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مقدمه
پیش ٚاثٟبٔبت ٔٛجٛد دس خػٛظ دس ٞبی ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك  ،استب٘ذاسدٞب  ،اِضأبت ٔ ٚؼیبس ٞبی اسصیبثی  ،ثذیٛٙسیّ ٝاػالْ ٔی
ٌشدد  ،ث ٝدِیُ ػذْ ا٘تطبس استب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ دس خػٛظ دس ٞبی ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك  ٚسٚش ٞبی آصٔ ٖٛآٖ  ،ایٗ سبصٔبٖ
ث ٝدِیُ إٞیت ٔٛضٛع ٔ ٚسبػذت دس جٟت سفغ ٔطىالت ٔبِىیٗ  ٚضشوت ٞبی تِٛیذی  ٚثبصسٌب٘ی الذاْ ث ٝتذٚیٗ اغ َٛوّی
دس خػٛظ ػشض ٝدس ٞبی ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك ٕ٘ٛد ٜاست  .اص ایٗ س ٚدس غٛستی و ٝدس ٞبی ػشض ٝضذٔ ٜتٙبست ثب اِضأبت
اػالْ ضذ ٜدس ثٙذ ٞبی ریُ ثبضٙذ ،استفبد ٜاص آٖ ٞب دس دس پّىبٖ خشٚج ثالٔب٘غ ٔی ثبضذ  .ثذیٟی است ایٗ اغ َٛتب یىسبَ پس
اص تبسیخ ا٘تطبس سسٕی استب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ دس خػٛظ دس ٞبی ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك  ٚسٚش ٞبی آصٔٔ ٖٛؼتجش ٔی ثبضذ  ٚثؼذ اص
آٖ ضشوت ٞبی تِٛیذی  ٚثبصسٌب٘ی ّٔضْ ث ٝاسائ ٝخذٔبت طجك استب٘ذاسد ّٔی ایشاٖ ٔی ثبضٙذ.
 دس ٚسٚدی ث ٝدّٞیضٞبی پّىبٖ  ٚالثی آسب٘سٛس دس تٕبٔی طجمبت ٔی ثبیست اص ٘ٛع ٔمب ،ْٚدٚدثٙذ ،خٛدثست ٝضٚ ٛ
ثذ ٖٚلفُ  ٚثست ا٘تخبة ٘ ٚػت ٌشدد  ٚثٔ ٝیضاٖ  00دلیمٔ ٝمب ْٚدس ثشاثش حشیك ثبضذ.دس غٛستی و ٝدس ٚسٚدی اص
ٚاحذ ٞب ث ٝالثی ثٔ ٝیضاٖ حذالُ  00دلیمٔ ٝمب ْٚحشیك ا٘تخبة ضٛد ،ثشای دس ٚسٚدی ث ٝدّٞیض پّىبٖ استفبد ٜاص دس
ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك ثٔ ٝیضاٖ  20دلیم ٝثالٔب٘غ ٔی ثبضذ(.ضبیبٖ روش است تٕبٔی دس ٞبی ٔزوٛس ٔی ثبیست داسای
ٌٛاٞیٙبٔ ٝفٙی تحُٕ آتص ثٔ ٝیضاٖ ٔٛسد ٘ظش اص یه آصٔبیطٍب ٜحشیك ٔٛسد تبئیذ ،ثبضٙذ)
 دس ٞبی ساٞ ٜبی خشٚج ثبیذ وبٔالً اص سبختبس ٞب  ٚتضئیٙبت ٔجبٚس ٔتٕبیض ثبضٙذ ،ث ٝطٛسی و ٝایٗ دس ٞب ث ٝساحتی ثٝ
ػٛٙاٖ دسٞبی سا ٜخشٚج لبثُ تطخیع ثبضٙذ .ثش سٚی دسٞبی سا ٜخشٚج ٘جبیذ آی ٝٙیب سبیش ٔٛاد ٔٙؼىس وٙٙذ٘ ٜػت
ضٛد .ایٗ دسٞب ٘جبیذ ثب پشد ، ٜآٚیض ،تضئیٙبت ٔ ٚب٘ٙذ آٟ٘ب پٟٙبٖ ض٘ٛذ.

الف) پروژه هایی که دستورالعمل آن ها قبل از  93/9/1صادر گردیده است:
ثشای پشٚطٞ ٜبیی و ٝدستٛساِؼُٕ آٖ ٞب لجُ اص تبسیخ  03/0/1غبدس ٌشدیذ ٜاست استفبد ٜاص دس ٞبی ریُ ٔجبص ٔی ثبضذ
 -1در های هسته چوبی ()wood-core doors
ضبُٔ دس ٞبیی است ؤ ٝتطىُ اص ٞست ٝچٛثی تٛپش) (Hard woodو ٝدس وٕتشیٗ ٔمطغ خٛد داسای حذالُ  5سب٘تی ٔتش ضخبٔت ٛ٘ ،اس
دسصثٙذی ،دستٍیش ، ٜجه خٛد ثست ٝضِٛ ٚ ٛال ٔی ثبضذ  .اثضاس  ٚیشاق آالت ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ ٘ٛع دس ٞب ٔی ثبیست داسای تبئیذیٔ ٝمب ْٚدس
ثشاثش حشیك اص آصٔبیطٍبٞ ٜبی ٔؼتجش ثبضٙذ .
ٔذاسن ٔ ٚستٙذات الصْ جٟت ثشسسی:


احشاص ٞست ٝچٛثی تٛپش دس تٛسط ٕ٘بیٙذٌبٖ سبصٔبٖ آتص ٘طب٘ی  ٚخذٔبت ایٕٙی.



ٔذاسن ٔ ٚستٙذات ٔؼتجش دس خػٛظ استفبد ٜاص اثضاس  ٚیشاق آالت ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك.



ٌٛاٞی ٘ػت  ٚاجشا ثب روش ٔطخػبت وبُٔ دس ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك ٔ ٚطخػبت وبُٔ پشٚط ٜضبُٔ ضٕبس ٜپش٘ٚذ ٚ ٜپالن ثجتی ثب سشثشي
ضشوت.



فشْ تمجُ ٔسئِٛیت ٔحضشی ضشوت دس ٔمبثُ ػذْ ػّٕىشد ٔٙبست دس ٞبی ٘ػت ضذ ٜدس پشٚط ٜدس ط َٛصٔبٖ ثٟش ٜثشداسی.
1

ضوابط در های مقاوم در برابر حریق – اعتبار تا تاریخ 94/6/13

 -2در های مقاوم در برابر حریق تولید داخل
ضبُٔ دس ٞبیی است ؤ ٝتطىُ اص ٔٛاد ٔ ٚػبِح تشویجی اص لجیُ ٚسق فٛالدیٚ ،سق ٔ ،MDFغض پطٓ سٛ٘ ، ًٙاس دسصثٙذی ،دستٍیش ٜآ٘تی
پب٘یه ،جه خٛد ثست ٝضِٛ ٚ ٛالٔی ثبضذ( ایٗ جضئیبت ٔتٙبست ثب جضئیبت ضشوت سبص٘ذٔ ٜی ثبضذ) .اثضاس  ٚیشاق آالت ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ
٘ٛع دس ٞب ٔی ثبیست داسای تبئیذیٔ ٝمب ْٚدس ثشاثش حشیك اص آصٔبیطٍبٞ ٜبی ٔؼتجش ثبضٙذ  .ایٗ ٘ٛع دس ٞب ٔی ثبیست دس آصٔبیطٍبٔ ٜمبٔٚت دس
ثشاثش آتص ثٚ ٝسیّ ٝوٛسٔ ٜمبٔٚت دس ثشاثش آتص ٔمیبس ٔتٛسط ( یه ٔتش ٔشثغ ) ٔتٙبست ثب اثؼبد وٛس ٚ ٜلبة دستٍب ٜضبُٔ جضئیبت وبُٔ (
ِ ٍٝٙدس  ،چبسچٛة ِٛ ،الٞب  ،دستٍیش ، ٜلفُ ٛٔ )... ٚسد آصٔبیص لشاس ٌشفت ٚ ٝتب دلیمٔ 120 ٝؼیبس یىپبسچٍی ثشآٚسدٌ ٜشدد.
ٔذاسن ٔ ٚستٙذات الصْ جٟت ثشسسی:


اسائٌ ٝضاسش وبُٔ آصٔبیطٍب.ٜ



ٔذاسن ٔ ٚستٙذات ٔؼتجش دس خػٛظ استفبد ٜاص اثضاس  ٚیشاق آالت ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك.



ٌٛاٞی ٘ػت  ٚاجشا ثب روش ٔطخػبت وبُٔ دس ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك ٔ ٚطخػبت وبُٔ پشٚط ٜضبُٔ ضٕبس ٜپش٘ٚذ ٚ ٜپالن ثجتی ثب سشثشي
ضشوت.



فشْ تمجُ ٔسئِٛیت ٔحضشی ضشوت دس ٔمبثُ ػذْ ػّٕىشد ٔٙبست دس ٞبی ٘ػت ضذ ٜدس پشٚط ٜدس ط َٛصٔبٖ ثٟش ٜثشداسی.

 -3در های مقاوم در برابر حریق وارداتی
ضبُٔ تٕبٔی دس ٞبی ٔمب ْٚحشیك ٚاسداتی و ٝداسای تبئیذی ٝاص آصٔبیطٍبٞ ٜبی ٔؼتجش ثٔ ٝیضاٖ  00دلیمٔ ٝی ثبضذ .
ٔذاسن ٔ ٚستٙذات الصْ جٟت ثشسسی:


اسائٌٛ ٝاٞیٙبٔ ٝفٙی دس اص آصٔبیطٍبٔ ٜؼتجش ( دسغٛستی و ٝغالحیت آصٔبیطٍب ٜپیص تش ث ٝتبئیذ ایٗ سبصٔبٖ ٘شسیذ ٜثبضذ اسائٌ ٝضاسش وبُٔ
آصٔبیطٍب ٜثٕٞ ٝشاٌٛ ٜاٞیٙبٔ ٝفٙی اِضأی است).



اسائٌٛ ٝاٞی ٔؼتجش ٕ٘بیٙذٌی اص ضشوت ٞبی خبسجی ثٕٞ ٝشا ٜثشٌ ٝسجض ٌٕشوی.



ٌٛاٞی ٘ػت  ٚاجشا ثب روش ٔطخػبت وبُٔ دس ٔمب ْٚدس ثشاثش حشیك ٔ ٚطخػبت وبُٔ پشٚط ٜضبُٔ ضٕبس ٜپش٘ٚذ ٚ ٜپالن ثجتی ثب سشثشي
ضشوت.



فشْ تمجُ ٔسئِٛیت ٔحضشی ضشوت دس ٔمبثُ ػذْ ػّٕىشد ٔٙبست دس ٞبی ٘ػت ضذ ٜدس پشٚط ٜدس ط َٛصٔبٖ ثٟش ٜثشداسی.

تبصره :3
ثشای سبختٕبٖ ٞبی ثبالی ٔ 23تش تٕبٔی دس ٞبی ٔمب ْٚحشیك (تِٛیذ داخُ ٚ ٚاسداتی) ث ٝاستثٙبء دس ٞبی ٞست ٝچٛثی ٔی
ثبیست داسای تبئیذی ٝاص آصٔبیطٍبٞ ٜبی ٔؼتجش ثٔ ٝیضاٖ  00دلیمٔ ٝی ثبضذ .
تبصره :2
دس غٛست تٕبیُ ث ٝاستفبد ٜاص دس ضیط ٝای یب ایٙى ٝثخطی اص دس ضیط ٝای ثبضذٔ ،ی ثبیست اص دس ٞبیی استفبدٕٛ٘ ٜد و ٝثب داسا
ثٛدٖ ضیط ٝتحت آصٔبیص آتص استب٘ذاسد دس ٔمیبس وبُٔ لشاس ٌشفت ٚ ٝداسای تبئیذیٔ ٝؼتجش ثٔ ٝیضاٖ  00دلیم ٝثبضذ .
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ب) پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از تاریخ  93/9/1و به بعد صادر گردیده است:
ث ٝاستٙبد اػالْ آٔبدٌی ٔشوض تحمیمبت سأ ،ٜسىٗ  ٚضٟشسبصی ٔجٙی ثش أىبٖ اسائٌٛ ٝاٞیٙبٔ ٝفٙی دس خػٛظ دس ٞبی ٔمبْٚ
دس ثشاثش حشیك ثشای تِٛیذات داخّی ٚ ٚاسداتی ،دس پشٚطٞ ٜبیی و ٝدستٛساِؼُٕ آٖ ٞب اص ٔٛسخ 03/0/1 ٝث ٝثؼذ غبدس ٔی ٌشدد،
غشفبً استفبد ٜاص ٔحػٛالت ضشوت ٞبی تِٛیذی  ٚثبصسٌب٘ی و ٝداسای ٌٛاٞیٙبٔ ٝفٙی اص آٖ ٔشوض  ٚیب ٞش ٔشوض ٔؼتجش دیٍش و ٝثٝ
تبئیذ ایٗ سبصٔبٖ ثشسذ ،ثالٔب٘غ ٔی ثبضذ ِ ٚزا ضشٚسیست تٕبٔی ضشوت ٞب دس اسشع ٚلت ٘سجت ث ٝاخز ٌٛاٞیٙبٔ ٝفٙی الذاْ
ٕ٘بیٙذ .ضبیبٖ روش است تٕبٔی دس ٞب اػٓ اص چٛثی  ٚفّضی ٔی ثبیست داسای ٌٛاٞی ٘بٔ ٝفٙی ثٛدٔ ٚ ٜیضاٖ ٔمب ْٚحشیك ثٛدٖ
آٖ ٞب ٔطبثك ثب "دستٛساِؼُٕ " غبدسٔ ٜی ثبضذ.
آزمایشگاه های معتبر
ضبُٔ آصٔبیطٍبٞ ٜبیی است و ٝث ٝتبئیذ سبصٔبٖ آتص ٘طب٘ی  ٚخذٔبت ایٕٙی ضٟشداسی تٟشاٖ ثشسذ  .آصٔبیطٍبٞ ٜبی ،UL
 Warrington fire ، Intertek ، UKAS ، FM ، VDS ، LPCBاص ٘ظش ایٗ سبصٔبٖ ٔٛسد تبئیذ ٔی ثبضٙذ  .دس
غٛستی ؤ ٝستٙذات اسائ ٝضذ ٜثب تبئیذی ٝآصٔبیطٍبٞ ٜبی غیش ثبضذ ٔ ،ی ثبیست پیص تش غالحیت آٖ آصٔبیطٍب ٜث ٝتبئیذ ایٗ
سبصٔبٖ ثشسذ.
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