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ایمنی ساختمان در برابر حریق با کناف

یكي از مهمترین نيازهاي طراحي ساختمان، تأمين ایمنـي در برابـر آتـش اسـت. هرچـه سـاختمان هـا از نظـر جـاني، اجتماعي، سياسي یا اقتصادي مهم باشــند، باید 
از ایمني بيشتري نيز برخوردار باشــند. براي تأمين ایمني و مقـاوم سـازي ساختمان در برابر آتش، الزم است از مصالح مناسب در سازه و نازك کاري ساختمان استفاده 
شود. بنابراین طراح بایـد از مشخصات مصالح و سيستم هاي 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 باید مطابق با مقررات ســاختماني تـأمين شود. براي این هدف در بسياري از مواقع نياز است تا از پوشش های 

محافظت کننده براي مقاوم سازي اجزاي ساختمان در برابر آتش استفاده شود.

در مقررات ایمني ساختمان ها در برابر آتش هميشه یك گروه بندي از نظر کاربري یا تصرف ساختمان نيز وجود دارد و سطح الزامات مربوطه در هر گروه از ساختمان ها 
بسته به اهميت آن ها متفاوت است. پس از مشخص شدن سطح انتظارات ایمني در برابر آتش براي یك ساختمان، طراح باید از مصالحي استفاده کند که در برابر آتش از 
خواص و رفتار مناسبي برخوردار باشند. در کنار نقش مراکز آتش نشانی و به کارگيری سيستم های فعال مقابله با آتش نظير تجهيزات اخطار دهنده و یا اطفای حریق در 
ساختمان، به کارگيری فنون جدید پيشگيری و حفاظت منفعل یا مقابله غير مستقيم با آتش سوزی نيز در علم مهندسی ساختمان از اهميت ویژه ای برخوردار شده است.

در این مجموعه ابتدا ماهيت و روند آتش ســوزی در ســاختمان و اصول حفاظت ساختمان در برابر حریق بررسی می شود. سپس رفتار مصالح و ساختارهای ساختمانی و 
طبقه بندی آن ها در برابر حریق مرور می شــود. در انتها، امكانات و ســاختارهای ارائه شده توسط شرکت کناف ایران جهت اجرای عناصر غير سازه ای مقاوم در برابر حریق، 
شامل دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب و راه حل های موجود برای مقاوم سازی عناصر سازه ای در مقابل حریق، شامل پوشش های محافظ تيرها 

و ستون های فوالدی معرفی می گردد. 

مقدمه
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بررسی روند ایجـاد و گستـرش حریق در ساختمان

به طور کلی برای ایجاد حریق، شرایط زیر باید فراهم باشد:
■ ماده قابل اشتعال در محل وجود داشته باشد. 

■ اکسيژن کافی برای اشتعال موجود باشد.
■ درجه حرارت به نقطه اشتعال ماده برسد. 

در صورت وجود شرایط فوق، یعنی رسيدن حرارت به نقطه اشتعال و وجود جریان هوا، مواد قابل اشتعال در محيط شعله ور می گردند.

نموداري که مالحظه مي فرمایيد نمودار روند ایجاد و گسترش حریق است. مالحظه مي کنيد که ایجاد و گسترش حریق در دو مرحله انجام مي شود. مرحله اول، مرحله ای 
است که حریق ایجاد مي شود. این مرحله به رفتار مواد و مصالح بستگي دارد. قابل اشتعال بودن یا نبودن مواد در این مرحله تعيين کننده است هر چقدر این مرحله 
طوالني تر شود به نفع ما خواهد بود. این مرحله همان حالتي است که شعله ایجاد شده و در مجاورت یك ماده قرار مي گيرد. دماي ماده باال مي رود تا به نقطه اشتعال 
برسد. از این مرحله به بعد، حریق وارد مرحله دوم یعني حریق کامل مي شود. در این مرحله رفتار مواد و مصالح موجود در محيط تعيين کننده نيست. بلكه رفتار اجزا و 
ساختارها اهميت دارد. اینكه چقدر ساختار مي تواند در مقابل حریق مقاومت کند، دود را از خود عبور ندهد و دچار تغيير شكل نشود ، تعيين کننده هستند. بنابراین در 

انتخاب نوع مواد، مصالح، اجزا و ساختارهای یك ساختمان، باید به رفتار آن ها در برابر حریق توجه ویژه نمود.

ایجاد حریق و ادامه و توسعه آن در ساختمان به عوامل دیگری همچون دما، زمان و شدت آتش سوزی، ميزان ورود هوا، وجود منافذ خروج حرارت، هندسه فضاها، وضعيت 
بازشوها، ساختارهای دیوار و سقف نيز بستگی دارد. شكل زیر عوامل موثر در روند آتش سوزی و رابطه آن ها با یكدیگر را نشان می دهد.

منحنی استاندارد رشد حریق

۱ ۲

حریق کامل

حریق اولیهمرحله تشدیدمرحله فروکشى

وجود عوامل اشتعال زا

رفتار مواد و مصالح اهمیت دارد رفتار اجزا و ساختارها اهمیت دارد

نقطه اشتعال مواد و مصالح آغاز حریقزمان

نمودار زمان - دما

سرایت شعله و افزایش دما گسترش حریق و از دست رفتن مقاومت ساختارها

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

ایجاد حریق
مراحل حریق

دماى
حریق

خطرات
حریق

نمودار روند آتش سوزی

روند آتش سوزى

دما

بار (شدت) حریق نوع مواد و مصالح

مقدار مواد و مصالح

آرایش مواد و مصالح

هندسه فضا

وضعیت بازشوها

ساختار دیوارها و سقف ها

ورود هوا

خروج گرما

زمان
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براي ارزیابي رفتار و مشخصات مصالح و اجزاي ساختماني در برابر آتش از آزمون هاي آتـش اسـتفاده مـي شـود. ضمن این که در مقررات ساختماني و سایر مدارك مصوب 
نيز براي طبقه بندی مصالح و فرآورده هاي ساختماني به آزمون های اســتاندارد آتش، رجوع می شــود. بسياري از کشـورها در ایـن زمينـه استانداردهاي مخصوص خود را 
دارند. در عين حال رویكرد اکثر کشـورها بـه سـمت پـذیرش اسـتانداردهاي واحـد بين المللی )EN( اروپایي یا )ISO( و تدوین استانداردهاي ملي مطابق با آن ها باشد. 

در مجمـوع، ارزیـابي عملكـرد محصوالت ساختماني در برابر حریق در دو حوزه اصلي زیر صورت مي گيرد: 

1 - واكنش مواد در برابر حریق )طبقه بندی مصالح ساختمانی در برابر حریق(    
به وسيله این آزمون ها ميزان مشارکت یك فرآورده در گسترش آتش ارزیابي مي شود. از آزمایش هاي مهـم واکـنش در برابر آتش مي توان به قابليت افروزش ، قابليت 
سوختن، پيشروی شعله در برابر فرآورده )نازك کاری(، مقدار و شدت رها شدن گرما و مقدار دود و گازهاي سمي را نام برد. بر اساس نتایج آزمون های واکنش در برابر آتش، 
طبقه بندي مواد از بی خطــر تــا پرخطر  صورت مـي گيـرد کـه در هـر کشور یا منطقه اي به استانداردهاي ملي مورد استفاده بستگي دارد. از این طبقـه بنـدي در مقـررات 
سـاختماني اسـتفاده مي شود که با استفاده از آن محدوده مجاز کاربرد هر گروه از مصالح در ساختمان ها یا فضاهاي مختلف ساختمان تعيـين مي شود. در استاندارد آلمان 
)DIN 4102( رفتار و عملكرد مصالح و اجزای ساختمانی در برابر حریق مطرح شده است که بر اساس این استاندارد، مصالح ساختمانی به دو گروه اصلی نسوز )گروه A( و 

قابل اشتعال )گروه B( و مطابق جدول زیر طبقه بندی می شوند.

این جدول علمی ترین و بهترین روش طبقه بندی را ارائه نموده و به عنوان استاندارد ملی ایران )شماره 8299( نيز پذیرفته شده است. مطابق این طبقه بندی موادي مثل 
ســنگ و آجر در گروه مواد نســوز طبقه بندي شده و پلي اســتایرن و یونوليت در گروه B2 و نفت و بنزین در گروه B3 قرار دارند. البته صفحات روکش دار گچی کناف در 

طبقه بندی آلمان جز گروه A2 قرار می گيرند.

2 -  مقاومت ساختارها در برابر حریق )طبقه بندی ساختارها در برابر حریق(
اساســاً طبقه بندی ســاختارها و اجزای ساختمانی در برابر حریق بر اساس زمان مقاومت آن ها در مقابل حریق و نوع مصالح تشكيل دهنده آن ها انجام می شود. توانایي یك 
فرآورده یا عنصر ساختماني و ادامه عملكرد خود براي جلوگيري از گسترش آتش سوزي از فضاي محل وقوع به فضاهاي مجاور، با آزمایش هاي مقاومت در برابر حریــق 
ارزیابي مي شود. بنابراین، آزمایش مقاومت در برابر حریق به مرحله گسترش یافته حریق مربوط است. واژه مقاومت در برابر حریق لزوماً ارتباط مستقيم با قابليت اشتعال 
مواد ندارد. در این آزمایش، حریق تحت شرایط استاندارد بر ساختار اعمال می شود )در برخی آزمایشات بارهای خارجی نيز به ساختار وارد می شود( و با باال رفتن دما سه 

مشخصه زیر مورد ارزیابی قرار می گيرند:

1 ـ پایداري )Load Carrying Capacity(: جزء مورد نظر باید پایداري خود را در برابر افزایش دما حفظ کرده، دچار گسيختگي و فروریزش نشود. 
2 ـ یكپارچگي )Integrity(: جزء ساختماني مورد نظر باید یكپارچگي خود را حفظ نموده، دچار ترك و شكاف نشود تا از انتقال حرارت و دود به فضاهاي مجاور جلوگيري 

گردد. 
3 - نارسانایي )Insulation(: جزء مورد نظر باید حتی االمكان عایق باشد تا موجب انتقال سریع حرارت به فضاهاي مجاور نشود.

A

B

A1

A2

B1

B2

B3

مصالح ساختمانى نسوز

گروه مصالح ساختمانىشـرح

مصالح ساختمانى قابل اشتعال
قابلیت اشتعال کم

قابلیت اشتعال معمولى
قابلیت اشتعال زیاد

نسوز کامل
نسوز
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 F30 نمایش داده می شود پلكان هایی هستند که طبق استاندارد بر حسب هر 30 دقيقه تعریف می شوند مانند )Fire مخفف واژه( F کد حریق که به اختصار با حرف
یا F90، بدین معنی که چنانچه ساختاری در آزمایش حریق استاندارد70 دقيقه مقاومت نماید کد حریق F60 را به خود اختصاص خواهد داد. به عالوه، ممكن است 

پسوندهایي نيز در رده مقاومتی ساختار در برابر حریق مطرح شود که بيانگر رفتار مصالح تشكيل دهنده آن ساختار است. این پسوندها عبارتند از:
■ R=Load Carrying Capacity 

■ E=Integrity

■ I=Insulation 

جزئيات و روش آزمون های مذکور برای سيستم های ساخت و ساز خشك مطابق با استاندارد ملی ایران )ISIRI( در شرح استانداردهای زیر آمده است:
12055 - 1 مقاومت در برابر آتش - قسمت -1 الزامات عمومی

12245 - 1 مقاومت در برابر آتش برای اجزای غير باربر- قسمت1 - دیوارها
12055 - 2 مقاومت در برابر آتش برای اجزای غير باربر- قسمت 2 - سقف ها

رده مقاومتی ساختارها در برابر حریق

F30

F60

F90

F180

30

60

90

F120 120

180

کد حـریق زمان مقاومت در برابر حریق (دقیقه)

هنگامی که عملكرد ســاختار در برابر حریق دچار نقصان می شــود )به طور مثال زمانی که مقاومت اجزاء در برابر عبور حرارت کاهش یافته و افزایش دما در ســمت ایمن 
ساختار رخ می دهد یا هنگامی که نفوذ دود یا شعله در سمت ایمن مشاهده می شود یا زمانی که ساختار دچار ناپایداری یا فروریزی می شود(، آزمایش متوقف شده و زمان 

ثبت می شود. بر همين اساس، رده بندی مقاومت ساختارها و اجزای ساختمانی در برابر حریق به شرح جدول زیر تعریف می گردد:

در موارد خاص سایر معيارها را می توان در طبقه بندی اضافه نمود. به عنوان مثال M مخفف Mechanical Effect بدین معنی که اجزای یك ساختار توانایی تحمل 
فشار مكانيكی بار حریق استاندارد و مقاومت در برابر بارهای شوك و دیناميكی حریق را داشته باشد و معموال برای دیوارهای ضد آتش به کار می رود. 

چنانچه ساختاری در کالس REI60 قرار گيرد بدین معنی است که تك تك اجزای آن ساختار با حفظ ظرفيت باربری، یكپارچگی و عایق بودن می تواند به مدت یك 
ساعت در برابر حریق مقاومت نمایند. بر طبق استاندارد EN 13501-2 با موضوع طبقه بندی ساختارها و عناصر ساختمانی، طبقه بندی و روش آزمایش جداکننده های 

دیوار به صورت زیر می باشد:
R :جداکننده های باربر ■

REI :جداکننده های باربر و متعلقات آن ■
EI :جداکننده  های غير باربر و متعلقات آن ■

EI :درها و بازشوها ■
به عنوان مثال بر طبق استاندارد EN 1364-1 برای تعيين حداقل عملكرد سـاختار دیوار غير باربر در مقابل حـریق بر حسب دقيقه موارد زیر تعيين شده است:

E نفوذناپذیری: 124 دقيقه       
I نارسـانایـــی: 105 دقيقه    

بنابراین طبقه بندی حریق ساختار دیوار جداکننده بدین صورت می شود:  
EI 90 , E 120
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بسته به نوع کاربری یك ساختمان، مالحظاتی برای حفاظت آن در برابر حریق در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری در نظر گرفته می شود. اساسا براي تأمين مقاومت 
الزم در برابر حریق در ساختمان، دو مورد زیر در طراحي و اجراي ساختمان مورد توجه و رعایت قرار میگيرد:

1 - به کارگيری ساختارهای مقاوم در برابر حریق در عناصر غير سازه ای در بخش های داخلی ساختمان )نظير دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب( 
جهت تقسيم بندی و محصور نمودن صحيح فضاها، بر اساس نوع کاربری و با هدف جلوگيری از نفوذ و پيشروی حریق به سایر فضاها و ساختمان های مجاور )ایجاد زون های 
حریق( به طوری که باید از مصالح نازك کاري مناسب با خطر کم یا قابل قبول از نظر گسترش آتش سوزي استفاده شود. این موضوع به ارتفاع ساختمان، کاربري آن و نوع 
فضاها بستگي دارد. به عنوان مثال، مصالح نازك کاري راه هاي خروج و پله ها باید حتما از نوع ایمن باشد، اما سختگيری برای مصالح نازك کاری اتاق ها کمتر است. مصالح 

خطرناك مانند فوم هاي پالستيكي )مانند پلی استایرن( هيچ گاه نباید بدون پوشش محافظت کننده استفاده شوند.

2 - مقاوم سازی عناصر سازه ای در برابر حریق، از طریق ایجاد پوشش های محافظ به نحوی که از فروپاشی ساختمان جلوگيری شود به طوری که مقاومت اجزاي سازه ای 
و جداکننده ها در برابر حریق باید بر اساس مقررات و متناسب با ارتفاع و کاربري ساختمان و فضاها تامين شود. معموًال برای اجزای سازه ای ساختمان به مقاومت یك یا 
دو ساعت در برابر حریق نياز است البته ممكن است بسته به مورد کمتر یا بيشتر باشد. به عنوان مثال، بين دیوارهاي آپارتمان ها یا اتاق های خواب در هتل ها باید حداقل 
یك ساعت مقاومت در برابر آتش تأمين شود. در بسياري از اوقات اجزاي سازه ای به تنهایي نمي توانند مقاومت الزم در برابر آتش را تأمين نمایند که از مهم ترین آن ها 
سازه فوالدي است که فقط حدود 20 تا30 دقيقه در برابر آتش مقاوم است، بنابراین براي محافظت از آن در برابر آتش و مقاوم   سازی ساختمان الزم است از پوشش های 

محافظت کننده در برابر آتش استفاده شود. 
براي این منظور تا سال ها از دوربندي فوالد به وسيله مصالح سنگين مانند آجر و بتن استفاده  شده است، ولي در دهه هاي اخير مصالح پوششي سبك که داراي مقاومت 
مناسبي در برابر آتش هستند، ترویج یافته است. استفاده از این پوشش ها می تواند به سبك شدن سازه، افزایش سرعت اجرا و نهایتاً کاهش هزینه هاي ساخت کمك نماید. 

همچنين با استفاده از این روش عالوه بر این که سازه هاي فوالدي در برابر حریق مقاوم مي شوند، نازك کاري ستون نيز همزمان انجام مي شود. 

3 - سایر مالحظات حفاظت ساختمان در برابر حریق به شرح زیر می باشد: 

■ استفاده از مصالح غير قابل اشتعال
■ استفاده از مبلمان مناسب جهت کاهش خطر ایجاد و گسترش حریق

■ تعبيه سيستم های کشف و اعالم حریق در ساختمان
■ تجهيز ساختمان با لوازم و امكانات اطفای حریق، متناسب با بار حریق محتمل

■ ایجاد راه های فرار ایمن برای خروج متصرفان در مواقع آتش سوزی گسترده
■ دسترسی مناسب نيروهای آتش نشانی در اطراف و داخل ساختمان

بر اساس ضوابط مندرج در نشریه 682 مرکز تحقيقات مسكن و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، مقاومت اجزاي ساختماني )نظير تير، ستون، کف، سقف، دیوار 
خارجی و داخلی، ... ( در برابر آتش ، براي ساختارهاي مختلف ساختمان، طبقهبندي شده و بر این اساس حداکثر ارتفاع و مساحت تحت تصرف ساختمان تعيين میشود 

که این موضوع به نوع تصرف ساختمان نيز بستگي دارد. 
به طور مثال در تمام تصرف هاي مسكوني، تمامي هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها و خوابگاه ها، همچنين آن دسته از بناهاي آپارتماني که داراي ارتفاع بيش از 3 طبقه و یا 
داراي 11 واحد و بيشتر هستند که ملزم به استفاده از شبكه هشدار حریق مي شوند، راهروهاي داخلي باید با ساختاري داراي حداقل یك ساعت مقاومت در برابر حریق، از 
فضاهاي خصوصي و خواب جدا شوند. همچنين بازشوهاي قائم در بناهاي مسكوني از قبيل پلكان ها، شفت ها، چاه هاي آسانسور، نورگيرهاي داخلي و نظایر آن  مي بایست 
دوربندي و در برابر حریق محافظت شوند. دوربندي شفت هاي موجود در بناهاي 4 طبقه و بيشتر باید با ساختار غيرقابل اشتعال و حداقل داراي دو ساعت مقاومت در برابر 

حریق اجرا شود و دوربندي شفت هاي موجود در بناهاي کمتر از 4 طبقه ارتفاع باید با ساختار حداقل یك ساعت مقاوم در برابر حریق انجام گيرد.
براي توضيحات مربوط به نوع تصرف ساختماني و جدول مقاومت جداکننده ها برای جداسازی تصرف ها بر حسب ساعت و عالئم اختصاري آن ها به متن فصل دوم نشریه 
682 و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران مراجعه شود. همچنين دسته بندی ساختارهای ساختمانی و الزامات درجه بندی مقاومت در برابر آتش برای انواع آن ها بر 

حسب ساعت در فصل سوم و محدودیت  ها و مقادیر مجاز ارتفاع و مساحت ساختمان ها در نشریه مذکور بيان شده است.

بررسی اصول حفاظت ساختمان در برابر حریق
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بررسی رفتار گچ در برابر حریق

H2O

CaSO4

گچ ماده ای اســت معدنی که به گروه مواد ســاختمانی نســوز A تعلق دارد. مقاومت خوب این ماده در برابر آتش، به دليل وجود حدود 20 درصد آب تبلور در ترکيب آن 
است. به عنوان مثال، یك متر مربع صفحه روکش دار گچی به ضخامت 15 ميلی متر، به طور تقریبی 3 ليتر آب تبلور دارد. در مجاورت آتش، آب تبلور گچ تبخير شده 
و انرژی گرمایی بدین ترتيب مصرف می شــود. به طور مثال، برای تبخير آب تبلور در یك صفحه گچی به ضخامت 15 ميلی متر، حدود 8400 کيلو ژول )حدود 2000 
کيلو کالری( انرژی الزم است. همچنين به دليل تشكيل پرده ای از بخار ميان آتش و گچ، از نفوذ آتش جلوگيری می گردد. عالوه بر اثر آب تبلـــور، الیه باقـــی مانده گچ 

خـود به عنوان یك عایق مـوثر عمل نموده، زیرا در مقایسه با گچ متبلور، دارای ضریب هدایت حرارتی پایين تری می باشد.
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1 - صفحات روكش دارگچی مقاوم در برابر حریق كناف
در ســاختارهای دارای کد حریق کناف، امكان اســتفاده از  چند نــوع صفحه گچی وجود 
دارد؛ صفحــات گچــی مقاوم در برابر حریــق کناف )FR یا FM( و صفحات گچی نســوز 
کناف )Fireboard( و صفحات گچی ســخت کناف )Diamant(. بر اســاس اســتاندارد 
DIN4102، صفحــات FM ،FR و Diamant در رده A2 و صفحات Fireboard در رده 

A1 قرار می گيرند. هســته گچی این صفحات با الياف شيشــه مسلح شده که موجب حفظ 
ایستایي هســته گچی و جلوگيری از فروپاشی آن پس از تبخير آب تبلور می شود. صفحات 
FM ،FR و Diamant دارای روکــش کاغذی کرافت و صفحات Fireboard دارای روکش 

از جنس الياف شيشه می باشند.

2 - اندود پاششی مقاوم در برابر حریق كناف  
اندود پاششی مقاوم در برابر حریق )Vermiplaster( بر پایه گچ می باشد که جهت محافظت 
تير و ســتون های فوالدی و بتنی، دیوارها و سقف های بتن مسلح و سقف های بتنی مسلح با 
عرشه فوالدی به کار می رود. اجزا اصلی تشكيل دهنده این محصول ورميكوليت، گچ، پرليت 

و افزودنی های سبك می باشد. 
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معرفی محصوالت مقاوم در برابر حریق كناف 

ETK: نمودار زمان - دما

a: نمودار افزایش حرارت در صفحه گچی مقاوم در برابر حریق کناف به ضخامت 15 ميلی متر 

نمودار روبرو، رفتار یك ســاختار کناف که متشــكل از اجزای زیرسازی و صفحه روکش دار 
گچی مقــاوم در برابر حریق کناف )FR یا GKF( به ضخامت 15 ميليمتر را در مقابل آتش 
نشــان می دهد. این منحنی نشان می دهد که 30 دقيقه پس از اعمال آتش بر صفحه گچی، 
حرارت ســطح در معرض شعله حدود 800 درجه سانتيگراد بوده، در حالي که دما در سمت 
ایمن، حدود 100 درجه است )این اختالف بر اثر آب تبلور موجود در هسته گچی به وجود 
می آید(. جزئيات گزارش فوق و مشــابه آن نيز از واحد پشــتيبانی فنی شرکت کناف ایران 

قابل استعالم می باشد.
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معرفی ساختارهای مقاوم در برابر حریق كناف

1 - دیوارهای جداكننده كناف
دیوارهای جداکننده کناف برای تقسيم فضاهای داخلی ساختمان ها و ایجاد زون های حریق 
به کار می روند. نظير کليه ســاختارهای مقاوم در برابر حریق کناف، الیه های پوششــی در 
 Fireboard و یا پنل نسوز Diamant ،FM ،FR این ساختار از نوع مقاوم در برابر حریق
می باشد. با استفاده از این ساختار می توان به کد حریق تا 180 دقيقه )F180( دست یافت.

3 - سقف های كاذب كناف

3-1 سقف های كاذب یکپارچه 
در سقف های کاذب یكپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حریق در دو دسته طبقه  بندی 

می شوند:
■ سقف های کاذبی که به تنهایی مقاومت الزم را در برابر حریق دارند. 

■ ســقف های کاذبی که کد حریق آن ها در تلفيق با مقاومت ســقف اصلی در برابر حریق، 
تعيين می شود. 

با با اســتفاده از هر دو ســاختار فوق، می توان به کد حریق تا 90 دقيقه )F90( دست یافت؛ 
این توضيح که راه حل دوم اقتصادی تر بوده، مشــروط بر این که ســقف اصلی بر اســاس 

استاندارد DIN4102 )بخش 4( قابل رده بندی باشد.

2 - دیوارهای پوششی كناف
دیوارهای پوششــی کناف برای حفاظت چاه های تاسيســاتی و چاه های آسانسور در برابر 
حریق کاربرد ویژه دارند. همچنين، این نوع پوشش کاری برای مقاوم سازی دیوارهای بنایي 
موجود در یك ســاختمان و ایجاد زون حریق در ساختمان های در حال بهره برداری نيز به 
کار می رود. برای این منظور، صرفاً از ســاختارهای پوششی مستقل از دیوار زمينه استفاده 

می شود. با استفاده از این ساختار می توان به کد حریق تا 90 دقيقه )F90( دست یافت.
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3-2 سقف های كاذب مشبک
سـقف های کاذب مشـبك بـا تایل هـای 60x60 گچـی کنـاف و محصـوالت معدنـی کنـاف )AMF( به بـازار عرضه می گـردد. محصول تایل هـای گچی کناف و سـاختاری 
کـه بـا ایـن محصـوالت اجـرا می گـردد، فاقـد کـد حریق بـوده و در صـورت اسـتفاده از محصوالت معدنـی و سـاختارهای مقـاوم در برابر حریـق کنـاف )AMF(، می توان 

بـه کد حریـق تا 90 دقيقـه )F90( دسـت یافت. 

4- پوشش های تير و ستون مقاوم در برابر حریق كناف 
حفاظـت سـازه های فـوالدی در برابـر حریـق بـه کمك پوشـش ایـن اعضا با صفحات نسـوز 
یـا مقـاوم در برابـر حریـق کنـاف امكان پذیر اسـت. بدین ترتيب که پوشـش مذکـور مانع از 
عبـور حـرارت ناشـی از آتش سـوزی و افزایـش دمـای پيرامون تيرهـا و سـتون های فوالدی 
می گردنـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش می تـوان تيرهـا را تـا 120 دقيقه و سـتون ها را تا 180 
دقيقـه در برابـر حریـق مقـاوم نمـود. مزیـت ایـن نوع سـاختار حفاظتی، سـرعت، سـهولت 
و ارزانـی آن نسـبت بـه سـایر روش هـا )نظيـر پوشـش های بتنی( اسـت. بـا اسـتفاده از این 
روش، نـازك کاری اجـزای سـازه ای نيـز تاميـن گردیده، که خـود صرفه اقتصادی و تسـریع 

در عمليـات اجرایـي را در بر دارد.
محصـول انـدود پاششـی مقـاوم در برابـر حریـق )Vermiplaster( کـه  بـه صـورت مالت 
پاششـی اجـرا می گـردد، قابليـت محافظـت سـازه در برابـر حریـق از 30 تـا 180 دقيقـه را 
دارا می باشـد. از جملـه مزایـای اسـتفاده از روش پاششـی عبارتنـد از: محافظـت از اشـكال 
پيچيـده در برابـر حریـق، وزن کـم، حفظ و نگهـداری خواص خود در تمـام چرخه عمر یك 
سـاختمان بدون تجدید، اجرای بسـيار سـریع و آسـان توسـط دسـتگاه در سـطوح افقی و 
عمـودی، چسـبندگی بسـيار خـوب به فـوالد و بتن، پـرت کم، عدم نياز به آسـتر یـا پرایمر 

بـوده و ایـن محصـول دارای گواهينامـه فنـی ETOA از اروپا می باشـد.

تذكر مهم : شركت كناف طيف وسيعی از مراجع فنی معتبر و مورد نياز در زمينه سيستم های ساخت و ساز خشک را در اختيار دارد، لذا توصيه می شود 
جهت مطالعه و آشنایی بيشتر با محصوالت و ســاختارهای معرفی شده در حوزه تامين مشخصه مقاومت در برابر حریق، به مراجع فنی مربوطه مراجعه 
فرمایيد، همچنين ســاختارهای دارای كد حریق دارای ضوابط و جزئيات ویژه هستند، لذا برای اســتفاده از این نوع ساختارها در پروژه ها، هماهنگی و 

مشاوره با واحد پشتيبانی فنی شركت كناف ایران قویا توصيه می شود.





اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد کيفي محصوالت  بوده و 

در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي 

پيش از آن امكان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نيز از طریق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غير قابل تغيير مي باشد، 

بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي یا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي یا تغيير کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آن که تایيدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شرکت کناف ایران اخذ شده باشد. 

تمامي محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير یا استفاده غير از این محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.
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 تهران، خيابان نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر از پل ميرداماد،
 بن بست قبادیان شرقی، پالك 19

 تلفن: 88207929
فكس مهندسي فروش: 88203315

فكس واحد ارتباط با مشتري: 88202371
کارخانه: تهران، کيلومتر 23 جاده خراسان

 تلفن: 33584711-5
فكس: 33583595
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