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 بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 شماره :                 1400/441596

 1400/09/08تاریخ  :

فوالدی هایکننده در برابر آتش برای سازههای معدنی پاششی محافظتارزیابی، طراحی، نظارت و اجرای پوشش تورالعملدس موضوع:

5226439ش ش:  1       از  1  صفحه     

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

مانرئیس ساز

های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ( قانون احکام دائمی برنامه34در چارچوب ماده )

های عمرانی، به پیوست ضابطهنامه استانداردهای اجرایی طرح( قانون برنامه و بودجه و آیین23) ماده

ارزیابی، طراحی، نظارت و  دستورالعمل »، مشاورین و پیمانکاران با عنوان اجراییامور نظام فنی  830شماره 

 گروه سوماز نوع «  فوالدی هایکننده در برابر آتش برای سازههای معدنی پاششی محافظتاجرای پوشش

الزامی است. 01/01/1401رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ  شود.ابالغ می

کننده نظرات و پیشنهادهای ورین و پیمانکاران این سازمان دریافتامور نظام فنی اجرایی، مشا

.اصالحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد

سید مسعود میرکاظمی 





 

 

 

 

 

 اصالح مدارک فني 

 

 

 خواننده گرامي:

ا ب  امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پیمانکاران معاونت فني، امور زيربنايي و تولیدی سازمان برنامه و بودجه كشور،    

ستفاده به جامعه         ضابطه كرده و آن را برای ا سته مبادرت به تهیه اين  سان برج شنا ستفاده از نظر كار شو  ا سي ك ر  ی مهند

ست. با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظیر غلط  عرضه   شکاالت   نموده ا های مفهومي، فني، ابهام، ايهام و ا

 موضوعي نیست.

رو، از شما خواننده گرامي صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشکال فني مراتب را به صورت         از اين

 زير گزارش فرمايید:

 sama.nezamfanni.irمديريت دانش اسناد فني و اجرايي )سما( ثبت نام فرمايید:  در سامانه -0

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالي، نشاني خود را در بخش پروفايل كاربري تکمیل فرمايید. -2

 به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرمايید. -3

 كنید.شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص  -0

 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان داريد. -5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نمايید. -6

 

 كارشناسان اين امور نظرهای دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.

 شود.پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 

 
 

 77233مركز تلفن  –شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفي علي نشاني براي مکاتبه:

 سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پیمانکاران

Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 



 

  



 باسمه تعالی

 گفتارپیش

ساختمان  ضروري   ها در برابر آتشمحافظت  ترین نیازها و الزامات در سوزي از ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از 

ساختمان  ست. دانش فنی و فناوري طرح و اجراي  ست. این      هاي ایمنی در برابر آتش در دنیا به ها ا شد ا سرعت در حال ر

هاي حمل و نقل  هاي متعدد دیگر در کشور مانند سیستم   شود و زمینه هاي متعارف محدود نمیموضوع فقط به ساختمان  

ــازه ــتند. عالوه بر آن با توجه به نیازهاي هاي خاص همگی نیازمند تحقیقات و فناوريو سـ هاي ایمنی در برابر آتش هسـ

کاري حرارتی و کاربرد سازي، عایق سازي، مقاوم کشور و رویکرد به سمت اهدافی نظیر سبک   متعدد در صنعت ساختمان   

ــده، از مراکز تحقیقاتی انتظار می         مواد پلیمري و کامپوزیت   ــاختمان که باعث افزایش خطرپذیري حریق شـ رود  ها در سـ

ند. از         حل راه مای ئه ن ــوالت در برابر آتش ارا کاربردي براي ایمنی این محصـ ها،         هاي  ندارد تا ــ یه مقررات، اسـ له ته جم

هاي ها و ترویج فناوريهاي تخصصی براي تأمین سطح مناسب ایمنی در برابر آتش در ساختماننامهها و آییندستورالعمل

 محافظت در برابر آتش، ضروري است.

مان        ــاخت ظت سـ حاف ئل روز و مهم در حوزه م ــا کاربرد و کنترل کیفی پ  یکی از مسـ ــشها در برابر آتش،  هاي   وشـ

رود در حوادث حریق شاهد ریزش ساختمان به علت   کننده در برابر آتش است. اگرچه به طور معمول انتظار نمی محافظت

ــازه   ــت س ــکس ــیم، ش ــکوبا این وجود اي باش ــش احتمال چنین رویدادهایی و وقوع حادثه پالس هاي  اهمیت کاربرد پوش

سازه محافظت سائل فنی      هاي فوالدي کننده در برابر آتش براي  ستلزم م صالح م شن نمود. کاربرد این م را بیش از پیش رو

متعددي اســت، از جمله تعیین جدول طراحی ضــخامت تأیید شــده براي محصــول، خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و  

سازگاري محصول با پوشش      صاالت مکانیکی، چگونگی  ضد زنگ و مسائل مختلف دیگر  دوام، نیاز یا عدم نیاز به ات ا ر هاي 

شش  ستورالعمل   هاي اجرایی باید در مدارك گواهیها و روشباید نام برد. این قبیل خواص پو شده و د هاي  نامه فنی درج 

 اجرایی الزم براي آنها مشخص باشد.

ــابطه در  ــر تحت عنوان ضـ ــتورالعمل«حاضـ ــ یمعدن يهاپوشـــش ينظارت و اجرا ،یطراح ،یابیارز دسـ   یپاشـــشـ

هاي مورد نیاز براي موارد فوق ارائه شــده اســت.   الزامات و روش» يفوالد يهاســازه  يش براکننده در برابر آتمحافظت

یابی، انواع آزمون  روش قه        هاي ارز یا طب پذیرش  هاي  یار به خوبی در این       هاي الزم، مع یاز  ندي و ســـایر موارد مورد ن ب

ورالعمل، مباحث مربوط به محافظت در مقابل  دستورالعمل با دانش فنی روز ارائه شده است. الزم به ذکر است در این دست

سازه  سازه     ساختمان هاي فوالدي در حریق  سایر انواع  ست ولی براي کاربرد در  ها و هاي متعارف مورد توجه قرار گرفته ا

ــاختمان  ــازه ها، تونل  هاي خاص مانند پل     سـ ــده، نیاز به     ها، سـ ــیمی، عالوه بر مطالب مطرح شـ هاي نفت و گاز و پتروشـ

 باشد.هاي تکمیلی میلعملدستورا

 
 
 



 
 

 ،یابیارز دستورالعمل «با توجه به مطالب فوق، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، تهیه        

شش  ينظارت و اجرا ،یطراح ش    یمعدن يهاپو ش ستور  » يفوالد يهاسازه  يکننده در برابر آتش برامحافظت یپا را در د

ــازمان برنامه و بودجه    ــور به س ــب نظر عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کش ــابطه پس از تهیه و کس کار قرار داد . این ض

سی،        شد که پس از برر سال  شور ار ساس نظام فنی اجرایی  ک ضوع ماده   کپارچه،یبرا   يهابرنامه یقانون احکام دائم 34مو

 گردید. منتشرنامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران مه و بودجه و آیینقانون برنا 23توسعه کشور، ماده 

دسـتورالعمل اجرایی محافظت سـاختمانها در برابر    «با عنوان  112این ضـابطه در چهارچوب ملحقات ضـابطه شـماره    

سوزي  شماره        » آتش  ضابطه  ست و رعایت  شده ا به  ی خواهد بود. همچنینپس از بازنگري و ابالغ آتی، الزام 112تهیه 

ساختمان     نامهعنوان یکی از آیین سوم مقررات ملی  شتیبان مبحث  شایانی به   نیز هاي پ شده و قطعاً کمک  در نظر گرفته 

 هاي مربوط خواهد نمود.اجرایی شدن مقررات در زمینه

صون  مجموعه این گردید، صرف  مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم شکال  وجود از م  و ا

 موارد شود می درخواست  محترم کارشناسان   از ضابطه  این شدن  پربار و تکمیل راستاي  در نیست. لذا  آن در مطالب ابهام

صالحی  شاورین و پیمانکاران   به را ا شور  سازمان امور نظام فنی اجرایی، م سال  برنامه و بودجه ک سان    کنند. ار شنا  کار

شنهادهاي  سازمان  سی  را شده  دریافت پی صالح  به نیاز صورت  در کرده و برر  نمایندگان همفکري با ضابطه،  متن در ا

 نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی،  تهیه متن به نسبت  حوزه، این مجرب کارشناسان   و کشور  فنی جامعه

شور  اجرایی و فنی سهیل  براي و منظورهمین  کرد. به خواهند اعالم عموم، برداريهبهر براي ک  آخرین کردن پیدا در ت

 در تغییر هرگونه صورت  در است که  شده  درج صفحه  آن مطالب تدوین تاریخ صفحات،  باالي در معتبر، ابالغی ضوابط 

 معتبر جدیدتر داراي تاریخ صفحات  مطالب همواره این رو، شد. از  خواهد اصالح  نیز آن تاریخ صفحات،  از یک هر مطالب

 .بود خواهد

ــیله معاونت فنی، امور زیربنایی     بدین  ــکن و    ها و جدیت رییس محترم   و تولیدي از تالش وسـ مرکز تحقیقات راه، مسـ

 نماید.شهرسازي و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می
  

 میدرضا عدلح
 معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدي

 1400پاییز 

 



 

 

 

 

 كنندهمحافظت يپاشش يمعدن يهاپوشش ينظارت و اجرا ،يطراح ،يابيارز دستورالعمل»تهیه و كنترل 

 ]031ضابطه شماره [« يفوالد يهاسازه يدر برابر آتش برا

 

 کننده:اعضای گروه تدوین

 دكترای مهندسي شیمي مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  سعید بختیاری

 لیسانا مهندسي مکانیکفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسعود جمالي آشتیاني

 سازه -دكترای مهندسي عمران مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسالن كاللي

 

 اعضای کمیته تخصصی و بازخوانی:

 دكترای مهندسي شیمي مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  سعید بختیاری

 لیسانا مهندسي مکانیکفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مسعود جمالي آشتیاني

 سازه -دكترای مهندسي عمران تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیمركز  ارسالن كاللي

 لیسانا معماریفوق مهندس مشاور مهوين دلنواز

 سازه -دكترای مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسالمي  علي مزروعي

 لیسانا شیمي آليفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اكبریلیال تقي

 لیسانا مهندسي عمران راه، مسکن و شهرسازیمركز تحقیقات  زهرا درودياني

 لیسانا شیمي محض مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الهام عسکری مقدم

 

 اعضای کمیته تصویب )به ترتیب حروف الفبا(:

 دكترای مهندسي شیمي رنیا مبحف سوم مقررات ملي ساختمان سعید بختیاری

 انگلیسي لیسانا زبان كارشناس آتش نشاني محمد بیات

 لیسانا معماریفوق دفتر الکترونیک شهرداری تهران  امیرناصر بیگلری

 لیسانا مهندسي مکانیکفوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  مسعود جمالي آشتیاني

 دكترای معماری دانشگاه شهید بهشتي  محمدرضا حافظي

 فوق لیسانا معماری  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران چیانصابر فتوره

 لیسانا معماری فوق مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی زاده محلهمسعود قاسم

 لیسانا مهندسي برق فوق نشاني و خدمات ايمني تهرانسازمان آتش محمود قديری

 سازه  -دكترای مهندسي عمران مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارسالن كاللي

 

 هدایت و راهبری )سازمان برنامه و بودجه کشور(:اعضای گروه 

 معاون امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پیمانکاران علیرضا توتونچي

 كارشناس امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پیمانکاران محمدرضا سیادت



 

 

 

 
  



 

 

 

 فهرست مطالب
 شماره صفحه                                 عنوان

 

 0 اول فصل

 0 مقدمه

 3 یفوالد یهاستون یبرا آتش برابر در مقاومت آزمون استاندارد یهاروش به ينگاه -3-3

 6 یفوالد هایستون یبرا آتش مقابل در محافظت -3-2

 9 یفوالد هایستون بحراني یدما -3-7

 73 دستورالعمل دامنه و هدف -3-3

 77 مدو فصل

 33 آتش برابر در كنندهمحافظت محصوالت يابيارز – يكل چارچوب

 73 كاربرد دامنه و اتیكل: اول بخش

 73 كاربرد دامنه -2-3

 73 كاربردها یبنددسته -2-2

 73 ييهوا و آب طيشرا به مربوط یكاربردها یبنددسته -2-2-3

 76 محافظت یبرا نظر مورد يساختمان جزء به مربوط كاربرد یبنددسته -2-2-2

 73 اصطالحات و فيتعار -2-7

 73 زاواكنش پوشش -2-7-3

 73 (يپاشش آتش برابر در مقاوم پوشش) یكاراندود -2-7-2

 73 هاپانل/  هاتخته -2-7-7

 73 صفحه -2-7-3

 73 يافیال یهاقيعا -2-7-3

 73 آتش برابر در محافظ صفحات و يافیال یهاقيعا ها،پانل/  هاتخته -2-7-6

 73 كاربرد یبرا بودن مناسب يابيارز: دوم بخش

 79 محصوالت یهامشخصه با آن ارتباط و كارها یبرا ازین مورد الزامات -2-3

 33 یداريپا و يکیمکان مقاومت -2-3-3

 33 یسوزآتش برابر در يمنيا -2-3-2

 33 يطیمح طيشرا و سالمت بهداشت، -2-3-7

 32 یبرداربهره نیح در يمنيا -2-3-3

 37 صدا برابر در یبندقيعا -2-3-3

 37 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه -2-3-6

 33 ييشناسا و دوام یهاجنبه -2-3-3

 33 قيتصد یهاروش -2-3

 33 یداريپا و يکیمکان مقاومت -2-3-3



 

 

 

 33 یسوزآتش برابر در يمنيا -2-3-2

 36 ستيز طیمح و سالمت بهداشت، -2-3-7

 33 یبرداربهره نیح در يمنيا  -2-3-3

 33 صدا برابر در محافظت -2-3-3

 33 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه -2-3-6

 33 دوام یهاجنبه  -2-3-3

 39 نظر مورد كاربرد یبرا محصول بودن مناسب مورد در یداور و يابيارز -2-6

 39 یداريپا و يکیمکان مقاومت  -2-6-3

 39 یسوزآتش در يمنيا  -2-6-2

 39 ستيز طیمح و يسالمت بهداشت،  -2-6-7

 33 كاربرد در يمنيا -2-6-3

 33 صدا برابر در محافظت  -2-6-3

 33 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه -2-6-6

 33 ييشناسا و دوام یهاجنبه  -2-6-3

 32 شده يابيارز محصول كاربرد بودن مناسب یبرا ييهاهیتوص و اتیفرض -2-3

 32 كارها يطراح -2-3-3

 32 انبار و حمل ،یبندبسته -2-3-2

 32 كارها یاجرا -2-3-7

 37 ریتعم و یدارنگه -2-3-3

 37 يكمک یااجز -2-3-3

 37 انطباق يابيارز -2-3

 55 سوم فصل

 55 آتش برابر در كنندهمحافظت يمعدن يهاپوشش و اندودها يبرا يفن نامهيگواه صدور و يابيارز

 39 كاربرد دامنه -7-3

 39 هاستمیس و هامجموعه محصوالت، انواع ها،یبنددسته -7-2

 39 اتیكل -7-2-3

 39 يطیمح طيشرا به توجه با كاربرد یهایبندطبقه -7-2-2

 63 محافظت مورد یاجزا با ارتباط در كاربرد یهایبنددسته -7-2-7

 63 اتیفرض -7-2-3

 63 اصطالحات -7-7

 63 معمول اختصارات و اصطالحات -7-7-3

 63 يتخصص اختصارات و اصطالحات -7-7-2

 63 الزامات -7-3

 63 یداريپا و يکیمکان مقاومت: 3 الزام اساسي -7-3-3



 

 

 

 63 یسوزآتش در يمنيا: 2 الزام اساسي -7-3-2

 63 ستيز طیمح و يسالمت بهداشت،: 7 الزام اساسي -7-3-7

 63 یبرداربهره نیح در يمنيا: 3 الزام اساسي -7-3-3

 63 صوت برابر در محافظت: 3 الزام اساسي -7-3-3

 63 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه: 6 الزام اساسي -7-3-6

 63 ييشناسا و يرسانخدمت دوام، یهاجنبه -7-3-3

 66 يابيارز خاص یهاروش -7-3

 66 اتیكل -7-3-3

 33 یداريپا و يکیمکان مقاومت -7-3-2

 33 یسوزآتش برابر در يمنيا -7-3-7

 33 ستيز طیمح و سالمت بهداشت، -7-3-3

 33 كاربرد در يمنيا -7-3-3

 33 صدا برابر در محافظت -7-3-6

 33 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه -7-3-3

 33 ييشناسا و يرسانخدمت دوام، به مربوط یهاجنبه -7-3-3

 33 نظر مورد كاربرد یبرا هامجموعه اي محصوالت بودن مناسب یداور و يابيارز -7-6

 33 اتیكل -7-6-3

 33 يکیمکان یداريپا و مقاومت -7-6-2

 33 یسوزآتش در يمنيا -7-6-7

 39 ستيز طیمح و يسالمت بهداشت، -7-6-3

 39 كاربرد در يمنيا -7-6-3

 39 صدا برابر در محافظت -7-6-6

 39 گرما حفظ و یانرژ مصرف در ييجوصرفه -7-6-3

 39 ييشناسا و يرسانخدمت دوام، با مرتبط یهاجنبه -7-6-3

 93 محصوالت از استفاده بودن مناسب ارزيابي یبرا ييهاهیتوص و اتیفرض -7-3

 93 اتیكل - 7-3-3

 93 كارها يطراح -7-3-2

 93 انبار و انتقال ،یبندبسته -7-3-7

 93 كارها یاجرا -7-3-3

 96 یدارنگه و ریتعم -7-3-3

 93 يكمک اجزاء -7-3-6

 93 يفن نامهيگواه -7-3

 93 (یشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مركز) يفن نامهيگواه صدور مرجع فيوظا -7-3-3

 333 یاكارخانه یهاكنترل -7-3-2



 

 

 

 332 یدارنگه و ریتعم -7-3-7

 337 آرم -7-3-3

 یبرا اتصال  و نصب  یهاشيآرا اااا يساختمان  محصوالت  یبرا آتش برابر در واكنش یهاآزمون -الف -7وست یپ

 333 هایاندودكار

 336 یاندودكار علت به یفوالد ركاريز سطوح يخوردگ يابيارز یبرا آزمون روش -ب -7 وستیپ

 هيپا با هایاندودكار یبرا) باال رطوبت درصد  به ليتبد بيضر  و شده  اعالم يحرارت تيهدا نییتع -پ -7 وست یپ

 339 (يمعدن پشم

 337 هایاندودكار یبرا دوام آزمون -ت -7 وستیپ

 333 يپانل یهامجموعه و هاپانل ضربه برابر در مقاومت نییتع -ث -7 وستیپ

 033 چهارم فصل

 033 آزمون يهاروش –آتش برابر در ياسازه يفوالد ياعضا مقاومت در يپاشش يمعدن يهاپوشش مشاركت نییتع

 373 مقدمه -3-3

 373 یعضو فوالد کيمقطع  بيضر -3-2

 373 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاجداول ضخامت پوشش -3-7

 332 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاپوشش يكنترل چگال -3-3

 333 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاكنترل ضخامت پوشش -3-3

 005 پنجم فصل

 005 آتش برابر در كنندهمحافظت يپاشش يمعدن يهاپوشش ياجرا كارنيیآ

 339 مقدمه -3-3

 339 يضوابط و مقررات مربوط به مقاومت چسبندگ -3-2

 333 يمقاومت چسبندگ نییمربوط به تع یهاآزمون -3-7

 333 يکیمکان یهاانواع نگهدارنده  -3-3

 
  



 

 

 

 فهرست اشکال، نمودارها

 شماره صفحه عنوان

 SFRM  7 كمک به آتش مقابل در شده حفاظت تیر کي -3-3 شکل

 3  زمان – دما استاندارد يمنحن -2-3 شکل

 3  غشايي و تماسي محافظت انواع -7-3 شکل

 3  مختلف هایپروفیل برای Hp/A محاسبه روش -3-3 شکل

 EN 1993-1-2  33 نامهآنین با مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST37 فوالد با ستون مقاومت نسبت -3-3 شکل

 EN 1993-1-2  36 نامهآنین با مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST52 فوالد با ستون مقاومت نسبت -6-3 شکل

 AISC 360  33 نامهآنین با مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST37 فوالد با ستون مقاومت نسبت -3-3 شکل

 AISC 360  39 امهننآنی با مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST52 فوالد با ستون مقاومت نسبت -3-3 شکل

 23  ستون يطراح اطمینان ضريب ريمقاد -9-3 شکل

 C373  23° یدما در EN 1993-1-2 نامهآنین مطابق ST37 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -33-3 شکل

 C373  23° یدما در EN 1993-1-2 نامهآنین مطابق ST52 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -33-3 شکل

 C373  26° یدما در AISC 360 نامهآنین مطابق ST37 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -32-3 شکل

 C373  26° یدما در AISC 360 نامهآنین مطابق ST52 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -37-3 شکل

سبت  و هایالغر یبرا ST37 فوالد با ستون  يبحران یدما -33-3 شکل  شار  بار مختلف یهان   ستون  اولیه مقاومت به وارده یف

 EN 1993-1-2  23 نامهنیآن با مطابق

سبت  و هایالغر یبرا ST37 فوالد با ستون  يبحران یدما -33-3 شکل  شار  بار مختلف یهان   ستون  اولیه مقاومت به وارده یف

 AISC 360  29 نامهنیآن با مطابق

 33 ينیپ اتصاالت یبرا خمش آزمون یالگو -3-7 شکل

 33  ينیپ اتصاالت یبرا خمش آزمون یالگو -2-7 شکل

 36  یاذوزنقه یفوالد مقاطع از یریگنمونه -7-7 شکل

 333  یاندودكار ستمیس کي آزمون یبرا قانم درز یالگو -3-الف -7 شکل

 323   نرم جسم زننده ضربه -3-ث -7 شکل

 322  قانم مجموعه یرو بر ضربه -2-ث -7 شکل

 327  يافق مجموعه یرو بر قانم برخورد -7-ث -7 شکل

 326  سخت جسم ضربه آزمون یبرا يشگاهيآزما مجموعه -3-ث-7 شکل

 373  شکل H اي I مقطع با یفوالد یرهایت و هاستون یبرا مقطع بيضر نییتع نحوه -3-3 شکل

 373  يتوخال يلیمستط مقطع با هاستون یبرا مقطع بيضر نییتع نحوه -2-3 شکل

 373  مشخص يطراح یدما کي یبرا مقطع بيضر و كنندهمحافظت پوشش ضخامت زمان، راتییتغ يمنحن -7-3 شکل

 373   بار بدون و با حالت دو در شده محافظت یفوالد ریت دو همزمان قيحر آزمون -3-3 شکل

 379  آتش برابر در مقاومت ساعت 2 یبرا يمعدن محافظ پوشش ضخامت جدول -7-3 جدول

 379  آتش برابر در مقاومت ساعت 2 یبرا يمعدن محافظ پوشش ضخامت یهاگراف -3-3 شکل

ستفاده  مورد شابلون ( الف -6-3 شکل   و ستون  کي یرو بر قيحر محافظ پوشش  یبردارنمونه محل( ج و( ب ،یبردارنمونه یبرا ا

 333  يچگال یریگاندازه منظور به پوشش از شده انجام یهایبردارنمونه( د و ياصل ریت

  یریگاندازه( ب شدن،  خشک  یبرا آون در پروژه قيحر محافظ پوشش  از شده  انجام یهایبردارنمونه دادن قرار( الف -3-3 شکل 

 332   شده دهيبر قطعه هر خشک حجم یریگاندازه( ج و شده دهيبر قطعه هر خشک وزن



 

 

 

 332  يتوخال یفوالد ستون کي یرو بر شده اجرا قيحر محافظ پوشش ضخامت یریگاندازه مختلف مراحل -3-3 شکل

 

 يلیمستط مقطع با یفوالد ستون( ب شکل؛ I مقطع با یفوالد ستون( الف: قيحر محافظ پوشش ضخامت كنترل نقاط -9-3 شکل

 337  يبتن دال با همراه شکل I مقطع با یفوالد ریت( ج و يتوخال

 ASTM E 736  339 استاندارد مطابق يچسبندگ مقاومت نییتع آزمون -3-3 شکل

 333  يچسبندگ مقاومت نییتع آزمون انجام نحوه -2-3 شکل

 333  يچسبندگ مقاومت نییتع آزمون یانتها -7-3 شکل

سبندگ  مقاومت نییتع روش -3-3 شکل  شش  يچ ساس  بر قيحر محافظ پو شدگ ( الف: يياروپا روش ا صل  در يجدا شترک  ف  م

 333  قيحر محافظ پوشش خود در يجداشدگ( ب و ركاريز سطح و قيحر محافظ پوشش

 ضد ( ب و یدیالک زنگ ضد ( الف: مختلف حالت دو در يچسبندگ  مقاومت آزمون یانتها در هانمونه تیوضع  سه يمقا -3-3 شکل 

 332  ياپوكس زنگ

 337  كننده ریدرگ یفوالد مش كاربرد از یموارد -6-3 شکل

 337 ركنندهیدرگ مش نادرست یاجرا يمنف تبعات( ب و الزم موارد در ركنندهیدرگ مش كاربرد عدم يمنف تبعات( الف -3-3 شکل

 333  یفوالد ریت کي قيحر محافظ پوشش یاجرا مختلف طيشرا -3-3 شکل

 333  یفوالد یهانیپ یريپیشکل كنترل نحوه -9-3 شکل

 



 

 

 

 فهرست جداول
 شماره صفحه عنوان

 

 EN 1993-1-2   33 نامهآنین با مطابق باال دماهای در فوالد مکانیکي مشخصات كاهش ضرايب -3-3 جدول

 AISC 360  32 نامهآنین با مطابق باال دماهای در فوالد مکانیکي مشخصات كاهش ضرايب -2-3 جدول

 EN 1993-1-2  33 نامهآنین مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST37 فوالد با ستون مقاومت نسبت  -7-3 جدول

 EN 1993-1-2  33 نامهآنین مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST52 فوالد با ستون مقاومت نسبت -3-3 جدول

 AISC 360  33 نامهآنین مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST37 فوالد با ستون مقاومت نسبت -3-3 جدول

 AISC 360  33 نامهآنین مطابق متعارف یدما به نسبت باال یدماها در ST52 فوالد با ستون مقاومت نسبت -6-3 جدول

 23  مختلف هایالغری یبرا هاستون يطراح اطمینان ضريب مقادير -3-3 جدول

 C373  23° یدما در EN 1993-1-2 نامهآنین مطابق ST37 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -3-3 جدول

 C373  22° یدما در EN 1993-1-2 نامهآنین مطابق ST52 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -9-3 جدول

 C373  27° یدما در AISC 360 نامهآنین مطابق ST37 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -33-3 جدول

 C373  23° یدما در AISC 360 نامهآنین مطابق ST52 فوالد با ستون گسیختگي كنترل -33-3 جدول

  ضريب و آتش برابر در مقاومت مختلف هایزمان یبرا حريق برابر در كننده محفاظت ماده ضخامت جدول نمونه يک -32-3 جدول

 73  مشخص بحراني یدما يک یبرا شکل H و I مقطع با یفوالد ستون مختلف مقطع

 33  قيتصد و يابيارز یهاروش و محصول یهامشخصه -3-2 جدول

 32  قيحر محافظ یهاپوشش يچسبندگ مقاومت ريمقاد حداقل -2-2 جدول

 63  يابيارز روش مورد در آن بند و محصول عملکرد مورد در دستورالعمل بند نیب ارتباط -3-7 جدول

 32  متداول یآسترها انوع -2-7 جدول

 33  گرفتن قرار معرض در مختلف انواع یبرا آزمون الزامات -7-7 ولجد

 33  ييشناسا یهاآزمون -3-7 جدول

 332  يفن نامهيگواه دارنده آزمون طرح و خواص -3-7 جدول

ش    يمعدن هيپا حريق محافظ ماده کي ضخامت  جدول -3-3 جدول ش   ضرايب  و آتش برابر در مقاومت مختلف هایزمان یبرا يپا

 376  وسیسلس درجه 333 يطراح یدما یبرا یفوالد عضو مختلف مقطع

 373  آتش برابر در مقاومت یهاآزمون یبرا يانتخاب كوتاه یفوالد یهاستون -2-3 جدول

 333  قيحر محافظ یهاپوشش يچسبندگ مقاومت حداقل -3-3 جدول

 332  يکیمکان یهانگهدارنده انواع -2-3 جدول

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول

 

 مقدمه



2 03/10/00 
ستورالعمل  شش  د هاي معدني  ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پو

 فوالدي هايبرابر آتش براي سازهكننده در پاششي محافظت

 

 

  



 3 03/10/00 مقدمه -فصل اول

 

 

رابر در ب يمنيضوابط اباشد. ها در برابر آتش ميايمني ساختمان تأمین ،يو ضوابط ساختمان   هانامهنیهدف مهم آن کي

صات راه   همچون متعددی  شامل موارد آتش  شخ شف، اعالم و   یهاستم یس طراحي  ،های خروجتعیین م ، قيحر یاطفاك

ساختماني، كنترل دود    صالح  ساختماني در برابر آتش مي و  كنترل م شد. در اين میان،  نیز محافظت اجزای  ز حفاظت ابا

 در برابر آتش از اهمیت زيادی برخوردار است. كنندهمحافظتهای به وسیله پوشش یاسازه یاعضا

  یآن در دماها تهیس یو مدول االست  میمقاومت تسل  يول ،شتعال بودن است  قابل ا ریغ تيمز یدارا یاگرچه فوالد سازه 

سل ابدييباال كاهش م سازه  می. مقاومت ت شد يآن م هیدرصد مقدار اول  93حدود  ºC373ی نزديک به تا دما یافوالد  كه   با

. مدول  رسااديخود م هیاولدرصااد مقدار  36به حدود  ºC363كه در  یابه گونه افتهيمقاومت كاهش  نيدما، ا شيبا افزا

 .باشديخود م هیدرصد مقدار اول 33درصد و  63 بیبه ترت ºC363و  ºC323ی در دماها زین یافوالد سازه تهیسیاالست

الد  فو یانداختن نرخ رشد دما  ریبه تأخ قياز طرآن  يمنيا ارتقاء ،در برابر آتشسازه فوالدی  محافظت  یروش برا کي

ه ب ،سازه  يآتش خاموش شود و مواد قابل اشتعال بدون خراب   ايشده و   هیتخل ساختمان شود تا  فراهم  ياست تا زمان كاف 

سند.   شامل  نوع روش نيااتمام بر س  گرما در برابركردن فوالد  عايقها كه  محافظت در برابر  فعال ریغهای جزو روش ،تا

پاشاشاي،    مقاوم در برابر آتش  هایپوشاش كه با اساتفاده از   یفوالد ریت کي، 3-3مثال، در شاکل   یبراباشاند.  ميآتش 

 شود.مالحظه ميمحافظت شده، 

 

 
 SFRMيک تیر حفاظت شده در مقابل آتش به كمک  -0-0شکل 

 

كننده در برابر آتش برای محافظت ساااازه در برابر آتش وجود دارد كه به طور كلي        های محافظت   انواعي از پوشاااش

شاره نمود.  عیرههای معدني و كننده، تختههای پفدني پاششي، رنگ  های معتوان به پوشش مي برای اطالعات بیشتر در    ا

مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مراجعه     739خصوص پوشش های محافظت كننده در برابر آتش به نشريه شماره     
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های محافظت در برابر آتش ارانه شااده اساات(، تمركز ای از دسااتورالعمل)كه در آن مجموعه دسااتورالعملدر اين نمايند. 

 باشد.های پاششي معدني مياصلي بر روی پوشش

س  تأمینروش معمول در  ساختمان    یزيتجو رفعال،یمحافظت غ ستم یهدف  ست.  شان ب   ا سته به كاربرد س ه ها ب  هلیو

سته، محدود  ی هر. براشوند يم یبندطبقه ي مربوطهساختمان  نامهنیآن ساحت وجود دارد كه به تراز   یهاتيد ارتفاع و م

شخص،   م يبا ارتفاع و مساحت  یتجار یساختمان با كاربر  کيمثال،  یوابسته است. برا   ،شده  تأمینمقاومت در برابر آتش 

  ساعت  2ت در برابر آتش نرخ مقاوم کيباشند و   سوختن قابل اری آن غیر ساخت  یآن باشد كه اجزا  ازمندیممکن است ن 

های ساااختماني معتبر وجود دارد كه از جمله مبحف  نامهالزامات كامل اين موضااوع در مقررات و آيین .را برآورده سااازند

توان از انتشارات مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را مي     632-سوم مقررات ملي ساختمان ايران و نشريه شماره ض    

ستاندارد  یهامطابق روش ديبا ،يساختمان  یر برابر آتش اجزانرخ مقاومت د نام برد. شود.  آزمون ا ستف  تعیین  اده  بالطبع ا

شش       ستم پو سی ود بهب يقابل توجه زانیبه مرا آتش  برابر در يمنيا ،فعال یهاستم یس و  كنندهمحافظتهمزمان از دو 

 دهد.مي

شماره       ضابطه  ضابطه در چهارچوب ملحقات  ساختمانها در برابر    »با عنوان  332اين  ستورالعمل اجرايي محافظت  د

 پا از بازنگری و ابالغ آتي، الزامي خواهد بود. 332تهیه شده است و رعايت ضابطه شماره « آتش سوزی

 يفوالد يهاستونبراي آتش مقاومت در برابر استاندارد آزمون  هايروشنگاهي به  -0-0

های فوالدی، اسااتانداردهای ملي  ر مختلف ساااختماني و از جمله سااازهبرای آزمون مقاومت در برابر آتش برای عناصاا

زمان    –را نام برد. منحني دما    32333-2و  32333-3توان اساااتانداردهای شاااماره      ايران تهیه شاااده كه از جمله مي   

 نمايش داده شده است. 2-3استاندارد ملي ايران در شکل 
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 زمان –دما منحني استاندارد  -2-0شکل 

 

ستون  طور كلي برایبه  ست:   ريپی، دو روش مختلف امکانی فوالدیهاآزمون آتش  شار   -3ا   -2و  یستون تحت بار ف

 شود.در ادامه توضیحات مربوط به طور اختصار ارانه مي بار. دونستون ب
 

 روش آزمون آتش ستون تحت بار

ضیح داده مي  شده و ممک     روش هايي كه در اينجا تو صورت كلي مطرح  ستاندارد       شود به  ستانداردی به ا ست از ا ن ا

بسااتگي به هدف آزمون و  طول سااتون در معرض آتشهايي در جزنیات روش آزمون وجود داشااته باشااد.  ديگر تفاوت

 3/2های با ارتفاع حداقل ، آزمون تحت بار روی ساتون ASTM E119اساتاندارد مرجع دارد. به عنوان مثال در اساتاندارد   

  یستون تحت حداكثر بار فشار ش،يآزما نی. در حقرار گیردقانم به طور  ديبا شيآزما نیدر ح ستونگیرد. متر صورت مي

 یمجاز سااتون، حداكثر بار ی. حداكثر بار فشااارردیدر معرض آتش قرار گ ديسااتون با همجاز خود قرار گرفته و تمام وجو
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ست كه آن  ساختمان نیا شود.     دهدياجازه م ينامه  ستون وارد  ستون در معرض آزما  يزمانحداكثر تا به  آتش، بار  شيكه 

نرخ مقاومت در برابر آتش ساااتون  انگریو ب شاااوديم یریگاندازه شيآزما جهیبه عنوان نت كند،يوارده به خود را تحمل م

ست.    شده ا ستاندارد مطابق  آزمون  ستون زماني اتفاق       32333-3شماره   ملي ايران به ا ست معیار ظرفیت باربری  شک  ،

مقدار تغییر شکل محوری ستون از يک صدم ارتفاع آن تجاوز كند يا شدت تغییر شکل محوری ستون از سه          افتد كهمي

 هزارم ارتفاع آن تجاوز كند.

 روش آزمون آتش ستون بدون بار

صوص  روش نيا شش  يابيارز یبرا بخ ستون محافظت یهاپو ستفاده قرار   یفوالد یهاكننده  كه در آن  ردیگميمورد ا

شد يستون، تحت بار نم  شده با  ستون  .با ستگي به روش  و طول آن  بودهقانم در حالت  شيآزما نیدر ح ديمحافظت  ب

ستون     ستانداردهای اروپايي،  ستاندارد مرجع دارد. به عنوان مثال در ا سترده برای آزمون  ا های با ارتفاع يک متر به طور گ

ستفاده مي  سیله تعداد معین  الد فو یدمادر اين روش، . شود ا شود. در   مي یریگتراز مختلف اندازه چندترموكوپل در به و

 قيكه انتقال حرارت از طر يزمانحداكثر . ردیدر معرض آتش قرار بگ ديباآن  وجوه ستون در كل طول مامت ش،يآزما نیح

شااود. اين موضااوع در  ميبه دماهای مورد نظر برسااد، ثبت متوسااط فوالد  یكننده موجب شااود تا دماپوشااش محافظت

 های مربوط اختصاص دارد، شرح داده شده است.های بعدی كه به دستورالعملفصل

 هاي فوالديستونبراي  آتشمقابل در  محافظت -0-2

  زمان  مدت  کي  یوارده برا یساااتون در معرض آتش آن اسااات كه قادر به تحمل بارها        کي  یبرا یعملکرد اری مع

شخص هنگام  ش  یدما شيكه تحت افزا يم شد. از آن  رد،یگياز آتش قرار م ينا صات مکان   ييجا با شخ ر  فوالد د يکیكه م

كاهش نرخ  لهیوسااه خود را حفظ كند، ب نتظارعملکرد مورد ا توانديكه سااتون م يطول زمان ،ابدييباال كاهش م هایدما

ل  عام کيبه كمک    ييگرما  یجیب انرژ  قيبه فوالد از طر  حرارتنرخ انتقال   .اسااات شيبه فوالد، قابل افزا    حرارتانتقال  

  شده با آب استفاده شده است كه     پر یالوله یفوالد یهادر ستون  سم یمکان نيمثال، ا یقابل كاهش است. برا  ،محافظتي

  تیظرف يژگيو ی. بتن داراابدييم شيآب افزا یجیب گرما تیظرف لهیبرابر آتش به وسااا درزمان مقاومت  در اين حالت،

د عملکرد  بهبو یفوالد و بتن برا نينساابت به فوالد اساات. بنابرا یترنيیپا يحرارت تيهدا بيباالتر و ضاار يحرارت رهیذخ

شده با بتن و مقاطع فوالد  یفوالد یاشوند. مقاطع لوله  بیبا هم ترك تواننديباال، م یستون در دماها  ش  یپر  ده  مدفون 

در انتقال حرارت به فوالد، حفاظت   ریخأت یروش معمول برااما هستند.   يبیترك یهاستم یس  نیاز چن ييهادر بتن، مثال

روش، مدت زمان مقاومت در مقابل آتش  ني. با اسااتفاده از اباشااديم يحرارتعايق ماده  کيبه كمک  فوالدیاز سااتون 

ت  خاماست. ض   يقابل دسترس   ،كنندهمحافظتپوشش  از  يمناسب  ضخامت  یاجرا لهیبه وس  یستون فوالد  کي یبرا يكاف

نده محافظت   هي ال مان رسااا    كن ما   دنی كه ز اطالعات    اي  يلیتحل یها به كمک روش   دهد يم شيرا افزا يبحران یبه د

 است. نییقابل تع يشگاهيآزما
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 دما اریمع

  زانیساتون به م  يختگیكه گسا  دهندينشاان م  ،تحت بار در معرض آتش یهاساتون  یهاشياز آزما يياطالعات دما

ساس دما  بر يمنطق ست.   ينیبشیفوالد مقطع قابل پ یا ست كه توانا   تأيیدا  ،وارده یستون در تحمل بارها  کي ييشده ا

سط مقطع  باعف افزايش دمای  سوزی كه آتش يتا زمان شود، ا  ºC333به حدود متو  اغلب به عنوان دما نيا. ابدييدامه من

ستون     ييدما انگریو ب شود يدر نظر گرفته م يبحران دمای ست كه در آن مقاومت  صد كاهش م  33 حدودا  ني. اابدييدر

ساس تحل  ييادم حدود شود    توانديانتقال حرارت م یهالیبه عنوان ا ستفاده  س  یارهایمع انگریب نیهمچنو ا در   يختگیگ

 است. محافظت شدهستون  کي شيآزما

 ضريب مقطع اریمع

دارای محیط بزرگتری باشاااد تحت حرارت بیشاااتری قرار      قرار گیرد، هرچه در معرض حريق اگر يک مقطع فوالدی  

رارت دهد و به عبارتي حچاه حرارتي بزرگتری را تشکیل مي ،گیرد. به همین ترتیب يک مقطع با مساحت سطح بیشترمي

ضخیم و كوچک كندتر از يک مقطع بزرگ     ست. به اين ترتیب دمای يک مقطع   و بیشتری برای باال بردن دمای آن الزم ا

تواند شاخص مناسبي    يابد. لیا حاصل تقسیم محیط در معرض حرارت به مساحت سطح يک مقطع، مي     ک افزايش ميناز

شد، به طوری كه هر    سرعت افزايش دمای آن مقطع با شد، به محافظت        برای  سیم اين دو مقدار بزرگتر با صل تق چه حا

شتری   شد.          نیازبی شتر با شش محافظ بايد بی ضخامت پو شته و  شش        بنابرايدا ضخامت پو ست كه جدول  سیار مهم ا ن ب

 در برابر آتش برای ضرايب مقطع مختلف تهیه و ارانه شود. كنندهمحافظت

محاساابه و نمايش نمادی ضااريب مقطع در كشااورهای مختلف تا حدودی متفاوت اساات. در بريتانیا برای اين    هنحو

ستفاده مي  Hp/Aضريب از نماد   ست      Hpشود. ا سمتي از مقطع ا  Aكه  كه در معرض آتش قرار دارد، در حاليمحیط ق

تا حدود زيادی به شکل هندسي پوشش محافظ بستگي دارد. در محافظت   Hpباشد. بنابراين مساحت سطح كل مقطع مي

شد، در حالي های دوربند ميبرابر با مجموع ابعاد داخلي تخته Hpغشايي، محیط   سي پروفیلي برابر   با كه در محافظت تما

شود،  باشد. برای تیرهای سیستم كف كه يک وجه تیر به وسیله سیستم كف محافظت ميمي ود مقطع فوالدیبا محیط خ

Hp   ست كه در معرض آتش مي شکل  تواند قرار گیرد و وجه مجاور كف حیف ميفقط مجموع محیط قسمتي ا های  شود. 

 دهد.را برای آنها نشان مي Hp/A همحاسب هوجهي مقاطع و نحو های محافظت سه وجهي يا چهارروش 3-3و  3-7
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  انواع محافظت تماسي و غشايي -3-0 شکل

 

 
 هاي مختلفبراي پروفیل Hp/Aروش محاسبه  -0-0 شکل

 

  باشااد. در ساایسااتم مي U/A ،و در آلمان M/D ،، در كاناداW/D ،مريکاآنماد مورد اسااتفاده برای ضااريب مقطع در 

باشااد كه به ازای مي مقطعي مساااحت سااطح Dاساات و  kg/mواحد آن  و بوده برای واحد طول مقطعجرم  M ،كانادايي

شد.  كیلوگرم بر متر مربع مي M/Dگیرد. لیا واحد واحد طول در معرض حريق قرار مي ستم     Wبا سی مريکايي همان  آدر 

ست  مقطعجرم  ستفاده مي     ،به ازای طول ا ستم امپريال ا سی شابه با   Dشود و  اما از  بريتانیايي، برابر با  Hpآلماني يا  Uم

ست. بنابراين واحد آن  محیط در معرض حريق )يا به بیان دقیق شد. مي lb/ft2تر محیط مورد محافظت( ا در   U/Aنماد  با

 بريتانیا است كه در فوق ذكر شد. Hp/Aسیستم آلمان عیناً مشابه همان 
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سیته فوالد را   ستم بريت      kg/m33333اگر دان سی ضريب تبديل دو  صورت زير  بگیريم،  انیايي و آلماني به كانادايي به 

 خواهد بود:

  Hp/A = U/A = 3333 ÷ M/D  

 بيضاار کي ني. بنابراباشاادياز جرم و مساااحت سااطح در معرض اختالف دما م يجساام تابع کيدما در  غییرنرخ ت

احد طول عضااو ، وزن وW در آن كه باشااديم W/D ی، ضااريب مقطعمقاومت در برابر آتش سااتون فوالد كنندهنییتع

صالح محافظت  طی، محDو  یفوالد ست كننده در برابر آتش داخل م ساحت      A/Pپارامتر  ،یامقاطع لوله ی. براا سبت م ن

 .شودياستفاده م W/D یمعموالً به جا طیبه مح یمقطع فوالد

با  یمقاطع فوالد ،يقانون عموم کيبه عنوان  ني. بنابرااست تر دما آهسته  رییبزرگتر باشد، نرخ تغ  W/Dهرچه نسبت  

 W/Dبا  يمحافظت شااده مشااابه ول یهاآتش نساابت به مقطع یهادر آزمون یعملکرد بهتر ،بزرگتر W/D یهانساابت

 دارند. ،كوچکتر

 هاي فوالديدماي بحراني ستون -0-3

عبارت   . بهمای بحراني ستون بنا به تعريف دمايي است كه در آن ديگر ستون قادر به ادامه عملکرد اصلي خود نباشد     د

 ديگر، دمايي است كه اگر مصالح فوالدی ستون به آن برسد، ديگر ستون قادر به تحمل بارهای وارده نباشد.

های فوالدی تحت فشار كه مطابق مبحف دهم مقررات ملي ساختمان    در اين قسمت در خصوص حاشیه ايمني ستون    

طراحي شده است، با استفاده از روش طراحي تنش     3733ويرايش  «های فوالدیطرح و اجرای ساختمان »ايران با عنوان 

شود. در عمل، يک ستون فوالدی در ساختمان دارای ظرفیت باربری به مراتب بیشتر از بار فشاری وارد به       مجاز بحف مي

(  Fyتسلیم ) سوزی، در اثر حرارت باالی ايجاد شده، مشخصات مکانیکي فوالد شامل مقاومتباشد. در هنگام آتشخود مي

شود. با توجه به  ( متناسب با افزايش دما، كاهش يافته و به تبع آن، مقاومت فشاری ستون كم مي   Eو مدول االستیسیته )  

شود،          ستون كمتر از بار وارده  شد كه مقاومت  ستون به حدی با ست، در دمايي كه كاهش مقاومت  اينکه بار وارده ثابت ا

 و دمای متناظر با اين حالت حدی، دمای بحراني ستون خواهد بود.گسیختگي ستون اتفاق خواهد افتاد 

ستون به الغری )  ساختمان  يمقررات ملمطابق مبحف دهم  شاری مجاز  سته مي λ، تنش ف شد كه در رابطه زير  ( واب با

 معرفي شده است:

(3-3) rkLλ  
ستون،     kدر اين رابطه،  ستون و   Lضريب طول مؤثر  ست. در مبحف        rطول  ستون ا سیون مقطع  ،  فوق شعاع ژيرا

 رابطه زير نشان داده شده است: باكه الغری مرزی بین كمانش ارتجاعي و غیر ارتجاعي است  Ccپارامتر 

(3-2) 
y

2

c
F

E2π
C 
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ست. بر          Fyو  Eدر اين رابطه، پارامترهای  ستون ا سلیم فوالد  سیته و مقاومت ت ستی ستون با  به ترتیب مدول اال ای 

 شود:، تنش مجاز فشاری ستون از رابطه زير تعیین ميCcالغری كمتر از 

(3-7)   y
2

ca FCλ
2

1
1

F.S.

1
F 







 
(3-3)    3cc Cλ0.125Cλ0.3751.67F.S.  

ست. برای الغری از        .F.Sدر اين روابط،  ، Ccتا  0ضريب اطمینان طراحي است كه مقدار آن وابسته به الغری ستون ا

، تنش مجاز فشاااری مطابق Ccها با الغری بزرگتر از كند. برای سااتونتغییر مي 92/3تا  63/3اطمینان از مقدار ضااريب 

 شود:نامه از رابطه زير تعیین ميآنین

(3-3) 
2

2

a
23λ

E12π
F 

 
، در  ساااختمان يمقررات ملاساات. مطابق مبحف دهم  92/3نامه برابر كه در اين حالت، مقدار ضااريب اطمینان آنین

 تجاوز كند. 233ها، الغری نبايد از اعضای فشاری مانند ستون

 (، داريم:Tcrاكنون برای تعیین دمای بحراني ستون )

 = مقاومت ستون در دمای متعارف .F.S ×بارهای وارد به ستون  (3-6)

 = بارهای وارد به ستون (.F.S/1) ×مقاومت ستون در دمای متعارف  (3-3)

 Tگسیختگي ستون در دمای :بارهای وارد به ستون ≥ Tمقاومت ستون در دمای  (3-3)

3-9) 
مقاومت  × ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دما

 ستون در دمای متعارف 

 (.F.S/1) ×مقاومت ستون در دمای متعارف  ≥

(3-33) (1/F.S.) ≥ تا  ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دماT 

(3-33) 1 ≥ F.S. × تا  ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دماT 

(3-32) (1/F.S.) = تا  ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دماTcr دمای بحراني:Tcr 

 

(، دمای بحراني ستون فوالدی قابل تعیین است. همان طور   32-3اين با توجه به محاسبات باال و به كمک رابطه )  بنابر

خاطر نشاااان شاااد مشاااخصاااات مکانیکي فوالد با افزايش دما تغییر كرده و در دماهای خیلي باال، كاهش قابل   كه قبالً 

سلیم كوچکتر از    ای ميمالحظه ساختماني با مقاومت ت صات مکانیکي       333يابد. برای فوالدهای  شخ سکال، رابطه م مگاپا

قابل مشاهده است.    2-3و  3-3شده است كه در جداول   ارانه  AISC 360و   EN 1993-1-2های نامهفوالد با دما در آنین

نامه مقادير  شود كه برای ضرايب كاهش مشخصات مکانیکي فوالد با دما در هر دو آنین    از بررسي اين جداول مشخص مي  

 ST52و  ST37يکساااني در نظر گرفته شااده اساات. با توجه به اينکه فوالدهای ساااختماني متداول در كشااور، فوالدهای 

ستن  سلیم حدود  ه سکال مي  763و  233د كه به ترتیب دارای مقاومت ت شند، مي مگاپا برای  2-3و  3-3توان از جداول با
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 233333بررسااي رفتار اين فوالدها در دماهای باال اسااتفاده نمود. مدول االسااتیساایته فوالدهای ساااختماني نیز حدود  

 باشد.مگاپاسکال مي

 

 EN 1993-1-2نامه کي فوالد در دماهاي باال مطابق با آئینضرايب كاهش مشخصات مکانی -0-0جدول 

 دماي فوالد

(aθ) 

 Co21نسبت به  aθضرايب كاهش مشخصات مکانیکي فوالد در دماي 

ضريب كاهش براي مقاومت تسلیم 

  مؤثر
𝒌𝒚,𝜽 = 𝒇𝒚,𝜽 𝒇𝒚⁄  

ضريب كاهش براي مقاومت حد 

 تناسب
𝒌𝒑,𝜽 = fp,θ 𝒇𝒚⁄  

ضريب كاهش براي شیب 

 االستیک خطي محدوده
𝒌𝑬,𝜽 = 𝑬𝒂,𝜽 𝑬𝒂⁄  

Co23 333/3 333/3 333/3 

Co333 333/3 333/3 333/3 

Co233 333/3 333/3 933/3 

Co733 333/3 637/3 333/3 

Co333 333/3 323/3 333/3 

Co333 333/3 763/3 633/3 

Co633 333/3 333/3 733/3 

Co333 273/3 333/3 373/3 

Co333 333/3 333/3 393/3 

Co933 363/3 3733/3 3633/3 

Co3333 333/3 3233/3 3333/3 

Co3333 323/3 3323/3 3223/3 

Co3233 333/3 3333/3 3333/3 

 تواند استفاده شود.يابي خطي مينکته: برای مقادير میاني دمای فوالد، درون
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 AISC 360 نامهضرايب كاهش مشخصات مکانیکي فوالد در دماهاي باال مطابق با آئین -2-0جدول 

 فوالد در دماهاي باالمکانیکي مشخصات 

FoC)o) 𝑲𝑬 دماي فوالد = 𝑬(𝑻) 𝑬 =⁄ 𝑮(𝑻) 𝑮⁄  𝑲𝑷 = 𝑭𝑷(𝑻) 𝑭𝒚⁄  𝑲𝒚 = 𝑭𝒚(𝑻) 𝑭𝒚⁄  𝑲𝒖 = 𝑭𝒖(𝑻) 𝑭𝒖⁄  

63(23) 33/3 33/3 33/3 33/3 

233(97) 33/3 33/3 33/3 33/3 

333(233) 93/3 33/3 33/3 33/3 

633(736) 33/3 33/3 33/3 33/3 

333(799) 33/3 32/3 33/3 33/3 

333(323) 63/3 33/3 93/3 93/3 

3333(373) 39/3 29/3 66/3 66/3 

3233(639) 22/3 37/3 73/3 73/3 

3333(363) 33/3 36/3 36/3 36/3 

3633(333) 33/3 33/3 33/3 33/3 

3333(932) 33/3 37/3 33/3 33/3 

2333(3397) 32/3 33/3 32/3 32/3 

2233(3233) 33/3 33/3 33/3 33/3  
 

 به كمک روابط زير قابل تعیین است: θ، مقاومت فشاری ستون در دمای EN 1993-1-2نامه مطابق آنین

(3-37) fiM,yy,θfiRdt,fi,b, γfAkχN  

(3-33) 
2
θ

2
θθ

fi
λ

1
χ




 
(3-33)  2

θθθ λλα1
2

1


 
(3-36) yf2350.65α  
(3-33)  0.5

E,θy,θθ kkλλ  

(3-33) 
cr

y

N

Af
λ 

 

(3-39) 
1

cr

λ

1

i

L
λ 

 
(3-23) y1 fEπλ  

ستون،              iو  A ،Lcrدر اين روابط  سطح مقطع  ساحت  ستون بوده و به ترتیب بیانگر م سي  صات هند شخ مربوط به م

يک ضااريب وابسااته به مصااالح در هنگام   M,fiγطول كمانشااي سااتون و شااعاع ژيراساایون مقطع سااتون اساات. پارامتر 

ست كه مطابق آنین  آتش ساير پارامترها نیز در جدول   ، برای فوالد واحد اختیار ميEN 1993-1-2نامه سوزی ا  3-3شود. 

  يمقررات ملبیانگر الغری بدون بعد سااتون اساات كه با تعريف ارانه شااده در مبحف دهم  λمعرفي شااده اساات. پارامتر 

يف شده شود كه الغری تعر( مشاهده مي39-3( و )3-3متفاوت است. از مقايسه روابط ) AISC 360نامه و آنینساختمان 
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EN 1993-نامه ضربدر الغری تعريف شده در آنین AISC 360 (λ ،)1λنامه يا آنینساختمان  يمقررات ملدر مبحف دهم 

2-1 (λمي ):باشد يعني 

(3-23) λλλ 1 
و  33/2تا  3بین  ST37نیز به طور متناظر برای فوالد  λباشد، تغییرات  مي 233تا  3بین  λبا توجه به اينکه تغییرات 

، مقدار كاهش    2-3( و نیز جدول  23-3( تا ) 37-3خواهد بود. اكنون به كمک روابط )    63/2تا   3بین  ST52برای فوالد 

 3233و  3333، 333شود. برای مثال، اين محاسبات برای دماهای   مقاومت فشاری ستون در اثر افزايش دما محاسبه مي   

سیوس  درجه  639و  373، 323درجه فارنهايت )به ترتیب معادل  -3در جداول  ST52و  ST37( برای دو حالت فوالد سل

 نشان داده شده است. 6-3و  3-3های ارانه شده است. همچنین مقادير اين جداول در شکل 3-3و  7
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 EN 1993-1-2نامه در دماهاي باال نسبت به دماي متعارف مطابق آئین ST37نسبت مقاومت ستون با فوالد   -3-0جدول 

الغري ستون 

(λ) 

ر ضريب كاهش مقاومت ستون د

 C025°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C530°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C600°دماي 

3 933/3 663/3 733/3 

33 923/3 637/3 733/3 

23 936/3 636/3 773/3 

73 932/3 673/3 773/3 

33 336/3 623/3 723/3 

33 366/3 633/3 733/3 

63 333/3 632/3 733/3 

33 323/3 339/3 293/3 

33 333/3 336/3 233/3 

93 336/3 363/3 233/3 

333 333/3 333/3 263/3 

333 333/3 336/3 233/3 

323 336/3 333/3 233/3 

373 373/3 373/3 233/3 

333 373/3 329/3 236/3 

333 323/3 323/3 233/3 

363 323/3 322/3 232/3 

333 333/3 339/3 233/3 

333 332/3 333/3 273/3 

393 339/3 333/3 273/3 

233 336/3 337/3 276/3 
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 EN 1993-1-2نامه در دماهاي باال نسبت به دماي متعارف مطابق آئین ST52نسبت مقاومت ستون با فوالد  -0-0جدول 

الغري ستون 

(λ) 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C025°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C530°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C600°دماي 

3 933/3 663/3 733/3 

33 973/3 633/3 733/3 

23 923/3 633/3 779/3 

73 933/3 633/3 777/3 

33 392/3 673/3 723/3 

33 337/3 639/3 733/3 

63 333/3 633/3 737/3 

33 323/3 393/3 293/3 

33 333/3 333/3 233/3 

93 333/3 363/3 233/3 

333 363/3 337/3 267/3 

333 337/3 333/3 236/3 

323 332/3 373/3 233/3 

373 377/3 373/3 233/3 

333 323/3 326/3 233/3 

333 339/3 322/3 233/3 

363 333/3 339/3 279/3 

333 333/3 336/3 273/3 

333 333/3 333/3 276/3 

393 333/3 332/3 273/3 

233 333/3 333/3 273/3 
 

 
 EN 1993-1-2نامه متعارف مطابق با آئین يباال نسبت به دما يدر دماها ST37نسبت مقاومت ستون با فوالد  -5-0 شکل
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 EN 1993-1-2نامه  متعارف مطابق با آئین يباال نسبت به دما يدر دماها ST52نسبت مقاومت ستون با فوالد  -6-0 شکل

 

سبات را اين بار مطابق آنی  شاری بحراني  كنیم. مطابق اين آنینتکرار مي AISC 360نامه ناكنون اين محا نامه، تنش ف

 شود:از روابط زير تعیین مي Tستون در دمای 

(3-22) (T)F0.42(T)F y

(T)F(T)F

cr
ey







 

(3-27) 
2

2

e
λ

E(T)π
(T)F 

 
محاسبه كرد. مقاومت    توان میزان كاهش در مقاومت ستون در اثر افزايش دما را ، مي2-3به كمک اين روابط و جدول 

ستون، مقاومت در دمای متعارف )  سبات برای دماهای    ( ميC23°مرجع  شد. برای مثال، اين محا  3233و  3333، 333با

سیوس   درجه  639و  373، 323درجه فارنهايت )به ترتیب معادل  شده و   ST52و  ST37( برای دو حالت فوالد سل انجام 

 نشان داده شده است. 3-3و  3-3های همچنین مقادير اين جداول در شکل ست.نشان داده شده ا 6-3و  3-3در جداول 
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 AISC 360نامه در دماهاي باال نسبت به دماي متعارف مطابق آئین ST37نسبت مقاومت ستون با فوالد  -5-0جدول 

الغري ستون 

(λ) 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C025°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C530°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C600°دماي 

3 933/3 663/3 733/3 

33 923/3 633/3 732/3 

23 933/3 633/3 777/3 

73 397/3 673/3 723/3 

33 333/3 622/3 733/3 

33 362/3 632/3 733/3 

63 333/3 637/3 732/3 

33 377/3 393/3 293/3 

33 339/3 333/3 233/3 

93 333/3 333/3 233/3 

333 393/3 363/3 233/3 

333 333/3 363/3 263/3 

323 363/3 333/3 263/3 

373 333/3 337/3 233/3 

333 379/3 373/3 239/3 

333 326/3 323/3 237/3 

363 333/3 339/3 273/3 

333 333/3 332/3 273/3 

333 639/3 333/3 226/3 

393 633/3 396/3 223/3 

233 666/3 339/3 233/3 
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 AISC 360نامه در دماهاي باال نسبت به دماي متعارف مطابق آئین ST52نسبت مقاومت ستون با فوالد  -6-0جدول 

الغري ستون 

(λ) 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C025°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C530°دماي 

ضريب كاهش مقاومت ستون در 

 C600°دماي 

3 933/3 663/3 733/3 

33 923/3 633/3 733/3 

23 933/3 676/3 773/3 

73 332/3 623/3 723/3 

33 363/3 637/3 733/3 

33 336/3 632/3 733/3 

63 323/3 393/3 297/3 

33 333/3 333/3 233/3 

33 393/3 333/3 236/3 

93 333/3 339/3 263/3 

333 363/3 339/3 263/3 

333 333/3 379/3 232/3 

323 373/3 373/3 233/3 

373 333/3 323/3 273/3 

333 333/3 333/3 273/3 

333 633/3 333/3 223/3 

363 633/3 392/3 233/3 

333 633/3 337/3 233/3 

333 637/3 333/3 233/3 

393 673/3 366/3 393/3 

233 636/3 333/3 397/3 

 

 
 AISC 360نامه متعارف مطابق با آئین يباال نسبت به دما يدر دماها ST37نسبت مقاومت ستون با فوالد  -5-0 شکل
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 AISC 360نامه متعارف مطابق با آئین يباال نسبت به دما يدر دماها ST52نسبت مقاومت ستون با فوالد  -0-0 شکل

 

شااود كه در هر دما، با افزايش الغری سااتون، ضااريب كاهش مقاومت سااتون نیز مشاااهده مي 6-3تا  7-3از جداول 

ست كه در الغری  شود. تر ميكوچک ستون علت آن ا ستون از نوع لهیدگي    های خیلي كم ) سیختگي  های خیلي چاق(، گ

سیته             ستی ستون كه با مدول اال ستون، بحف كمانش  ست ولي با افزايش الغری  سلیم فوالد مرتبط ا ست كه با مقاومت ت ا

مقايساااه با مقاومت تسااالیم فوالد در محدوده  كند و افت اين كمیت با افزايش دما در فوالد ارتباط دارد، اهمیت پیدا مي

 شديدتر است. 2-3و  3-3مورد بررسي مطابق جداول 

( محاساابه شااده كه به 2-3طبق رابطه ) Cc، مقدار ST52و  ST37برای فوالدهای ساااختماني متداول كشااور يعني 

ساوی   ست مي  7/333و  3/373ترتیب م ضر به د مقررات  يب اطمینان مبحف دهم آيد. در اينجا برای اين فوالدها، مقادير 

ستون ساختمان   يمل سبه مي برای طراحي  شده و در    3-3. نتايج در جدول شود ها با مقادير مختلف الغری را محا ارانه 

 نشان داده شده است. 9-3شکل 
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 مختلفهاي براي الغريساختمان  يمقررات مل دهممبحث ها مطابق مقادير ضريب اطمینان طراحي ستون -5-0جدول 

 ST52ضريب ايمني براي فوالد  ST37ضريب ايمني براي فوالد  (λالغري ستون )

3 633/3 633/3 

33 693/3 333/3 

23 323/3 379/3 

73 333/3 332/3 

33 333/3 337/3 

33 336/3 372/3 

63 329/3 333/3 

33 333/3 333/3 

33 333/3 393/3 

93 333/3 933/3 

333 933/3 933/3 

333 933/3 923/3 

323 933/3 923/3 

373 923/3 923/3 

333 923/3 923/3 

333 923/3 923/3 

363 923/3 923/3 

333 923/3 923/3 

333 923/3 923/3 

393 923/3 923/3 

233 923/3 923/3 

 

 
 ساختمان يمقررات مل دهمستون مطابق با مبحث  يضريب اطمینان طراح ريمقاد -0-0 شکل



 20 03/10/00 مقدمه -فصل اول

 

 

به عنوان دمای بحراني سااتون فوالدی در نظر گرفته شااده    F3333°( C373°، دمای )ASTM E119در اسااتاندارد 

سي مي     سمت برر ست. اكنون در اين ق ست يا خیر. برای       ا ستون ا سبي برای دمای بحراني  شود كه آيا اين دما تعريف منا

طه )   كار راب طابق آنین 33-3اين  مه  ( م مای   AISC 360و  EN 1993-1-2های  نا های   C373°در د و  ST37برای فوالد

ST52 نمايش داده شده است. 33-3تا  3-3شود. نتايج در جداول محاسبه مي 

 

 C530°در دماي  EN 1993-1-2نامه مطابق آئین ST37كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -0-0جدول 

 .F.S. 1/F.S (λالغري ستون )
 ضريب كاهش مقاومت ستون

 C530(α)°در دماي 
β=α×F.S. 

3 633/3 399/3 663/3 33/3 

33 693/3 339/3 637/3 33/3 

23 323/3 339/3 636/3 33/3 

73 333/3 333/3 673/3 32/3 

33 333/3 362/3 623/3 32/3 

33 336/3 333/3 633/3 33/3 

63 329/3 333/3 632/3 33/3 

33 333/3 333/3 339/3 39/3 

33 333/3 373/3 336/3 33/3 

93 333/3 373/3 363/3 33/3 

333 933/3 326/3 333/3 33/3 

333 933/3 327/3 336/3 33/3 

323 933/3 322/3 333/3 37/3 

373 923/3 323/3 373/3 37/3 

333 923/3 323/3 329/3 32/3 

333 923/3 323/3 323/3 33/3 

363 923/3 323/3 322/3 33/3 

333 923/3 323/3 339/3 33/3 

333 923/3 323/3 333/3 99/3 

393 923/3 323/3 333/3 99/3 

233 923/3 323/3 337/3 99/3 
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 C530°در دماي  EN 1993-1-2نامه مطابق آئین ST52كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -0-0جدول 

 .F.S. 1/F.S (λالغري ستون )
 ضريب كاهش مقاومت ستون

 C530(α)°در دماي 
β=α×F.S. 

3 633/3 399/3 663/3 33/3 

33 333/3 333/3 633/3 32/3 

23 379/3 333/3 633/3 37/3 

73 332/3 363/3 633/3 37/3 

33 337/3 333/3 673/3 33/3 

33 372/3 336/3 639/3 37/3 

63 333/3 373/3 633/3 32/3 

33 333/3 372/3 393/3 33/3 

33 393/3 323/3 333/3 39/3 

93 933/3 327/3 363/3 33/3 

333 933/3 323/3 337/3 36/3 

333 923/3 323/3 333/3 33/3 

323 923/3 323/3 373/3 37/3 

373 923/3 323/3 373/3 32/3 

333 923/3 323/3 326/3 33/3 

333 923/3 323/3 322/3 33/3 

363 923/3 323/3 339/3 33/3 

333 923/3 323/3 336/3 99/3 

333 923/3 323/3 333/3 99/3 

393 923/3 323/3 332/3 93/3 

233 923/3 323/3 333/3 93/3 
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 C530°در دماي  AISC 360نامه مطابق آئین ST37كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -01-0جدول 

 .F.S. 1/F.S (λالغري ستون )
 ضريب كاهش مقاومت ستون

 C530(α)°در دماي 
β=α×F.S. 

3 633/3 399/3 663/3 33/3 

33 693/3 339/3 633/3 33/3 

23 323/3 339/3 633/3 33/3 

73 333/3 333/3 673/3 33/3 

33 333/3 362/3 622/3 33/3 

33 336/3 333/3 632/3 33/3 

63 329/3 333/3 637/3 33/3 

33 333/3 333/3 393/3 33/3 

33 333/3 373/3 333/3 39/3 

93 333/3 373/3 333/3 39/3 

333 933/3 326/3 363/3 33/3 

333 933/3 327/3 363/3 33/3 

323 933/3 322/3 333/3 36/3 

373 923/3 323/3 337/3 33/3 

333 923/3 323/3 373/3 37/3 

333 923/3 323/3 323/3 33/3 

363 923/3 323/3 339/3 33/3 

333 923/3 323/3 332/3 93/3 

333 923/3 323/3 333/3 93/3 

393 923/3 323/3 396/3 93/3 

233 923/3 323/3 339/3 93/3 
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 C530°در دماي  AISC 360نامه مطابق آئین ST52كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -00-0جدول 

 .F.S. 1/F.S (λالغري ستون )
 ضريب كاهش مقاومت ستون

 C530 (α)°در دماي 
β = α × F.S. 

3 633/3 399/3 663/3 33/3 

33 333/3 333/3 633/3 33/3 

23 379/3 333/3 676/3 33/3 

73 332/3 363/3 623/3 33/3 

33 337/3 333/3 637/3 33/3 

33 372/3 336/3 632/3 33/3 

63 333/3 373/3 393/3 33/3 

33 333/3 372/3 333/3 39/3 

33 393/3 323/3 333/3 33/3 

93 933/3 327/3 339/3 33/3 

333 933/3 323/3 339/3 33/3 

333 923/3 323/3 379/3 33/3 

323 923/3 323/3 373/3 32/3 

373 923/3 323/3 323/3 33/3 

333 923/3 323/3 333/3 93/3 

333 923/3 323/3 333/3 96/3 

363 923/3 323/3 392/3 93/3 

333 923/3 323/3 337/3 97/3 

333 923/3 323/3 333/3 93/3 

393 923/3 323/3 366/3 39/3 

233 923/3 323/3 333/3 33/3 

 

 نمايش داده شده است. 37-3تا  33-3های چنین نتايج به دست آمده به صورت نمودار در شکل هم
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 C530°در دماي  EN 1993-1-2نامه مطابق آئین ST37كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -01-0 شکل

 

 
 C530°در دماي  EN 1993-1-2نامه مطابق آئین ST52كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -00-0 شکل
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 فوالدي هايبرابر آتش براي سازهكننده در پاششي محافظت

 

 

 
 C530°در دماي  AISC 360نامه مطابق آئین ST37كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -02-0 شکل

 

 
 C530°در دماي  AISC 360نامه مطابق آئین ST52كنترل گسیختگي ستون با فوالد  -03-0 شکل

 

 

به دسااات آمده اسااات، ديده   EN 1993-1-2نامه كه مطابق آنین 33-3و  33-3های و شاااکل 9-3و  3-3از جداول 

ستون در دمای    .F.S/1شود كه مقدار  مي ضريب كاهش مقاومت  نزديک به يکديگر بوده، به عبارت ديگر مقدار   C373°و 

تواند تعريف مناسبي برای دمای بحراني ستون فوالدی باشد كه  مي C373°باشد، بنابراين دمای مي 3نزديک به  βپارامتر 

 باشد.كارانه نیز ميهای پايین، مقداری محافظهبرای الغری البته اين دما
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شود كه  ديده مياست،  محاسبه شده ST37برای فوالد  AISC 360نامه كه مطابق آنین 32-3و شکل  33-3از جدول 

ديک  نز βنزديک به هم بوده به عبارت ديگر مقدار پارامتر  C373°و ضريب كاهش مقاومت ستون در دمای    .F.S/1مقدار 

شد بنابراين دمای  مي 3به  شد كه البته به جز در       مي C373°با ستون فوالدی با سبي برای دمای بحراني  تواند تعريف منا

 باشد.كارانه نیز ميهای خیلي باال كه در عمل به ندرت با آن مواجه هستیم، اين دما مقداری محافظهالغری

شود كه  ديده مياست،  محاسبه شده ST52برای فوالد  AISC 360نامه كه مطابق آنین 37-3و شکل  33-3از جدول 

های خیلي باال، افت مقاومت سااتون از حاشاایه ايمني طراحي بیشااتر تجاوز  بوده ولي در الغری ST37روند مشااابه فوالد 

 د.باشمي ST37كند. البته بايد در نظر داشت كه در صنعت ساختمان ايران، فوالد غالب مورد استفاده، فوالد مي

همچنین قابل ذكر است كه به داليل مختلف از جمله داليل زير، حاشیه ايمني در ايران بزرگتر از آنچه در اين مطالعه  

 نیز تجاوز كند: C373°تواند از دمای باشد؛ به بیان ديگر، دمای بحراني ستون فوالدی ميمورد نظر قرار گرفته، مي

های فوالدی موجود در بازار، پیوساااته نبوده و برای طراحي يک ساااتون       با توجه به اينکه تغییرات مقطع پروفیل      -3

نامه رعايت شود، به ندرت با اين حالت مواجه  فوالدی به منظور تحمل بارهای ثقلي وارده، الزم است ضريب اطمینان آنین  

از پیدا نمود و غالباً  نامه، بتوان يک پروفیل فوالدی دقیقاً با خصااوصاایات مورد نیهسااتیم كه برای ضااريب اطمینان آنین

تر از حد نیاز هسااتیم. بنابراين در عمل، ضااريب اطمینان سااتون بزرگتر از های فوالدی قویمجبور به اسااتفاده از پروفیل

 نامه است كه در محاسبات اين مطالعه مورد نظر قرار گرفته است.ضريب اطمینان آنین

ساختمان بسیار بعید است. در اين مطالعه، ضريب اطمینان        سوزی در همزماني وقوع زلزله يا طوفان شديد و آتش  -2

ستوني عالوه بر تحمل بارهای ثقلي            ست. بنابراين اگر  ستون ا سط  شده مربوط به تحمل بارهای ثقلي تو در نظر گرفته 

ز ابرای تحمل زلزله يا طوفان نیز طراحي شااده باشااد، ضااريب اطمینان اين سااتون برای تحمل فقط بارهای ثقلي بزرگتر 

 ضريب اطمیناني است كه در محاسبات اين مطالعه مد نظر قرار گرفته است.

ستون  ساختمان موجود، مي در ارزيابي  ستون و       های فوالدی يک  سي و مکانیکي هر  صات هند شخ توان با توجه به م

ضريب اطمینان )  سبه كرده و بر ا   .F.Sبارهای ثقلي وارد به آن، مقدار  ستون در تحمل بارها را محا ساس آن و به كمک   ( 

ساختمان موجود، احتماالً با      ستون را تعیین كرد. در اين حالت، در يک  شده در اين مطالعه، دمای بحراني آن  روابط ارانه 

 هايي مواجه خواهیم شد كه دارای دماهای بحراني متفاوتي هستند.ستون

ن كه، سااتون چگونه و بر اساااس چه شااود، صاارفنظر از اياكنون دمای بحراني يک سااتون فوالدی موجود تعیین مي

 توان نوشت:ای طراحي شده است. بنابراين مينامهآنین

  (Ratio) = بار وارد به ستون( / )مقاومت ستون در دمای متعارف (3-23)

 Tبارهای وارد به ستون :گسیختگي ستون در دمای  ≥ Tمقاومت ستون در دمای  (3-23)

(3-26) 
مقاومت  ≥ مقاومت ستون در دمای متعارف×اثر افزايش دماضريب كاهش مقاومت ستون در 

 (Ratio) × تعارفم ستون در دمای

(3-23) (Ratio) ≥ تا  ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دماT 
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(3-23) (Ratio) = تا  ضريب كاهش مقاومت ستون در اثر افزايش دماTcr دمای بحراني:Tcr 

 

های نامههای مختلف بر اساااس آنینرا در حالت ST37فوالد  (، دمای بحراني سااتون با23-3)اكنون با توجه به رابطه 

EN 1993-1-2  وAISC 360 دهیم.نشان مي 33-3و  33-3های كنیم و نتايج را به ترتیب در شکلمحاسبه مي 

 

 
نامه آئینوارده به مقاومت اولیه ستون مطابق با  يمختلف بار فشار يهانسبتو  هايالغر يبرا ST37ستون با فوالد  يبحران يدما -00-0 شکل

EN 1993-1-2 
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امه نآئینوارده به مقاومت اولیه ستون مطابق با  يمختلف بار فشار ياهو نسبت هايالغر يبرا ST37ستون با فوالد  يبحران يدما -05-0 شکل
AISC 360 

 

شکل     شده در  ستون را با توجه به الغری   ، مي33-3و  33-3های با توجه به نمودارهای ترسیم  توان دمای بحراني هر 

ريق در مقابل ح كنندهمحافظتآن و نسبت بار وارده به مقاومت اولیه ستون تعیین كرد و سپا ضخامت مناسب پوشش       

 انتخابي را بدست آورد. مراحل انجام كار به طور خالصه در زير لیست شده است:

 انتخاب ستون؛ -3

 تعیین الغری ستون؛ -2

 تعیین نسبت بار وارده به مقاومت اولیه ستون؛ -7

ساس منحني    -3 ستون بر ا ساس آنین     تعیین دمای بحراني  شده بر ا سیم   AISC 360يا  EN 1993-1-2نامه های تر

 (؛33-3و  33-3های )شکل

 در برابر حريق مورد استناد؛نامه محافظت تعیین زمان مورد نیاز مقاومت ستون در برابر آتش مطابق آنین -3

 ستون؛ كنندهمحافظتانتخاب نوع پوشش  -6

 مطابق جداول تهیه شده بر اساس نتايج آزمايشگاهي. كنندهمحافظتتعیین ضخامت پوشش  -3

 ، در شااکل زيرتولیدكنندهدر مقابل آتش با حیف نام  كنندهمحافظتيک نمونه جدول تهیه شااده برای يک پوشااش 

 ست.نشان داده شده ا
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اي مختلف مقاومت در برابر آتش و ضريب مقطع هزمان ييک نمونه جدول ضخامت ماده محفاظت كننده در برابر حريق برا -02-0 جدول

 بحراني مشخص ييک دما يبرا شکل Hو  Iبا مقطع  يمختلف ستون فوالد

 
 

زماني در رساایدن دمای سااتون  سااوزی موجب ايجاد يک تاخیر كننده در هنگام آتشدر اين روش، پوشااش محافظت

شااود. اين تاخیر زماني، برابر نرخ زمان مقاومت مورد نیاز سااتون در  فوالدی به دمای بحراني آن )گساایختگي سااتون( مي

)يا در صورت مقتضي ساير مقررات و آيین نامه های بین    مقابل آتش است كه مطابق مبحف سوم مقررات ملي ساختمان    

 شود.تعیین مي المللي(

 دستورالعملهدف و دامنه  -0-0

های   های مورد نیاز برای كنترل پوشاااش  نامه  های كار و آيین  هدف از تهیه اين مجموعه، تهیه اساااتانداردها، روش        

همچنین اين دسااتورالعمل مي تواند به عنوان  باشااد.فني برای آنها مينامه گواهيكننده در برابر آتش و صاادور محافظت

شتیبان مصوب برای م   شده     مدرک پ سته  ساختماني كه در آنها الزامات مقاومت در برابر آتش خوا قررات و آيین نامه های 

 است، مورد استفاده قرار گیرد.

های  امهننامه فني در يک جمله كوتاه، تطبیق محصول يا سیستم ساختماني مورد نظر با الزامات مقررات و آيین    گواهي

ول مورد بررسااي، الزامات اساااسااي برای كاربرد مورد نظر را در دوره ای كه نشااان دهد محصااساااختماني اساات، به گونه

صول            برداری برآورده ميبهره صورت گرفته و مح صحیح و مقررات  صول  ساس ا ساخت بر ا شرطي كه طراحي و  سازد، به 

 های صحیح اجرا شده باشد.ها و روشمورد نظر بر اساس دستورالعمل

30 60 90 120 150 180

120 14 14 20 27 34 41

130 14 14 21 28 35 42

140 14 15 22 29 36 43

150 14 16 22 29 36 43

160 14 16 23 30 37 44

170 14 16 23 31 38 45

180 14 17 24 31 38 45

190 14 17 24 31 39 46

200 14 17 25 32 39 46

210 14 18 25 32 39 47

220 14 18 25 33 40 47

230 14 18 26 33 40 47

240 14 18 26 33 40 48

250 14 19 26 33 41 48

260 14 19 26 34 41 48

270 14 19 26 34 41 49

280 14 19 27 34 41 49

290 14 19 27 34 42 49

300 14 19 27 34 42 49

310 14 20 27 35 42 50

320 14 20 27 35 42 50

330 14 20 27 35 42 50

340 14 20 28 35 43 50

Thickness (mm)

Critical Temperature=550°C

Section Factor (1/m)
Time (min)
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مقاومت الزم در برابر آتش برای  تأمینها، ت مهم در طرح و اجرای ساااختمانهمان گونه كه بیان شااد، يکي از الزاما

ای كه دمای سازه بر اثر حرارت به مقدار بحراني نرسیده و از شکست سازه به علت افزايش دما       اجزای سازه است، به گونه  

. مدت زمان الزم برای مقاومت  های فوالدی در باال ارانه شاادجلوگیری شااود. تعريف الزم برای دمای بحراني برای سااتون

مبحف سوم مقررات   در برای ايران  نامه مرجع دارد كه آيین الزامات سازه در برابر آتش بستگي به مشخصات ساختمان و      

 ملي ساختمان ارانه شده است.

ساس آيین       ستون فوالدی و با طراحي بر ا شد، برای  شان داده  سازه نامهدر مطالب باال ن نند مبحف  )ماای های طراحي 

ساختمان(، به طور كلي دماهای حدود   سیوس   درجه  333دهم مقررات ملي  سوب مي سل شود. اين در   ، دمای بحراني مح

سوزی معموالً بسیار بیشتر بوده، بنابراين برای رسیدن به مقاومت الزم در برابر آتش، الزم است      حالي است كه دمای آتش 

شش  شود   های محافظتتا از پو ستفاده  سب         كننده ا صات منا شخ شش محافظ خود از م ست تا پو . برای اين منظور، نیاز ا

توان به نارسااانايي حرارتي مناسااب، چساابندگي به سااطح زير كار در دمای   برای اين هدف برخوردار باشااد؛ از جمله مي

های  و مقاومت االمکان سبک معمولي و در دمای باال، عدم ايجاد خوردگي در سطح زير كار، دارا بودن وزن مناسب و حتي  

سیدن به مقاومت       ضخامت مورد نیاز برای ر ست تا حداقل  سب را نام برد. همچنین الزم ا های مورد نظربرای مکانیکي منا

 شده، مشخص شده باشد. تأيیدضرايب مقطع مختلف دريک جدول طراحي ضخامت 

نده در برابر آتش از نوع معدني  كنهای محافظتهای ارزيابي و تهیه جدول ضخامت برای پوششدر اين مجموعه، روش

. اين جداول شامل   شده است  شوند( ارانه  های اصطالحاً ضد حريق محسوب مي   ترين نوع پوشش پاششي )كه تقريباً مهم  

كننده  چهار پارامتر ضااريب مقطع، دمای طراحي، مدت زمان رساایدن به آن دمای طراحي و ضااخامت پوشااش محافظت 

باشااد كه با انتخاب سااه پارامتر، پارامتر چهارم از آن قابل اسااتخراج اساات. اين جداول چارچوب اصاالي يک مدرک    مي

توانند ضخامت مورد نیاز برای اجرای پوشش   دهند كه طراحان بر اساس آن مي فني برای پوشش را تشکیل مي  نامه گواهي

ست  ست آمده،     بر روی مقاطع فوالدی مورد نظر را تعیین كنند. بديهي ا ساس به د كه جزنیات اجرايي كه جدول بر آن ا

عالوه بر جداول ، شاود برای اين محصاوالت ارانه مي كه فني نامه گواهي گزارشنیز بايد به صاورت كامل مشاخص باشاد.    

صات فني متعدد مي        شخ شامل م ضخامت،  شد.  طراحي  سبندگي،     مثال ميبه عنوان با شاری، چ توان چگالي، مقاومت ف

ری بخار آب، دوام در برابر شرايط محیطي و مشخصات ديگر را نام برد. برخي از اين مشخصات جنبه الزامي داشته  نفوذپیي

و معیارهای ارزيابي برای آنها موجود اساات. برخي ديگر جنبه اطالعات طراحي داشااته و بر حسااب الزامات پروژه ممکن   

 است مورد استفاده قرار گیرند.

ها در حین اجرا در كارگاه ساااختماني اساات. برای اين موضااوع نیز يک  ترل اين پوشااشموضااوع مهم ديگر، نحوه كن

  كار استاندارد در اين مجموعه تدوين و ارانه شده است.آيین
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 اول: كلیات و دامنه كاربرد بخش

 دامنه كاربرد -2-0

پردازد  های معدني پاششي ميآتش پوشش كننده در برابرمحافظتحصوالت دستورالعمل به ارزيابي ماين به طور كلي، 

به كار      در برابر الزم حفاظت   فراهم كردن يا  و آتش  مقاومت در برابر   بهبود عملکرد كه برای  آتش اجزای سااااختماني، 

 روند.  مي

صوالت       سي اجمالي، تمام مح ضر(، به برر صل دوم )حا شش با اين وجود، ف كننده( برای محافظت  زا )پفهای واكنشپو

 پردازد.ميكننده در برابر آتش، ها و صفحات محافظتتخته ،های معدني پوششاندودها و  در برابر آتش اعضای فوالدی، 

صول  در  ستورالعمل، فقط به مواد محافظت  ساير ف شده و     اين د ششي پرداخته  صل  كننده معدني پا سي مف ديگر  تربرر

ر كننده در برابو صفحات محافظت ( هارنگ مانند)پاششي    كنندهپفمواد  شامل كننده در برابر آتش، محافظتحصوالت  م

 . خواهد شدداخته های آتي اين دستورالعمل به آنها پردر ويرايشآتش )مانند تخته گچي( 

د بهبونیز آتش( را  در برابرواكنش  مانندآتش ) در برابر های عملکردساااير جنبهاين محصااوالت محافظ ممکن اساات 

 .است عملکرد مقاومت در برابر آتشبهبود  ،هاآن اصلي نقش ، وليدنبخش

ستورالعمل  اين  ستفاده  د صوالت  از ا های  سناريو  هاكه در آن كارهای عمرانيرا برای آتش  كننده در برابرفظتاحممح

دهد. همچنین محصاوالتي كه فقط به  پوشاش نمي  ای(های هساته نیروگاهها يا تونل مانند) مورد توجه باشاد  آتش خاص

قرار  اين دساااتورالعمل تحت پوشاااش روند، های سااااختماني به كار ميفرآورده آتش در برابر رفتار واكنشمنظور بهبود 

 .(د مواد كندسوزكنندهمانن)گیرند نمي

 كاربردها يبنددسته -2-2

 ي مربوط به شرايط آب و هواييكاربردها يبنددسته -2-2-0

در برابر آتش در معرض شرايط جوی مختلف، ممکن است كاربرد     كنندهمحافظتهای با توجه به امکان كاربرد پوشش 

هايي باشد. برای ارزيابي و تعیین   يا شرايط خورنده مشخصي دارای محدوديت    شرايط آب و هوايي يک پوشش محافظ در  

مخرب  عوامل اينها در شاارايط مختلف تدوين خواهد شااد. از جمله های ارزيابي عملکرد پوشااشها، روشاين محدوديت

فتن در معرض اشااعه باران؛ قرار گر / آب شاادن؛ رطوبت )بخار آب(؛ آب مايع / های يخ زدندمای محیط؛ چرخهتوان مي

 ماوراء بنفش و ساير شرايط را بر شمرد.

.  دهد قرار مي تأثیر تحت  كننده در برابر آتش را  و دوام محصاااوالت محافظت  مخرب كه عمر مفید    بالقوه  اين عوامل 

برداران و تولیدكنندگان همواره آخرين ويرايش اين دسااتورالعمل و راهنماهای مربوط به آن را تا بهرهالزم اساات  بنابراين،
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مد نظر قرار دهند. در صورتي كه روش ارزيابي دوام محصول در برابر شرايط تهاجمي مشخصي، در اين دستورالعمل آورده 

تبر، روش ارزيابي را مشااخص و توافق نمايند.    توانند بر اساااس مدارک فني معنشااده باشااد، بهره بردار و تولیدكننده مي 

های معتبر  ها و نتايج آزمونهای ملي، برای شاارايط خاص خورنده و تهاجمي، از روش ها و روشهمچنین در غیاب آزمون

 توان استفاده كرد.خارجي مي

 ود:شهوايي تعريف مي های زير برای كاربرد محصوالت محافظ در برابر آتش در شرايط آب وبندیبه طور كلي دسته 

كاربرد محصول در محیط بیروني )قرار گرفتن در معرض باران و اشعه ماوراء بنفش، قرار نداشتن در معرض باران   -الف

 و اشعه ماوراء بنفش(؛

 كاربرد محصول در محیط داخلي. -ب 

سته به   صوالت مختلف ب شر ) مح ستورالعمل  ينا های خاصبخششده در   يحت سیم د شتری مطابق   هبندی(، تق ای بی

توان از مراجع معتبر مربوط استفاده   ، ممکن است الزم شود. برای اين موضوع، مي   های كاربرد داخلي و خارجيبندیدسته 

 نمود.

برای بیش   يابیروني يا فضای   و داخلي فضای استفاده در   بر اساس  در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول   ارزيابي اينکه

 .شرايط كاربرد محصول داردبستگي به  گیرد، ها صورتدیبندستهاين از يکي از 

 بندي كاربرد مربوط به جزء ساختماني مورد نظر براي محافظتدسته -2-2-2

توان بر اساس دسته يا خانواده اجزای ساختماني كه قرار است محافظت      كننده در برابر آتش را ميمحصوالت محافظت 

 بندی نمود:شوند، به شرح زير دسته

 در برابر آتش به صورت حفاظت غشايي افقي؛ كنندهمحافظت: محصوالت 3نوع  -

 در برابر آتش به صورت حفاظت غشايي عمودی؛ كنندهمحافظت: محصوالت 2نوع  -

 در برابر آتش برای حفاظت اجزای بتني باربر؛ كنندهمحافظت: محصوالت 7نوع  -

 ای حفاظت اجزای فلزی باربر؛در برابر آتش بر كنندهمحافظت: محصوالت 3نوع  -

 در برابر آتش برای حفاظت صفحات كامپوزيتي پروفیل شده بتني تخت؛ كنندهمحافظت: محصوالت 3نوع  -

 های فوالدی توخالي باربر، پرشده با بتن؛در برابر آتش برای حفاظت ستون كنندهمحافظت: محصوالت 6نوع  -

 در برابر آتش برای حفاظت اجزای چوبي باربر؛ كنندهمحافظت: محصوالت 3نوع  -

 در برابر آتش دارای مشاركت در مقاومت در برابر آتش اجزای جداكننده غیرباربر؛ كنندهمحافظت: محصوالت 3نوع  -

های  در برابر آتش دارای مشااااركت در مقاومت در برابر آتش برای مجموعه      كننده محافظت  : محصاااوالت 9نوع  -

 ان؛ساختم تأسیساتي

 دسته باال آورده نشده باشد. 9: ساير كاربردها مرتبط با فضابندی حريق يا محافظت در برابر آتش كه در 33نوع  -
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 تعاريف و اصطالحات -2-3

 زاواكنش پوشش -2-3-0

ل  عاميا به عنوان  برای حفاظت در برابر خوردگي شااامل پرايمر معموالً در برابر آتش كه كنندهمحافظتيک محصااول 

يا  كننده، يک جاذب حرارت يک ماده پفممکن اساات زا جزء واكنشرويه اساات. و پوشااش  زاجزء واكنشچساابندگي، 

 د.نشو استفادهممکن است در يک يا چند اليه  زا. اين مواد واكنشباشد تركیبي از هر دو

 پاششي(معدني كاري )پوشش مقاوم در برابر آتش اندود -2-3-2

شي برای محاف   ش سازه يک ماده پا صد عمده از هر يک از     ظت در برابر آتش  شکل از در های فوالدی، بتني يا چوبي، مت

 موارد زير:

چسباننده گچي يا سیماني كه با يک يا چند نوع سنگدانه و يا الیاف مخلوط شده است. اين تركیب )مخلوط خشک(   -

 ای دوغابي قابل پاشش تولید شود؛با آب مخلوط شده تا ماده

شیده شده و در            الیاف معد - ست. اين تركیب به صورت خشک پا سنگدانه مخلوط شده ا ني كه با يک چسباننده و يا 

 شود.سر لوله با آب مخلوط مي

ای ساختماني فوالدی، بتني يا چوبي  اين محصوالت پا از گیرش و سخت شدن، مقاومت در برابر آتش اعضای سازه      

 دهند.را بهبود مي

 هاپانل / هاتخته -2-3-3

  ساير  زكوچکتر ا بسیار يکنواخت و  هاكه ضخامت آن  هستند  معین و سطح مقطع  مستطیلي  شکل صلب با   تيمحصوال 

 ابعاد است.

 صفحه -2-3-0

ابعاد   ايرس  كوچکتر از بسیار يکنواخت و  آن، كه ضخامت  معین و سطح مقطع مستطیلي  شکل   با صلب نیمه يمحصول 

 است.

 هاي الیافيعايق -2-3-5

دارای يک اليه  محصول ممکن است اين . شودعرضه مي ایيا لوله تخت كه به صورتپیير عايق انعطافمحصول الیافي 

 نازک نما باشد )مثالً برای اهداف تزنیني(.
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 هاي الیافي و صفحات محافظ در برابر آتشها، عايقپانل / هاتخته -2-3-6

شکیل   ت گچ يا ساير مواد مناسب  ، یکولیت، سیلیکات كلسیم، سیمان   الیاف معدني، ورم از اساساً   كهي هستند  محصوالت 

 شوند.استفاده ميآتش  محافظت در برابر عملکردساختمان يا بهبود و يا حفظ  آتش فضابندی شوند و به منظورمي

 بخش دوم: ارزيابي مناسب بودن براي كاربرد

 تأيیدالف( كاربرد دستورالعمل در فرآيند 

صوالت      صوص ارزيابي يک خانواده يا گروه از مح ستورالعمل، اطالعات الزم در خ در برابر آتش را   كنندهمحافظتاين د

ست كارخانه يا  ارانه مي ضي اخی   تولیدكنندهدهد. با توجه به ادعا و درخوا صول مورد نظر و نحوه  نامه گواهيمتقا فني، مح

شود. بنابراين برای تعدادی از محصوالت نسبتاً متداول،     ارزيابي مشخص مي كاربرد آن مشخص و بر اين اساس، چارچوب   

ها و معیارهای متناظر برای تعیین مناسب بودن محصول برای استفاده، كافي باشد. در      آزمونممکن است فقط تعدادی از  

 شند.ها مورد نیاز باها ممکن است همه آزمونساير حاالت، مثالً برای محصوالت خاص يا نوآوری

 ب( ساختار كلي ارزيابي

ارزيابي مناسب بودن محصوالت با توجه به كاربرد مورد نظر آنها در كارهای ساختماني، فرآيندی است كه در ادامه در      

 شود:چهار فصل زير پوشش داده مي

تبط  های متناظر مر: ارانه الزامات ويژه مرتبط با محصاااوالت و كاربردهای آنها و ساااپا مشاااخصاااه3-2زيربخش  -

 محصوالت.

نه شاااده در زيربخش   : تعريف دقیق3-2زيربخش  - نه روش  3-2تر فهرسااات ارا های موجود برای تصاااديق   و ارا

شوند. اين موضوع های مربوطه محصوالت، توصیف ميهای ويژه محصوالت و بیان اينکه چگونه الزامات و مشخصهمشخصه  

 شود.های مناسب( انجام ميی انتخاب روشهای محاسبه و غیره )بر مبناها، روشبه وسیله آزمون

مناسااب بودن برای كاربرد مورد   تأيیدهای ارزيابي و قضاااوت، به منظور : راهنمايي در خصااوص روش6-2زيربخش  -

 نظر محصوالت.

 : فرضیات و پیشنهاداتي برای ارزيابي مناسب بودن محصول برای كاربرد مورد نظر.3-2زيربخش  -

 برای محصوالت ساختمانيج( عمر مفید فرض شده 

سال    33برابر های ارزيابي كه در اين دستورالعمل ارانه شده است با فرض عمر مفید محصول     ها و روشضوابط آزمون 

سب بهره         23حداقل  يا شرايط منا شرطي كه محصول در معرض  شده، به  شد.    دارینگهبرداری و سال تهیه  شته با قرار دا

موجود دانش فني و تجربیات ارانه شااده اساات. اطالعات تکمیلي در اين خصااوص در   اين ضااوابط بر اساااس وضااعیت  

 های بعدی ارانه خواهد شد.ويرايش
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 كننده در برابر آتشمحافظت
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 محصوالت هايهو ارتباط آن با مشخص كارهامورد نیاز براي  الزامات -2-0

 «مناسب بودن براي كاربرد »آشنايي با مفهوم 

سب  ساخت    مورد نظر بودنكاربرد  برای منا صول  صول     مانييک مح ست كه اين مح صه   بدان معني ا شخ   هاييدارای م

كند و باشد، الزامات اساسي را )به شرط رعايت ضوابط مربوط( برآورده مي      اگر به درستي طراحي و ساخته شده     كهاست  

ست    سب ا صادی  عمر مفید منطقييک و برای كاربرد مورد نظر منا صورتي كه به طور  اقت  یدارنگهحفظ و  معمول را )در 

 كند.شود( برآورده مي

 باشد:ارزيابي مناسب بودن يک محصول ساختماني برای كاربرد مورد نظر، شامل موارد زير مي

 كه با مناسب بودن آن برای كاربرد مرتبط هستند )مشخصات مقرراتي(؛ محصولمشخصات شناسايي  -

 ؛مربوطهای کردعملو بیان  محصولمشخصات كنترلي  تأيیدبرای بررسي و  هاييروش تعريف -

به اين معنا اساات كه برای مشااخصااه مورد نظر، بر اساااس اين دسااتورالعمل تعیین  « عملکرد تعیین نشااده»گزينه  -

عملکرد الزامي نیست. بديهي است كه در اين صورت، تطبیق مشخصات با الزامات مباحف مقررات ملي ساختمان كماكان        

 بايد صورت گیرد.

 هاي ارزيابي و تصديقصول و روشارتباط الزامات با مشخصات مح

ص    شخ صول، ات م سب بودن   تأيید هایروشو  ارزيابيرهای معیا مح صوالت محافظ كه مربوط به منا  در برابر آتش مح

ستفاده   شاره شده،   2-2باشد و در زيربخش  مي نظر موردبرای ا ست. برای محصوالت مختلف     ارانه 3-2 جدول در ا  شده ا

 .دستورالعمل مراجعه شوداين  اختصاصي آن در فصل به ،آتش محافظ در برابر

های معدني پاشااشااي    های الزم برای ارزيابي پوشااشيادآوری: در اين ويرايش از دسااتورالعمل، تنها دسااتورالعمل 

 های بعدی ارانه خواهد شد.فوالدی ارانه شده و ساير ضوابط در ويرايش هایكننده در برابر آتش برای سازهمحافظت
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 هاي ارزيابي و تصديقهاي محصول و روشمشخصه -0-2جدول 

 مشخصه محصول رديف
عملکرد »گزينه 

 «تعیین نشده
 بیان عملکرد محصول تصديقو  يابيارزروش 

 : مقاومت مکانیکي و پايداری3الزام اساسي 

    غیرمربوط 3

 سوزی: ايمني در آتش2الزام اساسي 

 مطابق با Fطبقه  واكنش در برابر آتش 3
INSO 8299-1 

 مطابق با Fتا  Aطبقات  3-2-6-2و  3-2-3-2 بندهای
INSO 8299-1 

2 
-2مقاومت در برابر آتش، بند 

3-2-7 
 EN 13501بندی مطابق با طبقه 2-2-6-2 و 2-2-3-2 بندهای غیر مجاز

 : بهداشت، سالمتي و شرايط محیطي7الزام اساسي 

 ارزيابي يا مقدار اعالم شده 3-7-6-2 و 3-7-3-2 بندهای مجاز نفوذ هوا 7

 ارزيابي يا مقدار اعالم شده 3-7-6-2و  3-7-3-2بندهای  مجاز نفوذ آب 3

 2-7-6-2و  2-7-3-2بندهای  مجاز مقدار و رها شدن مواد خطرناک 3
بدون »نشانگر مواد خطرناک يا 

 «مواد خطرناک

 برداری: ايمني در حین بهره3الزام اساسي 

 3-3-6-2 و 3-3-3-2 بندهای مجاز و پايداریمقاومت مکانیکي  6
مقادير يا ترازهای اعالم شده و 

 در صورت مقتضي غیره،

 2-3-6-2 و 2-3-3-2 بندهای مجاز حركت / مقاومت در برابر ضربه 3
مقادير يا ترازهای اعالم شده و 

 در صورت متقضيغیره، 

  7-3-6-2 و 7-3-3-2 بندهای مجاز 3*چسبندگي 3
مقادير يا ترازهای اعالم شده و 

 در صورت متقضيغیره، 

 : محافظت در برابر صدا3الزام اساسي 

 میزان تراز 3-3-6-2 و3-3-3-2 بندهای مجاز بندی صدای هوابردعايق 9

 میزان تراز 2-3-6-2 و2-3-3-2 بندهای مجاز جیب صدا 33

 میزان تراز 7-3-6-2و  7-3-3-2 بندهای مجاز ایبندی صدای كوبهعايق 33

 جويي در مصرف انرژی و حفظ گرما: صرفه6الزام اساسي 

 3-6-6-2 و 3-6-3-2 بندهای مجاز مشخصات حرارتي 32
مقادير يا ترازهای اعالم شده و 

 بر حسب موردغیره، 

 2-6-6-2و  2-6-3-2 بندهای مجاز 2*نفوذپیيری بخار آب  37
مقادير يا ترازهای اعالم شده و 

 بر حسب موردغیره، 

 7* های عمومي مناسب بودن برای كاربرد مورد نظرجنبه

 3-3-6-2 و 3-3-3-2 بندهای غیرمجاز دوام 33
ها در الزامات ويژه و نحوه ارزيابي

های خاص مربوطه در اين قسمت

 توصیف شده است. راهنما

 2-3-6-2 و 2-3-3-2بندهای  غیرمجاز شناسايي 33
ها در نحوه ارزيابيالزامات ويژه و 

های خاص مربوطه در اين قسمت

 توصیف شده است. راهنما
 تواند به عنوان مقاومت چسبندگي به سطح زير كار به كار برده شود.برای محصوالت خاص، مي -3*
 شد.بانیز مي 7اين مشخصه، مرتبط با الزام اساسي  -2*
 پوشش داده نشده باشد. 6تا  3الزامات اساسي هايي از دوام و اقتصاد كارها، كه در آن جنبه -7*



ارزيابي محصوالت  -چارچوب كلي - فصل دوم
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 مقاومت مکانیکي و پايداري -2-0-0

 شود.در برابر آتش، مربوط نمي كنندهاين الزام اساسي، به محصوالت محافظ

 سوزيايمني در برابر آتش -2-0-2

 باشد:ميموارد زير در رابطه با عملکرد در برابر آتش مربوط به محصوالت محافظ در برابر آتش 

 واكنش در برابر آتش -2-0-2-0

مجموعه از آن، با توجه به كاربرد  و يا اجزای يک  در برابر آتش كنندهمحافظتآتش محصااول  در برابرواكنش عملکرد 

 باشد. مقررات ضوابط وبايد مطابق با  نهايي مورد نظر آن،

 مقاومت در برابر آتش -2-0-2-2

س   عملکرد مقاومت در برابر آتش  ضو  ساتي   يا اختماني ع سی صول   كه تأ س  در برابر آتش كنندهمحافظتمح ت ممکن ا

عیین  تعملکرد »گزينه  باشااد. مقررات ضااوابط وبايد مطابق با  ، با توجه به كاربرد نهايي آن،را تشااکیل دهد از آن بخشااي

 نیست. استفادهآتش قابل  در برابر كنندهمحافظتبرای محصوالت  «نشده

 و شرايط محیطي بهداشت، سالمت -2-0-3

 نفوذپذيري هوا و يا آب -2-0-3-0

ه  كجايي  باشااد بايد مطابق با ضااوابط و مقرراتدر برابر آتش،  طراحي محصااول محافظ در صااورتي كه اقتضااا نمايد،

 جزني از قطعه نهايي است. محصول

 رهاسازي مواد خطرناک -2-0-3-2

صول   شد بايد به گونه در برابر آتش كنندهمحافظتمح سمي و     باعف اجرا، در حین و پا ازكه  ای با شار گازهای  انت

ضر، ذرات خطرناک يا   شع   م شع شود.  )هوا، خاک يا آب(  خارجيآلودگي محیط  موجب ياي به محیط داخل ت تولیدكننده  ن

سئولیت      صول خودداری نموده، كلیه م ستفاده از چنین موادی در مح ضر در      هایبايد از ا صورت وجود مواد م حقوقي در 

باشد. متقاضي بايد تركیب كلي محصول و يا اجزای    كننده در برابر آتش بر عهده تولیدكننده ميب محصول محافظت تركی

فني بايد شاارايط الزم و مطمئن برای نامه گواهيفني ارانه دهد. مرجع صاادور نامه گواهيمحصااول را به مرجع صاادور  

س محرمانه بودن اطالعات را مهیا و رعايت نمايد. همچنین  صدور  بايد  يمواد بازيافتهر گونه تفاده از ا مه ناگواهيبه مرجع 

های الزم را تعیین  تواند آزمونفني مينامه گواهيدر صورت ترديد در مورد وجود مواد مضر، مرجع صدور     شود.  فني اعالم

 فني اضافه نمايد.  نامه گواهيو به برنامه 
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 برداريايمني در حین بهره -2-0-0

صه    شخ صول   هایم ساكنین تحت   در برابر آتش كنندهمحافظتمح كه تراز خطرپیيری در حین بهره برداری را برای 

های تیز، سااطح زبر و از اين قبیل باشااد كه برای تواند شااامل مواردی مانند شااکل هندسااي، لبه دهند مييمقرار  تأثیر

صوالت  سب  آتش در برابر  كنندهتمحافظ مح سي   به  مربوط یهای عملکردجنبهبر ح سا در زير مورد بحف قرار   الزامات ا

 گیرد.مي

 مقاومت مکانیکي و پايداري -2-0-0-0

صول   ستاتیک  بارهای برای تحملبايد مقاومت مکانیکي كافي  در برابر آتش كنندهمحافظتمح ي مورد  دينامیکو يا  يا

 رهااين با( را داشااته باشااد. دارینگهحین اجرا و شاارايط بعد از اجرا )شااامل تعمیر و  جابجايي،در شاارايط عادی انتظار 

، بارهای  ناشي از آن يا تغییرات يرطوبتشرايط يا  دما اتتغییر به دلیلدی ابعا، تغییرات محصول وزن خودشامل د نتوانمي

 .باشد دارندهنگهيا  گاهيتکیهسیستم  محصول از طريق يک رهای اعمال شده بهبا و همچنین شامل باد و برف و غیره

 جابجايي / مقاومت در برابر ضربه -2-0-0-2

گ بزر رهای با برای تحمل   كافي  و پايداری   مقاومت مکانیکي   پا از اجرا بايد    در برابر آتش كننده محافظت  محصاااول 

رناک )تیز  قطعات خطكامل يا جزني ايجادكننده فروپاشي  دينامیکي ناشي از افراد يا اجسام را، بدون   يا  يتصادفي استاتیک  

 ای باعف ايجاد خطر برای افراد نشود.بدون ريسک سقوط به ويژه در تغییرات تراز ارتفاع را داشته باشد، به گونه (،ندهيا بر

 چسبندگي -2-0-0-3

صوالت محافظ  سطح    آتش ت كننده در برابربرای مح ستقیماً به  سبیده  كه م ش جابجايي بايد، اندزير كار چ   ي ازهای نا

 برداری را تحمل كنند.های قابل انتظار در دوران بهرهش و ساير جابجاييتندمايي، تغییرات 

شماره    عملکردالزامات گونه  صرف نظر از هر  سي  سا شود به جدول   3 ی در الزامات ا در نظر در كاربرد  (،3-2)مراجعه 

شده  صوالت محافظ  برای گرفته  سطح زير كار )مثالً     ، الزمآتشدر برابر  مح ست چسبندگي آنها به  ،  مقاومت چسبندگي  ا

 قابلیت چسبندگي( با توجه به عملکردشان در برابر آتش، بررسي شود.

ست.   2-2كننده معدني پاششي به زير كار در جدول   دگي پوشش محافظت نچسب مقاومت حداقل الزامات   ارانه شده ا

 همچنین الزم است تا مقدار چسبندگي با الزامات مبحف سوم مقررات ملي ساختمان مطابقت نمايد.

 

 

 

 

 هاي محافظ حريقي پوششمقاومت چسبندگ مقادير حداقل -2-2جدول 
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 (kPaحداقل مقاومت چسبندگي ) ( از تراز زمینmارتفاع ساختمان )

 2/3 27 تا

 23 323 تا 27

 33 323بیش از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سر   هركنندیدرگ یمش فوالد یمتر باشد، اجرا  323از  شتر یاگر ارتفاع ساختمان ب از طرف ديگر،  سطح    یبر رو یسرا

 .است يالزام ،يمعدن هيپا يپاشش یهابا پوشش قيدر مقابل حر یفوالد یرهایها و تبه منظور محافظت ستون ركاريز

 بندي در برابر صدايقعا -2-0-5

 بندي در برابر صداي هوابردعايق -2-0-5-0

وابط ض برحسب نوع كاربرد آن مطابق با  بايد  پا از اجرا در برابر آتش كنندهمحافظتانتقال صدای هوابرد از محصول   

 پیير است.امکان «عملکرد تعیین نشده»گزينه در اين حالت،  باشد. صدا میو تنظ یبندقيو مباحف مربوط به عا

 جذب صدا -2-0-5-2

  ضوابط و مباحف برحسب نوع كاربرد آن مطابق با  بايد  پا از اجرا در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول   یجیب صدا 

 پیير است.امکان «عملکرد تعیین نشده»گزينه در اين حالت،  باشد. صدا میو تنظ یبندقيمربوط به عا

 ايبندي صداي كوبهعايق -2-0-5-3

برحسااب نوع كاربرد آن مطابق با بايد  پا از اجرا در برابر آتش كنندهمحافظتمحصااول  یاكوبه یصاادا بندیيقعا

 ر است.پیيامکان «عملکرد تعیین نشده»گزينه در اين حالت،  باشد. صدا میو تنظ یبندقيط به عاضوابط و مباحف مربو

 جويي در مصرف انرژي و حفظ گرماصرفه -2-0-6

 بندي حرارتيعايق -2-0-6-0

برحساااب نوع كاربرد آن مطابق با     بايد    پا از اجرا در برابر آتش كننده محافظت  محصاااول  يمقاومت حرارت   / انتقال 

 پیير است.امکان «عملکرد تعیین نشده»گزينه در اين حالت،  مقررات ملي ساختمان باشد.

ستگي گونه  اگر هر ستم     ناپیو سی شده   در  ستم     دارندهنگهقاب برای مثال، يک  ،سرهم بندی  سی وجود  ،گیرداريا يک 

 .نظر گرفته شودآن در پل حرارتي در اثر  الزم است، داشته باشد
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 ري بخار آبنفوذپذي  -2-0-6-2

بخار  اد زي تراكمباعف  انتقال رطوبت كه ساخته و نصب شود ،طراحيطوری بايد  در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول 

ضوع همچنین مي        آب شود )اين مو سطوح داخلي، ن شده يا بر روی  سي     در داخل كارهای اجرا  سا تواند مرتبط با الزام ا

 باشد(. 7شماره 

 هاي دوام و شناساييجنبه -2-0-5

 دوام -2-0-5-0

 مورد ارزيابي قرار گیرد. با اين دستورالعمل، مطابق الزم است در برابر آتش كنندهمحافظتدوام محصول 

 شناسايي -2-0-5-2

 هاي شناساييروش -2-0-5-2-0

 سايي شود:فني است، بايد به وسیله يک مورد يا چند مورد زير شنانامه گواهيي كه موضوع محصول

 دستورالعمل؛اين در مربوطه  هایديگر بخش مطابقمحصول  هایمشخصه آزمون   -

 تشخیص ماهیت؛   -

 ؛فرموالسیون   -

 ؛فرآيند تولیدرهای پارامت   -

 ا.هنقشه و محاسبات، جزنیات   -

 (Kitsها )اجزا در بسته -2-0-5-2-2

صورت يک    صوالتي كه به  سلح كننده خاص     شود ارانه مي مجموعه كیتبرای مح شامل پرايمر خاص يا توری م )مثالً 

ها  رو را دارد و اين گزينههای پیشفني با توجه به ضوابط اجزا، گزينهنامه گواهي، دريافت كننده همراه با محصول پاششي(

 فني در نظر گرفته خواهد شد:نامه گواهيبه وسیله مرجع صدور 

اس  كننده، بر اس  تأيیدكننده خاص، دريافت شده كه به وسیله مرجع   تأمینک استفاده از اجزا معین؛ يعني اجزا از ي  -

 عملکردشان در كاربرد، مورد قبول واقع شده است.

ستفاده از اجزای نوعي )ژنريک(؛ يعني اجزا ب  - ستاندارد مربوط  ا ساس تطابق با ا كه به طور كامل كاربرد محصول را    ر ا

 فني واقع شده است.نامه گواهيپوشش داده، مورد قبول مرجع صدور 

ساس اطالعات و داده كیتفني برای يک نامه گواهي سیله مرجع      ، بر ا شده و به و صادر  كننده،  تأيیدهای بدست آمده، 

و اجزای آن است كه مورد ارزيابي و قضاوت قرار گرفته است. تغییرات در آن دسته از اجزای      كیتشده و بیانگر   دارینگه
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تواند منجر به نادرسااتي اطالعات ثبت شااده موجود شااود، بايد قبل از اعمال تغییرات، به ید كه مييا فرآيند تول كیتيک 

نامه گواهيفني تصمیم خواهد گرفت كه آيا اين تغییرات، نامه گواهيفني اعالم شود. مرجع صدور نامه گواهيمرجع صدور 

فني الزم اساات. جايي كه يک جزء بر اساااس   نامه گواهيدهد و آيا ارزيابي بیشااتر و تغییر در قرار مي تأثیرفني را تحت 

خاص آن تعريف شااده يا ضااوابط عمومي به طور كامل مناسااب بودن يک جزء برای اسااتفاده در محصااول    تولیدكننده

اضاااافي الزم به وسااایله مرجع   های  دهد، هر گونه تغییر بر مبنای ارزيابي    در برابر آتش را پوشاااش نمي كننده محافظت  

فني اصااالح شااده و نامه گواهيفني، قابل قبول خواهد بود. عموماً در چنین حاالتي، صاادور يک نامه گواهيصااادركننده 

 ها و اعالم به مراجع ذيصالح، ضروری خواهند بود.تصحیح در دستورالعمل

صول محافظ در برابر حريق، به طور كلي  شود برای مثال، با ارجاع به يک   مشخص مي  هنگامي كه يک جزء از يک مح

امه نگواهياستاندارد و كفايت آن ضابطه برای اثبات مناسب بودن استفاده از آن جزء در محصول مورد قبول مرجع صدور       

شد و در   صورت تغییر      نامه گواهيفني قرار گرفته با شده، در اين  صادره، ذكر  كننده جزء، قابل قبول خواهد  تأمینفني 

 .بود

با هر گونه تعويض يک جزء از محصااول محافظ در برابر آتش، بايد اطمینان حاصاال شااود كه جزء جديد اثر منفي بر  

 روی تراز عملکردی يا عمر محصول ندارد.

 های خاص مربوطه از اين دستورالعمل ارانه شده است.اطالعات مفصل در بخش

 هاي تصديقروش -2-5

 مقاومت مکانیکي و پايداري -2-5-0

 شود.مربوط به اين محصوالت نمي اين الزام،

 سوزيايمني در برابر آتش -2-5-2

 واكنش در برابر آتش  -2-5-2-0

 : حالت عادی3حالت 

ستفاده از روش  كننده در برابر آتشمحصول محافظت  رای تعیین كالس واكنش در برابر ب هآزمون مربوط )های(بايد با ا

 شود. آزمون INSO 8299-1 بابندی مطابق طبقهآتش، به منظور 

صب كه برای   ضوابط تعبیه و  صول محافظ  آزمونن شده  ،آتش در برابر مح   وردمكاربرد اند و برای الزم در نظر گرفته 

مشااخص  مجموعه دسااتورالعمل اين  مربوطه در های خاصدر قساامتشااوند، در صااورت نیاز، اجرا مي آن محصااول، نظر

 اند.شده
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كنند. فهرسااات اين  را بدون نیاز به آزمون برآورده مي    آتش در برابرواكنش  A طبقه امات  الز ي كه محصاااوالت :2 حالت  

 محصوالت در راهنمای مبحف سوم مقررات ملي ساختمان و يا به صورت مقتضي ديگر اعالم خواهد شد.

 مقاومت در برابر آتش -2-5-2-2

برای نصب يا اجرا   در برابر آتش كنندهمحافظتكه در آن محصول   شده  سیستم مونتاژ  بخشي از كارهای انجام شده يا   

ست، بايد   ستفاده از روش آزمون  مورد نظر ا سب با ا طابق مبندی طبقه برای، متناظرمقاومت در برابر آتش  طبقه برای منا

INSO 8299-2  گیردقرار  آزمونمورد. 

 شده است. ارانه دستورالعملاين  در هاطالعات مفصل در بخش خاص مربوط

 بهداشت، سالمت و محیط زيست -2-5-3

 نفوذپذيري هوا و آب -2-5-3-0

 ، نیاز است.نفوذپیيری هوا و آب ، تعیین میزانآتش در برابر برای برخي از محصوالت محافظ

 نفوذپذيري هوا -2-5-3-0-0

با  فنينامه گواهي متقاضي  های طراحيحلمقايسه راه با بايد  در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول  در یيری هوا پنفوذ

 .دوارزيابي ش موجود،و تجربه فني  استاندارد جزنیات ساخت

ربوط مبرای جزنیات  انهنوآور هایحليي يا راهناآشنا مثالً به دلیلتواند با استفاده از دانش موجود، ناگر نفوذپیيری هوا 

 .دوانجام ش فنينامه اهيگومرجع صدور ، آزمون بايد تحت مسئولیت مورد ارزيابي قرار گیرد ،ساختبه 

 نفوذپذيري آب  -2-5-3-0-2

ستفاده در محیط ر ونظم به آتش در برابر محافظ تمحصوال در  يع(نفوذ آب ماآب )یيری پنفوذ های بیروني يا داخلي،  ا

ارزيابي   روش مناسب مهندسي،  و  استاندارد  با جزنیات ساخت  فنينامه گواهي متقاضي  های طراحيحلمقايسه راه با بايد 

 .دوش

برای جزنیات   انهنوآورناشاااناخته يا  هایحل راه مثالً به دلیلتواند با اساااتفاده از دانش موجود، ن آباگر نفوذپیيری 

 گیرد.صورت مي فنينامه گواهيو ارزيابي به تشخیص مرجع صدور  ، آزمونمورد ارزيابي قرار گیرد ،ساختمربوط به 

 اد خطرناکمقدار و يا رها شدن مو -2-5-3-2

صدور     صورت نیاز، مرجع  ستفاده از       نامه گواهيدر  شدن مواد خطرناک با ا سبت به ارزيابي مقدار و يا رها  فني بايد ن

 مراجع معتبر اقدام نمايد.
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 برداريايمني در حین بهره  -2-5-0

 مقاومت مکانیکي و پايداري  -2-5-0-0

ه ارانآزمون  هایروشپايداری بايد مطابق با آتش، مقاومت مکانیکي و در برابر  كنندهمحافظت خاصبرای محصااوالت 

 شود. دستورالعمل تصديقاين  شده در بخش خاص مربوطه در

 جابجايي / برابر ضربه  مقاومت در  -2-5-0-2

صوالت   ضربه در برابر  كنندهمحافظت خاصبرای مح   شده ارانه آزمون  هایروشبايد مطابق با  آتش، مقاومت در برابر 

 شود. دستورالعمل تصديقاين  در بخش خاص مربوطه در

 چسبندگي -2-5-0-3

ارانه شااده در بخش آزمون  هایروشي بايد مطابق با آتش، چساابندگدر برابر  كنندهمحافظت خاصبرای محصااوالت 

 شود. دستورالعمل تصديقاين  خاص مربوطه در

 محافظت در برابر صدا -2-5-5

وضوع  اين مبايد  فنينامه گواهيمرجع صدور   ي محصول است،  عملکرد آكوستیک  مدعي هتولیدكننددر صورتي كه كه  

 نمايد. تأيیدو استانداردهای مربوط  بندی و تنظیم صداضوابط و مباحف مربوط به عايقرا مطابق با 

 جويي در مصرف انرژي و حفظ گرماصرفه -2-5-6

 بندي حرارتيعايق  -2-5-6-0

 ملي ايران تعیین شود. اساس استانداردهای بر هدايت حرارتي بايدضريب 

صورت ادعای            ستانداردهای ملي تعیین گردد. در  سب ا صول، بايد برح ضريب هدايت حرارتي و مقاومت حرارتي مح

صول      شاركت مح ضي در م ساختمان ارزيابي    كنندهمحافظتمتقا در برابر آتش، بايد مطابق با مبحف نوزدهم مقررات ملي 

 گردد.

 نفوذپذيري بخار آب -2-5-6-2

ا  است بندی شده درجدولمقادير اساس  ضريب انتقال بخار آب بايد بر در صورت لزوم، ا    مرب انداردهایا ا ا  وط ما انند ا

EN 12086 (INSO 7299) ر  اعالم نمايد، اين مقادي انتقال بخار آب ضريبمقادير معیني را برای متقاضي شود. اگر  تعیین

 آزمون و ارزيابي شود. EN ISO 12572يا  EN 12086 (INSO 7299)بايد مطابق 
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 هاي دوامجنبه  -2-5-5

 دوام  -2-5-5-0

 كننده در برابر آتش بايد با توجه به عوامل زير مورد ارزيابي قرار گیرند:تمحصوالت محافظ

 عوامل فیزيکي؛  -

 عوامل شیمیايي؛  -

 عوامل بیولوژيکي.  -

 باال بايد بخشي از روند ارزيابي باشد. احتمالي دماهای تأثیردر موارد الزم، 

های كاربرد، در بخش خاص مربوطه در اين دساااتورالعمل  بندیهای آزمون در صاااورت نیاز، با توجه به دساااتهروش

 توصیف شده است.

 حمله بیولوژيکي

ض  معردر رشاااد كپک و يا  يعنيبیولوژيکي،  اثرات تأثیرتحت  آتش ممکن اسااات ننده در برابركمحصاااوالت محافظ

شي از  تخريب ستانداران،     نا شرات يا پ ستورالعمل  اين  قرار گیرند. در جوندگان مثالًحمله ح اين  برای ارزيابي گونههیچد

 موضوع ارانه نشده است.

 شناسايي  -2-5-5-2

به يا )بايد مختلف شااناسااايي  ها و فرآيندهایتکنیکآتش،  در برابر كنندهمحافظتبه ماهیت و نوع محصااول  بسااته

 .در نظر گرفته شود (تركیبييا  تکيصورت 

 .ضروری است   ،آوری شده های جمعداده / در رابطه با نتايج اجرايي، هایشناسايي رواداری  شود،  استفاده  كه  يهر روش 

  های خاصدر قسمت ، آتش در برابر كنندهمحافظتشناسايي محصول     بههای آزمون مربوط در مورد روش دقیقاطالعات 

 شده است. ارانه دستورالعمل،اين  مربوطه در

فته  در نظر گر تركیبي )غیرفراگیر(يا  تکيبه صااورت بايد  كه مختلف شااناسااايي ها و فرآيندهایهايي از تکنیکمثال

 ، عبارتند از:شود

 ؛(آنالیز حرارتي وزني، ی)به عنوان مثال مادون قرمز، كروماتوگرافي گاز تشخیص ماهیت -

  سیون ستورالعمل    ساختار )به عنوان مثال  فرموال شده     ، اجزاريدا، تركیب مواد اولیه، مقهاشیمیايي، د شخص  ه بم

 ؛يا با جرم، حجم، درصد(های ملي ايران يا معتبر استاندارد مثالً هایويژگي ساير، تطابق با هاوسیله مشخصه

 ؛تولید( / صولمح هایپارامترهای فرآيند تولید )به عنوان مثال دما، فشار، زمان، كد 

 ؛مکانیکي( مقاومت، چگالي، شکل هندسيفیزيکي )مانند های آزمون مشخصه 

 ها.محاسبات، جزنیات، نقشه 
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های خاص مربوطه در اين دسااتورالعمل  های مربوط به شااناسااايي، در بخشهای محصااول مرتبط با كنترلمشااخصااه

 شود.تعیین مي

 موردنظر كاربردمحصول براي مناسب بودن ارزيابي و داوري در مورد  -2-6

 پايداريمقاومت مکانیکي و   -2-6-0

 تبطمرغیر / الزاماتبدون 

 سوزيآتشايمني در   -2-6-2

 واكنش در برابر آتش  -2-6-2-0

بندی  طبقه INSO 8299-1 اسااتاندارد ايران در برابر آتش بايد مطابق كنندهمحافظتمجموعه و يا اجزای  / محصااول

 شوند.

 قاومت در برابر آتشم  -2-6-2-2

ت،  ، محافظت شده اس  در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول  به وسیله  كه سیستم يا جزء ساختماني و يا بخشي از آن،     

  .شود بندیطبقه، INSO 8299-2 استاندارد ايران بايد مطابق

 بهداشت، سالمتي و محیط زيست  -2-6-3

 نفوذپذيري هوا و آب  -2-6-3-0

خص  بايد مشاابه نوع ارزيابي  بسااته كیفي يا كمي از نظر در برابر آتش كنندهمحافظتنفوذپیيری هوا و آب محصااول 

رقم به دست آمده تنها برای آن مجموعه ارزيابي شده صادق      ،آتش در برابر كنندهمحافظتبرای برخي از محصوالت  شود.  

ست و اين  صدور      شود.   درجفني نامه گواهيدر  بايد اطالعات ا صالحديد مرجع  صورت  نامه گواهيهمچنین در اينجا در 

 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.

 مواد خطرناکرها شدن و يا  مقدار  -2-6-3-2

 نمايد.فني در صورت تشخیص، نسبت به تعیین و ارزيابي مواد خطرناک اقدام مينامه گواهيمرجع صدور 
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 ايمني در كاربرد -2-6-0

 مقاومت مکانیکي و پايداري -2-6-0-0

مشخص شده است.     دستورالعمل اين  خاص مربوطه از در بخش ارزيابي هاینتايج حاصل از روش  ارانه نحوهو  معیارها

 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.نامه گواهيدر اينجا در صورت صالحديد مرجع صدور 

 مقاومت در برابر ضربه -2-6-0-2

مشخص شده است.    دستورالعمل  اين  خاص مربوطه از در بخش ارزيابي هاینتايج حاصل از روش  نهارا نحوهو  معیارها

 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.نامه گواهيدر اينجا در صورت صالحديد مرجع صدور 

 چسبندگي  -2-6-0-3

مشخص شده است.     دستورالعمل ين ا خاص مربوطه از در بخش ارزيابي هاینتايج حاصل از روش  ارانه نحوهو  معیارها

 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.نامه گواهيدر اينجا در صورت صالحديد مرجع صدور 

 محافظت در برابر صدا  -2-6-5

ضااوابط و مباحف مربوط به اين موضااوع را مطابق با بايد  فنينامه گواهيدر صااورت ادعای متقاضااي، مرجع صاادور  

ستانداردهای مربوط ارزيابي و   صدا  میو تنظ یبندقيعا ني،  فنامه گواهينمايد. در صورت صالحديد مرجع صدور      تأيیدو ا

 عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.

 جويي در مصرف انرژي و حفظ گرماصرفه -2-6-6

 بندي حرارتيعايق -2-6-6-0

ساس روش   بر شده  ارزيابيا شده  جدول مقادير، انجام  سب  ) λبرای  شده  گیریيا اندازهبندی  مقاومت   ،(W/mKبر ح

(، محاسبه شده در صورت مقتضي بر     K2W/mبر حسب  ) U ي كليا ضريب انتقال حرارت  (K/W2mبر حسب  ) Rحرارتي 

ستانداردهای ملي ايران    ستاندارد   شده  اعالم مقادير مرجع بايد اعالم شود. اساس ا بايد   ،برای تعیین مقادير به كار رفتهيا ا

 شود. ذكر

 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.نامه گواهيدر صورت صالحديد مرجع صدور 

 نفوذپذيري بخار آب  -2-6-6-2

يا   مقادير مرجع ( بايد اعالم شااود.μمقدار ضااريب انتقال بخار آب ) شااده برای گیریيا اندازهبندی شااده جدول مقدار

 شود.ذكر بايد  مقادير،برای تعیین  استفاده شدهاستاندارد 
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 فني، عدم تعیین اين عملکرد مجاز است.نامه گواهيدر اينجا در صورت صالحديد مرجع صدور 

 هاي دوام و شناساييجنبه  -2-6-5

 دوام  -2-6-5-0

صدور   شي از  بايد اثرات احتمالي فني،نامه گواهيمرجع  ستم مونتاژ    بر روی شده اعالم  هایمحدوديت نا سی   عملکرد 

 های زير باشد:به صورت تواند، كه به عنوان مثال مينمايدارزيابي  شده را

 ؛فیزيکي شده از نظر اعالم 

 ؛شیمیايي شده از نظر اعالم 

 بیولوژيکي شده از نظر اعالم. 

شامل نتايج   فنينامه گواهي صورت عبارات شده   ارانهبايد  شي  كمي يا كیفي به  ه ب ارزيابي به كار رفته هایاز روش نا

ساني خدمتهای دوام و جنبه تأيیدمنظور  صول   ر سي    آتش، مربوط به يک يا چند در برابر كنندهمحافظتمح سا   ،الزام ا

 .باشد

 شناسايي  -2-6-5-2

در برابر آتش بايد به طور واضح مشخص شود. در صورت امکان، به استانداردهای اروپايي بايد        كنندهمحافظتمحصول  

 ارجاع شود.

شوند و همچنین تا جای ممکن،        تمام اجزاء و مواد اولیه ب سايي  شنا سب،  های تجاری مواد خام كه  نامايد به نحو منا

شان  شیمیايي ن شد،  هافیزيکي آن و دهنده خواص  ش   با شخص   اين در مربوطه های خاصدر بخش آزمون یهاروش. دونم

 شده است.ارانه  دستورالعمل

صول يا پکیج  نامه گواهي ساس داده  كنندهمحافظتفني برای مح ست آمده و    / هادر برابر آتش بر ا ست بد اطالعات در

 كند.پکیج مورد ارزيابي را مشخص مي / شود و محصولفني، صادر مينامه گواهيشده توسط مرجع صدور  دارینگه

  / هادهافني برساااد تا دنامه گواهيتغییرات در تركیب يا فرآيند تولید قبل از اعمال بايد به اطالع مرجع صاااادركننده 

صادركننده      شوند. مرجع  شده، نقض ن صمیم خواهد گرفت كه آيا اين تغییرات،  نامه گواهياطالعات ثبت  نامه يگواهفني ت

 فني الزم است.نامه گواهيدهد و يا ارزيابي بیشتر و تغییر در قرار مي تأثیرفني را تحت 

ساس   سب بودن يک جزء       تولیدكنندهجايي كه يک جزء بر ا ضوابط عمومي به طور كامل منا شده يا  خاص آن تعريف 

صول     ستفاده در مح شش نمي  كنندهمحافظتبرای ا ضافي    دهد، هر گونه تغییر بر مبنای ارزيابيدر برابر آتش را پو های ا

 فني، قابل قبول خواهد بود.نامه گواهيالزم به وسیله مرجع صادركننده 

 ها، ضروری خواهد بود.فني اصالح شده و تصحیح در دستورالعملنامه گواهي، صدور يک عموماً در چنین حاالتي
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شود برای مثال، با ارجاع   در برابر حريق، به طور كلي مشخص مي  كنندهمحافظتهنگامي كه يک جزء از يک محصول  

ستفاده از آن جزء در مح       سب بودن ا ضابطه برای اثبات منا ستاندارد و كفايت آن  صدور     به يک ا صول مورد قبول مرجع 

كننده جزء قابل قبول   تأمینفني صااادره، ذكر شااده، در اين صااورت تغییر   نامه گواهيفني قرار گرفته و در نامه گواهي

 خواهد بود.

در برابر آتش، بايد اطمینان حاصاال شااود كه جزء جديد اثر   كنندهمحافظتبا هر گونه تعويض يک جزء از محصااول 

 عملکردی يا عمر محصول ندارد.منفي بر روی تراز 

 هايي براي مناسب بودن كاربرد محصول ارزيابي شدهفرضیات و توصیه -2-5

 طراحي كارها -2-5-0

كه به  تأسیساتي   / ضو ساختماني  عگیرد كه مورد ارزيابي قرار  اين فرض ابايد ب در برابر آتش كنندهمحافظتمحصول  

صل مي  سب در محل را فراهم مي قرار ميای كه در آن شود يا مجموعه آن مت بیش از كند و تنش گیرد، امکان تثبیت منا

تغییر  مثالً ناشااي از تواندمي تنشاايچنین  .شااودباشااد، اعمال نمي نشااده در نظر گرفتهمحصااول آن  طرح دركه  یحد

ممکن باشااد، در هر جا كه  دسااتورالعملاز اين  مربوط های خاصقساامت .ای باشاادنشااساات سااازه حرارتي يا هایمکان

 كند.های الزم در اين خصوص را ارانه ميراهنمايي

 بندي، حمل و انباربسته -2-5-2

 خريبيا تمحدود كردن خطر آسااایب برای  الزماقدامات احتیاطي  تولیدكنندهكند كه كنترل بايد  كنندهتأيیدمرجع 

 دهد.انبار را انجام ميحمل و  حیندر 

 است.ارانه شده  دستورالعملاين در  هخاص مربوط هایالزامات خاص در بخش

 اجراي كارها -2-5-3

صب محصول    ساختماني،  معمول شرايط  با توجه بهبايد  در برابر آتش كنندهمحافظتن شد قابل اجرا  كارگاه  فرض   و با

 شود.ميديده انجام آموزشتوسط افراد  نصب كه بر اين است

رفتن  فني، در نظر گنامه گواهيدر  كرد كهنصب برای محصول خود ارانه كند. توجه بايد    دستورالعمل بايد  تولیدكننده

 ضروری است. ،اقدام احتیاطي خاصي در هنگام نصب محصولگونه  هر ب درنصمجريان آموزش  میزان

 است.ارانه شده  دستورالعملاين از مربوط  هایدر بخش مربوط به محصوالت مختلف، خاص هایجنبه
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 و تعمیر دارينگه -2-5-0

  تعمیر قابلناشي از ضربه،    مثالً ،كه آسیب جزني  است  اين فرض مناسب بودن برای كاربرد مورد نظر بر اساس  ارزيابي 

حفظ و  حینآتش در در برابر  كنندهمحافظت هایمجموعه / در محصااوالت اجزاكه تعويض فرض شااده اساات   اساات.

 .خواهد شدانجام  ،فنينامه گواهيبا استفاده از مواد تحت پوشش  ،دارینگه

 است.ارانه شده  دستورالعملاين در ربوط م هایالزامات خاص در بخش

 اجزاي كمکي -2-5-5

سیاری از موارد   سب    در نظر گرفتندر ب صاالت يا چ ستم مونتاژ    هااجزای كمکي مانند ات سی ، به منظور  شده  در يک 

 مربوط به اين امر به ويژه اسااات. ضاااروری ،تولیدكنندهتش يک آ در برابر كنندهمحافظت خاص محصاااول ارزيابي يک

 .شوند آزمونبه تنهايي د نتوانمينر محصوالت بیشت اين حالت،كه در  است آتش در برابر تعیین مقاومتهای آزمون

صول  نتايج اين آزمون شده، ها فقط برای مح ستفاده  اجزای كمکيو  معتبر خواهد بود به كار گرفته    ایداربايد  مورد ا

ور ط كمکي به اجزایبنابراين بسیار مهم است كه    .به كار رفته است  هادر آزمونكه  ی باشند عملکرد هایمشخصه   همان

قابل تحقق   ،يک مرجع خاص يا عمومي شامل استفاده از   به دو روش موضوع  اين د.وفني مشخص ش  نامه گواهيدر  واضح 

 است.

، در حالي كه مرجع اسات  نوع و غیره به وسایله نام،  تولیدكننده محصاول خاص به معنای اشااره به يک  جع خاص مر

كند. مرجع معرفي مي را محصااولآن كه به طور كامل  ساااير ضااوابط اسااتيک اسااتاندارد يا  معنای ارجاع به به عمومي

ش كند كه چه ميتعیین  كنندهتأيید شود تا   رو ستفاده  شود كه اجزای كمکي    ي بايد ا صل  س كامل و  ،اطمینان حا   تدر

ص  / اربرپا از آن، مسئولیت ك  .شوند توصیف مي  مناسب در كارها،   اجزای كمکي حاصل كند كه از  اطمینان است تا   بان

 استفاده شده است.

 ارزيابي انطباق -2-0

صدور         سازی به عنوان مرجع  شهر سکن و  شش نامه گواهيمركز تحقیقات راه، م كننده در  های محافظتفني برای پو

 .نمايدبرداری، آزمون و ارزيابي اين محصوالت بر اساس اين دستورالعمل اقدام ميبه بازديد، نمونهبرابر آتش، نسبت 

مجاز است در هر زمان به علت دستیابي به اطالعات جديد و يا بر حسب پیشرفت دانش     فني نامه گواهيمرجع صدور  

 دام نمايد.نسبت به تغییر و به روز كردن اين دستورالعمل اق غیرهفني، امکانات و

شامل كنترل  فنينامه گواهيمرجع صدور  ها و ارزيابي انطباق به عمل آمده توسط  مجموعه كنترل های داخلي  در كل 

نترل  ك تأيیدنظارت مسااتمر، ارزيابي و های اولیه محصااول، بازرسااي اولیه كارخانه و كنترل تولید آن، تولیدكننده، آزمون

 باشد.دهي ميفني و مستندسازی و گزارشنامه گواهيامل در دوره اعتبار های كبا انجام آزمون تولید كارخانه
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ساااازی شاااود. تعدادی از جزنیات طراحي مطابق  شااافاف فنينامه گواهيهر گونه اطالعات اضاااافي محرمانه بايد در 

را جزو  فني آنهانامه گواهيداشااته شااود به شاارطي كه مرجع صاادور  ، ممکن اساات محرمانه نگهتولیدكنندهدرخواساات 

 اطالعات ضروری مربوط به كاربرد صحیح محصول و ارزيابي انطباق، تلقي نکند.

 های كنترل تولید كارخانه، توصیف شود.فرآيند اصلي تولید بايد با جزنیات كافي به منظور پشتیباني روش

 تواند شامل موارد زير باشد:مشخصات محصول و مصالح، مي

 های تولید(؛رواداریهای دقیق )شامل نقشه  -

 مشخصات مصالح خام ورودی؛  -

 های مناسب؛المللي معتبر يا ويژگيدهي به استانداردهای ملي ايران و يا بینارجاع  -

 ساير اطالعات فني الزم.  -

 فني بايد شامل جزنیات نصب و اجرا باشد.نامه گواهيمدرک 

 محصول بايد مشخص شود. دارینگهنحوه تعمیر و 

 تولیدكننده در اين خصوص به طور اهم به شرح زير است: وظايف

 كنترل كیفي تولید در كارخانه؛ -3

 های گرفته شده از كارخانه توسط تولیدكننده مطابق با يک الگوی آزمون تعیین شده؛های اولیه از نمونهآزمون -2

شاده توساط   انتخاب  ضاوابط ، الزامات و اجزاهمه بايد دارای سایساتم دانمي كنترل محصاول باشاد.      تولیدكننده -7

درج   ها،آزمونالگوی  ثبت شااده مطابق بانتايج  در يک قالب و روند منظم به همراهند مای نظامبايد به شاایوه تولیدكننده

 .استفني نامه گواهيضوابط  با منطبقبايد اطمینان حاصل شود كه محصول  ،اين سیستم كنترل تولیدشود. با 

باشاند )و يا جهت آن اقدام    INSO-ISO 9333تولیدكنندگان بايد دارای يک سایساتم مديريت كیفیت مطابق با    -3

طه در         مات مربو كه الزا ند(  ماي مه   گواهين ته،   فنينا طابق           تأمین را در بر گرف نه، م خا كار ید  مات كنترل تول نده الزا كن

 دستورالعمل باشد.

.  اشندب واجد شرايطو  آموزش ديده به اندازه كافي ،كار و حفظ تجهیزات رایبايد ، بيند تولیدآفردرگیر در  كاركنان -3

بايد مستند شود. همه فرآيندها و مراحل تولید   موارد و اينبازديد و تعمیر شده آالت و تجهیزات بايد به طور منظم ماشین

 .دونبايد در فواصل منظم ثبت ش

 ارانه  و انبار خام تا    يا  خريد يا تحويل مواد اولیه     شاااامل يند تولید   آفر بايد مساااتندات قابل رديابي از      تولیدكننده    -6

 .نمايد دارینگهرا  نهايي محصوالت

و  هشد  جدا ،بايد از محصوالت منطبق  ندمنطبق نیست  ،فنينامه گواهيدر  مشخص شده  كه با الزامات  يمحصوالت  -3

شوند.   صول بايد  تولیدكنندهعالمت زده  ش تولید برای جلوگیری از  اقداماتي و ثبت كردهغیرقابل قبول را  مح اين نوع تر بی

 .اقدامات الزم صورت گیردنیز بايد مستند شود و  بیروني هایشکايتمحصوالت، انجام دهد. 
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بايد اطمینان حاصل    كندمجموعه ميمحصول يا  يک  مواد اولیه يا يک جزء ازاقدام به خريد  كه تولیدكننده زماني -3

 های مورد نظر، منطبق باشد.ويژگيبا  و اجزا مواد هایهمشخصكه  نمايد

  ،مشخص  زماني در فواصل گیری اقدام نمايد. تجهیزات بايد تولیدكننده بايد نسبت به كالیبراسیون تجهیزات اندازه   -9

 .باشدمشخص بايد كالیبراسیون مورد استفاده برای استاندارد شوند.  تأيیديا  شده كالیبره

صول خود فراهم كند. احتیاط      تولیدكننده -33 صب و اجرا برای مح سب ن ستورالعمل منا های الزم  بايد يک راهنما و د

 های الزم برای آنها ارانه گردد.ها و مجريان مورد توجه قرار گیرد و آموزشبايد با توجه به میزان آموزش نصاب

صوالتي كه در     -33 شکاری بايد بین اجزا و مح شده       نامه گواهيتمايز آ شده و آنهايي كه ارزيابي ن شش داده  فني پو

صورت گیرد. بايد در     ست،  ست.       نامه گواهيا شده ا صول برای چه كاربردهايي، ارزيابي  شود كه مح ه نامگواهيفني بیان 

  .اند، استفاده شودفني ارزيابي نشدهنامه گواهيفني نبايد برای ساير محصوالت تولیدكننده كه در حوزه 

  





 

 

 

 

 

 فصل سوم

نامه فنی ارزیابی و صدور گواهی

های معدنی برای اندودها و پوشش
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 دامنه كاربرد -3-0

صي                 صا ضوابط اخت صل برای  شود. اين ف ستفاده  صل دوم ا شده در ف صل بايد همراه با كلیات ذكر   اندودها و»اين ف

شش  شامل   «كننده در برابر آتشهای معدني محافظتپو شده و  صطالحات و تعاريف، روش  تهیه  سايي،     تأيیدهای ا شنا و 

 باشد.اندودها و ساير الزامات ميبندی طبقه یمعیارها

تن، چوب زيركار فوالد، ب مصااالح كننده در برابر آتش بر رویهای محافظتاين دسااتورالعمل برای اندودها و پوشااش

صوالت چوبي تخته    شامل مح صالح بنايي و تخته ) شامل مثالً انواع تخته ای(، م سیم(    ها ) سیلیکات كل ابل  قهای گچي و 

 استفاده است.

 هاها و سیستمها، انواع محصوالت، مجموعهبنديدسته -3-2

 كلیات -3-2-0

 بندی نمود:ت زير تقسیمتوان به طور كلي به صوركننده در برابر آتش را ميمحصوالت محافظت

 كننده( برای محافظت در برابر آتش اعضای فوالدی؛زا )پفهای واكنشپوشش -

 های معدني؛پوششاندودها و  -

 كننده در برابر آتش.ها و صفحات محافظتتخته -

صي            ضوابط اختصا شد. در اين ويرايش از اين دستورالعمل تنها  كلیات ارزيابي تمام اين محصوالت در فصل دوم ارانه 

كننده و زای پفهای واكنشهای معدني پاشاااشاااي ارانه شاااده و ضاااوابط مربوط به رنگ پوشاااشاندودها و  مربوط به  

 ا مجلدات بعدی ارانه خواهد شد.ها و صفحات مقاوم در برابر آتش در ويرايش يهای تختهمجموعه

 هاي كاربرد با توجه به شرايط محیطيبنديطبقه -3-2-2

شده در بند        بندیطبقه شخص  صول كلي م ساس ا شرايط محیطي، بر ا شد.   مي 3-2-2های كاربرد در ارتباط با نوع  با

 باشند:های كاربرد به شرح زير ميبندیاين طبقه

 دني پاششي، مورد نظر برای تمام شرايط )داخلي، نیمه در معرض و در معرض(؛های معپوششاندودها و : Xنوع  -

های معدني پاششي، مورد نظر برای شرايط داخلي و نیمه در معرض. نیمه در معرض شامل  پوشش اندودها و : Yنوع  -

راء بنفش قرار  ، ولي بدون در معرض باران قرار گرفتن و در معرض محدود اشااعه ماوساالساایوسدماهای زير صاافر درجه 

 گیرد(؛گرفتن )اما اثر در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گرفتن، مورد ارزيابي قرار نمي

، %33 های معدني پاششي، مورد نظر برای شرايط داخلي با رطوبت نسبي برابر يا بیشتر از      پوشش اندودها و : 1Zنوع  -

 ؛سلسیوسبه استثنای دماهای زير صفر درجه 
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ها، مورد نظر برای شااارايط داخلي به اساااتثنای دماهای زير صااافر درجه         یاندودها و مجموعه اندودكار     : 2Zنوع  -

 .%33، با رطوبت نسبي كمتر از سلسیوس

سااازند. محصااوالتي كه   كنند، الزامات همه ديگر انواع را نیز برآورده ميرا برآورده مي Xمحصااوالتي كه الزامات نوع 

صوالتي كه الزامات نوع    را برآورده مي 2Zو  1Zكنند نیز الزامات انواع را برآورده مي Yالزامات نوع    1Zسازند. همچنین مح

 سازند.را برآورده مي 2Zكنند، الزامات نوع را برآورده مي

 ارانه شده است. 6-3-3-6-7تا  2-3-3-6-7های كاربرد در بندهای بندیالزامات مربوط برای استخراج دسته

  قبل از ،ساااخت ممکن اساات فرآيند ولي شااوند،در نظر گرفته مي داخلي تاً تنها برای كاربردهایاگرچه اندودها عمد

سته خارجي   اينکه شود، منجر به در معرض   ساختمان  پو سته    مدتدر يک  خارجي قرار گرفتن اندودشرايط   تکمیل و ب

شد نهايي  شرايط كاربرد از  ترسخت تواند ساخت مي  فرآيندشرايط در طول  موارد،  . در اينشود  طوالني ير ز احتماالت .با

 :شوند در نظر گرفته مشکالت،جلوگیری از برای بايد 

كننده در   تولید  های دساااتورالعمل  مطابق با   ،در معرضاز اندودكاری   بايد برای محافظت موقت       ایويژه ضاااوابط -3

 يا فني در نظر گرفته شود؛نامه گواهي

 يا شده باشد؛( ارزيابي Xمعرض )نوع  در هایبرای كاربرداندودكاری بايد  -2

صوالت   -7 سته ، ارزيابي مورد نظربرای مح ضي  ) Zيا نوع  Yكاربرد نوع  بندیاندود برای د پیيرش   مورد( برحسب مقت

ساس  در معرض كوتاه مدت قرار گرفتن با توجه به احتمال كنندهتأيیدمرجع  د شواه و  مدت های بلندنتايج آزمون و بر ا

 در معرضي، قرار گیرد.چنین شرايط 

ستورالعمل،  اين در  شرايط محیطي  روشد ست،   معین، ارانههای خاص آزمون يا ارزيابي برای مقاومت در برابر  شده ا  ن

صورت لزوم  ضوع  اين ،اما در  ست   مو صورت  ممکن ا سب برای     كنندهتأيیدمرجع  .شود ارزيابي  یموردبه  شواهد منا بايد 

 .فني ارانه دهدنامه گواهي دررا  اتو جزنی را به دست آورده ارزيابي

های  پوشش استفاده از  برای اندود يا پوشش معدني مورد نظر،  ممکن است   ،معرض در در معرض و نیمه هایكاربرددر 

 .هوازدگي الزم شودكمک به مقاومت در برابر  های رويه برایدرزبند يا پوشش

صول  ش  صورت به شرايط خاص محیطي بايد   در مقابل مقاومت مح شواهد   كنندهتأيیدمرجع  .ودموردی ارزيابي  بايد 

 .فني ارانه دهدنامه گواهي دررا  و جزنیات دست آوردهه را ب مناسب برای ارزيابي

 هاي كاربرد در ارتباط با اجزاي مورد محافظتبنديدسته -3-2-3

دسااتورالعمل كاربرد  مشااخص شااده اساات. اين    33تا  3به صااورت انواع  2-2-2های كاربرد در بند بندیدسااته

 گچي به وسیله اندود پايه گچي است.شامل محافظت تخته  3دهد. نوع پوشش مي 33تا  3ها را در انواع اندودكاری
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 فرضیات -3-2-0

ستورالعمل ارزيابي در اين های آزمون و روش، ضوابط  شده ، يا د ساس   ، برمنابع ديگر به ارجاع داده  عمر  حداقل يک ا

 و علموضعیت فعلي  بر اساس   اين ضوابط شده است.    تدويننظر  كاربرد مورد درمحصول   برای الس  23شده   فرض مفید

 .باشدمي موجودتجربه 

تخمین زده شده    يک عمر مفید ، برآورده نشود، سپا  دوام هایمحصول در آزمون  بخش برایرضايت  اگر يک عملکرد

مقاومت خمشي و   ،مثال برایشناسايي )   / رساني خدمت هایاز آزمون مناسب اساس يک ارزيابي   ممکن است بر  ،سال  33

 شواهد . شود  نسبت داده ، 2Zكاربرد  بندیدسته فقط برای ، ولي (اتصال  / چسبندگي  مقاومت ،فشاری و در صورت امکان  

 نیز ممکن است در نظر گرفته شود. كاربرد واقعي شرايطاضافي از محصول در 

 اصطالحات -3-3

 اختصارات معمولصطالحات و ا -3-3-0

 ارانه شده است. 7-2در بخش  اصطالحات و اختصارات معمول

باشد مگر آنکه طور ديگری در متن مشخص    در اين راهنما، اصطالح محصول به معنای محصول و يا مجموعه آن، مي   

 شده باشد.

 اصطالحات و اختصارات تخصصي -3-3-2

صارات تخصصي زير نیز بايد       7-2شده در بخش  برای اهداف اين دستورالعمل، عالوه بر موارد ارانه   صطالحات و اخت ، ا

 رود:به كار 

 كشي شده(:كننده در برابر آتش پاششي يا مالهاندودكاری )مواد محافظت

 محصول به كار رفته برای محافظت در برابر آتش، فقط عبارت است از:

سنگدانه       -3 شده با يک يا چند نوع  سیماني مخلوط  سباننده گچي يا  شش مي  چ صول   و يا الیاف كه پا  شود. اين مح

 شود.برای تولید يک دوغاب و پاشش به صورت تر، با آب مخلوط مي

سنگدانه مخلوط       -2 سباننده، پركننده يا  شم معدني كه با يک چ شش مي   پ صورت       شده و پا صول به  شود. اين مح

کن است شامل قسمتي از مخلوط خشک در      شود. ماده چسباننده مم  خشک پاشیده شده و در سر نازل با آب مخلوط مي    

 داخل كیسه بوده يا همراه با آب در سر نازل به مخلوط خشک اضافه شود.

چسااباننده گچي يا ساایماني مخلوط شااده با يک يا چند نوع ساانگدانه و يا الیاف، به طوری كه برای مطابقت با    -7

 شود.راهم ميكشي فدوغابي با غلظت مناسبي برای ماله پروفیل زيركار، ماده
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در باال، ولي اجرا شااده با ماله و با غلظتي مخلوط شااده اساات كه امکان    7تا  3مصااالح معرفي شااده در بندهای  -3

 نمايد.گیری( از اين مصالح را فراهم ميپوشش سطوح كوچک )لکه

ا شده، خشک شده و    های اجرمورد استفاده در اين دستورالعمل، اشاره به مصالح در همه حالت     «اندودكاری»اصطالح  

 سخت شده دارد.

 اتصاالت مکانیکي:

 اتصاالت مکانیکي، اجزايي برای درگیر كردن اندودكاری به سطح زيركار يا مسلح كردن آن هستند.

درساات  متر میلي 23تا  33 ، معموالً به اندازهكوچک نساابتاً هایكه از سااوراخفلز جنا مش از درگیركننده:  مش -

ست و امکان مقداری     سطح زيركار ايجاد        نفوذشده ا صل به  صالح را فراهم كرده تا يک درگیری خوب در مجاور يا مت م

شده   : آن عبارتند از معمول انواعشود.   سط  شده كنگره   ، رابیتا فلزی منب سط  شده  ،داررابیتا فلزی منب  و مش جوش 

 .)توری مرغي( ضلعي شده شش مش بافته

درست شده است و  متر میلي 23 بزرگ، معموالً به اندازه نسبتاً  هایكه از سوراخ فلز جنا ننده: مش از كمسلح  مش -

و توری  مش جوش شااده :آن عبارتند از معمول انواع دهد.اندودكاری و بنابراين مساالح شاادن آن را مي نفوذ كاملاجازه 

 گیرد.دكاری قرار مياندودر يک سوم میاني ضخامت  كننده معموالًمسلحمش مرغي. يک 

 استفاده كنند. EN 13658-2رابیتا مانند انواع تعريف شده در انواع استاندارد  از بايد فنينامه گواهيمتقاضیان 

 

 اندودكاری

 خارجي ضخامت اندودكاری 7/3

 میاني ضخامت اندودكاری 7/3

 داخلي ضخامت اندودكاری 7/3

  سطح زيركار

 

شده    م شده يا تثبیت و خ زيركار سطح  به شده  يا پیچمیخکوب شده   جوش شده،  هایناپیوسته: پین اتصاالت فلزی   -

شر با  ستفاده برای  اندودكاری  منظور درگیر كردن بهفنری  هایگیرهبا قطر بزرگ يا  هایوا یر  مش درگ دارینگهيا مورد ا

 .كنندهمسلحكننده يا مش 

صاالت   ستفاده از      ISO 898-1 (INSO 3966) مطابق بابايد خواص مکانیکي ات صورت ا شد يا در  صل  با   هایكنندهمت

 در نظر گرفته شود. EN 3506-1 ، استاندارد (هاپیچها يا بولت) نزن زنگ یفوالد

 آستر:

 روند:های آستری، اجزايي هستند كه برای موارد زير به كار مياليه
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روی يک سطح فوالدی به طور مناسب آماده شده، اجرا    حفاظت در مقابل خوردگي: پوششي كه به طور مستقیم بر     -

 شود؛ ياشده تا محافظت در برابر خوردگي فراهم 

سیون آن ذكر نمي        - شک نبوده و در فرموال سمتي از مخلوط خ سباننده: يک جزء مايع كه ق شود و به طور  عامل چ

زک اولیه، برای اطمینان يا بهبود چساابندگي  جداگانه يا در مخلوط با اندودكاری، اسااتفاده شااده و به عنوان يک اليه نا 

 شود، به ويژه اگر هیچ اتصال مکانیکي استفاده نشده باشد.)مقاومت چسبندگي(، روی سطح زيركار اجرا مي

 ها:افزودني

شود؛ به آب يا ماده دوغابي   اين مواد اجزايي هستند كه قسمتي از مخلوط خشک نبوده و در فرموالسیون آن ذكر نمي    

شده يا روند گیرش را تند يا           تازه ق ضافه  سبندگي( ا سبندگي )مقاومت چ صول اطمینان يا بهبود چ شش برای ح بل از پا

 قرار دهد. تأثیركند كند يا تخلخل را تحت 

 مجموعه اندودكاری:

  شود( و يک يا چند جزء ديگر مانند عامل چسباننده،عرضه مي اندودكاری از مخلوط خشک )معموالً در كیسه مجموعه

سلح مش  صاالت، روكش كنندهم شش درزبند  / ، ات سط دارنده      پو شده و تو شکیل  راهم  فني فنامه گواهييا مواد افزودني، ت

 شود.مي

 های درزبند:پوشش / هاروكش

اين مواد معمواًل اجزا با كاربرد خارجي از يک مجموعه اندودكاری برای زماني هساااتند كه اندودكاری نیاز به مقاومت              

ها همچنین به منظور محافظت از اندودكاری در برابر آسیب مکانیکي يا اساساً به منظور     برابر هوازدگي دارد. آناضافي در  

 شوند. اين مواد عبارتند از:اهداف تزنیني بدون مشاركت مشخص در عملکرد، ارانه مي

 هايي با ويسکوزيته كم تا داخل اندودكاری رسوخ كنند؛پوشش -

مو اجرا شااده و يک اليه درزبندكننده بر روی سااطح  ويسااکوزيته زياد كه يا پاشااش شااده يا با قلمهايي با پوشااش -

 كنند.اندودكاری ايجاد مي

 محصول:

شااده و شااامل اتصاااالت،    تأمینفني نامه گواهيمنظور از محصااول، مخلوط خشااکي اساات كه توسااط متقاضااي    

سلح  ضافه مي ها يا ديگر اجزايي كه به مخلوط خشک يا تر د كنندهم شد. مواد بازيافتي تا زماني   شوند، نمي ر محل اجرا، ا با

 كه قسمتي از ارزيابي انجام شده مطابق با اين دستورالعمل باشد، به عنوان يک جزء مخلوط خشک، قابل قبول است.

 :دارینگهعمر 

 معیني، انبار كرد. دارینگهتوان مخلوط خشک را در شرايط ، حداكثر زماني است كه ميدارینگهعمر 
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 :عمر مصرف

مورد  ، بايد آب و هرگونه مواد افزودني ديگر، حداكثر زماني اساات كه مخلوط خشااک به محض تركیب با عمر مصاارف

 اجرا شود. نهايتاًو  رفتهاستفاده قرار گ

 :(Batchبچ )

ست كامل تولید  فرايندبه معني واحد يا مقدار تولید در يک بچ  صول   ازرا  ي كه يک بچ. حجما تبديل مواد خام به مح

 .شوددهد، اندازه بچ نامیده ميتشکیل مينهايي 

 الزامات -3-0

 كننده در برابر آتش، بايد مطابق بامحافظتهای الزامات عملکردی مربوط به مناسااب بودن كاربرد اندودها و پوشااش 

 .رو برای اين خانواده از محصوالت باشدو شرايط مخصوص پیش 3-2بخش 

ستورالعمل ارزيابي در اين های آزمون و روش، ضوابط  شده ، يا د ساس   ، برمنابع ديگر به ارجاع داده  عمر  حداقل يک ا

صول   برای سال  23يا  33شده   فرض مفید ست     كاربرد مورد درمح شده ا شته  شرايط       نظر نو صول در  شرطي كه مح به 

 موجودو تجربه  علموضااعیت فعلي بر اساااس  طقرار گیرد. اين ضااواب 3-7مناسااب مطابق با بخش  دارینگهاسااتفاده و 

 .باشدمي

 : مقاومت مکانیکي و پايداري0 الزام اساسي -3-0-0

 مراجعه شود. 3-2به جدول 

 سوزي: ايمني در آتش2 الزام اساسي -3-0-2

 مراجعه شود. 3-2به جدول 

 : بهداشت، سالمتي و محیط زيست3 الزام اساسي -3-0-3

 مراجعه شود. 3-2به جدول 

 نفوذپذيري بخار آب -3-0-3-0

 مراجعه شود. 2-3-3-7به بند 
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 برداري: ايمني در حین بهره0 الزام اساسي -3-0-0

 مقاومت مکانیکي و پايداري -3-0-0-0

 مراجعه شود. 2به فصل 

 جابجايي / مقاومت در مقابل ضربه -3-0-0-2

 مراجعه شود. 2به فصل 

 بايد به كار رود. ISO 7892 (INSO 11272)اگر اين ويژگي مربوط به يک عضو قانم است، 

 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( -3-0-0-3

 مراجعه شود. 2به فصل 

ای به سطوح زيركار بچسبد كه سیستم دارای عملکرد محافظتي مورد      كننده در برابر آتش بايد به گونهاندود محافظت

 باشد.نیاز در برابر آتش 

 دهي مرتبط استهای سروياو جنبه 2 الزام اساسياين الزام همچنین با ساير الزامات به ويژه 

 : محافظت در برابر صوت5 الزام اساسي -3-0-5

 مراجعه شود. 3-2به جدول 

 جويي در مصرف انرژي و حفظ گرما: صرفه6 الزام اساسي -3-0-6

 مراجعه شود. 3-2به جدول 

 رساني و شناساييوام، خدمتهاي دجنبه -3-0-5

 دوام -3-0-5-0

كننده  محافظت هایاندودكاری اجزاءاما مواد و  تخريب ممکن است بر اثر عوامل فیزيکي، بیولوژيکي يا شیمیايي باشد.   

عملکرد   بر رویتوجهي  قابل تأثیرای كه آساایب ببینند به گونه ،فرض شااده خود عمر مفیددر برابر آتش نبايد در طول 

در  . سوزی، ايجاد شودآتش مقابل در محافظتي اثرات، به ويژه 6تا  2 ضروری الزاماتتمام  برآورده كردن از نظروالت محص

  بايد آن های، روش و دامنه تعمیر آساایب همراه با محدوديتهاويژگي، كردتعمیر را بتوان  آساایب فیزيکيصااورتي كه 

 مشخص شود.
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 محیطيرفتار تحت شرايط مختلف   -3-0-5-0-0

شرايط  محافظت اندودكاریاگر  ستفاده مي   كننده در برابر آتش در  شده آن ا در برابر حريق  رفتارشود،  كاربرد تعیین 

ضي  .كندتوجهي  تغییر قابل عمر مفید آن،بايد در طول ن اندود ابق با مط اندودكاریدوام مدعي بايد فني نامه گواهي متقا

 باشد. 2-2-7بند  كاربرد در هایبندیدستهيکي از 

 مقاومت در برابر خوردگي -3-0-5-0-2

اندودكاری نبايد با ساااطح )ساااطوح( زيركار مورد نظر خود، واكنش منفي دهد و در جای الزم، يک آساااتر به منظور  

 محافظت در برابر خوردگي سطح زيركار، اجرا شود.

 مقاومت در مقابل مواد شیمیايي -3-0-5-0-3

مواد شیمیايي قرار بگیرد. برای مناطق معیني از كاربرد كه    تأثیركننده در برابر آتش ممکن است تحت  اندود محافظت

ر  د گسترده مقاومت  های بیشتری ممکن است، الزم شود.   اندودكاری ممکن است در معرض مواد شیمیايي باشد، بررسي     

 ني بستگي دارد.فنامه گواهيشیمیايي، به ادعاهای متقاضي  مقابل مواد

 رسانيخدمت -3-0-5-2

 مراجعه شود. 3-3-2به بخش 

 شناسايي -3-0-5-3

 مراجعه شود. 2به فصل 

بر قابلیت برآورده كردن   تأثیركننده در برابر آتش بايد بر اساااس خواصااي كه دارای مواد و اجزای اندودكاری محافظت

 الزامات ضروری، هستند، قابل شناسايي باشند.

  7-3-3-7های فهرست شده در بند   ها و خواص محصول به منظور اهداف شناسايي بايد مطابق آزمون   هتعیین مشخص  

 صورت گیرد.

 هاي خاص ارزيابيروش -3-5

 كلیات - 3-5-0

های مختلف عملکرد محصااول در رابطه با الزامات مورد  برای تعیین جنبه مورد اسااتفاده تأيید هایبه روش بخشاين 

بخش  شده در ارانه تأيید هایروش .كندمي اشاره  و غیره( اجرا ، دانش مهندسي، تجربه هاون)محاسبه، آزم  كارهانیاز برای 

 (.توجه شود 3-7 جدولبه ) است اصالح يا مشخص شده جاهايي كه در ادامه،، به جز شوداعمال مي 2-3
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 ارتباط بین بند دستورالعمل در مورد عملکرد محصول و بند آن در مورد روش ارزيابي -0-3جدول 

 در خصوص عملکرد محصول راهنما پاراگراف رديف
 هاي محصولمشخصه تأيیددر خصوص روش  راهنما پاراگراف

 ها و اتصاالت(اندودكاري )اندودكاري

 اين محصوالتغیر مرتبط با  مقاومت مکانیکي و پايداری 7-3-3 3

 واكنش در برابر آتش 3-7-3-7 سوزیايمني در آتش 7-3-2 2

 مقاومت در برابر آتش 7-3-7-2

 يا آزاد شدن مواد خطرناکمقدار و  3-3-3-7 بهداشت، سالمت و محیط زيست 7-3-7 7

 نفوذپیيری بخار آب 7-3-3-2

 رسانيخدمت 2-3-3-7 یبرداربهره ینحايمني در  7-3-3 3

 مقاومت مکانیکي وپايداری 3-2-3-3-7 مقاومت مکانیکي و پايداری 7-3-3-3

 ييجابجا / مقاومت در برابر ضربه 2-2-3-3-7 جابجايي / مقاومت در برابر ضربه 7-3-3-2

 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( 6-2-3-3-7 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( 7-3-3-7

 به فصل دوم توجه شود. -6-3-7 محافظت در برابر صوت 7-3-3 3

 توجه شود. فصل دومبه  -3-3-7 جوی در مصرف انرژی و حفظ گرماصرفه 7-3-6 6

 عايق حرارتي 7-3-3-3

 معدنيها با پايه پشم روش برای اندودكاری 7-3-3-3-3

 معدنيها به غیر از انواع پايه پشم روش برای اندودكاری 7-3-3-3-2

 رساني و شناساييدوام، خدمتی هاجنبه 7-3-3 3

 دوام 7-3-3-3

 دوام 7-3-3-3

 كلیات 7-3-3-3-3

 مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش 7-3-3-3-2

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از گرما و باران 7-3-3-3-7

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از رطوبت باال 7-3-3-3-3

 تخريب ناشي از گرما و سرما مقاومت در برابر 7-3-3-3-3

های يخ زدن و آب مقاومت در برابر تخريب ناشي از سیکل 7-3-3-3-6

 شدن

 ندودكاریامقاومت در برابر خوردگي زيركار فوالدی در اثر 7-3-3-3-3

 مقاومت در برابر خوردگي اتصاالت در اثر اندودكاری 7-3-3-3-3

 رساني، به فصل دوم توجه شود.خدمت 2-3-3-7 رسانيخدمت 7-3-3-2

 يداریو پا یکيمقاومت مکان 7-3-3-2-3

 جابجايي / مقاومت در برابر ضربه 7-3-3-2-2

 هوا ياناز جر يناش يشفرسا 7-3-3-2-7

 نفوذپیيری بخار آب 7-3-3-2-3

 جیب آب 7-3-3-2-3

 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( 7-3-3-2-6

 شناسايي 7-3-3-7 شناسايي 7-3-3-7
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 هابرداري و آزمونهنمونه -3-5-1-0

صورت امکان، نمونه  ش ( انبارتولید )تولید،  محل ازبايد  يهتأيید های مربوط بهمحصول برای تمام آزمون  هایدر   تبردا

 .يه باشدتأيیدپوشش مورد نظر برای صدور و بايد نماينده  ودش

بخش  به صااورت اطمینانيک محموله زمان و از  يکبايد در به منظور آزمون،  محصااول يک های متعلق بههمه نمونه

ل  اگر به داليباشد.  گواهي انطباق معتبر به منظوراولیه  ارزيابيبرای  يهتأيید هاینتايج آزمونای كه برداشت شود، به گونه  

شد زمان غیرممکن  يکدر  بردارینمونه اجرايي، شت های تمام نمونه از اينکه اطمینان برای ، بايدبا  و اجزادارای شده   بردا

سان  شود   تركیب يک ستند، اقدامات الزم انجام  ست  كنندهتأيیدمرحله آخر، مرجع در  .ي ه   اقدامات به مربوط مدارک الزم ا

 (.توجه شود 3-7به بخش )را تهیه كند  انطباق گواهي به منظور انجام شده

  نامهگواهياجرای متقاضي زمان و مطابق با روش  يکبايد تا آنجا كه ممکن است در  يهتأيیدهای برای آزمون هاآزمونه

ها آزمونه. به طور همزمان، برسد ه حداقل ها، بسازی آزمونه ناشي از تغییرات در آماده  هایتفاوتسازی شوند تا   فني، آماده

شو  آتش  در برابرعملکرد  امواد ب هایمشخصه  ارتباط  علتبه  كار اين (.مطابق روش زيرد )نبرای تعیین چگالي بايد آماده 

 باشد.مي

 واقعي تعیین شود. هاینمونهگیری اندازه باممکن است  چگالي متناوباً

 :چگالي

ضیان   در اغلب موارد، شش    بايدفني نامه گواهيمتقا شامل پا سطوح بزرگ( و   اندودكاری خود را به هر دو روش اجرا  (

يا  د نمايمشخص  اجرا را روش فني نامه گواهيبنابراين جز در حالتي كه متقاضي  . معرفي كنند )سطوح كوچک(  كشي ماله

و انجام شوند  كشيمالهروش پاشش و  اجرا شده به هر دو هماد ر رویبايد ب هاون، آزمشود تعیینتری اجرای پیچیدهروش 

ها برای اندودكاری     های آن رواداریو  مقادير چگالي   بايد  فني نامه   گواهي. در گیری شاااودبايد اندازه    حالت،   چگالي هر دو 

 های اجرا هم بايد معرفي شوند(.كشي ارانه شود )همچنین روشاجرا شده به هر دو روش پاشش و ماله

سب  روشبا چگالي بايد  شود.  ،تحت ارزيابي اندودكاریبه نوع  با توجههای منا  ارانه روش چگالي،برای ارزيابي  تعیین 

 .مورد استفاده قرار گیرد بايدفصل چهارم در صورت امکان  شده در

آتش باشااد. اگر   هایزمونآ های مربوط بهآزمونه مقدار متوسااط ±33% در محدودهالزم اساات ها مونهآزچگالي تمام 

شده،   اين رواداریخارج از  شده  گیریاندازه هایچگالي شخص  شند  های م ضافي بايد ب های ون، آزمبا ارزيابي طیف  رایا

 شود. فني ذكرنامه گواهي در شده وتر چگالي انجام گسترده

شده همراه    ذكرچگالي  ست   شود مقداری رواداری آن، فرض ميبا شده برای اندودكاری اجرا  اعالم   عملکردهایكه ا

 معتبر هستند.بر اساس آن  ،مقاومت در برابر آتش شامل فنينامه گواهي شده در

فني مطابق با سااااير نامه گواهي ممکن اسااات در ،آن رواداریبا  همراه چگالي برایاين، مقدار اعالم شاااده  عالوه بر

يا ساااير   EN 1015-6 ،EN 1015-10 (INSO 9150-10) (INSO 9150-6)ود )برحسااب مقتضااي، مشااخص شاا ها،روش
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 33قدار متوساااط بايد بر اسااااس حداقل توانند برای تعیین چگالي اعالم شاااده، به كار روند. در اين حالت مها ميروش

 گیری تعیین شود(.اندازه

قادير  رود. مهمچنین بايد به منظور اهداف شناسايي و كنترل تولید كارخانه به كار  چگالي برای اعالم شده روش توافق

-3-3-7كه در بند های میداني باشد، همان طور  ونبرای آزم هاييچگالي نیز ممکن است به عنوان معیار  برای اعالم شده 

 ارجاع داده شده است. 3

 :ضخامت

گیری  هانداز مترمیلي يکقطر ها بايد با استفاده از يک میله يا مته به  مونهآزتمام  شده برای  تفس  اندودكاریضخامت  

نه ار آزموزيركسطح  ماده شده تا آنجا كه نوک آن با   داخل بايدگیری وضعیت اندازه در هر  میله يا متهكه به طوری  شود، 

 33 قطر تقريبيبه  یيک صااافحه مدور فوالد يا مته بايد ، در باالی میلهساااطحتراز برای تعیین دقیق تماس پیدا كند. 

 ، موجود باشد.مترمیلي 73حداقل  و مترمیلي

 ترموكوپلمتر دور از هر میلي 333 تا 33، بین نزديکيبايد در  آزمونهمقاومت در برابر آتش، ضخامت   هایآزمون برای

 .گیری شودجرا شده، اندازها كننده در برابر آتشمحافظت، زير سیستم متصل شده به سطح زيركار

سطح آزمون  ،هندسي از نظر  يکنواخت بايد به طور هاگیریها، اندازهمونهآز ساير برای  شود  توزيع هبر روی  ما  ، او انجام 

 باشد.مي 33 ه، برابرگیری در هر آزمونحداقل تعداد اندازهاشد. ب قابل ديد گیری هر ضخامت كوچکتربايد شامل اندازه

، مقدار متوسط  حالت. در اين انحراف داشته باشدكل سطح آن  رویتوسط مقدار م %23از  تربايد بیشن هضخامت آزمون

شود   كاربرد ارزيابي، هایبايد در ارزيابي نتايج و محدوديت ستفاده  شد  وجود د انحراف %23اگر بیش از . ا شته با ، حداكثر  ا

 بايد در ارزيابي استفاده شود. شده ضخامت ثبت

ان  هم فني باشد نامه گواهيمتقاضي   شده توسط   اعالم يسطح منعکا كننده شرايط  بايد  هامونهآزبرای  زيركارسطح  

 .مشخص شده است ،محصول های اجراييدستورالعمل كه در طور

استاندارد زير برای   مشخص شده باشد كه در اين صورت سطوح زيركار     ، طور ديگری يک آزمون خاصبرای  مگر اينکه

 :قرار گیرداستفاده بايد مورد  هاآزمون

  حداقل  و  مترمیلي 333متر در میلي 333اندازه اسااامي  ، با  S185به جز   EN 10025در  Sمطابق با نوع   فوالد الف( 

 .مترمیلي 3ضخامت 

 شود.اعمال  EN ISO 1461يا  EN ISO 1460د، شواستفاده مي طح زيركارسفوالد گالوانیزه به عنوان در جايي كه 

 متر.میلي 33اسمي  و ضخامت مترمیلي 333در  مترمیلي 733با حداقل اندازه  ،EN 1323مطابق با  ب( بتن

، با  EN 312:2010 (INSO 9044)های نئوپان مطابق با     های چوبي )همچنین پوشاااش چوبي توپر( و تخته  پ( پانل  

 متر.( میلي23±2) متر و ضخامتمیلي 333در  مترمیلي 333و اندازه اسمي ( 3kg/m333 ±33)%چگالي 

 هايي كه در بند پ ذكر شده، نوع خاص تخته بايد استفاده شود.ها به غیر از آنت( برای ساير تخته
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 اثرات خشک شدن  -3-5-0-2

با حفظ  و  آوری شااودعملو  شااده سااخت، خوردگييا ترک شاادگيجمعحداقل اندودكاری اجرا شااده، با اساات  الزم

برای  شاااده آماده  های آزمونه  .نشاااودهای قابل توجهي    خوردگيترک دچار  خود مفید  عمردر طول  اش،ابعادی پايداری   

شده   های آزمون شاره  برای ارزيابي  توان مي را آتش هایمونآز همچنینو  2-2-2-3-3-7و  3-2-2-3-3-7های در بند ا

 قرار داد. استفادهات خشک شدن اندودكاری مورد اثر

شک   دلیلمويي كه به  هایترک سعه  شدن خ ست كه نتايج مطلوب در آزمون    اند،يافته تو شرطي قابل قبول ا های به 

ضور اين ترک  شود.   آتش با وجود ح صل  شي از   خوردگيترک و شدگي جمع بايدها، حا شدن     نا سخت  شدن و  شک  را  خ

 قرار داد. مورد مشاهده و توجه

  بايد در موضاااوع اين .هساااتندقابل قبول  وجود دارد، آتش قبل از آزمون هاآزمونه ها تا اندازه و مقداری كه درترک

 .دوبیان شواضح  صورتبه  فنينامه گواهي

 نو شرايط آزمو هاتثبیت شرايط آزمونه -3-5-0-3

 آوری شوند.جرا و كامالً عملافني، نامه گواهيهای متقاضي العملدستور مطابق بايد اندودكاری هایهآزمون

  ه بايدشد  تهیه هایه، آزمونشده باشد   مشخص ارجاع داده شده،  روش آزمون يک در سازی  وقتي كه نحوه آمادهبه جز 

سیوس   درجه  27±2دمای  در سبي  سل صد،  33±3 و رطوبت ن يا تا زماني كه   شوند  دارینگه روز 23حداقل به مدت  در

درصد اختالف داشته  3كمتر از  ه،ساعت 23در طي يک دوره متوالي جرم گیری ، يعني تا زماني كه دو اندازهشود جرم ثابت

 باشند.

 درصد باشد. (33±23) و رطوبت نسبي درجه سلسیوس (23±33)دمای  دارای بايد يشرايط آزمايشگاه

 روش ارزيابي -3-5-0-0

شکل از         شامل يک مجموعه مت صول  صورتي كه مح ستر و يک يا چند اليه     در  شک اندود و يک يا چند آ مخلوط خ

ها، اتصاااالت  كنندهها، مساالحباشااد، ارزيابي بايد متناسااب با اين موضااوع در نظر گرفته شااود. آسااترها، روكشروكش مي

صول عام يا       مکانیکي و افزودني سیله يک مح سیله نام تجاری و نوع( يا عام )به و ست به طور خاص )به و يک   ها، ممکن ا

شوند. اجزای مجموعه     شخص  سترها( م شاره قرار مي    خانواده متداول در حالت آ شخص مورد ا شه به طور م گیرند.  ها همی

ساير اجزا، خاص يا عام، بايد در   ستاندارد ملي،    نامه گواهيهمه  ضوابط فني موجود )برای مثال ا ا  ي اروپاييفني مطابق با 

شخص           فني( يا در موارد غیرعملي، بنامه گواهي صالح، م صي مانند ابعاد فیزيکي و عملکرد م صا صیات اخت صو شاره به خ ا ا

 تواند صورت گیرد.های متداول ميشوند. در حالت آسترها، زماني كه از نوع خاصي نیستند، ارجاع به خانواده
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ين صورت الزم   شوند، دارای آستر هستند. در ا   در بسیاری از حاالت، اعضای فوالدی كه در محل اجرا تحويل داده مي  

ضوابط در بخش           ست. برای اين حالت،  سازگار ا ستر با اندودكاری  صل كند كه آ ست كاربر اندودكاری اطمینان حا  3-7ا

 ارانه شده است.

 اگر اندودكاری با يا بدون آستر)ها( قابل اجرا است، هر دو حالت بايد ارزيابي شود.

 ارزيابي آستر )پرايمر(  -3-5-0-5

 چسباننده )پرايمر( فراهم شده براي ايجاد پیوند براي اندودكاري عوامل -3-5-0-5-0

های  اگر مورد نظر است كه سیستم اندودكاری با يک يا چند عامل چسباننده يا پرايمر مشخص استفاده شود، ارزيابي        

صورت گیرد. اگر اين عامل )         سباننده(  ستفاده از عامل يا عوامل چ ستم )يعني با ا سی سبانند الزم بايد بر روی  ه  عوامل( چ

های الزم در كارخانه نیز بر روی فني ذكر شده و كنترل نامه گواهيمشخص جزني از مجموعه اندودكاری هستند، بايد در   

 آنها صورت گیرد.

 آسترهاي محافظ در برابر خوردگي، ويژه يا عمومي -3-5-0-5-2

 دارد: انواع عمومي يا آسترهای ويژه.فني وجود نامه گواهيدو گزينه برای ارزيابي و پوشش آسترها در 

ارانه شده است. فقط يک آستر از      2-7ها، در جدول ترين انواع آستر به كار رفته با محدوده ضخامت اسمي آن   معمول

شده در جدول      قرار مي آزمونيک خانواده تحت  ست  سترهايي كه در انواع عمومي فهر شده  2-7گیرد و انواع آ اند،  ارانه ن

ست   9-رزيابي جداگانه مطابق بند تبايد تحت ا ستر بر روی فوالد بدون روكش،   -7از پیو  آزمونت قرار گیرند. اگر يک آ

شود، يک ارزيابي جداگانه بر روی فوالد گالوانیزه بايد           ستفاده  ست كه بر روی فوالد گالوانیزه ا شد ولي مورد نظر ا شده با

 درصد ضخامت آزمون شده باشد. 33از  انجام شود. در اين صورت حداكثر ضخامت نبايد بیشتر

 فني مشخص كند كه موادنامه گواهيهر گروه آستر متداول، بايد به طور جداگانه ارزيابي شود. در صورتي كه متقاضي 

شوند، هر دو بايد مورد       ستفاده  ست ا قرار گیرند. مواد بدون حالل بايد   آزمونبا هر دو گروه پايه آب و پايه حالل ممکن ا

 بندی شوند.ن گروه معادل حامل حالل دستهدر هما
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 انوع آسترهاي متداول -2-3جدول 

 نوع آستر

افزايش مجاز از  -حداكثر ضخامت قابل قبول

شده )درصد( )رواداري منفي  آزمونضخامت 

 مجاز نیست(

 +33 آكريلیک

 +33 متوسط / روغن آلکید كوتاه

 +33 اپوكسي دو جزني
 اپوكسي غني شده با روی

درصد جرمي  33)دارای حدود 

 پودر فلز روی(
33+ 

 +33 سیلیکات روی

 

نامه  گواهيدر تمام موارد، ضخامت خشک آستر نبايد از حداكثر ضخامت خشک برای هر محصول كه توسط متقاضي          

 فني توصیه شده، بیشتر شود.

سازی باشد، كه اين كننده يا پیش آمادهكه آستر دارای فلز روی باشد، ممکن است نیاز به يک اليه اضافي متصل وقتي

 موضوع بايد در سیستم مورد ارزيابي، لحاظ شود.

يه عمومي به ساااير آسااترها در همان گروه محدود  تأيیدوقتي كه يک آسااتر از يک گروه عمومي، آزمون شااده باشااد، 

شده در جدول        مي ضخامت كمتر از حد مجاز ارانه  شرطي كه حداكثر  شد. هر  2-7شود به  ضخامت زير مقادير    با گونه 

تر نبايد كمتر از مقدار توصاایه شااده توسااط  آزمون شااده، بايد مورد پیيرش قرار گیرند به شاارطي كه ضااخامت كوچک 

شد. نامه گواهيمتقاضي   شود، آماده      فني با ستفاده ن سازی سطح بايد مشخص شده و مطابق      در صورتي كه هیچ آستری ا

 ت ارزيابي شود. -7 از پیوست 9-ت -7بند

د قبول خواههای فوالدی، برای ساير سطوح زيركار دارای تركیبات آهني، قابل آزمون سازگاری انجام شده بر روی پانل

 ت مورد ارزيابي قرار گیرد. -7از پیوست  9-ت -7نزن كه بايد به طور جداگانه مطابق بند بود، به جز فوالد زنگ

های آسترها بر اساس نوع سايي شده در باال، قرار ندارند، ممکن است در ساير خانوادههای شناآسترهايي كه در خانواده

آب( و رنگدانه )برای مثال، شاافاف يا غیرشاافاف(   / چسااباننده )برای مثال، آلکید روغني يا اپوكسااي(، حامل )آلي، حالل

 بندی شوند.گروه

مثالً   دهد،ه با روی، فوالد گالوانیزه شده را پوشش نمي  ارزيابي دوام با يک آستر از نوع آستر عمومي اپوكسي غني شد    

شده از نوع غوطه  ستر تلقي مي    فوالد گالوانیزه  شده به عنوان نوع ديگری از آ شده داغ. با فوالد گالوانیزه  ايد به شود و ب ور 

 شود.طور مجزا آزمون 

د همراه با يک آسااتر انتخاب شااده توسااط  باي 3-3-7تا  7-3-7های عنوان شااده در بندهای ارزيابي / هاتمام آزمون

فني انجام شود. اما زماني كه مورد نظر است كه اندودكاری با بیش از يک خانواده آستر، استفاده شود، نامه گواهيمتقاضي 
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مشخص شده است(، برای آسترهای       ت -7 یوست از پ 9-ت -7بند انجام يک آزمون كارايي نارسانايي )به صورتي كه در   

ضر    ضافي  ست. زماني كه آزمون ا ستر انجام مي وری ا سانايي همچنین مي   های آتش، بدون آ تواند شوند، آزمون كارايي نار

 شود. آزمونحضور آسترها، استفاده شود. فقط يک آستر از يک خانواده آستر بايد  تأثیربرای ارزيابي 

های مشابه مربوط )محدوده   برای ضخامت ها برای آسترهايي با يک نوع حامل )حامل آب يا حامل حالل( و  اين آزمون

 شده، بايد معین شود( معتبر هستند. آزمونضخامت اليه خشک كه 

  ها اسااتيي، مبنايي برای ارزيابي رفتار در ساااير آزموننارسااانادر آزمون كارايي  «قبول»فرض شااده اساات كه نتیجه 

 های مقاومت در برابر آتش، آزمون دوام(.)برای مثال، آزمون

 توجه شود. 3-3-3-6-7تا  2-3-3-6-7قبول/مردود به بندهای خصوص معیارهای در 

ست كه در اكثر حالت     شده ا ستر هستند.      ها، اعضای فوالدی كه در محل اجرا تحويل داده مي مشخص  شوند، دارای آ

اساات. برای اين  هايي، الزم اساات كاربر اندودكاری اطمینان حاصاال كند كه آسااتر با اندودكاری سااازگاردر چنین حالت

 ارانه شده است. 3-7حالت، ضوابط در بخش 

فاده  فني استنامه گواهيفني نیست، در اين حالت، نامه گواهيولي وقتي كه مشخص شود كه آستر از نوع درج شده در 

 دهد و ارزيابي اضافي بايد انجام شود.از اندودكاری مورد نظر را پوشش نمي

 اطالعات موجود -3-5-0-5-3

ست     برای شرايط، ممکن ا سیستم  ارزيابي  محصوالت موجود، در برخي  ا جايگزين بسترهای  با آ يهايعملکرد آتش در 

 انجام شود. اروپايي های ملي ايران يااستاندارد هايي غیر از موارد مشخص شده درآزمونهای موجود از استفاده از داده

های ملي  استاندارد  در شبیه به آزمون مشخص شده    بسیار  ،آتشهای جايگزين از يک آزمون مقاومت در برابر اگر داده

شد،   اروپاييايران يا  ستاندارد  یهابا داده همراهها اين دادهبا خاص،   ستر مربوط به يک آ اروپايي های ملي ايران ياآزمون ا

شبیه   اربسیجايگزين به طور خاص، در صورتي كه آزمون  استفاده شود. جايگزين آسترارزيابي برای به منظور ممکن است 

تغییر شکل و  مکانیکي، مقیاس تغییر تنش دهي،حرارت از نظر EN های ملي ايران يااستاندارد در به آزمون مشخص شده  

 .قرار گیردارزيابي مورد  تواندمي اندودكاریو عملکرد كلي سیستم  قابلیت چسبندگي ،باشد و غیره مکان

  ي باشدمقاومت در برابر آتش هایآزمون مربوط بهموجود ممکن است  آزمايشگاهيی هااين احتمال وجود دارد كه داده

شابه  كوره دقیقاًگرمادهي كه در آن رژيم  ستاندارد  آنچه كه م شده    اروپايي های ملي ايران يادر آزمون ا شخص  شد م   .، نبا

صفحه    برای سنج  ست برای اندازه  ایمثال، دما شده     دماهایگیری ممکن ا ستفاده ن شد كوره ا   های، دادهبا اين وجود .با

دهي  در همان رژيم گرما جايگزين مختلف سااترهایاگر عملکرد بین آ ،مورد اسااتفاده قرار گیرد همچنان تواندميموجود 

 ه باشد.آزمايشگاه معتبر مستقل انجام شد يک و درشده مقايسه 
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 ارزيابي روكش رويه -3-5-0-5-0

د  عملکر تأمیناين پوشش برای  مگر اينکه شوند،  انجام روكش رويهبايد بدون  2-3-3-7 مطابق با بند هاونتمامي آزم

ضروری   شرايط قرار مورد نیاز تحت  صي،  شد.   گیری خا شده، آزمون   با روكش رويه بايد اندودكاری حالتدر اين با تعیین 

 .شود

صمیم بگیرد كه كدام   كنندهتأيیدمرجع  صه   بايد ت شخ سته به  ، عملکرد از نظرها م ستند روواب عنوان   )به كش رويه ه

 .(روكش رويه باشدمستقل از  تواندمي ندگيچسب ،مثال

 ها و اتصاالت مکانیکيكنندهمسلح -3-5-1-5-5

  كنندهمگر اينکه مسلح  شوند،  يا اتصاالت مکانیکي انجام  كنندهبايد بدون مسلح  2-3-3-7 مطابق با بندها ونتمام آزم

  ودكاریاند حالت،اين  در گیری، ضروری باشند.  عملکرد مورد نیاز تحت شرايط خاص قرار  تأمینيا اتصاالت مکانیکي برای  

 .شود مشخص فنينامه گواهيبايد در  و شود آزمون، يا اتصاالت مکانیکي مشخص شده كنندهبا مسلحهمراه  بايد

سلح تعیین  صال)های( ( و يا ها)كنندهم سترها مي بدترين عملکرد در هر خانواده منجر به مکانیکي كه  ات   ايدشود، ب از آ

 گیری شود.تصمیم ،به مورد مورد به صورت فني،نامه گواهيمتقاضي و  كنندهتأيیدمرجع توسط 

 مقاومت مکانیکي و پايداري -3-5-2

 شود.مربوط به اين محصوالت نمي الزام اساسياين 

 سوزيايمني در برابر آتش -3-5-3

 نش در برابر آتشواك -3-5-3-0

 توجه شود. 2از فصل  3-2-3-2به بند 

بندی شود. در صورتي كه اندودكاری با روكش يا بدون   طبقه EN 13501-1 (INSO 8299-1)اندودكاری بايد مطابق با 

 شود. آزمونشود، هر دو وضعیت بايد آن استفاده 

 الف اين دستورالعمل ارانه شده است. -7های مربوطه، در پیوست راهنمای نصب و آرايش اتصاالت برای آزمون

 مقاومت در برابر آتش -3-5-3-2

 توجه شود. 2از فصل  2-2-3-2به بند 

مقاومت در   هایآزمون ای ازمجموعهبايد  مجموعه اندودكاری،يا  اندودكاری مربوط به فنينامه گواهي صدور يک  برای

و يا   EN 13501-2 (INSO 8299-2)با   بايد مطابق    بساااته به مورد،  شاااود و  انجام  )مطابق فصااال چهارم(   برابر آتش

EN 13501-3 ودبندی شطبقه. 
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 .دوانجام ش آستربندی جداگانه بايد برای هر نوع و طبقه آزمون

 .وجود دارد اروپاييهای نامهآنیناساس  بر اتيمحاسب هایهمچنین امکان استفاده از روش

 بهداشت، سالمت و محیط زيست -3-5-0

 مقدار و يا آزاد شدن مواد خطرناک -3-5-0-0

صدور    صورت نیاز مرجع  ستفاده از مراجع     نامه گواهيدر  شدن مواد خطرناک با ا سبت به ارزيابي مقدار و يا رها  فني ن

ي بايد ساختار شیمیايي و تركیب محصول و يا اجزای  نمايد. متقاض يست اقدام مي ز یطسازمان حفاظت مح معتبر از جمله 

صدور     صول را به مرجع  صورت كامالً محرمانه نزد  نامه گواهيمح صدور  فني ارانه دهد. اين اطالعات به  نامه گواهيمرجع 

 ماند.باقي مي فني

ستفاده از مواد بازيافت  شه بايد   يا ضوع  كه اين چونشود،   اعالمهمی شتر  هایروشتواند منجر به مي مو ارزيابي و  بی

 شود. تأيید

 نفوذپذيري بخار آب -3-5-0-2

 توجه شود. 2-3-3-7به بند 

 ايمني در كاربرد -3-5-5

 ارانه شده است. 6-2-3-3-7و  2-2-3-3-7، 3-2-3-3-7در بندهای  الزام اساسيضوابط اين 

 محافظت در برابر صدا -3-5-6

 توجه شود. 3-3-2به بند 

 در مصرف انرژي و حفظ گرما جوييصرفه -3-5-5

 بندي حرارتيعايق  -3-5-5-0

شده در جدول، به بند   شود. روش  6-3-2عالوه بر مقادير ارانه  ست برای تعیین     توجه  شده در زير ممکن ا های ارانه 

 بندی حرارتي استفاده شوند.عايق
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 ث( -3روش اندودكاري با پايه پشم معدني )پیوست   -3-5-5-0-0

 در شرايط خشک سلسیوسدرجه  01مقدار شکست الندا در     -3-5-5-0-0-0

محصااول با حد   93%(، بیانگر حداقل dry,90/90λ,10در شاارايط خشااک ) ساالساایوسدرجه  33مقدار شااکساات الندا در 

 فني ذكر شود.نامه گواهيبايد در  93اطمینان %

 (u,1fضريب تبديل رطوبت ) -3-5-5-0-0-2

 فني اعالم شود.نامه گواهيبايد در  23,50λبه  dryλ,10( برای تبديل u,1fضريب تبديل رطوبت )

 (D(23,50)λ)%51و رطوبت نسبي  سلسیوسدرجه  23النداي اعالم شده در  -3-5-5-0-0-3

 فني ذكر شود.نامه گواهيبايد در  %33سیوس و رطوبت نسبي درجه سل 27مقدار محاسبه شده الندا در 

 (u,2fه محتواي رطوبتي باال )ضريب تبديل ب -3-5-5-0-0-0

سیوس و رطوبت  درجه سل  27( در m/m( و جرم محتوای رطوبتي در جرم )u,2fضريب تبديل به محتوای رطوبتي باال ) 

 فني ارانه شود.نامه گواهي، بايد در %33سیوس و رطوبت نسبي درجه سل 27و در  %33نسبي 

شود كه در مقدار الند نامه گواهيبايد در  شده در  فني بیان  سل  27ای اعالم  سبي   درجه   تأثیر، %33سیوس و رطوبت ن

 رطوبت در نظر گرفته شده است.

 روش اندودكاري به غیر از مواد با پايه پشم معدني -3-5-5-0-2

پوشش داده نشده است بايد مطابق با يکي از دو روش     3-3-3-3-7هايي كه در بند یاندودكارتعیین هدايت حرارتي 

 زير انجام شود:

 2-2-3، بند EN 1745:2002الف( 

 تعیین شود. 7-3، بند EN 1745:2002مقدار طرح بايد مطابق با 

صول به مکان  نامه گواهيدر  شود كه كاربرد مح ستند، محدود   فني بايد بیان  هايي كه در معرض رطوبت يا هوازدگي نی

 شود.مي

شد كه   ولي در حالت ست الزم با شده الندا در    تأثیرهای معیني، ممکن ا محتوای رطوبتي باال در ارتباط با مقدار اعالم 

سیوس  درجه  27 سبي   سل ضريب تبديل به محتوای رطوبتي باال )  D(23,50)λ) %33و رطوبت ن شود. اين  ( آنگاه u,2f(، معلوم 

 بايد به عنوان يک آگاهي در نظر گرفته شود.

 های پايه پشم معدني(اندودكاری)روشي مشابه با حالت  3-3-3-3-7ب( روش مطابق با بند 
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 نفوذپذيري بخار آب - 3-5-5-2

 تعیین شود. EN 12524:2000 (INSO 11055)بندی شده در ضريب انتقال بخار آب بايد بر اساس مقادير جدول

ضي   ضريب انتقال بخار آب اعالم مي    نامه گواهيزماني كه متقا صي برای  شخ ق  كند، اين موارد بايد مطابفني، مقادير م

 قرار گیرند. آزمونيا استانداردهای مشابه اروپايي با همان اصول، مورد  EN ISO 12572 ،EN 12086 (INSO 7299)با 

 رساني و شناساييهاي مربوط به دوام، خدمتجنبه -3-5-0

 دوام -3-5-0-0

 كلیات -3-5-0-0-0

ت مکانیکي كه به عنوان بخشي از يک مجموعه   های ارزيابي زير بايد برای اندودكاری به كار رود و هر گونه اتصاال روش

سرهم     سیستم  ستفاده مي  يا  شده، ا شود، مگر اينکه آزمون  بندی  ستانداردهای ملي      شود، نیز لحاظ  ساس ا های مشابه بر ا

ساير گواهي    صول يا  شد. نیاز به انجام هر يک از         نامهمح شده با سازی انجام  شهر سکن و  های فني مركز تحقیقات راه، م

 شود.، تعیین مي7-7های زير بر اساس شرايط قرارگیری و محیطي برای محصول يا سیستم مطابق جدول آزمون

مندی  های قرار گرفته در معرض شاارايط تسااريع كننده زمانهای غیرمعرض با آزمونهدوام از مقايسااه عملکرد آزمونه

(ageingثابت مي )ارانه شااده اساات.   7-7در معرض، در جدول های مناسااب برای انواع مختلف قرارگیری شااود. آزمون

گیرد. در موارد مربوطه، آزمون ارانه شده در بند  ت، صورت مي  -7ارجاعاتي به الزامات دقیق آزمون، ارانه شده در پیوست   

های رويه ت نیز بايد برای مقايسااه كارايي نارسااانايي اندودكاری با آسااترهای اضااافي و پوشااش -7از پیوساات  9-ت -7

 انجام شود.مختلف، 

 

  



هاي معدني ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پوشتتش دستتتورالعمل 03/10/00 50

 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

 الزامات آزمون براي انواع مختلف در معرض قرار گرفتن -3-3جدول 

 هاي كاربردبنديدسته

(3-2-2) 

اشعه ماوراء 

 بنفش

 رطوبت
 آب شدن / يخ زدن )زياد/كم( دما

 رطوبت زياد باران

X 

 ،*بله

 در 7-ت -7بند 

 ت -7 یوستپ

 بله،

 3-ت -7بند 

 -7 یوستپ در

 ت

 بله،

 در 3-ت -7بند 

 ت -7- یوستپ

 بله،

 در 6-ت -7بند 

 ت-7 یوستپ

 بله،

 الف در-3-7-ت -7بند 

 ت-7 یوستپ

Y خیر خیر 

 بله،

 در 3-ت-7بند 

 ت -7 یوستپ

 بله،

 در 6-ت-7بند 

 ت -7 یوستپ

 بله،

 یوستپ ب در-3-ت-7بند 

 ت-7

1Z خیر خیر 

 بله،

 در 3-ت-7بند 

 ت-7 یوستپ

 خیر خیر

2Z خیر خیر خیر خیر خیر 

 های آلي، ضروری است.هايي از جنا تركیبات آلي يا استفاده از چسباننده يا سنگدانهها با روكشفقط برای اندودكاری* 

 

 مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش -3-5-0-0-2

شرط برای اندودكاری  شرايط محیطي نوع     اين  ست برای  شده ا ستند، الزامي     Xهايي كه ادعا  سب ه ست منا . روش ا

 ارانه شده است. ت -7 یوستاز پ 7-ت -7در بند آزمون 

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از گرما و باران -3-5-0-0-3

شرط برای اندودكاری  شرايط محیطي نوع     اين  ست برای  شده ا ست. روش      Xهايي كه ادعا  ستند، الزامي ا سب ه منا

 ت ارانه شده است. -7 یوستاز پ 3-ت -7بند  آزمون در

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از رطوبت باال -3-5-0-0-0

شرط برای اندودكاری  شرايط محیطي نوع      اين  ست برای  شده ا ست.       1Zو  Yهايي كه ادعا  ستند، الزامي ا سب ه منا

 ت ارانه شده است. -7 یوستاز پ 3-ت -7در بند روش آزمون 

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از گرما و سرما  -3-5-0-0-5

مناسب هستند، الزامي است. روش  Yو  Xهايي كه ادعا شده است برای شرايط محیطي نوع اين شرط برای اندودكاری

 ت ارانه شده است. -7 یوستاز پ 6-ت -7در بند آزمون 
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 هاي يخ زدن و آب شدنمقاومت در برابر تخريب ناشي از سیکل -3-5-0-0-6

شرط برای اندودكاری  شده ب اين  شرايط محیطي نوع  هايي كه ادعا  ست. روش       Yو  Xرای  ستند، الزامي ا سب ه منا

از  ب-3-ت -7بند در  Yت ارانه شده است. روش آزمون برای نوع   -7الف از پیوست  -3-ت -7در بند  Xآزمون برای نوع 

 ت ارانه شده است. -7 یوستپ

 مقاومت در برابر خوردگي سطح زيركار فوالدي در اثر اندودكاري -3-5-0-0-5

شااود كه اندودكاری برای اسااتفاده مسااتقیم بر روی فوالد بدون آسااتر، فني، ادعا مينامه گواهير توسااط متقاضااي اگ

ست           شده در پیو ستفاده از روش آزمون ارانه  سازگاری و قابلیت محافظت از فوالد، با ا ست، يک ارزيابي  سب ا ب،   -7منا

 بايد انجام شود.

ست، عملکرد مورد نظر          شود كه قادر به محافظت در مقابل خوردگي ا شد و ادعا  سمتي از يک مجموعه با ستر ق اگر آ

 ثابت شود. EN ISO 12944-6:1998 (INSO 6594-6)های ارانه شده در آستر بايد بر اساس آزمون

 مقاومت در برابر خوردگي اتصاالت در اثر اندودكاري -3-5-0-0-0

  پا از نصب در معرض شرايط محیطبايد به طور كامل داخل ضخامت اندودكاری قرار گیرد و بنابراين  هر گونه اتصال 

با اندودكاری سااازگار هسااتند و هیچ گونه واكنش منفي   اتصاااالت خارج قرار نخواهد گرفت. بايد نشااان داده شااود كه  

ان توميرا ن يروش آزمون خاص  ،دودكاری داردانشیمیايي   بستگي به ماهیت  ،از آنجا كه مناسب بودن اتصاالت  دهند. نمي

 تعیین شود. كنندهتأيیدبايد توسط مرجع  مورد نیاز استكه برای كنترل سازگاری چه  آنانجام  .كردتجويز 

سلح  ستفاده از روش مربوطه     برای م شش از جنا روی با ا ضخامت مورد نیاز پو : ENكننده فوالدی گالوانیزه، حداقل 

EN ISO 1460  ياEN ISO 1461 ،شود.مي تأيید 

 رسانيخدمت -3-5-0-2

 مقاومت مکانیکي و پايداري -3-5-0-2-0

ه ب اندودكاری به منظور دستیابيمورد نیاز برای سیستم  مقاديرحداقل تا اند شده يحازير برای اتصاالت طر هایآزمون

برای اتصااااالت غیرفلزی يا    اند. برای اتصااااالت فلزی طراحي شاااده ها آزمونتعیین شاااده، تعريف شاااود. اين عملکرد 

های  كنندهبه صورت متصل ياممکن است  . اتصاالتباشدممکن است مورد نیاز  بیشتریفلزی، ارزيابي رغی هایكنندهمسلح

 كننده باشند.به كار رفته برای حفظ مش درگیركننده يا مسلح اتصاالتشامل يا  مجزا
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 و بتن( براي چوب، مصالح بنايياتصاالت ناپیوسته ) در برابر بیرون كشیدگي قاومتم -3-5-0-2-0-0

يک   یدگيكشاا یرونمقاومت در برابر ب شااود وها با اتصاااالت مکانیکي انجام ساایسااتمفقط بايد برای  اين روش آزمون

ستخراج مي        صال را ا ستم ات سطح  اين آزمون بايد بر روی هركند. سی انواع مختلف بتن، چوب نرم و  شامل ) زيركار نوع 

 اتصال انجام شود.برای هر نوع شود و اندودكاری روی آن اجرا مي( كه مصالح بناييو  سختچوب 

متر در  میلي 733 بايد آزمونه اندازهحداقل  د.ریگميمورد آزمون قرار  آزمونه 3، اتصااالو  سااطح زيركار رای هر نوعب

 باشد. مترمیلي 733

 نیروسنج است.ل يک آزمون شام دستگاه

 شود.فني نصب مينامه گواهيهای متقاضي سیستم اتصال مطابق با دستورالعمل

متر  میلي (23±2)گیری شود. سرعت كشیدن    مقاومت كششي برای بیرون كشیدن اتصال بايد با يک نیروسنج اندازه      

 باشد.بر ثانیه مي

شود. نتايج آزمون، مود شکست و مقدار      )نیوتن( بیان ميN بر حسب   یدگيكش  یروندر برابر ب مقاومت در هر آزمون،

 شود.میانگین در گزارش آزمون ثبت مي

 مقاومت خمشي اتصاالت ناپیوسته )براي فوالد( -3-5-0-2-0-2

مقاومت خمشي اتصاالت در هر نوع سطح زيركار فوالدی كه مجموعه اندودكاری روی آن  تأيیدها بايد برای اين آزمون

 شود.، انجام شوداجرا مي

متر( بايد تهیه شود تا اتصال پیني را    یليم 333 به طولبرای اتصاالت پیني مستقیم جوش شده، يک لوله مخصوص )    

 33 هانداز بهبايد  متری بین انتهای آن و سطح زيركار فوالدی باقي بماند. اين وسیله  میلي 23تا  33بپوشاند و يک فاصله   

شود  درجه شود. اين كار بايد    3-7 شکل قانم برگردد. به پین يا جوش به حالت  ي درشکست  گونه  و بدون هیچ خم  توجه 

 اتصال بدون وقوع شکست انجام شود. 33حداقل روی 
 

 
 الگوي آزمون خمش براي اتصاالت پیني -0-3شکل 



نامه فني براي اندودها و ارزيابي و صدور گواهي -سومفصل 

 كننده در برابر آتشهاي معدني محافظتپوشش
03/10/00 00 

 

 

صوص      برای پین شي مخ سیله پیچ شده، يک و صال را     بايدهای مارپیچي جوش  شود تا ات ستفاده    درجه 93 اندازه به ا

اتصال بدون وقوع  33اول برگردد. اين كار بايد حداقل روی به حالت  ،پین يا جوش ي درگونه شکست  و بدون هیچ بپیچاند

سیله      شود. اين و ست انجام  ست  شک سمت  الزم ا صال را به گونه  يباالي ق شي حركت ای درگیر كند كه امکان ات مورد  پیچ

 فراهم شود. ،نیاز

 

 
 ینياتصاالت پ يآزمون خمش برا يالگو -2-3شکل 

 

صاالتي به غیر از  شده در باال، بايد مطابق انواع  ات صول دو روش فوق  ذكر  آزمون غیرمخرب   . اين روششوند  آزمون ،ا

  به منظور كنترل محلبرای اسااتفاده در  همچنین، شااده اساات تأيید ويژگي الزم برای تعريفآزمون يک عالوه بر اينکه 

 .است سبمنا ،اتصاالت كارايي

 درگیركننده در برابر بیرون كشیدگي مش مقاومت -3-5-0-2-0-3

شیدگي( مش  مقاومتاين آزمون برای ارزيابي مقاومت جوش ) سطح       در برابر بیرون ك شده كه به  سط  های فلزی منب

 شود.اند، انجام ميزيركار جوش شده

سیم  مش زيربايد شکل   Tيک ابزار  شده، و مجاور  شود  های جوش  شمه مش را     به گونه وارد  سیم يک چ ای كه دو 

ر  مقادي شود. مي گیریاندازهيک ترازوی فنری ساده،  و با  هشد اعمال  ،مش عمود بر صفحه  در راستای  باردرگیر كند. يک 

 شود.بار وارد شده برحسب نیوتن ثبت مي

 در برابر بیرون كشیدگي اندودكاري مقاومت -3-5-0-2-0-0

 شود.بیان مي 6-2-3-3-7اين مشخصه در بند 
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 جابجايي / مقاومت در برابر ضربه -3-5-0-2-2

   kg5/1گوي فوالدي به وزن  -سخت  جسم ناشي از بار ضربه مقاومت در برابر گسیختگي كاركردي -3-5-0-2-2-0

سم  ضربه  در برابرارزيابي مقاومت  نیاز به صوالت برای سخت   ج   احتمالشود كه در كاربردهای نهايي  محدود مي يمح

ها در جايي  ضربه جسم سخت به اندودكاری وجود دارد و ادعای مقاومت در برابر ضربه مطرح شده است. انجام اين آزمون      

 یست.الزم ن، شودمکانیکي مستقل محافظت ميابزارهای به وسیله  كه اندودكاری

 هايي كند كه ضربه اتفاق نخواهد افتاد.  فني بايد كاربردها را محدود به جانامه گواهيشوند، ها انجام نمياگر آزمون

سااطح  به  پیوسااتهبه طور ای انجام شااوند، به شاارطي كه مصااالح سااازه مقاطع فوالدی بر روی هاآزمونالزم نیساات 

 د.ده باشاستفاده ش ضربهدر برابر به منظور بهبود مقاومت  روكش نهاييمگر اينکه يک  ،چسبیده باشد فوالدكاری

شده در           شخص  شود، اين آزمون بايد مطابق با روش آزمون م شرايط باال اعمال ن صورتي كه  ست  در  برای  ث-7پیو

 رساني با اعمال اصالحات زير، انجام شود:های خدمتمشخصه

 باشد. m3×m3الف( برای سطوح تخت يا اساساً تخت بزرگ، آزمونه بايد مقطعي از سطح زيركار با حداقل ابعاد 

سطوح تخت يا اساساً تخت بزرگ، مقاومت در برابر ضربه بايد در نقاط اتصال و در بین اتصاالت )اگر باشد(،          ب( برای 

 گیری شود.اندازه

ای، آزمونه بايد يک ستون فوالدی با مقطع مستطیلي توخالي )قوطي( با طول به   ج( برای ارزيابي قطعات فوالدی سازه 

باشااد. اين اندودكاری   m363-1)ضااريب مقطع( برابر  A/Vو  mm233×mm233اندازه اساامي يک متر و مقطعي به ابعاد 

فني، مخلوط و پاشیده شود و اتصاالت مکانیکي مشخص      نامه گواهيهای اعالم شده توسط متقاضي    بايد مطابق با ويژگي

سطح ز       ضخامت اندودكاری برای هر نوع  صورت وجود، به كار رود. اين آزمون بايد برای حداقل  يركار مورد نظر، شده در 

اتصاااالت مختلف، در صااورت مقتضااي بدون اتصاااالت مکانیکي و برای هر الگوی اتصااال، تکرار شااود. اگر بدترين حالت   

 اتصاالت و الگوی اتصال، قابل شناسايي باشد، فقط آن بدترين حالت، نیاز به آزمون دارد.

سازه  ضربه بايد در د( برای قطعات فوالدی  ضعیف        ای، مقاومت در برابر  شامل  شده كه  ،  ترين نقاطسه نقطه تعیین 

 گیری شود.باشد، اندازهها ميها و انتهای بالمانند گوشه

 فني دارد.نامه گواهيارتفاع گوی قبل از رها شدن بستگي به ادعاهای متقاضي 

ي  سطح زيركار( بازرسخوردگي، پوسته شدن يا جدا شدن از ديدگي )ترکهای قابل رويت آسیببايد برای نشانه آزمونه

 گیری شود.های جدا شده، اندازهشده و ابعاد تکه

( كه سیستم، بدون آسیب قابل مشاهده، تحمل كرده      N.mگزارش آزمون بايد مقاومت در برابر ضربه )انرژی بر حسب   

 ثبت شود. های مشاهده شده در ترازهای باالتر برخورد،است، دربر بگیرد. در اين گزارش آزمون بايد تمام آسیب
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 كیلوگرمي 51كیسه  –نرم  جسم ايناشي از بار ضربه كاركردي شکستمقاومت در برابر  -3-5-0-2-2-2

سم  ضربه  در برابرارزيابي مقاومت  نیاز به صوالت به  نرم ج ستفاده روی      محدود مي يمح ست برای ا شود كه مورد نظر ا

احتمال ضااربه جساام نرم وجود دارد، اسااتفاده شااوند. اگر  ( در مناطقي كه m3×m3سااطوح تخت قانم بزرگ )بزرگتر از 

هايي كند كه اين نوع ضااربه اتفاق نخواهد افتاد.  فني بايد كاربردها را محدود به جانامه گواهيشااوند، ها انجام نميآزمون

  ریطح فوالدكاس به  پیوسته به طور ای انجام شوند به شرطي كه مصالح    سازه  مقاطع فوالدی بر روی هاآزمونالزم نیست  

 چسبیده باشد.

به  انجام شود ،است روی آن اجرا شود نظر سطح زيركار كه اندودكاری موردبايد بر روی هر نوع  ایجداگانه هایونآزم

تواند به ساااير سااطوح زيركار  ی كه ميورق فوالد ر رویباندودكاری اجرا شااده انجام شااده بر روی  هایجز نتايج آزمون

شده در اين  شود.     تعريف  ستورالعمل اعمال  ضخامت  دارای بايد یورق فوالدد سب  حداقل  شد  اندودكاریبرای  منا و  با

 نگهداشته شود. مطابق روش اجرای واقعي، فوالد بايد

 با اصالحات زير انجام شود: و ث-7مطابق پیوست اين روش آزمون در 

شد.  m3×m3حداقل ابعاد با  مقطعي از سطح زيركار بايد  هآزمون های اعالم شده  اندودكاری بايد مطابق با ويژگي اين با

فني، مخلوط و پاشیده شود و اتصاالت مکانیکي مشخص شده در صورت وجود، به كار رود. اين نامه گواهيتوسط متقاضي 

آزمون بايد برای هر نوع سااطح زيركار مورد نظر، حداقل و حداكثر ضااخامت اندودكاری، اتصاااالت مختلف، در صااورت    

ون اتصااالت مکانیکي و برای هر الگوی اتصاال، تکرار شاود. اگر بدترين حالت اتصااالت و الگوی اتصاال، قابل       مقتضاي بد 

 شناسايي باشد، فقط آن بدترين حالت، نیاز به آزمون دارد.

 شود. نقطه ضربه بايد مركز آزمونه باشد.اين كیسه در يک ارتفاع مشخص باالی نقطه ضربه، آويزان و رها مي

رار  ق تأثیرفني بسااتگي دارد. برای جلوگیری از تحت نامه گواهيكیسااه قبل از رها شاادن به ادعای متقاضااي   ارتفاع 

سیب پیش   سط آ ضربه همواره بايد بر روی مجموعه گرفتن نتايج آزمون تو های جديد انجام  رونده، آزمون مقاومت در برابر 

 شود.

خوردگي، پوسته شدن يا جدا شدن از سطح زيركار( بازرسي شده         )ترکهای قابل رويت آسیب  بايد برای نشانه  آزمونه

 گیری شود.های جدا شده، اندازهو ابعاد تکه

( كه سیستم، بدون آسیب، تحمل كرده است را دربر     N.mگزارش آزمون بايد مقاومت در برابر ضربه )انرژی بر حسب   

 ه در ترازهای باالتر برخورد، ثبت شود.های مشاهده شدبگیرد. در اين گزارش آزمون بايد تمام آسیب

 فرسايش ناشي از جريان هوا -3-5-0-2-3

در كاربردهايي كه اندودكاری در معرض جريان هوا از قبیل يک كانال هوا يا تهويه قرار دارد، فرسااايش مواد بايد طبق  

 پ، ارزيابي شود.-7روش آزمون ارانه شده در پیوست 
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برای كاربردهايي كه اندودكاری در معرض جريان هوای بیشاااتر از حد معمول قرار   ارزيابي فرساااايش در اثر هوا فقط

فني بايد كاربردها را محدود به       نامه   گواهيها انجام نشاااوند،    دارد، مانند يک كانال هوا يا تهويه، الزم اسااات. اگر آزمون        

 گیرد.هايي كند كه اندودكاری در معرض جريان هوای بیشتر از حد معمول، قرار نميجا

 نفوذپذيري بخار آب -3-5-0-2-0

 رساني است.همچنین قابل كاربرد برای خدمت 2-3-3-7آزمون مشخص شده در بند 

 جذب آب )آزمون موئینگي( -3-5-0-2-5

و همچنین اگر كاربرد مورد نظر درگیر شرايطي از قبیل تماس با زمین   Xبندی كاربرد نوع اين آزمون فقط برای دسته

  يقمركب عا   یها نما كند، نیاز به انجام دارد. در اين حالت، روش ارانه شاااده برای         باشاااد كه ارتباط با مونینگي پیدا مي     

ستفاده قرار گیرد. اگر آزمون ( ميETICSیروني )ب يحرارت فني بايد كاربردها را نامه گواهيشوند،  ها انجام نميتواند مورد ا

 هايي كند كه مونینگي اتفاق نخواهد افتاد.محدود به جا

 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( -3-5-0-2-6

های زير برای اساااتخراج حداقل مقادير الزم برای اندودكاری به منظور برآورده كردن عملکرد آتش مورد نیاز،           آزمون

ها، برای موضوع چسبندگي )مقاومت    سازی آزمونه برای آزمون در خصوص آماده  3-3-3-7طراحي شده است. مطابق بند   

شود كه چسبندگي  چسبندگي( ممکن است متناوباً آزمون بر روی خود آزمونه مربوط به آزمون آتش انجام شود. فرض مي

مقدار برای  رسااااني نیز مناساااب خواهد بود. يک حداقل       )مقاومت چسااابندگي( كافي برای عملکرد آتش برای خدمت      

شتر            شود. بی ضخامت مورد نظر برای اندودكاری، تعیین  شترين  سبندگي(، بايد در كمترين و بی سبندگي )مقاومت چ چ

های چوبي نیازمند اتصاالت مکمل هستند ولي اگر هیچ اتصالي به كار نرفته باشد، چسبندگي )مقاومت چسبندگي(         سازه 

 گیرد. قرار آزمونبايد برای ساير سطوح زيركار مورد 

سبندگي( برای اندودكاری   سبندگي )مقاومت چ سلح چ ستفاده نمي هايي كه از مش درگیركننده يا م شود، بايد   كننده ا

و به طور خاص   EN 1015-12يا  EGOLF EA 5های مناسااب آزمون عبارتند از: روش هايي از روشتعیین شااود. مثال

 باشد.يم ASTM E 736برای محصوالت با چسبندگي كم، استاندارد 

شش  سط    برای پو ساختمان و برای  ستفاده در  سبندگي تعیین   موجودح زيركار وهای محافظ حريق مورد ا ، مقاومت چ

ستاندارد     ستاندارد   ASTM E 736شده مطابق ا شده در     EN 1015-12و همچنین ا شتر از حداقل مقادير اعالم  ، بايد بی

 ، بسته به ارتفاع ساختمان باشد.2-2جدول 
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سلح اندودكاریبرای  ستفاده مي   هايي كه از يک مش درگیركننده يا م سته ا شود، الزامي برای آزمون وجود  كننده پیو

سلح   زيرا فرض ميندارد،  صاالت جداگانه ارزيابي           شود كه م شده و اين ات صل  سطح زيركار مت ستقل به  كننده به طور م

 اند.شده

صال( اجبار     شود كه آزمون چسبندگي )مقاومت ات ستخراج يک مقدار حداقل مقاومت چسبندگي      توجه  ست، زيرا ا ی ا

 برای مقاومت در برابر آتش برای هر نوع سطح زيركار، ضروری است.

 های چسبندگي )مقاومت چسبندگي(، نکات زير بايد مد نظر قرار گیرد:هنگام انجام آزمون

 گیری بايد شود.الف( در حداقل و حداكثر ضخامت اندودكاری، اندازه

توان با دقت خاص و های اندودكاری با پايه الیاف پشاام معدني به برش بساایار حساااس هسااتند ولي مي   زمونهب( آ

 ابزارهای كافي، اين كار را انجام داد.

  . معموالًمدور متصااال شاااده اسااات یبه ورق فوالداندودكاری كه تمام ساااطح  دهدبايد اطمینان ج( چسااابندگي 

ندودكاری   ند كه مي  ي دارند ساااطوح نامنظم  ،پشااام معدني  با پايه   آتش  كننده در برابر تمحافظ  های  ا منجر به يک     توا

سبندگي   ضمین يک بنابراين،  شود.  مدور یورق فوالد به ناكارآمدچ سبندگي   برای ت سب  خوبچ  بايد يک مقدار كافي چ

های  نامنظميفني( بر روی سطح اندودكاری پخش شده تا تمام   نامه گواهي)مطابق مشخصات اعالم شده توسط متقاضي      

 نبیند. آسیب مونهتا آز ار داده شودفش گرفته و به آراميمونه قرار آزبايد بر روی  یفوالد ورق پر شود. سپا آن روی

قبل از انجام آزمون ضروری است كه بررسي شود هیچ چسبي داخل برش بین قطعه آزمونه و مواد اطراف، نفوذ نکرده       

 باشد.

آزمون، نیروی كششي بايد به صورت دستي يا خودكار، با يک سرعت ثابت مطابق        د( سرعت بارگیاری. مطابق با روش 

های ثابت قابل افزايش، به آزمونه كیلونیوتن(، يا با اسااتفاده تدريجي از وزنه 33تا  3با میزان عملکرد نیروساانج )ظرفیت 

شش      ستگاه اعمال بار )ك شود. د ستم وزنه     اعمال  سی شد. اين    های ثابت( بايد قادر به سنج يا  صفر با اعمال بار تقريباً از 

 شود.سرعت بارگیاری بايد برای مواد آزمون شده، كافي باشد. مقدار آن بايد ثبت و در گزارش آزمون ارانه 

تر از مقدار مشخص شده در روش آزمون باشد، مثالً به دلیل مقطع نمونه    كوچک ه( ممکن است نیاز شود ابعاد آزمونه  

توجه شااود(، به دلیل مالحظات وزن يا تنظیم كردن دسااتگاه آزمون در    7-7ای، به شااکل يا ذوزنقهرونده )مقاطع داخل

 ها.آزمايشگاه
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 ايگیري از مقاطع فوالدي ذوزنقهنمونه -3-3شکل 

 

سته به مورد ضعیف          شود كه گسیختگي در آزمون در محل چسبندگي )چسب( يا پیوستگي )داخل اندود(، ب تر  توجه 

سبندگي بین اليه    اتفاق خواهد سیختگي را تعیین كرد و متعاقباً امکان ندارد چ های  افتاد. امکان ندارد بتوان از قبل مود گ

 مختلف را با طراحي مشخص كرد.

 آزمون شوند. 3-2-3-3-7هايي كه دارای اتصاالت ناپیوسته هستند، اين اتصاالت بايد مطابق با بند برای اندودكاری

 شناسايي -3-5-0-3

  اندودهایو مواد مورد اساااتفاده در  اجزاء، اندودكاری يا مجموعه اندودكاری برای انتخاب شاااده نظر از گزينهصااارف

يک  محصاااول،  ملياساااتاندارد يک مشاااخص شاااده در  تأيیدمورد  هایكننده در برابر آتش، يا از طريق روشمحافظت

به  د.نبايد شناسايي شو    ه شده در اين دستورالعمل،  جزيیات ارانيا  مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی   فني نامه گواهي

ممکن اساات بسااته به نیاز از ساااير مراجع معتبر   فنينامه گواهيمرجع صاادور مراجعه شااود.  2از فصاال  2-3-3-2بند 

 المللي نیز استفاده نمايد.بین

ست كه مي هايي از روششامل مثال  3-7جدول  شود. روش   هايي ا ستفاده  سب نوع    تواند ا شده بايد منا های انتخاب 

سط مرجع     شد و تو شامل مواد افزودني بايد با ارجاع به      تأيیداندودكاری مورد ارزيابي با شود. اجزاء فرعي  صويب  كننده ت

سیون، دارنده گواهي    ستانداردهای مرجع، فرموال ستاندارد مربوط، محافظت در براب نام، ا ر خوردگي، ابعاد يا  نامه، تطابق با ا

ديگر موارد برحسب مقتضي، شناسايي شوند. وقتي كه هر گونه از اجزاء اضافه شده به عنوان قسمتي از يک مجموعه، از           

ضه كنندگان    شده را از       تأمینساير عر صات توافق  شخ ه كننده بتأمینشود، تولیدكننده اندودكاری بايد اعالم انطباق با م

 دست آورد.

 

  



نامه فني براي اندودها و ارزيابي و صدور گواهي -سومفصل 

 كننده در برابر آتشهاي معدني محافظتپوشش
03/10/00 05 

 

 

 هاي شناساييآزمون -0-3جدول 

 خواص
مخلوط 

 خشک

مالت 

 تازه
 اندودكاري

عوامل چسباننده، 

 )ها(آستر)ها(، روكش

كننده مسلح

 )ها(
 اتصاالت

       شرح

فرموالسیون، يا تشخیص ماهیت، فراهم كردن 

 اطالعات زير:

میزان چسب و رنگدانه، طیف مادون قرمز، میزان 

 جرم ماده غیرفرار

      

       *تشخیص ماهیت 

       نسبت اختالط )در صورت كاربرد(

       چشمي( تأيیدرنگ )

       **بندی( ذرات )درجهاندازه 

نوع، طول و نسبت ابعادی الیاف )فقط پشم 

 معدني(
      

       چگالي:

       چگالي متوسط )مخلوط خشک( -

       چگالي حجمي )مالت تازه( -

       چگالي )مالت سخت شده( -

 EN ISOچگالي )مطابق بخش مربوطه در 

( درجه 27±2، تعیین شده در دمای )2811

 (% 33±3و رطوبت نسبي ) سلسیوس
      

   PH    مقدار 
       (سلسیوسدرجه  333عصاره خشک )

درجه  933يا  333مقدار خاكستر شدن )

 (سلسیوس
      

مقاومت خمشي و فشاری مالت سخت شده 

 (EN 1015-11 (INSO 9150-11))برای مثال 
      

، تعیین شده در ISO 3233اجزاء آلي فرار )

و رطوبت نسبي  سلسیوس( درجه 27±2دمای )

(3±33%) 

      

       ضخامت اسمي اليه

       تشريح جزء )شامل مقاومت در برابر خوردگي(

       هندسه

       مقاومت كششي
ثقلي( -)تحلیل حرارتي TGA)طیف نمايي مادون قرمز تبديل فوريه(،  FTIRشود، برای بیشتر محصوالت،    اگر از تشخیص ماهیت استفاده مي   *

 تواند در نظر گرفته شود.هم مي X)تحلیل اختالف حرارتي( مناسب خواهد بود. روش تجزيه اشعه  DTAيا 
 برای مواد الیافي: قطر/طول/نسبت ابعادی الیاف، به عنوان مثال برای پشم معدني. **
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 ها براي كاربرد مورد نظرارزيابي و داوري مناسب بودن محصوالت يا مجموعه -3-6

 كلیات -3-6-0

 از فصل دوم صورت گیرد. 6-2به جز موارد مشخص شده در زير، ارزيابي و داوری بايد مطابق با بخش 

فني اعالم  نامه گواهي نتیجه آزمون )در صورت وجود( بايد در  تعمیم كاربرددر اين فصل،   ز مشخصات ارانه شده    به ج

 .شود

ای، به علت فرآيند پیوساااته تولید، رافع       های دوره ها و ارزيابي  فني با وجود همه آزمون  نامه   گواهيدر هر حال، مدرک   

  ولیدكنندهتمساائولیت تولیدكننده نبوده و مساائولیت اصاالي و نهايي تضاامین كیفیت پوشااش محافظ حريق تولیدی با  

ستورالعمل      مي ست د سئولیت رعايت و اجرای در شد. همچنین م ست  با ای بر فني در هر پروژهنامه گواهيهای اجرايي پیو

 شود. تأمینباشد تا عملکرد مورد انتظار محافظ حريق ميعهده مجری پوشش 

صول يا   كنندهتأيید مرجع صه     مجموعه را با توجه به هربايد مح شخ سب بودن برای كاربرد     م شده، از نظر منا ارزيابي 

 .داوری قرار دهدارزيابي و مورد  مورد نظر،

سط چگالي  سمي با   مقدارعنوان مقاومت در برابر آتش بايد به  ها تحتمونهآز مقدار متو صد     (±33) يک رواداریا در

ستقیم  كاربردزمینه  نمايانگر كه شده و بايد     م ست، در نظر گرفته  شود. يک رواداری باالتری نامه گواهيدر ا ا ر فني ذكر 

ل  را تشااکی توسااعه كاربردزمینه  موضااوع . اينيافته، اسااتخراج كرد افزايش مربوط به جرمبیشااتر  مالحظات توان بامي

 دهد.يم

 مقاومت و پايداري مکانیکي -3-6-2

 از فصل دوم توجه شود. 3-6-2شود، به بند به اين محصوالت مربوط نمي

 سوزيايمني در آتش -3-6-3

 از فصل دوم توجه شود. 2-6-2به بند 

 واكنش در برابر آتش -3-6-3-0

 EN 13501-1بندی واكنش در برابر آتش اعالم شده مطابق با  كننده در برابر آتش بايد يک طبقهمحافظت اندودكاری

(INSO 8299-1) .داشته باشد 

 مقاومت در برابر آتش -3-6-3-2

ضي بايد مطابق با    سب مقت   بندیطبقه EN 13501-3و يا  EN 13501-2 (INSO 8299-2)مقاومت در برابر آتش بر ح

 ها را مانند مقطع فوالدی، مشخص نمايد.شود و بايد اعضای )سطوح زيركار( مورد محافظت و ويژگي آن
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ه شااامل   محافظت شااداعضااای  برایبندی ، طبقهبرای يک اندودكاری معني ندارد از آنجا كه مقاومت در برابر آتش

 رود.اندودكاری و نه خود محافظ، به كار مي

 ها و زمینه كاربرد باشد.های مربوط به مشخصهدادهفني بايد شامل نامه گواهي

 بهداشت، سالمتي و محیط زيست -3-6-0

 به فصل دوم توجه شود.

 نفوذپذيري بخار آب -3-6-0-0

 توجه شود. 2-3-6-7به بند 

 ايمني در كاربرد -3-6-5

 شود.توجه  3-3-7به بند 

 محافظت در برابر صدا -3-6-6

 شود. از فصل دوم توجه 3-6-2به بند 

 جويي در مصرف انرژي و حفظ گرماصرفه -3-6-5

 بندي حرارتيعايق -3-6-5-0

 از فصل دوم توجه شود. 6-6-2به بند 

 گیری شده بايد اعالم شود.بندی شده يا اندازهمقدار مقاومت حرارتي يا انتقال حرارت جدول

 نفوذپذيري بخار آب -3-6-5-2

 ضريب انتقال بخار آب بايد اعالم شود.

 رساني و شناساييهاي مرتبط با دوام، خدمتجنبه -3-6-0

 دوام -3-6-0-0

 كلیات -3-6-0-0-0

 سال: 23عمر مفید حداقل  -
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شامل   اين ست  كامل دوام مربوط به تأيیدبرای  يارزيابي مطلوب موضوع  ستگي به   تأيیداين  .اندودكاری ا   مورد اربردكب

 ، عملي است اگرمحصوالت جديدو برای دارد  اساس شرايط محیطي نظر بر

 بخش برای شرايط در معرض اعالم شده، موجود است يايک عملکرد رضايت -

 است. محدود 2Zبندی كاربرد نوع دسته بهنظر  كاربرد مورد -

 سال: 33 یدعمر مف -

ضايت اگر عملکرد  صول   بخشر شد، آنگاه يک عمر مفی  دوام  تأيید هایآزموناز طريق مح شده با بر  ساله  33د اثبات ن

مورد نظر،  در شرايط محیطي ه سال  33برای يک دوره  اندودكاریسیستم   اساس اثبات متقاضي مربوط به عملکرد مطلوب   

 تواند در نظر گرفته شود.مي

 در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاومت -3-6-0-0-2

 ؛Xبندی كاربرد نوع مربوط به دسته

، چسبندگي )مقاومت چسبندگي( نبايد كمتر از  2-3-3-3-7مقرر در بند پا از در معرض قرار گرفتن مطابق شرايط  

ضافي     درصد آزمونه  33 های قرار نگرفته در معرض اين شرايط، باشد. اگر نتیجه، معیار فوق را برآورده نکند، چهار آزمونه ا

عیارهای مورد نظر را برآورده  هر چهار آزمونه بايد م    تواند در معرض اين شااارايط قرار گرفته، آزمون و ارزيابي شاااوند.     مي

 سازند.

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از گرما و باران -3-6-0-0-3

 ؛Xبندی كاربرد نوع مربوط به دسته

، چسبندگي )مقاومت چسبندگي( نبايد كمتر از  7-3-3-3-7پا از در معرض قرار گرفتن مطابق شرايط مقرر در بند  

سانايي كمتر از     های در معرض قرار نگرفته،آزمونه 33% شد و همچنین نبايد كارايي نار سط آزمونه  %33با های مقدار متو

تواند در معرض اين شرايط غیر در معرض باشد. اگر نتیجه خارج از محدوده اين معیارها قرار گیرد، چهار آزمونه اضافي مي

 ورده سازند.قرار گرفته، آزمون و ارزيابي شوند. هر چهار آزمونه بايد اين معیارها را برآ

 مقاومت در برابر تخريب ناشي از رطوبت باال -3-6-0-0-0

 ؛1Zو  Yهای كاربرد نوع بندیمربوط به دسته

، چسبندگي )مقاومت چسبندگي( نبايد كمتر از  3-3-3-3-7پا از در معرض قرار گرفتن مطابق شرايط مقرر در بند  

شد و همچنین ن آزمونه 33% سانايي كمتر از  های در معرض قرار نگرفته، با سط آزمونه  %33بايد كارايي نار های مقدار متو

تواند در معرض اين شرايط غیر در معرض باشد. اگر نتیجه خارج از محدوده اين معیارها قرار گیرد، چهار آزمونه اضافي مي

 قرار گرفته، آزمون و ارزيابي شوند. هر چهار آزمونه بايد اين معیارها را برآورده سازند.
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 مقاومت در برابر تخريب ناشي از گرما و سرما -3-6-0-0-5

 ؛Yو  Xهای كاربرد نوع بندیمربوط به دسته

، چسبندگي )مقاومت چسبندگي( نبايد كمتر از  3-3-3-3-7پا از در معرض قرار گرفتن مطابق شرايط مقرر در بند  

شد و همچنین نبايد كارايي  آزمونه 33% سانايي كمتر از  های در معرض قرار نگرفته، با سط آزمونه  %33نار های مقدار متو

تواند در معرض اين شرايط غیر در معرض باشد. اگر نتیجه خارج از محدوده اين معیارها قرار گیرد، چهار آزمونه اضافي مي

 قرار گرفته، آزمون و ارزيابي شوند. هر چهار آزمونه بايد اين معیارها را برآورده سازند.

 مت در برابر تخريب ناشي از يخ زدن و ذوب شدنمقاو - 3-6-0-0-6

 ؛Yو  Xهای كاربرد نوع بندیمربوط به دسته

، چسبندگي )مقاومت چسبندگي( نبايد كمتر از    6-3-3-3-7پا از در معرض قرار گرفتن مطابق شرايط مقرر در بند  

سانايي    آزمونه 33% شد و همچنین نبايد كارايي نار سط آزمونه  %33كمتر از های در معرض قرار نگرفته، با های مقدار متو

تواند در معرض اين شرايط غیر در معرض باشد. اگر نتیجه خارج از محدوده اين معیارها قرار گیرد، چهار آزمونه اضافي مي

 قرار گرفته، آزمون و ارزيابي شوند. هر چهار آزمونه بايد اين معیارها را برآورده سازند.

 خوردگي سطح زيركار به علت اندودكاري مقاومت در برابر -3-6-0-0-5

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»مقدار كاهش جرم بايد ذكر شود. گزينه 

 مقاومت در برابر خوردگي اتصاالت به علت اندودكاري -3-6-0-0-0

 د.وشاندودكاری تعیین مي / سازگاری اتصاالت و اندودكاری به وسیله يک آزمون ويژه برای تركیب مشخص اتصال

 های گالوانیزه، ضخامت پوشش روی بايد اعالم شود.كنندهمسلح / برای اتصاالت

 ساله 01ارائه تجربه عملکرد مطلوب  -3-6-0-0-0

سااال   33بخشااي برای حداقل رضااايتبه طور رک مسااتند كه محصااول امد ارانهگزينه فني، نامه گواهيمتقاضااي  اگر

ن است  ممک كنندهتأيیدفني بررسي شود. مرجع   نامه گواهياين مدارک بايد در فرآيند  ،را به كار ببرد استفاده شده است   

ب تركیتوجه در عدم تغییر قابل بايد وابسااته به  تصاامیماين و  حدود كندم فنينامه گواهيدر  رااسااتفاده از محصااول  

صول در   شد سال   33 طيمح شده   كنندهتأيیدمرجع  . اگربا  نامهگواهي در عمر مفید، در نظر بگیرد كافي رامدارک ارانه 

 شود.مي كنندهتأيیدمرجع مدارک ارانه شده بخشي از فايل محرمانه  شود.سال مشخص  33بايد  فني

 رسانيالزامات قابلیت خدمت -3-6-0-2

 رساني استفاده شود.تواند برای تعريف قابلیت خدمتنیز مي 3-3-6-7های دوام ارانه شده در بند مشخصه
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 0مقاومت مکانیکي و پايداري -3-6-0-2-0

 كشیدگي اتصاالت ناپیوسته )براي چوب، مصالح بنايي و بتن(مقاومت بیرون -3-6-0-2-0-0

 فني ذكر شود.نامه گواهيمقدار آن برحسب نیوتن بايد در 

 مقاومت خمشي اتصاالت ناپیوسته )بر روي فوالد( -3-6-0-2-0-2

 فني ذكر شود.نامه گواهيمقدار آن برحسب نیوتن بايد در 

 كشیدگي مش درگیر كنندهمقاومت بیرون -3-6-0-2-0-3

 فني ذكر شود.نامه گواهيمقدار آن برحسب نیوتن بايد در 

 كشیدگي اندودكاريمقاومت بیرون -3-6-0-2-0-0

 توجه شود. 6-2-3-6-7و  6-2-3-3-7، 3-3-2-3-3-7به بندهای 

 مقاومت در برابر ضربه/جابجايي -3-6-0-2-2

 كیلوگرمي 5/1گوي فوالدي  - جسم سخت ايناشي از بار ضربهكاركردي شکست مقاومت در برابر  -3-6-0-2-2-0

 كه بدون آسیب تحمل شده، بايد اعالم شود. N.mمقدار انرژی ضربه برحسب 

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»گزينه 

 كیلوگرمي 51كیسه  –جسم نرم  ايناشي از بار ضربهكاركردي شکست مقاومت در برابر  -3-6-0-2-2-2

 كه بدون آسیب تحمل شده، بايد اعالم شود. N.mمقدار انرژی ضربه برحسب 

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»گزينه 

 فرسايش ناشي از جريان هوا -3-6-0-2-3

 ساعت بايد اعالم شود. 23متر مربع در طي مقدار آن به عنوان كاهش جرم بر حسب گرم در 

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»گزينه 

 

                                                                                                                                                                           
 شود.برای محصوالتي كه دارای اتصال يا مش درگیركننده نیستند، مربوط نمي 7-3-2-3-6-7تا  3-3-2-3-6-7الزامات بندهای  -3
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 نفوذپذيري بخار آب -3-6-0-2-0

 بندی شده، بايد اعالم شود.گیری شده يا جدول( اندازهµمقدار ضريب انتقال بخار آب )مقدار 

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»گزينه 

 جذب آب )آزمون موئینگي( -3-6-0-2-5

 باشد. 2kg/m3جیب آب سیستم اندودكاری پا از يک ساعت بايد كمتر از 

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»گزينه 

 ي(چسبندگچسبندگي )مقاومت -3-6-0-2-6

 يچسبندگمقاومت  -3-6-5-2-6-0

بايد    N/mm2اومت چسبندگي بر حسب  كننده يا اتصاالت ناپیوسته نیستند، مق   هايي كه دارای مسلح برای اندودكاری

 مجاز نیست. «نشده یینعملکرد تع»برای هر نوع سطح زيركار آزمون شده، اعالم شود. گزينه 

شرايط           شود از آنجا كه برای تعیین  ستخراج  سطح زيركار بايد ا مقدار چسبندگي )مقاومت چسبندگي( اندودكاری به 

 .ضروری استآيد، دقیقي كه مقاومت در برابر آتش بدست مي

 كشیدگي اتصاالتمقاومت بیرون -3-6-0-2-6-2

كشیدگي اتصاالت بايد    هايي كه متکي به اتصاالت ناپیوسته هستند، مقاومت خمشي يا مقاومت بیرون    برای اندودكاری

 توجه شود(. 3-2-3-6-7اعالم شود )به بند 

 درگیركننده پیوسته -3-6-0-2-6-3

 كنند، مورد نیاز نیست.یوسته استفاده ميپ كنندهيا مسلح یركنندهدرگهايي كه از يک مش مقداری برای اندودكاری

 مجاز است. «عملکرد تعیین نشده»بنابراين گزينه 

 شناسايي -3-6-0-3

در برابر آتش بايد يا به وسیله   كنندهمحافظتهای اندودكاری ها و مجموعهمحصوالت و مواد به كار رفته در اندودكاری 

فني اروپايي يا روش مشااخص شااده در اين نامه گواهيروش مشااخص شااده در يک اسااتاندارد اروپايي محصااول يا يک 

 دستورالعمل شناسايي شوند.

با اعالم مقادير و    7-3-3-7های ارانه شاااده در بند    های مناساااب با توجه به گزينه      اندودكاری بايد به وسااایله روش      

 ها، مشخص شود.داریروا
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 هايي براي ارزيابي مناسب بودن استفاده از محصوالتفرضیات و توصیه -3-5

 كلیات - 3-5-0

، تعمیر و اسااتفاده، انبار ،بندی، حمل و نقلهايي برای طراحي، نصااب و اجرا، بسااتهدر اين فصاال فرضاایات و توصاایه

ستفا    ارزيابي شود تا ارانه مي دارینگه سب بودن برای ا شود  نامه گواهيده مطابق با راهنمای منا ها در  )تنفني قابل انجام 

 (.داشته باشند ارزيابي يا محصوالتاتکا بر روی ها صورت نیاز و تا آنجا كه آن

 طراحي كارها -3-5-2

 مراجعه شود. 2به فصل 

فرض ارزيابي شاااوند كه عضاااو مورد محافظت،    كننده در برابر آتش بايد با اين     های محافظت   ها و مجموعه  اندودكاری  

، به باشد فني مينامه گواهيسطح زيركار، برای اندودكاری ضد حريق با روش مورد نظر مناسب است و در تطابق كامل با      

 ي نصب شود، تمامي الزامات ضروری مربوطه برآورده خواهد شد.فننامه گواهيای كه اگر به روش مشخص شده در گونه

های مربوطه كننده بايد خطرات احتمالي را مورد ارزيابي قرار داده و اگر ضروری تشخیص داده شود، آزمونتأيیدمرجع 

از نظر مناسب  هايي برای اندودكاری يا مجموعه اندودكاری را انجام دهد يا محدوديت 3-7از موارد تشريح شده در بخش   

 بیني كند.بودن برای استفاده در كاربرد مورد نظر، پیش

سلح        نامه گواهيدارنده  صاالت يا م ضافي مانند ات صول را بدون هر گونه اجزای ا ست مح ها، فقط از  كنندهفني ممکن ا

كه الزم است   اد افزودنياتصاالت، مش، مو  از قبیلديگر  اجزاءهرگونه های مخلوط خشک در بازار ارانه نمايد.  طريق كیسه 

ستانداردهای ملي يا گواهي فني از طريق ويژگينامه گواهيبايد در  مورد استفاده قرار گیرد  های  نامههای فني )برای مثال ا

 فني موجود( يا مواردی از قبیل ابعاد فیزيکي و عملکرد ماده تعیین شود.

ضي   ست عالوه  نامه گواهياز طرف ديگر يک متقا سه فني ممکن ا شک های حاوی بر كی ، يک يا چند جزء  مخلوط خ

كننده، اتصاااالت و مواد افزودني را در بازار ارانه نمايد. در اين حالت، اين مجموعه )يا  مش مساالح عامل چسااباننده،مانند 

ست كه در     صول ا شش قرار مي   نامه گواهيكیت( مح شده و مورد پو ضي  فني ارزيابي  ه نامگواهيگیرد. در اين حالت متقا

باشااد. بنابراين فرض بر اين اساات كه طراحي  كند، ميمي تأمینفني مساائول تطابق ويژگي تمام اجزای مجموعه كه او 

 شود.كارها مطابق مجموعه عرضه شده است و مجموعه به طور كامل به صورتي كه مشخص شده، نصب مي

ساخت يا در ح    سانلي مانند ارتعاش )در حین  ست، احتیاط ین بهرهدر جاهايي كه كار در معرض م های الزم  برداری( ا

 كننده.بايد صورت گیرد، برای مثال استفاده از يک مش درگیركننده يا مسلح
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 :ولوژيکيیحمله ب

در موارد نادر، تخريب اين محصوالت ممکن است در اثر حمله بیولوژيکي اتفاق بیفتد مانند رشد كپک روی محصوالت  

و يا محصااوالت در معرض تخريب ناشااي از هجوم حشاارات يا حیوانات پسااتاندار قرار گیرند. اين دسااتورالعمل، ارزيابي    

 نگرفته است. محصول برای مقاومت در برابر حمله بیولوژيکي را در نظر 

 بندي، انتقال و انباربسته -3-5-3

صوالت در طي حمل و انبار، احتیاط   نامه گواهيدارنده  سیب يا تخريب مح های الزم را  فني برای محدود كردن خطر آ

 بايد در نظر گیرد.

 اجراي كارها -3-5-0

ه پارامترهای تعیین شاااده برای شااارايط محیطي محل اجرا بايد از نظر نوع در معرض بودن، دما و رطوبت در محدود

 كاربرد اندودكاری قرار داشته باشد.

ستم    شود ممکن       سی ساختمان تمام  شش خارجي  های اندودكاری مورد نظر برای كاربردهای داخلي قبل از اينکه پو

شرايط خارجي قرار    ست به طور موقت در معرض  شرايط خارجي را در    ا شد  صورتي كه اندودكاری قادر با مدت   گیرند. در 

ين ا گیراندن گيچگون برایبايد  هاييو توصاایه فني بیان شااودنامه گواهيبايد در تحمل كند، اين موضااوع كوتاه زمان 

ضعیت   شود.  و ضوع  اينارانه  شامل  مو شک گي چگون مثالً بايد  صورت  مواد  كردن خ سي    شدن، مرطوب در  جزنیات بازر

شد كپک    اليه اليه، هامورد نیاز برای ترک سبندگي )   جزنیات اندازه، شدن و ر ضخامت و چ سبندگي گیری   و (مقاومت چ

 .باشد ديده آسیبمناطق  روش برای تعمیر ارانه

ساااطوح زيركار مورد نظر برای محافظت در مقابل حريق، بايد به طور مناساااب مطابق الزامات مشاااخص شاااده در       

 جرا شود.فني آماده شوند و بر حسب مقتضي، آستر مناسب بر روی آنها انامه گواهي

فني ممکن اسااات نامه گواهيفني مشاااخص شاااود. نامه گواهيهای ارزيابي بايد در پرايمر مورد اساااتفاده در آزمون

 های كلي پرايمر باشد، اگر سازگاری و چسبندگي )مقاومت چسبندگي( با آزمون اثبات شده باشد.همچنین شامل خانواده

ود كه قبالً آستر شده است، سازگاری آستر بايد محرز شود. اگر نوع       ش در جايي كه اندودكاری بر روی فوالدی اجرا مي

 آستر نامعلوم است، چسبندگي بین آستر و اندودكاری با يک عامل چسباننده، در صورت استفاده، بايد ارزيابي شود.

سیمان زياد، مقدار     سترهای با محتوای  شود و بايد در محدود    PHبرای آ ستر به كار رفته بايد آزمون  شده   آ ه تعیین 

 برای اندودكاری باشد.

قديمي موجود( يا اندودكاری موجود،   ، كاربرد اندودكاری بر روی هر گونه پوشاااش )مانند رنگ       ورالعمل در اين دسااات

 شود كه:پوشش داده نشده است، بنابراين فرض مي

 شود، يا؛الف( هر گونه پوشش يا اندودكاری موجود كامالً برداشته مي
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اشااته نشاادن، سااازگاری و چساابندگي )مقاومت چساابندگي( بین اندودكاری جديد و پوشااش يا   ب( در صااورت برد

 درصد مقدار چسبندگي بین اندودكاری جديد و سطح زيركار باشد، يا؛ 33اندودكاری موجود نبايد كمتر از 

ستفاده مي   صال مکانیکي ا سطح     پ( از ات شده به  زيركار بدون  شود، برای مثال يک مش درگیركننده مستقیماً محکم 

 استفاده از پوشش يا اندودكاری موجود.

 شود كه سطح زيركار موجود هیچ نقشي در عملکرد ندارد.همچنین فرض مي

صول و كاربرد آن در عملکرد  سازی آماده ضروری  برآورده كردن قابلیت آنها درو  هااندودكاری مح سیار مهم الزامات    ، ب

برای  های الزمآموزشاجرا و نصاااب را ارانه نمايد. همچنین  جامع هایرالعملبايد دساااتوفني نامه گواهياسااات. دارنده 

شود.      ضي فراهم و ارانه  شش بايد به نحو مقت صول و مدارک   اين مجريان پو شده،   مرتبط موارد بايد همراه با مح آن ارانه 

 باشد. 3-7بخش  اطالعات مشخص شده درحداقل شامل 

 هاي در محلآزمون -3-5-0-0

شود، آزمون       در جايي  ستفاده  صاالت مکانیکي ا ست از ات ها و مش درگیركننده،  های ارزيابي غیرمخرب پینكه الزم ا

های كنترل  مناسب هستند تا به عنوان آزمون 7-3-2-3-3-7و  2-3-2-3-3-7، 3-3-2-3-3-7تشريح شده در بندهای 

 شود.كیفیت در محل برای بررسي كارايي اتصاالت انجام 

ستفاده از  بدون ندودكاریاكه در جايي  صاالت  ا سطح  ات شرح داده   شوند، انجام  اجرا مي زيركار مکانیکي روی  روش 

شود كه حداقل       6-2-3-3-7بند  شده در  صل  ست تا اطمینان حا سب ا سبندگي الزم در عمل    %33منا مقدار مقاومت چ

 قابل دستیابي است.

گیری شااود. يک روش مناسااب برای حداقل، اندازه ضااخامت بايد با يک تکرار كافي برای تعیین ضااخامت متوسااط و

 های غیرآتش( ارانه شده است.)برای آزمون 3-3-3-7گیری ضخامت در بند اندازه

دار  گیری شود. اين مق فني يا اين دستورالعمل اندازه نامه گواهيتوصیه شده در گزارش    چگالي اندودكاری بايد به روش

شده د   شد. روش نامه گواهير بايد در محدوده رواداری مشخص  سب برای اندازه فني با -3-7گیری چگالي در بند های منا

-EN 1015-10 (INSO 9150 وEN 1015-6 (INSO 9150-6) ارانه شده است. در صورت استفاده از استانداردهای       3-3

 شود. ها ممکن است استفادهها ممکن است به يک سطح مناسب، كاهش يابد. ساير روش، تعداد آزمونه(10

شدن و عمل    شک  صالح به طور    ها، جمعآوری اندودكاریپا از خ افتد كه همراه با ناپیيری اتفاق مياجتنابشدگي م

های مربوط به آزمون های مويي، حداكثر به اندازه و تعداد مقادير ثبت شااده در آزمونهخوردگي اساات. ترکمقداری ترک

 آتش، قابل قبول هستند.

 دارينگهتعمیر و  -3-5-5

  مراجعه شود. 2به فصل 
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ها وجود مربوط به ساير فعالیت  اتفاق يا حادثهكوچکي ناشي از   ديدهاندودها، در صورتي كه مناطق آسیب   به طور كلي

شد، مي    شته با شوند.  دا مورد  سازی، مواد شکل و حداكثر اندازه تعمیر، آماده  شامل  تعمیر مربوط بهالزامات توانند تعمیر 

سلح صاالت،  ، اتنیاز ستورالعمل  اجراو روش  هاكنندهم ش   هابايد در د شخص  ص وم شکالت  يد. توجه خا ه مربوط ب بايد به م

 .صورت گیردقديمي  اندودكاریبه  یتعمیرچسباندن مواد 

 اجزاء كمکي -3-5-6

 مراجعه شود. 2به فصل 

 فنينامه گواهي -3-0

 تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي(فني )مركز نامه گواهيوظايف مرجع صدور  -3-0-0

صدور   شش نامه گواهيمرجع  سبت به بازديد، نمونه های محافظتفني برای پو برداری، آزمون و كننده در برابر آتش، ن

رجع م اولیه بازرساايتحت كنترل تولید كارخانه بايد نمايد. ارزيابي اين محصااوالت بر اساااس اين دسااتورالعمل اقدام مي

  نبايد در يک تناوب    نظارت مداوم   فني، نامه   گواهيانطباق با   تداوم  و برای اطمینان از   قرار گیرد نيفنامه   گواهيصااادور 

 در فصل دوم مراجعه شود. 3-2بخش برای توضیحات بیشتر به انجام شود. كمتر از دو بار در سال 

مقاومت در   های متفاوتزمان و زيركار سطوح  برای اندودكاری راهای مختلف مورد نیاز ضخامت فني بايد نامه گواهي

سب به  ،فوالدی ایسازه  اعضای  كاربرد دربرابر آتش مشخص كند. برای   ضريب مقطع   شکل يک ماتريا  ارانه منا   شامل 

 بايد صورت گیرد. روش كار در فصول بعدی ارانه شده است. مقاومت در برابر آتش زمان برابردر 

 د.ها ارانه شوكننده، بايد همراه با تشريح چگونگي كاربرد آنمجموعه، برای مثال اتصاالت و مش مسلح یويژگي اجزا

  بخش محصااول را مشااخص نمايند. جايي كهاجرا بايد حداقل الزامات برای اجرای رضااايت / های نصاابدسااتورالعمل

صول   صنعت     فني به مجرياننامه گواهيدارنده  از طرففروش مح صص   اينشود،  محدود ميآتش  در برابر ظتفاحممتخ

 نیز مشخص شود. هابندیبسته بر روینصب بايد به وضوح  هایدر دستورالعمل ارانهعالوه بر  موضوع

  حاالتدر تمام مجموعه اندودكاری يا اندودكاری  اجرایدرساات برای  و تجهیزات بايد به وضااوح ابزار هادسااتورالعمل

شخص نمايند  مختلف شخص كردن    ) كاربرد را م ضوح م ست  يتجهیزاتبه و  عالوه بر حالت متداول، مربوط به كه ممکن ا

 (.باشندخاصي  كاربردهای

شااده باشااد و قبل از اتمام پوسااته   تأيید خارجي، معرضنیمه های محیط داخلي و يا كاربردبرای اندودكاری اگر يک 

فني توضاایح داده  نامه گواهيشاارايط محیط خارجي قرار گیرد، اين موضااوع بايد در  خارجي ساااختمان، موقتاً در معرض

 .را مشخص نمايند اندودكاریفظت موقت از احمخاص مانند  ضوابطگونه  بايد هر هادستورالعمل شود.
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ستورالعمل  شامل         د صیف كرده و حداقل  صول يا مجموعه را تو صب و اجرای مح ضح روش ن   های اجرا بايد به طور وا

 موارد زير باشند:

صوالت،  انبار كردن شرايط   - صول   شامل مح شده  عمر مفید مح سه  صورت وجود، زمان    اجزای مربوطه ساير و  كی در 

صرف  صول يا كارايي  م سطح  سازی آماده گونه هر ،كامل آوریعمل زمانو  شده  آماده مح  اجراقبل از  زيركار مورد نیاز 

 ؛مختلف( اندودكاری با سطوح زيركار ، سازگاریزيركار میزان تمیزی سطح شامل)

  شااامل ي الزم باشااد،كه ممکن اساات در شاارايط خاصاا حفاظتي سااطح زيركار  / پوشااش درگیركننده گونه هر -

 اجرای درست؛ و الزامات برایاجرا حسب مورد(، شرايط محیطي مورد نیاز برای بر ) اختالطهای دقیق برای دستورالعمل

ورت  در صراه حل ارانه و  كنترل تطبیق با اندودكاریو برای  زيركار بر روی سطوح سترهاآ مربوط به الزاماتجزنیات  -

 ؛(مطابق توضیحات زير) عدم تطبیق

صول نیاز  درشرايطي كه   - سلح  / گاهتکیه مندآن مح ضافي  كنندهم ست  ا صل  ا شود( )به ف به عنوان   ،های بعد مراجعه 

سب    مبا  سطح زيركار مثال زماني كه  صول نامنا شده    ح شش داده  شناخته پو سازگاری آن با اندودكاری   يا نا  نبنابرايو و 

 آن معلوم نیست؛ (مقاومت چسبندگيچسبندگي )میزان 

صاالت اندازه  / جزنیات نوع - سلح كردن برای مورد نیاز  ات صال يا  م سلح  ات شد   سطح زيركار به  كنندهم شش داده    .هپو

 ؛مورد نیاز( در جایت )و روش نصب اتصاالاتصاالت الگوی میزان تکرار، 

 های آستر؛های آزمون يا ارزيابي مورد استفاده در محل برای تعیین كفايت اتصاالت و پوششروش -

های آزمون مورد اسااتفاده در محل برای تعیین چساابندگي )مقاومت چساابندگي( اندودكاری همراه با حداقل  روش -

 فني؛نامه گواهيمقادير ارانه شده در 

 ؛مطابق با اين دستورالعمل كنترل شودبايد  چسبندگي / پیوستگيمقادير مورد نیاز برای مقاومت  -

 كننده )كه ممکن است به اتصاالت از پیش نصب شده، محکم شود(؛ويژگي مش مسلح -

در   شده  كننده )شامل وضعیت انتهايي در نظر گرفته  مش مسلح  دارینگههای نصب و اجرا برای محل و  دستورالعمل  -

 داخل ضخامت اندودكاری(؛

 تواند مخلوط )بر حسب مورد( و سپا اجرا شود؛شرايط محیطي كه محصول اندودكاری مي -

  دنآشامیقابل  مثالً) كیفیت آب ؛به آب ماده های كمينسبت شاملحسب مورد( بر ) اختالطبرای  هاييدستورالعمل -

  رست دنوع تجهیزات مورد نیاز برای اختالط  كاربرد؛، نسبت و شرايط   هاآن ويژگي، مورد نیاز مواد افزودني گونه هر ؛باشد( 

 ؛محصول و زمان اختالط

شار و اندازه  - شد    هایتنظیمات ف صیه  شنده به منظور  نازلبرای  هتو ست  اجرای پا ستفاده از نوع   اندودكاری در با ا

 ؛(شودپاشش مي اندودكاریكه در جايي از تجهیزات ) يمشخص

 دم پاشش، روش اجرای محصول؛در صورت ع -



نامه فني براي اندودها و ارزيابي و صدور گواهي -سومفصل 

 كننده در برابر آتشهاي معدني محافظتپوشش
03/10/00 00 

 

 

ضخامت  -  مختلف مقاومت در برابر آتش و نوع هایزمان( مورد نیاز برای هارواداریبا همراه ) های اندودكاریجزنیات 

 مقطع؛ شکلو  زيركار سطح

 مجدد؛ در پاشش)در صورت وجود(  هاو محدوديت های پاشش مجددزمان خصوص در هادستورالعمل -

صوص يي در راهنما - شي ماله خ شکل ديگری از   كوبیدن، ك ست كردن  و يا هر  تولید يک  برای  اندودكاریسطح  در

 ؛)در صورت لزوم(آنچه در اجرای اولیه بدست آمده تر از منظم سطح كار تمام شده

 ؛فنينامه گواهيدر بیان شده خوردگي مجاز جزنیات حداكثر مقدار ترک -

شتر در   - صوص جزنیات بی شش  خ شش  گونه با هر اریاندودك پو صي از    هایپو صا هايي  يا آن ولیدكنندگانتساير  اخت

صورت لزوم(  فني اندودكاری به عنوان بخشي از يک مجموعه نامه گواهيدارنده كه توسط   به عنوان  شود، ساخته مي  )در 

 در شرايط محیطي؛فظت بهتر احممثال برای 

 .محصوالتاين  اجرایدر طول  با ماسک كار هایمحل راهنمای -

يه بر آن اسااااس انجام شاااده و تأيیدهای فني، مقداری اسااات كه آزموننامه گواهيچگالي متوساااط ذكر شاااده در 

صه    شخ ست. يک رواداری م صد  ±33 های عملکردی برای آن معتبر ا شده، برای آزمون    در سط ذكر  های اين مقدار متو

 شوند.مي فرضمعتبر  ر شده،ذك یعملکردهای میداني قابل قبول است و در اين حالت، مشخصه

ست كه در عمل كنترل     شخص ا ش  چگاليم شده،  مخلوط پا ست. با اين    ش  شوار ا شش   ، چگالي وجودد اندودكاری پا

د مورپارامترها ساير   تر شود، ضروری است   بیش از رواداری باالتر، یرد. اگر چگالي گقرار  ترخارج از روداری پايیننبايد  شده 

 هایرود كه مشخصه  احتمال نمي. اگر چه دهدرا تشکیل مي  يافتهكاربرد تعمیم  ای اززمینه ضوع مو . اينقرار گیردبررسي  

 مقاومت  جرم در نظر گرفته شاااود. در نتیجه،   افزايش  به خطر بیفتد ولي الزم اسااات اثر   باالتر  های در چگالي  یعملکرد

طح زيركار  سنوع  اندودكاری و، ضخامت نشده باشد(، محکم مکانیکياتصاالت  با يانشده  مسلح اندودكاریچسبندگي )اگر 

یرد.  مورد بررسي قرار گ  برای چگالي باالتر، قبول بودن برای تعیین قابل الزم است ، داخل رونده هایگوشه تخت يا با  مثالً

سط چگالي يک  ،به عنوان يک راهنما ضافه به  متو صد،  23 ا ست قابل قبول  در شد  ممکن ا  یباال در حداحتماالً  به جز با

  اضااافيجرم ، كه ضااريب مقطع باال(با  الغرفوالد  يک مقطعمقاومت در برابر آتش باال همراه با  زمانيک  مثالً) ضااخامت

 باعف نگراني شود.ممکن است  اندودكاری

را كاهش ندهد، اثر در حالي كه عملکرد  شده، باشد مشخصمقادير از  باالترهای در ضخامت پاشش به طور مشابه، اگر

 شود. همراهباالتر  چگاليم اضافي بايد در نظر گرفته شود، به خصوص اگر با يک جر

مثالً عدم   نمايد مشخص را  محصول  كاربردگونه محدوديت برای ر ضح ه او طور بايد به و اجرا همچنین اطالعات نصب 

 سازگاری با شرايط محیطي معین يا سناريوهای محافظت در برابر آتش مشخص.

های مکانیکي را تحمل كند، اين موضوع نیز بايد مشخص  يک نوع پوشش اضافي معین نتواند آسیباگر محصول بدون 

 شود.
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صیه  صوص  بايد در هاييتو شود  ترتیب خ شود  اندودكاریبه طوری كه  كارها ارانه  كه ممکن  تا كارهای مجاور  اجرا ن

 به آن شود، به اتمام برسند. آسیبباعف است 

ر نظر دبرای جلوگیری از حمله بیولوژيکي مانند رشد كپک  كارهای تمام شده اطرافدر  هتهوي تأمینمربوط به  توصیه

 شود. گرفته

يا   مش درگیركنندهای مانند اساااتفاده از ويژه ضاااوابط، باشاااند لرزش در معرض ، به عنوان مثال، احتماالً  كارها  اگر 

 .الزم باشدممکن است  كننده،مسلح

صول در جايي  ستفاده  كه مح صوالتي كه حفاظت در برابر   در حال ا سازگار     آتش با ديگر مح سازه را به عهده دارند، 

 مشخص شود. موضوع بايد اين نباشد،

اعضاااء و بین سااطوح قبلي و جديد اندودكاری برخورد كنیم، ارانه با اتصاااالت بین  اينکه چطوراطالعات بايد در مورد 

 شود.

 شود(.كاری موجود ارانه شود )اگر چه اين روش توصیه نميراهنمايي بايد در مورد نحوه پاشش بر روی اندود

 ايهاي كارخانهكنترل -3-0-2

فني بايد موجود باشاااد كه به عنوان يک نمونه، جدول  نامه گواهيای در مجموعه دارنده های كارخانه   همچنین كنترل

باشااد،  تشااکیل دهنده يک مجموعه ميفني مساائول محصااول و هر گونه اجزا نامه گواهي دارندهارانه شااده اساات.  7-3

ارنده د كنترل كیفیت كارخانه ساایسااتم فني تمام يا بخشااي از آنها را تولید نکند. نامه گواهي دارندهنظر از اينکه صاارف

هايي كه برای اطمینان از كیفیت تولید و اطمینان از همه اجزا، انجام دهد و مسااائول انجام            ارزيابي  بايد   فنينامه   گواهي

 ي در كارخانه مشخص باشد.ارزياب

كننده بايد الزامات كنترل كیفیت   تأمینشااود، فني عرضااه مينامه گواهياگر محصااول يا اجزای مجموعه به دارنده 

كننده، مطمئن شااود. برای مثال با بازرسااي  تأمینفني بايد از اعالم انطباق نامه گواهيای را برآورده كند و دارنده كارخانه

 رضه شده.محصول يا اجزای ع

 باشد. EN ISO 17050-2و  EN ISO 17050-1كننده بايد منطبق با اصول  تأمین انطباق اعالم

از   برای اطمینان ، كنترل كیفیت كارخانه بايددهدارانه مي را اندودكاری مجموعهيک  فنينامه گواهي وقتي كه دارنده

سب و ثابت  عملکرد سي از تمام     هایاندودكاری، آزمون منا سب انطباق يا بازر صدور    يک در اجزامنا مجموعه را به مرجع 

سااری روش كنترل شااود، برای مثال، كنترل  تواند با كمک يکفني ارانه كند )ثبات در كیفیت محصااوالت مينامه گواهي

لید  ست وابسته به حجم توممکن ا ،اجزامحموله  از برداری. نمونهتولید( فرآيندتركیب محصول و  / ثابت بودن فرموالسیون

 باشد.اجزايي، مناسب چنین 
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شرايطي كه اجزا  سط   مجموعه یدر  ستم كنترل كیفیت كارخانه بايد      ،شوند تولید مي فنينامه گواهيدارنده تو سی

شود. در جايي كه اجزا از ماده     شامل  سي موردی از اجزای ورودی را  ساخته مي بازر شوند كه در كاربرد نهايي، مهم و  ای 

 كلیدی است، اين معیارها بايد در سیستم كنترل كیفیت كارخانه بیان شوند.

در  ود تا ش  بايد ثبتاين موضوع   استفاده شده باشند،   تولید فوری  ، با هدفتأيیدقبل از  در صورتي كه مواد وارد شده،  

 به راحتي قابل تشخیص و مرجوع كردن باشند. صورت عدم انطباق

آماده و آماده شااده بايد مطابق ساایسااتم كنترل كیفیت كارخانه كه توسااط دارنده     هارزيابي مداوم محصااوالت نیم

ح،  شود. همه مصال   تأيیدفني مستندسازی شده، انجام شود تا انطباق پیوسته با مشخصات مورد نظر محصول          نامه گواهي

دهي  های ارجاعا ساااير روشآماده و آماده شااده تحت ارزيابي و بازرسااي، بايد از طريق شااماره محموله يمحصااوالت نیمه

 فني، قابل ردگیری باشند.نامه گواهيمربوط به تولید متعلق به دارنده 

متخصااص انجام شااود كه يا به وساایله دارنده     / اين ارزيابي مربوط به محصااول بايد به وساایله افراد آموزش ديده 

 كنند.فني عمل مينامه گواهيارنده فني استخدام شده يا از طرف يک مرجع خارجي به نمايندگي از دنامه گواهي

آماده شده بايد قابل ردگیری و ارتباط    / آمادههای متعلق به محصوالت نیمه ها و بازرسي های مربوط به ارزيابيگزارش

 اجزا مخلوط باشند. / های ارزيابي مواد خامبا گزارش
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 فنينامه گواهيخواص و طرح آزمون دارنده  -5-3جدول 

 هاحداقل تناوب آزمون مبناي پذيرش روش آزمون مربوط ويژگي رديف

 ي اندودكاری(فننامه گواهيمخلوط خشک و پوشش نهايي )تولید شده توسط دارنده 

 برای هر محموله دريافتي فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي اعالم انطباق مواد ورودی به كارخانه 3

 يک بار برای هر محموله فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي  هاچگالي حجمي سنگدانه 2

7 
مخلوط  يحجمچگالي 

 خشک
 فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي 

بار  3يک بار برای هر محموله يا 

های ساعت( در بازه 23در روز )

 منظم

 اندودكاری )مالت تازه(

 فنينامه گواهيبر اساس   چگالي ظاهری 3

بار در  3يک بار در هر محموله يا 

های ساعت( در بازه 23روز )

 منظم

3 
زمان گیرش/كارپیيری 

 )زمان مصرف(
 فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي 

بار در  3يک بار در هر محموله يا 

های ساعت( در بازه 23روز )

 منظم

 اندودكاری )مالت سخت شده(

 يک بار در ماه فنينامه گواهيبر اساس   چگالي 6

3 
)مقاومت چسبندگي 

چسبندگي( به سطح 

 زيركار

 يک بار در ماه  

 اجزاء افزودني

3 

مشخصه توافق شده، مثالً  عامل چسباننده

توصیف، نوع ماده، 

، رنگ، pHويسکوزيته، مقدار 

 محتوای فرار

روكش نهايي )تولید شده  هر تحويل فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي

 توسط ديگران(

9 
و  اتصاالت، رابیتا

 كنندهمسلح

مشخصه توافق شده، مثالً 

توصیف، نوع ماده، پوشش، 

 ابعاد، شکل هندسي، طراحي

 هر تحويل فنينامه گواهيهای دارنده ويژگي

 دارينگهتعمیر و  -3-0-3

های الزم برای های نصااب و اجرای پوشااش )اندودكاری(، دسااتورالعمل  فني بايد در دسااتورالعملنامه گواهيدارنده 

 و تعمیر را تهیه و ارانه نمايد. دارینگه

شامل بازرسي  اين دستورالعمل مي  های عادی برای كنترل آسیب، تمیزكاری، اجرای مجدد پوشش رويه/پوشش      تواند 

 درزبندی )برحسب مورد( باشد.

 های الزم بر روی عملیات تعمیر به قرار زير را مشخص نمايد:روش تعمیر بايد كنترل

سیب  ندودكاریاسازی  آماده - شتن  شامل ديده برای تعمیر  آ سیب  بردا صالح كردن  ديده و مواد آ   اندودكاریاطراف  ا

 عیب؛پیراموني بي برای رسیدن به يک سطح
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 ؛اصلي اندودكاری نو باقي ماند زيركار سطح تمیز كردن -

 ؛حسب مورد(بر ) منطقه مسلح شدهجايگزيني  مربوط به هاييدستورالعمل -

ست يا اينکه  ی تعمیرماده  آيا يک اينکه مشخص كردن  - صلي  اندودكاریخاص الزم ا ستف ؤبه طور م دتوانمي ا اده  ثر ا

 ؛شود

 مواد تعمیری؛ حسب مورد(بر)نحوه مخلوط كردن  -

 اجرای مواد تعمیری؛ -

 .حسب مورد(بر)/ پوشش درزبندی  اجرای مجدد پوشش رويه -

 آرم -3-0-0

روی   را بر فنينامه گواهيمرجع صدور  بندی محصول خشک، آرم   فني بايد بالفاصله هنگام بسته  نامه گواهيدارندگان 

سه  سه كی شک نبايد دارای آرم  ها حک كنند. اجزاء مجموعه به غیر از كی صدور  های مخلوط خ به  فنينامه گواهيمرجع 

باشااد، شااوند ولي بايد با جزنیات توضاایح داده شااده و اين   فني مينامه گواهيای كه مشاامول عنوان جزني از مجموعه

 های مخلوط خشک شود. توضیحات ضمیمه كیسه
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ست  ساختماني تتت آرايش   آزمون -الف -3پیو صوالت  صب و  هاي واكنش در برابر آتش براي مح هاي ن

 هااتصال براي اندودكاري

 

های معدني  ها و اندودكاریآتش برای پوشاااش های واكنش در برابردر اين پیوسااات شااارايط اختصااااصاااي آزمون 

صدور     محافظت ست. مرجع  شده ا ست     نامه گواهيكننده در برابر آتش ارانه  صالح، ممکن ا سب نوع و تركیبات م فني بر ح

 يک يا چند آزمون واكنش در برابر آتش را برای تشخیص و شناسايي رفتار محصول انجام دهد.

  EN 13823 (INSO 13553)مطابق SBIآزمون  -0-الف-3

ه  به شکل الي كه وقتيمقاومت در برابر آتش  هایدر نظر گرفته شده برای كاربرد های اندودكاریاندودكاری و مجموعه

سطح زيركار  صول  ای كهگونهآزمون بايد به اين  .قرار گیرند مورد آزمونبايد ، دنشو مي اعمال بر روی  در عمل مورد  مح

 پوشش سطحي. گونه و با هر اندودكاریدر  مدفون كنندهمش مسلحبا همراه مثال برای  م شود،گیرد، انجامي استفاده قرار

با  ساازی شاده و   آماده 3-3-3-7 بايد با توجه به بند هامونهآز شاوند. ميها برای هر بال به طور جداگانه تولید مونهآز

ستي آزمونه در  هر دو بال بايد  مونتاژ. شوند  آوری، عمل7-3-3-7 توجه به بند ستگاه  بر روی چرخ د   SBI آزموند

 انجام شود.

ستاندارد    سطح زيركار ا ستفاده قرار گیرد،   EN 13238:2010 (INSO 13553)مطابق با  يک    به طوری كهبايد مورد ا

صله يک در  شود  از تخته پشت متر میلي 33بزرگتر يا مساوی  فا صب  شده برای . بند، ن   زيركار سطوح  همه نتیجه اخی 

ستفاده در  مو ستورالعمل كه در اين  اجرارد ا شده  د ستاندارد برای   غیر زيركار سطح  . اگر يکرودبه كار مي اند،ارانه  ا

 رود.نتیجه اخی شده فقط برای آن سطح زيركار به كار مي شود، استفاده ونآزم

سطوح زيركار طبقه  شک قابل     های اندودكاری بايد با ها و مجموعه، اندودكاریA2يا  A1های در  ضخامت خ حداكثر 

های اعمال شااده تا ضااخامت آزمون شااده، به  اعمال، مورد آزمون قرار گیرند. نتیجه اخی شااده برای همه ضااخامت

 رود.كارمي

های اندودكاری بايد با حداكثر و حداقل            ها و مجموعه  ، اندودكاری   Eيا  B،C ، Dهای  برای ساااطوح زيركار طبقه  

، برای همه  3وند. سه آزمونه بايد در هر ضخامت آزمايش شود. نتیجه اخی شده    ضخامت خشک اعمال شده، آزمون ش    

 رود.های آزمون شده، به كار ميها بین و شامل ضخامتضخامت

 

                                                                                                                                                                           

مختلف شود، بدترين نتیجه در نظر گرفته خواهد شد يا در صورت درخواست       بندیاگر نتايج آزمون منجر به دو طبقه -3

 های بیشتری قابل انجام است.آزموننامه فني، متقاضي گواهي
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های سطحي باشند، آزمون بايد با آن پوششي انجام شود كه       های اندودكاری دارای پوشش ها و مجموعهاگر اندودكاری

 فرموالسیون، تجربه موجود يا آزمون، منجر به بدترين نتیجه شود.بر اساس سوابق تجربي در خصوص 

ها بايد با پشاام  اند(، درز بین بالبندی شاادهطبقه A1هايي كه به جز در حالت سااطوح زيركار قابل اشااتعال )يعني آن

شده  معدني طبقه س     A1بندی  شدن انرژی از  شابه ديگر به منظور جلوگیری از همکاری در آزاد  طوح زيركار كه  يا مواد م

 توجه شود(. 3-عمالً هرگز اتفاق نخواهد افتاد، محافظت شوند )به شکل الف

ن  ها چسبیده است، اطمینامش سیمي ممکن است الزم باشد به سطح زيركار متصل شود تا از اينکه اندودكاری به بال

 حاصل شود.

 

 
 الگوي درز قائم براي آزمون يک سیستم اندودكاري -0-الف -3شکل 

 

 INSO 7271-4))استاندارد ايران   EN ISO 11925-2انجام آزمون مشعل كوچک مطابق با  -2-الف-3

صورت    EN ISO 11925-2 (INSO 7271-4) آزمون بايد مطابق با الزامات انجامو  هامونهآز تهیه انجام اين آزمون، در 

 .دوانجام ش

  EN ISO 1182 (INSO 7271-2)و  EN ISO 1716 (INSO 7271-5)انجام آزمون مطابق با  -3-الف-3

 EN ISO 1182و  EN ISO 1716 (INSO 7271-5) بايد مطابق با الزامات هاآزمون انجامو  هامونهآز تهیه

 (INSO 7271-2) دوانجام ش. 

های متفاوت )مثالً يک محصول پايه سیماني با چگالي يا سبکدانه متفاوت(     برای يک محصول بخصوص با فرموالسیون   

ها بايد با آن پوششي انجام شود كه بر اساس سوابق تجربي، نوع فرموالسیون يا آزمون، منجر به بدترين نتیجه         آزمون اين

 شود.
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 روش آزمون براي ارزيابي خوردگي سطوح زيركار فوالدي به علت اندودكاري -ب -3پیوست 

 دامنه كاربرد -0-ب -3

 كند.ها را ارانه ميشي از اندودكاریگیری خوردگي فوالد نااين روش آزمون طرز اندازه

 خالصه روش آزمون -2-ب -3

شده   ، ی عريانهای فوالددر اين روش آزمون پانل ستر زده  شي اندودكاری مي     و گالوانیزه  آ ش صورت پا و به  شوند به 

گیرند. میزان ، قرار ميدما و رطوبت كنترل شده  محفظه بايک  معرض دما و رطوبت اتاق و همچنینساعت در   233مدت 

 شود.تعیین مي هاورق از افت جرمخوردگي 

سط   با پرداختتنها فوالد  شده تو ستفاده با  فني كه نامه گواهي دارنده های اعالم  سب اندودكاری برای ا شد،   مي منا با

 آزمايش شود. الزم است

 اهمیت و كاربرد -3-ب -3

سبي خور  شانه    گيدنهدف از اين روش آزمون تعیین خواص ن ست تا ن سرويا اندودكاری ا دهي و دوام  ای از قابلیت 

به قابلیت آن در   هاوعهمجمو  ایسااازهر روی اعضااای شااده ب يک اندودكاری اجرا بخشرضااايت . عملکردفراهم شااود

ستادگي  ضايت  عملکردبه دهد و همچنین رخ مي سازه  عمركه در طول  يمختلف عواملدر برابر  اي شرايط  بخش آنر   در 

 .سوزی، بستگي داردآتش

  وجود اندودكاریكه آيا شود مي و تعیین شودميارزيابي اندودكاری  ناشي از خوردگي نسبي فوالد آزمون،اين روش در 

 ی بر روی آن ندارد.تأثیرشود يا هیچ باعف افزايش خوردگي فوالد مي

 هادستگاه -0-ب -3

(  93±3و رطوبت نسابي )  سالسایوس  ( درجه 73±2يک دمای )يک اتاقک اساتاندارد دما و رطوبت، كه برای حفظ   -

ست. اين اتاقک و تمام لوازم بايد از ماده      شده ا صد، مجهز  شند كه خورندگي هوای داخل اتاقک را      در شده با ساخته  ای 

ای سااااخته شاااده باشاااد كه موجب ها بايد از مادههای در تماس با آزمونه. به عالوه، تمام قسااامتقرار ندهد تأثیرتحت 

 ها بايد فراهم شود.خوردگي الکتريکي نشوند. تهويه كافي هوا روی آزمونه

 گرم. ±3/3كیلوگرم و حساسیت  3ترازوها، با ظرفیت  -

متر كه بر روی يک دسااته قرار گرفته اساات. بخش میلي 23يباً برس ساایمي، با موهای ساایمي برنجي به طول تقر -

 متر باشد.میلي 39متر در عرض میلي 323سیمي بايد دارای طول برس مودار 
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 مواد -5-ب -3

ا،  هفني اجرا شود. دستگاه  نامه گواهيهای متقاضي  در اين روش آزمون الزم است كه اندودكاری مطابق با دستورالعمل  

 به كار رفته برای اجرای اندودكاری بايد نماينده كاربرد برای آزمون آتش و نیز در عمل باشد. هایمواد و روش

شده تحت آتش در محدوده    شده بايد به اندازه چگالي آزمونه آزمايش  شده    %±33چگالي آزمونه آماده  رواداری اعالم 

 باشد.

 :بوده و بايد mm3×mm233×mm233های فوالدی بايد دارای ابعاد ورق

 S185به جز  Sكالس  EN 10025در حالت فوالد عريان مطابق با 

آهن، يا   ، فوالد روكش شده با آستر آلکیدی اكسیدS185به جز  Sكالس  EN 10025در حالت آستر خورده مطابق با 

 فنينامه گواهيديگر موارد مشخص شده توسط متقاضي 

 EN 10326گالوانیزه شده مطابق با  S185به جز  Sكالس  EN 10025فوالد گالوانیزه مطابق با 

 هاي آزمايشگاهيآزمونه -6-ب -3

 بايد چهار ورق فوالدی از هر نوع، ارزيابي شود مثالً فوالد عريان، آستر خورده، گالوانیزه.

 های فوالدی در هر مجموعه بايد با عنوان الف، ب، ج و د نامگیاری شوند.ورق

 زدگي باشند.های فوالدی بايد بدون هر گونه زنگورق

 روش -5-ب -3

های فوالدی را با الکل يا اسااتن شااسااته تا هرگونه روغن يا گريا از روی آنها پاک شااود. سااپا در دمای اتاق   ورق

 گرم وزن كرده و آن را ثبت كنید. 3/3خشک شوند. هر ورق را با دقت 

سب روی يک وجه اعمال كنید.     هاهای ورقلبه شش منا شرايط اين    را محافظت كرده و يک پو شش بايد تحت  اين پو

 شود.روش آزمون پايدار باشد و نبايد خوردگي را افزايش دهد. موم پارافین برای اين منظور پیشنهاد مي

بندی مقاومت در برابر آتش برای آن دارد، اجرا فني، طبقهنامه گواهياندودكاری را در حداقل ضااخامتي كه متقاضااي 

 كنید.

 آزمايشگاهي آماده شده را تعیین كنید. چگالي و ضخامت هر آزمونه

 آزمونه الف و ب از هر مجموعه:

درصااد،   63و رطوبت نساابي حداكثر  ساالساایوس( درجه 27±2( ساااعت در دمای اتاق )233±2ها را برای )آزمونه -

 تثبیت شرايط نمايید.

 ها پاک كنید.اندودكاری و همچنین پوشش محافظ خوردگي )موم( را از روی ورق -
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پاک كنید و با حالل )الکل   3-ها با برس سیمي مشخص شده در بند ب   های سطحي را از روی ورق زدگيتمام زنگ -

 يا استن( تمیز كنید.

 گرم وزن كرده و اين مقادير را ثبت نمايید. 3/3ها را با دقت ورق -

 های ج و د از هر مجموعه:آزمونه

سیوس   ( درجه 73±2در دمای ) رطوبت قرار داده و –ها را در محفظه دما ورق - سبي )  سل صد   93±3و رطوبت ن ( در

 نمايید. دارینگه( ساعت 233±2به مدت )

 را از محفظه بیرون آوريد. هاآزمونهساعته،  233پا از اتمام دوره زماني  -

 ها پاک كنید.اندودكاری و همچنین پوشش محافظ خوردگي )موم( را از روی ورق -

سطح زدگيتمام زنگ - شده در بند      ي را از روی ورقهای  شخص  سیمي م پاک كنید و با حالل   3-ب -7ها با برس 

 )الکل يا استن( تمیز كنید.

 گرم وزن كرده و اين مقادير را ثبت نمايید. 3/3ها را با دقت ورق -

 محاسبه -0-ب -3

ساااعته   233آزمون رطوبت های الف و ب و افت جرم در انتهای مقدار متوسااط افت جرم در انتهای طول عمر آزمونه

 های ج و د را به روش زير محاسبه كنید:آزمونه

 برای هر آزمونه:

 متر مربع()گرم بر میلي(=افت جرم )گرم(جرم اولیه -)گرم((/)جرم آخر متر مربع()میلي)مساحت ورق 

سط افت جرم در انتهای طول عمر آزمونه  سط افت جرم در  مقدار متو انتهای آزمون رطوبت های الف و ب و مقدار متو

 های ج و د را به روش زير محاسبه كنید:ساعته آزمونه 233

 3افت جرم متوسط  )افت جرم آزمونه ب+افت جرم آزمونه الف(=÷2

 2افت جرم متوسط  )افت جرم آزمونه د+افت جرم آزمونه ج(=÷2

 گزارش -0-ب -3

كیلوگرم بر متر مکعب و افت جرم تکي و متوسط مربوط به متر، چگالي اندودكاری را به ضخامت اندودكاری را به میلي

 متر مربع، گزارش كنید.هر آزمونه و مجموعه را به گرم بر میلي

، ضااخامت اليه خشااک   تولیدكنندههمه اطالعات راجع به فوالد از جمله كالس، نوع آسااتر، شااامل نام محصااول و   

 ها( بین اجرای آستر و اندودكاری را گزارش كنید.گیری شده و زمان سپری شده )تعداد روزها يا ساعتاندازه
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تعیین هدايت حرارتي اعالم شتتده و ضتتريب تبديل به درصتتد رطوبت باال )براي   -پ -3پیوستتت 

 ها با پايه پشم معدني(اندودكاري

 (dry,90/90λ,10، در شرايط خشک )سلسیوسدرجه  01در  λتعیین مقدار كسر  -0-پ -3

 سلسیوسدرجه  01در  dryλگیري اندازه -0-0-پ -3

تثبیت   7-3-3-7بايد مطابق با بند    سااالسااایوسدرجه   33در  λها برای تعیین هدايت حرارتي    آزمونه   -0-0-0-پ -3

 شرايط شوند.

شده مطابق با بند    هدايت حرارتي آزمونه  -2-0-0-پ-3 شرايط  يا   EN 12667بايد مطابق با  3-3-3-پ -7های تثبیت 

11520)EN 12939 (INSO  ( 33±7/3برای محصوالت ضخیم در دمای متوسط ) گیری شود.اندازه سلسیوسدرجه 

ست      در طول اندازه شود. قابل قبول ا سیله آزمونه اتخاذ  گیری، احتیاط الزم بايد برای جلوگیری از جیب رطوبت به و

 كه برای مثال، آزمونه در داخل يک كیسه پالستیکي نازک قرار داده شود.

 (dry,90/90λ,10، در شرايط خشک )سلسیوسدرجه  01در  λمحاسبه مقدار كسر  -2-0-پ -3

( به عنوان يک مقدار حدی نماينده حداقل  dry,90/90λ,10، در شرايط خشک )سلسیوسدرجه  33در  λكسر  -0-2-0-پ -3

 ENاز  الف-7 وستااایپه شده در اااهای ارانفاده از روشاااد بايد با استااادرص 93ید با يک حد اطمینان ااادرصد تول 93

13162:2009 (INSO 8116)  محاسبه شود. الزم به ذكر است كهDλ  محاسبه شود. 7-ث-7بايد مطابق با بند 

 (u,1fتعیین ضريب تبديل رطوبت ) 2-پ -3

 گیری مورد نیاز است.، دو مجموعه اندازهu,1fبرای تعیین ضريب تبديل رطوبت 

شک، برای تعیین  گیری بر روی آزمونهشامل دو اندازه  3مجموعه  ضربدر   dryuو  dryλ,10های خ )محتوای رطوبتي جرم 

 جرم(.

و رطوبت  سلسیوس  ( درجه 27±2های تثبیت شرايط شده در دمای )  گیری بر روی آزمونهشامل دو اندازه  2مجموعه 

 )محتوای رطوبتي جرم ضربدر جرم(. 023,5uو  λ,10 (23,50)( درصد، برای تعیین 33±3نسبي )
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 روش -0-2-پ -3

 0مجموعه  -0-0-2-پ -3

 خشک كنید. 3-3-3-پ -7دو آزمونه را مطابق روش بند 

در نظر بگیريد.  drymبرای هر آزمونه مقدار جرم را در شاارايط خشااک تعیین كنید. متوسااط دو مقدار را برای تعیین  

dryu و طبق تعريف برابر صفر است.، محتوای رطوبت در شرايط خشک بوده 

تعیین كنید. متوسااط دو   2-3-3-پ-7مطابق روش بند  ساالساایوس درجه  33را در دمای  λبرای هر آزمونه مقدار 

 در نظر بگیريد. dry،10λمقدار را برای تعیین 

 2مجموعه  -2-0-2-پ -3

سیوس   ( درجه 27±2دو آزمونه را در دمای )   -0-2-0-2-پ -3 سبي )  سل صد مطابق روش 33±3و رطوبت ن های ( در

 تثبیت شرايط كنید. EN 13169:2008 (INSO 8320)از  2-3بند  2ارانه شده در گام 

سیوس   ( درجه 27±2برای هر آزمونه، جرم را در دمای ) -2-2-0-2-پ -3 سبي )  سل صد تعیین   33±3و رطوبت ن ( در

 كنید.

( درصااد تحت عنوان  33±3و رطوبت نساابي ) ساالساایوسدرجه  27متوسااط دو مقدار را برای تعیین جرم در دمای 

23,50m.در نظر بگیريد ، 

 محاسبه كنید: 3-پ-7را از فرمول  23,50u -3-2-0-2-پ -3

 (3-پ -7)
 

 است. 2-2-3-2-پ -7درصد مطابق بند  33و رطوبت نسبي  سلسیوسدرجه  27، مقدار جرم در دمای 23,50mكه 

drym است. 3-3-2-پ -7، مقدار جرم مطابق بند 

شده مطابق بند    -0-2-0-2-پ -3 شرايط  ساس   λ، مقدار 3-2-3-2-پ -7برای هر آزمونه تثبیت  يا   EN 12667را بر ا

EN 12939 (INSO 11520) ( 33±7/3برای محصوالت ضخیم در دمای متوسط)  تعیین كنید. سلسیوسدرجه 

 در نظر بگیريد. λ),10(2350متوسط دو مقدار را برای تعیین 

 (u,1fمحاسبه ضريب تبديل رطوبت ) -3-0-2-پ -3

 ( محاسبه شود:ISO 10456:2010از  3)برگرفته از فرمول  2-پ-7بايد از فرمول  u,1fضريب تبديل رطوبت 
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 (2-پ-7)

 
 كه؛

(23,50) 10,λ  = شود،تعیین مي 3-2-3-2-پ -7مطابق بند 

10,dryλ  = شود،تعیین مي 3-3-2-پ -7مطابق بند 

23,50u  =شود،تعیین مي 7-2-3-2-پ -7 مطابق بند 

dryu  = شود.شود و برابر صفر تعريف ميتعیین مي 3-3-2-پ -7مطابق بند 

 Dλمحاسبه هدايت حرارتي اعالم شده  -3-پ -3

 شود:محاسبه  7-پ-7بايد با استفاده از فرمول  Dλهدايت حرارتي اعالم شده 

 (7-پ-7)
 

 كه؛

10,dry,90/90λ  شود،تعیین مي 2-3-پ -7مطابق بند 

u,1f  شود،تعیین مي 7-3-2-پ -7مطابق بند 

23,50u  شود،تعیین مي 7-2-3-2-پ -7مطابق بند 

dryu  شود.شود و برابر صفر تعريف ميتعیین مي 3-3-2-پ -7مطابق بند 

 اعالم شود. Dλ(23,50)گرد شود و تحت عنوان  0.001W/(m.K)بايد به باالترين حد  λ(23,50)مقدار محاسبه شده 

 (u,2fتعیین ضريب تبديل به محتواي رطوبتي باال ) -0-پ -3

 گیری مورد نیاز است.، دو مجموعه اندازهfu,2برای تعیین ضريب تبديل به محتوای رطوبتي باالی 

 :3مجموعه 

شده در دمای )   گیری بر روی آزمونهدو اندازه شرايط  سیوس   ( درجه 27±2های تثبیت  سبي )  سل (  33±3و رطوبت ن

 )محتوای رطوبتي جرم ضربدر جرم(. 23,50uو  λ,10 (23,50)درصد، برای تعیین 

 :2مجموعه 

شده در دمای )   گیری بر روی آزمونهدو اندازه شرايط  سیوس   ( درجه 27±2های تثبیت  سبي )  سل (  33±3و رطوبت ن

 جرم(. در )محتوای رطوبتي جرم ضرب 23,80uو  λ,10 (23,80)درصد، برای تعیین 
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 روش -0-0-پ -3

 0مجموعه  -0-0-0-پ -3

(23,50) 10,λ  23,50وu  تعیین كنید. 2-3-2-پ-7را مطابق با بند 

 2مجموعه  -2-0-0-پ -3

سیوس   ( درجه 27±2آزمونه را در دمای ) دو -0-2-0-0-پ -3 سبي )  سل صد مطابق با روش 33±3و رطوبت ن های ( در

 ، تثبیت شرايط كنید. EN 13169:2008 (INSO 8320)از  2-3بند  2ارانه شده در گام 

( درصااد  33±3و رطوبت نساابي ) ساالساایوس( درجه 27±2برای هر آزمونه مقدار جرم را در دمای ) -2-2-0-0-پ -3

 تعیین كنید.

، در  23,80mدرصد تحت عنوان   33و رطوبت نسبي   سلسیوس  درجه  27متوسط دو مقدار را برای تعیین جرم در دمای  

 نظر بگیريد.

 محاسبه كنید: 3-پ-7را از فرمول  23,80uمقدار  -3-2-0-0-پ -3

 (3-پ-7)
 

 كه؛

23,80m  است. 2-2-3-3-پ -7درصد مطابق بند  33و رطوبت نسبي  سلسیوسدرجه  27مقدار جرم در دمای 

drym  است. 3-3-2-پ -7مقدار جرم مطابق بند 

شده مطابق بند     -0-2-0-0-پ -3 شرايط  يا   EN 12667را مطابق با  λ، مقدار 3-2-3-3-پ-7برای هر آزمونه تثبیت 

EN 12939 (INSO 11520) ( 33±7/3برای محصوالت ضخیم در دمای متوسط ) تعیین كنید. سلسیوسدرجه 

 در نظر بگیريد. λ(23,80),10متوسط دو مقدار را برای تعیین 

 (u,2fمحاسبه ضريب تبديل به محتواي رطوبتي باال ) -3-0-0-پ -3

باال،           به محتوای رطوبتي  يل  بد يب ت ته از فرمول           u,2fضااار به شاااود )بر گرف حاسااا يد از فرمول زير م از   3با

ISO 10456:2010:) 

 (3-پ-7)
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 كه؛

10,(23,80)λ  شود،تعیین مي 3-2-3-3-پ -7مطابق بند 

10,(23,50)λ  شود،تعیین مي 2-3-2-پ-7مطابق بند 

23,80u  شود،تعیین مي 7-2-3-3-پ  -7مطابق بند 

23,50u  شود.تعیین مي 2-3-2-پ -7مطابق بند 

ها بايد از همان مرحله ، آزمونهu,2fو ضاااريب تبديل به محتوای رطوبتي باال،  u,1fبرای تعیین ضاااريب تبديل رطوبت، 

 تولید به دست آيند.

ست در دمای متوسط به غیر از    شود، به شرطي كه دقت    اندازه سلسیوس  درجه  33هدايت حرارتي نیز ممکن ا گیری 

 ارتباط بین دما و خواص حرارتي به خوبي مستند شده باشد.

 هاياندودكار يآزمون دوام برا -ت -3پیوست 

 مقدمه -0-ت-3

های شاااهد تعیین  تحت شاارايط مصاانوعي در معرض و نمونهها ها بین نمونهدوام اندودكاری بر اساااس مقايسااه داده

 شود.مي

 پارامترهای استفاده شده عبارتند از:

 ي(؛چسبندگچسبندگي )مقاومت 

 كارايي نارسانايي؛

 مشاهدات چشمي.

صه برای تعیین تغییرات قبل و بعد از آزمون      در آزمون شخ سبندگي( به عنوان يک م سبندگي )مقاومت چ های زير، چ

ست چسبندگي )مقاومت چسبندگي( در اين آزمون    يبه كار م شوند، حتي اگر در عمل،   ها اندازهرود. بنابراين الزم ا گیری 

 يا اتصاالت مکانیکي ممکن است به كار رود. كنندهمسلحمش 

های دوام اندودكاری،  شااود، زيرا مشااخصااهيي فقط بر روی يک سااطح زيركار فوالدی انجام مينارسااانا ييكاراآزمون 

سطح زيركار در نظر گرفته مي    ستقل از  شمي مربوط به همه         م شاهدات چ سبندگي( و م سبندگي )مقاومت چ شوند. چ

 سطوح زيركار هستند.

 هاآزمونه -2-ت -3

 ارانه شده است. 3-3-3-7مشخصات سطح زيركار در بند 

 ر زده شود.اگر سیستم اندودكاری نیازمند آن باشد كه فوالد دارای آستر باشد، فوالد بايد آست
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 اگر اندودكاری قابلیت استفاده بدون روكش را داشته باشد، بايد بدون روكش آزمايش شود.

سمي     میلي 23ضخامت اندودكاری اگر بزرگتر از   شد بايد در يک ضخامت ا متر يا حداقل ضخامت اجرا  میلي 23متر با

شااود. ضااخامت اندودكاری بايد قبل از آزمون در  متر باشااد، بايد در حداكثر ضااخامت اجرا میلي 23شااود يا اگر كمتر از 

 گیری و ثبت شود.نقطه توزيع شده يکنواخت، اندازه 33بیشتر از 

شرايط در معرض جلوگیری       های آزمونهلبه سطح زيركار تحت  شود تا از ايجاد درز بین اندودكاری و  ها بايد درزبندی 

 شود.

شت و لبه     های به كار رفته برای آزمون دوام، يک برای پانل ستر( بايد در پ شش محافظ )آ شامل تمام پانل پو   هایها )

 زدگي محفظه، اجرا شود.شاهد(، برای جلوگیری از زنگ

سبندگي و دو تا       شود: دو تا برای آزمون چ شرايط در معرض مورد نیاز برای آزمايش، چهار آزمونه بايد آماده  برای هر 

كننده آماده شااود: دو تا برای اسااتخراج مقادير    آزمونه بايد به عنوان كنترلبرای كارايي نارسااانايي. عالوه بر اين، چهار 

 چسبندگي )مقاومت چسبندگي( و دو تا برای استخراج كارايي نارسانايي.

ستورالعمل  7-3-3-7 و 3-3-3-7ی بندهاها بايد مطابق با اين آزمونه ضي  و د ستم    نامه گواهيهای متقا سی فني برای 

های كنترلي بايد سااپا تحت شاارايط و مدت مشااخص شااده توسااط متقاضااي  تثبیت شااوند. آزمونه اندودكاری، آماده و

ها بايد در شرايط های دوام مشخص شده، آزمونهشوند. پا از در معرض قرار گرفتن تحت آزمون دارینگهفني نامه گواهي

شااوند، قبل از اينکه آزمون چساابندگي )مقاومت    دارینگهتا رساایدن به جرم ثابت  7-3-3-7مشااخص شااده در بند  

 چسبندگي( يا كارايي نارسانايي انجام شود.

 برداری شود.ها عکاهای دوام، از آزمونهشود كه قبل و بعد از آزمونتوصیه مي

 قرارگیري در معرض اشعه ماوراء بنفش -3-ت -3

 روز( آزمايش شود. 23سیکل )معادل  332برای  EN ISO 4892-3:2006 (INSO 12523-3)دو آزمونه بايد مطابق با 

 های تركیبي بايد به كار رود.قرارگیری در معرض با المپ 2مود 

 باران –گرما  -0-ت -3

سیکل   33برای  2-3-3، بند EN 12467:2006بايد تحت شرايط مشخص شده در  2-ت -7چهار آزمونه با ويژگي بند 

 در معرض گیرند.

 رطوبت باال -5-ت -3

و رطوبت  سااالسااایوس( درجه 73±2بايد به مدت چهار هفته در معرض دمای ) 2-ت -7چهار آزمونه با ويژگي بند     

 ( درصد قرار گیرد.93±3نسبي )
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 سرما -گرما  -6-ت-3

بايد در معرض شااارايط زير قرار گیرد و پنج بار تکرار شاااود. اين آزمون بايد در         2-ت -7چهار آزمونه با ويژگي بند     

 انجام شود.رطوبت محیط 

 

 دما )ساعت( مدت / دوره زماني

2 
 سیوسدرجه سل( 63±2افزايش از دمای محیط به ) -اولین سیکل 

 سیوسدرجه سل( 63±2به ) سلسیوسدرجه  (-33±2افزايش از ) -های بعدی سیکل

 سیوسدرجه سل( 63±2در دمای ) دارینگه 3

 سیوسسلدرجه ( -33±2به ) سلسیوسدرجه ( 63±2كاهش دما از ) 2

 سیوسدرجه سل( -33±2در دمای ) دارینگه 36

 

حداقل مورد نظر بايد آزمايش   / تر مورد انتظار باشاد، دمای حداكثر اگر دماهای حداكثر باالتر يا دماهای حداقل پايین

 شود.

 يخ زدن و آب شدن -5-ت -3

بار   23بايد در معرض شرايط زير قرار گیرد و   2-ت -7 : چهار آزمونه با ويژگي بندXبندی كاربرد نوع الف( برای دسته 

 تکرار شود. اين آزمون بايد در رطوبت محیط انجام شود.

 

 ور شدن در آبشرايط، دما و غوطه مدت )ساعت( / دوره زماني

 سلسیوسدرجه ( 27±2ی )در آب در دما كردنور غوطه 3

 در مدت دو ساعت سلسیوسدرجه ( -3±2به ) دما و كاهشآب خارج كردن از  2
 از آب( بیرون) سلسیوسدرجه ( -3±2ی )در دما دارینگه 36
 (از آب )بیرون سلسیوسدرجه ( 27±2به ) سلسیوسدرجه ( -3±2افزايش دما از ) 2

 

بار   23بايد در معرض شااارايط زير قرار گیرد و  2-: چهار آزمونه با ويژگي بند تYبندی كاربرد نوع ب( برای دساااته

 شود.تکرار 
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 رطوبت نسبي دما مدت )ساعت( / دوره زماني

3 Co(2±27 ) 3±93% 
 _ Co(2±33- )( به 2±27)Coكاهش دما از  2

 _ Co(2±33- )در دمای  دارینگه 36

 Co(2±27) 3±93%( به -2±33)Coافزايش دما از  2

 روش آزمون –ي( چسبندگچسبندگي )مقاومت  -0-ت -3

و دو آزمونه بعد از قرارگیری   2-ت-7های در معرض قرار نگرفته( مشخص شده در بند   كننده )آزمونهدو آزمونه كنترل

 EGOLF EA 5حسااب مقتضااي( بايد مطابق روش  )بر 3-ت -7 تا 7-ت -7های های آزمون مطابق بنددر معرض رژيم

شود )برای مثال، چهار عدد بر روی هر پانل(.           شي بايد بر روی هر پانل انجام  ش سبندگي ك شوند. چهار آزمون چ ارزيابي 

مانده،  آزمونه باقي 6ترين مقادير اعالم شود و ها، بايد باالترين و پايین، برای هر جفت از آزمونهEGOLF EA5مطابق روش 

 گیری شوند.میانگین

 نتايج آزمون:

كننده  درصاد مقدار آزمونه كنترل   33ار متوساط مقاومت چسابندگي كشاشاي پا از آزمون دوام نبايد كمتر از     مقد

بتني   هایباشد. اگر اين آزمون برای میلگردهای فوالدی، سطوح زيركار گالوانیزه و غیره انجام شود، نتايج برای فوالد و دال

 نیز معتبر است.

 زمونروش آ –كارايي نارسانايي  -0-ت -3

 كلیات -0-0-ت -3

 EN 1363-1زمان تعريف شااده در  –آزمون آتش كوره با مقیاس كوچک بايد تحت شاارايط منحني اسااتاندارد دما  

(INSO 12055-1) .انجام شود 

 گیری شوند.سازی، تثبیت شرايط و اندازهآماده 7-3-3-7ها بايد مطابق با بند آزمونه

  7-3-3-7ها بايد دوباره در شرايط مشخص شده در بند    ورت وجود، آزمونهپا از قرارگیری در شرايط محیطي، در ص  

 شوند. دارینگهبرای مدت حداقل يک هفته قبل از آزمون آتش 

 هاآزمونه -2-0-ت -3

ند   در معرض قرار نگرفته های  كننده )آزمونه  دو آزمونه كنترل  و دو آزمونه پا از    2-ت -7( مشاااخص شاااده در ب

 )برحسب مقتضي( الزم است مورد ارزيابي قرار گیرند. 3-تا ت 3-های آزمون مطابق بندهای ترژيمقرارگیری تحت 
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 روش آزمون -3-0-ت -3

)ها( بايد در كوره در وضعیت   ها ممکن است به طور مجزا يا در يک آزمون مورد آزمايش قرار گیرند. اين آزمونه  آزمونه

)ها( بايد در يک   دارای ساایسااتم اندودكاری در معرض آتش قرار گیرد. آزمونه قانم يا افقي قرار گیرند به طوری كه وجه 

دهد، قرار گیرند. طرف غیر در معرض آتش بايد با استفاده  قاب كه قسمتي از يک وجه )ديوار يا سقف( كوره را تشکیل مي

( كیلوگرم بر متر 333±23متر و چگالي حجمي )میلي 3از تخته سااایلیکات كلسااایم يا ورمیکولیت با حداقل ضاااخامت 

 3( كیلوگرم بر متر مکعب پوشش داده شود.323/333±33معدني )پشم سنگ( با چگالي حجمي ) مکعب يا پشم

ها بايد نزديک به مركز و های فوالدی متصاال شااوند. اين ترموكوپلدو ترموكوپل بايد به وجه غیر در معرض آتش پانل

صفحه     EN 1363-1 (INSO 12055-1)مطابق با  Kها بايد از نوع لمتر دور از هم قرار گیرند. ترموكوپمیلي 23 اما بدون 

سي و بدون اليه عايق  شند. ترموكوپل م شت پانل بندی با سیله جوش )نقطه جوش مقاومتي(   ها بايد به پ های فوالدی به و

 متصل شوند.

 بايد ثبت شود. یوسسلسدرجه  333زمان برای طرف غیر در معرض آتش فوالد برای رسیدن به دمای متوسط 

 نتايج آزمون -0-0-ت -3

سط     سیدن وجه غیر در معرض آتش فوالد به دمای متو سیوس   درجه  333زمان ر شود. به عالوه برای   سل بايد ثبت 

شود.          شدن يا ترک خوردن بايد گزارش  شدگي، اليه اليه  شاهدات مربوط به اندودكاری، هر گونه جدا شتر، م اطالعات بی

 %33های دوام نبايد كمتر از    های قرار گرفته تحت آزمون   زمان متوساااط برای طرف غیر در معرض آتش فوالد در آزمونه  

باشد. نتیجه    سلسیوس  درجه  333های كنترلي برای رسیدن به دمای متوسط   آتش فوالد نمونه زمان وجه غیر در معرض

 آزمون اولیه باشد. سلسیوسدرجه  333درصد زمان متوسط رسیدن به  33هیچ آزموني نبايد كمتر از 

ته، آزمايش و   وقتي كه نتیجه خارج از اين معیارها قرار گیرد، چهار آزمونه اضاااافي ممکن اسااات در معرض قرار گرف        

 ارزيابي شود. تمام چهار آزمونه بايد معیارها را برآورده سازند.

 تفسیر نتايج آزمون -5-0-ت -3

 هنگام ارزيابي آسترها/خانواده آسترها:

 شود.اگر نتیجه بهتر يا مساوی آستر مرجع باشد، اين آستر قابل قبول در نظر گرفته مي

 

 

                                                                                                                                                                           
 هایهای مختلف( است، همه آزمون از آنجا كه آزمون كارايي نارسانايي يک آزمون غیرمستقیم برای مقايسه )دوام، آسترهای مختلف، روكش     -3

 پارامترهای يکسان انجام شود. / يک ارزيابي بايد تحت شرايط

 



هاي معدني ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پوشتتش دستتتورالعمل 03/10/00 000

 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

 ها بايد اعمال شود.زين، بد باشد، معیار مربوط به ارزيابي دوام آزمونهاگر نتیجه به دست آمده با يک آستر جايگ

 مشاهدات چشمي -01-ت -3

ضعیت همه آزمونه  ضعیت قبل از آزمون بايد ثبت        و شود و تغییرات از و سي  شمي بازر ها پا از آزمون بايد به طور چ

باشد. اين ها ميها و ترکاندازه و عمق شکاف ها شاملخوردگي ها و شکافشود. اين موارد شامل ثبت تمام ترک خوردگي

 ها در متر مربع اندودكاری باشد.فني به صورت حداكثر عرض ترک و كل طول ترکنامه گواهيموارد بايد در 

 

 هاي پانليها و مجموعهتعیین مقاومت در برابر ضربه پانل -ث -3پیوست 

 مقدمه -0-ث -3 

ممکن اسااات لغو شاااود و اينکه مباحف گروه كاری اخیر منجر به        ISO/DIS 7893اين گزارش فني با علم به اينکه    

( EEC/89/106های روند آزمون شااده اساات كه در چارچوب راهنمای محصااوالت ساااختماني )سااازیفبهبودها يا شاافا

 شوند.ضروری در نظر گرفته مي

پانلي )مركب( توسااعه يافته اساات، اين های اگرچه اين گزارش فني به طور خاص برای ارزيابي محصااوالت و مجموعه

 تواند برای ساير محصوالت مفید باشد.روش آزمون همچنین مي

 شوند.های دارا يا فاقد شیشه در اين گزارش فني پوشش داده نميپانل

شده در كارخانه         ها اين گونه در نظر گرفته ميدر چارچوب اين گزارش فني، پانل ساخته  صلب  صوالت  شوند  كه مح

ستطیلي بوده به گونه    شکل و مقطع م ساير    بوده و دارای  ضخامت، ثابت بوده و به میزان قابل توجهي كوچکتر از  ای كه 

ها با مصالح مختلف )برای مثال، يک يا دو رويه و يک هسته( تشکیل شده باشند  ها ممکن است از اليهابعاد است. اين پانل

ها(  ها، پوششستونک( باشند يا ممکن است شامل اندودها )برای مثال: رنگكننده )برای مثال: يا ممکن است شامل مسلح

 باشند.

 گیرند.شان و كاربردشان تحت ضربه قرار ميای بسته به محلاجزای سازه

صه   ضربه  شخ ست بر روی اجزا يک اثر  های مختلفي اتفاق مياهای مختلفي دارند و با فركانها، م افتند. آنها ممکن ا

 در صفحه برخورد يا هر دو حالت داشته باشند. كلي يا موضعي

 شود.رساني تمايز قانل مياين گزارش فني بین ارزيابي در كاربرد و قابلیت خدمت

  ، پیشنهاداتي در خصوص بار ضربه و تعداد ضربه در هر آزمون ارانه شده است.پیوستاين  9 -7-ث -7بند در 

( در نظر گرفته  ER4)3در كاربرد به عنوان الزامات اساسي شماره     در چارچوب راهنمای محصوالت ساختماني، ايمني  

 ، ضربه شامل موارد زير است:ER4مربوط به  3شده و در مدرک تفسیری شماره 
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ستند )برای مثال:   ها / برخوردها بین كاربران و آن اجزا يا بخشضربه  هايي از كار كه معموالً تحت تماس يا كاربرد ه

 (؛  سايرها و ها، درهای اتوماتیک پاركینگدرها، پنجره

ز میان يک    ای از حوادث )برای مثال: افتادن ا  هايي از كار به عنوان نتیجه    ها / برخوردها بین كاربران و بخش   ضاااربه 

 عضو ترد( يا شرايط خاص )برای مثال: شکست سیستم روشنايي(؛

 دهند بر روی كاربرانای اجسام در حال سقوط كه بخشي از كار را تشکیل ميهضربه

رساني نیز مورد توجه قرار گیرد يعني اثرات احتمالي   جدا از جنبه ايمني، ضربه بايد همچنین از ديدگاه قابلیت خدمت 

 بندی، بخاربندی(رساني اجزا بايد ديده شود )برای مثال: آبر روی قابلیت خدماتبرخوردها ب

 نخواهد شد. در اثر اين گزارش فني، لغوفني نامه گواهياعتبار 

 محدوده كاربرد -2-ث -3

كند و  های پانلي را مشاااخص مي  ها و مجموعه  های آزمون برای مقاومت در برابر ضاااربه پانل       اين گزارش فني روش

 ربوطه وارد شود.دهد. الزامات بايد در راهنمای مميشنهاداتي برای كاربرد آنها ارانه پی

 روش آزمون براي تعیین مقاومت در برابر ضربه جسم نرم -3-ث -3

 مباني -0-3-ث -3

 كند.سازی ميافتد را شبیهآزمون ضربه جسم نرم، يک ضربه ناشي از يک شخص كه تصادفاً بر روی پانل مي

كند كه با انرژی ضربه رها شده توسط يک شخص متناظر      ای ايجاد ميافتد و انرژی ضربه م از يک ارتفاعي ميجسم نر 

 باشد.مي

 توانند از ساااقوط شاااخصهای پانلي ميها يا مجموعهاين آزمون با نظر به ايمني در كاربرد، يعني تأيید اينکه آيا پانل

مل كنند،    عتوانند به نحو موردنظر   ، يعني تأيید اينکه آيا آنها هنوز مي     رساااانيجلوگیری كنند و با نظر به قابلیت خدمت       

 شود.انجام مي

 سیستم آزمون -2-3-ث -3

سه كتاني كروی با قطر )   ضربه  سم نرم بايد يک كی شکل   mm333(±33زننده ج شود( بوده كه با   3-ث-7)به  توجه 

 برسد. kg33(±3/3پر شده باشد تا به وزن ) mm7(±3/3)پر شده باشد تا به وزن  mm7(3±/7ای با قطر )های شیشهیگو
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 ضربه زننده جسم نرم -0-ث -3شکل 
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 هاتعداد آزمون -3-3-ث -3

 رسانيمقاومت در برابر ضربه براي قابلیت خدمت -0-3-3-ث -3

د رتقريباً نقطه برخوه آزمونه انجام شود و عموماً از حداقل سه ضربه با انرژی يکسان در عآزمون بايد بر روی يک مجمو

اد  ترين حالت برای پانل مورد ارزيابي ايجشود بحراني شود. نقطه برخورد بايد محلي باشد كه فرض مي  يکسان تشکیل مي  

 شود.مي

های پانلي جديد بايد برای هر انرژی برخورد مورد    گیرند، مجموعه  های برخورد مختلفي مورد ارزيابي قرار مي  اگر انرژی

 یرند.آزمون قرار گ

 مقاومت در برابر ضربه براي ايمني در كاربرد -2-3-3-ث -3

 شود.آزمون بايد بر روی يک مجموعه پانلي انجام شود و از يک برخورد تشکیل مي

  ود.شترين حالت برای مجموعه پانلي مورد ارزيابي ايجاد ميشود بحرانينقطه برخورد بايد محلي باشد كه فرض مي

برای هر تراز انرژی برخورد بايد   های پانلي جديد     گیرند، مجموعه  های برخورد مختلفي مورد ارزيابي قرار مي  اگر انرژی

 مورد آزمون قرار گیرند.

ضربه برای قابلیت خدمت  شود مگر آنکه   نکته: آزمون  ساني و ايمني در كاربرد نبايد بر روی يک مجموعه پانلي انجام  ر

 درخواست  كند.نامه گواهيمتقاضي 

 تثبیت شرايط و شرايط آزمون -2-3-ث -3

 روش تثیبیت شرايط پانل بايد ثبت شود در جايي كه الزم است

 فني و  مرجع تأيیدكننده مورد توافق قرار گیرد.نامه گواهيدوره تثبیت شرايط بايد بین متقاضي 

 آزمون بايد در شرايط معمول آزمايشگاه انجام شود.

 ه آزمونهمجموع -3-3-ث -3

شوند به         پانل صب  سقف( ن صب تولیدكننده و با توجه به كاربرد مورد نظر )كف، ديوار يا  ستورالعمل ن ها بايد مطابق د

 ای كه مجموعه آزمونه تا حد امکان مشابه شرايط كاربرد نهايي باشد.گونه

  اتصاالت و فاصله بین آنها، بايد منطبق  شوند به طور ويژه با توجه به نوع و امکان  روشي كه اجزا به يکديگر متصل مي  

 بر شرايط واقعي كاربرد باشد.

كننده  كند، مرجع تأيیدبیني ميهای تولیدكننده بیش از يک مجموعه پانلي با كاربرد نهايي را پیش   اگر دساااتورالعمل 

 ترين حالت انجام دهد.بايد حداقل يک آزمون در بحراني

 ای اضافي ار دارد اگر ادعای عملکرد بهتری را دارد.هتولیدكننده امکان انجام آزمون پانل
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 ترين مجموعه پانلي بايد به قرار زير باشد:اصوالً بحراني

 پانل: پانل با حداكثر نسبت طول )يا ارتفاع( به عرض در حداقل ضخامتش؛

 هاگاهدهانه: حداكثر فاصل بین تکیه

 روش آزمون -0-3-ث -3

سم نر    ضربه زننده ح (  m×h×g=Eای كه كل انرژی برخورد )افتد به گونهمي hاز يک ارتفاع  mم با جرم در اين آزمون، 

سب   ست:   N.mمتناظر با يکي از مقادير انرژی پیش رو برح ، 633، 333، 333، 733، 233، 233، 373، 323، 333، 63ا

 .3233و  933، 333

 شود.گیری ميبراساس فاصله بین نقطه برخورد و ارتفاع رهاسازی ضربه زننده جسم نرم اندازه hارتفاع 

شده بر روی مجموعه برای آزمون ساوی    αهای ديواری، زاويه های انجام  شه بايد كوچکتر يا م شد )به   63همی درجه با

 توجه شود(. 2-ث -7شکل 

 شود ) نه افقي(كیسه هنگام رهاسازی به صورت قانم نگه داشته مي

 

 
 ضربه بر روي مجموعه قائم -2-ث -3شکل 

 

 توجه شود(. 7-ث-7شود )به شکل های كف و سقف، آزمون بر روی يک مجموعه افقي انجام ميبرای مجموعه
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 برخورد قائم بر روي مجموعه افقي -3-ث -3شکل 

 

 ارائه نتايج آزمون  -5-3-ث -3

سته    ست واب رآورده توانند بهای پانلي معیارهای تركیبي پیش رو را ميبه اينکه آيا مجموعه نتیجه آزمون، قبول يا رد ا

 كنند يا نه:

 برای ايمني كاربرد:

اش  عدم فروريزش: نتیجه آزمون، مطلوب اسااات هنگامي كه بعد از آزمون، پانل يا مجموعه پانلي، يکپارچگي مکانیکي

 باشد.ت مورد آزمون ميكند و هنوز مستعد تحمل وزن خود در موقعیرا حفظ مي

 زننده از میان آزمونه عبور نکرده است.: نتیجه آزمون، مطلوب است هنگامي كه بعد از آزمون، ضربهشدگيعدم سوراخ

ضربه  عدم بیرون ست هنگامي كه بعد از آزمون،  شود تا بخش زدگي: نتیجه آزمون، مطلوب ا   هايي از پانلزننده موجب ن

سته، رويه، م  سطوحي كه موجب جراحت  كننده( از طرف ديگر پانل بیرون بزند تا لبهسلح )برای مثال: ه های برنده تیز يا 

 اشخاص در اثر تماس شود، پديد آيد.

 رساني:برای قابلیت خدمت

سوراخ  ضربه    عدم  ست هنگامي كه بعد از آزمون،  سوراخ     شدگي: نتیجه آزمون، مطلوب ا سمت برخورد نمونه را  زننده 

 نکرده باشد.

ها و های قابل مشاااهده، تورفتگيخوردگي: نتیجه آزمون، مطلوب اساات هنگامي كه بعد از آزمون، ترکآساایبعدم 

سب بودن كاربرد پانل يا مجموعه پانلي را         برآمدگي ست منا شد كه ممکن ا شته با صالح وجود ندا ساير نواقص در م های يا 

دهند، مجاز هسااتند اما بايد در گزارش آزمون یر قرار ميهايي كه فقط ظاهر را تحت تأثتحت تأثیر قرار دهد. تغییرشااکل

 درج شود.

 رساني، تغییرمکان ماندگار بعد از هر برخورد بايد گزارش شود.برای قابلیت خدمت

 متر گزارش شود.تغییرمکان ماندگار بايد پنج دقیقه بعد از برخورد بر حسب میلي
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آسیب را نشان دهد )برای مثال: حفرات سطحي محلي با ابعاد  ااا در يک گزارش آزمون مطلوب، گزارش بايد هرگونه 3

 های سايش به شکل شیار و غیره(ها، نشانهكوچک، خراش

تواند  ترين مجموعه پانلي مي  برای تعمیم كاربرد نتايج آزمون، قانون كلي آن اسااات كه نتايج آزمون برای بحراني       -2

 برای انعکاس رفتار سايرين استفاده شود.

كنند بايد در يک  شااود بدون  نیاز به آزمون، معیارها را برآورده مييک لیساات از محصااوالتي كه فرض مي نکته:  -7

 فني شود.نامه گواهيمدرک جامع ضمیمه راهنمای 

 گزارش آزمون -6-3-ث -3

 گزارش آزمون بايد موارد زير را دربربگیرد:

 اين گزارش فني؛ 2-ث -7ند بارجاع به  -

 نام آزمايشگاه؛ -

 فني ) و تولیدكننده پانل(؛نامه گواهينام متقاضي دريافت  -

 زمان آزمون؛ -

 توصیف ابزاربندی آزمون؛ -

 شناسايي محصول آزمون شده )كد، ابعاد و هرگونه مشخصه شناسايي مربوطه(؛  -

 بندی و ...(؛سازه سطحي )برای مثال: صاف، پروفیلي، قاب -

 عالمت آن؛توصیف نمونه آزمون شده و ارجاع به  -

 سازی نمونه )اگر مرتبط است(؛توصیف تثبیت شرايط و آماده -

 توصیف شرايط ازمون )دما و رطوبت نسبي( ، درجايي كه الزم است؛ -

 ها )اگر مرتبط است(.نتايج آزمون شامل توصیف آسیب -

 ي آزمون براي تعیین مقاومت در برابر ضربه جسم سختاهروش -0-ث -3

 مباني -0-0-ث -3

 كند كه ناشي از سقوط تصادفي يک شي بر روی پانل است.سازی ميای را شبیهآزمون ضربه جسم سخت، ضربه

كند كه متناظر با انرژی برخورد رها شده هنگام   كند و انرژی برخوردی تولید ميجسم سخت از يک ارتفاع سقوط مي   

 برخورد مبلمان يا ساير اشیاء مشابه به پانل است.
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توانند از ساااقوط شاااي   های پانلي مي  ها يا مجموعه   نظر به ايمني در كاربرد، يعني تأيید اينکه آيا پانل        اين آزمون با  

نند )برای نظر عمل ك توانند به نحو موردرساني، يعني تأيید اينکه آيا آنها هنوز ميجلوگیری كنند و نظر به قابلیت خدمت

 شود.مثال: بخاربندی(، انجام مي

 مونسیستم آز -2-0-ث -3

ضربه  سخت بايد يک گوی فوالدی با قطر    برای ايمني در كاربرد،  سم  gr(33±3373  )( و جرم 3±3/67) mmزننده ج

 )يک گوی فوالدی يک كیلوگرمي( باشد.

( )يک گوی  gr(33±3373( و جرم 3/3±33)mmزننده بايد يک گوی فوالدی رساااني، اين ضااربه برای قابلیت خدمت

 كیلوگرمي( باشد. 3/3فوالدی 

 هاتعداد آزمون -3-0-ث -3

 رسانيمقاومت در برابر ضربه براي قابلیت خدمت -0-3-0-ث -3

 آزمون بايد بر روی يک نمونه پانل انجام شود و عموماً متشکل از حداقل سه برخورد در تقريباً يک نقطه برخورد است.

 شود.ارزيابي، فرض ميترين حالت برای پانل مورد نقطه برخورد بايد محلي باشد كه بحراني

 مقاومت در برابر ضربه براي ايمني در كاربرد -2-3-0-ث -3

 آزمون بايد بر روی يک نمونه پانل انجام شود و شامل يک برخورد است.

 شود.ترين حالت برای پانل مورد ارزيابي، فرض مينقطه برخورد بايد محلي باشد كه بحراني

ضربه برای قابلیت خدمت  ضي      نکته: آزمون  شود مگر آنکه متقا ساني و ايمني در كاربرد نبايد بر روی يک پانل انجام  ر

 نام فني آزمون درخواست كند.گواهي

 تثبیت شرايط و شرايط آزمون-0-0-ث -3

روش تثبیت شرايط پانل بايد ثبت شود در جايي كه الزم است. دوره تثبیت شرايط در صورت نیاز، بايد به توافق بین       

 فني و مرجع تأيیدكننده برسد.نامه گواهيمتقاضي 

 آزمون بايد در شرايط معمول آزمايشگاه انجام شود.

 مجموعه پانلي  -5-0-ث -3

توجه شاااود( تا اجازه دهد در حالت يک نتیجه   3-ث-7گاه قرار گیرد ) به شاااکل پانل بايد به طور افقي بر روی تکیه

 ان پانل وجود داشته باشد.زننده از میآزمون نامطلوب، احتمال عبود ضربه
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شتر حاالت، اين نقطه مركز پانل خواهد بود اما برای پانل  بحراني شود. در بی دارای   هایترين نقطه برخورد بايد انتخاب 

د ترين مکان برخوركننده و....( پشاات يک سااطح نساابتاً ضااعیف، بحرانيبندهای سااختها، پشااتكننده )سااتونکتقويت

 كننده قرار خواهد گرفت.قويتمتری لبه ت( میلي2±23)

 
 مجموعه آزمايشگاهي براي آزمون ضربه جسم سخت -0-ث-3شکل 

 روند آزمون -6-0-ث -3

ای كه كل انرژی برخورد كند به گونهسااقوط مي hاز يک ارتفاع  mزننده جساام سااخت با جرم در اين آزمون، ضااربه

(m×h×g=E:متناظر با يکي از موارد زير است ) 

 .Nm33يا  Nm 7جسم سخت )گوی فوالدی يک كیلوگرمي(:آزمون ضربه 

 .N.m6يا  N.m7/3 ،N.m3/2 ،N.m33/7كیلوگرمي(:  3/3آزمون ضربه جسم سخت )گوی فوالدی 

 شود.گیری ميبراساس فاصله بین نقطه برخورد و ارتفاع رهايي ضربه زننده جسم سخت اندازه hارتفاع 

 ارائه نتايج آزمون -5-0 -ث -3

سته به اينکه آيا مجموعه   نتیجه  ست واب توانند معیارهای تركیبي پیش رو را برآورده های پانلي ميآزمون، قبول يا رد ا

 كنند يا نه:

 برای ايمني دركاربرد:

اش  عدم فروريزش: نتیجه آزمون، مطلوب اسااات هنگامي كه بعد از آزمون، پانل يا مجموعه پانلي، يکپارچگي مکانیکي

 باشد.وز مستعد تحمل وزن خود در موقعیت مورد آزمون ميكند و هنرا حفظ مي

 زننده از میان آزمونه عبور نکرده است.شدگي: نتیجه آزمون، مطلوب است هنگامي كه بعد از آزمون، ضربهعدم سوراخ

ضربه  عدم بیرون ست هنگامي كه بعد از آزمون،  شود تا بخش زدگي: نتیجه آزمون، مطلوب ا نل  پاهايي از زننده موجب ن

سلح    سته، رويه، م سطوحي كه موجب جراحت  كننده( از طرف ديگر پانل بیرون بزند تا لبه)برای مثال: ه های برنده تیز يا 

 اشخاص در اثر تماس شود، پديد آيد.
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 رساني:برای قابلیت خدمت

سوراخ  ضربه    عدم  ست هنگامي كه بعد از آزمون،  سمت برخورد ن شدگي: نتیجه آزمون، مطلوب ا سوراخ   زننده  مونه را 

 نکرده باشد.

ها و های قابل مشاااهده، تورفتگيخوردگي: نتیجه آزمون، مطلوب اساات هنگامي كه بعد از آزمون، ترکعدم آساایب

سب بودن كاربرد پانل يا مجموعه پانلي را         برآمدگي ست منا شد كه ممکن ا شته با صالح وجود ندا ساير نواقص در م های يا 

دهند، مجاز هسااتند اما بايد در گزارش آزمون هايي كه فقط ظاهر را تحت تأثیر قرار ميکلتحت تأثیر قرار دهد. تغییرشاا

 درج شود.

ساني، قطر و حداكثر تورفتگي بعد از هر برخو برای قابلیت خدمت سب میلي رر متر بايد  د و قطر و تورفتگي ماندگار برح

 گزارش شود.

را نشااان دهد )برای مثال: حفرات سااطحي محلي با ابعاد   در يک گزارش آزمون مطلوب، گزارش بايد هرگونه آساایب 

 های سايش به شکل شیار و غیره(ها، نشانهكوچک، خراش

ند برای تواترين مجموعه پانلي مي  برای تعمیم كاربرد نتايج آزمون، قانون كلي آن اسااات كه نتايج آزمون برای بحراني     

 انعکاس رفتار سايرين استفاده شود.

ست از   صوالتي كه فرض مي نکته: يک لی كنند بايد در يک مدرک  شود بدون  نیاز به آزمون، معیارها را برآورده مي مح

 فني شود.نامه گواهيجامع ضمیمه راهنمای 

 گزارش آزمون -0-0-ث -3

 گزارش آزمون بايد موارد زير را دربربگیرد:

 اين گزارش فني؛ 2-ث-7ارجاع به بند  -3

 نام آزمايشگاه؛ -2

 فني ) و تولیدكننده پانل(؛نامه گواهينام متقاضي دريافت  -7

 زمان آزمون؛ -3

 توصیف ابزاربندی آزمون؛ -3

 شناسايي محصول آزمون شده )كد، ابعاد و هرگونه مشخصه شناسايي مربوطه(؛  -6

 بندی و ...(؛سازه سطحي )برای مثال: صاف، پروفیلي، قاب -3

 توصیف نمونه آزمون شده و ارجاع به عالمت آن؛ -3

 سازی نمونه )اگر مرتبط است(؛آمادهتوصیف تثبیت شرايط و  -9

 توصیف شرايط ازمون )دما و رطوبت نسبي( ، درجايي كه الزم است؛ -33

 ها )اگر مرتبط است(.نتايج آزمون شامل توصیف آسیب -33
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 پیشنهاداتي در خصوص استفاده از اين پیوست  -0-0-ث -3

ستفاده برای       صوص ترازهای انرژی مورد ا ست اطالعاتي در خ ضربه ارانه مي آزموناين پیو دهد.  های مقاومت در برابر 

 در بعضي حاالت، چندين تراز انرژی شناسايي شده است.

 ديوارهاي داخلي -0-0-0-ث -3

 ايمني در كاربرد

 معیارها (N.mانرژي ) هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون

 3 33 ضربه جسم نرم
333-333-733-

233-333 

عدم فروريزش و عدم 

شدگي و عدم سوراخ

 33 3 3 ضربه جسم سخت زدگيبیرون

 

 رسانيقابلیت خدمت

 معیارها (N.m) انرژي هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون

شدگي و عدم عدم سوراخ 323 يا 63 7 33 ضربه جسم نرم

 6 يا 3/2 7 3/3 ضربه جسم سخت زدگيبیرون

 ديوارهاي خارجي -2-0-0-ث -3

 در كاربردايمني 

 معیارها (N.mانرژي ) هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون

عدم فروريزش و عدم  933يا  333 3 33 ضربه جسم نرم

شدگي و عدم سوراخ

 زدگيبیرون
 33 3 3 ضربه جسم سخت

 

 رسانيقابلیت خدمت

 آزمون
زننده ضربه

 )كیلوگرم(
 هاتعداد ضربه

 انرژي

(N.m) 
 معیارها

شدگي و عدم عدم سوراخ 333يا  733، 373، 333 7 33 جسم نرمضربه 

 6 يا 7 الي 3 7 3/3 ضربه جسم سخت زدگيبیرون

 هاسقف / هابام  -3-0-0-ث -3

 ايمني در كاربرد

 معیارها (N.mانرژي ) هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون

عدم فروريزش و عدم  3233 يا 933 3 33 ضربه جسم نرم

شدگي و عدم سوراخ

 زدگيبیرون
 33 3 3 ضربه جسم سخت



نامه فني براي اندودها و ارزيابي و صدور گواهي -سومفصل 

 كننده در برابر آتشهاي معدني محافظتپوشش
03/10/00 020 

 

 

 رسانيقابلیت خدمت

 هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون
 انرژي

(N.m) 
 معیارها

شدگي و عدم سوراخ 333 3 يا 3 33 ضربه جسم نرم

 33الي  3 3 3/3 ضربه جسم سخت زدگيعدم بیرون

 هاكف  -0-0-0-ث -3

 ايمني در كاربرد

 معیارها (N.mانرژي ) هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون

 3 33 ضربه جسم نرم
پیشنهادی موجود 

 نیست.

عدم فروريزش و عدم 

شدگي و عدم سوراخ

 زدگيبیرون
 3 3 ضربه جسم سخت

 

 رسانيقابلیت خدمت

 هاتعداد ضربه زننده )كیلوگرم(ضربه آزمون
 انرژي

(N.m) 
 معیارها

پیشنهادی موجود  7 33 جسم نرمضربه 

 نیست.

شدگي و عدم سوراخ

 7 3/3 ضربه جسم سخت زدگيعدم بیرون

 

  





 

 

 

 

 

 فصل چهارم

های معدنی مشارکت پوشش نییتع

 یفوالد یمقاومت اعضاپاششی در 

  – در برابر آتش ایسازه

 آزمون هایروش

 



ستورالعمل  03/10/00 032 شش  د هاي معدني  ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پو

 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

 

 

  



هاي معدني پاششي در مشاركت پوشش نییتع -چهارمفصل 

 هايروش –در برابر آتش ايسازه يفوالد يمقاومت اعضا

 آزمون

03/10/00 033 

 

 

 مقدمه -0-0

ای از مطالب و موضوعات مطرح شده    به منظور كامل بودن اين دستورالعمل، فصل چهارم اضافه شده است كه خالصه      

شماره     ستاندارد ملي ايران به  سازه     "تحت عنوان  22332-3در ا ضای  شاركت در مقاومت اع  –ای در برابر آتش تعیین م

كه البته برای فهم بهتر،  باشاادمي "های آزمونروش–: محافظت غیر عامل به كار رفته برای اعضااای فوالدی 3قساامت 

. لیا خوانندگان محترم در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر     تصاوير و توضیحات مختصری نیز به آن افزوده شده است      

 الیكر مراجعه نمايند.به استاندارد فوق توانندمي

 يعضو فوالد کيمقطع  بيضر -0-2

  نییتع بيضر  کي ني. بنابراباشد ياز جرم و مساحت سطح در معرض اختالف دما م   يجسم تابع  کيدما در  ریینرخ تغ

و  یعضو فوالد  مساحت مقطع ، A ،كه در آن باشد يم ApSF=H/مقطع  بيضر  ،یفوالد عضو مقاومت در برابر آتش  كننده

pHكننده در برابر آتش است. محافظتسیستم داخل  طی، مح 

سبت   هر شد، نرخ تغ  ApH/چه ن ست. بنابرا دما كند رییكوچکتر با با  یمقاطع فوالد ،يقانون عموم کيبه عنوان  نيتر ا

سبت  سبت به مقطع  یهادر آزمون یكوچکتر، عملکرد بهتر ApH/ یهان شابه ول    یهاآتش ن شده م  ApH/با  يمحافظت 

 بزرگتر، دارند.

نشان داده شده است.     يو توخال Iبا مقطع  یفوالد یاعضا  یمقطع برا بي، نحوه محاسبه ضر  2-3و  3-3 یهادر شکل 

 داده شده است. شيمقطع نما بياثر ضر زین کیبه طور شمات 7-3در شکل 
 

 

Section Factor= Hp/A 

 

A=tw(h-2tf)+2b×tf 
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 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

 
w2t-P=4b+2h 

 
P=2b+2h 

 
w2t-P=3b+2h 

 
P=b+2h 

 شکل Hيا  Iها و تیرهاي فوالدي با مقطع نحوه تعیین ضريب مقطع براي ستون -0-0 شکل

 

 

Section Factor=P/A 

 

A=tw(2b+2h-4tw) 

 
P=2b+2h 

 
P=2b+2h 

 ها با مقطع مستطیلي توخالينحوه تعیین ضريب مقطع براي ستون -2-0 شکل
 



هاي معدني پاششي در مشاركت پوشش نییتع -چهارمفصل 

 هايروش –در برابر آتش ايسازه يفوالد يمقاومت اعضا

 آزمون

03/10/00 035 

 

 

 
 مشخص يطراح يدما کي يمقطع برا بيكننده و ضرتزمان، ضخامت پوشش محافظ راتییتغ يمنحن -3-0 شکل

 

شکل   ضو فوالدی، زمان مقاومت        7-3مطابق  ضريب مقطع ع ضخامت ثابت، با افزايش  شش محافظ حريق با  ، برای پو

ضو     در برابر آتش كاهش مي ضريب مقطع ع شخص، با افزايش  يابد. از طرف ديگر، برای يک زمان مقاومت در برابر آتش م

 يابد.پوشش محافظ حريق نیز بايد افزايش ميفوالدی، ضخامت 

 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر يهاجداول ضخامت پوشش -0-3

 یراالزم ب يبوده كه چسبندگ  يگچ اي يمانیچسباننده س   یعموماً دارا يپاشش   يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاپوشش 

 يبوده كه مقاومت حرارت يتیپرل اي يتیکولیورم یهاساابکدانه یمواد عموماً دارا نيا نی. همچنكننديم نیمواد را تام نيا

 زیبه كمک ماله ن ،يجزن یدر كارها يبه روش پاشش، اجرا شده ول   باغل ق،يمحافظ حر یهانوع پوشش  نيدارند. ا ييباال

 .شونديسطح مورد نظر، اجرا م یرو

با جداول   ،يساااختمان یهادر پروژه يپاشااشاا  يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاكاربرد پوشااش یدر حالت متداول برا

شش  نيضخامت ا  سروكار دار پو ست. برا   3-3نمونه از آن در جدول  کيكه  ميها  شده ا ، 3-3نمونه مطابق جدول  یارانه 

ضو فوالد  کي یبر رو ضر  یع شش محافظ حر m 120-1 مقطع بيبا  ضخامت   قي، اگر پو شود،   متريلیم 23با   323اجرا 

 برسد. وسیدرجه سلس 333متوسط آن به  یتا دما دیطول خواهد كش قهیدق
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يب اي مختلف مقاومت در برابر آتش و ضرهانزما يبرا يپاشش يمعدن هيحريق پامحافظ  مادهيک  جدول ضخامت -0-0جدول 

 درجه سلسیوس 501طراحي  يدما يبرا يفوالد عضومقطع مختلف 

 
 

 یبه زمان مقاومت در برابر آتش مورد نظر را برا دنیرس  یبرا ازیضخامت مورد ن  توانيجداول ضخامت م  نيبا كمک ا

 نامهنیمطابق آن یفوالد یرهایها و تاگر ستون  ،يتوجه داشت كه در حالت كل  دينمود. البته با نییتع یهر نوع عضو فوالد 

در حالت   يبحران یدما ،يبه طور كل ها،نامهنیآن نيا يمنيا بيضاارا ريشااده باشااند با توجه به مقاد  يطراح يساااختمان

س   333تنها، برابر  یفوالد یرهایها و تستون  سل ست ول  وسیدرجه   623برابر  ،يهمراه با دال بتن یفوالد ریدر حالت ت يا

به  يبحران یدماها نامه،نیاز حد آن تریو قو ترفیضااع یفوالد یاعضااا یاساات برا يهيخواهد بود. بد وسیدرجه ساالساا

  یخواهد شد )دما قيمحافظ حر یهااز پوشش ازیضخامت مورد ن رییكه منجر به تغ افتيخواهد  شيافزا كاهش و ب،یترت

ش  به كاه ازین یبه معنا شااتر یب يبحران یو دما قيضااخامت پوشااش محافظ حر   شيبه افزا ازین یكمتر به معنا يبحران

 است(. قيضخامت پوشش محافظ حر

سب   ضر، منا ستاندارد    ،يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهاجداول ضخامت پوشش   دیتول یروش برا نيتردر حال حا روش ا

EN 13381-4 است: ريكه به طور خالصه، مراحل مختلف آن به قرار ز باشديم 

و  2-3نمونه( طبق جدول  37مقطع مورد نظر ) بياز محدوده ضاار یاندهيانتخاب چند سااتون كوتاه به عنوان نما -

 ر حالت بدون بار.آنها د یآتش بر رو شيانجام آزما
 

 

 



هاي معدني پاششي در مشاركت پوشش نییتع -چهارمفصل 

 هايروش –در برابر آتش ايسازه يفوالد يمقاومت اعضا

 آزمون

03/10/00 035 

 

 

 هاي مقاومت در برابر آتشهاي فوالدي كوتاه انتخابي براي آزمونستون -2-0جدول 

 
 

كوتاه بدون بار مشاااابه به طور همزمان در دو          ریتحت بار و دو نمونه ت    يواقع اسی با مق  ریآتش دو نمونه ت  شيآزما  -

شش محافظت    ضخامت پو ضر حالت حداكثر و حداقل  ست( كه برا    ریمقطع ت بيكننده ) سط محدوده مورد نظر ا  یدر و

 نشان داده شده است. 3-3نمونه در شکل 
 

 
 محافظت شده در دو حالت با و بدون بار يفوالد ریهمزمان دو ت قيآزمون حر -0-0 شکل

 

  یمابه د دنیرسا  یكوتاه بدون بار مشاابه برا  ریتحت بار به ت ریمدت زمان ت میاصاالح زمان از تقسا   بيضار  نییتع -

شش محافظ    يطراح ضخامت پو س تمورد نظر در دو حالت حداكثر و حداقل  و ترک  بیكننده به منظور در نظر گرفتن آ

 .ریت شکل رییاز تغ يپوشش محافظ ناش

 :ريمورد نظر طبق رابطه ز يطراح یدما یبرا كنندهمحافظتهر ضخامت پوشش  یاصالح زمان برا بيضر نییتع -
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 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

(3-3) 
 

 

 اصالح زمان محاسبه شده؛ بيكوتاه با توجه به ضر یهازمان ستون حیتصح -

 :ريثوابت رابطه ز نییو تع یعدد ونیرگرس لیانتخاب تحل -
 

(3-2) 
 

 

 اصالح ثوابت رابطه فوق: از،یو در صورت ن ريز رشيپی یارهایكنترل مع -

س  یشده برا  ينیبشیزمان پ دينبا يستون  چی( در هالف از زمان   شتر یب %33از  شیب يطراح یدما کيبه  دنیر

 شده در آزمون باشد. یریگاندازه

 كمتر از صفر باشد. دي( مقدار متوسط همه درصد اختالفات، محاسبه شده مطابق بند )الف(، باب

 بزرگتر از صفر باشد. توانديدرصد اختالف، محاسبه شده مطابق بند )الف(، م رياز مقاد %73( حداكثر ج

توجه  ديجدول ضااخامت با دیمختلف. در تول يبحران یدماها یكننده براجداول ضااخامت پوشااش محافظت  دیتول -

درصد خارج   33پوشش و  یبرا يانتخاب یهادرصد خارج از محدوده ضخامت 3 توانديداشت كه محدوده جدول حداكثر م

 باشد. يانتخاب یهالیمقاطع پروف بياز محدوده ضرا

ضخ  کيمثال،  یبرا ساس ا   دیامت تولجدول  ش    يمعدن هيپا قينوع ماده محافظ حر کي یروش برا نيشده بر ا ش   يپا

 ارانه شده است. 3-3و شکل  7-3آن در جدول  یهادو ساعت مقاومت در برابر آتش به همراه گراف یبرا
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 هايروش –در برابر آتش ايسازه يفوالد يمقاومت اعضا
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 ساعت مقاومت در برابر آتش 2 يبرا يجدول ضخامت پوشش محافظ معدن -3-0جدول 

 
 

 
 ساعت مقاومت در برابر آتش 2 يبرا يضخامت پوشش محافظ معدن ياهگراف -5-0 شکل
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مقاومت در برابر آتش  یهابه انجام مجدد آزمون ازین ،یاو لوله يقوط یمقاطع فوالد یجدول ضخامت برا  نییتع یبرا

شد يم صح  يمقاطع توخال نيا یبرا ازیضخامت مورد ن  توانيم ن،يگزي. به عنوان روش جابا مربوط  یهاضخامت  حیرا از ت

 كرد: نییتع ريمطابق روابط ز Hو  Iبه مقاطع 
 

(3-7) 

 
 

الزم اساات  ،يمعدن هيپا يپاشااشاا قيمحافظ حر یهادر خصااوص پوشااش يتوجه داشاات كه به طور كل ديدر ادامه با

 :ردیمد نظر قرار گ ريز يمالحظات عموم

شش  : حفاظتیمالحظات حفاظت و نگهدار - ش    یهااز پو ش ست. برخ  يپا از   يدر برابر رطوبت تا قبل از اجرا، الزم ا

 است. ینکات الزم در انبار كردن آنها، ضرور تيلیا رعا شوند،يخواص م رییدچار تغ اديفشار ز ریمصالح تحت تأث

سالمت ح  يمنيمالحظات ا - شش  يانواع یاجرا: اجرا نیو  ش    یهااز پو ش ست ذرات ر  يپا كند كه   دیتول یزيممکن ا

 است. یخصوص ضرور نيالزم در ا داتیتمه تيشود لیا رعا يموجب سوزش پوست و چشم و مشکالت تنفس

س  ،يينها رشیپا از اجرا تا زمان گ يپاشش: پوشش پاشش      یمالحظات بعد از اجرا -  نيابوده و بنابر ريپیبیآس  اریب

ست تا پوشش پاشش      یمدت ضرور  نيدر ا سر     يا سازه  خي ،یباران، آب جار ع،يدر معرض خشک شدن    ،یازدن، حركت 

 .ردیارتعاش و ضربه قرار نگ

 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر يهاپوشش يكنترل چگال -0-0

سبندگ  ضخامت از و  يچگال ،ياز آنجا كه مقاومت چ شش  یهايژگيو  ش    يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهامهم پو ش   يپا

س   ستند كه در عملکرد آنها ب شده از پروژه  یدهايموثرند، لیا در بازد اریه ست ا انجام  ص   نيها، الزم ا صو مدنظر قرار   اتیخ

سبندگ     صوص مقاومت چ شوند. در خ صل بعدی در  ،يگرفته و كنترل  ض  ف  نيدر ا يشد. چگال  خواهد ارانه يكاف حاتیتو

 خواهد شد. يبررس یبخش مورد بحف قرار گرفته و نحوه كنترل ضخامت پوشش در بخش بعد

 ASTM E 605از اسااتاندارد  توانيها، ماجرا شااده در پروژه قيپوشااش محافظ حر يچگال يابيو ارز یریگاندازه یبرا

ستفاده كرد. برا  شکل     کيمنظور  نيا یا ستفاده قرار م    ني، طبق ا6-3شابلون مطابق  ستاندارد مورد ا . در محل ردیگيا

ضو فوالد  یشابلون بر رو  نيپروژه ا شده مو  یع شده و در امتداد مح  ردمحافظت  آن  یشابلون بر رو  طینظر، قرار داده 

آورده  و در دهيشابلون، بر طیمح ریبا دستگاه سنگ فرز در مس    قيو سپا، پوشش محافظ حر   شود يم یگیارعضو، عالمت 

و  ياصل ریت کيستون،   کي ديمتر مربع، با 973 ايهر طبقه از ساختمان   یاستاندارد، برا  ني(. مطابق ا6-3)شکل   شود يم
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  ديبا ق،يپوشش محافظ حر  یبرداردر نظر گرفته شود. نمونه  قيپوشش محافظ حر  يچگال یریگاندازه یبرا يفرع ریت کي

 بال ستون انجام شود. يوجه خارج ايو از جان  ریت نيیبال پا ريز اياز جان 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

ستون و  کي يبر رو قيپوشش محافظ حر يبردارمحل نمونه و ج( ب( ،يبردارنمونه يالف( شابلون مورد استفاده برا -6-0شکل 

 يچگال يریگانجام شده از پوشش به منظور اندازه يهايبردار( نمونهدو  ياصل ریت
 

خشااک   از چگالي ±%33از  شیب دينبا قيشااده پوشااش محافظ حر  یریگخشااک اندازه يچگال ار،یمع کيبه عنوان 

شد. چگال  يطراح شک طراح  يآن متفاوت با شش، چگال  کي يخ ست كه جداول طراح  یايپو ساس آن     يا ضخامت بر ا

 و استخراج شده است. دیتول ،يچگال

ستاندارد   مطابق شش محافظ حر    یها، نمونهASTM E 605ا شده از پو ساعت در    23به مدت حداقل  ديبا قيگرفته 

بت شود. االف( تا پوشش، خشک شده و وزن آن ث-3-3اده شود )شکل قرار د وسدرجه سلسی 37±6متوسط  یآون با دما

ب( و -3-3شااده و وزن خشااک هر قطعه به كمک ترازو )شااکل   دهياز هر نمونه بر یاها، قطعهپا از خارج كردن نمونه

وزن خشک    می. از تقس شود يم یریگج( اندازه-3-3گرانول )شکل   زير یهادانه ييحجم خشک هر قطعه به كمک جابجا 

 .شوديم نییخشک آنها تع يبه حجم خشک قطعات، چگال
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 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

وزن  يریگاندازه ب( ،خشک شدن يپروژه در آون برا قيانجام شده از پوشش محافظ حر يهايبردارالف( قرار دادن نمونه -5-0شکل 

 .شده دهيحجم خشک هر قطعه بر يریگ( اندازهجشده و  دهيخشک هر قطعه بر
 

 يپاشش يمعدن هيپا قيمحافظ حر يهاكنترل ضخامت پوشش -0-5

شش   يابيو ارز یریگاندازه یبرا شده در پروژه  قيمحافظ حر یهاضخامت پو ستاندارد   توانيها، ماجرا   ASTM Eاز ا

شش        605 شدن پو سفت  ستفاده كرد. با توجه به  شده و برا  قيمحافظ حر یهاا ضخامت، ابتدا محل   یریگاندازه یاجرا 

سوز       ليبا در توانديمورد نظر م سپا به كمک  شده و  شش محافظ حر    ا،یكول نسوراخ  در آن محل را  قيضخامت پو

شکل   یریگاندازه ستاندارد، برا  ني(. مطابق ا3-3كرد ) ساختمان   یا  ریت کيستون،   کي ديمتر مربع، با 973 ايهر طبقه 

صل  شش محافظ حر    یریگاندازه یبرا يفرع ریت کيو  يا شکل  ردیمد نظر قرار گ قيضخامت پو الزم   یها، مکان9-3. در 

 73داده شااده اساات كه الزم اساات در دو مقطع به فاصااله حدود    شياسااتاندارد نما نيكنترل ضااخامت مطابق ا یبرا

 انجام شود. هایریگاندازه نيا متر،يسانت
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 فوالدي توخالي ستون کي ياجرا شده بر رو قيضخامت پوشش محافظ حر يریگاندازه مراحل مختلف -0-0شکل 
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  )الف(

  )ب(

  )ج(

شکل؛ ب( ستون فوالدي با مقطع مستطیلي  I: الف( ستون فوالدي با مقطع قيپوشش محافظ حرنقاط كنترل ضخامت  -0-0شکل 

 شکل همراه با دال بتني Iتوخالي و ج( تیر فوالدي با مقطع 
 

باشد،   ياز ضخامت طراح شتریب متريلیم 6از  شیب ،یاشده یریگ، اگر ضخامت اندازهASTM E 605مطابق استاندارد 

در نظر گرفته شااود، به عبارت   هایریگو متوسااط هايابيدر ارز متريلیم 6به عالوه  يضااخامت، ضااخامت طراح نيا ديبا

 نينخواهد داشااات. مطابق ا يمثبت ریتاث گريد ن،یمع حد کياز  شیب يبا ضاااخامت قيپوشاااش محافظ حر یاجرا گر،يد
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ستاندارد، ه  ضخامت طراح  %23و  متريلیم 6از  شیب دينبا یاشده  یریگضخامت اندازه  چیا شد و همچن  يكمتر از    نیبا

 باشد. يكمتر از ضخامت طراح دينبا یدر هر عضو فوالد قيشده پوشش محافظ حر یریگضخامت متوسط اندازه

ضو در  اگر شش محافظ حر      ،سازه  ع شده پو شد، با  ازیكمتر از مقدار مورد ن ق،يضخامت اجرا  ضخامت،    ديبا ابتدا آن 

سپا از همان نوع         شود و  سانده  شده و به حد مورد نظر ر صالح  ضو ا صادف   یگريمجدداً مورد د ،یفوالد ع صورت ت   يبه 

 كنترل شود. قيانتخاب و ضخامت پوشش محافظ حر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

های معدنی کار اجرای پوششآیین

 کننده در برابر آتشپاششی محافظت
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 مقدمه -5-0

از مطالب و موضوعات مطرح شده     یااضافه شده است كه خالصه     پنجمدستورالعمل، فصل    نيبه منظور كامل بودن ا

ستاندارد مل  شماره   رانيا يدر ا شش "تحت عنوان  22296-3به  كننده در برابر آتش برای اجزای های محافظتاجرای پو

سمت   –ساختماني   شش 3ق شي    : پو ش شد يم "كارآنین –های معدني پا صاو  یكه البته برا با ض  ريفهم بهتر، ت   اتحیو تو

ستاندارد  به ا تواننديم شتریبه كسب اطالعات ب ازیبه آن افزوده شده است. لیا خوانندگان محترم در صورت ن زین یمختصر

 .نديالیكر مراجعه نمافوق

 يضوابط و مقررات مربوط به مقاومت چسبندگ -5-2

 قيمحافظ حر یهاپوشش یبرا یراه، مسکن و شهرساز قاتیكه توسط مراجع معتبر مانند مركز تحق  يجداول ضخامت 

ش    يمعدن هيپا ش ساس آزمون  شود يارانه م يپا ش  یهاعموماً بر ا ست كه در آنها،       يمقاومت در برابر آت شده ا ستخراج  ا

مورد  یفوالد یاز آنجا كه اعضااا ي)خالص( اجرا شااده اساات. ول انينما یسااطوح فوالد یپوشااش محافظت كننده بر رو

بوده و پوشش محافظ    ياپوكس  اي یدیضد زنگ مانند الک  یدر حال ساخت، اكثراً دارا  ايموجود  یهااستفاده در ساختمان  

ضرور    یبر رو ديبا قيحر شود،  سبندگ    یآنها اجرا  ست تا مقاومت چ ضد زنگ، ارز    يا شش به  ا،  مبن نيشده و بر ا  يابيپو

 شود. نییالزم تع ييات اجرایجزن

سبندگ  ريمقاد حداقل شش  يمقاومت چ ش    يمعدن هيپا قيافظت كننده در مقابل حرمح یهاپو ش  شيرايمطابق و يپا

سوم مقررات مل    ساختمان "تحت عنوان  رانيساختمان ا  يسوم مبحف   نامهنیآن نیو همچن "قيها در مقابل حرحفاظت 

IBCارانه شده است. 3-3مختلف در جدول  یهاها با ارتفاعساختمان ی، برا 
 

 هاي محافظ حريقپوششي حداقل مقاومت چسبندگ -0-5جدول 

 حداقل مقاومت چسبندگي )كیلوپاسکال( ارتفاع ساختمان از تراز زمین )متر(

 2/3 27تا 

 23 323تا  27

 33 323بیش از 
 

  یسااطح فوالد بدون مش فوالد یبر رو قيپوشااش محافظ حر یمقاومت در برابر آتش، اجرا یهاآزمون یاگر بر مبنا

  از نظر مقاومت یاجداگانه يابيسطح فوالد، الزم است ارز   یقرار گرفته باشد، در صورت وجود ضد زنگ بر رو    يابيمورد ارز

 انجام شود. زین IBC نامهنیمطابق آن يچسبندگ

شش  یمربوط به اجرا ضوابط  ش    يمعدن یهاپو ش ذكر   IBC نامهنیضد زنگ، در آن  یدارا یسطوح فوالد  یبر رو يپا

ست. مطابق ا    شد، روش ارز         يمرجع، در حالت نيشده ا شده با شش داده  ضد زنگ پو سطح فوالد با    ديبا روشیپ يابيكه 
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  يو قوط یالوله یهاشکل و ستون I یمقاطع فوالد یبر رو تواننديم روشیپ طيتحت شرا يپاشش یهااتخاذ شود. پوشش

 ضد زنگ اجرا شوند: یدارا

 تجاوز نکند؛ متريسانت 73از  ری( عرض بال تالف

 تجاوز نکند؛ متريسانت 33( عرض بال ستون از ب

 تجاوز نکند؛ متريسانت 33( از نيیستون )فاصله داخل به داخل بال باال و پا اي ری( عمق جان تج

 تجاوز نکند؛ متريسانت 73از  يعرض قوط ايلوله  ي( قطر خارجد

ا  و حداقل   ينشان دهد كه متوسط مقاومت چسبندگ ASTM E 736مطابق استاندارد  يچسبندگ یها( انجام آزمونه

سبندگ  صد و   33حداقل  بیبه ترت يمقاومت چ سبندگ   33در صد مقاومت چ ش      يدر حالت يدر ش شش پا شد كه پو بر  يبا

مطابق جدول   يمقاومت چسبندگ ريخالص اجرا شده است. البته در صورت وجود ضد زنگ، حداقل مقاد یورق فوالد یرو

 شود. نیتام ديبا EN 1015-12مون مطابق روش آز زین 3-3

نده  عامل چسبان  کيقابل قبول هستند، ممکن است از    رياز حداقل مقاد ترنيیپا يمقاومت چسبندگ  ريكه مقاد يزمان

 استفاده شود. ازیمورد ن يبه حداقل مقاومت چسبندگ دنیرس یضد زنگ برا یسطح دارا ی( بر رومري)پرا

  یاكردن سرتاسر عضو سازه چیبا دورپ تواندياست كه م يکیبه نگهدارنده مکان ازیشرط )هااا( فوق برآورده نشود، ن اگر

 شود. نی( تأمباشديگرم در هر متر مربع م 363حداقل وزن  ی)كه دارا زهیگالوان یفوالد کنواختيبا مش 

شرا  کيهر  اگر شود،   اي)ج(  اي)ب(  اي)الف(  طياز    کيشود.   نیتأم ديبامنقطع  يکینگهدارنده مکان کي)د( برآورده ن

س  توانديمنقطع م يکینگهدارنده مکان شبکه )راب  اي کي لهیبه و ا حداقل وزن ب زهیگالوان یفوالد کنواختي( تایچند نوار 

 نيله اشود. فاص   نیمتصل شده، تأم   يقوط ايبه سطح بال، جان، لوله   خکوبیم اي چیگرم بر متر مربع كه با جوش، پ 933

صاالت، مركز تا مركز حداكثر   صله ب  يدر هر لبه طول متريسانت  73ات شده     دينوارها نبا نینوار بوده و فا شخص  از حدود م

شرا  ضوع، تجاوز كند. نبا    اي)الف(، )ب(، )ج(  طيدر  سته به مو صد عر  23كمتر از  دي)د( ب جان بزرگ اندازه با  ايبال  ضدر

 باشد. متريسانت 9كمتر از  دينبا تایار رابشده باشد. عرض هر نو دهیپوش ینوار فلز

ستفاده  یهاتنوع ضد زنگ  نیكار و همچن ريبه سطح ز  قيمحافظ حر یهاپوشش  يمساله چسبندگ   تیعلت اهم به   ا

  قبل ،يپوشش محافظت كننده در برابر آتش موظف است در هر پروژه ساختمان    یشده در صنعت ساختمان، شركت مجر    

 یكار، با اجرا ريمناسب پوشش به سطح ز   يساختمان، از چسبندگ   یفوالد یاعضا  یبر رو قيپوشش محافظ حر  یاز اجرا

مقاومت   ايكار  ني. در صااورت عدم انجام اديحاصاال نما نانیاطم ،يچساابندگ یهاو انجام آزمون يشاايچند نمونه آزما

سبندگ  ست آمده پا  يچ شش محافظ حر  نيیبد سطح ز  قيپو شش   قبل از پ يکینده مکاننگهدار یبه اجرا ازیكار، ن ريبه  ا

شش خواهد بود كه   ست با دورپ  الزمپو سازه      چیا ضو  سر هر ع سرتا   ی)كه دارا زهیگالوان یفوالد کنواختيبا مش  یاكردن 

 ( فراهم شود.باشديگرم در هر متر مربع م 363حداقل وزن 
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)انتخاب محل، تعداد و  یسرتاسر   زهیگالوان یمش فوالد نينگهدارنده ا ی( فوالدیها)متصل كننده  یهانیپ یاجرا در

 6شده و در فاصله حدود    تیخود كامالً محکم و تثب یدر جا یمش فوالد نيعمل شود تا ا  یابه گونه دي( باهانیفاصله پ 

نگهدارنده مش  یفوالد یهانیپ نیتا فاصااله ب شااوديم هیتوصاا وصخصاا ني. در اردیقرار گ ركارياز سااطح ز یمتريلیم

 نباشد. متريسانت 73كمتر از حدود  در دو جهت یسرتاسر

ساس مع  بر سبندگ    ارهایا ضوابط مربوط به مقاومت چ ساختمان ب  ،يو  شد، اجرا  323از  شتر یاگر ارتفاع  مش   یمتر با

 ی( بر روباشااديگرم در هر متر مربع م 363حداقل وزن  ی)كه دارا یكننده سااراساار  ریدرگ زهیگالوان یفوالد کنواختي

  يمعدن هيپا قيمحافظ حر یهابا پوشااش قيمقابل حر رد یفوالد یرهایها و تكار به منظور محافظت سااتون ريسااطح ز

 است. يالزام ،يپاشش

 يمقاومت چسبندگ نییمربوط به تع يهاآزمون -5-3

سبندگ  نییروش تع شش محافظ حر  يمقاومت چ ستاندارد   يمعدن هيپا قيپو شکل   ASTM E 736مطابق ا   3-3در 

 73در  متريسانت  73 يبيبا ابعاد تقر یورق فوالد یبر رو قيروش، ابتدا پوشش محافظ حر  نينشان داده شده است. در ا   

فظ  پوشش محا  یچسب، پر شده و سپا بر رو    اب ی. بعد از خشک شدن پوشش، درپوش فوالد   شود يم دهیپاش  متريسانت 

. بعد از گیشت زمان و سفت شدن چسب، هر نمونه     شود يها(، چسبانده م در محل در نظر گرفته شده )وسط نمونه   قيحر

سپا  شود يمهار م نیدر طرف گاههیتک یبر رو شده و ب   ،یفوالد یهادرپوش ييبه قالب انتها یفنر یترازو کي.  ه متصل 

ش  وتراز ،يآرام شکل   شود يم دهیك شده در مقابل حر  ی( تا درپوش از ورق فوالد3-2) شکل   جدا  ق،يمحافظت  -3شود )

7.) 
 

  
 ASTM E 736استاندارد ي مطابق مقاومت چسبندگتعیین آزمون  -0-5 شکل

 



ستورالعمل  03/10/00 051 شش  د هاي معدني  ارزيابي، طراحي، نظارت و اجراي پو

 فوالدي هايكننده در برابر آتش براي سازهپاششي محافظت

 

 

 
 يمقاومت چسبندگ نیینحوه انجام آزمون تع -2-5 شکل

 

 
 يمقاومت چسبندگ نییآزمون تع يانتها -3-5 شکل

 

شامل قلوه  شود يجدا م قياز پوشش محافظ حر  یآزمون، عموماً درپوش فلز نيدر ا   یاهيكن شدن و جدا شدن ال  كه 

آزمون كه شامل وقوع شکست      نيها در ادر نمونه يختگی(. با توجه به مود گس 7-3است )شکل    قياز پوشش محافظ حر 

داخل پوشش( بوده و   ي)جداشدگ  يوستگ یاز نوع پ يكه مود خراب شود يم جهینت باشد، يم قيدر خود پوشش محافظ حر 

 .باشديداخل پوشش( م يپوشش )مقاومت چسبندگ يوستگیربوط به مقاومت پآزمون م نيا جينتا

ستاندارد   گر،يطرف د از شکل     EN 1015-12در روش ا ست كه ابتدا مطابق  شش محافظ حر  3-3الزم ا  ق،ياطراف پو

 انجام شود. يبرش خورده و سپا آزمون چسبندگ
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 )ب( )الف(

يي: الف( جداشدگي در فصل مشترک پوشش اروپا روشبر اساس  يقپوشش محافظ حر يمقاومت چسبندگ یینتعروش  -0-5شکل 

 محافظ حريق و سطح زيركار و ب( جداشدگي در خود پوشش محافظ حريق
 

سبندگ  نییدر روش تع شش محافظ حر  يمقاومت چ ساس روش   قيپو سبندگ EN 1015-12بر ا شش به   ي، اگر چ پو

  ركاريالف در فصل مشترک پوشش و سطح ز    -3-3فحه شکست مطابق شکل    باشد، بعد از آزمون، ص   فیضع  ركاريسطح ز 

گر ا نصورت، يا ریاست. در غ  ركاريزپوشش به سطح    يبدست آمده از آزمون، مقاومت چسبندگ   جهیاتفاق خواهد افتاد و نت

ب در خود پوشش اتفاق   -3-3باشد، بعد از آزمون، فصفحه شکست مطابق شکل       یقو ركاريپوشش به سطح ز   يچسبندگ 

 داخل پوشش( است. يپوشش )مقاومت چسبندگ يوستگیبدست آمده از آزمون، مقاومت پ جهیخواهد افتاد و نت

  هياپ قيپوشش محافظ حر  کي یاستاندارد برا  نيمطابق ا يمقاومت چسبندگ  نییانجام آزمون تع جيعنوان مثال نتا به

ش   يمعدن ش س  یدیضد زنگ الک  یدارا یفوالد ركاريسطوح ز  یبر رو يپا شکل   يو اپوك ست.    شينما 3-3در  شده ا داده 

نداشت و باعف شد تا صفحه شکست در         يخوب يچسبندگ  ،یدیبه ضد زنگ الک  قيشکل، پوشش محافظ حر   نيمطابق ا

ضد زنگ الک       کي شش و  شترک پو صل م س    يولرخ دهد  یدیتراز بار اندک و در ف ضد زنگ اپوك سبندگ  ،يدر حالت    يچ

 تراز بار باال و در خود پوشش رخ دهد. کيپوشش، مناسب بود و باعف شد تا صفحه شکست در 

 است: یضرور رياز موارد ز نانیبه منظور اطم قيپوشش محافظ حر یقبل از اجرا ركاريسطح ز یسازآماده نيبنابرا

  یعار ار،ركيحاصل شود. لیا الزم است تا سطح ز     ركاريو سطح ز  يپوشش پاشش    نیب يكاف يچسبندگ  اياتصال   کي -

ست     اي هيال ،يگرد و غبار، آلودگ ا،ياز هر گونه روغن، گر س سبندگي  … ايرنگ  شد. برا  زند،يلطمه م كه به چ  یبا

 یدر موارد مشااخص شااده در ضااوابط، اجرا نیمچنمربوط اسااتفاده كرد. ه یمرهاياز پرا توانيم يچساابندگ شيافزا

 الزم است. زین يکینگهدارنده مکان

با  ييایمیكه ضد زنگ از نظر ش   يسازگار باشد. مثالً در حالت   شود، يآن اجرا م یكه رو يبا مصالح  يپوشش پاشش    -

ت كه  م الزم اس باز ه ،يکیمکان یهادر صورت استفاده از نگهدارنده   يحت ست، یسازگار ن  يمانیس  هيپا يپوشش پاشش   

اساات و  32پرتلند در حالت مرطوب حدود  مانیساا pH راسااتفاده شااود. مقدا  ييایمقاوم در مقابل قل مريپرا کياز 

 .زننديم بی( آسیدیالک یها)مانند رنگ ایحساس به قل یهابه ضد زنگ يمانیس هيپا یهاپوشش نيبنابرا
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 )ب( )الف(

ي و ب( ضد زنگ دیضد زنگ الک: الف( در دو حالت مختلف يآزمون مقاومت چسبندگ يدر انتهاها نمونه تیوضع سهيمقا -5-5شکل 

 اپوكسي

 يکیمکان يهاانواع نگهدارنده -5-0

بهتر اساات تا از   يکیمکان یهانگهدارنده نينشااان داده اساات. ا  2-3در جدول  يکیمکان یهانگهدارنده يانواع عموم

باشااند. در موارد  يباال و خوردگ یمقاومت خوب در برابر دماها یداشااته و دارا ييبوده تا دوام باال زهیجنا فوالد گالوان

 زین يکیاسااتاندارد به عنوان نگهدارنده مکان یفوالد با كالهک یوالدف یهانیپوشااش، امکان اسااتفاده از پ  يمحل میترم

 وجود دارد.

به  یالف، از مش فوالد-6-3نشاان داده شاده اسات. در شاکل      6-3كننده در شاکل   ریاز كاربرد مش درگ ييهامثال

دارد. در  ن يخوب يچسبندگ  ركار،يكه پوشش به سطح ز   يياستفاده شده است در جا    ركاريمنظور اتصال پوشش به سطح ز   

شکل   Iپوشش استفاده شده است تا بتوان مقطع  یااجر یبرا ركاريسطح ز نیبه منظور تام یب، از مش فوالد-6-3شکل 

 در مقابل آتش محافظت كرد. یارا به روش جعبه
 

 يکیمکان يهاانواع نگهدارنده -2-5جدول 
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 )ب( )الف(

 مواردي از كاربرد مش فوالدي درگیر كننده -6-5شکل 
 

شکل   شش محافظ حر  زشير زین 3-3در  ش    يمعدن هيپا قيپو ش كننده در   ریدرگ یدر اثر عدم كاربرد مش فوالد يپا

 .شوديكننده، مشاهده م ریدرگ ینادرست مش فوالد یاجرا نیپوشش و همچن يناكاف يحالت چسبندگ
 

  
 )ب( )الف(

 ركنندهینادرست مش درگ ياجرا منفي تبعاتدر موارد الزم و ب(  ركنندهیعدم كاربرد مش درگ منفي تبعاتالف(  -5-5شکل 
 

  Iمقطع  یبزرگ اساات )مثالً برا يلیاساات كه ابعاد مقطع خ ييموارد كاربرد مش مساالح كننده در جا گر،ياز طرف د

 شیب قيضخامت پوشش محافظ حر   نیاست( و همچن  متريلیم 333و بال بزرگتر از  متريلیم 633شکل، جان بزرگتر از  

. به عنوان مثال،  افتيابعاد كاهش خواهد  نيا پوشاند، يمكه پوشش كامل دور مقطع را ن  یاست. در موارد  متريلیم 73از 

  اریدر حالت )ب(، مع يبوده ول متريساااانت 33 ر،یعرض بال ت یبرا یكنترل ابعاد اریدر حالت )الف(، مع  3-3در شاااکل  
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 23 براوجود ندارد، بر ریامکان پوشااش كامل ت ر،یطرف ت کيدر  واريكه به علت حضااور د ریعرض بال ت یكنترل ابعاد برا

 .باشديم متريسانت

  یدر موارد باشديم قيدر داخل خود پوشش محافظ حر ييو جدا زشياز ر یریكاربرد مش مسلح كننده، جلوگ فلسفه

  ریمش درگ ياصاال یاز كاربردها يکيكه  ي. در حالمیپوشااش مواجه هساات یبزرگ و ضااخامت باال ركاريكه با سااطوح ز

 .باشديم ركاريپوشش از سطح ز يياز جدا یریكننده، جلوگ
 

  
 )ب( )الف(

 شرايط مختلف اجراي پوشش محافظ حريق يک تیر فوالدي -0-5شکل 
 

صورت  شتن مش فوالد  یبرا یفوالد یهانیكه از پ يدر  سطح ز    ینگهدا صال آن به  ستفاده م  ركاريو ات   الزم شود، يا

  یمنظور مطابق راهنما نيا ی. برارندیمورد اسااتفاده از نظر ترد و شااکننده نبودن، مورد آزمون قرار گ  یهانیاساات تا پ

برگردانده شوند )شکل     هیخم شده و مجدداً به حالت قانم اول  كاملبه طور  کباري هانی، الزم است پ ETAG 018-3 يياروپا

 شود. يجوش آنها دچار خراب نیبشکنند و همچن هانیپ ديصورت نبا ني(. در ا3-9
 

 
 يفوالد يهانیپ يريپذنحوه كنترل شکل -0-5شکل 

 

  هيپا قيو قبل از پاشااش پوشااش محافظ حر  ركاريسااطح ز یكننده بر رو ریدرگ یتوجه داشاات اگر مش فوالد ديبا

ست  ،يمعدن شدن پوشش محافظ حر       يبه نحو در شد، بعد از خشک  شده با سب و كاف   ق،ياجرا  صال منا و  پوشش  نیب يات
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شدگ    ركاريسطح ز  شد. هر گونه طبله كردن و جدا شش محاف  يبرقرار خواهد  شان از اجرا  ط،يشرا  نيدر ا قيحر ظپو  ین

ش  توانديكننده دارد كه م ریدرگ ینادرست مش فوالد  )تراكم و وزن كم   یبودن مش فوالد فیهمچون ضع  ياز عوامل ينا

ب نامناس  تی)مثالً موقع ركاريبه سطح ز  یمش فوالد یهامتصل كننده  يتعداد ناكاف ايآن در واحد سطح(، محل نادرست   

دارد. لیا در   …آن و  یهامتصل كننده  اي یمش فوالد يخوردگ اي يدگيدبیاجرا شده(، آس   یفوالد یهانیو تعداد كم پ

مناسب اجرا   تیفیك نیتضم  یالزم برا یهاها و نظارتالزم است كنترل  ،یاكننده در هر پروژه ریدرگ یمش فوالد اجرای

 .ردیصورت گ
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Abstract:  
Code No. 112 of Plan and Budget Org., "Instructions for Protecting Buildings Against Fire", is the 

main sourse for fire regulation in public buildings of Iran and this code is to be revised periodicaly. 
Also, according to the last edition (3rd edition) of the part 3 of National Building Regulations of Iran, 

namely "Fire Protection of Buildings"; buildings are classified in five construction types regarding the fire 
resistance rating of the building elements and the non-combustibility of the materials used in constructing 
the building. Then the building area and height limitations are given for each construction type based on 
occupancy groups. For each construction type, the minimum required fire resistances of building elements 
are given, including columns, beams, walls, and floors. 

However, it is clear that steel structures are severely vulnerable to fire, since the yield strength and the 
elastic modulus of the steel decreases when the temperature increases that causes a reduction in the load 
bearing capacity of the steel member. The amount of the reduction in the yield strength and the elastic 
modulus of the steel at 600 °C are about 52% and 69%, respectively. Therefore, in most cases, the steel 
structure elements need to be protected with proper fire protective coatings. Sprayed mineral fire protective 
coatings are the most applied materials used for this purpose in Iran. On the other side, there are many 
complexities and even common mistakes in the use of these kinds of products in the construction industry. 
So a uniform code was needed for introducing the evaluation methods of performance and properties of 
coatings and the production methods of the related design thickness tables, and other features. The method 
of application is also important for achieving a proper expected performance. Therefore, best practices and 
supervision methods of the good application was needed to be introduced. 

In this code of practice, an engineering basis has been established for the above mentioned aims. The 
basic method of determining design tables, i.e. the thickness of spray-applied mineral fire protective 
coatings according to critical temperature (s) and section factor of the steel elements have been given. The 
critical temperature is defined as the point in which the load bearing capacity of the section would reach 
failure. In the other words, the critical temperature is the temperature in which its resulted resistance loss 
is to the extent that the steel beam or column cannot support imposed loads. 

The required specification and also the evaluation test methods for specifying the properties of the 
coatings have been defined. This includes both mandatory and optional tests and evaluations, among them, 
fire resistance, reaction to fire, adhesion and durability can be mentioned. 

At the end, the last chapter is allocated to code of practice of application including the needed controls 
in the construction site. 
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با عنوان «دستورالعمل ارزیابی، طراحی، نظارت 
ــی ــشـ پاشـ عدنی  هاي م ــش و اجراي پوشـ
ــازههاي   محافظت  کننده در برابر آتش بر اي سـ
هاي ــش       یابی پوشـ هاي ارز یار به مع فوالدي» 

نده در برابر آتش، روش    ظت     کن حاف عدنی م م
ــتفاده از   ــخامت و چگونگی اس تولید جداول ض
این جداول می پردازد. هم چنین روش ارزیابی  
ــشهاي معدنی در  و کنترل کیفی میدانی پوش

هاي ساختمانی بیان شده است. 
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