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  :مقدمه 

اد هرگونه ضايعه پس و جلوگيري از ايج )SFRM¹( ر حريقاين دستور كار جهت اجراي صحيح و ايجاد شرايط مناسب براي اجراي پوشش محافظ در براب

  از اجرا تدوين گرديده است .

  نفتاب لحاظ گردد. شركتاين دستور كار مي بايست توسط مجريان داراي صالحيت از كارخانه 

  

 روش اجرا بر اساس ترتيب مراحل انجام كار 

 و دريافت نقشه هاي اجرائي :مجوز (پرميت)  مجوز اخذ- ١

   .مجريشركت  نقشه هاي اجرائي از دفتر فني صدوراز كارفرما جهت شروع عمليات با ارسال نامه به كارفرما و سپس  وز (پرميت) مجاخذ 

  : بندي داربست - ٢

  رفت.گظر را در ن دات الزمدر ابتدا براي ايجاد دسترسي به سازه الزم است از انواع مكانيسمهاي دسترسي به سازه ، فراخور موقعيت پروژه ، تمهي 

 ايجاد چهار پايه هاي متحرك - 

 ايجاد نردبان متحرك  - 

 داربست بندي - 

  ).بسيار مهم است براي اين مواردرعايت اصول ايمني (

  

  زير سازي : - ٣

و . . . در صورت  برس) (كاسه Power Brushسطح بوسيله كاردك ، برس سيمي ،  و شره هايِ سستِ بتنِ نگ هاي احتماليبرداشتن ز -١-٣

  ي مناسب بتن به سطح سازه ، برداشت اليه بتني الزامي نيست.چسبندگ

 يه وسيله شستشوكه مي بايست ب.... و  گازوئيل رگونه خاك ، روغن ، چربي ، گريس و باقي ماندهعاري نمودن سطح مورد نظر ( سازه ) از ه  - ٢-٣

تفاده اس ه لغزندهايجاد الي به دليلده هائي مثل مايع ظرفشوئي و پودر (دقت شود كه از شوين .از بين بروند با مواد شوينده مثل مايع دستشويي سطح 

 نشود.)

   .ليسيستم رنگ قببا  سازگاربا  استفاده از رنگ  )پتاچ آباز سازي رنگ سازه ( انجام عمليات  -٣-٣

مي بايست  اين مرحله از كار در ، پروژه) (در صورت لزوم بر اساس طراحي  (Contour)به روش محيطي  نصب پين و توري بنديالف )  -٤-٣
و اينچ  "٢ي ال " ٤/٣گالوانيزه گرم با چشمه حدود  (Hexagonal)شش گوش تمامي سطوحي كه نياز به پوشش ضد حريق دارند توسط توري 

  توري بندي گردند. ميليمتر  ١الي  ٠,٥ضخامت سيم 
  هر متر مربع باشد. گرم در  ١٨٠نبايستي كمتر از    (Hexagonal)وزن مخصوص توري شش گوش

  
1. SFRM (Spray-apply Fire Resistive Materials) 
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  (Box) باكسو توري بندي به روش  آهن كشي ب ) -٤-٣
وسط ميله تگردد  مي بايست تمامي سطوحي كه نياز است به صورت باكس درآمده و پوشش ضد حريق بر روي آنها اعمال اين مرحله از كار در

  گردند. توري بندي (Metal Lath)گالوانيزه گرم  تِهاي فلزي ضد زنگ (مس واره يا گالوانيزه يا رنگاميزي شده و توري متال ل
  گرم در هر متر مربع باشد.  ٩٥٠نبايستي كمتر از    (Metal Lath)وزن مخصوص توري متال لت

  مواد اضافه برروي سطوح ديگر مي باشد. پاششانجام عمليات كاورينگ جهت جلوگيري از  -٥-٣

يا  و  Key Coatت اليه كي كو ايست قبل از اجرا ازبراي سطح مورد نظر استفاده مي شود مي ب دي نفكو ام در زماني كه از مواد پايه سيماني -٦-٣
  . استفاده شود Naftex PSA پرايمر

 Nafco MD(با اسامي مختلف تجاري) و آب و مصالح  SBR Bonding Latexمخلوطي است از رزين  Key Coatكي كوت  - الف- ٦-٣
  به نسبت زير:

نيتكسي كه به صورت پاشش ك Nafco MDكيلويي مصالح  ٢٠و يك پاكت  SBR Bonding Latexليتر رزين  ٥/٢و  آب ليتر ٣٣الي  ٢٥( 
   ميلي متر. ٥الي  ٢با ضخامت بين 

  ست.اساعت  ١٨تا  ٢بسته به دما و رطوبت محيط بين  Key Coatبر روي   پوشش ضد حريقمدت زمان الزم براي اجراي اليه بعديِ
  ليد شركت نفتاب).(تو SBRعبارت است از پرايمر اصالح شدة   Naftex PSAپرايمر  - ب- ٦-٣

) اجرا بعمر متر ١ي متراژ زير (يا قلمو براميكرون با دستگاه هاي پاششي اسپري ، پيستوله ، رولر  ٤٠تا  ٢٠با ضخامت خشك  است اين  پرايمر الزم 
تا  ساعت ٤ي ال ٢مدت زمان  )درصد رطوبت ٥٠و  درجه سانتي گراد ٢٠ي دما(در شرايط عادي  پوشش ضد حريق يده و براي اجراي اليهگرد

  خشك شدن اوليه آن در تماس دست (لمس) زمان الزم است.
  ميتوان پوشش ضد حريق را بر روي آن اجرا نمود.سپس  

                                                        
  

  :ل ضد حريق آماده سازي دستگاه ها جهت پاشش متريا - ٤
  

  هاي زير جهت اجراي عمليات پاشش مواد ضد حريق آماده گردند .در اين مرحله نياز است تا دستگاه 
رد استفاده قرار مو Naftex يا Key Coat اين دستگاه جهت تامين هواي مورد نياز سر نازل پاشش و همچنين اجراي عمليات دستگاه كمپرسور :

   مي گيرد .
كار نگردد و كاهش ت پاششتا جائي كه مانع فعالي تنظيم گردد psi ٤٠تا  ٢٠ بازه در اين دستگاه بايدهواي خروجي  جهت اجراي مواد ضد حريق فشار

نها ال تونده متريبر و ردبشته و فقط وزن مخصوص و مصرف متريال را باال مي متريال ندا (دبي خروجي) و يا افزايش فشار هوا هيچ اثري روي برونده
     جا صورتاشش در آنپدستگاه دورتر از مكاني كه عمليات ، الزم است جهت جلوگيري از خرابي  رگالژ پكينگ دستگاه پاشش مي باشد. ميزان تابع

اي وفيلتر ه وروزانه  و همچنين روغن دستگاه آيدن جلوگيري به عمل آو ايجاد صدمات به  كمپرسورمي گيرد قرار گيرد تا از مكش مواد به داخل 
  .كمپرسور هفتگي چك گردد

  
ردد و شيلنگ گبا آب شستشو  Naftexمورد استفاده قرار مي گيرد كه الزم است بعد از اجراي  Naftex اين دستگاه جهت اجراي گ رنگ :دي

  جلوگيري گردد . Naftexدستگاه نيز كامال با آب تميز گردد تا از مسدود شدن توسط 
  

 بدونع اه در دو نواين دستگاه شامل ميكسر و مخزن پمپ مواد مي باشد ، الزم به ذكر است كه اين دستگ ا خالطه :) ي Mixerدستگاه پاشش ( 
   . شده است ساخته ستاكه جدا از دستگاه پاشش  ) هدو تككمپرسور هوا (  باو  كه روي خود دستگاه پاشش نصب مي باشد كمپرسور هوا ( يك تكه )

  
  
  

  عمليات پاشش : اختالط مواد و شروع - ٥

  
  

  
  

 Nafco MD ) نفكو ام ديمتريال پايه سيماني (  . ٥ – ١

  
  مي باشد . kg/m³ ٥٠٠تا  ٤٠٠ هحدوددر مگرمي ارائه مي شود و داراي دانسيته اي كيلو ٢٠در بسته هاي نفكو ام دي 
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  : با آب و همچنين پاشش آن بايد به نكات زير توجه نموددر هنگام مخلوط نمودن نفكو ام دي 
  
شن است يم و در حالي كه ميكسر رورا داخل دستگاه مي ريز نفكو ام ديليتر آب داخل ميكسر ريخته و سپس يك بسته از  ١٥بتدا حدود ا . ٥ - ١-٢

شود و  مياضافه  م ديانفكو ليتر آب به  ٣٣الي  ٢٥مي كنيم بنابراين در  مجموع حدود  ليتر آب ديگر به مواد اضافه ١٨الي  ١٠كم كم در حدود 
(اين  . ودپ دستگاه ريخته شدقيقه ادامه مي يابد سپس دريچه پائين ميكسر را باز كرده تا مواد داخل مخزن پم ٥/٣الي  ٥/٢فرآيند اختالط در حدود 

درجه  ٣٥لي ا ١٥د بهتر است علي الخصوص در فصول سرد سال دماي آب در حدو.) گردد بررسيحجم آب مي بايست به صورت تجربي در كارگاه 
  .سانتيگراد باشد

  

و  شار زياد هوافد چرا كه يننماپاشش هواي زياد پاشش نيز پاششكار بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه مواد را با فشار  در هنگام . ٥ – ٢ – ٢
  هدر رفتن متريال مي گردد . افزايش وزن مخصوص و همچنين انباشته شدن مواد بر روي هم سبب

  

  نكات زير الزامي مي باشد : رعايت ام ديفكو ندر مورد الف . 
  
  ماه پس از توليد مصرف گردد . ١٢مي تواند تا مدت  نفكو ام ديمتريال  -١

  

  م م ) باشد . ١٠( ٨/٣"هواي كمپرسور نبايد كمتر از  قطر داخلي شيلنگ -٢
  

  رگونه رطوبت قرار گيرد.)اي خشك و دور از هزمين قرار داد . (در جدر تماس مستقيم با سطح  را نبايدهاي نفكو ام دي كيسه  -٣
٤- PH هاي مانند رنگهرنگ ها) سازه فلزي () مي باشد لذا مي بايست به اين نكته توجه نمود كه اين ماده با بعضي از پرايمرهاي ١٢قليائي ( ، سيمان 

 نفكو ام ديه قبل از ك Naftexپرايمر مشكل با داشتن  اين ولياسيدي دارند سازگار نبوده و با آنها واكنش مي دهد  PHسيليكوني و آلكيدي كه 
  . دگردبرروي سطح مورد نظر اجرا مي شود ، برطرف مي 

  

  .استدرجه سانتيگراد  ٣٥تا  ١٥مخلوط گردد ، بين اي آب شربي كه مي بايست با نفكو ام دي دم -٥
  

ه تا ت محصور نمودرا را با استفاده از پالستيك و يا برزنمي بايست منطقه اجي در هنگام اجراي نفكو ام د درجه سانتيگراد) ٤(اجراي زير  رددر هوا س - ٦
  . عمل آيده باز رد و بدل شدن هواي سرد در آن ناحيه جلوگيري 

  

م كم در را ريخته و ككسر بريزيم و سپس نفكو ام دي دستگاه ميليتر آب شرب را داخل  ١٤مي بايست در ابتدا در حدود براي اختالط نفكو ام دي  -٧
حجم آب مي بايست به  (اين ليتر آب شرب نياز است.) ٣٠الي  ٢٦(در مجموع بين  حالي كه ميكسر روشن است بقيه آب شرب را وارد ميكسر نمائيم .

  .) گردد بر اساس شرايط محيطي بررسيصورت تجربي در كارگاه 
  

  دقيقه مي باشد .  ٤ الي ٥/٢حدود مزمان اختالط در  -٨
  

   . باشدمي  psi ٤٠الي  ٢٠ي خروجي از كمپرسور كه به سر نازل پاشش انتقال مي يابد در حدود فشار هوا -٩

رم از چپ نسانتي متر بوده و حركت دست پاششكار نيز يك حركت گردشي  ٦٠الي  ٣٠اصله دست پاششكار (نازل پاشش) تا سطح كار در حدود ف -١٠
  ظم بعد از پاشش ايجاد گردد .به راست و عمود بر سطح باشد تا يك سطح صاف و من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نادرست صحيح

 cm٦٠ – ٣٠  
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هر به  گردد كهتوجه  .مت خشك) مي باشد ميكرون (ضخا ٤٠-٢٠ميكرون (ضخامت تر) و  ٦٠- ٤٠در زمان اجرا  Naftexبهترين ضخامت پرايمر  -١١

 ساعت ٤الي  ٢ت مددر  Naftexدر ضمن  .افزايش دهيم به همان نسبت نيز مي بايست ضخامت تر را  گرددرا با آب رقيق مي  Naftexكه  نسبتي
  درصد رطوبت) بطور كامل خشك مي گردد . ٥٠درجه سانتيگراد و  ٢٠در شرايط دمائي استاندارد (

  

ساعت بعد در شرايط محيطي  ٦تا  ٢به مدت  را اليه هربار پاشش بخواهيم اجرا نمائيم مي بايست  ٢را در  نفكو ام دياگر شرايطي پيش آمد كه  -١٢
وب ايست سطح را مرطاگر سطح مورد نظر پس از اجراي اليه اول خشك بود مي ب درصد رطوبت) اجرا نمود . ٥٠درجه سانتيگراد و  ٢٠دي (دماي عا

  نمائيم بطوري كه سطح تنها داراي رطوبت باشد .
  

   را انجام داد .درجه سانتيگراد نمي توان پاشش  ٥٠درجه سانتيگراد و بيشتر از  ٤در شرايط دمائي كمتر از  -١٣

 . ر اضافه گردديلنگ ديگشبا استفاده از كوپلينگ استاندارد يك شيلنگ پاشش بهتر است بصورت يك تكه باشد و در صورت نياز و كار در ارتفاع  -١٤
  متر مي باشد.) ١٣تا  ٨(بهترين متراژ براي طول شيلنگ 

  

  متر مربع را با استفاده از وسايل بنائي اجرا نمود . ٥/١مي توان جهت انجام تعميرات احتمالي سطحي به ميزان  -١٥
  

  

  ضخامت سنجي : -٦
  

  .رديانجام گ به شرح زير مي بايست  ASTM E-605  روش ضخامت سنجي نيز بر اساس استاندارد
  توجه :

مت سنجي در ميانگين ضخادرصد ضخامت قابل قبول است به شرطي كه  ٢٥ميليمتر ضخامت يا كمبود  ٦تلرانس هر نقطه ضخامت سنجي تا منفي 
  .  يك المان معادل ضخامت طراحي باشد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  پاشش نيز مطابق شكل هاي زير مي باشد : هاي روشبهترين  -٧
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نجضخامت س


