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 مقدمه

به منظور ارتقای كیفیت و در سطح كشور باتوجه به ضرورت، اهمیت و نقش درهای مقاوم در برابر حریق 

جهت رفع مشکالت مالکین و شركت  بهروندان در برابر حریق و حوادث ساخت و ساز و حفاظت جان و مال شه

وم در برابر حریق اقدام به تدوین اصول كلی در خصوص عرضه در های مقااین سازمان های تولیدی و بازرگانی 

در بندهای زیر باشند  الزامات اعالم شده های عرضه شده متناسب با . از این رو در صورتی كه درنموده است

 . باشد استفاده از آنان در پلکان خروج بالمانع می

خود بسته شو  دود بند،  ،بایست از نوع مقاوم سانسور در تمامی طبقات میآدر ورودی به دهلیز پلکان و البی "

حریق باشد. در مقاوم در برابر ( ساعت 5/1)دقیقه  90و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد و به میزان 

دقیقه مقاوم انتخاب شود برای در ورودی به دهلیز  90صورتی كه در ورودی واحد ها به البی به میزان حداقل 

 "  .باشد دقیقه بالمانع می 20پلکان استفاده از در مقاوم در برابر حریق به میزان 

 90توجه به عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص درهای ورودی واحد ها به البی به میزان حداقل با :  1تبصره 

دقیقه  120دقیقه از سوی شركت ها به این سازمان تا اطالع ثانوی باید درهای پلکان خروج به میزان حداقل 

  ( انتخاب و استفاده شود.ساعت 2)

ها به راحتی  طوری كه این دره ب ،در های راه های خروج باید كامال از ساختارها و تزئینات مجاور متمایز باشند

ا سایر مواد منعکس های راه خروج نباید آینه ی . بر روی درتشخیص باشندهای راه خروج قابل  به عنوان در

 تزئینات و مانند آنها پنهان شود.  كننده نصب شود. این درها نباید با پرده، آویز،

 صادر گردیده است :  01/09/1393که دستورالعمل آنها قبل از  ساختمان هایی -الف

صادر گردیده است استفاده از درهای  01/09/1393كه دستورالعمل آنها قبل از تاریخ  برای ساختمان هایی

 :باشد ذیل مجاز می

 (  wood core doors)های هسته چوبی  در-1

سانتی متر ضخامت  5 ه در كمترین مقطع خود دارای حداقلك (Hard Wood)متشکل از هسته چوبی توپر 

 و یراق آالت مورد استفاده در این نوع در زار. ابباشد جک خود بسته شو و لوال می نوار درز بندی، دستگیره،

 .باشند مورد تائید این سازمانحریق از آزمایشگاهای بایست دارای تاییدیه مقاوم در برابر  ها می
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 در های  چوبی مقاوم در برابر حریق 

 مدارک و مستندات الزم جهت بررسی :

 ؛شهرداری تهران  ه چوبی توپر در توسط نمایندگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیتاحراز هس  

  ؛مقاوم دربرابر حریقمدارک و مستندات معتبر در خصوص استفاده از ابزار و یراق آالت  

  گواهی نصب و اجرا با ذكر مشخصات كامل در مقاوم در برابر حریق و مشخصات كامل پروژه شامل شماره

 ؛پرونده و پالک ثبتی با سربرگ شركت

  پروژه در طول فرم تقبل مسئولیت محضری شركت در مقابل عدم عملکرد مناسب درهای نصب شده در

 زمان بهره برداری؛

 ) فلزی(تولید داخل  های مقاوم در برابر حریق در-2

، پشم سرامیک پشمهسته   با ،كیبی از قبیل ورق فوالدیصالح ترشامل در هایی است كه متشکل از مواد و م

ات یئمتناسب با جز )این جزییات.جک خود بسته شو و لوال می باشد، نتی پانیکآدستگیره ، بندینواردرزسنگ، 

مركز تحقیقات،راه، از این نوع درها می بایست دارای تائیدیه مقاوم در برابر حریق (.می باشدتولید كننده شركت 

به وسیله كوره  حریقباشند. این نوع درها می بایست در آزمایشگاه مقاومت در برابر  مسکن و شهرسازی

متناسب با ابعاد كوره و قاب دستگاه شامل جزئیات كامل  )یک متر مربع( كوچکمقیاس  حریقمقاومت در برابر

مقاوم در ( ساعت 5/1)دقیقه  90به میزان  مورد آزمایش قرار گرفته و (قفل ، دستگیره، لوالها، چار چوب، )لنگه در

 حریق باشد. برابر 
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  قیمقاوم در برابر حر یها در

 : مدارک و مستندات الزم جهت بررسی

 مدارک و مستندات معتبر در خصوص استفاده از ابزار و یراق آالت مقاوم در برابر  ،ارائه گزارش آزمایش

 ؛از مركز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی حریق

  گواهی نصب و اجرا با ذكر مشخصات كامل در برابر حریق و مشخصات كامل پروژه شامل شماره پرونده و

 ؛پالک ثبتی با سربرگ شركت

  فرم تقبل مسئولیت محضری شركت در مقابل عدم عملکرد مناسب درهای نصب شده در پروژه در طول

 ؛زمان بهره برداری

 درهای مقاوم در برابر حریق وارداتی-3

 5/1)دقیقه  90به میزان تمامی درهای مقاوم حریق وارداتی كه دارای تائیدیه از آزمایشگاه های معتبر 

 حریق باشد. مقاوم در برابر ( ساعت

 

  قیمقاوم در برابر حر یها در
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 مدارک و مستندات الزم جهت بررسی :

 تر به تائید این سازمان نرسیده  در صورتی كه صالحیت آزمایشگاه پیش)گاه معتبر آزمایش ازگواهی نامه فنی  ارائه

 (؛باشد ارائه گزارش كامل آزمایشگاه به همراه گواهینامه فنی الزامی است

 ؛شركت های خارجی به همراه برگه سبز گمركی ارائه گواهی معتبر نمایندگی از 

  گواهی نصب و اجرا با ذكر مشخصات كامل در مقاوم در برابر حریق و مشخصات كامل پروژه شامل شماره

 ؛پرونده و پالک ثبتی با سربرگ شركت

  فرم تقبل مسئولیت محضری شركت در مقابل عدم عملکرد مناسب درهای نصب شده در پروژه در طول

 ؛ره برداریزمان به

 و به بعد صادر گردیده است : 01/09/1393پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از تاریخ -ب

مرجع صدور گواهینامه  نظامات اداری -1، پیوست 1395مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش به استناد 

تایید فرآورده ها و سیستم های ساختمانی و محصوالت و سیستم ها محفاظت ها و نظریه های فنی برای 

كننده در برابر آتش، تایید دستورالعمل های اجرایی مربوط و ارزیابی چگونگی مطابقت با الزامات مبحث یاد 

در پروژه ولیدات داخلی و وارداتی، برای ت می باشد.برهمین اساس مسکن و شهرسازیمركز تحقیقات راه، شده،

نامه فنی از  گواهیارایه  صرفاًبه بعد صادر می گردد،  01/09/1393ورخه العمل آن ها از مهایی كه دستور

اعم از تولید داخل و  ضروریست تمامی شركت هاو لذا  مالک عمل می باشداین سازمان برای  مركز یاد شده

اقدام  از مركز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی گواهینامه فنیمجوز یا اخذ  نسبت به قتدر اسرع و جیا خار

 . نمایند

در سایت رسمی سازمان آتش نشانی های مقاوم در برابر حریق ركت های تامین و تولید كننده در ش جهت آگاهی مالکان فهرست

 بارگذاری گردیده است.فایل  .ehran.ir.t125www  و خدامات ایمنی شهر تهران به آدرس

http://www.125.tehran.ir/
http://www.125.tehran.ir/

