شوند.  آوري شده و آن سطوح رنگ پوسته پوسته شده و كنده شده بايد از روي سطوح جمع
 هاي سقفي بايد در برابر شرايط محيطي ها و پنجره پنجره ،كليه اتصاالت بنائي و جانبي پيرامون درها

زدگي و خوردگي قرار و در برابر نفوذ آب عايق باشند. كليه سطوح فلزي كه در معرض زنگمقاوم 
 آوريهاي زنگ زده بايد از روي كليه سطوح جمع هايي محافظت شده و لكه بايد توسط روكش ،دارند

(مانند  شوند ها باعث جلوگيري از پيشروي و تشديد خوردگي مي شود. سطوح فلزي كه اكسيد آن
  باشد. لومينيومي) از اين قانون مستثني ميسطوح آ

  
  پالك ساختمان  7- 3-4- 22

ها بايد داراي پالك يا شماره ساختمان طبق قوانين سازمان مسئول خدمات شهري  كليه ساختمان
بوده و در باالي در ورودي ساختمان و به سمت خيابان يا جاده كه به وضوح قابل رويت باشد، نصب 

  شده باشد.
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  ديوارهاي ساختمان  8- 3-4- 22
پوسيدگي باشند و  شكاف ،ه ديوارهاي داخلي و خارجي ساختمان بايد عاري از هرگونه سوراخكلي

  در برابر رطوبت محافظت و مورد بازرسي قرار گيرند. و براي جلوگيري از خرابي و پوسيدگي بايد
  

  آوري و دفع آب باران جمع  9- 3-4- 22
نفوذ آب باران بازرسي و در  هاي مناسب و مورد تأييد در مقابل ها بايد از طريق روش ساختمان بام

صورت نياز محافظت شوند. سطح بام با توجه به نوع سقف بايد داراي شيب مناسب بوده و بر اساس 
ها و مجاري  باران هدايت كرده و لوله  هاي آب مقررات ملّي ساختمان، آب باران را به سوي لوله

  خروج آب، بايد عاري از هرگونه انسداد و گرفتگي باشد.
  

  ارهاي تزئينيابز  10- 3-4- 22
تزئينات سفالي و ديگر ابزارهاي تزئيني نما بايد در شرايط  ،هاي ديوارها روكش ،ها بريكليه گچ

از نظر استحكام كنترل و در شرايط ايمني قرار داشته  ها بايد مناسبي نگهداري شده و اتصاالت آن
  باشد.

  
  ضمائم آويزان به سازه  11- 3-4- 22

ها  هاي قائم و دودكش هاي فرار، لوله پله ،هاي فلزي تابلوها و سايبان ،هاي برزنتي عالوه بر سايبان
ها در شرايط ايمني  بايد كليه ضمائم آويزان به سازه در شرايط مناسبي نگهداري شوند و اتصاالت آن

  قرار داشته باشد.
  

  ها ايوان و بالكن ،پله راه  12- 3-4- 22
ها بايد در شرايط مناسب و ايمن  به آن ها و كليه ضمائم متصل ايوان ،ها بالكن ،هاي خارجي راه پله

  نگهداري شوند.
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  ها ها و حفاظ نرده  13- 3-4- 22
در برابر بارهاي  ،برداريو در زمان بهره شده كنترل ي،از نظر استحكام و ايمنحفاظي بايد  هر نرده و

  مقاومت الزم را داشته باشد و در شرايط مناسبي نگهداري شود. وارده
  

  كننده هاي خنك ها و برج دودكش  14- 3-4- 22
اي  ها بايد از نظر سازه هاي دود و ضمائم مشابه آن خروجي ،كننده هاي خنك ها و برج كليه دودكش

كليه سطوح ،زدگي و پوسيدگي مقاوم و بدون عيب و نقص بوده و همچنين جهت جلوگيري از زنگ
  هاي مشابه محافظت شوند. ها بايد توسط مواد پوششي مانند رنگ يا ديگر روش خارجي آن

  
  نورگيرها، درها و چارچوب درها ،ها پنجره  15- 3-4- 22

ها بايد در شرايط سالم نگهداري شده و براي شرايط آب و  چارچوبدرها و  ،نورگيرها ،ها كليه پنجره
  هواي منطقه مناسب باشد.

  
  ها شيشه  16- 3-4- 22

ها بايد سالم و عاري از هر گونه ترك و آسيب بوده و استحكام و پايداري الزم را در  كليه شيشه
  داشته باشند.محل نصب شده 

  
  هاي باز شو پنجره  17- 3-4- 22

از چوب مناسب در محل نصب  هاي بازشو بايد به آساني باز و بسته شده و توسط چار كليه پنجره
  استحكام و ايمني الزم برخودار باشند.

  
  ها توري  18- 3-4- 22

هاي  ها و ديگر بازشوهاي خارجي كه در فواصل زماني مختلف براي تهويه اتاق پنجره ،كليه درها
هايي كه به نوعي با مصرف و نگهداري و  مكان غذا خوردن يا كليه مكان ،وپز ضاهاي پختف ،مسكوني
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بايد توسط صفحات توري كه داراي شبكه بافته شده  ،بندي مواد غذايي در ارتباط هستند بسته
  متر حفاظت شوند. ميلي 24سيم در  16متر و متشكل از  ميلي 5/1×5/1حداقل به ابعاد 

  
  درها  19- 3-4- 22

ها بايد در شرايط مناسبي نگهداري شوند. قفل درهاي  خروجي و قطعات مربوط به آنكليه درهاي 
كنند. كليه  شرايط ايمني را حفظ هاي مسكوني و مهمانسراها بايد خانه ،ورودي واحدهاي مسكوني

  درهاي گردان بايد داراي يك وسيله خودكار با شرايط كاري مناسب جهت بستن در باشند.
  

  ها يندريچه ورودي زيرزم  20- 3-4- 22
هاي  باران و آب ،ها بايد طوري باشند كه مانع ورود جانوران موذي هاي ورودي كليه زيرزمين دريچه

  سطحي شوند.
  

  هاي زيرزمين حفاظ پنجره  21- 3-4- 22
هاي مورد  ها و صفحات مخصوص و يا ديگر روش هاي بازشوي زيرزمين بايد توسط توري كليه پنجره

  كنند.تأييد از ورود جوندگان و حيوانات جلوگيري 
  

  امنيت ساختمان  22- 3-4- 22
اي طراحي شده  ها بايد به گونه هاي واحدهاي مسكوني و خوابگاه ها و مدخل زيرزمين پنجره،درها

  باشند كه امنيت ساختمان را براي ساكنين آن فراهم آورند.
داري است، بايد به  اي يا واحد خانه اتاق اجاره ،مسكوني درهايي كه براي دسترسي به واحد -الف

بايد رو به بيرون   قفل  اي و قفل كشويي است مجهز باشند. زبانه ه تركيبي از قفل زبانهقفلي ك
بوده و توسط چرخاندن يك دستگيره يا يك كليد عمل كند. عالوه بر آن قفل كشويي نبايد به 

متر  ميلي 25اي درنظر گرفته شود و طول كشويي آن  نبايد كمتر از  عنوان جايگزين قفل زبانه
هاي  فل بايد طبق دستور سازنده، نصب و در شرايط مناسب نگهداري شود. كليه قفلباشد. ق
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بايد به روشي طراحي و نصب شود كه از داخل واحد  ،اي كه در اين بخش مقرر شده استزبانه
 داري بدون كليد يا هر ابزار ديگري، قابل استفاده باشد.  اي يا واحد خانه اتاق اجاره ،مسكوني

اي يا  اتاق اجاره ،متر باالي سطح زمين يا معبر دسترسي به واحد مسكوني 8/1ي كه هاي پنجره -ب
  اند، بايد به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند. داري نصب شده واحد خانه

داري  اي يا واحد خانه اتاق اجاره ،هايي كه براي دسترسي به واحد مسكوني مدخل زيرزمين -پ
  ناسبي مانع ورود افراد غيرمجاز باشند.باشند بايد با استفاده از وسايل م

  
  حصار كشي  3-5- 22

ها كه عمق  كنند و جكوزي هاي آب معدني استفاده مي هايي كه از چشمه سالن ،استخرهاي خصوصي
متر  2/1بايد به طور كامل توسط يك نرده يا حفاظ به ارتفاع  ،متر باشد ميلي 600ها بيشتر از آب درآن

ها بايد به طور خودكار بسته  ها يا حفاظ ت شوند. درهاي اين نردهاز سطح زمين در اطراف استخر حفاظ
دستگاه آزاد كردن قفل  ،متر داشته باشد 4/1و به هم جفت شوند و در صورتي كه ارتفاعي كمتر از 

اي  ها بايد در قسمت داخلي در و به سمت استخر قرار گيرد. درهاي خودكار ورودي بايد به گونه آن
متري بازوي در به راحتي بسته و چفت شوند. هيچ حفاظ  ميلي 150فاصله  نگهداري شوند كه از
  اي تعويض يا برچيده شود كه امنيت حفاظتي استخر را كاهش دهد. استخري نبايد به گونه

  
  هاي داخلي ملك قسمت  3-6- 22

اي در شرايط مناسبي قرار  هاي داخلي يك ساختمان بايد از نظر بهداشتي و سازه تجهيزات و بخش
در  ،باشند. ساكنين بايد آن قسمت از ساختمان را كه اشغال كرده يا تحت كنترل خود دارندداشته 

(يا نماينده قانوني او) هر ساختمان شامل  وضيعت پاكيزه و بهداشتي نگهداري نمايند. مالك
بايد فضاهاي  ،هاي مسكوني و واحدهاي غير مسكوني خانه ،ها خوابگاه ،ها هتل ،واحدهاي مسكوني

  و عمومي خارج از ساختمان را در شرايط پاكيزه و بهداشتي نگهداري نمايد. مشترك
  

  سطوح داخلي  3-6-1- 22
پاكيزه و بهداشتي  ،ها، درها و ديوارها بايد در وضيعت خوب كليه سطوح داخلي اعم از پنجره

سائيده و برفكي بايد از روي سطوح  ،ورقه شده ،هاي كنده شده، پوسته شده نگهداري شوند. رنگ
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دار و كليه سطوح معيوب بايد  هاي ترك گچ ،هاي پوسيده شوند. همچنين چوب ري و تعميرآوجمع
  اصالح و تعمير شوند.

  
  هاي داخلي ديواره  3-6-2- 22
 در صورت مطابقت با مقررات ملّي ساختمان و تأييدهاي داخلي  جايي ديواره گونه تغيير يا جابههر 

  باشد. ميمجاز  ،محاسب و كنترل محاسبات مهندس طراح و
  

  ها و معابر پله  3-6-3- 22
باز و داراي شرايط براي تردد ها و ساير معابر بايد همواره  پاگرد پله ،دار سطوح شيب ،ها كليه پله

 مناسب بهداشتي و ايمني باشند.

  
  ها ها و حفاظ نرده  3-6-4- 22
ها بايد به صورت محكم نصب شده و ظرفيت باربري كليه بارهاي وارده معمول را  ها و حفاظ نرده

ها  ايوان ،ها بالكن ،دار سطوح شيب ،ها، پاگردهاپلهراه ،اي ورودي و خروجيداشته باشند. كليه مسيره
بايد مجهز به  ،دارنديا سطوح مجاور متر از سطح زمين  ميلي 750بيش از  روها كه ارتفاع راه سايرو 

متر از پاگرد پله يا سطح زمين يا بيشتر از يك  ميلي 900ها نبايد كمتر از  ند. ارتفاع نردهحفاظ باش
 900متر باالتر ازكف پله يا باالتر از آخرين سطح معبر باشد. همچنين ارتفاع حفاظ نبايد كمتر از 

  دار باشد. سطح شيبيا  راهرو ،بالكن ،متر از كف ايوان ميلي
  

 ،هايي باشند ، داراي معافيتواردي كه براساس مقررات ملّي ساختمانها در م نصب حفاظ تبصره:
  اجباري نيست.

  
  ها مكان زباله  3-6-5- 22

آوري و به شيوه مورد تأييد، از  زباله توليدي در كليه واحدهاي ساختمان بايد در محل مناسبي جمع
ي ساختمان يا ساختمان و محوطه آن خارج شود. مالك يا نماينده قانوني او يا مسئول نگهدار
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ها فراهم  هاي بهداشتي و ايمن تأييد شده و سرپوشيده جهت نگهداري زباله مجموعه بايد محل
ها بوده و كليه ساكنان هر  آوري كليه زباله كنند. مالك ساختمان يا نماينده قانوني او مسئول جمع

  قرار دهند.ها را در شرايطي پاكيزه و بهداشتي در مكان مقرر شده  ساختمان بايد زباله
  

  هجوم آفات  3-6-6- 22
هاي داخلي  مالك يا نماينده قانوني او يا مسئول نگهداري ساختمان يا مجموعه بايد كليه قسمت

(يا  هايي از ملك كه در فضاي خارج از ساختمان قرار داشته و در تملك مالك ها و قسمت ساختمان
ويب شده با رعايت شرايط هاي تص مالكين) ساختمان يا مجموعه ساختماني باشد را از طريق روش

  بهداشتي و ايمني از هجوم هرگونه آفات نگهداري نمايد.
  

  حفاظت در برابر خوردگي  3-7- 22
رو براي حفاظت در مقابل  رسان به ساختمان و اجزاي آن است، از اين خوردگي از عوامل مهم آسيب

برابر خوردگي آن بازرس بايد متناسب با شرايط اقليمي محل ساختمان، شرايط اجرايي حفاظت در 
اجزاي مختلف ساختمان را در اختيار مسئول نگهداري ساختمان قرار دهد و مسئول نگهداري 

  ساختمان موظف است اقدام الزم را جهت تأمين اين شرايط انجام دهد.
  

  بازرسي  تناوبدوره   3-8- 22
م شود. بار انجا بازرسي از قطعات معماري و سازه ساختمان توسط بازرس بايد حداقل هر دو سال يك

عالوه بر بازرسي موارد ذكر شده در اين فصل، بازرس بايد سوابق ثبت شده در پرونده نگهداري 
كارهاي الزم در ارتباط با رفع اشكاالت را  ساختمان را بررسي و چنانچه اشكالي مشاهده نمود، راه

  ارائه نمايد.
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   تهويه و شرايط سكونت ،نور  4- 22
  

  كليات  4-1- 22
تهويه و فضاي الزم جهت سكونت  ،مقررات اين فصل حداقل شرايط و استانداردهاي الزم براي نور

  كند. در يك ساختمان را تعيين مي
  

  مسئوليت  4-2- 22
و  تهويه ،مالك يا نماينده قانوني او يا مسئول نگهداري ساختمان بايد سازگاري مسائل مربوط به نور

  فضاي مناسب ساختمان را مطابق با الزامات اين مقررات كنترل نمايد.
  

  تجهيزات  4-3- 22
هاي توليدكننده نور و تهويه طبيعي، استفاده از وسايل توليد كننده نور مصنوعي و  به جاي دستگاه

  تهويه مكانيكي در صورتي كه مطابق با مقررات ملّي ساختمان باشد، مجاز است.
  

  نور  4-4- 22
مختلف ساختمان بايد بر اساس مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان تأمين روشنايي فضاهاي 

  شود.
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  ها و فضاهاي مشترك پله راه  4-4-1- 22
هايي با بيش از دو واحد مسكوني كه مقدار  فضاهاي مشترك در ساختمان ها و پله روشنايي راه

نور مصنوعي  بايد در تمام ساعات شبانه روز توسط ،لوكس باشد 11روشنايي طبيعي در آن كمتر از 
 ،روهاي خارجي شامل راههاي گفته شده، در فضاي خارجي هر ساختمان  تأمين شود. عالوه بر بخش

  روز تأمين شود.لوكس در تمام ساعات شبانه 11هاي خروجي بايد روشنايي حداقل  پاگردها و راه
  

  ساير فضاها  4-4-2- 22
طبيعي يا نور مصنوعي و در روشنايي ساير فضاهاي موجود در يك ساختمان در روز بايد توسط نور 

  شب توسط نور مصنوعي، مطابق مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان تأمين شود.
  

  تهويه  4-5- 22
  فضاهاي مختلف ساختمان بايد بر اساس مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان تهويه شود.

  
  ها ها و دستشوئي حمام  1- 4-5- 22

  ها بايد مطابق با مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان باشد. دستشوئي ها و تهويه كليه حمام
  

  فضاهاي پخت و پز  2- 4-5- 22
  تهويه فضاهاي پخت و پز بايد مطابق مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان باشد.

هاي مسكوني و استفاده از وسايل پخت و پز در  پختن غذا در واحدهاي خوابگاهي و اتاق تبصره:
  باشد. ز نمياين گونه فضاها مجا

  
  فرآيند تهويه  3- 4-5- 22
يك دستگاه موضعي ، باشد غبار مي گرد وو  گازهاي مهلك كه امكان توليد مواد سمي، فضاييدر 

بايد كنترل شده بيرون آزاد هواي آلوده به فضاي  هدايت تعبيه شود.ها  يندهآالاين  بايد براي خروج
  .حاصل شوداطمينان در فضاي داخلي عدم گردش دوباره آن از و 
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  الزامات سكونت  4-6- 22
اي باشند كه  اي بايد به گونه هاي اجاره ها و اتاق ها، آپارتمان خوابگاه ،ها هتل ،كليه واحدهاي مسكوني

  از فضاهاي مجاور مجزا بوده و حريم خصوصي افراد حفظ شود.
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  تأسيسات مكانيكي  5- 22
  

  كليات  5-1- 22
تأسيسات مكانيكي ساختمان بر اساس ماهيت كاري آن در تأمين دايمي شرايط هواي داخل، 

ها، رسوب گرفتن  همواره در حال كار است و اين عملكرد مداوم سبب فرسودگي تدريجي دستگاه
اندمان تأسيسات و عدم گرفتگي فيلترها و در نهايت كاهش ر ها، كثيف شدن و كشي مخازن و لوله

بيني كاري به علت عوامل خارجي نظير  شود. عالوه بر اين، شرايط غير قابل پيش كارآيي مناسب مي
تواند  كاهش ولتاژ برق تغذيه، افزايش ناگهاني فشار كار و عملكرد ابزارهاي كنترل ايمني نيز مي

ين بازرسي و مراقبت دايمي باعث كاركرد منقطع يا توقف كار تأسيسات مكانيكي شود. بنابر ا
اي از الزامات كاركرد مناسب، مداوم و پايدار تأسيسات  تأسيسات، انجام تعميرات مقطعي و دوره

ها و كنترل دما، رطوبت و پاكيزگي،  باشد. ايجاد شرايط پايدار و مطلوب هواي داخل ساختمان مي
هاي ناشي از  و كاهش هزينه ها هاي مصرف انرژي، افزايش عمر مفيد كاري دستگاه كاهش هزينه

  پذير خواهد بود. ها و اجزاي تأسيسات با نگهداري مناسب امكان هنگام دستگاه تعمير و يا تعويض نابه
  

  تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا  5-2- 22
  هاي ورود و خروج هوا دهانه  5-2-1- 22
ه دو بار بازرسي هاي تخليه هوا بايد ساالن هاي هواي دريافتي از بيرون و دهانه كليه دهانه -الف

  شوند.



 مبحث بيست و دوم

 

34 

ها تعويض  هاي حفاظ آن هاي ورود و خروج هوا بايد تميز شده و در صورت لزوم توري دهانه -ب
هاي موجود در هوا شده، عالوه بر  شوند. وجود رطوبت به سرعت سبب رشد هاگ و قارچ

منافذي كه رو بايد از عدم وجود  كند از اين گرفتگي دريچه، آلودگي را به ساختمان هدايت مي
  تواند محل تجمع آب و مواد زائد شود اطمينان حاصل نمود. مي

هاي مربوطه  دمپرهاي دستي و موتوري بايد كنترل و تميز شده و از صحت كار موتور و كنترل -پ
  اطمينان حاصل شود.

م هاي جديدي براي تخليه هوا تعبيه شده باشد، بايد از عد برداري دهانه چنانچه در دوره بهره -ت
ورود هواي آلوده و گازهاي زيان آور و مضر براي سالمتي انسان، به فضاي داخل ساختمان 

  اطمينان حاصل شود.
  

  هاي هوا صافي  5-2-2- 22
هاي هواي دريافتي از بيرون يا تخليه هوا بايد ساالنه حداقل دو بار و در موارد حساس و  صافي
هاي معيوب  پاره بايد تعويض و صافيهاي  هاي داراي هواي آلوده هر ماه بازرسي شوند. صافي محيط

بايد تعمير يا تعويض شوند. افت فشار دو طرف صافي بايد بر اساس مشخصات اعالم شده از طرف 
هاي قابل شستشو، با آب و محلول  سازنده كنترل و در صورت رسيدن آن به ميزان كثيفي، صافي

مطابق مشخصات فني و راندمان  بار مصرف با فيلتر نو و هاي يك شوينده مناسب، شستشو و صافي
  مناسب، تعويض شوند.

  
  هاي سرمايي وگرمايي  پلنوم هوا وكويل   5-2-3- 22
  هاي سرمايي و گرمايي بايد ساالنه حداقل دو بار بازرسي شوند. پلنوم هوا و كويل -الف
هاي  هاي شوينده شستشو شوند. از پاكيزگي كويل ها در صورت لزوم با آب و محلول كويل -ب

ها است بايد اطمينان حاصل شده و در  ها و ميكروب محل مناسبي براي رشد قارچسرمايي كه 
  صورت لزوم ضدعفوني شود.
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  (هواكش)، ياتاقان و تسمه پروانه	فن  5-2-4- 22
  اين تجهيزات بايد ساالنه حداقل دو بار بازرسي و در صورت نياز تعمير يا تعويض شوند. -الف
ودن فن اطمينان حاصل شده و در صورت نياز بايد از عملكرد مناسب ياتاقان و باالنس ب -ب

  كاري شود. ها روغن ياتاقان
ميزان كشيدگي تسمه بايد كنترل و در حد مناسب تنظيم شود. كشيدگي بيش از حد الزم  -پ

تسمه، سبب فرسودگي زودرس تسمه و وارد آمدن فشار بيشتر به موتور شده و شل بودن آن 
  شود. باعث كاهش هوادهي و اتالف انرژي مي

  .يابد جهت چرخش صحيح فن، بايد كنترل شود. هوادهي فن در جهت چرخش نادرست، كاهش مي -ت
  

  هاي توزيع و برگشت هوا ها، دريچه كانال كشي  5-2-5- 22
بايد ساالنه يك بار بازرسي و عدم نشتي هوا از  هاي توزيع و برگشت هوا ها، دريچه كشي كانال -الف

  ها كنترل شود. كانال
  ها بايد كنترل و تنظيم شود. ي هر يك از دريچهحجم هواي طراح -ب
  دمپرهاي تنظيم هوا بايد بازرسي و تنظيم شوند. -پ
ها بايد بازرسي و در صورت لزوم  ها و محل اتصال به دستگاه اتصاالت قابل انعطاف در كانال -ت

 تعويض شوند.

  يا تعويض شود.ها تعمير  ها بايد بازرسي و در صورت لزوم پوشش آن كاري كانال عايق -ث
 

  تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه  5-2-6- 22
برداري بوده و بايد هواكش در صورت از كار افتادن  ها بايد سالم و قابل بهره هودهاي آشپزخانه -الف

  تعمير يا تعويض شود.
 آوريهاي تجاري بايد ماهانه يك بار بازرسي، تميز و شسته شده و ظرف جمع هودهاي آشپزخانه -ب

  د.روغن تخليه شو
  ها بايد به صورت ماهانه شستشو و هر سال تعويض شوند. صافي  -پ
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هواكش تخليه هود آشپزخانه، دمپر و شبكه خروج هواي آن بايد ماهانه بازرسي و در صورت  -ت
  لزوم تميز شوند.

  هاي ورود هوا به آشپزخانه بايد بازرسي و كنترل شود. سالم، تميز و باز بودن دهانه  -ث
  

  تشدمپرهاي ضد آ  5-2-7- 22
 سوزي بازرسي شوند. دمپرهاي ضد آتش بايد هرسال يك بار يا پس از آتش -الف

اند، مطمئن  فيوزهاي سوخته بايد تعويض و از استقرار درست دمپر و فيوزهايي كه فعال نشده -ب
  هاي دسترسي به فيوز و دمپر به صورت كامل هوابند شوند. شده و دريچه

  ايد بازرسي و موتور در صورت نياز، تعمير يا تعويض شود.عملكرد موتور دمپرهاي موتوري، ب  -پ
  

  موتورخانه و معاينه فني آن  5-3- 22
كنندگان عمده انرژي در بخش ساختمان بوده و عدم عملكرد صحيح  تجهيزات موتورخانه از مصرف

رو  تواند سبب افزايش مقدار مصرف سوخت و انتشار گازهاي آالينده بيشتر شود. از اين ها مي آن
جويي در مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست، موتورخانه نياز به بازرسي و  ور صرفهمنظ به

ها بايد  كنترل ادواري و در صورت لزوم تعمير يا تنظيم تجهيزات آن را دارد. معاينه فني موتورخانه
شماره بار با توجه به الزامات مباحث مقررات ملّي ساختمان و استاندارد ملّي ايران به  هر سال يك

الذكر مطابقت نموده و در  توسط بازرس انجام شود. شرايط موتورخانه بايد با الزامات فوق 16000
 (يا مالكين) يا نماينده قانوني او كار الزم را ارائه نمايد و مالك صورت هرگونه مغايرت، بازرس بايد راه

  باشد. ها) موظف به انجام آن مي (يا آن
  

  هيزات مربوطهديگ آب گرم، ديگ بخار و تج  5-3-1- 22
هاي بخار  گرم، ديگ هاي آب هاي روزانه يا هفتگي متداول تأسيسات مكانيكي، ديگ عالوه بر بازبيني

  و تجهيزات مربوطه بايد ساالنه يك بار و به شرح ذيل بازرسي شوند:
بازرسي مشعل، بازديد فن، دريچه و دمپرهاي ورود هوا، تميز كردن كامل مشعل، بازبيني  -الف

  كاري و تعويض الكترودها در صورت لزوم. سوخت، مدار جرقه الكتريكي و تميزافشانك 
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 ها و نشانگرهاي دما و فشار و تصحيح و تنظيم و نظافت و تعويض در صورت بازرسي كليه كنترل -ب
  لزوم.

هاي دسترسي در جلو و عقب ديگ، تميز كردن محفظه احتراق و اجزاي داخلي  باز كردن درب  -پ
  هاي ديگ. به دودكش، تعويض واشرهاي سوخته و بستن هوابند درب آن تا خروجي

گيري تركيبات دود خروجي و مقايسه آن با مقادير  بازبيني دودكش، كالهك خروج دود، اندازه -ت
  استاندارد و تنظيم مشعل براي تطابق تركيبات دود خروجي با مقادير استاندارد.

ها براي عملكرد مناسب  اطمينان و آزمايش آن  و شيرباز كردن و بستن شير قطع سريع تخليه   -ث
  .هاي سازنده و زيرآب زني و رسوب زدايي بر اساس دستورالعمل

  ها و اجزاي تابلو و تعويض قطعات معيوب. بازرسي تابلوهاي برق و كنترل، غبارگيري ترمينال  - ج
  در صورت لزوم.هاي بخار و انجام آزمايش آناليز آب تغذيه  كنترل پمپ تغذيه ديگ  - چ
نما و شيرهاي ورود و خروج آن و اطمينان از سالمت شيشه و شيرها، باز  هاي آب بازرسي شيشه  - ح

  ها و تعويض در صورت نياز. كردن و بستن و تميزكاري آن
  كنترل مخزن تغذيه مواد شيميايي در مسير آب تغذيه.  - خ
  

  ها و مخازن تحت فشار ها، مبدل كن گرم آب  5-3-2- 22
 ها و مخازن تحت فشار بايد ساالنه يك بار و به شرح زير بازرسي شوند:  م، مبدلگر مخازن آب

 متر ميلي 150ها، باز كردن و بستن شير تخليه مخازن و تخليه آب به ميزان  زدايي مبدل رسوب -الف
  براي تخليه رسوبات و امالح ته نشين شده و اطمينان از عملكرد سريع شير.

ها در محدوده مورد نياز و تنظيم، تعمير يا  و فشار و كنترل عملكرد آن بازرسي نشانگرهاي دما  -ب
  ها در صورت لزوم. تعويض آن

  ها. آزمايش شيرهاي اطمينان دما و فشار و اطمينان از عملكرد مناسب آن  -پ
  بازرسي و آزمايش كليه تجهيزات كنترلي و حصول اطمينان از عملكرد مناسب.  -ت
  ها و تعمير يا بازسازي در صورت نياز. مخازن و پوشش آنكاري  بازرسي عايق  -ث
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  منابع انبساط  5-3-3- 22
منابع انبساط بايد ساالنه حداقل دو بار بازرسي شده و در صورت وجود هر گونه عيبي نسبت به رفع 

  آن اقدام شود. 
  باشد: ها براي منابع انبساط باز شامل موارد زير مي اين بازرسي

  مخزن و عدم وجود پوسيدگي.اطمينان از سالم بودن  -الف
  هاي متصل به منابع. كنترل شير شناور، سطح آب و لوله  -ب
  كنترل سالم بودن عايق مخزن و پوشش آن.  -ب
  

  باشد: ها براي منابع انبساط بسته شامل موارد زير مي بازرسي
  بازرسي كليه لوازم كنترلي نصب شده و حصول اطمينان از عملكرد مناسب. -الف
  ل بالشتك و مقدار فشار هواي داخل منبع انبساط.كنتر  -ب
  كنترل فشار آب داخل مخزن و تنظيم در صورت لزوم.  -پ
  

  كننده ويژه هاي گرم كننده و خنك دستگاه  5-4- 22
  گرمگن هاي خانگي، شومينه، آب بخاري  1- 5-4- 22

  ها بايد ساالنه يك بار  به صورت كلي و در آغاز فصل سرما و به شرح زير بازرسي شوند: ين دستگاها
بازبيني دودكش، كالهك خروج دود و اطمينان از باز بودن كامل مسير تخليه دود و تميز  -الف

  كردن آن در صورت لزوم.
  بازرسي كوره و نظافت آن در صورت لزوم.  -ب
 ها، مراقبت از شعله و اكسيژن. ي ايمني مانند انواع ترموستاتها بازرسي كنترل  -پ

ها تا كوره وكنترل نشت  كشي رساني شامل شيرهاي قطع و وصل و لوله بازرسي سيستم سوخت  -ت
هاي  زن و شمعك در بخاري گاز با مايع ظرفشويي يا آب و صابون و تنظيم رگوالتور و جرقه

  زوم.گازي و تعويض قطعات معيوب در صورت ل
  كنترل تأمين هواي احتراق و اطمينان از عدم انسداد باز شوها و مسيرهاي ورود هوا.  -ث
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  هاي هواي گرم  كوره  2- 5-4- 22
  شرح زير بازرسي شوند: ها بايد ساالنه يك بار به صورت كلي و در آغاز فصل سرما و به اين دستگاه

مسير تخليه دود و تميز  بازبيني دودكش، كالهك خروج دود و اطمينان از باز بودن كامل -الف
  كردن آن در صورت لزوم.

  بازرسي كوره و نظافت آن در صورت لزوم.  -ب
  هاي كنترل، كنترل مراقبت از شعله. هاي ايمني نظير انواع ترموستات بازرسي كنترل  -پ
ها تا كوره و كنترل نشت  كشي رساني شامل شيرهاي قطع و وصل و لوله بازرسي سيستم سوخت -ت

هاي  مايع ظرفشويي يا آب و صابون و تنظيم رگوالتور و جرقه زن و شمعك در كورهگاز با 
  گازي و تعويض قطعات معيوب در صورت لزوم.

  كنترل تأمين هواي احتراق و اطمينان از عدم انسداد بازشوها و مجاري ورود هوا.  -ث
  توصيه سازنده. ها بر اساس كاري ياتاقان بازرسي هواكش، كنترل تسمه و موتور، روغن  - ج
 .بازرسي فيلتر هوا و نظافت و تعويض در صورت لزوم  - چ

  
  كننده برقي سونا بخاري برقي و گرم  3- 5-4- 22

 ها بايد ساالنه يك بار و به شرح زير بازرسي شوند: اين دستگاه

  بازرسي كليه قطعات مدار الكتريكي اعم از كليد و  فيوز و ترموستات كنترل دما. -الف
  ان از حريم ايمني اطراف دستگاه.بازرسي و اطمين  -ب
  نظافت كلي دستگاه.  -پ
  

  كولرهاي گازي  4- 5-4- 22
بار در شروع فصل گرما و در مناطق  كولرهاي گازي بايد در مناطق آب و هوايي معتدل ساالنه يك

بار بازرسي شده و در صورت نياز تنظيم يا تعمير شوند.  آب و هوايي گرم و مرطوب هر سه ماه يك
  وارد به شرح زير است:ها شامل م بازرسي

هاي ارتباطي،  هاي مدار تبريد اعم از كمپرسور، كندانسور، اواپراتور، لوله بازرسي كليه قسمت -الف
  نظافت بخش بيروني كندانسور و اواپراتور با هواي فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم.
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  بازرسي كليه قطعات كنترلي و اجزاي مدار الكتريكي.  -ب
  كليه قطعات، بازديد فيلتر هوا و نظافت يا تعويض آن. نظافت  -پ
  

  كولرهاي آبي  5- 5-4- 22
ها بايد ساالنه حداقل سه بار بازرسي شده و در صورت لزوم قطعات معيوب، تعمير يا  اين دستگاه

و  برداري اندازي، مرحله دوم در حين بهره تعويض شود. مرحله اول بازرسي در آغاز فصل گرما و هنگام راه
  باشد:  ها شامل موارد به شرح زير مي زمان استراحت و خاموشي دستگاه است و بازرسي مرحله سوم

  بار. ها دست كم هر دو سال يك ها و تعويض آن بازرسي صفحات پوشال و نظافت آن -الف
  آميزي بدنه در صورت نياز. نظافت كامل كولر و شستشوي تشتك آن و رنگ  -ب
ها و تنظيم  هاي توزيع آب روي پوشال پمپ آب و نظافت لوله كشي تغذيه آب كولر، بازرسي لوله -پ

  پخش يكسان آب.
  بازرسي كليه متعلقات برقي و غبارگيري و تعويض در صورت لزوم.  -ت
ها،  ها و روغنكاري آن بازرسي هواده(فن) و نظافت و كنترل باالنس بودن آن، بازرسي ياتاقان  -ث

  تعويض در صورت نياز. بازرسي تسمه و الكتروموتور و تعمير يا
  بازرسي و اطمينان از دسترسي به هواي پاك و دوري از نقاط تخليه هواي آلوده.  - ج
  برداري و كنترل عملكرد مناسب كليه قطعات آن. بازديد در زمان بهره  - چ
  برداري، نظافت و رنگ آميزي بدنه در صورت لزوم. تخليه كامل كولر در پايان هر دوره بهره  - ح
  

  ها شدودك  5-5- 22
بار بازديد و در صورت وجود اشكال نسبت به  هاي گرمايي بايد دست كم ساالنه يك دودكش دستگاه

  باشد: رفع آن اقدام شود. اين بازرسي شامل موارد ذيل مي
بازرسي از بخش دهانه خروج دود دستگاه گرمايي تا كالهك خروج دود به صورت عيني و  -الف

  كنترل باز بودن مجراي دودكش.
  هاي فلزي. كنترل ضخامت ورق، پوشش عايق و وجود پوسيدگي در دودكش  -ب
  هاي ساختماني. كنترل ضخامت پوشش نسوز در دودكش  -پ
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  هاي طولي. كنترل شكاف  -ت
  هاي بازديد. كنترل اتصاالت و دريچه  -ث
  برداري. نظافت كلي دودكش در دوره بهره  - ج
  آن. كنترل فواصل ايمني اطراف دودكش و خروجي  - چ
پارچگي و عدم نشت و كنترل عدم اتصال دو يا چند دستگاه بدون رعايت ضوابط  اطمينان از يك - ح

  به يك دودكش.
  كاري و اصالح آن در صورت لزوم. بازرسي عايق - خ
 

  كشي سوخت مايع سازي و لوله ذخيره  5-6- 22
روع فصل بازرسي تأسيسات ذخيره و انتقال سوخت مايع بايد دست كم سالي يك بار و قبل از ش

هايي نظير گازوئيل و مازوت بوده و گاز مايع را در بر  سرما انجام شود. الزامات اين بند براي سوخت
هاي ايمني و نگهداري مربوطه  ندارد. براي تأسيسات ذخيره و انتقال گاز مايع بايد دستورالعمل

  رعايت شوند.
متر از كف و  ميلي 150ارتفاع  نشيني رسوبات و لجن تا تخليه بخش انتهاي مخزن، محل ته -الف

  هاي ايمني شركت ملّي نفت ايران. نظافت آن با رعايت دستورالعمل
  آميزي در صورت لزوم. كاري يا رنگ بازرسي پوشش مخازن دفني و روزميني و انجام عايق  -ب
ضخامت سنجي بدنه مخزن در شرايط آب و هوايي مرطوب و خاك خورنده و تعويض آن  -پ

  % ضخامت اوليه پس از ده سال عمركاري باشد. 80ضخامت ورق تا حد كمتر از  چنانچه كاهش
  ها در صورت لزوم. هاي سطح و حجم سوخت و تعمير يا تعويض آن كننده  بازرسي كنترل  -ت
  هاي پركن، تخليه و هواكش و بازرسي حريم. كشي هاي بازديد، لوله كنترل اتصاالت، دريچه -ث
  ها و اطمينان از عدم نشتي، و تعمير يا تعويض در صورت لزوم.باز كردن و بستن شير  - ج
  ها در صورت لزوم. هاي سوخت و تميز كردن يا تعويض آن نظافت صافي  - چ
  ها و تنظيم و انجام تعميرات ضروري. كشي كنترل بست و آويز لوله  - ح
  آميزي در صورت لزوم. ها و رنگ كشي كنترل پوشش رنگ لوله  - خ
  يه تجهيزات كنترل كننده و ايمني و تعمير، تنظيم يا تعويض در صورت لزوم.بازرسي كل  -د
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  كشي لوله  5-7- 22
  كشي بايد دست كم سالي يك بار و به شرح زير انجام شود: بازرسي تأسيسات لوله

  ها در صورت لزوم. ها، اتصاالت و شيرها و تعمير يا تعويض آن بازرسي و كنترل كليه لوله -الف
ها و انجام  ها و نقاط اتكاي آن كشي يزهاي ثابت، متحرك و لغزنده لولهها، آو كنترل بست -ب

  تعميرات يا تنظيم.
آميزي و  هاي معيوب و رنگ ها اعم از رنگ و عايق و اصالح پوشش كشي كنترل پوشش لوله -پ

  كاري در صورت لزوم. عايق
  

  تأسيسات تبريد  5-8- 22
  ح زير انجام شود:بازرسي تأسيسات تبريد بايد دست كم سالي يك بار و به شر

بازرسي كليه تجهيزات نظير كمپرسورها، كندانسورها و ساير اجزاي اختصاصي بايد بر اساس  -الف
  دستورالعمل كارخانه سازنده و در صورت لزوم در فواصل زماني كمتر صورت گيرد.

عويض هاي ارتباطي و تعمير يا ت كشي بازرسي، كنترل و آزمايش كليه شيرها، اتصاالت و لوله -ب
  ها در صورت لزوم. آن

آميزي و  هاي معيوب و رنگ ها اعم از رنگ و عايق و اصالح پوشش كشي كنترل پوشش لوله -پ
  كاري در صورت لزوم. عايق

گيري مبرد و انجام آزمايشات در صورت نياز براي كنترل خلوص و تركيب شيميايي بر  نمونه -ت
  هاي ايمني براي تخليه يا بازيافت. ورالعملاساس دستورالعمل سازنده تجهيزات و رعايت دست

  اي ميزان مبرد موجود در محيط كار و تنظيم گزارش براي مراجع ذيصالح. كنترل دوره  -ث
  ها. بازرسي تأسيسات تهويه مكانيكي و يا طبيعي و اطمينان از عملكرد موثر آن  - ج
  تبريد.بازرسي تأسيسات ايمني و آتش نشاني موجود در حريم تأسيسات   - چ
  ها در صورت لزوم. ياب مبرد و تعمير يا تعويض آن سازها و نشت بازرسي آشكار  - ح
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  ساير تأسيسات و تجهيزات  5-9- 22
ها و تجهيزات مورد استفاده در بخش تأسيسات مكانيكي، ساير  با توجه به گستردگي دستگاه

بازرسي واقع شوند مگر بار مورد  تجهيزاتي كه در اين فصل تأكيد نشده است، بايد حداقل ساالنه يك
 كه سازنده آن دستوالعمل خاصي را پيشنهاد كرده باشد. آن

  
  دوره تناوب بازرسي  5-10- 22

هاي مندرج در جدول  هاي مختلف اين فصل بايد حداكثر برابر با زمان دوره تناوب بازرسي بخش
  در نظر گرفته شود. 1-5-22شماره 

  

  دوره تناوب بازرسي 1-5-22جدول شماره 
 زمان دوره تناوب شماره بند موضوعشماره

 بار سال يك 2  2-5-22 تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا 1

 بار ساالنه يك 6-2-5-22 تعويض هوا و هودهاي آشپزخانه 2

 بار ماهانه يك 7-2-5-22 دمپرهاي ضد آتش 3

  بار ساالنه يك  3-5-22  معاينه فني موتورخانه 4

 بار ساالنه يك 1-3-5-22 زات مربوطهديگ آب گرم، ديگ بخار و تجهي  5

  بار ساالنه يك  2-3-5-22  ها و مخزن تحت فشار كن، مبدل گرم آب  6

  بار ساالنه يك  3-3-5-22  منابع انبساط 7

 بار ساالنه يك  4-5-22  هاي گرم كننده و خنك كننده ويژه دستگاه 8

 بار ساالنه يك 5-5-22 ها دودكش 9

 بار ساالنه يك 6-5-22 وخت مايعكشي س ذخيره سازي و لوله 10

 بار ساالنه يك 7-5-22 ها كشيلوله 11

 بار ساالنه يك 8-5-22 تأسيسات تبريد 12
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  كليات  6-1- 22
تعمير و نگهداري تأسيسات بهداشتي ساختمان براي دستيابي به اهداف زير در جهت  ،بازرسي

  ايمني ساكنين و ساختمان و صرفه اقتصادي الزامي است. ،تأمين بهداشت
كه اطمينان از كيفيت مناسب آب در نقاط مصرف با توجه به اين كه كيفيت آب دريافتي از شب -

شهري بايد با استانداردهاي بهداشتي سازمان مسئول محلي مطابقت داشته باشد. آلودگي آب 
تواند در تماس و اختالط ناخواسته آب مصرفي با آب غيربهداشتي در محدوده ملك به علت  مي

هاي جلوگيري از برگشت جريان يا اثرات ناشي از زنگ زدگي و خوردگي لوله  كار نكردن حفاظت
  جزاي آن ايجاد شود.كشي و ا

  مصرف بهينه آب و انرژي. -
  هاي  فاضالب، هواكش و آب باران. كاركرد ايمن و مناسب شبكه -
  افزايش عمر مفيد كاري تأسيسات. -
  

هاي زماني معين و برنامه مشخصي، اين تأسيسات بازديد شده و در  بنابراين الزم است در دوره
كشي آب،  قدام شود. چنانچه به اجراي لولهصورت مشاهده نواقصي نسبت به تعميرات ضروري ا

گاه، نصب لوازم بهداشتي و متعلقات، نياز  فاضالب، هواكش فاضالب، آب باران، نصب بست و تكيه
  باشد، بايد مطابق با مبحث شانزدهم مقررات ملّي ساختمان انجام شود.



 بيست و دوممبحث 

 

46 

  تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان  6-2- 22
اي انجام شده و در  ع آب مصرفي بايد به صورت دورههاي مختلف تأسيسات توزي بازرسي بخش

  صورت نياز، تعميرات الزم انجام شود.
  

  مخازن دريافت و ذخيره آب  6-2-1- 22
بار، شامل نظافت كلي و تخليه بخش زيرين آن  بازرسي مخازن دريافت و ذخيره آب هر سه ماه يك

د عفوني مخزن در صورت شستشو و ض ،روبي الي ،متر باالتر از كف ميلي 300الي  150به ارتفاع 
  هاي ايمني. لزوم با مواد ضدعفوني كننده استاندارد و بهداشتي و مطابق با دستورالعمل

  
  رساني ها، شيرها و اتصاالت آب كشي بازرسي لوله  6-2-2- 22

ها، شيرها و اتصاالت بايد ساالنه دو بار بازرسي شده  رساني اعم از لوله آب  كشي هاي لوله كليه قسمت
 ها كشي تي، رنگ و عايقكاري نيز كنترل شده و در صورت لزوم تعمير يا تعويض لولهو ضمن كنترل نش

  و اجزاي مختلف آن و ترميم رنگ و عايق انجام شود.
  

  هاي جلوگيري از برگشت آب و شيرهاي تنظيم فشار حفاظت كننده  6-2-3- 22
بار انجام هاي جلوگيري از برگشت آب و شيرهاي تنظيم فشار بايد ساالنه دو بازرسي حفاظت كننده

  ها بررسي شده و در صورت لزوم تعمير يا تنظيم يا تعويض شوند. شود و عملكرد صحيح آن
  

  رساني هاي آب تلمبه  6-2-4- 22
رساني بايد ساالنه دوبار انجام شود. كنترل و آزمايش راه اندازهاي خودكار و  هاي آب بازرسي تلمبه

  .يا تعويض شوند  نظيمنشانگرهاي دما و فشار انجام شده و در صورت لزوم تعمير و ت
  

  گرم مخازن توليد و ذخيره آب  6-2-5- 22
زدگي و آلودگي ميكروبي بايد ساالنه دو  گرم از نظر خوردگي، زنگ بازرسي مخازن توليد و ذخيره آب

هاي دما و فشار بازرسي شده و در  زدايي، كنترل كننده بار انجام شود و ضمن انجام نظافت و رسوب
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رنگ و عايق مخازن نيز بايد كنترل شده و در صورت  .تعويض شونديا   صورت لزوم تعمير و تنظيم
  نياز ترميم شوند.

  
  شبكه فاضالب بهداشتي  6-3- 22

كشي هواكش فاضالب است كه بايد به  كشي فاضالب و لوله شبكه فاضالب بهداشتي شامل لوله
  صورت ادواري كنترل شده و مورد بازرسي قرار گيرند.

  
  كشي فاضالب لوله  6-3-1- 22
كشي فاضالب ساختمان بايد ساالنه دوبار انجام شده و موارد زير  هاي لوله كليه قسمت بازرسي -الف

  كنترل شوند:
  كشي و كنترل عدم نشت از آنها. بندي و هوابندي لوله آب -1
هاي بازديد، حصول اطمينان از عدم وجود نشتي، تعويض واشرهاي فرسوده و  بازرسي دريچه -2

  هوابندي مجدد.
  و در صورت لزوم رفع گرفتگي. ،تخليه فاضالب از لوازم بهداشتي كنترل جريان  -ب
  هاي آسيب ديده لوله كشي فاضالب. تعويض قسمت  -پ
  

  كشي هواكش فاضالب لوله  6-3-2- 22
كشي هواكش فاضالب ساختمان بايد ساالنه دوبار انجام شده و در بازرسي به  هاي لوله كليه  قسمت

  موارد زير توجه شود:
هواكش روي بام بايد سالم و مجهز به توري باشد و دقت شود تا در دوره  هاي خروجي دهانه -الف

  برداري مانعي در مجاورت آن ايجاد نشده باشد. بهره
  كشي آسيب ديده باشد، بايد ترميم يا تعويض شود. چنانچه قسمتي از لوله -ب
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  لوازم بهداشتي  6-4- 22
  ند:لوازم بهداشتي بايد ساالنه دوبار و براي موارد زير بازرسي شو

  هاي لوازم بهداشتي در محل نصب. گاه اطمينان از استقرار و استحكام تكيه -الف
  ها. هاي آب سرد و گرم و اطمينان از سالمت و عدم نشتي آن بازرسي اتصال لوله  -ب
  هاي فاضالب و اطمينان از سالمت و عدم نشتي آنها. بازرسي اتصال لوله  -پ
  ها در صورت لزوم. و تميز كردن يا تعويض آن هاي لوازم بهداشتي بازرسي سيفون  -ت
ها و تعمير يا  تانك، فالش والو، شير شستشوي توالت بازرسي شيرهاي لوازم بهداشتي، فالش -ث

  .تعويض در صورت لزوم
  تعمير لوازم بهداشتي معيوب و تعويض لوازم بهداشتي فرسوده يا آسيب ديده.  - ج
  

  كشي آب بارانلوله  6-5- 22
  بايد ساالنه دوبار و براي موارد زير بازرسي شوند:  كشي آب بارانلوله
  كشي آب باران. هاي لوله هاي بازديد و  كليه بخش آب بند بودن كليه دريچه -الف
 شوهاي بام. عدم گرفتگي و تميز بودن كف  -ب

  كشي آب باران. هاي فرسوده يا آسيب ديده لوله تعويض بخش  -پ
  

  ها گاه ها و تكيه بست  6-6- 22
هاي بهداشتي ساختمان بايد ساالنه دوبار بازرسي شده  كشي ها در شبكه لوله گاه و تكيهها  كليه بست

هاي فرسوده و يا آسيب  گاه ها و تكيه ها اطمينان حاصل شود و  بايد بست و نسبت به سالم بودن آن
سي ها يا ديوارها بايد بازر ديده تعويض شوند. همچنين استحكام و پايداري لوازم بهداشتي روي كف

  ها اطمينان حاصل شود. شده و در صورت نياز نسبت به استقرار محكم آن
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  دوره تناوب بازرسي  6-7- 22
هاي مندرج در جدول  هاي مختلف اين فصل بايد حداكثر برابر با زمان دوره تناوب بازرسي بخش

  در نظر گرفته شود. 1-6-22شماره 
  

  دوره تناوب بازرسي 1-6-22جدول شماره  

 زمان دوره تناوب بند شماره موضوعشماره

1  
تأسيسات توزيع آب 
  مصرفي ساختمان

  مخازن آب
22-6-2  

  بار سه ماه يك

  ساالنه دوبار  ها ساير بخش

 ساالنه دوبار 3-6-22 شبكه فاضالب بهداشتي 2

 ساالنه دوبار 4-6-22 لوازم بهداشتي 3

 ساالنه دوبار 5-6-22 كشي آب باران لوله 4

 ساالنه دوبار 6-6-22 ها گاه ها و تكيه بست 5

  
 
	



  



  تأسيسات برقي   7- 22
  

51 

  
  
  

	تأسيسات برقي 7- 22

  
  كليات  7-1- 22

سوزي  گرفتگي و آتش هدف اين فصل تعيين حداقل الزاماتي است كه در جهت جلوگيري از برق
برداري بايد رعايت شوند. اين ضوابط تنها تأسيسات  ناشي از تأسيسات برقي ساختمان در زمان بهره

وازم برقي مورد استفاده ساكنين گيرد و ل برقي نصب ثابت را كه جزئي از ساختمان هستند در بر مي
  شود. مانند يخچال و تلويزيون را شامل نمي

  
  علل كاهش ايمني  7-2- 22

تأسيسات برقي در يك ساختمان ممكن است به علل زير در طول زمان ايمني خود را از دست 
  بدهد:
يطي هايي از آن در اثر مرور زمان يا در اثر عوامل مح هاي تأسيسات برقي يا قسمت كليه بخش -الف

  فرسوده شود.
  هايي، بدون داشتن اطالعات الزم و كافي، انجام شود. در تأسيسات برقي دخل و تصرف -ب
 هائي انجام شود كه سبب ايجاد تغييراتي در تأسيسات برقي شود. تعميرات يا جابجائي -پ

  
و در فواصل براي اطمينان از ايمني تأسيسات برقي بايد پس از پايان كار يا انجام هرگونه تغييرات 

  ها كنترل شود. زماني معيني، اين تأسيسات مورد بازرسي قرار گرفته و عملكرد آن
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  مدارك زمان اجرا  7-3- 22
برداري قابل  كه قسمت اعظم تأسيسات برقي در ساختمان پوشانده شده و در زمان بهره نظر به آن 

تأسيسات در زمان  رؤيت نيستند، الزم است ترتيبي اتخاذ شود كه كليه اطالعات مربوط به اين
اجراي كار ثبت و نگهداري شده و در زمان بهره برداري در اختيار ساكنين ساختمان قرار داده شود. 

  اي مورد استفاده قرار گيرند. هاي دوره اين مدارك بايد در بازرسي
  مدارك الزم براي اين منظور عبارتند از:

  ساخت تأسيسات برقي. چون هاي نقشه -
 تأسيسات برقي. در شده برده كار به هيزاتتج و وسائل مشخصات -

 . هاي كارگاهي يا عكس اجرائي مقاطع حساس تأسيسات به صورت نقشه جزئيات -

  
  مطابقت با استانداردها  7-4- 22

 كار رفته در تأسيسات برقي بايد با استانداردهاي ملّي ايران يا با استانداردهاي كليه وسايل و تجهيزات به
ته باشد. در صورت عدم تطابق با استانداردهاي معتبر تجهيزات بايد المللي مطابقت داش معتبر بين

تعويض يا اقدامات ديگري براي تأمين ايمني الزم طبق مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان به 
  عمل آيد.

  
  ضوابط نصب  7-5- 22

كليه وسايل و تجهيزات برقي بايد مطابق مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان انتخاب و نصب 
  .شده باشد

  
  عمليات بازرسي  7-6- 22

ها و تهيه گزارش  عمليات بازرسي تأسيسات برقي در هر دوره شامل بازديد عيني، انجام آزمون
  باشد. بازرسي مي
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  بازديد عيني از تأسيسات برقي  7-7- 22
آيد و بايد  بازديدهاي عيني به منظور مشاهده ميداني و اطمينان از سالم بودن تأسيسات به عمل مي

ها و بخش به بخش بوده  . بازديد عيني بايد قبل از عمليات مربوط به آزمونبه طور كامل ثبت شوند
 و با رعايت كامل نكات ايمني و دقت باال انجام شود. كليه تأسيسات برقي ثابت كه جزئي از ساختمان

بوده، مطابق الزامات اين مبحث، بايد مورد بازرسي قرار گيرند و شامل موارد زير بوده ولي محدود به 
  شوند. ها نمي آن
  ها. كليه تابلوها و اجزاي داخلي آن -الف
  هاي تقسيم، پريزهاي برق و كليدها. كليه جعبه  -ب
  ها. ها و سيم ها، اعم از كابل كليه هادي  -پ
  ها و مدارك. ها، نقشه دستورالعمل  -ت
  ها و موانع در برابر تماس مستقيم ساكنين. بندي محفظه عايق   -ث
هاي حفاظتي، هادي اتصال زمين،  در برابر تماس غير مستقيم مانند هادي تجهيزات حفاظت  - ج

الكترود زمين، وسايل حفاظت در برابر اضافه جريان و لوازم حفاظتي جريان باقيمانده براي 
گيرها و  حفاظت در برابر تماس غير مستقيم و حفاظت اضافي براي تماس مستقيم، برق

  تجهيزات اعالم حريق.
هاي هشدار در  ها و برچسب ها اعم از برچسب مدارها، فيوزها، كليدها، ترمينال بكليه برچس - چ

  هاي مورد نياز. محل
  ها. ها و اتصاالت آن ها، سيم چگونگي و نحوه نصب تابلوها، تجهيزات، كابل   - ح
  شرايط محيطي و محل نصب و متناسب بودن تجهيزات با آن شرايط.   - خ
  نده، قطع و وصل و جداسازي مناسب در مدارها.كنترل وجود لوازم جداكن   -د
ها با رنگ  ها و مطابقت آن هاي روي طوقه هادي ها و نوشته ها به قطعات و ترمينال اتصاالت هادي  -ذ

  ها. يا نشانه
  هاي همبندي اضافي. هاي همبندي اصلي و هادي هادي   -ر
  ها. سيم ها و ها و كابل ها، هادي ها، داكت مسير عبور كليه لوله   -ز
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اند با  مطابقت كامل مشخصات فني و ايمني كليه تجهيزاتي كه به صورت ثابت نصب شده -ژ
  هاي مربوطه. استاندارد

  هاي جريان ضعيف. تجهيزات و سيستم -س
  

  ها انجام آزمون  7-8- 22
ها بايد موارد زير  ها براي تشخيص سالم بودن و عملكرد تأسيسات برقي بوده و در آن انجام آزمون

  شود:رعايت 
ها از نظر  % از لوازم و تجهيزات قطع و وصل بايد بازشده و قطعات برقي و مكانيكي آن 10حداقل  - 

آسيب، سائيدگي و نفوذ مايعات به داخل محفظه، بازديد و نتيجه آن گزارش شود. اگر تعداد موارد 
  جه گزارش شود.% كل، تجاوز كند، بايد همه لوازم و تجهيزات قطع و وصل، كنترل و نتي 3ايراد از 

هاي مستقر در  حفاظت در برابر تماس مستقيم بايد با توجه به وجود عايق بندي، مانع و حفاظ -
خارج از دسترس كنترل شوند و در صورت وجود اشكال، مراتب گزارش شود. الزم است توجه 

تماس شود كه نبايد از وسيله حفاظتي جريان باقيمانده به عنوان تنها وسيله حفاظت در برابر 
  مستقيم استفاده شود.

روش حفاظت در برابر تماس غير مستقيم بايد مشخص و ثبت شود. حفاظت از طريق قطع تغذيه  -
به صورت خودكار و همبندي براي هم ولتاژ كردن و وصل هادي حفاظتي به زمين بايد دقيقاً 

  كنترل شده و هر گونه كاستي گزارش شود.
د، بايد تا حد امكان به ترتيب فهرست انجام شوند تا ايمني افراد ان هايي كه در زير اشاره شده آزمون

ها الزم نبوده، كه  ها حفظ شود. در برخي موارد ممكن است انجام بعضي آزمون آزمون كننده در آن
  ها ارائه شود. در اين صورت بايد داليل كافي براي عدم انجام آن

  
  افيهاي اصلي و اض آزمون تداوم هادي حفاظتي و همبندي  7-8-1- 22

شود و  گيري امپدانس حلقه اتصال كوتاه معموالً با هم انجام مي آزمون تداوم هادي حفاظتي و اندازه
گردد و تنها در صورت بروز  گيري حلقه اتصال كوتاه بسنده مي حتي در بسياري موارد فقط به اندازه

  شود.  ته ميگيري آن پرداخ اشكاالتي كه ممكن است به هادي حفاظتي مربوط باشد به اندازه
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  آزمون مقاومت الكتريكي عايق بندي تأسيسات برقي  7-8-2- 22
  شود: بندي تأسيسات برقي در دو مرحله و به صورت زير انجام مي آزمون مقاومت الكتريكي عايق

شود.  هاي برقدار و خنثي به صورت دو به دو آزمون مقاومت الكتريكي انجام مي بين هادي -الف
ن كه لوازم مصرف كننده ثابت و وصل شده به پريزها، لوازم انجام اين آزمون تنها قبل از آ

  حساس به ولتاژ، ديمرهاي الكترونيكي و ديگر وسايل مشابه، نصب شده باشد عملي است.  
شود.  هاي برقدار و زمين به صورت دو به دو آزمون مقاومت الكتريكي انجام مي بين هريك از هادي - ب

آيد.  قسمتي از زمين به حساب مي PENهادي  TN-Cالزم به يادآوري است كه در سيستم 
توان همه فازها و هادي خنثي را در هر مدار به يكديگر وصل كرد. اين  همچنين در اين آزمون مي

گيري شده از مقادير استاندارد كمتر  شود كه مقاومت اندازه آزمون زماني قابل قبول تلقي مي
ستقيم انجام شده و دستگاه آزمون بايد بتواند ولتاژ نباشد. توجه شود كه آزمون بايد با ولتاژ م

  آمپر است، حفظ كند. مشخص شده مطابق استاندارد را هنگامي كه مصرف آن يك ميلي
ها بين  گيري باشد، الزم است اندازه همچنين در مواردي كه مدار داراي لوازم الكترونيكي مي

مين از طرف ديگر انجام شود تا به لوازم هاي فاز و خنثي متصل به هم از يك طرف و هادي ز هادي
  الكترونيكي صدمه وارد نشود.

  
  آزمون مقاومت الكتريكي عايق بندي اعمال شده در كارگاه  7-8-3- 22

  آزمون عايق بندي اعمال شده در كارگاه بايد به صورت زير انجام شود: 
روي سطح (فويل)    بندي به يكديگر وصل شده و يك ورق فلزي هاي برقدار پس از عايق هادي

ولت به مدت يك  3700شود. ولتاژ متناوب با فركانس شبكه و ولتاژ  ها محكم پيچانده  خارجي آن
بندي يا  شود. در اين مدت نبايد شكست عايق هاي وصل شده به هم و فويل، اعمال  دقيقه بين هادي

   فاده شود.وجود آيد. براي اين آزمون بايد از دستگاهي كه مخصوص اين كار است است  جرقه به
  

  بندي   آزمون صحت قطب  7-8-4- 22
بندي براي حصول اطمينان از عبور فاز از كليد قطع و وصل و اتصال فاز به   آزمون صحت قطب

  باشد. وسط سرپيچ مي
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  آزمون اندازه گيري مقاومت الكترود زمين  7-8-5- 22
انجام  هاي تأييد شده گيري مقاومت الكترود زمين بايد با استفاده از تجهيزات و روش آزمون اندازه

  شود.
  

  آزمون كنترل قطع به موقع تغذيه، به صورت خودكار   7-8-6- 22
براي احراز اطمينان نسبت به اين كه قطع به موقع مدار در اثر تماس غيرمستقيم، مؤثر عمل 

  كند، الزم است به ترتيب زير عمل شود:  مي
گيري  اندازه براي كنترل قطع به موقع مدار در صورت بروز اتصالي بين هادي فاز و بدنه هادي،

بخش  3امپدانس حلقه اتصال كوتاه الزم خواهد بود. كل امپدانس اتصال كوتاه را مي توان به 
  تقسيم نمود:

  امپدانس حلقه اتصال كوتاه مدار نهايي بين مصرف كننده و تابلوي مربوطه. -الف
 ود.امپدانس حلقه اتصال كوتاه مدار اصلي تابلو و كابل تغذيه تابلو، در صورت وج -ب

امپدانس حلقه اتصال كوتاه سيستم شبكه كه نسبت به تأسيسات برقي، خارجي به حساب  -پ
  آيد. مي
مطابق مبحث سيزدهم  TN-Sيا  TN-C-Sاز انواع  TNرعايت ضوابط مربوط به سيستم  تبصره:

  مقررات ملّي ساختمان الزامي است.
  

  خنثي و اتصال زمين هاي هادي فاز با هادي	هاي اتصال كوتاه اندازه گيري جريان  7- 8- 7-  22
در هر سيستم برقي ممكن است دوگونه اتصال كوتاه اتفاق افتد كه بستگي به برخورد هادي فاز با 
يكي از دو هادي وصل شده به زمين، هادي خنثي يا هادي حفاظتي دارد. تفاوت بين دو اتصال 

اجراي هادي  كوتاه يعني دو شدت جريان اتصال كوتاه در تفاوت سطح مقطع دو هادي و نحوه
  شود.  خنثي و هادي حفاظتي خالصه مي

  گيري جريان اتصال كوتاه بايد موارد زير رعايت شوند:در اندازه
شود بايد هر دو نوع شدت جريان  اي كه وسايل حفاظتي اتصال كوتاه نصب مي در هر نقطه -الف

بزرگتر براي كنترل  گيري شده، عدد گيري شود. از دو اتصال كوتاه اندازه اتصال كوتاه اندازه
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شود، اما براي كنترل قطع به موقع مدار  حداكثر توانايي ايستادگي وسيله حفاظتي استفاده مي
براي جلوگيري از برق گرفتگي، در همه موارد از اتصال كوتاه فاز با هادي حفاظتي استفاده 

  شود. مي
مانند كنترل حداكثر در مواردي كه شدت جريان اتصال كوتاه براي سه فاز الزم باشد،  -ب

فاز  ايستادگي وسايل قطع جريان در مدار، كافي است عدد به دست آمده براي اتصال كوتاه تك
  ضرب كرده و از آن براي سه فاز كه ضريب اطمينان باالتري است استفاده كرد. 2را در عدد 

  
  ها، كنترل عملياتي آزمون ارزيابي نحوه كار تجهيزات و فرمان  7-8-8- 22

ها از قبيل كولرها، ديمرها و غيره بايد كنترل و  لياتي قطع و وصل انواع راه اندازههمه مدارهاي عم
ها ديده شود. در مورد لوازم و كليدهاي جريان باقيمانده بايد دكمه آزمون نصب شده  نحوه عمل آن

روي دستگاه را ناديده گرفت و آزمون مجزايي اجرا نمود تا صحت كار وسيله يا كليد، محرز شود و 
  پس از آن دكمه آزمون دستگاه نيز كنترل شود.

  
  تجهيزات آزمون   7-8-9- 22

المللي معتبر مطابقت رود بايد با استانداردهاي بين ها به كار مي تجهيزاتي كه براي انجام آزمون
  نمايد.

  
  گزارش بازرسي  7-9- 22

شده  احتمالي انجام  ها و اقداماتي كه براي رفع نواقص كليه اطالعات حاصل از بازديد عيني، آزمون
است، بايد به صورت گزارشي تنظيم و در پرونده نگهداري ساختمان بايگاني شود. در اين گزارش 

  بايد موارد زير ثبت شوند:
  كليه بازديدهاي عيني انجام شده. -الف
 هاي انجام شده و نتايج آن. آزمون -ب

  شرح كليه نواقص مشاهده شده.  -پ
 شرح عمليات مربوط به رفع نواقص. -ت
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  نهايي عمليات بازرسي بايد به صورت گزارش ثبت و در پرونده نگهداري بايگاني شوند.  نتيجه
هاي عنوان شده در اين فصل بايد توسط افراد حقيقي يا  كليه عمليات مربوط به بازرسي تبصره:

  ها به تأييد مقام مسئول مقررات رسيده باشد، انجام شود. حقوقي ذيصالح كه صالحيت آن
  

  هاي هشداردهنده گذاري و نصب اطالعيه نشانه  7-10- 22
در تأسيسات برقي بايد در نقطه شروع هر تأسيسات يا انشعاب، در كليه نقاط اتصال به الكترودهاي 

هاي هادي بيگانه و در كليه نقاطي كه از وسائل حفاظت جريان باقيمانده  ها و بدنه زمين و همبندي
ار دهنده، از جنسي كه داراي دوام كافي باشد، نصب هاي هشد ها و پالك شود، اطالعيه استفاده مي

  شود.
  

  دوره تناوب بازرسي  7-11- 22
باشد. براي مواردي  1-7-22ها بايد مطابق جدول  دوره تناوب بازرسي تأسيسات برقي در ساختمان
بار بازرسي انجام شود. در تأسيسات برقي بايد توجه  كه در جدول ذكر نشده بايد ساالنه حداقل يك

توان تأسيسات را به مدت طوالني رها كرده و مورد بازديد قرار نداد، چرا كه  يداشت كه نم
فرسودگي ناشي از گذشت زمان ممكن است آثاري در آن ايجاد كند و خطرآفرين شود. در اين 

هاي مختصري به عمل آورده شود. ولي  تر، بازرسي هاي تناوب كوتاه تأسيسات الزم است در دوره
ها كمك گرفته شود بلكه افراد  الزم نيست از افراد متخصص و يا انجام آزمونبراي اين بازديدها 

توانند از عهده كار برآيند.  آشنا به امور برقي و حتي افراد عادي كه دانايي فني اندكي دارند نيز مي
  بديهي است چنانچه مشكلي وجود داشته باشد، افراد متخصص بايد به آن رسيدگي كنند. 

  
  يكي با كاربرد عموميتجهيزات الكتر  7-12- 22

ها به طـور   به دليل اهميت ويژه و استفاده متداول برخي از تجهيزات الكتريكي بازرسي مربوط به آن
  اختصاصي ارائه شده است.
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  تابلوهاي برق  7-12-1- 22
  بازرسي مربوط به تابلوهاي برق به شرح زير بايد انجام شود:

  سازنده كنترل شود.سالم بودن بدنه، درب و سازه تابلو مطابق با توصيه  -الف
برق، فضاي داخل تابلو با استفاده از مكنده از غبار و ذرات خارجي تميز شود. به درحالت بي -ب

كاري، چون ممكن است باعث نفوذ و ماندگاري ذرات  كارگيري هواي فشرده جهت انجام تميز
مانده در  شود. هرگونه آلودگي باقي خارجي در عايق بندي تجهيزات برقي شود، توصيه نمي

  هاي توصيه شده زدوده شود. داخل تابلو بايد با استفاده از پارچه بدون پرز آغشته به محلول
هاي هواكش از وجود گرد و خاك و آلودگي تميز شده و مانعي  هاي هوا و شبكه تمامي دريچه -پ

  ها نباشد. در مقابل آن
زرسي قرار گرفته و در صورت نياز، بندي و گلند، اين اجزاء مورد با درصورت وجود واشرهاي آب -ت

  تعمير يا تعويض شوند.
در صورت نصب گرمكن در تابلو، اين وسيله بايد تميز شده و به منظور اطمينان از صحت  -ث

  عملكرد آن آزمايش شده و قطعات معيوب گرمكن تعمير يا تعويض شوند.
  مات فيزيكي ديگر بازديد شوند.ها از نظر ترك، شكستگي يا صد ايزوالتورها و نگهدارنده هادي  - ج
ها و قطعات اتصال دهنده از نظر خرابي، خوردگي يا دماي زياد كنترل شوند.  تمامي پيچ و مهره  - چ

ها و قطعات اتصال دهنده اطمينان حاصل شود. اتصال بين مس و آلومينيوم  از محكم بودن پيچ
و تمامي اتصاالت مسي آلومينيمي موجود در تابلوها بايد از نظر تركيب گالوانيك كنترل شده 

  با تركيبات آنتي اكسيد محافظت شوند.
  هاي موجود در تابلو از نظر ترك، شكستگي، داغ شدن و تميزي كنترل شوند. هادي  - ح
  

  هاي حفاظتي رله  7-12-2- 22
ها بايد طي برنامه منظمي به طور ساليانه انجام گيرد. وضعيت فيزيكي  نگهداري، تست و بازرسي رله

ها و استحكام محل استقرار بايد كنترل  ها و كنتاكت لقات شامل فنر مارپيچ، فاصله ديسكرله و متع
  ها انجام شود. هاي الكتريكي مطابق توصيه سازنده يا استانداردهاي مربوطه بر روي رله شده و تست
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  كليدهاي اتوماتيك  7-12-3- 22
ها با استفاده از  بندي هاي كليد از محل خارج شده و تميز شود. عايق هاي مابين تيغه حائل -الف

ها از نظر پديده كرونا، قوس الكتريكي،  بندي مكش و يا پارچه بدون پرز تميز شود. عايق
  صدمات حرارتي يا فيزيكي بازديد شوند.

ها اطمينان حاصل شود. فشار فنر  ها، كنترل شده و از تميز بودن و تنظيم آن كنتاكت -ب
كليد با دست بسته و باز شده تا از فشار فنرها،  ها با مشخصات سازنده كنترل شود. كنتاكت

  ها اطمينان حاصل شود. ها و همزمان بسته شدن آن تنظيم بودن كنتاكت
  ها با استفاده از الكل و پارچه نرم تميز شوند. كنتاكت  -پ
  

  كابل، كانال و باس داكت  7-12-4- 22
هداري باشد، بايد قبل ها در حين عمليات نگ ها در صورتي كه نياز به لمس يا حركت آن كابل -الف

  برق شوند.  هر اقدامي حتماً بي از
ها از نظر زاويه خمش، صدمات فيزيكي، كشيدگي  كشي يا داخل منهول، كابل در مسير كابل -ب

جايي، ترك، اتصال زمين و استحكام بست و نگهدارنده و  بيش از حد، نشت روغن، جابه
  همچنين پوسيدگي، مورد بازديد قرار گيرند.

  هاي ناشي از لرزش كنترل شود. از نظر پوسيدگي و آسيب هاي كانال كابل پايه و نگهدارنده  -پ
قبل از اقدام به بازديد باس داكت، پوشش نقاط اتصال در طول مسير باس داكت برداشته شده   -ت

  گيري حرارتي در تمام طول آن در زير بار مهيا باشد. هزتا امكان اندا
زمين نمودن باس داكت، تمامي اتصاالت از نظر استحكام و همچنين داغ برق كردن و پس از بي -ث

شدن بيش از حد، خوردگي، قوس الكتريكي يا هر شكل ديگري از خرابي كنترل شوند. 
  اتصاالت كثيف، تميز و اتصاالت ضعيف، با گشتاور مناسب محكم شوند.

  
  ترانسفورماتور  7-12-5- 22

رجه حرارت بايد به صورت منظم ثبت شوند. مقادير اطالعات تراسفورماتور مانند ولتاژ، جريان و د
ماكزيمم يا خطاهاي احتمالي نيز قبل از تنظيم مجدد بايد ثبت شود. ثبت منظم اطالعات 
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ترانسفورماتور به صورت هفتگي قبل از اضافه كردن بارهاي جديد به آن موردنياز بوده و بايد مورد 
  بررسي قرار گيرد.

  ترانسفورماتور خشك -الف
ها از وجود گرد و  ها، اتصاالت و عايق د از قطع برق و زمين كردن ترانسفورماتور، تمامي كويلبع

خاك و ذرات آلوده با استفاده از مكنده گرد و غبار تميز شوند. ترانسفورماتور از نقطه نظر داغ شدن 
 يني قرارزياد، قوس الكتريكي، قطعات ضعيف، شكستگي و يا هر شرايط غير عادي ديگر مورد بازب

ها از وجود گرد و خاك و كثيفي پاك شده و تمامي هواخورها از موانع احتمالي  گيرد. محفظه و بدنه
سازي شوند. در صورت وجود فن دمنده، اين وسيله بايد ازنظر كاركرد، كنترل شده و در صورت  پاك

يب توان به عنوان هاي مقاومت عايقي، جذب دي الكتريكي و ضر كاري شود. انجام آزمون نياز روغن
مخرب، جهت ارزيابي شرايط عايقي ترانسفورماتور در طول زمان و به صورت منظم  هاي غير آزمون

بندي  توان قبل از معيوب شدن كامل عايق ها مي شود. با ثبت و نگهداري نتايج اين آزمون توصيه مي
  برد. و از كار افتادن سيستم به اين نقيصه پي

  ني ترانسفورماتور روغ  -ب
برداري شده و از نظر شكست عايقي، اسيدي بودن،  از روغن ترانسفورماتور بايد به طور ساالنه نمونه

رنگ، ضريب توان و پليمريزاسيون آزمايش شود. آناليز گاز محلول در روغن توسط آزمايشگاه داراي 
ثبت شده تا سابقه صالحيت معتبر، سالي يك بار انجام شود. نتايج اين آزمايشات بايد به طور منظم 

  تغيير خواص روغن ترانسفورماتور همواره در دسترس باشد.
ها، ايزوالتورها و  هاي ترانسفورماتور از نظر نشت روغن بازرسي شوند. كليه بوشينگ تانك و بوشينگ

گيرها از نظر وجود قطعات معيوب يا شكسته، عالئم قوس الكتريكي، گرم شدگي زياد يا ترك  جرقه
ها به  سازي شوند. اتصاالت تمام هادي رل شده و از وجود هرگونه گرد و غبار پاكخوردگي كنت

  ترانسفورماتور به دقت بازرسي شده و در صورت مشاهده ضعف با گشتاور مناسب آچاركشي شوند.
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  باطري و شارژر باطري  7-12-6- 22
  باطري -الف

تميز شده و آچاركشي  سطوح باطري از هرگونه گرد و غبار به طور كامل پاك شود. تمامي اتصاالت
هاي باطري با استفاده از محلول آب و جوش شيرين از وجود هرگونه خوردگي  شوند. ترمينال

هاي باطري  هاي سرب اسيد، سطح و چگالي نسبي الكتروليت در سلول سازي شوند. در باطري پاك
باطري است و  ها حاكي از وجود سلول خراب در واحد بين سلول 50بازرسي شوند. اختالف بيش از 

  بايد اصالح يا تعويض شود.
  شارژر باطري  -ب

گيري  ها بايد گرد سطوح شارژر بايد از هرگونه گرد و غبار به طور كامل تميز شود. تمامي دريچه
ها و اتصاالت آچاركشي شوند. سالم بودن  ها اطمينان حاصل شود. ترمينال شده و از باز بودن آن

و ديگر نشانگرها كنترل شوند. يكي از عوامل پايين بودن سطح ها  هاي سيگنال ها، چراغ رله
  هاي باطري، سريع عمل نمودن و تنظيم نبودن شارژر است كه بايد تنظيم شود. الكتروليت در سلول

  
  موتورهاي الكتريكي  7-12-7- 22

هاي بازرسي و آزمون دقيق بوده و توسط افراد  نگهداري موتورهاي الكتريكي بايد بر اساس روش
ام شود. عمليات تعمير و نگهداري كه بايد بر روي موتور انجام شود در سه حالت، متخصص انج

  شود. مي هاي زماني مختلف انجام  نصب و در حال كار، نصب و بي بار و بازديد اساسي بوده و در دوره
  نصب و در حال كار -الف

  گيرد، به صورت زير است: عملياتي كه با موتور كوپله شده با بار انجام مي
  بار. ماه يك 6بازديد ظاهري، هر  -1
  بار. ماه يك 6ها، هر  گيري دماي ياتاقان و سيم پيچ اندازه -2
  بار. ماه يك 6گيري و كنترل لرزش، هر  اندازه -3
  بار. ماه يك 12آزمايش روغن، هر  -4
  بار. ماه يك 12جريان الكتريكي، هر  - 5
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  بار نصب و بي -ب
  گيرد، به صورت زير است: دار نيست انجام مي كه برق عملياتي كه با موتور كوپله شده

  بار. ماه يك 12گيري مقاومت عايقي، هر اندازه -1
  بار. ماه يك 12شاخص پالريزاسيون، هر  -2
  بار ماه يك 12ها، هر  مقاومت اهمي سيم پيچ -3
  بازديد اساسي -پ

براي آن نياز به پياده گيرد و ممكن است  عملياتي كه طي يك دوره تعميرات اساسي انجام مي
  كردن موتور از كوپلينگ باشد، به صورت زير است:

 بار. ماه يك 60هر  مقاومت عايقي ياتاقان، -1

 بار. ماه يك 60هر  گيري صحت عملكرد شافت، اندازه -2

 بار. ماه يك 60هر  گيري محل استقرار ياتاقان، بازديد و اندازه -3

 بار. ماه يك 60هر  بازديد ظاهري استاتور، -4

 بار. ماه يك 60هر  زديد ظاهري روتور و شفت،با - 5

 بار. ماه يك 60هر  كاري، خشك كردن (گرم كردن) و جال دادن، تميز -6

 بار. ماه يك 60هر  مقاومت عايقي، -7

 بار. ماه يك 60هر  شاخص پالريزاسيون، -8

 بار. ماه يك 60هر  ها، مقاومت اهمي سيم پيچ -9

 بار. ماه يك 60هر  آزمايش صاعقه، - 10

 بار. ماه يك 60هر  روتور، باالنس بودن -11

 بار. ماه يك 60هر  تلفات هسته روتور و استاتور، -12

 بار. ماه يك 60هر  هاي روتور، كنترل شكستگي ميله -13

  بار. ماه يك 60هر  گيري لرزش،باري و اندازهآزمايش موتور در حالت بي - 14
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  دوره تناوب بازرسي 1- 7-22جدول شماره  

 ه تناوبزمان دور شماره بند موضوعشماره

  بار ساالنه يك  1-12-7-22  تابلوهاي برق  1

  بار ساالنه يك  2-12-7-22  هاي حفاظتي رله  2

  بار ساالنه يك  3-12-7-22  كليدهاي اتوماتيك  3

  بار ساالنه يك  4-12-7-22  كابل، كانال و باس داكت  4

  بار ساالنه يك  5-12-7-22  ترانسفورماتور  5

  بار ساالنه يك  6-12-7-22  باطري و شارژر باطري  6

7  

موتورهاي 
الكتريكي در 
حالت نصب و 
  در حال كار

  بازديد ظاهري

  الف- 22-7-12-7

  بار ماه يك 6هر 

  بار ماه يك 6هر  ها پيچ سيم گيري دماي ياتاقان و اندازه

  بار ماه يك 6هر   گيري و كنترل لرزش اندازه

  بار ساالنه يك  آزمايش روغن

  بار ساالنه يك  جريان الكتريكي

8  

موتورهاي 
الكتريكي در 
حالت نصب و 

  بار بي

  گيري مقاومت عايقي اندازه

  ب- 22-7-12-7

  بار ساالنه يك

  بار ساالنه يك  شاخص پالريزاسيون

  بار ساالنه يك  ها پيچ مقاومت اهمي سيم

  هر پنج سال  پ- 7-12-7-22  بازديد اساسي موتورهاي الكتريكي  9
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  ها تأسيسات گازرساني ساختمان  8- 22
  

  كليات  8-1- 22
ها ممكن است به داليل مختلفي از جمله، خوردگي، فرسودگي،  تأسيسات گاز داخل ساختمان

تغييرات، تعميرات ساختماني و تخريب، دچار نقص شده و باعث وقوع حوادثي مانند گاز گرفتگي، 
اي ناشي از آن شده و ايمني ساكنين را به ه ايجاد حريق و انفجار، آلودگي محيط زيست و مسمويت

ها بايد هنگام  رو كليه تأسيسات و تجهيزات گازسوز نصب شده در ساختمان مخاطره اندازند. از اين
ها اطمينان  هاي زماني مشخص، مورد بازرسي قرار گرفته و از ايمن بودن آن برداري، در دوره بهره

  حاصل شود.
لزاماتي است كه بايد براي جلوگيري از بروز خطرات مختلف، در هدف اين فصل تعيين حداقل ا    

  ها، رعايت شود. برداري از تأسيسات گازرساني ساختمان زمان بهره
  

  بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان  8-2- 22
ها و  كشي گاز و تجهيزات نصب شده در ساختمان مسئول نگهداري ساختمان بايد شبكه لوله

واري بازديد نموده و از سالمت عملكرد اجزا و متعلقات به كار رفته، ها را به صورت اد محوطه آن
عدم وجود نشتي و تغييرات بدون مجوز، اطمينان حاصل نمايد و گزارش آن را در پرونده نگهداري 

  ساختمان ثبت و بايگاني نمايد.
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  ها و متعلقات دودكش  8-2-1- 22
ازرسي قرار گيرد. مسئول دودكش وسايل گازسوز و متعلقات آن بايد به صورت مداوم مورد ب

نگهداري ساختمان بايد حداقل هر سه ماه يك بار و در مواقعي كه تغييرات شديد جوي مانند 
كاهش يا افزايش شديد دماي هوا، باد شديد يا طوفان، رخ دهد، از دودكش، محل اتصال دودكش به 

مجراي دودكش، سالم بودن  دستگاه گازسوز، مسير عبور، اتصاالت و كالهك آن بازديد و از باز بودن
مسير، دودبند بودن اتصاالت و محل اتصال به دستگاه گازسوز و نصب و سالم بودن كالهك، 
اطمينان حاصل نمايد و در صورت مناسب نبودن وضعيت دودكش و متعلقات آن، اقدام الزم در 

تهيه و در پرونده  ها، گزارشي ارتباط با اصالح را انجام داده و پس از حصول اطمينان از صحت آن
  مربوط به نگهداري ساختمان ثبت و بايگاني نمايد. 

  
  مجاري تهويه  8-2-2- 22

مجاري تهويه بايد به صورت مداوم مورد بازرسي قرار گيرد. مسئول نگهداري ساختمان بايد حداقل 
بار و در مواقعي كه تغييرات شديد جوي مانند كاهش يا افزايش شديد دماي هوا، باد هر سه ماه يك

ها اطمينان حاصل  يد يا طوفان، رخ دهد، نسبت به بازرسي مجاري تهويه اقدام و از باز بودن آنشد
نمايد و در صورت مناسب نبودن وضعيت، بايد اقدام الزم در ارتباط با اصالح را انجام داده و پس از 

ن بايگاني ها، گزارشي را تهيه و در پرونده مربوط به نگهداري ساختما حصول اطمينان از صحت آن
  نمايد.

  
  تجهيزات گازسوز ثابت  8-2-3- 22

هايي هستند كه در زمان  گاز، آبگرمكن و ساير دستگاه تجهيزات گازسوز ثابت وسايلي مانند اجاق
اند. تجهيزات گازسوز ثابتي كه داراي دودكش  برداري در محل خود به صورت ثابت نصب شده بهره
مواقعي كه تغييرات شديد جوي مانند كاهش يا باشند بايد حداقل هر سه ماه يك بار و نيز در  مي

افزايش شديد دماي هوا، باد شديد يا طوفان، رخ دهد، توسط مسئول نگهداري ساختمان مورد 
ها بايد از نظر صحت عملكرد، تناسب با فضاي محل  بازديد قرار گيرد. اين تجهيزات و متعلقات آن

ها كه  ير تجهيزات گازسوز ثابت و متعلقات آننصب، نشتي و عدم ايجاد آاليندگي، كنترل شوند. سا
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بار از نظر صحت عملكرد، نشتي، عدم ايجاد  ، بايد هر شش ماه يك  نيازي به دودكش ندارند
آاليندگي و تناسب با فضاي محل نصب، مورد بازديد قرار گيرند. گزارش كليه بازديدها بايد در 

 پرونده نگهداري ساختمان بايگاني شود.

  
  ازسوز فصليتجهيزات گ  8-2-4- 22

هاي خاصي از سال مورد  تجهيزات گازسوز فصلي وسايلي مانند بخاري هستند كه در دوره
ها بايد از نظر صحت عملكرد، عدم ايجاد  گيرند. اين تجهيزات و متعلقات آن برداري قرار مي بهره

نگام برداري و ه اندازي، بهره آاليندگي و نشتي، ساالنه حداقل سه بار، در زمان نصب و راه
آوري، توسط مسئول نگهداري ساختمان بازديد شوند. عالوه بر اين تجهيزات بايد هنگام  جمع

گونه اشكال يا عدم كاركرد مناسب،  تغييرات شديد آب و هوايي كنترل شوند. در صورت وجود هر
تجهيزات بايد توسط افراد داراي صالحيت معتبر تعمير شوند. مسئول نگهداري ساختمان در هر 

ره بازديد بايد پس از حصول اطمينان از صحت عملكرد تجهيزات، گزارشي تهيه و در پرونده دو
  مربوط به نگهداري ساختمان بايگاني نمايد.

  
آوري تجهيزات گازسوز بايد انتهاي شير مصرف توسط درپوش فوالدي مسدود  هنگام جمع :1تبصره

  بند شود. و آب
ازسوز گرمايشي فصلي و دودكش و متعلقات مربوط مجاري تهويه محل نصب تجهيزات گ :2تبصره

  به وسايلي كه داراي دودكش باشند، بايد در كليه مراحل بازديد دستگاه، كنترل شوند.
  

  هاي گاز شيلنگ  8-2-5- 22
هاي رابط بين شير  مسئول نگهداري ساختمان بايد در هر مرحله بازرسي تجهيزات گازسوز، شيلنگ

ها اطمينان حاصل  قرار داده و از عدم نشتي و سالم بودن آن مصرف تا وسيله گازسوز را مورد بازديد
نمايد. در صورت وجود هر گونه اشكال ظاهري مانند ترك و يا شكنندگي بايد شيلنگ رابط تعويض 

هاي مخصوص گاز بايد هر پنج سال با شيلنگ نو و مخصوص گاز تعويض شوند.  شود. شيلنگ
  هاي مستعمل مجاز نيست. استفاده از شيلنگ
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  كشي گاز لوله  8-2-6- 22
بار به صورت ظاهري مورد بازديد  كشي گاز را ساالنه حداقل يك مسئول نگهداري ساختمان بايد لوله

  زدگي، پوسته شدن يا كنده شدن رنگ را برطرف نمايد. قرار داده و هر گونه عيب ظاهري مانند زنگ
ست مورد بازديد قرار گرفته و ها كه به صورت روكار ا كشي توكار بايد انتهاي لوله براي لوله تبصره:

  در صورت وجود عيب ظاهري، برطرف شود.
يابي مطابق مبحث هفدهم مقررات ملّي  ها بايد با استفاده از تجهيزات و روش نشت كشي كليه لوله

يابي بايد از محلول آب و صابون  بار مورد آزمايش نشتي قرار گيرند. براي نشت ساختمان، ساالنه يك
  ستشويي استفاده شود.يا آب و مايع د

وجه مجاز  : تحت فشار قرار دادن لوله گازدار با هوا يا اكسيژن براي پيدا كردن نشتي به هيچتبصره
  نيست و بايد با استفاده از گاز نيتروژن يا گازهاي خنثي استفاده شود.

  
  شيرها  8-2-7- 22

ي آزمايش شوند و كليه شيرهاي مورد استفاده در شبكه گاز بايد حداقل ساالنه يك بار از نظر نشت
  ها بررسي شود. در صورت بروز نشتي بايد شير تعويض شود. وضعيت ظاهري آن

  
  كنندة فشار گاز كنتور و تنظيم  8-2-8- 22

بار بازديد شده و در محل خود محكم نصب باشند،  بايد ساالنه يك كنندة فشار گاز كنتور و تنظيم
مسئول نگهداري ساختمان بايد از د. عالوه بر آن كنتور گاز بايد در وضعيت تراز قرار داشته باش

شركت گاز ناحيه اطالع   در صورت مشاهده هرگونه اشكال بهها نگهداري الزم را به عمل آورده و  آن
  د.ده
  

  )بعد از كنتورشير (شير اصلي گاز  8-2-9- 22
بار بازديد كرده و وضعيت  مسئول نگهداري ساختمان بايد شير اصلي گاز را حداقل ساالنه يك

عملكرد آن را كنترل كند و از وجود پالك مشخصات كنار آن كه تعيين كننده  ظاهري، نشتي و
  اطمينان حاصل نمايد. واحد مربوط به آن شير است،
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  اتصال زمين  8-2-10- 22
مسئول نگهداري ساختمان بايد طي  منظور اتصال زمين استفاده شود.  كشي گاز نبايد به از لوله

گاز را بررسي نمايد و در صورت وجود  كشي اي سه ماهه، اتصال الكتريكي لوله بازديدهاي دوره
  هرگونه اتصال الكتريكي نسبت به برطرف نمودن آن توسط افراد ذيصالح اقدام نمايد.

  
  كشي گاز ساختمان نقشه چون ساخت لوله  8-2-11- 22

كشي گاز  ساخت لوله  ها بايد يك نسخه از نقشه چون و مجموعهها  (يا مالكين) ساختمان مالك
ساختمان و محوطه را به مسئول نگهداري ساختمان تحويل دهد. مسئول نگهداري ساختمان 

مسيرهاي عبور كشي گاز ساختمان و محوطه را براي آگاهي از  موظف است نقشه چون ساخت لوله
ه نگهداري ساختمان بايگاني نمايد. هرگونه تغيير در در پروندلولة گاز داخل يا خارج از ساختمان 

كشي گاز در دوره نگهداري بايد با رعايت شرايط آسايش و ايمني ساكنين  تجهيزات گازرساني و لوله
ي ساختمان باشد. مسئول و اخذ مجوز از مراجع ذيصالح بوده و بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملّ

ساخت تغييرات را تهيه و در پرونده نگهداري ساختمان  نگهداري ساختمان موظف است نقشه چون
  بايگاني نمايد.

  
  بازرسي توسط بازرس  8-3- 22

هاي  ها بوده و در دوره گاز طبيعي ساختمان كشي بازرس بايد داراي صالحيت طراحي و نظارت لوله
و  ، اجزا و متعلقات، تجهيزات كشي گاز ساختمان از كل لوله 4-8-22زماني تعيين شده مطابق بند 

ساخت، از صحت  عمل آورد و ضمن مطابقت شبكه گاز با نقشه چون  هاي گازسوز بازديد به دستگاه
(آزمون نشتي طبق  عملكرد شبكه گاز و تجهيزات مربوطه از نظر وضعيت ظاهري، عدم وجود نشتي

مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان)، عدم ايجاد آاليندگي محيط زيست، سالم و باز بودن 
ها و متعلقات مربوطه، سالم و باز بودن مجاري تهويه هوا و ساير متعلقات و تجهيزات مرتبط  دودكش

نصب شده، عدم تغييرات مغاير با الزامات مجموعه مباحث مقررات ملّي ساختمان و رعايت موارد 
ايمني الزامات اين مبحث و مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان اطمينان حاصل نموده و گزارش 

بي تهيه و اصل آن را به مراجع ذيصالح و رونوشت آن را به مسئول نگهداري ساختمان جهت مكتو
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ثبت و بايگاني در پرونده نگهداري ساختمان تحويل دهد. در صورت وجود هر گونه مغايرت با 
الزامات اين مبحث و مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان يا اشكال در سيستم، بازرس بايد 

مراجع ذيصالح براي اقدام بعدي اعالم نموده و يك نسخه از رونوشت آن را به  گزارش آن را به
  مسئول نگهداري ساختمان براي اصالح تحويل نمايد. 

مسئول نگهداري ساختمان موظف است بالفاصله پس از دريافت رونوشت، نسبت به اصالح  :1تبصره
مقررات ملّي ساختمان موارد مغاير اقدام نموده و پس از اصالح مطابق مبحث هفدهم 

مراتب را جهت انجام بازرسي به مراجع ذيصالح اعالم نمايد. مسئول نگهداري ساختمان 
  ها را فراهم نمايد. بايد در زمان بازرسي شرايط الزم براي انجام بازرسي

هايي را مشاهده نمود كه سبب سلب آسايش،  چنانچه بازرس در زمان بازرسي مغايرت :2تبصره
يمني ساكنين ساختمان يا مجموعه باشد بايد گزارشي را به مراجع ذيصالح بهداشت و ا

  براي اقدام اضطراري ارائه نمايد.
  

  دوره تناوب بازرسي  8-4- 22
هاي مشمول اين مقررات دو سال  كشي گاز براي كليه ساختمان دوره تناوب بازرسي شبكه لوله

شي گاز، سيستم بايد بازديد شده و ك باشد. عالوه بر آن در صورت هر گونه تغيير در شبكه لوله مي
  تأييديه صحت عملكرد آن صادر و در پرونده نگهداري ثبت و بايگاني شود. 

  
  كشي گاز تعميرات و تغييرات شبكه لوله  8-5- 22

كشي گاز ساختمان و تجهيزات نصب شده مرتبط، با مسئول  مسئوليت نگهداري از شبكه لوله
كشي گاز ساختمان نياز به تعميرات يا تغييرات  نگهداري ساختمان است و چنانچه در شبكه لوله

قبل باشد، بايد مطابق مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان عمل شود. مسئول نگهداري ساختمان 
اطالع شركت   بهرا كشي گاز ساختمان بايد مراتب  از انجام هرگونه تعمير يا تغيير در سيستم لوله

  نمايد.اخذ را وز الزم مج ،گاز ناحيه مربوطه رسانده و طبق ضوابط
 ،كشي گاز طبيعي هستند هايي كه داراي لوله در ساختمانمسئول نگهداري ساختمان بايد  تبصره:

اهش سطح كم شدن فضا يا مسدود يا ك منجر به ات ساختماني كههرگونه تغييرقبل از انجام 
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از مراجع  ، مجوز الزم رابيني شده براي تأمين هواي مورد نياز احتراق شود پيش مجاري
  ذيصالح دريافت نمايد.

  
  ايمني دوره بهره برداري  8-6- 22

هاي ايمني استفاده از گاز طبيعي را  كليه ضوابط و دستورالعملمسئول نگهداري ساختمان بايد 
  . رعايت نمايد مطابق مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان

ي ايمني) مبحث مسئول نگهداري ساختمان بايد يك نسخه از بخش پيوست يك (راهنما تبصره:
  .هفدهم مقررات ملّي ساختمان را تهيه نموده و در اختيار ساكنين هر واحد مسكوني قرار دهد

  
  تخريب و نوسازي ساختمان  8-7- 22

مسئول نگهداري ساختمان بايد قبل از اقدام به تخريب و نوسازي ساختمان، شركت گاز ناحيه را 
  كشي گاز اقدام نمايد. هآوري لولمطلع نموده و پس از اخذ مجوز، نسبت به جمع

  
  كشي گاز ساختمان صدمات وارده به شبكه لوله  8-8- 22

بايد  مسئول نگهداري ساختمان، شود آسيب وارد كشي گاز ساختمان شبكه لوله  كه به در صورتي
زمان قطع شركت گاز ناحيه اطالع دهد و تا  به از طريق شير اصلي قطع ورا گاز جريان  بالفاصله

روي  قفلي در موارد اضطراري بستن شير .و خارج ساختمان را كنترل نمايد كامل گاز، ايمني داخل
  .استعلمك مجاز 

 برطرف نمودن صدمات وارده به شبكه لوله كشي گاز،بايد براي  مسئول نگهداري ساختمان تبصره:
  از طريق افراد حقيقي يا حقوقي ذيصالح اقدام نمايد.

  
  نبازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختما  8-9- 22

يا منظور اجرا   بريدن، شكافتن يا سوراخ كردن بهتخريب، ساختمان كه بر اثر يك از اجزاي هر  
كشي  يا آسيب ببيند، بايد پس از خاتمه لوله هكشي گاز ساختمان، ضعيف شد شبكة لولهتعميرات 
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  د.شوبازسازي  ،خطر حالت ايمن و بي  شده و به تعمير و تقويت، گاز
  

  نشت گاز   8-10- 22
از طريق افراد  بايد ود نشتي در شبكه گاز ساختمان، مسئول نگهداري ساختماندر صورت وج

ذيصالح جهت برطرف نمودن نشتي اقدام نمايد. عالوه بر آن در موارد نشت گاز اقدامات فوري و 
  زمان ذيل بايد انجام شود: هم

  اطاق، ساختمان و يا محوطه آلوده به گاز از كليه ساكنين آن تخليه شود. -
است، باز و توسط حوله مرطوب جريان خروج  هاي محلي كه گاز در آن جمع شده  پنجره درها و -

  گاز تسريع شود.
از هرگونه امكانات بايد براي از بين بردن كليه منابع توليد احتراق استفاده شود. كشيدن سيگار،  -

است.  ها ممنوع روشن كردن كبريت، قطع و وصل كليدها و وسايل برقي يا باز كردن در كوره
درصورت امكان، جريان اصلي برق از محل دورتري قطع شده تا كليدهاي خودكار برقي نيز در 

  محوطه خطرناك نتوانند عمل نمايند.
  جريان گاز به محوطه مربوطه قطع شود. -
  هاي مجاور نيز از نظر آلوده شدن به گاز بازرسي شود. ساختمان -
 .ي گاز ايران اطالع داده شودمراتب به شركت ملّ -

  
  قطع جريان گاز  8-11- 22

قبل از قطع جريان گاز ساختمان، جز در مواقع اضطراري، تمام  بايدمسئول نگهداري ساختمان 
  كنند، مطلع نمايد. مصرف كنندگاني را كه از آن شبكه استفاده مي
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  حفاظت در برابر حريق 9- 22
  

  كليات  9-1- 22
برداري مناسب از تأسيسات و تجهيزات  اين فصل حداقل الزاماتي را كه به منظور نگهداري و بهره

كند. نگهداري  بيني شده است را تعيين مي ها نصب يا پيش حفاظت مقابل حريق در ساختمان
و احتمال بروز خطا، خرابي يا ها شده  مناسب از تجهيزات نصب شده سبب افزايش طول عمر آن

رو با انجام تمهيدات الزم در زمان  دهد، از اين عملكرد نامناسب را در مواقع اضطراري كاهش مي
  توان به اين اهداف دست يافت. اي مي هاي دوره برداري و بازرسي بهره

  
  الزامات عمومي  9-2- 22

مباحث مقررات ملّي ضوابط و مقررات حفاظت در مقابل حريق بايد مطابق الزامات مجموعه 
نشاني براي كليه  ساختمان به ويژه مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان و قوانين سازمان آتش

  هاي مندرج در قانون نظام مهندسي رعايت شود.  هاي با كاربري ساختمان
  

  بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان  9-3- 22
ساختمان در مقابل حريق ها و تجهيزات مرتبط با حفاظت  به منظور مشخص كردن وضعيت بخش

هاي متناوب انجام شود. مسئول نگهداري ساختمان بايد حداقل هر سه ماه يك بار نسبت  بايد بازديد
ها اقدام و نتايج حاصل از بازديد را ثبت و در پرونده نگهداري  به كنترل و بازديد از ساختمان

ول ايمني و الزامات مباحث ساختمان بايگاني نمايد. در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با اص
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مقررات ملّي ساختمان، مسئول نگهداري ساختمان بايد موارد را گزارش و نسبت به اصالح از طريق 
هاي مختلف توسط مسئول نگهداري ساختمان شامل موارد  افراد ذيصالح اقدام نمايد. بازديد قسمت

  شود. ها نمي زير است ولي محدود به آن
دهد بايد  هايي كه مسئول نگهداري ساختمان به صورت ادواري انجام ميعالوه بر بازديد تبصره:

سوزي و هرگونه تعمير، تغيير يا اشكال پيش آمده، سيستم به طور كامل  پس از بروز آتش
  هاي آن اطمينان حاصل شود. مورد بازديد واقع شده و از صحت عملكرد كليه بخش

  
  قابليت دسترسي  9-3-1- 22

ها باشد. فضاي  نشاني و وسائل مورد نياز آن براي مأموران آتشهر ساختمان بايد قابل دسترسي 
اطراف ساختمان و مسيرهاي دسترسي همواره بايد باز باشد و مسئول نگهداري ساختمان بايد از باز 

ها اطمينان حاصل نمايد. بايد در اين ارتباط كنترل و در صورت عدم وجود شرايط كافي،  بودن آن
ايد هشدارهاي الزم را با نصب تابلويي كه در معرض ديد كليه ساكنين مسئول نگهداري ساختمان ب

  باشد، بدهد. 
  

  تحمل بار محل تردد اتومبيل  9-3-2- 22
ها وجود  نشاني در محوطه آن هائي كه داراي محوطه باز بوده و امكان ورود ماشين آتش در ساختمان

هاي سنگين از نظر  اشينهاي دسترسي براي اطمينان از تردد ايمن م دارد، بايد كف محوطه و راه
  تحمل بار بررسي و كنترل شود.

  
  هاي ارتباطي محوطه پلكان، و راه  9-3-3- 22

  هاي ارتباطي بايد مطابق موارد ذيل كنترل شود:  محوطه پلكان و راه
  هاي خروجي آن بايد كامالً باز و قابل دسترسي باشد. معابر دسترسي به دهليز پلكان و راه -الف
هاي ورود در هر طبقه به  رار در داخل ساختمان واقع است، بايد دربدر مواردي كه پلكان ف -ب

  (آسان بازشو و خود بست). آساني بازشده و خود به خود بسته شوند
  رسد كنترل شود. هاي پلكان فرار به آن مي بايد ايمني مكاني كه راه -پ
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عملكرد تهويه مكانيكي و فشار مثبت هوا در دهليز پلكاني كه به هواي باز ارتباط ندارند، كنترل  -ت
  شود.

  
  هاي اعالم حريق سيستم  9-3-4- 22

ها بايد براي موارد زير بازرسي و كنترل شوند و اطمينان  هاي اعالم حريق و متعلقات آن سيستم
  باشند: حاصل شود كه عملكرد الزم و كافي را در موارد ضروري دارا

  كليه دتكتورها. -الف
 ها. كليه شستي -ب

  آژيرها. كليه -پ
  هاي كنترل شونده از راه دور. چراغ -ت
  هاي سيستم اضطراري. باطري -ث
  ها و ساير اجزا و متعلقات سيستم. ها و سيم هاي مختلف مدارهاي ارتباطي اعم از كابل بخش - ج
  

  ساختمان نشاني آتش آب شبكه  9-3-5- 22
ها  رسي و نسبت به صحت عملكرد آننشاني ساختمان بازر مورد شبكه آب آتشموارد زير بايد در 

  اطمينان حاصل شود.
  عملكرد پمپ و متعلقات برقي و مكانيكي افزايش فشار. -الف
        رساني، خشك و تر. هاي آب شبكه لوله  -ب
و  زدگي خمخزن ذخيره آب از نظر حجم آب موجود، پوسيدگي، نشتي و حفاظت در برابر ي    -پ

  .به آن طبوها، شيرها و اتصاالت مر كنترل لوله
نشاني از نظر ظاهري، باز و بسته شدن درب و وجود كليد در محل  هاي آتش كنترل جعبه -ت

  هاي شيلنگ توزيع آب و اتصاالت مربوطه. قرقرهمخصوص، كنترل 
  كنترل سيستم برق اضطراري و صحت عملكرد آن. -ث
  نصب.ها با محل  و متناسب بودن نوع آن ها افشانه  كنترل شبكه بارنده،  - ج
 .نشاني شبكه آب شهري و سيستم آتش ل امخصوص راهنمايي محل اتص كنترل وجود برچسب  - چ



 يست و دوممبحث ب

 

76 

  يدست هاي كننده	خاموش  9-3-6- 22
انواع اين وسائل بايد از نظر تناسب با نوع حريق، تعداد، سالم بودن و عملكرد مناسب، وضعيت نصب 

  رژ بازرسي و كنترل شوند.و دسترسي و تاريخ شا
  

  موتورخانه  9-3-7- 22
هائي است كه در آن پتانسيل ايجاد حريق  كه موتورخانه در ساختمان از جمله محل با توجه به اين

رو بايد نسبت به نگهداري و برقراري شرايط ايمني آن در مقابل حريق توجه  زياد است، از اين
  ل و بازرسي شود:ها بايد موارد ذيل كنتر اي شود. در موتورخانه ويژه
  ها با وسعت و تجهيزات موتورخانه. ها و تناسب آن كننده نوع، تعداد و محل نصب خاموش -الف
  تهويه و تأمين هواي الزم براي احتراق و تجهيزات تخليه دود.  -ب
  هاي دسترسي و باز بودن مسير تردد. راه  -پ
  

  پاركينگ  9-3-8- 22
  ها مشخص شود: عملكرد آنها كنترل شده و صحت  موارد زير بايد در پاركينگ

  ها و متعلقات نصب شده. نشاني و جعبه بارنده و شبكه آب آتش  شبكه -الف
  هاي تهويه و تخليه هوا. سيستم  -ب
  ها. كشف و اعالم حريق و محل و وضعيت نصب آن  سيستم  -پ
  هاي خروجي و نشانگرهاي خروجي. راه  -ت
  ه.دهند  هاي اضطراري و تابلوهاي هشدار چراغ  -ث
  

  دوره تناوب بازرسي  9-4- 22
بار انجام شده و عالوه بر بازرسي موارد فوق بازرس بايد سوابق  بازرسي توسط بازرس بايد ساالنه يك

كارهاي الزم  ثبت شده در پرونده نگهداري ساختمان را بررسي و چنانچه اشكالي مشاهده شود راه
  در ارتباط با اشكاالت را ارائه نمايد.
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  برقي كانآسانسورها و پل  10- 22
  

  كليات  10-1- 22
  ها براي تسهيل جابجايي بين طبقات غير هاي برقي در ساختمان كارگيري آسانسورها و پله به
هاي برقي و مكانيكي بوده و براي داشتن  تجهيزات شامل سيستم  گيرد. اين سطح صورت مي هم

ارند. هدف اين فصل تعيين حداقل الزاماتي عملكرد ايمن و مطلوب نياز به كنترل و بازرسي مداوم د
  برداري ايمن و مناسب از اين تجهيزات فراهم شود. است تا تمهيدات الزم براي بهره

  
  الزامات عمومي  10-2- 22

كليه مقررات و اصول ايمني بايد مطابق با مباحث مقررات ملّي ساختمان و ضوابط تعيين شده از 
اند  ها نصب شده هاي برقي كه در ساختمان نسورها و پلهطرف سازمان ملّي استاندارد ايران براي آسا

 هاي برقي، براي حصول اطمينان يا نصب خواهند شد، رعايت شود. با توجه به ماهيت آسانسورها و پله
هاي ادواري و  برداري، نياز به انجام بازرسي از عملكرد مناسب و داشتن ايمني كافي در دوره بهره

  باشد.  زات مينگهداري مناسب از اين تجهي
  

  بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان  10-3- 22
هاي ادواري و  مالك يا نماينده قانوني او بايد مسئول نگهداري ساختمان را براي انجام بازديد

برقي از  نگهداري مشخص نمايد. اين اشخاص بايد داراي صالحيت معتبر نگهداري آسانسور و پله
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بار از كليه قطعات و تجهيزات اعم از برقي و مكانيكي  ماهانه يكمراجع ذيصالح بوده و حداقل 
بازديد نموده و گزارشي از نتيجه بازديد را در پرونده نگهداري ساختمان ثبت نمايند. مسئول 

ها را  نگهداري ساختمان در زمان بازديد بايد كليه قطعات را به طور كامل كنترل و عملكرد آن
زديدهاي ادواري مشخص شود كه قطعه يا قطعاتي نياز به تعمير، تنظيم بررسي نمايد. چنانچه در با

عويض دارند، بايد مسئول نگهداري ساختمان نسبت به اصالح يا تعويض آن اقدام نموده و تا يا ت
نصب قطعه و عدم حصول اطمينان از عملكرد ايمن و مناسب، دستگاه بايد خاموش شود. مسئول 
نگهداري ساختمان بايد با نصب اطالعيه بر روي كليه درهاي آسانسورها و در قسمت ورودي 

  كنندگان اطالع دهد. خرابي يا خارج از سرويس بودن دستگاه را به استفادههاي برقي  پله
  

  بازرسي توسط بازرس  10-4- 22
بار توسط بازرس انجام شود. در  هاي برقي بايد حداقل ساالنه يك بازرسي آسانسورها و پله

هاي ساالنه اگر مغايرتي با اصول ايمني و مباحث مقررات ملّي ساختمان مشاهده شود،  بازرسي
تواند از خدمات افراد متخصص  گاه تا رفع مغايرت بايد خاموش شود. در صورت نياز، بازرس ميدست

يا مشاور استفاده نمايد و چنانچه نياز به انجام آزمون قطعه يا قطعات خاصي باشد، مسئول نگهداري 
دستگاه را در  ساختمان بايد تمهيدات الزم براي اين كار را فراهم نمايد. بازرس بايد مجوز استفاده از

صورتي صادر نمايد كه الزامات مربوط به استاندارد، مبحث پانزدهم مقررات ملّي ساختمان و اصول 
  ايمني رعايت شده باشد. 

  
  تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص  10-5- 22

كنندگان تصميم به انجام  اگر مسئول نگهداري ساختمان براي افزايش ايمني و آسايش استفاده
بيني  يستم يا نصب تجهيزات كنترلي خاص كه در زمان طراحي و نصب دستگاه پيشتغييرات در س

نشده است را داشته باشد، در صورت مطابقت با الزامات مباحث مقررات ملّي ساختمان بالمانع است 
و اجراي اين تغييرات بايد توسط اشخاص داراي صالحيت انجام شود. دستگاه پس از انجام تغييرات 

ازرس مورد بازرسي واقع شده و در صورت رعايت الزامات مباحث مقررات ملّي بايد توسط ب
  ساختمان، مجوز استفاده از آن صادر شود.




