
 

 

 

 در خصوص انبارها یمنیا یها و هشدارها هیتوص

 .گردد یو گروه بند یطبقه بند ،یدرجه بند رهیو غ اتیضرورت دارد انبارها از نظر کاال و محتو  -ا

 در انبارها اجرا گردد. یمنیاست اصول ا یضرور -۲

 باشد. یمهم م بسیار یاز آتش سوز یریشگیانبارها در پ یعموم یمنینکات ارعایت  -٣

 باشد. یو دست کیاعالم اتومات یها ستمیو س ییمجهز به وسائل اطفا بایدانبارها  -۴

 یضدرور  یامدداد  یارگانها و ۱۲۵ یدر انبارها نصب شود و نصب تلفن آتش نشان یمنیتابلو ها و عالئم هشدار دهنده ا -۵

 است.

 زهدا یو پر دهایکل هیو کل اتصاالت و ردیمخصوص انجام گ یتوکار و از داخل لوله ها دیابرق انبارها ب یکش میس ستمیس -۶

 ها از نوع ضد جرقه و ضد انفجار انتخاب گردد. ییو روشنا

 در داخل انبارها ممنوع است. انیشعله عربا  یحرارت یاستفاده از دستگاهها -۷

 .رندیگ را فرا ییاطفا لیو طرز کار با وسا یمنیو ا یآموزش آتش نشان دیکارکنان انبارها با هیکل -۸

 شود. دهیانبارها چ یمنیا با در نظر گرفتن اصول یفلز یپالت ها یبر رو دیو اجناس با یو بسته بند اتیکاال و محتو -۹

مرتفع  وسقف انبار  نیب فاصله یمتر باشد و بطور کل ۴/ ۵از  شیب دینبا ینیارتفاع کاال در انبارها به هر شکل انبار چ -۱۰

 متر باشد. کیکمتر از  دیشده نبا دهیچ ینقطه کاالها نیتر

 است. یالزام آن یدر محوطه داخل و خارج انبارها مطلقا ممنوع نصب و اجرا اتیتابلو استعمال دخان -۱۱

 شود. ختهیر یدر ظروف در بسته فلز دیقابل اشتعال در انبارها با عاتیضا -۱۲

 به هر شکل داخل انبارها ممنوع است. شگاهیآبدارخانه و آسا جادیا -۱٣

 .شوند هیو از محل تخل یجمع آور مرتباً عاتیگردد و ضا یمستمرا غبارروب دیانبارها با یفضا -۱۴

مدات انتخداب    وعاز ند  دید با انبارها یرهایپنجره ها و نورگ یها شهیش دینور خورش میاز تابش مستق یریجهت جلوگ -۱۵

 شود. یزیرنگ آم ایشود و 



 

 

 

 

 .گردد یحفاظ بند یمقاوم و در خارج با حفاظ فلز یمیاز داخل با تور س دیانبار با یرهاینورگ -۱۶

. محل نصب هواکش گردد از نوع ضد جرقه و انفجار نصب یهواکش یدستگاهها طیمتناسب با حجم مح دیدر انبار با -۱۷

 باشد. یم رهیحاصله و غ یتابع خواص مواد و گازها ها

نوع کداال   کی یو برا شود کاالها مجزا گریجدا کننده از د وارید دنیشده در هر قسمت با کش یطبقه بند دیانبارها با -۱۸

 داشته باشد. یسوز آتش ساعت مقاومت در برابر ۲-۴اختصاص داده شود حداقل 

 گردد. نیتام یبا نظر کارشناس آتش نشان یرو اصول انباردا یآتش نشان یها ستمیو س زاتیتجه هیکل -۱۹

و اماکن و  ساتیتاس ریسا و هرچه دورتر از یمنیا یدر محل ها دیقابل اشتعال با عاتیما ینگهدار یساختمان انبارها-۲۰

 مواد قابل احتراق احداث گردد.

 هید مربوطده جهدت تخل   شبکه و صاعقه شکن و ریبه برقگ ستیبا یم ینفت یساختمان انبار فراورده ها یاسکلت اصل -۲۱

 ساکن مجهز شود. تهیسیالکتر

 نیباشد که ا یثابت م یها استفاده از مخازن و تانکر ینفت یفرآورده ها یروش نگهدار نیتر یو اصول نیمناسب تر -۲۲ 

 قید گدردد و بده سده طر    یمستقر م یافق بصورتشود  یم مخازن به شکل استوانه دو سر محدب و از جنس فوالد ساخته

 آزاد. -٣مدفون  مهین -۲ نیمدفون در زم -. اردیگ یانجام م

 .ردیقرار گ یبردار بهره نصب و مورد دید یخطرات بصورت شبرنگ در محوطه انبار در معرف یعالئم و تابلوها -۲٣

 گدر یو اطالعدات د  پرسنل و تعداد یآتش نشان یها ستمیو س لیوسا هیمواد موجود در هر انبار و کل ستیو ل یکروک -۲۴

 .ردیقرار گ ینشان آتش ستگاهیاباید در اختیار نزدیکترین 

 

 

 

 

 


