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  گواهينامه فنيگزارش 

 شرح مختصر اجزاي در - 1

 FRR 98-03به طور كامـل در گـزارش   ”PARS-FR-01“مقاوم در برابر آتش شركت پارس جوان جزئيات در
  ارائه شده است.  

  چارچوب در -1- 1

اند و به ساختار پشتيبان به وسيله  هاي چارچوب و قسمت فوقاني در به يكديگر جوش داده شده ستونك
  چارچوب بوسيله پروفيل باكس فوالدي تقويت شده است.مالت سيماني متصل شده است. 

 نوع: ورق روغني

 :ابعاد 

 )40و  60( ×140×) 2055و  mm (w ×d ×h))2100  چارچوب  هاي  ستونك -

 )40و  60( ×140×) 1000و  mm (w ×d ×l))1050  قسمت فوقاني چارچوب   -

 )40و  60( ×140×) 1000و  mm (w ×d ×l))1050  آستانه چارچوب   -

   mm2  ضخامت ورق فوالدي: -
 mm2  ضخامت پروفيل باكس: -

 :درزبندي 

o  :نوع: درز بند پف كنندهOMNI 

  :ابعادmm (w × t) 5/1×15 

  چارچوب و لنگهموقعيت: پيرامون فضاي بين 

 بندي: عايق 

o نوع: سيمان پايه بتني 

  :چگالي اندازه گيري شدهkg/m3 4/1670 

  :درصد 36/9رطوبت نسبي 

 .موقعيت: داخل شكاف ميان چارچوب و ساختار پشتيبان پر شده است  
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  لنگه در -2- 1
ــفحه  ــا ص ــه درب ب ــراي      لنگ ــنگ ب ــم س ــت. از پش ــده اس ــش داده ش ــرف آن پوش ــوالدي در دو ط ــاي ف ه

  است.  استفاده شده است. لنگه در با استفاده از صفحه فوالدي تقويت شده بندي عايق

  mm25/1باضخامت -ورق گالوانيزه صفحه پوششي: 

 :ابعاد  mm (w×h×t)50×2030×950 

    :عايق بندي 

o سپاهان -نوع:  پشم سنگ 

  :ضخامت اسميmm50 

  :چگالي اسميkg/m380 

 موقعيت: درون لنگه  
 :تقويت كننده 

o  نوع: پروفيلΩ  فوالدي؛ شامل صفحه هاي فوالدي با ضخامتmm 25/1 

  :ابعادmm (w × l)2000×120 

 موقعيت: در مركز لنگه 

 .نصب: درون لنگه جوش داده شده است 

  يراق آالت

 :لوال  
 لنگه در بر روي سه لوالي فوالدي نصب شده است.

 پارس جوان -نوع: لوال فوالدي 

  :ابعادmm (Ø×l) 108×16 

 :دسته پانيك 

o  :دسته پانيكنوع–KALE – KD-040/30-250 

  :موقعيتmm 1000فاصله از لبه پاييني لنگه 

 :دستگيره 

o دستگيره فوالدي ضد زنگ–BRAVO-2101 

  :موقعيتmm1000فاصله از آستانه در 
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  نتايج آزمون ها -2

  داده شده است. 1مهمترين نتايج آزمون در جدول شماره 

  : نتايج آزمون1جدول  

  نتايج معيار

  (E)يكپارچگي 

 اي       پد پنبه - 

  mm Ø 6 گيري شكاف اندازه - 

mm Ø 25 

  ثانيه 10شعله هاي بيش از  - 

  

  ام120دقيقه 

  شكست رخ نداد (به كار نرفت).

  شكست رخ نداد (به كار نرفت).

  مشاهده نشد

  [I]عايق بندي : 

  دماي متوسط - 

   دماي حداكثر - 

 شكست رخ نداد

  شكست خورد.I برايام براي دماي متوسط ترموكوپل  19دقيقه 

  .شكست خوردI2براي  TC 3ام براي ترموكوپل  18دقيقه 

  پس از مشورت با متقاضي خاتمه يافت. 122آزمون در دقيقه
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  بندي  طبقه -3
انجام شده EN 13501-2: 2007+A1:2009 از استاندارد بين المللي 5- 5- 7اين طبقه بندي بر اساس بند 

هاي  با توجه به پارامترهاي عملكردي و رده "PARS-FR-01"–در مقاوم در برابر آتش تك لنگه فلزي است.
  زير طبقه بندي شده است:

  : طبقه بندي مقاومت در برابر آتش2جدول 
  جهت: بازشو به سمت دور از آتش

 Bرده بندي  Aرده بندي 

E 120, EI220, EI1 15  E 90, EI215, EI1 15  

 جهت: بازشو به سمت داخل آتش

  Bرده بندي  Aرده بندي 

E120  E90  

  

  الزامات مقاومت در برابر آتش -4

از  8-3بازشوها در برابر آتش در فصل   محافظت براي   آتش هاي  درها و كركره الزامات مقاومت در برابر آتش 
ويرايش سوم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان و يا الزامات مقاومت در برابر آتش در دستورالعمل اجرايي 

  كن و شهرسازي) ارائه شده است. مركز تحقيقات راه، مس 682ها در برابر آتش (نشريه  محافظت ساختمان

با جزئيات مذكور در اين گزارش و با رعايت "PARS-FR-01 "  –در مقاوم در برابر آتش تك لنگه فلزي 
  در ساختمان به كار رود.  3توانند مطابق جدول  الزامات مقررات مرجع مي
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  بندي محافظت بازشوها در برابر آتش : درجه3جدول 

  نوع مجموعه
الزامي مقاومت در درجه 

  برابر آتش (ساعت)
حداقل مقاومت الزامي در يا 

  كركره آتش (ساعت)

ديوارهاي مانع آتش با درجه الزامي مقاومت در برابر آتش بيش از 
  يك ساعت

4  3  

3  3  

2  5/1  

5/1  5/1  

    موانع آتش داراي درجه الزامي  يك ساعت مقاومت در برابر آتش:

  1  1  هاي خروج هاي خروج و گذرگاه ها، پلكان و رمپ ديوارهاي شفت 

  75/0  1  ساير موانع آتش   

    ديوارهاي جداكننده آتش:

  دقيقه) 20( 33/0  1  ها ديوارهاي كريدور   

  

 دامنه كاربرد -5

  عمومي 5-1

عناصر ساختاري توصيف هاي ساخت، شرايط آزمون و نتايج به دست آمده براي  در اين گزارش جزئيات روش
و در  12055-1و استاندارد ملي ايران شماره  EN 1363-1:2012شده، كه مطابق با استاندارد بين المللي

 12055-2و استاندارد ملي ايران شماره  EN 1363-2:1999موارد مقتضي مطابق با استاندارد بين المللي
ها و  از ابعاد، جزئيات ساخت، بارگذاري، شرايط لبه مورد آزمون قرار گرفته، ارائه شده است. هرگونه انحراف

هاي انتهايي، به غير از آنچه كه در دامنه مستقيم كاربرد نتايج اين روش آزمون مجاز شناخته شده  قسمت
  گيرد. است، تحت پوشش اين گزارش قرار نمي

شده يكسان باشد. تغييرات  شود، طرح در بايد با نمونه آزمايش به غير از آنچه كه در ادامه توضيح داده مي
  هاي در و نوع عملكرد آن مجاز نمي باشد. تعداد لنگه
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  هاي خاص براي مصالح و ساختارها محدوديت  2- 5

  ساختارهاي فوالدي 1- 2- 5

تر كردن سازه پشتيبان مجاز است. افزايش  هاي ثابت براي ضخيم هاي فوالدي پيرامون قاب استفاده از پوشش
  رصد مجاز مي باشد.د 25ضخامت فوالد تا  

  تغيير جنس فلز مجاز نمي باشد.

افزايش تعداد عناصر سخت كننده براي در، بدون عايق حرارتي و تعداد و نوع اتصال آنها در توليد، متناسب 
  تواند صورت گيرد، اما كاهش تعداد آنها مجاز نيست. با افزايش ابعاد مي

  پوشش هاي تزئيني 2- 2- 5

  رنگ -2-1- 2- 5

اگر از رنگ تمام شده بر روي در انتظار نرود به مقاومت در برابر آتش آن كمك كند رنگ جايگزين قابل قبول 
است و لنگه ها و چارچوب هاي آزمونه مي تواند رنگ نداشته باشد و  بعدا به آن اضافه شود. اگر رنگ تمام 

پف كننده)، تغيير در آن مجاز نمي شده روي در به مقاومت در، در برابر آتش كمك كند (مانند رنگ هاي 
  باشد. 

  هاي تزئيني لمينت-2-2- 2- 5

هاي (اما نه  ها و قاب مجاز است بر روي سطح لنگهmm 5/1هاي چوبي تا ضخامت  هاي تزئيني و روكش لمينت
 EI215سازند، نصب شود (تنها براي ها) مجموعه درهايي كه معيار نارسانايي را برآورده مي در روي لبه

EI1 15, (مجاز است.  

  اتصاالت 2-3- 2- 5

توان  استفاده از تعداد اتصاالت بيشتر براي اتصال درب مقاوم به حريق به ساختار پشتيبان مجاز است اما نمي
بين آنها را   توان فاصله بين اتصاالت مجاز است، اما نمي  تعداد آنها را كاهش داد. همچنين كم كردن فاصله

  افزايش داد.
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  آالت يراق   2-4- 2- 5

ها و لوالها، مجاز است، اما كاهش تعداد آنها  ها، زبانه افزايش تعداد وسايل محدود كننده حركت؛ مانند قفل
  باشد. مجاز نمي

  تغييرات مجاز ابعاد  3- 5

  كليات 3-1- 5

غييرات استفاده از درهايي كه داراي ابعاد متفاوت با در آزمون شده هستند، تا حدي مجاز است، اما حد اين ت
  بستگي به نوع محصول و مدت زماني كه توانسته است مقاومت در برابر آتش را برآورده سازد، دارد.

تواند براي ابعاد كلي هر لنگه، هر پنل نما و هر  افزايش و كاهش ابعاد در با توجه به دامنه كاربرد مستقيم، مي
مكن است روي لنگه يا پنل وجود داشته هايي كه م پنل سر درب مستقالً انجام پذيرد و شامل تو رفتگي

  شود.  باشند، مي

و استاندارد ملي ايران  EN 1634-1:2014از استاندارد بين المللي Bهاي تغييرات ابعاد در پيوست  محدوديت
  آورده شده است. 18839-1شماره 

  محدوديت هاي ابعاد بر اساس نوع محصول 3-2- 5

  تغييرات مجاز ابعاد لنگه در 3-2-1- 5

) به دست آمده ، يا اينكه زمان Aبندي (رده  زان تغييرات مجاز بستگي به اين دارد كه آيا تنها زمان طبقهمي
، در مطابقت با مقادير داده شده در جدول زير، قبل از اينكه آزمون به پايان Bقيد شده براي رده بسط يافته 

  برسد، نيز برآورده شده است.
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 Bو  A: زمان طبقه بندي 4جدول 

  همه معيارهاي عملكرد
  (دقيقه) Aزمان طبقه بندي  (دقيقه)Bحداقل زمان برآورده شدن معيارها

18  15  
24  20  
36  30  
52  45  
68  60  

100  90  
132  120  

  

  توان ابعاد را افزايش داد.  به دست آمده باشد، مي Bدر نتيجه تنها در شرايطي كه عملكرد رده بسط يافته 

 Aالف) رده بندي گروه 

درصد عرض  50درصد ارتفاع و  75در اين رده افزايش ابعاد در مجاز نيست. كاهش ابعاد مجموعه در فلزي تا 
  در آزمونه آزمايش شده، محدود شده است.

  B گروه ب) رده بندي

  : محدوده ابعاد مجاز5جدول 

  ابعاد لنگه در  حداقل  حداكثر

mm5/2334 

)15(%  

mm5/1522 

)75(%  
  ارتفاع

mm50/1092 

)15(%  

mm00/475 

)50(%  
  عرض

2m34/2 

)20(%  
  مساحت  ‐
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افزايش ابعاد براي مجموعه در تنها در صورتي مجاز است كه از فواصل باز (بادخور) مطابق جدول زير استفاده 
  مشخص شده است): 1شده باشد (مقاطع در شكل شماره 

  : محدوده ابعاد مجاز بادخور6جدول 

  مقدارحداكثر 

  عملي مجاز

  حداكثر

  اندازه گيري شده

  متوسط

  اندازه گيري شده
  

67/5 0/4 3/3 A 

00/6  0/4  0/4  B  

83/5  0/4  7/3  C  

67/4 0/3 3/2 D  

00/5  0/3  0/3  E  

00/5 0/3 0/3 F 

00/5 0/3 0/3 G  

  

  ساير تغييرات 3-2-2- 5

حركت (مانند لوال، زبانه و ...) بايد همانند براي درهاي با ابعاد كوچكتر، موقعيت نسبي وسايل محدود كننده 
نمونه آزمايش شده حفظ شود و يا در صورت انجام هرگونه تغييرات، فواصل بين آنها بايد مطابق با درصد 

  كاهش ابعاد نمونه آزمايش شده باشد.

عاد تغيير موقعيت نسبي وسايل محدود كننده مجاز نيست و فقط تغيير فاصله مطابق با درصد كاهش اب
  نسبت به نمونه آزمون شده قابل قبول است.

  ):Bرده بسط يافته موارد زير براي درهاي بزرگتر نيز بايد اعمال شود (

ارتفاع قرارگيري زبانه از سطح كف زمين بايد برابر يا بيشتر از اندازه آن در نمونه آزمون شده باشد و  -1
  ارتفاع مجموعه در باشد.حداكثر تغيير در ارتفاع بايد متناسب با تغيير 

  ي لوالي بااليي تا باالي در بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد. فاصله - 2



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 16زا11صفحه

 TARFD 98-03شماره گزارش :                               :پارس جوانشركت 

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  مركز تحقيقات راه، 
 مسكن و شهرسازي

  ي لوالي پاييني تا پايين در بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد. فاصله - 3

قسمت پاييني لنگه در و قسمت شود، فاصله بين  براي درهايي كه از سه لوال يا موانع اعوجاج استفاده مي - 4
  .نگهدارنده مياني بايد برابر يا بيشتر از اندازه آزمون شده باشد

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 16زا12صفحه

 TARFD 98-03شماره گزارش :                               :پارس جوانشركت 

 صفحه، شامل يك برگ جلد و يك برگ اطالعات كلي) صورت گيرد.17هرگونه تكثير اين گزارش با هدف ارائه به افراد مختلف بايد به طور كامل (در

  مركز تحقيقات راه، 
 مسكن و شهرسازي
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