
 محافظت سازه ها در برابر آتش

 درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی



 شناسایی مناطق با احتمال ایجاد آتش  
 

 محل-
نوع ماده سوختنی، مقدار، فشار، دما که  (نوع آتش -

 )در تعریف نوع آتش دخالت مستقیم دارند



 تجهیزات با پتانسیل باالي ایجاد آتش-
 تجهیزات با پتانسیل متوسط ایجاد آتش-
 تجهیزات با پتانسیل پایین ایجاد آتش-
 تجهیزاتی که پتانسیل ایجاد آتش را ندارند -



 بررسی گسترش  حریق
 

در صورت آزاد شدن مواد سوختنی چه اتفاقی -
 .براي آتش خواهد افتاد 

درچه منطقه اي این آزاد سازي مواد سوختنی  -
 .وجود خواهد داشت

 .چه مقدار از ماده سوختنی ممکن است آزاد شود-
 .سرعت آزاد سازي ماده سوختنی چقدر است-
 پخش شدگی ماده سوختنی  میزان -



مایع،  (فشار، دما، اندازه سوراخ ایجاد شده، نوع سیال -
 )گاز یا هر دو

اگر این مواد سوختنی آتش بگیرند ماهیت آنها چگونه  -
 .خواه بود و گسترش آتش را خواهند داشت

 .مشخصات فیزیکی ماده اي که آزاد می شود-
چه میزان گرما در صورت آتش گرفتن مواد آزاد شده -

 .تولید می شود
اگر متوقف  . چه مدت آتش بطول خواهد انجامید-

 .نشود
آیا در مجاورت این منطقه لوله  و یا تجهیزاتی وجود  -

 .دارند که به افزایش دما حساسیت دارند
 



عواملی که حریق و گسترش آن را بوجود می 
 .آورند، تعیین کننده محدوده خطر هستند

این محدوده، منطقه اي است که سازه ها و پایه هاي  
نگهدارنده تجهیزات و لوله باید در برابر آتش 

 .مقاوم گردند
 

 خطرمنطقه 



تعریف استانداردي براي مشخص نمودن این  
 .محدوده وجود ندارد

به جدولی اشاره شده است که مبناي آن   APIدر 
تجربیات بدست آمده از آتش سوزي ها و اطالعات 

جمع آوري شده به عنوان راهنماي ضد حریق در  
 .این قسمت، می باشد

متر   12الی  6در این جدول شعاع محدوده خط از 
 .تعیین شده است



 زمان مقاومت در برابر آتش

پس از مشخص شدن محدوده خطر، تعیین زمان مقاومت در برابر آتش  -
 .از الزامات دیگر در طراحی پوشش هاي ضد حریق است

تعیین این زمان به عواملی چون میزان مواد سوختنی، زمان مسدود کردن -
...  سیر سیاالتی که محدوده خطر می رسند، سیستم هاي اطفاء حریق و 

 .دقیقه می باشد 120بستگی دارد که هم اکنون کمترین زمان آن 



 پوشش هاي ضد حریق  

پوشش هاي ضد حریق جهت مقاوم سازي سازه ها  
 .در برابر آتش بر روي آنها اعمال می گردند

 :انواع پوشش هاي ضد حریق
 بتن-
 رنگ هاي منبسط شونده-
 پوشش هاي ضد حریق معدنی-



مقایسه بتن ، رنگ هاي منبسط شونده و  
 پوشش هاي ضد حریق معدنی



 استاندارد هاي پوشش هاي ضد حریق
 و مقایسه آنها  



 مراحل اجراي پوشش هاي ضد حریق معدنی
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