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  مقدمه 

به منظور حفاظت از جان و مال  هارعایت ضوابط ایمنی در ساختمانتراکم جمعیت، با توجه به افزایش ساخت و ساز و 

تهیه و استفاده از مصالح عالوه بر رعایت ضوابط در فاز طراحی، ضروری بوده و  شهروندان در برابر حریق و حوادث

. لذا با توجه به ابهامات و شناسایی ر تامین این اهداف ایفا می نمایدو تجهیزات استاندارد و مورد تایید نقش اساسی را د

خود را مکلف به راهنمایی هرچه بیشتر مالکین، سازندگان و متولیان این امر  آتش نشانی تهران  سازمان ،تجهیزاتاین 

 اقدام نموده است.  "حریقدر برابر راهنمای خرید در های مقاوم "دانسته و به همین منظور نسبت به تدوین 

 ی مقاوم در برابر حریق آشنایی با درها 

بوده و وظایف عملکردی متفاوتی را بر عهده دارند. اهم ساختمان عناصر از  جزئیدر ها بعنوان تمامی بطور کلی 

 عبارتند از :  آنها وظایف  عملکردی

  ؛یکدیگرفضاهای داخلی و خارجی به ارتباط دسترسی و امکان  

 ر نور و تبادل هوا عبو 

 مقاومت و پایداری  

  ایمنی و امنیت 

 وصوتی حرارتی عایق 

 
 مقاوم در برابر حریقدرهای 
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خروج در ساختمان ها محسوب شده و به لحاظ عملکردی با درهای  درهای مقاوم در برابر حریق بعنوان جزئی از راه

 در برابر حرارتیراق آالت آن و  ، چارچوبقیحر های مقاوم در برابردر. دنضد سرقت و سایر درها متفاوت می باش

شوند. آن میاز  یو محصوالت ناشگسترش حریق از مانع به صورت دودبند  یکدیگراز فضاها  یجداسازمقاوم بوده و با 

را در باال  یمهم اریدر ها نقش بس نیالذا  د.نخود را داشته باشجانبی ساختار  بقاطم مقاومت کافی این درها می بایست

حریق  فرار افراد به هنگامنموده و باعث تسهیل در  فایا یخسارات حاصل از آتش سوز هشمردم  و کا یمنیبردن ا

 .می شود

 
 ) دسترس خروج، خروج ، تخلیه خروج ( ای آن اجزخروج و 

ادارات، ورزشگاه ها،  ،یو تجار یمسکون یمجتمع هادوربندی پلکان در  در مقاوم در برابر حریقبهره برداری از 

، ، فرودگاههافضاهای تجمعی ،شیهما یسالنها، یو اماکن ادار مارستانیب یارتباط ی، راهروهاروگاههاین ، شگاههایپاال

 ییتمام مکانها یو بطورکل البی آسانسورها، اتاق تاسیسات و موتورخانه ، اتاق پمپ آتش نشانی، انبارها، فضاهای امن 

 ضروری می باشد. است اربرخورد یا ژهیو تیآن از اهم یمنیو ا شتهوجود دا و گسترش آن قیکه امکان حر

 های مقاوم در برابر حریق جنس در 

سنگ،  پشم از جنس تواندیآنها م یساختار درون بوده وفوالد  ایاز آهن  قیحر مقاوم در برابر یهادرجنس بیرونی 

این درها .باشد اورتان پلی فیبرسرامیک، فوم استایرن،صفحه پلی پرالیت، صفحه کامب،صفحه هانی مشبک شبکه

 محل قرارگیری کاربرد دارند . متناسب بابصورت تک لنگه، دو لنگه بصورت لوالیی یا کشویی 
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 نوع درهای مقاوم در برابر حریق 

  میزان مقاومت در برابر حریق 

و حرارت دارند با هم متفاوت هستند؛  حریقکه در برابر  یبراساس زمان مقاومت تمامی درهای مقاوم در برابر حریق

با .مقاومت کند حریقدر برابر و بیشتر از آن دقیقه  ۲4۰تا  قهیدق ۲۰ از تواندیم قیحرمقاوم در برابر  در کی

محل  متناسب با را درهایزان مقاومت ( می توان م1395مراجعه به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان)ویرایش 

 نمود.تعیین  فضاهای تقسیم بندی شده قرارگیری و نوع مجموعه

 
 درجه بندی محافظت بازشوها در برابر آتش 
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  اجزای درهای مقاوم در برابر حریق 

  خود بسته شو 

پس از باز شدن آن ، در محافظت شده در برابر آتش مجهز به سیستمی است که سبب بسته شدن خود به خود در 

مفهوم بسته بودن در ) یا بازشو ( در مورد درهای حریق یا سایر بازشوها به  "خود بسته شو  "اصوال اصطالح  شود.می

که برای اطمینان از انجام این عمل، در به یک وسیله  بسته شدن آن پس از عبور متصرف است در حالت عادی و

مکانیکی تایید شده مجهز می شود.درهای واقع در گذرگاه های خروج، دوربند پلکان ها، خروج های افقی، موانع 

 آمیز از این نوع درها می باشند. دود، یا دوربند فضاهای مخاطره

  خودکار بسته شو 

در مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق و وسایل و دستگاه هایی به کار می رود که در برابر  "خودکار  "اصطالح 

 برخی از محصوالت احتراق واکنش نشان داده و خود به خود و بدون دخالت انسان فعال شوند.

 
 خودبسته شونمونه ای از سیستم 

 پنیک  آنتی دستگیره 

دستگیره  ،زمان اضطراری در متصرفین هنگام فراردرهای مقاوم در برابر حریق  بازشدن تسریع و تسهیل در به منظور 

ای مقاوم در برابر حریق محسوب دره الینفکای با عنوان آنتی پنیک بر روی تمامی درها نصب شده و جزء 

دارد با توجه به مکانیزم و ضرورت بهره گیری از آن در انواع مختلف تولید و نصب شوند.این نوع دستگیره امکان می

 شوند.
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 نمونه ای از دستگیره آنتی پنیک

، لوال و اتصاالت، چارچوب، نوارپف شونده  دستگیره و قفلاز دیگر اجزای درهای مقاوم در برابر حریق می توان به 

 ه) نشده نوار دود بند و یا پف شونده به نواری گفته می شود که در زمان رخداد حریق پف  اشاره کرد. لنگه درو 

  .نمایدجلوگیری  دیگر حریق از فضایی به فضایانتقال دود و محصوالت ناشی از اینکه بسوز و شعله ور شود( و از 

 
 نمونه ای از لوال، قفل و نوار پف شونده

بوده  دارای استاندارد همیت است که باید تمامی موارد فوقاین نکته حائز ا ،دردر خصوص میزان مقاومت اجزای 

 .نمایدمیزان قابل قبولی در برابر حریق مقاومت  بهباشد و  رسیدهتائید  به استاندارد حریق آزمایشگاهودر 

  نکات خرید درهای مقاوم در برابر حریق 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پس از ثبت درخواست شرکت های تولید کننده در های مقاوم 

و مستندات مدارک بررسی های  ی نسبت بهراه، مسکن، شهرساز قاتیمرکز تحقاز  گواهینامه فنیدارای در برابر حریق 

در لیست ، شرکت هاتعیین صالحیت پس از موفقیت در جلسه  و اقدام نمودهکارخانه  و بازدید از شرکت،مربوطه 

الزم به توضیح .قرار می گیرندسایت سازمان  مندرج درارائه دهنده تجهیزات درهای مقاوم در برابر حریق  شرکت های

.بنابراین ثبت شده اندگذاری شده در سایت سازمان ربادر لیست بدون هیچ رتبه بندی ای  است شرکت های مذکور 

شرکت استعالم از ر ابتدا پس از مراجعه به این لیست کارفرما می تواند در های مورد احتیاج خود را انتخاب و پس از د

 نماید. تخاذگزینه بهینه تصیمات الزم را ا نسبت به انتخاب مذکور ی ها
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  قیمقاوم در برابر حر یدرها نصبنکات  

 نمی باشد.مجاز آن قاب  ایدر سطوح در  شکاف ایسوراخ  وجود .1

 خوردگی پنجره های شیشه ای در درهای دارای دریچه دید مجاز نمی باشد.ترک وجود شیشه و یا عدم  .۲

 یبه راحت تیدر حالت فعال بوده و یظاهر  بیآسزنگ زدگی و یا بدون  می بایست آالت راقی یتمام .3

 .عمل نماید

مقاوم در برابر حریق مجاز در درهای گی شکستی و تاب خوردگ ،یتورفتگ ،یزنگ زدگ ،یخوردگ .4

 نمی باشد.

نوار نوار دودبند زیرکار باید کامال تمیز بوده تا چسب نوار بصورت صحیح نصب شود. هنگام نصب در .5

 بصورت فارسی بر نصب شود. ها در لبه و گوشه دودبند باید

کاهش راه خروج آنها ) عدم بازشو و فاصله گردش  جهتبه هنگام نصب درها ، به منظور فرار متصرفین  .6

 لحاظ شود. و...(

و  قفل ،گریکدیخودکار بسته شو، فاصله و تعداد لوال ها از  ایخودبسته شو و  شاملآالت  راقی ستمیس .7

 با توجه به گزارش نمونه آزمایشگاهی نصب شود. بار ( کی) پن رهیدستگ

 و تابلو راهنما به درستی بر روی در نصب شود. عالئم .8

 سوی آزمایشگاه بر روی چارچوب و لنگه در نصب شود. ازشده  دیتائ پالک های .9

مسکن و شهرسازی  ،باید دارای پالک مورد تائید مرکز تحقیقات، راه ) تولید داخل و خارج ( تمامی درها .1۰

در نرم کدرهگیری  نمودن واردباشند.با مراجعه به سایت شرکت تولید و تامین کننده درها می توان با 

 .کردافزار مربوطه از صحت خرید خود اطمینان حاصل 

 
 تائید مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازیمورد نمونه پالک 
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سانتی متر از هر طرف  ۲5چارچوب درها باید در مرحله سفت کاری توسط سه شاخک به اندازه حدود  .11

بطور کامل پر  ها می بایست بوسیله مصالح  داخل دیوار نصب شود. عالوه بر این امر پشت چارچوب

 شود.

به سازمان تمامی مفاد مندرج در گواهی درهای مقاوم در برابر حریق گواهی اصالت کاال  بمنظور ارائه  .1۲

 مذکور فنی شرکت مهندس ، شرکت ءمهر و امضاو به تکمیل  نامه مذکور می بایست بصورت تایپ شده

 پروژه برسد.و مالک 

 قیمقاوم در برابر حر یدرها یو نگهدار رینکات تعم  

 . شوداستفاده دستمال و آبگرم برای نظافت درها بهتر است از  .1

 و ... استفاده نشود. PVCهای رنگی و یا روکش های چوبی،  هبه هیچ عنوان از رنگ، اسپر .۲

 شوند.درها نباید با پرده، آویز، تزئینات و یا با آینه یا سایر مواد منعکس کننده پوشیده  .3

 در صورت نیاز به رگالژ و یا هر تعمیر دیگر بهتر است از شرکت خریداری شده کمک حاصل نمود. .4

م تبه هیچ عنوان نباید وسلیه ای مانع بسته شدن درها شود.این امر باعث فرسودگی و کشیدگی فنر در سیس .5

 شود.می خودبسته شو 

 
 عوامل بازدارنده حرکت درهای مقاوم در برابر حریق 

، فایل شرکت های تامین و مالکین، سازندگان و متولیان امر ساخت و ساز الزم به توضیح است به منظور آگاهی* 

مات ایمنی شهر تهران به آدرس سایت رسمی سازمان آتش نشانی و خدتولید کننده در های مقاوم در برابر حریق در 

www.125.tehran.ir   .بارگذاری گردیده است  

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

