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رانر سقف
متصل به سقف اصلى

درزگیرى
جهت رسیدن به یک سطح

یکنواخت

قاب بندى چهارچوب در
براى تقویت قاب چهارچوب، از چوب
چهارتراش یا سازه استفاده مى شود

استاد
استادها در فواصل معین در رانر کف و

رانر سقف قرار مى گیرند

عایق پشم معدنى
الیه پشم معدنى

صفحه روکش دار گچى
این صفحات در یک یا چند الیه به وسیله

پیچ هاى مخصوص به زیرسازى
فلزى متصل مى شوند

رانر کف
متصل به کف

سازه نعل درگاه
با استفاده از رانرى که بال هاى 
آن در دو سمت برش خورده و 
بـه  کـردن  خـم  از  پـس 
استادهـاى مجـاور متـصل شده 

است، ایجاد مى شود

معرفی. ۱.۱
بطـور کلـی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند 
از صفحـات روکـش دار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیل های گالوانیزه سـرد 

نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده می تـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار 
جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتم های محافظـت در برابر 

حریـق تیـر و سـتون و شـریان های تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

محافظت تير و ستون در برابر حريق. ۱.۱.۱
ــا در  ــم آنه ــت ک ــوالدي، مقاوم ــازه هاي ف ــم س ــف مه ــاط ضع ــي از نق یک
ــوع  ــس از وق ــي پ ــان کوتاه ــه در زم ــوري ک ــه ط ــوده، ب ــق ب ــر حری براب
حریــق، ممکــن اســت دچــار ناپایــداري و فروپاشــي کامــل شــوند. مطابــق 
ــان  ــدت زم ــراي م ــد ب ــوالدي بای ــررات و اســتانداردها، ســازه هاي ف ــا مق ب
ــاي  ــي از کاربرده ــوند. یک ــازي ش ــاوم س ــق مق ــل حری ــي در مقاب معین
ــاوم در  ــات مق ــا GKF( و صفح ــق )FR ی ــر حری ــاوم در براب ــات مق صفح
برابــر حریــق و رطوبــت )FM یــا GKFI(، حفاظــت ســازه هاي فــوالدي از 
طریــق پوشــش تیرهــا و ســتون ها اســت. در ایــن ســاختار، یــک زیرســازي 
ــات  ــه صفح ــده ک ــرا ش ــتون ها اج ــا و س ــون تیره ــبک در پیرام ــزي س فل
گچــي بــر روي ایــن زیرســازي نصــب مي شــوند. بدیــن ترتیــب پوششــي از 
صفحــات مقــاوم در برابــر حریــق، اجــزاي ســازه اي را احاطــه نمــوده و از این 
طریــق ســازه در برابــر حریــق محافظــت مي شــود. بــا اســتفاده از ایــن روش 
ــا  ــراي تیره ــه ب ــا 120 دقیق ــي ت ــا رده مقاومت ــش هاي ب ــوان پوش مي ت
ــاختار  ــوع س ــن ن ــت ای ــود. مزی ــاد نم ــتون ها ایج ــراي س ــه ب و 180 دقیق
حفاظتــي، ســرعت، ســهولت و ارزانــي آن نســبت بــه ســایر روشــها )نظیــر 
ــازک کاري  ــوع روش، ن ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب ــي( اس ــش هاي بتن پوش
ــه اقتصــادي و  ــر، صرف ــن ام ــده کــه ای ــز تامیــن گردی اجــزاي ســازه اي نی

ــه همــراه خواهــد داشــت. تســریع در عملیــات اجرایــي را ب
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تعيين اليه گذاری

تعيين اليه گذاری . ۱.۲

محاسبه ضريب مقطع. ۱.۱.۲
نـرخ افزایـش درجـه حـرارت مقاطـع فـوالدی تحـت تاثیـر آتـش، رابطـه 
مسـتقیم بـا محیـط وجـوه در معـرض حریـق سـازه )U( و رابطـه معکـوس 
بـا سـطح مقطـع سـازه )A( دارد. بر این اسـاس، نسـبت U/A بیانگـر میزان 
مقاومـت سـازه فـوالدی در مقابـل حریـق می باشـد؛ بـا ایـن توضیـح که هر 
چـه ایـن عدد بزرگتر باشـد، سـازه فوالدی زودتر گرم شـده و بـرای حفاظت 
در برابـر حریـق، بـه ضخامـت بیشـتری از پنـل گچی نیـاز خواهد داشـت و 

لعکس. با

نسـبت U/A، ضریـب مقطـع نامیـده می شـود. جـدول 6-۳ نحـوه محاسـبه 
ضریـب مقطـع را بـرای انـواع مقاطـع فـوالدی ارائـه می دهد.

تعيين ضخامت اليه. ۲.۱.۲
بـرای تعییـن ضخامـت مـورد نیـاز جهت پوشـش تیـر یا سـتون، ابتـدا باید 
ضریب مقطع محاسـبه و سـپس کنترل شـود که کمتر از m -1 ۳00 باشـد. 
جـداول 2-1 و 2-2 ضخامـت الیه پوششـی مورد نیاز بـرای حفاظت در برابر 
حریـق بـا رده هـای مختلـف را ارائـه می دهـد. توجـه شـود کـه ضخامـت به 
دسـت آمـده، ضخامـت کل الیه های پوششـی بـوده و می تـوان بـا ترکیبات 

مختلفـی از پنل هـای گچـی بـه ضخامت مـورد نظر دسـت یافت.

مثـال: تعییـن ضخامـت پوشـش الزم جهـت حفاظت یـک تیر فـوالدی در 
برابـر حریـق بـرای مـدت دو سـاعت. تیـر مذکـور از سـه طـرف در معـرض 

آتـش بـوده و ابعـاد آن بـه شـرح زیر اسـت:

عمق جان: 28 سانتی متر	�
عرض بال: 1۵ سانتی متر	�
ضخامت: 1 سانتی متر	�

محاسبه و کنترل ضریب مقطع:

ok129 ≤ ۳00m-1 ×100≅2×۳0+1۵×100=2h+w
)1×1۵( × 2+ )1×28(A

با مراجعه به جدول 6-1، ضخامت الزم جهت این پوشش محافظ ۵/۳9 میلی متر 
استخراج می شود. بنابراین می توان از دو الیه پنل گچی 1۵میلی متری به اضافه 
یک الیه پنل گچی ۵/9 میلی متری )1۵+۵/9×2 م.م( یا یک الیه پنل گچی 
1۵میلی متری به اضافه دو الیه پنل گچی ۵/12 میلی متری )۵/12×1۵+2م.م( از 

نوع FR یا FM استفاده نمود.

روش اجرا . ۲.۲

پوشش تيرهای فوالدی. ۱.۲.۲

اجرای زيرسازی فلزی
دو ردیـف سـازه UW، U، UD یـا L در طرفیـن بـال فوقانی تیر به وسـیله 	�

عامـل اتصـال مناسـب )نظیـر مهـار چکشـی( بـه سـقف اصلـی متصـل 
می شـوند. عوامـل اتصـال مـورد اسـتفاده بایـد بـه فواصـل حداکثـر 60 
سـانتی متر اجـرا شـوند. توجـه شـود کـه فاصلـه اولیـن عامـل اتصـال از 

انتهـای سـازه نبایـد از 10 سـانتی متر بیشـتر باشـد.
سـازه های CW، C، CD یا F در فواصل 60 سـانتی متر در درون سـازه های 	�

فوقانـی قـرار گرفتـه و بـه وسـیله پانـچ، پـرچ یا پیـچ LB به آن هـا متصل 
می گردند. 

دو ردیـف سـازه UW، U، UD یـا L در طرفین بال تحتانـی تیر )به موازات 	�
 CW، به سـازه های LB سـازه های فوقانـی( بـه وسـیله پانچ، پـرچ یا پیـچ

C، CD یـا F متصل می شـوند.

نصب صفحات
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچي 

اشـاره شـده است*.
�	 )GKF یا FR( پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابر حریـق

و یـا صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت )FM یـا GKFI( انجـام 
می شـود.

اتصـال صفحـات گچـي به زیرسـازي، بـه وسـیله پیـچ TN و با اسـتفاده از 	�
دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیـچ مورد مصـرف براي 
نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخـاب شـود کـه پـس از عبـور از الیه هاي 

پوششـي، حداقـل 10 میلی متـر در سـازه زیریـن نیـز نفـوذ کند.
فاصله مجاز اجراي پیچ ها حداکثر 20 سانتی متر مي باشد.	�

* جهت کسب اطالعات تکمیلی، به مبحث »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و 
آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

تذكر
ملم

جداول 2-1 و 2-2 صرفا برای مقاطع فوالدی
با U/A≤ ۳00 m -1 معتبر می باشند.

نکات
فنی

از 	� کمتـر  جـان  عمـق  بـا  تیـر  پوشـش های  اجـرای  در 
60 سـانتی متر و عـرض بـال کمتـر از ۵0 سـانتی متر، 
سـازه گذاری الزم نبـوده مگـر آن کـه بـه لحـاظ اجرایی 

ضـرورت داشـته باشـد.
اتصـاالت ایجـاد شـده بـا پانـچ موقـت بـوده و در زمـان 	�

نصـب صفحـات، بایـد اتصـال میان سـازه ها توسـط پیچ 
TB کامـل شـود. 
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نکات
فنی

در ساختارهـاي تک الیــه، از یک قطعـه صفحه گچـی 	�
)با ضخامت معادل الیه پوششی( به عرض حداقل 18 سانتی متر، 
برای پشتیبانی و پوشش درز میان صفحات استفاده می شود. 
این قطعه با استفاده از یک الیه نازک بتـونه درزگیر و به 
وسیله ماله شانه ای اجرا می شود. همچنین می توان از یک 
برای پشتیبانی و پوشش درز میان صفحات  قطعه سازه 

استفاده نمود.
در ساختارهای چند الیه باید به محل اجرای پیچ ها توجه 	�

فاصله  باید  فوقانی  پوششی  الیه های  در  پیچ ها  نمود. 
داشته  تحتانی  در الیه های  اجرا شده  پیچ های  با  کافی 
باشند، به نحوی که دو عامل اتصال در نزدیکی یکدیگر 
تضعیف  موجب  اخیر  رعایت جزئیات  عدم  نگیرند.  قرار 

مقاومت ساختار در برابر حریق خواهد شد.

)در 	� پوششـی  الیه هـای  اجـرای  در  حصیرچینـي  اصـول  رعایـت 
اسـت. الزامـی  الیـه(  چنـد  و  الیـه  تـک  سـاختارهای 

در کنج هـا، صفحـات بایـد مطابـق جزئیات بـه صورتی نصب شـوند که 	�
درز ممتد ایجاد نشـود.

روش اجرا

پوشش محافظ تير - تک اليه )مقطع(

پوشش محافظ تير - تک اليه )نما(

    
 

.  600     
L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

L  UD ،U ،UW     
   (       )
 (  )

TN 

          
 LB    ، 

          
 .  600    F  CD ،C ،CW      )

   (   .  600           

 

سازه پشت بند در حل درزها (سازه پنـل خور
 CW، C، CD یـا F بـه فواصـل حداکثر 500 م.م

بـراى تیرهاى با عرض بال بیشتر از 500 م.م الزامى است.

≤ 200

L  UD ،U ،UW     

   
       

 

         

.  600     

         
 LB    ، 

 .  600    F  CD ،C ،CW      
     .  600        

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500          



روش اجرا 
پوشش های محافظ تیر و ستون

8

L25 

   
 

FM  FR 

 

   (       )
 (  )

مهار چکشى به فواصل
حداکثر 600 م.م

سازه قائم CD، C،CW یا F به فواصل
حداکـثر 600 م.م براى تیرهـاى با عمق

جان بیشتر از 600 م.م الزامى است

روش اجرا

پوشش محافظ تير - دو اليه )مقطع(

   
 

.  600     
L  UD ،U ،UW     

FM  FR 
 

   (       )
 (  )

          
 LB    ، 

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500             

 .  600    F  CD ،C ،CW      
      .  600           

L  UD ،U ،UW     

پوشش محافظ تير - دو اليه )نما(

≤ 200

L  UD ،U ،UW     

.  500    F  CD ،C ،CW       
     .  500          

        
 LB    ،   

.  600     

 .  600    F  CD ،C ،CW      
     .  600        

پوشش محافظ تير گوشه
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استقرار سازه فوقانی

1

اتصال سازه های قائم به سازه فوقانی
)با استفاده از پانچ(

4

اتصال سازه تحتانی به سازه های قائم 

۷

اتصال سازه فوقانی به سقف اصلی

2

سازه های فوقانی و قائم تکمیل شده

۵

زیرسازی تکمیل شده

8

اجرای سازه های قائم 

۳

استقرار سازه تحتانی 

6

اجرای پنل تحتانی

9

زیرسازی کالف شده توسط پنل تحتانی

10

اجرای پنل جانبی

11

اجـرای بتونـه درزگیـر بـر روی نیمـی از پنل پشـت بند درز 
)بـا اسـتفاده از مالـه دندانه دار(

12

روش اجرا
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پوشش ستون های فوالدی. ۲.۲.۲

اجرای زيرسازی فلزی: پوشش چلار طرفه
رانرها در پیرامون سـتون و در کف و سـقف به وسـیله عامل اتصال مناسـب 	�

)نظیر پیـچ و رول پالگ( اجرا می شـوند.
استادها در درون رانرهای کف و سقف قرار می گیرند.	�

اجرای زيرسازی فلزی: پوشش سه طرفه
مراحـل نصـب ماننـد حالـت چهـار طرفه اسـت بـا این تفـاوت کـه در محل 
اتصـال بـه دیـوار، اسـتادها بـه وسـیله عامـل اتصـال مناسـب و در فواصـل 

حداکثـر 60 سـانتی متر، بـه دیـوار متصـل می شـوند.

استقرار پنل پشت بند درز

1۳

ادامه پوشش کاری

16

اتصال پنل پشت بند درز به پنل جانبی

14

تکمیل پوشش کاری

1۷

اجـرای بتونـه درزگیـر بـر روی نیمـه دیگـر پنل پشـت بند 
درز )پـس از خشـک شـدن بتونـه درزگیـر نیمـه اول(

1۵

پوشش محافظ تیر تکمیل شده

18

نصب صفحات
در ایـن بخـش صرفـا بـه برخـی از اصـول نصـب صفحـات روکـش دار گچي 

اشـاره شـده است*.
�	 )GKF یا FR( پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابر حریـق

و یـا صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق و رطوبـت )FM یـا GKFI( انجـام 
می شـود.

اتصـال صفحـات گچـي به زیرسـازي، بـه وسـیله پیـچ TN و با اسـتفاده از 	�
دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیـم صـورت مي گیرد. پیـچ مورد مصـرف براي 
نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخـاب شـود کـه پـس از عبـور از الیه هاي 

پوششـي، حداقـل 10 میلی متـر در سـازه زیریـن نیـز نفـوذ کند.
فاصله مجاز اجراي پیچ ها حداکثر 1۵ سانتی متر مي باشد.	�

* جهت کسب اطالعات تکمیلی، به مبحث »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و 
آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

نکته
فنی

حداکثـــر ارتفـــاع آزاد )مهـــار نشـــده( اســـتادها ۳ متـــر 
ــش از  ــتون بیـ ــاع سـ ــه ارتفـ ــی کـ ــد. در صورتـ می باشـ
ــر  ــی )نظیـ ــای کمکـ ــه تکیه گاه هـ ــد، تعبیـ ــر باشـ ۳ متـ
ـــا  ـــال رانره ـــتون و اتص ـــاع س ـــرم( در ارتف ـــورد گ ـــی ن نبش

بـــه آن هـــا الزم خواهـــد بـــود.

روش اجرا
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نکات
فنی

در کلیه سـاختارها )تک الیه و چند الیه(، از یک قطعه سـازه 	�
بـرای پشـتیبانی و پوشـش درز میان صفحـات در الیـه اول 
اسـتفاده می شـود. در این صورت توصیه می شـود که انتهای 
سـازه پشـتیبان مذکور به صورت زبانه بریده شـده، به نحوی 
که سـازه پشتیبان تا روی زیرسـازی اصلی امتداد یابد )بدین 

ترتیـب درز به طور کامل پوشـانده می شـود(.
در سـاختارهای چنـد الیـه باید بـه محل اجـرای پیچ ها توجه 	�

نمـود. پیچ ها در الیه های پوششـی فوقانـی باید فاصله کافی 
با پیچ های اجرا شـده در الیه های تحتانی داشـته باشـند، به 
نحـوی که دو عامل اتصـال در نزدیکی یکدیگـر قرار نگیرند. 
عـدم رعایت جزئیات اخیر موجب تضعیف مقاومت سـاختار 

در برابر حریق خواهد شـد.

رعایـت اصـول حصیرچیني در اجرای الیه های پوششـی )در سـاختارهای 	�
تـک الیه و چنـد الیه( الزامی اسـت.

در کنج هـا، صفحـات بایـد مطابـق جزئیات بـه صورتی نصب شـوند که 	�
درز ممتد ایجاد نشـود.

پوشش محافظ ستون - تک اليه )مقطع كف(

     

 

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

پوشش محافظ ستون - تک اليه )نما(

≤ 
15

0

 

FM  FR 

   
      

انتــهاى ســازه
پشت بنـد بـــه
شکـل زبانــــه
بریـده شــده و
بـر روى اسـتاد
نصب مى گردد.

پوشش محافظ ستون - تک اليه )مقطع سازه های پشتيبان(

 

 

   
      

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

انتهاى سازه پشت بـند به
شکل زبانه بریده شده و بر
روى استاد نصب مى گردد

جزئيات اجرايی پوشش محافظ ستون

روش اجرا
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جزئيات اجرايی پوشش محافظ ستون

     

 

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

 

 

   
      

FM  FR 

TN 

 

   (       )
 (  )

انتهاى سازه پشت بـند به
شکل زبانه بریده شده و بر
روى استاد نصب مى گردد

≤ 
15

0

 

FM  FR 

   
      

انتــهاى ســازه
پشت بنـد بـــه
شکـل زبانــــه
بریـده شــده و
بـر روى اسـتاد
نصب مى گردد.

FM  FR 

   (       )
 (  ) 

 

TN 

     

پوشش محافظ ستون - دو اليه )نما(پوشش محافظ ستون - دو اليه )مقطع كف(

پوشش محافظ ستون - دو اليه )مقطع سازه های پشتيبان(

پوشش محافظ ستون مدفون )پوشش سه طرفه(
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1۳

استقرار رانرها

1

زیرسازی تکمیل شده

4

استقرار سازه پشت بند درز
)ما بین الیه پوششی و زیرسازی(

۷

اتصال رانرها

2

اجرای پنل های الیه اول

۵

ایجاد اتصال میان سازه پشت بند درز و پنل

8

استقرار استادها در رانرهای کف و سقف

۳

برش سازه پشت بند درز )به صورت زبانه(

6

تکمیل پوشش کاری الیه اول

9

اجرای پنل های الیه دوم

10

تکمیل پوشش کاری الیه دوم

11

پوشش محافظ ستون تکمیل شده

12
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a = 10-20 mm

20
≥ 

a
20

a
a

≥
≥

TN 
(         )
FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

  
 (  )

 CD ،C ،CW 

 CD ،C ،CW      

سازه پنل خور

سازه (یا نوار)

سازه قائم
یا F به فواصل حداکثر 600 م.م
(سازه پشت بند در محل درزها)

یا F به فواصل حداکثر 500 م.م
(سازه پشت بند در محل درزها)

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر )لغزان(

درزگيری. 3.۲.۲
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. 
کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش باید به طـور کامل پر شـوند، بـه نحوی 
کـه سـاختاری نفـوذ ناپذیـر و یکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بایـد کامال 
آتـش بنـد شـود(. در ایـن راسـتا، درزهـای میـان صفحـات و محـل نفـوذ 
پیچ هـا اهمیـت ویژه داشـته و درزها و سـر پیچ هـا )در کلیه الیه هـا؛ زیرین 
و روئیـن( بایـد بـا بتونـه درزگیـر کامـال پـر شـوند. همچنیـن، محـل اتصال 
سـاختار بـه سـقف، کـف و یـا عناصـر پیرامونـی نیـز بایـد بـا بتونـه درزگیر  

کامـال پر شـود.

گچ پوششی. 4.۲.۲
در سـاختارهای دارای کـد حریـق، اجـرای الیـه گـچ پوششـی بـه ضخامت 

حداقـل 2 میلی متـر بـر کل سـطح صفحـات توصیـه می شـود.

سازه محافظ كنج. 5.۲.۲
بـرای محافظـت از کنج هـا در برابـر ضربـه و جلوگیـری از آسـیب دیدگـی 
الیه هـای حفاظتـی، اجـرای سـازه محافـظ گوشـه فلـزی در سـاختارهای 

می گـردد. توصیـه  سـتون ها  پوششـی 

اتصال ديوار خشک به پوشش محافظ ستون. 6.۲.۲
اتصال دیوارهای خشک به پوشش های محافظ ستون مجاز است.

نکته
فنی

ــر،  ــوق الذکـ ــت فـ ــر دو حالـ ــه در هـ ــود کـ ــه شـ  توجـ
ـــچ  ـــوار پی ـــی دی ـــر فوقان ـــه ران ـــوار ب ـــی دی ـــات پوشش صفح

نمی شـــوند.

TN ــچ ــیرپیـ ــه درزگـ نــوار و بتونــ

فلزي شونده  جمع  مهار
درزگیر بتونه  و  نـوار

اتصال ديوار خشک به پوشش محافظ تير. ۲.۲.۲
در صورتـی کـه کـد حریـق پوشـش محافـظ تیـر برابر با کـد حریـق دیوار 	�

متصـل شـونده باشـد، اتصـال میـان ایـن دو سـاختار بـه صـورت معمول 
)ثابـت( انجـام می شـود. 

در صورتـی کـه کـد حریـق پوشـش محافـظ تیـر بیـش از کد حریـق دیوار 	�
متصـل شـونده باشـد، اتصـال میـان ایـن دو سـاختار بـه صورت کشـویي 

اجرا می شـود. لغـزان 

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون

روش اجرا



اطالعات عملکردي ساختارها
پوشش های محافظ تیر و ستون 

1۵

TN 
(         )

     
TN 
(       )

FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

  
 (

      
)

(  )

F  CD ،C ،CW       
.  500   

(          )

 F  CD ،C ،CW      
 .  600   
 (          )   

 اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر )ثابت(

روش اجرا

اطالعات عملکردي ساختارها. 3.۲
ایـن بخـش ارائـه کننـده اطالعاتی جهـت انتخـاب صحیح سـاختار، برای 
پاسـخ گویی بـه عملکردهـای مـورد نظـر طـراح می باشـد. توضیـح ایـن 
کـه ایـن شـرکت یـک تولید کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد کـه 
اطالعـات عملکـردی و اجرایـی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه هـا 
قـرار دهـد. بدیهـی اسـت کـه مشـاور طرح، بر اسـاس مقـررات ملـی و یا 
بیـن المللـی سـاختمانی و بـا در نظـر گرفتـن الزامـات طـرح، نسـبت بـه 
دایـره پشـتیبانی  راسـتا،  ایـن  اقـدام می نمایـد. در  »انتخـاب سـاختار« 
فنـی  آمادگـی کامـل دارد تا بـرای عملکردهای خاص، مشـاوره های الزم 

را بـه طراحـان محتـرم ارائـه دهد.

تذكر
ملم

سـاختارهاي داراي کـد حریـق داراي ضوابـط و جزئیـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پـروژه هـا، هماهنگي بـا دایره پشـتیباني فني شـرکت قویا 

توصیـه مي شـود.

جدول ۲-۱: حداقل ضخامت الیه پوششی برای حفاظت تیرهای فوالدی در برابر حریق*

كد 
حريق

ضخامت اليه پوششی
GKF (FR)

[mm]

U/A

[m-1]

F3012/۵

≤ ۳00 
F6012/۵+9/۵

F902×1۵

F1202×1۵+9/۵

4-4102 DIN بر اساس *

جدول ۲-۲: حداقل ضخامت الیه پوششی برای حفاظت ستون های فوالدی در برابر حریق*

كد 
حريق

ضخامت اليه پوششی
GKF (FR)

[mm]

U/A

[m-1]

F3012/۵

≤ ۳00 

F6012/۵+9/۵
F90۳×1۵
F1204×1۵
F180۵×1۵

4-4102 DIN بر اساس *
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جدول ۲-3: ضریب مقطع برای انواع مقاطع فوالدی

ساختار
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
در 
معرض
حريق

U/A

[m-1]

ساختار
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
در 
معرض
حريق

U/A

[m-1]

تسمه

4 طرفه
200

t

تیر یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

A

w

h
بال

4 طرفه
200

t

تیر یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

h

w

A

بال

۳ طرفه
100

t

تیر یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A

t
t

   

hA

w

نبشی

4 طرفه
200

t

تیر یا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A

t tw

hA

نبشی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تیر

100×۳ طرفه
2h+w

A
A

h w

w

hA

نبشی دوتایی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تیر

100×۳ طرفه
2h+w

A

w

hA

w

hA

مقاطع توخالی )قوطی / لوله(

4 طرفه

100

t

تیر

100×۳ طرفه
2h+w

A

t

w

A w

w

hA

×100
4w

A
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقیق و 
توسعه و رشد کیفي محصوالت بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، 
معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در 
وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیرقابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي 
هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصوالت 

جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

تهــران، خیابــان نلســون مانــدال  دفتــر مركــزی: 
ــان  ــت قبادی ــن بس ــاد، ب ــل میردام ــر از پ ــا(، باالت )آفریق

شــرقی، پــالک 19 
تلفن: 8820۷929 

فکس ملندسي فروش: 8820۳۳1۵
فکس امـور مشـتريان: 88202۳۷1

كارخانه: تهران، کیلومتر 2۳ جاده خراسان
تلفن: ۳68490۳۳
فکس: ۳68494۵۵
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