1395/11
بازنگری01 :

ایمنی ساختمان در برابر حریق با

نام كتاب :ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف
نام پديد آورنده :شركت كناف ايران
شمارگان3000 :
نوبت چاپ :چهارم
تاريخ چاپ :بهمن ماه 1395

ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

فهرست

مقدمه

1

بررسی روند ایجـاد و گستـرش حريق در ساختمان
 - 1واﻛﻨﺶ ﻣﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮ حریق (طبقهبندی مصالح ساختمانی در برابر حریق)
 - 2مقاومت ساختارها در برابر حریق (طبقهبندی ساختارها در برابر حریق)

2

بررسی اصول حفاظت ساختمان در برابر حريق

5

بررسی رفتار گچ در برابر حريق

6

معرفی محصوالت مقاوم در برابر حریق کناف
 - 1صفحات گچی مقاوم در برابر حريق و نسوز کناف
 - 2اندود پاششی مقاوم در برابر حریق کناف

7

معرفی ساختارهای مقاوم در برابر حريق کناف
 - 1ديوارهای جداکننده کناف
 - 2ديوارهای پوششی کناف
 - 3سقفهای کاذب کناف
 - 4پوششهای تير و ستون مقاوم در برابر حريق کناف

8

ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

مقدمه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺗـﺶ اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺟـﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﺑﺎشــند ،ﺑﺎﻳﺪ
از اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار باشــند .ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘـﺎومﺳـﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎزه و ﻧﺎزكﻛﺎري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮاح ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ســاﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﻮﺷﺶهای
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖکننده ﺑﺮاي ﻣﻘﺎومﺳﺎزي اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوهﺑﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮي یا تصرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و ﺳﻄﺢ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ از
ﺧﻮاص و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در کنار نقش مراکز آتشنشانی و به کارگیری سیستمهای فعال مقابله با آتش نظیر تجهیزات اخطار دهنده و یا اطفای حریق در
ساختمان ،به کارگیری فنون جدید پیشگیری و حفاظت منفعل یا مقابله غیر مستقیم با آتشسوزی نيز در علم مهندسی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
در این مجموعه ابتدا ماهيت و روند آتشســوزی در ســاختمان و اصول حفاظت ساختمان در برابر حريق بررسی میشود .سپس رفتار مصالح و ساختارهای ساختمانی و
طبقهبندی آنها در برابر حريق مرور میشــود .در انتها ،امکانات و ســاختارهای ارائه شده توسط شرکت کناف ایران جهت اجرای عناصر غيرسازهای مقاوم در برابر حريق،
شامل دیوارهای جداکننده ،ديوارهای پوششی و سقفهای کاذب و راهحلهای موجود برای مقاومسازی عناصر سازهای در مقابل حريق ،شامل پوششهای محافظ تیرها
و ستونهای فوالدی معرفی میگردد.
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بررسی روند ایجـاد و گستـرش حريق در ساختمان

به طور کلی برای ایجاد حريق ،شرایط زیر باید فراهم باشد:
■ ماده قابل اشتعال در محل وجود داشته باشد.
■ اکسیژن کافی برای اشتعال موجود باشد.
■ درجه حرارت به نقطه اشتعال ماده برسد.
در صورت وجود شرایط فوق ،یعنی رسیدن حرارت به نقطه اشتعال و وجود جريان هوا ،مواد قابل اشتعال در محیط شعلهور میگردند.
ﺣﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮوﮐﺸﻰ

اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﻧﻤﻮدار زﻣﺎن  -دﻣﺎ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﯾﻖ

ﺣﺮﯾﻖ اوﻟﯿﻪ

۱

۲

رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻫﻤﯿﺖ دارد

رﻓﺘﺎر اﺟﺰا و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد

دﻣﺎى
ﺣﺮﯾﻖ

زﻣﺎن

ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ

آﻏﺎز ﺣﺮﯾﻖ
ﺳﺮاﯾﺖ ﺷﻌﻠﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ

وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺘﻌﺎل زا

اﻧﺘﺸﺎر دود و ﮔﺎزﻫﺎى ﺳﻤﻰ ،ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﻰ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ،ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺧﻄﺮات
ﺣﺮﯾﻖ

منحنی استاندارد رشد حریق

نموداري كه مالحظه ميفرماييد نمودار روند ايجاد و گسترش حريق است .مالحظه ميكنيد كه ايجاد و گسترش حريق در دو مرحله انجام ميشود .مرحله اول ،مرحلهای
است كه حريق ايجاد ميشود .اين مرحله به رفتار مواد و مصالح بستگي دارد .قابل اشتعال بودن يا نبودن مواد در اين مرحله تعيين كننده است هر چقدر اين مرحله
طوالنيتر شود به نفع ما خواهد بود .اين مرحله همان حالتي است كه شعله ايجاد شده و در مجاورت يك ماده قرار ميگيرد .دماي ماده باال ميرود تا به نقطه اشتعال
برسد .از اين مرحله به بعد ،حريق وارد مرحله دوم يعني حريق كامل ميشود .در اين مرحله رفتار مواد و مصالح موجود در محيط تعيينكننده نيست .بلكه رفتار اجزا و
ساختارها اهميت دارد .اينكه چقدر ساختار ميتواند در مقابل حريق مقاومت كند ،دود را از خود عبور ندهد و دچار تغيير شكل نشود ،تعيين كننده هستند .بنابراين در
انتخاب نوع مواد ،مصالح ،اجزا و ساختارهای يک ساختمان ،بايد به رفتار آنها در برابر حريق توجه ويژه نمود.
ايجاد حريق و ادامه و توسعه آن در ساختمان به عوامل ديگری همچون دما ،زمان و شدت آتشسوزی ،میزان ورود هوا ،وجود منافذ خروج حرارت ،هندسه فضاها ،وضعيت
بازشوها ،ساختارهای ديوار و سقف نيز بستگی دارد .شکل زير عوامل موثر در روند آتشسوزی و رابطه آنها با يکديگر را نشان میدهد.

ﻧﻮع ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺑﺎر )ﺷﺪت( ﺣﺮﯾﻖ

ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ
آراﯾﺶ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﻀﺎ

دﻣﺎ
ورود ﻫﻮا
زﻣﺎن

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎ
نمودار روند آتشسوزی
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روﻧﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزى

ﺧﺮوج ﮔﺮﻣﺎ
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ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ از آزﻣﻮنﻫﺎي آﺗـﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد .ﺿﻤﻦ اینکه در ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﺼﻮب
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪبندی ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ به آزمونهای اســتاندارد آتش ،رجوع میشــود .ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را
دارﻧﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﻳﻜﺮد اﻛﺜﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺬﻳﺮش اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي واﺣـﺪ بین المللی ( )ENاروﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ( )ISOو ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آنها ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤـﻮع ،ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ حریق در دو ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 - 1واﻛﻨﺶ ﻣﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮ حریق (طبقهبندی مصالح ساختمانی در برابر حریق)
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻚ ﻓﺮآورده در ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد .از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻬـﻢ واﻛـﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻓﺮوزش ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ،پیشروی شعله در برابر فرآورده (نازککاری) ،مقدار و شدت رها شدن ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺪار دود و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنهای واﻛﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ،
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮاد از بیخطــر تــا پرخطر ﺻﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .از اﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي در ﻣﻘـﺮرات
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن محدوده ﻣﺠﺎز ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .در استاندارد آلمان
( )DIN 4102رفتار و عملکرد مصالح و اجزای ساختمانی در برابر حريق مطرح شده است که بر اساس اين استاندارد ،مصالح ساختمانی به دو گروه اصلی نسوز (گروه  )Aو
قابل اشتعال (گروه  )Bو مطابق جدول زیر طبقهبندی میشوند.

ﺷـﺮح

ﮔﺮوه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻧﺴﻮز

A

ﻧﺴﻮز ﮐﺎﻣﻞ

A1

ﻧﺴﻮز

A2

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

B

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﮐﻢ

B1

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ

B2

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل زﯾﺎد

B3

این جدول علمیترین و بهترین روش طبقهبندی را ارائه نموده و به عنوان استاندارد ملی ایران (شماره  )8299نیز پذیرفته شده است .مطابق اين طبقهبندی موادي مثل
ســنگ و آجر در گروه مواد نســوز طبقهبندي شده و پلياســتايرن و يونوليت در گروه  B2و نفت و بنزين در گروه  B3قرار دارند .البته صفحات روکشدار گچی کناف در
طبقهبندی آلمان جز گروه  A2قرار میگیرند.
 - 2مقاومت ساختارها در برابر حریق (طبقهبندی ساختارها در برابر حریق)
اساســاً طبقهبندی ســاختارها و اجزای ساختمانی در برابر حريق بر اساس زمان مقاومت آنها در مقابل حريق و نوع مصالح تشکيل دهنده آنها انجام میشود .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ
ﻓﺮآورده ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶﺳﻮزي از ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور ،ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ حریــق
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ حریق ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .واژه ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ حریق ﻟﺰوﻣﺎً ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺷﺘﻌﺎل
ﻣﻮاد ﻧﺪارد .در این آزمایش ،حريق تحت شرايط استاندارد بر ساختار اعمال میشود (در برخی آزمايشات بارهای خارجی نيز به ساختار وارد میشود) و با باال رفتن دما سه
مشخصه زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند:
 1ـ ﭘﺎﻳﺪاري ( :)Load Carrying Capacityﺟﺰء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ،دﭼﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ و فرورﻳﺰش ﻧﺸﻮد.
 2ـ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ( :)Integrityﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،دﭼﺎر ترك و ﺷﻜﺎف ﻧﺸﻮد ﺗﺎ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و دود ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﮔﺮدد.
 - 3ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ( :)Insulationﺟﺰء ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ حتی اﻻﻣﻜﺎن ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور نشود.
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هنگامیکه عملکرد ســاختار در برابر حريق دچار نقصان میشــود (به طور مثال زمانی که مقاومت اجزاء در برابر عبور حرارت کاهش يافته و افزايش دما در ســمت ايمن
ساختار رخ میدهد يا هنگامیکه نفوذ دود يا شعله در سمت ايمن مشاهده میشود يا زمانی که ساختار دچار ناپايداری يا فروريزی میشود) ،آزمايش متوقف شده و زمان
ثبت میشود .بر همين اساس ،ردهبندی مقاومت ساختارها و اجزای ساختمانی در برابر حريق به شرح جدول زیر تعريف میگردد:
زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ )دﻗﯿﻘﻪ(

ﮐﺪ ﺣـﺮﯾﻖ

30

F30

60

F60

90

F90

120

F120

180

F180

رده مقاومتی ساختارها در برابر حریق

کد حریق که به اختصار با حرف ( Fمخفف واژه  )Fireنمایش داده میشود پلکانهایی هستند که طبق استاندارد بر حسب هر  30دقیقه تعریف میشوند مانند F30
یا  ،F90بدین معنی که چنانچه ساختاری در آزمایش حریق استاندارد 70دقیقه مقاومت نماید کد حریق  F60را به خود اختصاص خواهد داد .به عالوه ،ممکن است
پسوندهايي نيز در رده مقاومتی ساختار در برابر حريق مطرح شود که بيانگر رفتار مصالح تشکيل دهنده آن ساختار است .این پسوندها عبارتند از:
■ R=Load

Carrying Capacity
■ E=Integrity
■ I=Insulation

چنانچه ساختاری در کالس  REI60قرار گیرد بدین معنی است که تک تک اجزای آن ساختار با حفظ ظرفیت باربری ،یکپارچگی و عایق بودن میتواند به مدت یک
ساعت در برابر حریق مقاومت نمایند .بر طبق استاندارد  EN 13501-2با موضوع طبقهبندی ساختارها و عناصر ساختمانی ،طبقهبندی و روش آزمایش جداکنندههای
دیوار به صورت زیر میباشد:
■ جداکنندههای باربرR :
■ جداکنندههای باربر و متعلقات آنREI :
■ جداکنندههای غیر باربر و متعلقات آنEI :
■ درها و بازشوهاEI :
به عنوان مثال بر طبق استاندارد  EN 1364-1برای تعیین حداقل عملکرد سـاختار دیوار غیر باربر در مقابل حـریق بر حسب دقیقه موارد زیر تعیین شده است:
 Eنفوذناپذیری 124 :دقیقه
 Iنارسـانایـــی 105 :دقیقه
بنابراین طبقهبندی حریق ساختار دیوار جداکننده بدین صورت میشود:

EI 90 , E 120

در موارد خاص سایر معیارها را میتوان در طبقهبندی اضافه نمود .به عنوان مثال  Mمخفف  Mechanical Effectبدین معنی که اجزای یک ساختار توانایی تحمل
فشار مکانیکی بار حریق استاندارد و مقاومت در برابر بارهای شوک و دینامیکی حریق را داشته باشد و معموال برای دیوارهای ضد آتش به کار میرود.
جزئیات و روش آزمونهای مذکور برای سیستمهای ساخت و ساز خشک مطابق با استاندارد ملی ایران ( )ISIRIدر شرح استانداردهای زیر آمده است:
 1 - 12055مقاومت در برابر آتش  -قسمت  1-الزامات عمومی
 1 - 12245مقاومت در برابر آتش برای اجزای غیر باربر -قسمت - 1دیوارها
 2 - 12055مقاومت در برابر آتش برای اجزای غیر باربر -قسمت  - 2سقفها

4

ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

بررسی اصول حفاظت ساختمان در برابر حريق

بسته به نوع کاربری يک ساختمان ،مالحظاتی برای حفاظت آن در برابر حريق در مراحل طراحی ،اجرا و بهرهبرداری در نظر گرفته میشود .اساسا ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ حریق در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،دو ﻣﻮرد زﻳﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮار میﮔﻴﺮد:
 - 1به کارگيری ساختارهای مقاوم در برابر حريق در عناصر غيرسازهای در بخشهای داخلی ساختمان (نظير دیوارهای جداکننده ،ديوارهای پوششی و سقفهای کاذب)
جهت تقسيمبندی و محصور نمودن صحیح فضاها ،بر اساس نوع کاربری و با هدف جلوگیری از نفوذ و پیشروی حريق به سایر فضاها و ساختمانهای مجاور (ايجاد زونهای
حریق) به طوریکه ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ نازکﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻧﻈﺮ ﮔسترش آﺗﺶﺳﻮزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻛﺎرﺑﺮي آن و ﻧﻮع
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎزكﻛﺎري راهﻫﺎي ﺧﺮوج و ﭘﻠﻪها باید حتما از نوع ایمن باشد ،اما سختگیری برای مصالح نازککاری اتاقها کمتر است .ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮمﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ (مانند پلیاستایرن) ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
 - 2مقاومسازی عناصر سازهای در برابر حريق ،از طريق ايجاد پوششهای محافظ به نحوی که از فروپاشی ساختمان جلوگیری شود به طوری که ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰاي سازهای
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ برای اجزای ﺳﺎزهای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ یک یا
و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪهها در ﺑﺮاﺑﺮ حریق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع و ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎ تامین ﺷﻮد.
دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ حریق ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ممکن است بسته به مورد کمتر یا بیشتر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﺎقهای خواب در هتلها ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ مقاومت در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت اﺟﺰاي سازهای ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنها
ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  20تا 30دﻗﻴﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ و مقاومسازی ساختمان الزم است از پوششهای
محافظت کننده در برابر آتش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر تا ﺳﺎلﻫﺎ از دورﺑﻨﺪي ﻓﻮﻻد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ و ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ در دههﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از این ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺷﺪن ﺳﺎزه ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً کاهش ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
همچنین با استفاده از اين روش عالوه بر اينكه سازههاي فوالدي در برابر حريق مقاوم ميشوند ،نازككاري ستون نيز همزمان انجام ميشود.
 - 3سایر مالحظات حفاظت ساختمان در برابر حریق به شرح زير میباشد:
■ استفاده از مصالح غیرقابل اشتعال
■ استفاده از مبلمان مناسب جهت کاهش خطر ایجاد و گسترش حریق
■ تعبيه سیستمهای کشف و اعالم حریق در ساختمان
■ تجهیز ساختمان با لوازم و امکانات اطفای حریق ،متناسب با بار حریق محتمل
■ ایجاد راههای فرار ایمن برای خروج متصرفان در مواقع آتشسوزی گسترده
■ دسترسی مناسب نیروهای آتشنشانی در اطراف و داخل ساختمان
بر اساس ضوابط مندرج در نشریه  682مرکز تحقیقات مسکن و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻧﻈﻴﺮ تیر ،ستون ،ﻛﻒ ،ﺳﻘﻒ ،دیوار
خارجی و داخلی ) ... ،در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﺎﺣﺖ تحت تصرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮد
که اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
به طور مثال در تمام تصرفهاي مسکوني ،تمامي هتلها ،متلها ،مسافرخانهها و خوابگاهها ،همچنين آن دسته از بناهاي آپارتماني که داراي ارتفاع بيش از  3طبقه و يا
داراي  11واحد و بيشتر هستند که ملزم به استفاده از شبکه هشدار حريق ميشوند ،راهروهاي داخلي بايد با ساختاري داراي حداقل یک ساعت مقاومت در برابر حريق ،از
فضاهاي خصوصي و خواب جدا شوند .همچنین بازشوهاي قائم در بناهاي مسکوني از قبيل پلکانها ،شفتها ،چاههاي آسانسور ،نورگيرهاي داخلي و نظاير آن ميبايست
دوربندي و در برابر حريق محافظت شوند .دوربندي شفتهاي موجود در بناهاي  4طبقه و بيشتر بايد با ساختار غيرقابل اشتعال و حداقل داراي دو ساعت مقاومت در برابر
حريق اجرا شود و دوربندي شفتهاي موجود در بناهاي کمتر از  4طبقه ارتفاع بايد با ساختار حداقل یک ساعت مقاوم در برابر حريق انجام گيرد.
ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و جدول مقاومت جداکنندهها برای جداسازی تصرفها بر حسب ساعت و ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري آنها ﺑﻪ ﻣﺘﻦ فصل دوم نشریه
 682و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران مراجعه ﺷﻮد .همچنین دستهبندی ساختارهای ساختمانی و الزامات درجهبندی مقاومت در برابر آتش برای انواع آنها بر
حسب ساعت در فصل سوم و محدودیتها و مقادیر مجاز ارتفاع و مساحت ساختمانها در نشریه مذکور بیان شده است.
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ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

بررسی رفتار گچ در برابر حريق

گچ مادهای اســت معدنی که به گروه مواد ســاختمانی نســوز  Aتعلق دارد .مقاومت خوب این ماده در برابر آتش ،به دلیل وجود حدود  20درصد آب تبلور در ترکیب آن
است .به عنوان مثال ،یک متر مربع صفحه روکشدار گچی به ضخامت  15میلی متر ،به طور تقریبی  3لیتر آب تبلور دارد .در مجاورت آتش ،آب تبلور گچ تبخیر شده
و انرژی گرمایی بدین ترتیب مصرف میشــود .به طور مثال ،برای تبخیر آب تبلور در یک صفحه گچی به ضخامت  15میلیمتر ،حدود  8400کیلو ژول (حدود 2000
کیلو کالری) انرژی الزم است .همچنين به دليل تشکيل پردهای از بخار ميان آتش و گچ ،از نفوذ آتش جلوگیری میگردد .عالوه بر اثر آب تبلـــور ،الیه باقـــی مانده گچ
خـود به عنوان یک عایق مـوثر عمل نموده ،زیرا در مقایسه با گچ متبلور ،دارای ضریب هدایت حرارتی پایینتری میباشد.

H2O

CaSO4

6

ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

معرفی محصوالت مقاوم در برابر حریق کناف

 - 1صفحات روکشدارگچی مقاوم در برابر حريق کناف
در ســاختارهای دارای کد حريق کناف ،امکان اســتفاده از چند نــوع صفحه گچی وجود
دارد؛ صفحــات گچــی مقاوم در برابر حريــق کناف ( FRيا  )FMو صفحات گچی نســوز
کناف ( )Fireboardو صفحات گچی ســخت کناف ( .)Diamantبر اســاس اســتاندارد
 ،DIN4102صفحــات  FM ،FRو  Diamantدر رده  A2و صفحات  Fireboardدر رده
 A1قرار میگيرند .هســته گچی اين صفحات با الیاف شیشــه مسلح شده که موجب حفظ
ايستايي هســته گچی و جلوگيری از فروپاشی آن پس از تبخير آب تبلور میشود .صفحات
 FM ،FRو  Diamantدارای روکــش کاغذی کرافت و صفحات  Fireboardدارای روکش
از جنس الياف شيشه میباشند.

نمودار روبرو ،رفتار یک ســاختار کناف که متشــکل از اجزای زیرسازی و صفحه روکشدار
گچی مقــاوم در برابر حريق کناف ( FRيا  )GKFبه ضخامت  15میلیمتر را در مقابل آتش
نشــان میدهد .اين منحنی نشان میدهد که  30دقيقه پس از اعمال آتش بر صفحه گچی،
حرارت ســطح در معرض شعله حدود  800درجه سانتيگراد بوده ،در حالي که دما در سمت
ايمن ،حدود  100درجه است (اين اختالف بر اثر آب تبلور موجود در هسته گچی به وجود
میآيد) .جزئیات گزارش فوق و مشــابه آن نیز از واحد پشــتیبانی فنی شرکت کناف ایران
قابل استعالم میباشد.
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 - 2اندود پاششی مقاوم در برابر حریق کناف
اندود پاششی مقاوم در برابر حریق ( )Vermiplasterبر پایه گچ میباشد که جهت محافظت
تیر و ســتونهای فوالدی و بتنی ،دیوارها و سقفهای بتن مسلح و سقفهای بتنی مسلح با
عرشه فوالدی به کار میرود .اجزا اصلی تشکیل دهنده این محصول ورمیکولیت ،گچ ،پرلیت
و افزودنیهای سبک میباشد.
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ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

معرفی ساختارهای مقاوم در برابر حريق کناف

 - 1ديوارهای جداکننده کناف
ديوارهای جداکننده کناف برای تقسيم فضاهای داخلی ساختمانها و ايجاد زونهای حريق
به کار میروند .نظیر کليه ســاختارهای مقاوم در برابر حريق کناف ،اليههای پوششــی در
اين ساختار از نوع مقاوم در برابر حريق  Diamant ،FM ،FRو يا پنل نسوز Fireboard
میباشد .با استفاده از اين ساختار میتوان به کد حريق تا  180دقیقه ( )F180دست يافت.

 - 2ديوارهای پوششی کناف
ديوارهای پوششــی کناف برای حفاظت چاههای تاسيســاتی و چاههای آسانسور در برابر
حريق کاربرد ويژه دارند .همچنين ،اين نوع پوششکاری برای مقاوم سازی ديوارهای بنايي
موجود در يک ســاختمان و ايجاد زون حريق در ساختمانهای در حال بهرهبرداری نيز به
کار میرود .برای اين منظور ،صرفاً از ســاختارهای پوششی مستقل از ديوار زمينه استفاده
میشود .با استفاده از اين ساختار میتوان به کد حريق تا  90دقیقه ( )F90دست يافت.

 - 3سقفهای کاذب کناف
 1-3سقفهای کاذب یکپارچه
در سقفهای کاذب یکپارچه ،ساختارهای مقاوم در برابر حريق در دو دسته طبقهبندی
میشوند:
■ سقفهای کاذبی که به تنهایی مقاومت الزم را در برابر حريق دارند.
■ ســقفهای کاذبی که کد حريق آنها در تلفیق با مقاومت ســقف اصلی در برابر حريق،
تعيين میشود.
با اســتفاده از هر دو ســاختار فوق ،میتوان به کد حريق تا  90دقیقه ( )F90دست يافت؛
اين توضيح که راهحل دوم اقتصادیتر بوده ،مشــروط بر اين که ســقف اصلی بر اســاس
استاندارد ( DIN4102بخش  )4قابل ردهبندی باشد.

8

با

ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

 2-3سقفهای کاذب مشبک
سـقفهای کاذب مشـبک بـا تایلهـای  60x60گچـی کنـاف و محصـوالت معدنـی کنـاف ( )AMFبه بـازار عرضه میگـردد .محصول تایلهـای گچی کناف و سـاختاری
کـه بـا ایـن محصـوالت اجـرا میگـردد ،فاقـد کـد حریق بـوده و در صـورت اسـتفاده از محصوالت معدنـی و سـاختارهای مقـاوم در برابر حریـق کنـاف ( ،)AMFمیتوان
بـه کد حریـق تا  90دقیقـه ( )F90دسـت یافت.
 -4پوششهای تير و ستون مقاوم در برابر حريق کناف
حفاظـت سـازههای فـوالدی در برابـر حريـق بـه کمک پوشـش ايـن اعضا با صفحات نسـوز
یـا مقـاوم در برابـر حريـق کنـاف امکانپذیر اسـت .بدین ترتیب که پوشـش مذکـور مانع از
عبـور حـرارت ناشـی از آتشسـوزی و افزایـش دمـای پیرامون تيرهـا و سـتونهای فوالدی
میگردنـد .بـا اسـتفاده از ايـن روش میتـوان تيرهـا را تـا  120دقيقه و سـتونها را تا 180
دقيقـه در برابـر حريـق مقـاوم نمـود .مزيـت ايـن نوع سـاختار حفاظتی ،سـرعت ،سـهولت
و ارزانـی آن نسـبت بـه سـاير روشهـا (نظیـر پوشـشهای بتنی) اسـت .بـا اسـتفاده از اين
روش ،نـازککاری اجـزای سـازهای نيـز تاميـن گرديده ،که خـود صرفه اقتصادی و تسـريع
در عمليـات اجرايـي را در بر دارد.
محصـول انـدود پاششـی مقـاوم در برابـر حریـق ( )Vermiplasterکـه بـه صـورت مالت
پاششـی اجـرا میگـردد ،قابلیـت محافظـت سـازه در برابـر حریـق از  30تـا  180دقیقـه را
دارا میباشـد .از جملـه مزایـای اسـتفاده از روش پاششـی عبارتنـد از :محافظـت از اشـکال
پیچیـده در برابـر حریـق ،وزن کـم ،حفظ و نگهـداری خواص خود در تمـام چرخه عمر یک
سـاختمان بدون تجدید ،اجرای بسـیار سـریع و آسـان توسـط دسـتگاه در سـطوح افقی و
عمـودی ،چسـبندگی بسـیار خـوب به فـوالد و بتن ،پـرت کم ،عدم نیاز به آسـتر یـا پرایمر
بـوده و ایـن محصـول دارای گواهینامـه فنـی  ETOAاز اروپا میباشـد.

تذکر مهم  :شرکت کناف طیف وسیعی از مراجع فنی معتبر و مورد نیاز در زمینه سیستمهای ساخت و ساز خشک را در اختیار دارد ،لذا توصیه میشود
جهت مطالعه و آشنایی بیشتر با محصوالت و ســاختارهای معرفی شده در حوزه تامین مشخصه مقاومت در برابر حریق ،به مراجع فنی مربوطه مراجعه
فرمایید ،همچنین ســاختارهای دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند ،لذا برای اســتفاده از این نوع ساختارها در پروژهها ،هماهنگی و
مشاوره با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران قویا توصیه میشود.
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اطالعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها ،آزمايشها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است .خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت بوده و
در اين راستا ،اين شركت اين حق را براي خود محفوظ ميدارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد .اين دفترچه ،معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس ،استناد يا استفاده از نسخههاي
پيش از آن امكانپذير نميباشد .شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچههاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است .اطالعات اين دفترچه غير قابل تغيير ميباشد،
بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح ،تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده ،مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت كناف ايران اخذ شده باشد.
تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.
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