
www.EEEng.ir 

درخصوص درجه مقاومت حریق لوله های پالستیکی فاضالب  61 و 3ابالغ اصالحیه مباحث 

 9911 مرداد05           ساختمان

  

 فاضالب پالستیکی های لوله حریق مقاومت درجه درخصوص 61 حثمب اصالحیه ابالغ

 ساختمان

 :شودمی اصالح زیر شرح هب  )پ( 2-3-4-61 بند

ور پ( مصالح پالستیکی که در لوله کشی فاضالب داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله

شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط 

 .مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد

 :شودمی اصالح زیر شرح به  )ب( 2-3-1-61 بند

ور ب( مصالح پالستیکی که در لوله کشی آب باران داخل ساختمان نصب می شوند باید در برابر شعله

شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط 

 .باشد مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 

 مقابل در هاساختمان "حفاظت ساختمان ملی مقررات سوم مبحث سوم ویرایش الحاقیه

 فاضالب پالستیکی های لوله حریق مقاومت درجه درخصوص (6331 )سال حریق"

 ساختمان

 :شودشامل یک بند به شرح زیر به مبحث سوم افزوده می 6-7-9بخش 

 ساختمان باران آب و فاضالب هواکش فاضالب، کشیلوله پالستیکی مصالح3-7-1

کشی فاضالب، هواکش فاضالب و آب باران ساختمان که به صورت غیر ولهمصالح پالستیکی ل 9-7-6-9

شوند، با رعایت سایر الزامات بیان شده در این مبحث در مورد مدفون در داخل ساختمان نصب می

یا بهتر را مطابق استاندارد ملی  E های تاسیساتی، باید طبقه واکنش در برابر آتشمحافظت گشودگی

 .برآورده سازندایران  ۹۹11شماره 

 

 کشی آب گرم مصرفیپروپیلن در لولههای پلیاطالعیه در خصوص استفاده از لوله

 991۹ دی02     (31ویرایش  61)مبحث

های مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان و عدم ذکر نام لوله 9916پیرو انتشار ویرایش سال  
کشی آب گرم مصرفی، این موضوع از طرف برخی لولههای قابل استفاده در پروپیلن در جدول لولهپلی

کشی آب گرم مصرفی پروپیلن در لولههای پلیها به معنی ممنوعیت استفاده از لولهاز افراد و انجمن
ها در جدول فوق به دلیل عدم کنترل دمای آب گرم مصرفی تعبیر شد. در صورتی که عدم درج نام این لوله

ها در دماهای باال بوده است. بدیهی است در پذیری این لولهها و آسیبندر تعداد زیادی از ساختما
کشی آب پروپیلن در لولههای پلیصورت وجود سیستم کنترل دمای آب گرم مصرفی، استفاده از لوله

نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت گرم مصرفی، به شرط داشتن گواهی
در زمینه الزامات بهداشتی و مناسب بودن برای کاربرد آب  7979استاندارد ملی محصول تولیدی با 

 :آشامیدنی، طبق شرایط زیر بالمانع است

تولید شده باشند و دارای  6996هایی که مطابق رده کاربری یک یا دو استاندارد ملی استفاده از لوله

هایی ب سرد و گرم مصرفی ساختمانکشی آباشند، در لوله 5/۹یا  ۹های ضخامت جدار معادل سری

شود، بالمانع است. گراد کنترل میدرجۀ سانتی 66که دمای آب گرم مصرفی در آنها روی حداکثر 

هایی که دمای آب گرم مصرفی در آنها کشی آب گرم مصرفی ساختمانها در لولهاستفاده از این لوله

 .شود مجاز نیستکنترل نمی


