
پوشـش ضد حریق و مدت زمان حفاظت از سـازه در برابر حریق به نوع سازه 
)بتنی یا فوالدی(، شکل و فرم سازه، نوع کاربری سازه، میزان مواد قابل اشتغال 
در ساختمان، نوع حریق احتمالی، فاصله ساختمان از ایستگاه آتش نشانی، افراد در 

حال کار و ساکن در محل و نیز زمان وقوع حریق بستگی دارد.
 به صورت سـاده می توان گفت که پوشـش ضد حریق به پوششـی اطالق 
می شود که بتواند به میزان قابل توجهی مقاومت سازه را در برابر حریق باال ببرد. 
این موضوع در سـازه های صنعتی و سـاختمان های مهم و با اهمیت زیاد نظیر 
بیمارستان، موزه ، مراکز با تجمع زیاد و غیره از اهمیت باالیی برخودار است که در 
صورت بروز آتش سوزی احتمالی پوشش ضد حریق می تواند از ورود آسیب های 
جدی و یا از بین رفتن تعادل سـازه و در نتیجه مشـکالت ناشی از آن جلوگیری 
نماید. محافظت از سـازه ها با اسـتفاده از پوشش ضد حریق سازه های فلزی، تا 

حداکثر دو ساعت امکان پذیر است.
اجرای پوشش ضد حریق سازه های فلزی از مهمترین و کاربردی  ترین روش 
های محافظت سازه در رشته مهندسی حریق به شمار می آید. در این روش بیشتر 
ستون ها و تیرهای اصلی سازه جهت محافظت قاب های سازه  ای در مقابل حریق 
توسط پوشش ضد حریق سازه فوالدی پوشش داده می شوند. دیوارها، سقف و 
کف، سایر موارد مقاوم سازی غیرعامل در مقابل حریق می  باشند که در موارد و 

کاربری های خاص، عایق سازی می شوند. 
مطابق دستورالعمل ISO و BS 476  فلز آهن بدون پوشش ضد حریق سازه 
فوالدی در مدت زمان کمتر از 10 دقیقه پس از آتش سوزی به دمای 500 درجه 
می رسـد که این دما، نقطه خمش فلز آهن بوده و طبق مطالب فوق 50 درصد 
مقاومت خود را از دست می دهد. در اکثر پروژه  ها همچون نیروگاه ها به علت باال 
بودن خطر حریق و آتش سـوزی نیاز اسـت تا سازه به خصوص سازه های فلزی 

توسط پوشش ضد حریق نسبت به حریق احتمالی مقاوم سازی شود.

 تاثیــر شــکل پروفیــل هــای فــوالدی در تعیین 
ضخامــت پوشــش ضــد حریــق اســکلت فلزی 
سـطحی از فوالد که در معرض حریق قرار دارد بخش بر سـطح مقطع کل، 
تشکیل ضریبی به نام ضریب مقطع )Section Factor( می دهد. هر اندازه این 
ضریب بیشتر باشد، ضخامت پوشش ضد حریق سازه فوالدی افزایش می یابد. 
در نتیجه هر چقدر سطح قسمت در معرض آتش بیشتر باشد و یا ضخامت فلز  
کمتر باشـد، ضخامت پوشـش ضدحریق اسکلت فلزی افزایش می  یاید و بیشتر 

درنظرگرفته می شود.
جهت محاسبه ضخامت پوشش ضد حریق سازه های فلزی روی ساختمان نیاز 

به نقشه سازه است تا حداقل اطالعات زیر بدست آید:
1 . Metal Deck ضخامت و نوع سقف عرشه فوالدی یا
مقطع و سایز تیرهای حمال عرشه فوالدی. 2
اندازه و مقطع نوع ستونها. 3
زمان مقاومت مورد نیاز در برابر حریق ) تا چند ساعت سازه نیاز است تا . 4

در برابر آتش محافظت شود(
تمامی موارد فوق کمك می کند که میزان ضخامت پوشش ضد حریق سازه 
های فلزی مقدار مناسب را دارا باشد که از نظر اقتصادی به صرفه و از نظر زمانی 

بسیار کار آمد است.

 معیار پذیرش ضخامت پوشش ضد حریق 
سازه اسکلت فلزی

مطابق آئین نامه های موجود و ضوابط ارائه شـده در سـازه  های ضد حریق، 
زمانی ضخامت پوشش های ضد حریق سازه های فلزی مقاوم در برابر حریق مورد 
پذیرش قرار خواهد گرفت که ضخامت متوسط کار انجام شده از ضخامت پوشش 

طراحی کمتر نباشد.
موادی که قابلیت پوشاندن پوشش ضد حریق سازه های فلزی را دارا می باشند

بسته به شرایط کار می توان الیه رویی پوشش های ضد حریق سازه های فلزی 
را با مواد دیگری به منظور محافظت یا زیبایی پوشاند. از جمله:

کیورینگ برای جلوگیری از ایجاد ترک �
رنگدانه ها برای زیبایی �
جهت ممانعت از نفوذ مواد شیمیایی که ممکن است تاثیرات مخرب روی  �

اندود یا بستر ضد حریق داشته باشند.
برای جلوگیری از نفوذ آب مخصوصاً وقتی در بستر پوشش ضد حریق  �

اسکلت فلزی امکان زنگ زدگی وجود دارد.

 مصالح محافظت کننده در مقابل آتش
مصالح و محصوالت مختلفی برای محافظت از قاب های فوالدی اسـتفاده 
می شود . محفظه بتنی، مصالح بنایی و پالستر )اندود( برای یك قرن به عنوان 
پوشـش ضد حریق اسـکلت فلزی در برابر آتش  اسـتفاده می شـدند . امروزه به 
صورت معمول از برد گچی، پوشش های ضدحریق پاششی )Spray( و مصالح 
محافظت کننده )SFRM( ، پوشش های منبسط شونده و مصالح معدنی فیبر دار 

به عنوان پوشش ضد حریق سازه اسکلت فوالدی استفاده می شود.

رنگ منبسط شونده ضد حریق
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بـر خالف روش هـای فعال محافظت در برابر حریق که از تجهیزات خاصی 
جهت اعالم و اطفاء حریق استفاده می کنند و نیازمند توجه و کنترل و بازرسی 
مداوم هسـتند، اجرای پوشـش ضد حریق تنها یك مرتبه اجرا می گردد. طراحی 
IBC ،UB�  پوشـش های ضدحریق با اسـتفاده از آئین نامه های بین المللی مانند

C،NFPA صـورت گرفتـه و بهترین زمان جهت اجرای سیسـتم های مذکور به 
هنگام اتمام نصب اسکلت فلزی می باشد و همچنین این سیستم ها از نظر اجرا 
به دو روش دسـته  بندی می گردند که شـامل روش پاشش مصالح پوشش های 
ضد حریق )Spray-applied Fire Resistive Material( )SFRM(  و روش 
اجرای پوشـش  ضد حریق خشـك می باشـد که این پوشش  ضد حریق خشك 
شـامل پنلها، بردها و غیره می باشـد. روش های پاششی پوشش ضد حریق نیز 
شامل مصالح پایه سیمانی، پایه گچی به همراه ورمیکوالیت و سایر مواد و رنگها 

و پوشش های منبسط شونده می باشند.

 تأمیــن مقاومــت پوشــش ضــد حریــق ســازه 
هــای فلــزی 

برای تأمین مقاومت الزم در برابر آتش در ساختمان، دو مورد زیر در طراحی و 
اجرای ساختمان مورد توجه و رعایت قرار گیرد:

باید از مصالح نازک کاری مناسـب با خطر کم یا قابل قبول از نظر گسـترش 
آتش سـوزی برای پوشـش ضد حریق سازه اسکلت فلزی اسـتفاده شود. تامین 
مقاومت پوشش ضد حریق سازه های فلزی به ارتفاع ساختمان، کاربری آن و نوع 
فضاها بستگی دارد. به عنوان مثال، مصالح نازک کاری راه  های خروج و پله  های 
سازه اسکلت فلزی باید حتما از نوع ایمن باشد، اما سخت گیری برای مصالح نازک 
کاری اتاق ها کمتر اسـت. مصالح خطرناک )مانند فوم های پالستیکی( هیچ گاه 

نباید بدون پوشش محافظ به عنوان پوشش در سازه های فلزی استفاده شوند.
مقاومـت اجزای سـازه  و جـدا کننده  ها در برابر آتش باید براسـاس مقررات و 
متناسب با ارتفاع و کاربری ساختمان ) فضاها( تأمین شود. معمواًل برای اجزای 
سازه  ای ساختمان به مقاومت 1 یا 2 ساعت در برابر آتش نیاز است )البته می تواند 

بسته به مورد کمتر یا بیشتر نیز باشد(.

بنابر توضیحات فوق برای حفظ سازه فوالدی در برابر آتش باید از پوشش های 
ضد حریق سازه های فلزی استفاده شود. برای این منظور تا سال ها از دوربندی 
فوالد به وسـیله مصالح سـنگین مانند آجر و بتن برای ایجاد پوشش ضد حریق 
اسـکلت فلزی اسـتفاده می شـد ولی در دهه های اخیر، مصالح پوششی سبك با 
مقاومت مناسب در برابر آتش، برای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی  رواج یافته 
است. استفاده از پوشش های سبك می تواند به سبك شدن سازه، افزایش سرعت 

اجرا و نهایتاً کاهش هزینه های ساخت کمك نماید.
به طور کلی، از نظر مکانیسم عملکرد سه نوع اصلی پوشش ضد حریق سازه 
فـوالدی در برابـر آتش را در بر می گیردکه می توان آنهـا را اینگونه نام برد: مواد 

عایق، جاذب انرژی و پف کننده.
 بسـیاری از مواد رایج در حقیقت به نوعی با مکانیسـم ترکیبی از انواع اول و 
دوم عمـل می نماینـد و حاوی مقادیری از هر دو گروه مواد عایق و جاذب انرژی 
می  باشند. بیشترین مصرف مواد عایق که دارای خواص حرارتی عالی می  باشند 
مربوط به مواد معدنی و سنگدانه  منبسط شده مانند پرلیت و ورمیکولیت است. این 
مواد می توانند دارای چسباننده های سیمانی یا گچی باشند. همچنین وجود مقادیر 
مختلـف از سـایر مواد و افزودنی ها ضـرورت دارد، در غیر این صورت عملکرد و 
اجرای پوشش ضد حریق سازه های فلزی نمی تواند به نحوه مناسب صورت گیرد.

نوع سوم پوشش ها، پوشش ضدحریق متورم شونده یا حجیم شونده می باشد 
که به محض رسـیدن اولین شـعله به سطح آن شـروع به تورم می نماید و یك 
فوم جامد مشکی رنگ با ضخامت تقریبی 2.5 سانتیمتر ایجاد می شود که فوم 
پف کرده حاوی میلیون ها سلول کوچك، بسته و مقاوم در برابر حریق است. فوم 
بعنوان عایق، تماس شـعله با زیر الیه را به تعویق می اندازد و بعنوان یك مانع 
تأخیرانداز از گرم شدن سریع و احتراق سطح زیرین جلوگیری بعمل می آورد. این 
پوشش ضد حریق تا حدود دو ساعت از رسیدن حرارت به سطح زیرین جلوگیری 
می نماید و گسترش شعله را به تأخیر می اندازد. در واقع مصالح و موادی که در 
محیط قرار دارند می توانند با اولین شـعله، توسـعه حریق را بدنبال داشته باشند، 
استفاده و اعمال پوشش ضد حریق برروی آن می تواند زمان سوختن چند ثانیه ای 
را به ساعت تبدیل کند که این خود در شرایط بحران آتش سوزی، یك فرصت 

حیاتی غیرقابل تصور به شمار می رود .
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 مزایای پوشش ضدحریق 
شاید برترین مزیت پوشش های ضدحریق را بتوان حفظ جان ساکنین . 1

سازه و حفظ اموال صاحبان سازه عنوان کرد که برای همه افراد ارزش و 
قابلیت سرمایه گذاری باالیی دارد.

حفاظت و پایداری اسکلت سازه در برابر تنش حرارتی ناشی از حریق، از . 2
طریق افزایش مقاومت المان های باربر سازه )ستون ها، تیرها و...(

با استفاده از پوشش های ضد حریق در برخی از موارد میتوان فروپاشی . 3
سازه را نزدیك 5 ساعت تعویق انداخت

تاثیر نگذاشتن بر روی زیبایی سازه. 4
ترمیم آسان. 5
قابلیت اجرا در سطوح خارجی و داخلی ساختمان. 6
فراهم شدن فرصت بیشتر برای عملیات گـریز و نجـات . 7
این روش ) استفاده از پوشش های ضد حریق ( می تواند بر روی اجزای . 8

غیر باربر سازه شبیه دیوارها، جهت فضابندی مجتمع در برابر گسترش 
حریق مورد استفاده قرار گیرد.

قابلیت اجرا بر روی سازه های تازه احداث و هم چنین سازه های قدیمی. 9
سهولت و سرعت اجرا. 10

 معایب پوشش محافظ حریق
درست است که سهولت اجرای این پوشش ها یکی از مزایای آن است اما . 1

در هر صورت زمان اتمام شده سازه را افزایش خواهد داد.
احتیاج به تخصص جهت اجرا و نصب. 2
احتیاج به متخصص جهت انتخاب نوع عایق مصرفی. 3

 قیمت عایق مقاوم به حریق ساختمان فلزی
با وجود اینکه پوشش مقاوم حریق سازه های فلزی انواع مختلفی دارد طبیعتا 
قیمت پوشش ضد حریق فلزی نیز متفاوت می باشد. در این بین می  توان گفت 
برد های ضد حریق نسـبت به دو نوع دیگر  قیمت بسـیار مناسـب داشـته و به 
همین دلیل امروزه بیشتر مورد استقبال سازندگان ساختمانی قرار می گیرد. اما در 
خصوص معایب این برد ها باید بدانید که بر روی تیرها قابل اجرا نبوده و ترمیم آن 
مشکل است. اما رنگ های منبسط شونده اگرچه قیمت نسبتا باالتری دارد ولی 
دارای ظاهری بسیار زیبا و دکوراتیو بوده و ضخامت باالی آن موجب محافظت 

بیشتر از ساختمان خواهد شد

روش اجرای پوشش مقاوم به حریق فلزی

 � https://www.afzir.com/protective-coating/fireproof-coating/
 � https://betaenggroup.com/magazine

25




