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  اطالعات كلي
  
 مهر درب سبالن   شركت:   /كارخانه نام

   Y  01  فلزي آتش تك لنگه برابر در مقاوم در :/ كاال محصول امن

  مهر درب سبالن شركت ، 10 سپهر ، سپهر صنعتي شهرك ، نظرآباد   مركزي:دفتر آدرس

  ، شركت سبالن درب مهر 10نظرآباد ، شهرك صنعتي سپهر ، سپهر    :كارخانه آدرس

  مهر  درب سبالن شركت ، 10 سپهر ، سپهر صنعتي شهرك ، نظرآباد  :هاآدرس انبار

 14167 :پرونده شماره

 صدور گواهي نامه فني بالمانع مي باشد.:نتيجه قابل اقدام  

  14صفحات: تعداد كل
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  گزارش گواهينامه فني

 شرح مختصر اجزاي در - 1

 ارائه شده است. FRR 96-15در گزارش  "Y 01"شركت سبالن درب مهر  شرح كامل جزئيات در

  
  چارچوب در

اند و به ساختار پشتيبان بوسيله صفحه  هاي چارچوب و قسمت فوقاني آن به يكديگر جوش داده شده ستونك
هاي فوالدي متصل شده است. بين ساختار پشتيبان و چارچوب از مالت سيماني استفاده شده  و پيچفوالدي 

 هاي چارچوب از نوار درزبند پف كننده استفاده شده است. در با چارچوب و لبه  است. در نقاط تماس لنگه

  نوع: ورق گالوانيزه
 :ابعاد 

o چارچوبهاي ستونك   mm (w ×d ×h) 2110 × 140  × )70  50و( 

o قسمت فوقاني چارچوب  mm (w ×d ×h)  2110 × 140  × )70  50و( 

o چارچوب آستانه در   mm (w ×d ×h)  2110 × 140  × )70  50و( 

o :ضخامت ورق فوالدي mm 2 

 عايق بندي 

  :مالت سيمانينوع 

  :چگالي اندازه گيري شدهkg/m3 6/867 

  :ضخامت اسميmm 70 

  % :81/14رطوبت مربوطه   

 .موقعيت: درون شكاف ميان چارچوب و ساختار پشتيبان پر شده است 

 درزبندي 

  :درزبند دود نوع– OMNI 

  :ابعادmm (w × h)  2  × 20 

 موقعيت: نقاط تماس بين لنگه و چارچوب در 

 تقويت كننده 

o نوع: ورق فوالدي نبشي 

  :ابعادmm (w ×h ×t)  3× 300 × 110 
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  موقعيت: سه قطعه در هر ستونك. از فاصلهmm 112  از پايين چارچوب آغاز مي شود و
  است. mm 740و  640فاصله مركز تا مركز آن 

  
  لنگه در
بندي داخلي پوشش داده شده بود. از پشم سنگ به عنوان عايق  هاي فوالدي با عايق با صفحه لنگه در

  شكل تقويت شده است. Ωي استفاده شده است. لنگه درب توسط صفحات فوالد
  :ضخامتبا  –ورق فوالدي گالوانيزه صفحه پوششي mm 5/1  
  :ابعادmm (w×h×t) 70 ×)2050  1002و  1106(×) 2005و (  

 
    :عايق بندي 

o  نوع: پشم سنگ– IRANIAN  

  :چگالي اسميkg/m3 100 

  :صخامت اسميmm70 

 
 :تقويت كننده 

o نوع: پروفيل قوطي 

  :ابعادmm (w ×d ×t)  6/2 × 30 × 50 

  :قطعه در داخل لنگه درب جوش داده شده است. 6موقعيت 

o   نوع: فوالد گالوانيزهΩ شكل 

  :ابعادmm (w ×d ×t)  1/2 × 65 × 20+120+20 

 موقعيت: يك قطعه در داخل لنگه درب جوش داده شده است 

  
  يراق آالت

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

 نوع: لوالي فوالدي- SABALAN DOOR 

  :ابعادmm (Ø × l)  85 × 20 

  مكان: از فاصلهmm 282  و  235از باالي چارچوب آغاز مي شود و فاصله مركز تا مركز آن
 ميلي متر است. 1230
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 دسته پانيك  

o  نوع: دسته پانيك–KALE-KD-040-30-250  

  :مكانmm 1030 فاصله از آستانه در 

  هانتايج آزمون  -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  -

  
  شكست رخ نداد (به كار نرفت)

  نرفت)شكست رخ نداد (به كار 
  شكست رخ نداد (به كار نرفت)

  مشاهده نشد
 [I]عايق بندي : 

  دماي متوسط -
  دماي حداكثر  -

 
  شكست رخ نداد

 I1براي   4TCبراي ترموكوپل  25دقيقه 

 I2  براي TC 12 براي ترموكوپل 29دقيقه 

  پس از مشورت با متقاضي خاتمه يافت  260 دقيقهآزمون در
  

 بندي  طبقه -3

(استاندارد EN 13501-2: 2007+A1:2009 از استاندارد بين المللي 5- 5- 7بندي بر اساس بند اين طبقه 
  انجام شده است. )8299-2ملي ايران شماره 

  با توجه به پارامترهاي عملكردي طبقه بندي شده است:  "Y 01 "فلزي در مقاوم در برابر آتش تك لنگه
  

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

 Bرده بندي  Aرده بندي 

E240, EI220, EI120 E240, EI220, EI120  
  جهت: بازشو به سمت داخل آتش

 Bرده بندي  Aرده بندي 

E240 E240 
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  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 الزامات  "Y 01 " –فلزي  در مقاوم در برابر آتش تك لنگه

  در ساختمان به كار رود.  3توانند مطابق جدول  مقررات مرجع مي
  
  

  بندي محافظت بازشوها در برابر آتش : درجه3جدول 

مقاومت درجه الزامي  نوع مجموعه
 در برابر آتش (ساعت)

حداقل مقاومت الزامي در 
  يا كركره آتش (ساعت)

ديوارهاي مانع آتش با درجه الزامـي مقاومـت در   
  برابر آتش بيش از يك ساعت

4  3  
3  3  
2  5/1  
5/1  5/1  

موانــع آتــش داراي درجــه الزامــي  يــك ســاعت  
  مقاومت در برابر آتش:

  

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

  75/0  1  ساير موانع آتش   
    ديوارهاي جداكننده آتش:

  دقيقه) 20( 33/0  1  ها ديوارهاي كريدور   
 
  دامنه كاربرد - 5
  كليات 1- 5

عناصر ساختاري توصيف هاي ساخت، شرايط آزمون و نتايج به دست آمده براي  در اين گزارش جزئيات روش
و در موارد  12055- 1استاندارد ملي ايران شماره و  EN 1363-1:2012شده، كه مطابق با استاندارد بين المللي
مورد آزمون  12055- 2استاندارد ملي ايران شماره و  EN 1363-2:2012مقتضي مطابق با استاندارد بين المللي

هاي  ها و قسمت از ابعاد، جزئيات ساخت، بارگذاري، شرايط لبه قرار گرفته، ارائه شده است. هرگونه انحراف
انتهايي، به غير از آنچه كه در دامنه مستقيم كاربرد نتايج اين روش آزمون مجاز شناخته شده است، تحت 

  گيرد. پوشش اين گزارش قرار نمي
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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

  
  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
  درصد مجاز مي باشد. 25ضخامت فوالد تا  

  تغيير جنس فلز مجاز نمي باشد.
كننده براي در، بدون عايق حرارتي و تعداد و نوع اتصال آنها در توليد، متناسب با  افزايش تعداد عناصر سخت

 تواند صورت گيرد، اما كاهش تعداد آنها مجاز نيست. افزايش ابعاد مي

 
  پوشش هاي تزئيني 2- 2- 5
  ينيهاي تزئ لمينت 2-2-1- 5

هاي (اما  ها و قاب مجاز است بر روي سطح لنگه mm 5/1هاي چوبي تا ضخامت  هاي تزئيني و روكش لمينت
 و EI220 سازند، نصب شود (تنها براي  ها) مجموعه درهايي كه معيار نارسانايي را برآورده مي نه در روي لبه

EI120   (مجاز است  
  اتصاالت 3- 2- 5

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

  افزايش داد.
  
  آالت يراق  4- 2- 5

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

  توان دستگاه دربند را برداشت. اگر مشخصات دربند مورد نياز نباشد مي
  تغييرات مجاز ابعاد  3- 5
  كليات 3-1- 5

تغييرات استفاده از درهايي كه داراي ابعاد متفاوت با در آزمون شده هستند، تا حدي مجاز است، اما حد اين 
  بستگي به نوع محصول و مدت زماني كه توانسته است مقاومت در برابر آتش را برآورده سازد، دارد.
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لنگه، هر پنل نما و هر تواند براي ابعاد كلي هر  افزايش و كاهش ابعاد در با توجه به دامنه كاربرد مستقيم، مي
هايي كه ممكن است روي لنگه يا پنل وجود داشته باشند،  مستقالً انجام پذيرد و شامل تورفتگي پنل سر در

  شود.  مي
استاندارد ملي ايران  و EN 1634-1:2014از استاندارد بين المللي Bهاي تغييرات ابعاد در پيوست  محدوديت

  آورده شده است. 18839-1شماره 
  
  وع محصولمحدوديت هاي ابعاد بر اساس ن 3-2- 5
  تغييرات مجاز ابعاد لنگه در 3-2-1- 5

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

  آورده شده است.برسد، نيز بر
  

 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  
196 180  
260  240  

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

  
 Aالف) رده بندي 

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.

  
  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 14زا8صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

  Bبسط يافته  ب) رده بندي
  : محدوده ابعاد مجاز5جدول 

  ابعاد لنگه در  حداقل  حداكثر
mm 5/2357  
)15(+ %  

mm 5/1537  
  ارتفاع  % ارتفاع آزمونه)75(

mm9/1271 
)15(+ %  

mm553 
  عرض  % عرض آزمونه)50(

2m 720/2  
  مساحت  -  %+)20(

 
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 
  

  
  : مقاطع اندازه گيري بادخور1شكل
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  : محدوده ابعاد مجاز بادخور6جدول 
 حداكثر مقدار
  عملي مجاز

 حداكثر
 اندازه گيري شده

  متوسط
   اندازه گيري شده

0/2  3/5 7/2 A 

9/2  9/2  7/2  B  
n/a n/a n/a C  

0/2 0/4 0/2 D  
5/1 5/1 3/1  E  
9/2  9/2 7/2 F 

0/4 0/6 0/3 G  
0/4 0/4 7/3 H 

  
  ساير تغييرات 3-2-2- 5

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

  كاهش ابعاد نمونه آزمايش شده باشد.
تغيير موقعيت نسبي وسايل محدود كننده مجاز نيست و فقط تغيير فاصله مطابق با درصد كاهش ابعاد 

  نسبت به نمونه آزمون شده قابل قبول است.
  ):Bرده بسط يافته موارد زير براي درهاي بزرگتر نيز بايد اعمال شود (

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

  ي لوالي بااليي تا باالي در بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد. فاصله - 2
  پاييني تا پايين در بايد برابر يا كمتر از اندازه آزمون شده باشد.ي  ي لوال فاصله - 3
شود، فاصله بين قسمت پاييني لنگه در و قسمت  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

 

 

 14زا10صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

  
 

  پيوست الف

  هاعكس 

  
  
 

  
  

  

  

  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 14زا11صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

  
  

  سمت غيردر معرض آتش قبل از آزمون:1-شكل الف

  

  

  

  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 14زا12صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

 
  : سمت در معرض آتش قبل از آزمون 2-شكل الف

  

  

  

  

  

  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 14زا13صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

 
  سمت غيردر معرض آتش پس از آزمون:3-شكل الف

  

  

  



  
  گزارش نتايج بررسي اوليه

 

 

 14زا14صفحه

 TARFD 96-15شماره گزارش :      سبالن درب مهر   شركت :

 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

  

  

  

 
  سمت درمعرض آتش پس از آزمون :4-شكل الف



  
  

  

  

 

  

  


