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پیشگفتار

است،بررسیقابلمنظرچندازآتشبرابردرهاساختمانایمنیارکانازیکیبعنوانهاسازي سازهمقاوم
استاهمیتحائزاولدرجهدرساکنینخروجامکانساختمان،یکدرسوزيآتشوقوعصورتدربعبارتی

وشودفراهمنجاتوامدادهاياکیپونشانیآتشنیروهايتوسطامدادرسانیامکانبایستیآن میازپسو
ازیکیآتشبرابردرهاسازهسازيمقاوم.شودحفظبایستیمیملیسرمایهبعنوانساختمانپایدارينهایت،در

تواندمیحریقاطفاء واعالمهايسیستمتأمینکناردرامراین.باشدمیساختمانصنعتدرمهمهايمقوله
نمودنخاموشدرراخودتواناییاطفاءسیستمدلیلهربهصورتیکهدر. باشدساختمانایمنیکنندهتضمین

خواهدحفظامدادرسانیزمانتأمینبرايراخودپایداريشدهسازيمقاومسازه، باشددادهدستازآتش
رادارندقرارآتشمحاصرهدرکهافراديخروجبرايکافیزمانامدادرسانینیروهايبدین صورت که ،نمود

درمسئلهایناهمیت. گرددفراهمآتشنمودنخاموشامکانساختمان،فروریزيازپیشتادنسازفراهم
داپیبیشترينمودنماید،عملتواندنمیمستقیمبصورتنشانیآتشامکاناتعمالکههاي مرتفع مانساخت

.کندمی
امريراهاسازهسازيمقاومدنیا،روزو همچنین استانداردهاي) 1392(ویرایش سال ایران ملیمقررات3مبحث
ها، تیرهاي اصلی، تیرهاي فرعی، دیوارها و ... اي شامل ستونسازههايکلیه المانآناساسبرودانستهالزامی

اولینبعنوانجهتاینبه. ساخته شوندمقاومآتشمقابلدرمناسبینحوبهبایستیمیهادر تمامی ساختمان
راايسازهسیستمطبقات،مساحتوتعدادکاربري،نحوهاساسبربایستیمیپروژهطراحمهندسینقدم،

سازيمقاومالزاماتومقرراتادامه،درمنظوراینبهباشد.اينامهآییننیازهايکنندهتأمینکهنمایندانتخاب
و2فصول درساختمانهرنیازموردمقاومتمیزانمحاسبهنحوهواستگردیدهارائهآتشبرابردرهاساختمان

به عالوه . مالحظه نمایندرامربوطهتوانند کلیاتمیبخشدواینبهمراجعهباکاربران. استشدهآورده3
تکمیلینکاترعایتوبیشترتوضیحاتبراي3مبحث -مقررات ملی ساختماناصالحیه اصلیمتونمراجعه به

.استالزامی
تأمینطراحی،ندارد،وجودشدهسازيمقاومسیستمعملکردکنترلبرايمیدانیتستهیچگونهآنجائیکهاز

بایستیمیزیرمواردجهتاینبهپذیرد،صورتالمللیبینیاملیاستانداردهايمطابقبایستیمیاجراوکاال
شود:رعایت
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بایستی مطابق طراحی ضخامت به دست آمده از تست آتش آتشبرابردرهاسازي سازهمقاومطراحی-1
:پذیردصورتزیرالمللیبیناستانداردهايازیکیبراساسدر آزمایشگاه معتبر حریق 

ASTM E 119

UL 263
BS 476 Part20-21

EN

الزم بـه ذکـر   گواهینامه فنی از سوي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسـازي باشـد.   جدول طراحی و داراي و یا
یی مـورد قبـول ایـن سـازمان     است ارائه شرح و گزارش آزمون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسـازي بـه تنهـا   

باشد.نمی

بعبارتی،باشدمیاستانداردایمنیوکیفیتکنندهتضمینکهاستیخاصشرایطدارايکاالتأمین-2
:باشدنیز زیرپایهاستانداردهايدارايبایستیمیشدهارائهکااليآتش،استانداردهايبرعالوه
oدانسیتهASTM E – 605

oمقاومت فشاريASTM E – 761

oهوازدگیASTM E – 859

oخوردگیASTM E – 937

oضربهبرابر درچسبندگیASTM E – 760

oتغییر شکلASTM E – 759

oسختیASTM C – 569

o                                        رشد قارچASTM G – 21

oفتار آتشگیري سطح                رASTM E – 84

بهآنهانفوذامکانودارندقرارساختمانپنهانفضاهايدرشدهسازيمقاومموادکهآنجاییاز-3
زیستمحیطوبهداشتیشرایطسایرتأمینجهتبه،بودخواهدیرزناگمطبوعتهویههايسیستم
:استالزامیزیراستانداردهايرعایت

i. Hazardous Ingredient and Major Component Information (OSHA)
ii. Hazardous Identification

 Emergency over view
 NPCA-HMIS hazard index
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 Potential Health Effects (Carcinogenicity Information according to OSHA, IARC &
NTP)

iii. First Aid Measures
iv. Fire Fighting Measures
v. Accidental Release Measures

vi. Handling and Storage Information
vii. Exposure Control/Personal Protection

viii. Physical and Chemical Properties
ix. Stability and Reactivity
x. Toxicological Information

xi. Disposal Considerations
xii. Regulatory Information

داشتنخواهدبردراستاندارديومطلوبنتیجهنهایتدرمادهبهتریننامناسباجراياینکهبهتوجهبا-4
.گرددحاصلنهایینتیجهتاشودرعایتبایستیمیاجراییالزامات

.گرددلحاظدقیقبصورتارائه شدهمقرراتوالزامات4بایستی فصل،فوقچهارگانهشرایطتأمینجهت
براي. برسانندانجامبهنشانیآتشسازمانکاملهماهنگیباراسازيمقاوماقداماتبایستیمیساختمانهاکلیه
سازماناینبه هوطبپس از تکمیل موارد مربایستیمیکهشدهتهیه5-4بخشدرمربوطههايفرممنظوراین

.گرددارائه
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فصل اول: کلیات

وساختحالدرهايساختمانبرايبایستیمیبخشاینمقرراتتمامی.مشمولموارد.1-1
اینانتشارازقبلکههاییساختمان. شودگرفتهکاربهموجودهايساختمانبهالحاقیهايساختمان
ارائهمقررات. گرددرعایتآنهاخاصمالحظات،1-1-1بندمطابقبایستیمیاندشدهساختهمقررات

وارائه2بخشآن در ملی ساختمان مبحث سوم مقرراتفصل دوم و سوم صالحیه ابراساس شده
.استگردیدهارائه3بخشدراجراییوعمومیضوابط

ساختهمقرراتاینانتشارازقبلکههاییساختمانتمامی.شدهساختههايساختمان.1-1-1
مواردازیکیکهباشندمیاین مقررات مشمولصورتیدراندنمودهدریافترامربوطهکارپایانواندشده
:دهدرخآنهادرزیر

شدهشخصساحت ممارتفاع و هايمحدودیتتاشودباعثهاساختماندرکاربريتغییر.1-1-1-1
.شودمنتقلنماید،ایجاد میشتريکه محدودیت بییسطحبه2-3بنددر

دیوارهايتخریبمنجر به کهشودانجامبه نحوي ساختماندراساسیداخلیتغییرات.1-1-1-2
.دگردداخلی

ایندر،یابدافزایشطبقاتسطحیاگردداضافهطبقاتیقبلیشدهساختهساختمانبه.1-1-1-3
آنضوابطوشدهبررسیفصلاینمندرجاتاساسبربایستیمیساختمانکلصورت
.شودرعایت
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مبحث سوم مقررات اصالحیه ها بر اساس سازي ساختمانالزامات مقاوم: مودفصل 
مانتملی ساخ

.ساختارهاانواع .2-1
نظر قابلیت سوختن و درجه مقاومت در برابر آتش تحت ازدر این بخش از مقررات، اجزاي ساختمان .2-1-1

هاي مانع ردیوااي مانند ضوابط هزارسیجزاي غاهشوند. مقررات تکمیلی مربوط ببندي میهعنوان ساختار دست
هاي مربوطه ارائه خشرابر آتش و ... در ببهاي غیرباربر داخلی، درهاي مقاوم درها و پارتیشنندهنآتش، جداک
خواهد شد.

هاي موجود در هاي در دست ساخت یا ساختمانن بخش، از این پس تمام ساختمانیامقررات اساسبر. 2-1-2
تا3-1-2ي اهف شده در بخشیاز پنج نوع ساختار تعریکارتفاع یا تغییر تصرف)، باید در یحال تغییر (افزایش 

بندي مقاومت در برابر آتش اجزاي ساختمان باید مطابق با مقادیر تعیین درجهبندي شوند. حداقل دسته2-1-6
دو تفاوت اصلی انواع باشد. 2-2و 1-2و براي دیوارهاي خارجی مطابق با مقادیر جداول 1-3شده در جدول 

آتشبرابردردهنده و حداقل درجه مقاومت اجزاي آنها تارها با یکدیگر در قابلیت سوختن مصالح تشکیلخسا
غیرقابل سوختن بوده و از از نوع 2و1براي ساختارهاي نوع 1-2است. اجزاي ساختمانی ذکر شده در جدول 

دو ايردا1-2ی از ساختارها در جدول خبیشتري در برابر آتش دارند. برایمنی این نظر از سایر انواع ساختارها 
شآتباالتري در برابررجه مقاومتداي دارت به گروه (ب) نسبزیرگروه (الف) و (ب) هستند، که گروه (الف) 

.است
(غیرقابل سوختن)2و1نوعساختارهاي.2-1-3

ستاندارد شماره ادر آنها طبق روش آزمون 1-2جدولدرشدهفهرستي ساختمانیاجزایی هستند کهساختارها
-هاي آزمونوشر-هاي ساختمانیصالح ساختمانی و فراوردهم(واکنش در برابر آتش براي نایرایمل2-7271

2نسبت به نوع 1ساختمانی ساختار نوع يمواد) از مصالح غیرقابل سوختن باشد. اجزانسوختنآزمون قابلیت 
در برابر آتش است.يباالتراومت قمداراي درجه 

(ساختار با دیوار خارجی غیرقابل سوختن)3نوعارختا. س2-1-4
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از مصالح نایرایمل7271-2ستاندارد شماره اطبق روش آزمون خارجیدیوارهايي است که در آنساختار
لح ساختمانی مطابق با اصمنوع هرازتواندمیساختمانی این نوع ساختار يغیرقابل سوختن باشد. سایر اجزا

خته شود.سااستانداردها و مقررات ملی موجود در کشور 
(ساختمان چوبی سنگین با دیوار خارجی غیرقابل سوختن)4نوعساختار.2-1-5

از مصالح نایرایمل7271-2ستاندارد شماره اطبق روش آزمون خارجیدیوارهايي است که در آنساختار
نهان ساختاري پبدون فضاهاي وکه یا چندال تیکچوبس نجازساختمان ياجزاغیرقابل سوختن و سایر 

. دنباشهاي کاذب) (مانند سقف
.(ساختار با اجزاي قابل سوختن)5نوعساختار. 2-1-6

حصالمنوع هرجنس از1-2اي فهرست شده در جدول و غیرسازهايسازهياجزاي است که در آن ساختار
نیربوط در امند با رعایت ضوابط اتومیزسوختن نیلباقمصالح. شدانداردها و مقررات ملی بااستمطابق با

ختار به کار برده شود.اس
2و 1. مصالح قابل سوختن مجاز در ساختارهاي نوع 2-1-7

یکی از ، استفاده از مواد و مصالح قابل سوختن، در صورت تطابق با 2یا 1هاي با ساختارهاي نوع در ساختمان
بندهاي زیر، با رعایت سایر الزامات مربوط در این مقررات مجاز است:

براي استفاده به عنوان تیر چوبی یا خرپاي چوبی در 1چوب عمل آوري شده با مواد کندسوزکننده-1
طبقه 2با حداکثر 1یا ساختار نوع با هر تعداد طبقه مجاز2هاي با ساختار نوع ساختار بام ساختمان

در برابر آتش هانامه محافظت ساختمانهاي حرارتی پلیمري با رعایت الزامات مندرج در آیینعایق-2
(نشریه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي)

ها و قاب آنهادرها و پنجره-3

ها و کمدهاي ثابتکابینت-4

فنی معتبر براي هاي مالت، بتن یا مشابه آن، به شرط وجود گزارش گواهینامه ها و پرکنندهسنگدانه-5
محصول تمام شده

عتبر موجود در کشور و در غیاب آنها مطابق با می و استانداردهايساختمانمقرراتت چوب عمل آوري شده با مواد کندسوز کننده باید مطابق با مشخصا١
عتبر خارجی باشد.ماستانداردهاي 



تهراننشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش
معاونت حفاظت و پیشگیري

٧

کننده در برابر آتش داراي گزارش گواهینامه فنی معتبرهاي محافظتمواد، مصالح و پوشش-6

هاي بام، با رعایت ضوابط مربوط مندرج در مقررات ملی ساختمانپوشش-7

ملی ها با رعایت ضوابط مربوط مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط مقرراتها و کابللوله-8
ساختمان

بندي مقاومت در برابر آتش براي اجزاي ساختمان (ساعت): الزامات درجه1-2جدول 

جزء ساختمان
5نوع 4نوع 3نوع 2نوع 1نوع 

ب(پ)الف1الوار سنگینب(پ)الفب(پ)الفبالف
ها و شامل ستون(الف)ايقاب سازه

-1سنگینالوار-1-1(ب)2(ب)3تیرهاي اصلی و خرپاها

22221-321(ث)دیوارهاي باربر خارجی

-1-1(ب)2(ب)3دیوارهاي باربر داخلی
یا الوار 1

سنگین
1-

هاي غیر باربر دیوارها و جداکننده
خارجی

مراجعه کنید2- 3به جدول 

هاي غیر باربر دیوارها و جداکننده
داخلی

------1--

شامل ايساختار سقف سازه
هاتیرهاي فرعی و تیرچه

-1الوار-221-1

ساختار بام شامل تیرهاي فرعی و 
هاتیرچه

-1الوار-5/111-1

ها و خرپاها)، مانند تیرها، پلها (اي داراي اتصال مستقیم به ستونها، اعضاي سازهاي شامل ستونسازهقاب -الف
ها هستند و همچنین اعضاي مهاربندي که براي تأمین که داراي اتصال مستقیم به ستوناعضایی از ساختار سقف یا بام 

بار ثقلی لمن اعضا در تحیاي تحت بارگذاري ثقلی ضروري هستند (صرف نظر از اینکه اقاب سازهپایداري قائم 
باشد.مشارکت داشته یا نداشته باشند) می

کند، بر در برابر آتش را در صورتی که تنها یک بام را تحمل میاي و دیوارهاي باردرجه مقاومت قاب سازه-ب
توان به اندازه یک ساعت کاهش داد.می

و مشخصات الوار چوبی مورد استفاده باید مطابق با مقررات ملی ساختمانی و استانداردهاي معتبر موجود در کشور و در غیاب آنها مطابق بانوع ١
استانداردهاي معتبر خارجی باشد.
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بندي یک توان یک شبکه بارنده خودکار تأیید شده را جانشین ساختار با درجهبه جز براي دیوارهاي خارجی می-پ
نامه الزامی نشده باشد یا هاي دیگر آییندر قسمتساعت مقاومت در برابر آتش نمود، مشروط بر آنکه وجود این شبکه 

ت مجاز مورد استفاده قرار نگرفته باشد.حبراي افزایش مسا
هاي دیگر این مقررات باشد.درجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان الزم در بخش-ت
2-2ها باشد (به جدول بین ساختماندرجه مقاومت در برابر آتش نباید کمتر از زمان تعیین شده بر اساس فاصله-ث

مراجعه شود).

ي سازجزاصله ماساس فابرساعت)برحسب (در برابر آتشدیوارهاي خارجی بندي مقاومت : الزامات درجه2-2جدول 
(الف و ب)حریق

)، 1- هاي (صگروهگروه (خ)نوع ساختارفاصله مجزاسازي حریق (متر)
)1-(ك) و (ن

(پ)هاسایر تصرف

321همه5/1کمتر از 

0/3و کمتر از 5/1برابر یا بیشتر از 
321الف-1

211بقیه

0/9و کمتر از 0/3برابر یا بیشتر از 
211ب- 1الف و -1
100ب- 5ب و -2

111سایر
000همهو بیش از آن0/9
د.نباشطابقت داشته مبرابر آتش نیزمقاومت در دیوارهاي خارجی باربر باید با الزامات-الف

تامرکز تحقیق682یه ر(نشآتش برابر درها نامه محافظت ساختمانبراي تعریف فاصله مجزاسازي حریق به آیین-ب
. دراه، مسکن و شهرسازي) مراجعه شو

ز تحقیقات راه، مسکن مرک682ها در برابر آتش (نشریه نامه محافظت ساختمانها به آیینبراي تعریف انواع تصرف-پ
و شهرسازي) مراجعه شود.

مجازمساحتتعداد طبقات وارتفاع،حداکثر.2-2
نباید ختمان استصرفوساختاروع نبر اساس ساختمانمجازمساحتتعداد طبقات و،ارتفاعحداکثر. 2-2-1
.دشوهجعامر1-2ول جدبهرها ساختااي تعریف انواعرب. دکنتجاوز3-2جدولدرده شهاي ذکر یتحدودمزا
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از نظر ایمنی در برابر آتش3ساختمان2و مساحت1فاعتز اراجمدیر امق: 3-2-3جدول 
نوع ساختار ساختمان

5نوع 4نوع 3نوع 2نوع 1نوع 
بالفالوار سنگینبالفبالفبالف

تصرف
5020152015201512*م.ن)mارتفاع مجاز (

تعداد حد مجاز 
طبقات و مساحت

1- ت
53232321م.نطبقات
1500800130080014001100500م.نم.نمساحت

2- ت
113232321م.نطبقات
1500900130090014001100550م.نم.نمساحت

3- ت
113232321م.نطبقات
1500900130090014001100550م.نم.نمساحت

4- ت
113232321م.نطبقات
1500900130090014001100550م.نم.نمساحت

5- ت
م.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نطبقات
م.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نم.نمساحت

ح
115454532م.نطبقات
350021002650175033501650850م.نم.نمساحت

آ
53232311م.نطبقات
24501350220135023501700900م.نم.نمساحت

1- ص
114232421م.نطبقات
230015001750110031001300800م.نم.نمساحت

2- ص
115343532م.نطبقات
3500210026501650470019501200م.نم.نمساحت

1- د
94343432م.نطبقات
5100175092515509251650975425م.نمساحت

2- د
غ.م11**غ.م4211م.نطبقات
غ.م1100900غ.م140010001100م.نم.نمساحت

42121221م.نطبقات3- د
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14009259757001100700450م.نم.نمساحت

4- د
53232311م.نطبقات
5600245012002200120023501700850م.نمساحت

ك
114444431م.نطبقات
200011501700115019001300850م.نم.نمساحت

1-م
114444432م.نطبقات
222514752225147519001100650م.نم.نمساحت

2-م
114444432م.نطبقات
222514752225147519001100650م.نم.نمساحت

3-م
114444432م.نطبقات
222514752225147519001100650م.نم.نمساحت

1-ن
114333431م.نطبقات
4450240016252400162523501300850م.نمساحت

2-ن
115444542م.نطبقات
73503625240036252400357519501250م.نمساحت

ف
54232421م.نطبقات
3300175080013008001650850500م.نمساحت

ت.ساده شتفاع از تراز زمین، برحسب متر داده رد طبقات و محدودیت ااصورت تعدوت ارتفاع به دیودمحد-1
يارتعیین شده است. بعرمربتبرحسب مر اشغال)،یکف طبقه (زحتامحدودیت مست ره صوبمحدودیت مساحت -2

مرکز 682برابر آتش (نشریه ها درظت ساختمانفنامه محااز آیین4-6-4محدودیت مساحت کل ساختمان به بند 
مراجعه شود. تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) 

نامه محافظت آمیز، به آیینهاي گروه مخاطرههاي ابعادي ساختمانها و نیز محدودیتتصرفبراي تعریف-3
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي) مراجعه شود.682ها در برابر آتش (نشریه ساختمان

: غیرمجازغ.م**م.ن: محدودیت ندارد*

حت زیرزمینامس.2-2-2
حت امجموع مسهها نیست، مشروط بر آنکزي به احتساب مساحت زیرزمینامجاز کل، نیتبه مساحسمحادر 

.نکندزوجاساختمان یک طبقه تکیيارحد مجاز بزآنها ا
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هاي صنعتی خاص. تصرف2-2-3
به مساحت اند و کم طراحی شدهبا خطرپذیري صنعتیکه به منظور استقرار فرایندهاي یو ساختارهایهاساختمان

آالت و تجهیزات خاص (آسیاهاي غلتکی، زیاد و ارتفاع غیرمعمول براي جاي دادن سازه جرثقیل، ماشین
ايهي برق و ...) نیاز دارند، محدودیتو، گاز، نیررهاي فلزي، تولید و توزیع بخاهاي ساخت سازهاهگکار

.دوشنمینها اعمال آبراي3-3داده شده در جدول دياعبا
ركتیک ملک یا زمین مشدرهاي واقع ساختمان.2-2-4

ت قرار داشتن دو یا چند ساختمان در یک ملک یا زمین مشترك، هر یک از آنها را باید ساختمانی روصدر 
ضی در وسط روان یک خط فتحریق، میيصله مجزاسازفاجداگانه در نظر گرفت. در این صورت براي تعیین 

فاصله دو ساختمان در نظر گرفت.
حتسافزایش مجاز ارتفاع و ما.2-2-5

هاساختمانمحافظتنامهآیینازل چهارمصفاع، تعداد طبقات و مساحت به فتمجاز ارشیازهاي افبراي روش
.شودمراجعه) شهرسازيومسکنراه،تحقیقاتمرکز682نشریه(آتشبرابردر
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ها در برابر آتشسازي سازهمقاوم: موسفصل 

اینفصل دوممطابقکهفلزيهايسازهايسازهاجزاءتمامیبرايبخشاینشرایطرعایت.کلیات.3-1
بهبتنیهايسازهسازيمقاومبراي. استالزامی،باشندمقاومآتشبرابردرصیمشخمیزانبهبایستیمیمقررات

.شودمراجعهملیمقرراتنهممبحث
سازيمقاومهايروش.3-2

موردمادهضخامتمیزانیاشدهسازيمقاومايسازهعضوهرمقاومتمیزان. مقاومتمیزان.3-2-1
المللیبیناستانداردهايازیکیاساسبربایستیمیآتشبرابردرعضویکسازيمقاومبراينیاز

ASTM E 119, BS 476, UL 263 یاENآزمون،نحوهبایستیمیخصوصایندر. پذیردصورت
استانداردادارهوباشدشدهذکراستانداردهايمطابقکامالًمواردسایروکورهاستفاده،موردنمونه
بهرامزبورآزمایشگاهیاباشدداشتهنظارتآزمونانجامبرالمللیبیناستانداردسازمانیکیاایران
. استپذیرامکانبخشاینجایگزینهايروشاساسبرسازيمقاومنحوه. برساندتأئید

بالمانعمبحثاینتکمیلتاپیشنهاديهايروشعنوانبهمرجعنامهآئینهايبخشیابندهاازاستفاده
.برسدنشانیآتشسازمانتأئیدبهبایستیمیاجراازپیشمربوطهجزئیات. است

بناییمصالحازاستفادهباايسازههايالمانسازيمقاوم. بناییمصالحازاستفادهباسازيمقاوم.3-2-2
:پذیردصورتبایستیمیزیرشرایطرعایتبابتنییا

سازي ستون فوالدي رعایت مقادیر ارائه شده در صورت استفاده از بتن درجا به منظور مقاوم
ها در برابر آتش، شماره نامه محافظت ساختماندر جداول ذیل ضروري است (راهنماي آیین

):445-نشر: گ
)mmکربناتی و یا سبک (هايضخامت پوشش بتنی با سنگدانهحداقل 

)cmابعاد المان (
مقاومت در برابر حریق

ساعت4ساعت3ساعت2ساعت1
25405065یا بزرگتر15×15
25254050یا بزرگتر20×20
25252540یا بزرگتر30×30
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)mmهاي سیلیسی (حداقل ضخامت پوشش بتنی با سنگدانه

)cmابعاد المان (
مقاومت در برابر حریق

ساعت4ساعت3ساعت2ساعت1
25405075یا بزرگتر15×15
25255065یا بزرگتر20×20
25252550یا بزرگتر30×30

سازي ستون فوالدي در صورت استفاده از پوشش بنایی با آجر رسی و مالت به منظور مقاوم
ها نامه محافظت ساختمانمقادیر ارائه شده در جدول ذیل ضروري است (راهنماي آیینرعایت

):445-در برابر آتش، شماره نشر: گ

)mmحداقل ضخامت پوشش بنایی با آجر رسی و مالت (
مقاومت در برابر حریقحداقل ضخامت پوشش

ساعت601
ساعت1004
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 سازي ستون فوالدي رعایت مقادیر ارائه به منظور مقاومدر صورت استفاده از پوشش گچی
ها در برابر آتش، نامه محافظت ساختمانشده در جدول ذیل ضروري است (راهنماي آیین

):445-شماره نشر: گ

پوشش گچ پرلیتی یا ورمیکولیتی روي رابیتس
234مقاومت در برابر حریق (ساعت)

mm(253555ضخامت روکش گچ (
متر دورپیچ شود. سانتی15میلیمتر در فواصل حداکثر 5/1رابیتس باید به وسیله سیم فلزي به قطر 

متر باشد.سانتی25هاي رابیتس حداقل پوشی لبههم
پوشش گچ پرلیتی یا ورمیکولیتی روي تخته گچی

34مقاومت در برابر حریق (ساعت)
mm(5060ضخامت روکش گچ (

 سازي ستون فوالدي رعایت مقادیر ارائه شده صورت استفاده از تخته گچی به منظور مقاومدر
ها در برابر آتش، شماره نامه محافظت ساختماندر جدول ذیل ضروري است (راهنماي آیین

):445-نشر: گ
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محافظت به وسیله تخته گچی
12مقاومت در برابر حریق (ساعت)

mm(2550ضخامت پوشش (

سازي جان و بال تیر فوالدي رعایت مقادیر در صورت استفاده از بتن درجا به منظور مقاوم
ها در برابر نامه محافظت ساختمانارائه شده در جدول ذیل ضروري است (راهنماي آیین

):445-آتش، شماره نشر: گ

هاي کربناتی و یا سبکبتن با سنگدانه
234مقاومت در برابر حریق (ساعت)

mm(254050ضخامت پوشش (

هاي سیلیسیبتن با سنگدانه
1234مقاومت در برابر حریق (ساعت)

mm(25405065ضخامت پوشش (
مترمربع به ازاي هر متر در جهت و فاصله توري با سطح سانتی53/0حداقل سطح فوالدي توري برابر 

میلیمتر باشد.25تمام شده بتن برابر 
سازيمقاوم. معدنییاکنندهپفشوندهاسپريموادتخت،بردهايازاستفادهباسازيمقاوم.3-2-3

بایستیمی1-2-3بندمطابقاستانداردآزموناساسبرفقطهاروشاینازاستفادهباايسازههايالمان
.پذیردصورت
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درسازهسازيمقاومبراياستفادهموردمادهفوقاستانداردهايبرعالوه. استانداردهاسایر.3-2-4
بربایستیمیمربوطهآزمایشاتانجام. باشدنیزمرتبطاستانداردهايسایردارايبایستیمیآتشبرابر

.پذیردصورتBSیاASTM،ISO،EN،ایرانملیاستانداردهاياساس
مادهعنوانبهکهمادههر. )Material Safety Data Sheet(بهداشتوایمنیهايگواهینامه.3-2-5

تاباشدبهداشتوایمنیهايگواهینامهدارايبایستیمی،گرددمیاستفادهآتشبرابردرسازمقاوم
.دزانیندمخاطرهبهرابردارانبهرهوساکنینسالمت

شاملها،ساختماننفوذهايمحل،مرتبطنامهآئینتدوینتا. )Fire Stop(بندآتشهايسیستم.3-2-6
درالمللیبینهاينامهآئینمطابق،مناسبمیزانبهبایستیمیافقینفوذهايلو محهاداکتورایزرها

.برسدممکنحداقلبهعموديوافقیصورتبهحریقتوسعهکهنحويبهدشونمقاومآتشبرابر
تأییدیه معتبر تست آتش ها بایستی داراي . مصالح به کار رفته جهت پر نمودن داکت3-2-6-1

باشند.
روند، در مواجهه با حریق بایستی ها به کار می. مصالحی که جهت بستن داکت3-2-6-2

پایداري و یکپارچگی خود را حفظ نمایند.
اي انجام شود که هاي نفوذي و محافظت از آنها به گونه. پر کردن یا بستن روزنه3-2-6-3
عیین شده براي بام، سقف، کف و یا دیوار کاهش نیابد.ت" برابر حریقمیزان مقاومت در"
بند) در داکت تأسیساتی نباید باعث آسیب رساندن به تأسیسات . مواد مصرفی (آتش3-2-6-4

عبوري شوند و یا در اثر گذشت زمان آسیب ببینند.
. اجراییمالحظات.3-3

بایستیمیباشندمیآتشبرابردرسازيمقاوممشمولکهییهاساختمانتمامی. کلیات.3-3-1
اجراوکاالتأمینطراحی،شاملسازيمقاومامورکلیهونمایندرعایترابخشایناجراییمالحظات

بخشایندرمربوطههايفرممنظوراینبه. پذیردصورتنشانیآتشسازماننظرتحتبایستیمی
.دشوارائهنشانیآتشسازمانبه،دستورالعملمطابقبایستیمی

کارخانه مربوطههايدستورالعملمطابقبایستیمیاجراییعملیاتکلیه.اجراییهايروش.3-3-2
مدوناجراییروشارائهبهنسبتبایستیمیسازيمقاوممجريمنظوراینبه.پذیردصورتسازنده 
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صورتدرپروژههرخاصجزئیات. نمایداخذرااجراییتأئیدیهونمایداقدامنشانیآتشسازمانبه
.برسدنشانیآتشسازمانتأئیدبهاجراازپیشوتهیهسازيمقاوممجريتوسطبایستیمینیاز

طبقههربرايتفکیکبه،هاالمانضخامتبیانگرکهکارگاهیهاينقشه،نشانیآتشسازمانکنترلبه منظور
کامالًمربوطههايضخامتپالنهردرکهشودتهیهنحويبهسازي توسط مجري مقاومبایستیمیباشدمی

.پذیردصورتراحتیبهنشانیآتشسازمانکارشناستوسطمیدانیکنترلامکانوبودهمشخص
قرارمدنظرسازيمقاوماجرايمراحلدربایستیمیکهاستکلیالزاماتآیدمیبخشاینادامهدرآنچه

.بگیرد
.نگهداريوحملبهمربوطهتمهیدات.3-3-3

هايکیسهحالتدربایستیمیدر برابر حریق سازيومامقجهتمصرفموردمواردتمامی.3-3-3-1
معتبر (در صورت انجام طراحی بر مناسببرچسبوبرندسازنده،کارخانهاسمباونشدهبازاولیه

مقابلدرمقاومتوآتشخطربنديهتسدراياشد) ببULاین برچسب بایستی ULاساس استاندارد
. گردندارائهآتش

موادبنديبسته. شوندداشتهنگهخشکاستفادهبرايسازيآمادهزمانتابایستیمیمواد. 3-3-3-2
مرطوبسطوحسایرومرطوبدیوارهايازوبودهپوششزیرداشته،فاصلهزمینسطحازبایستیمی

انبارمواد. باشندنمیاستفادهقابلشوند،خیسمصرفازپیشکهییهاکیسهتمامی. باشندداشتهفاصله
. شونداستفادهبایستیمیانقضاءزمانازپیششده

داشتهوجودهاپالتمابینحرکتامکانکهباشدنحويبهبایستیمیموادنگهداريمحل. 3-3-3-3
. باشد

. باشدداشتهوجودمصالحدپومحلدرمناسبمیزانبهحریقاطفاءتجهیزات.3-3-3-4
پاششاجرايازپیشتمهیدات.3-3-4

. باشدپذیرفتهصورتسقفاجرايعملیاتبایستیمیسازيمقاوماجرايازقبل.3-3-4-1
oازبایستیمیاجرابرايفوالدسطح. 3-3-4-2

C4/4ازوبیشترo
C50گرمخیلیسطوح. باشدکمتر

oزیربهآندمايتاشدهسردبایستیمی
C50برسد.

کمراچسبندگیکهايمادههریاوپوستهگریس،روغن،ازعاريبایستیمیفوالدسطح. 3-3-4-3
. باشدنماید،می
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. شوداصالحبایستیمیسازيمقاوماجرايازپیشدیدهآسیبپرایمر. 3-3-4-4
سنگپشمسطحکهشودپرنحويبهسنگپشمبابایستیمیتیروفلزيعرشهمابینناحیه. 3-3-4-5
.ردر گیادر محل قراصطکاکیصورتبهوبودهبرابرتیرلبهبا
. دشوآوريجمعبایستیمیریزيبتنعملیاتازناشیمازادهايبتن. 3-3-4-6
ازعاريسطوحکهگرددشستشونحويبهواترجتدستگاهبابایستیمیاسکلتسطوح. 3-3-4-7

.باشدخاكوگرد
.پوشاندموقتیپوششباراندارندپاششبهنیازکهسطوحیتوانمی. 3-3-4-8
مشکلبدونمتحركهايخركحرکتتاباشدنخالهازعاريبایستیمیزمینسطح. 3-3-4-9

.پذیردصورت
درآنسقوطازتاباشدشوقفلهايچرخبهمجهزبایستیمیمتحركهايخرك. 3-3-4-10

. شودجلوگیريهارمپرويبرآنحرکتیاوهاپرتگاههايکناره
. باشندمجهزمترسانتی90ارتفاعباحفاظبهبایستیمیمتحركهايخرك. 3-3-4-11

پاششاجرايتمهیدات. 3-3-5
بایستمیشدهشستهسطوحKey CoatیاBonding Agentماده،پاششاجرايازپیش. 3-3-5-1

. باشدشدهخشک
بـه بسـتگی کـه مناسـب زمانیفاصلهبابایستیمیBonding Agentپوشش،اجرايازپیش.3-3-5-2

. گردداجراداردمحیطشرایط
.شوداجرادستیکازبیشدربایستیمیmm20تاmm16ازبیشضخامت با ايه. پوشش3-3-5-3
.گرددخارجمحلازمازادموادوخالیهايکیسهوشدهتمیزمحلبایستیمیاجراازبعد. 3-3-5-4
بهپاششاپراتورتوسطاستاندارد1رگیاندازهازاستفادهبابایستیمیمادهترضخامتکنترل. 3-3-5-5

. پذیردصورتمداومصورت
. شودگیرياندازهمحلدرروزانهبایستیمیموادتردانسیته. 3-3-5-6

اجراازپستمهیدات. 3-3-6

1 Gauge
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در. گـردد خشـک مناسـب صـورت بـه اجراازپسموادتاباشدايگونهبهبایستیمیتهویه. 3-3-6-1
هـواي تعـویض توانـایی کـه مناسـب تهویـه سیسـتم بایستیمیناکافیطبیعیتهویهفاقدبستههايمحیط
.  شودگرفتهکاربهموادکافیشدنخشکتاداردراساعتدربار4میزانبهمحیط

ریـزش جملـه ازگـردد میدیدگیآسیبباعثآنچهمقابلدربایستیمیشدهاجراعملیات.3-3-6-2
. گردندمحافظتکاملشدنخشکتا.... وبارانآب،

:شودگیرياندازهزیرشرحبهبایستیمیشدهخشکمادهضخامت. 3-3-6-3

یاطبقههردردهانهیکحداقل) Random(اتفاقیصورتبهبایستیمیحریقضدمادهگیرياندازه
تیریکواصلیتیریکستون،یکشاملگیرينمونههر. پذیردصورتبنازیرسطحمترمربع930هر

. باشدمیفرعی
یامترمیلی6ازبیش بایستینمیگیرينمونههرگیري شده در ، ضخامت اندازهASTMمطابق استاندارد 

طراحیضخامتازنبایستیالمانمقطعرويبرضخامتمتوسط.باشدکمترطراحیضخامت% 25
. باشدکمتر

و محدوده باشدکمترطراحیضخامت% 85گیري شده نباید از ، ضخامت اندازهBSمطابق استاندارد 
ضخامتا ی،باشدترمربع م1ازمتري تکرار شود، بیش 3که نبایستی تا فاصله ضخامتاین کمبود 

2/0این ضخامت نباید بیش از هباشد و محدودکمترطراحیضخامت% 75د از نبایگیري شده اندازه
ار شود.رمتري تک1هبایستی تا فاصلند وبمین این کنباشد و همچمربعرمت
. گردندمحافظتبرداريبهرهشرایطمطابقبایستیمیشدهاجراعملیات. 3-3-6-4
هماهنگیبابایستیمیعملیات ،فلزياسکلتبهقطعههرگونهاتصالبهنیازصورتدر. 3-3-6-5

.پذیردصورتحریقضدمجري
د پاششی مقاوم حریق با پایه معدنی خودداري شود. در غیر این اموکشیمالهاالمکان از . حتی3-3-6-6

ازمادهلغزشباعثکهپذیردصورتترمادهرويبرنحويبهبایستیمیکشیمالهجرايصورت، ا
کشی نبایستی از ضخامت ه مقاوم حریق پس از مالهدهمچنین ضخامت ماو نگرددفلزيبسترروي

.شودرمحاسبه شده کمت
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هاي سازه در شرایط داخلی . استفاده از ماده مقاوم در برابر حریق پایه سیمانی بر روي المان3-3-6-7
هاي سازه روي المانها الزامی و استفاده از ماده مقاوم در برابر حریق پایه گچی برنمایان مانند زیرزمین

پذیر است.در شرایط داخلی پوشیده امکان
آتشبرابردرسازيمقاومجهتنیازموردمستندات.3-4

.گرددارائهنشانیآتشسازمانتأئیدیهدریافتها به منظور بررسی پروژهجهتبایستیمیزیرموارد
تمان، مانند کاربري، تعداد طبقات، ارتفاع ساخنامه از سوي کارفرما (مالک) و اعالم مشخصات پروژه .3-4-1

ازي و ....سنوع ساختار کف، جزییات کف
در ابعاد ممهور به مهر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت اي سازهومعماريهاينقشهآخرین. 3-4-2

A3.
مبحث سوم اصالحیه فصل دوم و سوم اساسبرهاالمانتمامینیازموردمقاومتمیزانگزارش.3-4-3

.مقررات ملی ساختمان
.براي شرکت مجرياجراومصالحمینتأطراحی،زمینهدرموادسازندهشرکتازنمایندگینامه. 3-4-4
:قبیلازجهانیمعتبراستانداردهايبراساسطراحیروشمستندات. 3-4-5

ASTM E 119
UL 263
BS 476 Part 20-21
EN

 داراي جدول طراحی و گواهینامه فنی از سوي مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي باشد.و یا

.)shop drawingگاهی (کارهاي نقشه. 3-4-6
.ULوASTMاستانداردازاستفادهصورتدرULپیگیريسرویسمدرك. 3-4-7
.باشدموادشیمیاییوفیزیکیمشخصاتحاويکهجداگانهصورتبهموادفنیمشخصات. 3-4-8
ایمنیحوزهدرشدهانجامآزمایشاتمبنايبر) Material Safety Data Sheet(موادایمنیمشخصات. 3-4-9
.باشدپروژهبرداربهرهسالمتضامنکهبهداشتو
کارگاهبهشدهحملمقاوم در برابر حریقموادهايمحمولهپیگیريقابلأمبدگواهیاصلبرابرکپی. 3-4-10
.Certificate of Comformanceو 
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پیگیريسرویسدارايکاالصورتیکهدر(زیراستانداردهايمطابقکاالحملبرمبنیمستندات. 3-4-11
)کندمیکفایتسابقهارائهباشدالمللیبیناستاندارد

ASTM E – 761 Compression
ASTM E – 859                                                           Air Erosion
ASTM E – 937                                                              Corrosion
ASTM E – 760 Bond Impact
ASTM E – 759                                                             Deflection
ASTM C – 569 Indentation Hardness
ASTM G – 21 Resistance to Mold Growth
ASTM E – 84 Surface Burning Characteristics

.باشندمعتبر استانداردبرچسبدارايبایستیمیکارگاهبهشدهوارديهاکیسهتمامی. 3-4-12
3-4-13 .Bonding AgentیاKey coatغیردر. گردداستفادهبایستیمیشدهرنگهايالمانرويبرمناسب

. استاجباريبستربامادهسازگاريبهمربوطمعتبر مستنداتارائهصورتاین
مانندنمایانداخلیشرایطدرسازههايالمانرويبرسیمانیپایهمقاوم در برابر حریقمادهازاستفاده. 3-4-14

.استالزامیمکفهزیرطبقات 
پوشیدهداخلیشرایطدرسازههايالمانرويبرگچیپایهمقاوم در برابر حریقمادهازاستفاده. 3-4-15

.استپذیرامکان
.مصالحتولیدکنندهکارخانهازکارپاششپرسنلتمامیبرايییدیهتأ. 3-4-16
رادانسیتهمحلیِآزمایشاتنحویکهبهسازندهدستورالعملاساسبراجراواختالطهايدستورالعمل.3-4-17

.باشدگوجواب
کیفیتبهرسیدندرراسازندهشرکتدرخواستیالزاماتبایستیمیاستفادهموردپاششهايدستگاه. 3-4-18

. باشدمیمجازترمیمیموارددرفقطدستیعملیاتازاستفاده. باشدداراپاششنهایی
شکل به صورت Iدر صورتی که به منظور ایجاد سطح جدید (تبدیل کردن مقاطع مشازاستفاده. 3-4-19

را که در استانداردهاي معتبر ملی یشخصاتم) باشد، باید Metal Lathاي) یا افزایش چسبندگی به بستر (جعبه
ر رود،اه کب)Mechanical Retentionذکر شده، تأمین نماید و اگر به منظور نگهدارنده مکانیکی (یلمللاینبو 
.دالمللی را رعایت نماینیمعتبر ملی و بيو یا سایر استانداردهاBS8202شرایط ذکر شده در استاندارد ستیبای

. وري استربندي ضشالزم به ذکر است در مقاطع با بال پهن یا ارتفاع جان زیاد، استفاده از م
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.استهژوپررهايدکننده بریتوله نز کارخااتی نیافت گارادررکت مجري موظف به ش. 3-4-20
.هانامهرضایتواجراییسوابق. 3-4-21
مجوزهاوهافرم.3-5
1شمارهفرممطابقراآتشبرابردراسکلتسازيمقاومعملیاتشروعگزارشبایستیمیناظرمهندس.3-5-1

فرمطراحیهايبرگهمطابقمربوطهمحاسباتدفترچههمراهبهعملیاتشروعازپیشیکماهونمودهتکمیل
هاي تا بررسینمایدتحویلنشانیآتشپیشگیريمعاونتبه3شمارهفرممطابقمربوطهلیستچکو2شماره

در ادامه تا پایان .صورت پذیردعملیاتشروعازقبلپیشگیريمعاونتازمربوطهییدیهتأدریافتالزم براي
نشانی نسبت به بازدیدهاي ادواري از عملیات اجراي اقدام خواهد نمود. به سازي، سازمان آتشعملیات مقاوم

سازي را تأمین این منظور مالک مکلف است تمهیدات الزم جهت امکان بازدید از محل اجراي عملیات مقاوم
یدیه عملیات انجام شده بر عهده مالک خواهد بود.نماید، در غیر این صورت مسئولیت عدم دریافت تأی

4شمارهفرممطابقمربوطهعملیاتپایانفرمبایستیمیناظرمهندس،سازيمقاومعملیاتپایاندر.3-5-2
.نمایدارائهپیشگیريمعاونتبهعملیاتاتمامازپسهفتهیکحداکثرونمودهتکمیل
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شود.ذکردر پیوست مشخصات کلیه ،بیشتریندر صورت وجود مالکتوضیحات:

)1فرم شماره (

نشانی تهرانگیري سازمان آتششمعاونت محترم پی

ساختمان.......................اسکلت فلزي در برابر حریق سازي عملیات مقاوماجراي موضوع: 

باسالم و احترام؛ 

اسکلت فلزي ساختمان ...................... به شماره پالك در برابر حریقسازيعملیات مقاومشود بدینوسیله گواهی می
در واقع................... و شماره پرونده آتش نشانی........................... و شماره شهرسازي ......................ثبتی 

/تحت نظارت اینجانب..... به مالکیت .............................................................................................
2-3فصل .....، بر اساس با شماره پروانه اشتغال ................................................... مهندس ناظر ساختمان شرکت

هاي مورد نیاز به صورت کامل و در تمام بخشآن، اصالحیهو 1392ویرایش سال مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
نامه ها، تیرهاي اصلی و فرعی و ...) با استفاده از مصالح ساختمانی (بنایی) بر اساس آیینساختمان (اعم از ستون

) انتشارات مرکز تحقیقات راه، 445) و راهنماي آن (شماره نشر: 682(شماره نشر: آتشها در برابر محافظت ساختمان
اجرا شده است وهاي مقاوم حریق (منبسط شونده) ، رنگ، پوشش معدنی مقاوم حریق مسکن و شهرسازي 

در نشانی مان آتشساز. بدیهی استباشدمیامضاءکنندگان ذیلمسئولیت عدم اجراي استاندارد و کامل آن بر عهده 
گویی به استعالمات اطاله زمان پاسخل بامسئولیتی در قده عدم تحقق موارد فوق هزمان بررسی نهایی، در صورت مشا

شهرداري مناطق نخواهد داشت.

گواهی امضا-دفترخانهثبت ..........................................: نظارتدستگاهخانوادگی مهندس ناظر/ مدیر عامل نام و نام
نام پدر:..............................

کد ملی:..............................
تاریخ و امضاء: ......................................................:شماره ثبت شرکت

نشانی:             خانوادگی شرکت مجري ایمنی و آتشنام و ناممشخصات مالک (مالکین):                            
.............................خانوادگی مدیرعامل شرکت:نام و نام............................. نام و نام خانوادگی: : 1مالک 

گواهی امضا-ثبت دفترخانه.............................نام پدر:.......................                                             نام پدر: ......
.............................کد ملی:کد ملی: .............................                                      

شماره ثبت شرکت :..............................تاریخ و امضاء: .............................
تاریخ و امضاء: .............................                گواهی امضا-ثبت دفترخانه: .............................2مالک 

تاریخ:

شماره:

پیوست: 
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)2فرم شماره (

اي در برابر حریقهاي سازهسازي المانبرگه طراحی مقاوم

تاریخ صدور پروانه:شماره پروانه:             نام پروژه: 

خانوادگی مالک:نام و نام

ی:مهندسشماره نظام:مهندس ناظرخانوادگی نام و نام

رزمین:یطبقات:                              تعداد طبقات زلسازه:                               تعداد کاربريک

جهز به سیستم بارنده خودکار:مهر طبقه:                               ت احسمبار تصرف:        نفر                  

ز همکف:امان تاخسهمکف:                                                                    عمق زختمان اسارتفاع ا

کننده و مجري:ام شرکت تأمینند:                                        ادکننده مویم شرکت تولان

:برگهشماره
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نام ماده مورد استفاده:ساعت       تحمل حریق: زمان

سایرلی                    تیر فرعی         تیر اصستون  نوع المان:       

سایرصلیبیBoxشکل        Iع:                        نوع مقط

سایرچهار طرفهمشخصات مقطع:               سه طرفه       

) استاندارد مورد استفاده:ULاستاندارد در صورت استفاده ازنام (و شماره

W/DHP/AA/P:                  ضریب مقطع

:سایر توضیحات

ف
نام مقطع در ردی

ايهاي سازهنقشه
1عرض بال 

متر)(میلی
ضخامت بال 

متر)(میلی1
2عرض بال 

متر)(میلی
ضخامت بال 

متر)(میلی2
جانارتفاع
متر)(میلی

ضخامت جان 
متر)(میلی

HP
(متر)

A
(مترمربع)

ضریب 
مقطع

ضخامت ماده مقاوم در 
متر)برابر حریق (میلی
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)3فرم شماره (

سازي اسکلت در برابر آتشچک لیست مقاوم

ك ثبتی اینجانب ......................................... به شماره نظام مهندسی .................................. ناظر ساختمان به پال
ررسی گردیده سازي اسکلت فلزي ساختمان بنمایم موارد زیر درخصوص مقاوم................................. اعالم می

باشد. مستندات مربوطه به پیوست این چک لیست ارائه گردیده است.یید میاست و مورد تأ

م مبحـث سـوم مقـررات ملـی     اصـالحیه فصـل دوم و سـو   هـا بـر اسـاس    میزان مقاومت مورد نیاز تمامی المان
محاسبه شده است.ساختمان 

در صورت استفاده از محصوالت داخلی، بایستی تأییدیـه مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازي وجـود       
داشته باشد.

.ین مصالح و اجرا تهیه گردیده استمتأ، زمینه طراحینامه نمایندگی ازشرکت سازنده در 

یید است.و مورد تأده استاندارد زیر بررسی شی براساس هاي طراحبرگه-

UL 263   شماره طراحی
مدرك سرویس پیگیري کنترل شده است.

روي کاالي حمل شده به کارگاه کنترل گردیده است.ULبرچسب استاندارد 
سایر استانداردها       

شـیمیایی بررسـی و پیوسـت    حـاوي مشخصـات فیزیکـی و    )Material Data Sheet(مشخصات فنـی مـواد   
گردیده است.

) بررسی و پیوست گردیده است.Material Safety Data Sheet(مشخصات ایمنی مواد 
Certificate of Comformanceو هاي مـواد حمـل شـده بـه کارگـاه     محمولهأ کپی برابر اصل گواهی مبد

کنترل گردیده است.
باشد:ماده داراي استانداردهاي زیر می
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ASTM E – 761 - Compression
ASTM E – 859 - Air Erosion
ASTM E – 937 - Corrosion
ASTM E – 760 - Bond Impact
ASTM E – 759 - Deflection
ASTM C – 569 - Indentation Hardness
ASTM G – 21 - Resistance to Mold Growth
ASTM E – 84 - Surface Burning Characteristics

Bonding Agent یاKey Coatاستدههاي رنگ شده استفاده شمناسب برروي المان.

هـا  مایـان ماننـد زیـرزمین   هاي سازه در شرایط داخلی نروي المانپایه سیمانی بربرابر حریق ردمقاوم از ماده 
استفاده شده است.

هاي سازه در شرایط داخلی پوشیده استفاده شده است.المانروي پایه گچی بربرابر حریق ردمقاوم از ماده 
ییدیه براي تمامی پرسنل پاشش کار از کارخانه تولیدکننده مصالح تهیه گردیده است.تأ

یید است.رد تأو مواختالط و اجرا بررسی گردیده هايدستورالعمل
در رسیدن به کیفیت نهایی پاشش را هاي پاشش مورد استفاده الزامات درخواستی شرکت سازنده رادستگاه
و استفاده از عملیات دستی فقط در موارد ترمیمی مجاز شده است.  باشددارا می

ه بیا )Metal Lath(در صورتی که به منظور ایجاد سطح جدید یا افزایش چسبندگی به بستر استفاده از مش 
.شداباستاندارد مورد استفاده باید مطابق با شد،ا) بMechanical Retentionمنظور نگهدارنده مکانیکی (

گردیده است.و پیوست ها بررسی نامهسوابق اجرایی و رضایت

مهر و امضاء



بسمه تعالی
تاریخ تنظیم:هاي مقاوم در برابر حریق                              تعهدنامه اجراي پوششنشانی وسازمان آتش

شماره:خدمات ایمنی تهران

مجري پروژهوم:مالک (نماینده قانونی)                           نسخه سنسخه دوم: خدمات ایمنی تهران                             ونشانیسازمان آتشنسخه اول: 

اینجانبان

و شرکا، نام پدر:........................، کد ملی:...............................، به شماره تماس:....:................................خانوادگینام و نام
......................... ...................سکونت:................................................................................................. و آدرس محل 

مالک (مالکین) ساختمان موضوع تعهدنامه
و

لی:...............................، به شماره تماس:.......................... خانوادگی:.................................. نام پدر:........................، کد منام و نام
.....................................................مدیرعامل شرکت:.............................. به شماره ثبت:................................... و آدرس دفتر:......

............ و شماره تلفن دفتر:....................... ....................................................
هاي مقاوم در برابر حریق ساختمان موضوع تعهدنامهمجري پوشش

:ذیلتختمانی به مشخصااشویم که در پروژه سمیبدینوسیله متعهد 

ي:...............................، به اردامپیوتري شهرکشماره نام پروژه:.................................. به شماره پالك ثبتی:........................، 
..........................آدرس:.............................................................

:ل) به مشخصات فنی به شرح ذیOriginal(اصلستفاده از مواد حریق اسئولیت م
....... داراي تأییدیه آزمایشگاه:...............................................................خت کشور:اس................................ماده:...........امن

ها مطابق استاندارد.................... را برعهده گرفته و این پوششصحیح ياجرایننو همچرفته گستفاده قرار اورد مکه در پروژه فوق 
گیریم:را برعهده میعدم صحت موارد مذکورمسئولیت یروز حوادث ناشی از 

هاي مقاوم حریق ششاي و یا رویدادي که موجب تأثیر بر پوازهسه تغییر معماري و نهرگوگردیم متعهد میمالک (مالکین) ن چنیمه
نماییم.نشانی اصالحأیید نظر آتشتا بشود را 

برداران بوده و بنابراین مالک (مالکین) موظف هستندیمن برعهده مالک (مالکین) و بهرهشرایط اپس از اتمام پروژه حسن نگهداري 
.ندمنتقل نمایعدي برداران بهرهبو مستأجرین تعهد را به نحوي شایسته به سایر مالکین ومفاد

سه نسخه بدون هرگونه خط خوردگی و خدشه تهیه که هر کدام حکم واحد را دارند.* این تعهدنامه در یک برگ و

گواهی امضا-ثبت دفترخانهخانوادگی شرکت مجري: نام و نام: ینخانوادگی مالکنام و نام
خانوادگی مدیرعامل شرکت:نام و نامنام پدر:          

نام پدر:کد ملی:                                                          
کد ملی:

تاریخ و امضاء:                                                    تاریخ و امضاء:                   


