مواد آتشبند (فایراستاپ)
ر
ن
پوشش آتشبند (فایر استاپ) محصول کشورهای آلمان،
تامی کنندگان عمده مواد
رشکت غرب فلز از جمله
آمریکا و کانادا ،میباشد.
های متورمشونده ( )ablative/intumescentاست که در محیطهای داخیل
پوشش
ی
.
ی
خارج ساختمان به کار برده شده و از شایت آتش به کابلهای مجاور جلوگیی میکند این نوع پوشش،
و یا
ر
ن
.
کابلها را از لحاظ الکیییک نی عایق سازی میکند بسته به نوع مورد استفاده در زمان بروز آتش ،این پوشش تا
 ٪۰۰۷منبسط شده و الیه ر
عایق را بر روی کابل ایجاد میکند که آن را از حرارت و شایت شعله محفوظ نگاه
.
داشته و به صورت موثری یک بالشتک مصنویع را حول کابل ایجاد میکند پوشش آتشبند (فایر استاپ) در
هنگام منبسط شدن ،از نفوذ آتش به داخل کابل جلوگیی میکند .چون که آتش برای تداوم پیدا کردن نیاز به
معن است که آتش نمیتواند به شعت قبل ر
اکسین ر
ر
اکسین دارد ،محییط با ن
ر
کمی ،به این ن
گسیش پیدا
میان
نماید و این امر باعث افزایش طول عمر و اطمینان پذیری کابیل میشود که این پوشش از آن محافظت میکند.
ر
ضخامت مورد نیاز برای پوشش دادن کابلها با این ماده بسته به نوع انتخاب شده ن
میلیمی است.
بی  ۱ایل ۲

پوششدهی سینی کابلهای فشار متوسط و کنترل با مواد آتشبند
ماده آتشبند چیست؟
پوشش آتشبند (فایر استاپ یا ضدحریق) یک نوع التکس متورم شونده برای پوشش دیه کابلهای انتقال جریان برق جهت حفاظتت در متقتابتل آتتش ستوزیهتا استت .ایتن متاده بترای
ن
معرف شده از جمله مواد ر
ن
آتشهای با دمای  ٪۵۰درجته ستانتتتیت تراد
پیشو در امر حفاظت در برابر آتش سوزیها به شما میود .این ماده نتنها میتواند در برابر
اولی بار در دهه ۱۸۹۰
ی
ر
ر
ن
.
آتشهای ناش از سوخی هیدروکربن با دمای  ۱۱۰۰درجه هم به مدت  ۸۰دقیقه تاب مقاومت دارد با توجه به خصتوصتیتات ختاو امتولستیتون التتکتش
مقاومت کند ،بلکه در برابر
ی
ی
طوالی م ر
ن
تدی بترختوردار بتوده و انتعتطتا
خوی را در مقابل هوازدگ داشته و از عمر
اکرلیک خود ،مقاومت بسیار ی
ن
طوالی حفظ میکند که این امر اجازه حرکت به کتابتل را متیتدهتد .ایتن متحتصتول بترای
پذیری خود را به مدت بسیار
ن
ن
تارج متنتاستپ استت .پتوشتش آتتشبتنتد (فتایتراستتتاپ) هتمت تنتی از اتصتال کتوتتاه بتی ستیتمتهتا
کاربتردهتای داختیل و خ ی
جلوگیی کرده و در هنگام بروز این پدیده ،با تغیی رنگ خود به پرسنل ن
فن در مکتانتی یتای دقتیتق متحتل اتصتال کتوتتاه
ن
دمای بتاالتتر از  ۱٪۵درجته ستانتتتیت تراد قترار
کمک زیادی میکند.این ماده در زمای که در معرض حرارت یا شعله با ی
ر
ر
می ید ،متورم میشود .بعد از رفع اشکال ،این قش متورم شده را میتوان به صورت کامل زدوده و دوباره با پوشتشت
جدید پوشانید .کابیل که در معرض آتش قرار گرفتتته استت نتیتازی بته تتعتویتچ نتدارد ،چتون کته ایتن پتوشتش ختود را
فدای کابل کرده و بعد از فرونشانتدن حتریتق تتنتهتا ک نتاف استت کته ایتن پتوشتش را عتوض کترد .ایتن متاده را متیتتتوان بته
ی
اسیی روی سطح مورد نظر قرار داد و به دلیتل داش ر ن
تی چستگتنتدگ بتاال ،بته راح رتن متیتتتوان در ستطتو
کمک برس یا ر
عمودی و ر
افق با آن کار کرد .قبل از قرار دادن این ماده بر روی سطح مورد نظتر ،آن ستطتح را بتایتد بته دقتت تتمتیتن
ی
ن
کترد و هتترگتونته آلتودگ ،روغتن ،غتبتار و کتآتافتات را از آن زدود تتا نتتتیتجته کتار رات کتنتنتتده بتتاشتد .پتوشتتش آتتتشبتنتتد
(فایراستاپ) را باید در دو مرحله بر روی سطح اعمال کرد تا اطمینان حاصل شتود کته پتوشتش کتامتل حتاصتل شتده
ترمیم کابلهای آسیبدیده ،ترک خورده یا پوسیده
است.
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طیف گسترده محصوالت ضدحریق و کاربردهای آن

موارد مرص  :این نوع مواد را میتوان در امر پوشش دیه ن
سین کابلها ،ساب استیشن ها ،تونلها ،سوییچ
رومها ،اتاق های موتور و ترانسفورماتور و موارد مشابه به صورت کاربردهای داخیل ( )indoorو ی
خارج
( )outdoorبه کار برد.
نی برای تعمی کابلهای فرسوده ،آسیپ دیده و آفتاب زده ،از این مواد استفاده میشود .کارکرد ر
هم ن
الکیییک،
استحکام ن
ر
خوی نمونه »نو « میباشد.
به
مواد،
این
با
شده
تعمی
کابل
حفاظن
و
ییک
فی
ی
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مالت ضدحریق ()Mortar
مالت ضدحریق ترکیبی آتش بند )بتن ضدآتش( است که برای درزبندی دیوارها و مجراها ضدحریق ،با به صورت غلیا تر تهیه کرده و در داخل شکافهای مورد نظر قالبگیری
) (Openingو همچنین کف اتاق جهت مقاومت در برابر سرایت آتش مورد استفاده واقع میکنند تا بتواند حفاظت الزم را در برابر سرایت آتش فراهم کند .این ماده برای نصب
میشود .این ماده بر اساس استاندارد  BS 470:Part 22تست شده است .این ماده حفاظت تجهیزات دیگر به راحتی قابل سوراخ کاری است.
الزم را به مدت  ۶ساعت در برابر سرایت آتش تا  ۱۱۱۱درجه فراهم میکند .این
شکافهایمادهموردبر خصوصیات مالت ضدحریق
اساس مالتی تولید شده است که با آب مخلوط شده و درون محفظهها و
نظر کار میشود .در هنگام کار با لوله های پالستیکی ،این لوله ها را باید قالده های آتش بند
 مانعی در برابر دود است .و عایق کاری صوتی مناسبی دارد.
یا بست های باد کننده لوله که آنها هم از دیگر محصوالت ضدحریق هستند ،محافظت
 نصب آن ساده است .توانایی تحمل بار را دارد.
 برای درزگیری در بسیاری از موقعیتها به کار برده میشود.
کرد .در کف اتاق ،پانلهایی با ضخامت  ۵۱میلیمتر آماده شده و در داخل شکاف مورد نظر
 رطوبت به آن تاثیری ندارد و آالیندههای دودی را تولید نمیکند.
قرار داده شده و امر درزگیری آن را میتوان با مالت ضدحریق انجام داد .مالت ضدحریق به
داخل این شکافها داخل شده و سخت میشود .در دیوارها ،ترکیب آتشبند مالت

سطح کار شده با بتون ضد حریق
ضخامت مالت

تعداد کیسه ها به ازای هرمترمربع

۳/۱۵
 ۵۵میلیمتر
۰/۲
 ۱۱۱میلیمتر
۶/۳
 ۱۵۱میلیمتر
مبنای محاسبات به صورت تقریبی با احتساب کیسه هایی به وزن  ۲۲کیلوگرم است.

ترکیب فایراستاپ که روی شکاف داخل دیوار کار شده است
Factory: Jahand 1 Street, Amir Kabir Avenue, Faraman Industiral Zone, Kermanshah, Iran
Postal Code: 6744131437
P.O. Box: 67155-1811
Telephone: +989363608686
Email: info@westmetalco.com
Web: www.westmetalco.com

پوشش متورمشونده کابل

Intumescent/Ablative Coating

برای حفاظت ازکابلهای حامل جریان برق دربرابرآتش ی تا دمای  ۰۵۸درجه با مداومت تا  ۰۸دقیقه با گواهینامه بین املللی
توضیحات

مزیتها

این ماده انقالبی در زمینه پوشش محافا کابل است .این ماده پوشش باد کننده و آبپایه
است که برای کاربردهای داخلی و خارجی برای جلوگیری از سرایت آتش به کابلهای تکی یا
دسته ای به کار برده میشود .این ماده در مجاورت آتش متورم شده و انرژی مورد نیاز خود
را از گرمای آتش کسب میکند و در حین مواجهه با آتش ،از طریق واکنشهای شیمیایی و
الکتریکی )برای مثال ،تبخیر ،کراکینگ شیمیای و ذوب( ،مقدار زیادی از انرژی حرارتی را
جذب کرده و در این حین کابل را برای مدت زمان معینی تا تکمیل شدن این فرآیندها ،خنک
نگاه میدارد .پوشش کابل ضدحریق به دلیل ضخامت کم ،راهکاری عالی برای حفاظت کابلها
میباشد.











در میان محصوالت مشابه ،نیازمند ر
کمیین ن
میان مورد نیاز برای پوشش
است ( ۱مییل ر
می).
ر
پایای ح یراری را تا حد  ۸۰دقیقه با موفقیت انجام داده است.
تست ی
میتواند یکپارچیک خود را تا  ۸۰دقیقه در مجاورت آتش حفظ کند.
ن
آب پایه بوده و بدون حاللهای هالوژی و آزبست میباشد.
مواد سیم یا خطرناک در آن استفاده نشده است.
عدم تولید دود ،حرارت ،مواد سیم (از هر ر
حالن)
ر
پوشش
وزن سبک و الیه نازک
برای مرص کننده و نصاب مقرون به رصفه است.
ن
جهای و گواهینامه های ن
بی الملیل است.
دارای کاربردهای

پاشش مواد آتشبند روی سینی کابل

خصوصیات محصول
با مداومت  ۰۱دقیقه ای برای کاربردهای داخلی و خارجی
تاییدیه ها
| FM Approval | IEC 03001-21 (83 Minutes) | IEC 03001-20 | DNV | BS470; Part 0 & 7
BS 0950 D.9.4 | Non-Derating | BS0950-Zero Toxicity/smoke/heat | LEED | Class 3
Approved | BS470, Part 23 (with FS21 Panel) | AS1503, Part 4 (with FS21 Panel).
حمل و نقل و انبارداری
حمل و نقل و انبارداری در محیطهای سربسته با حداقل دمای  +۵الی  +۳۵درجه سانتیگراد
صورت میگیرد .عمر عادی انبار داری بسته های بازنشده  ۲۰ماه از تاریخ تولید است.
بسته بندی
وزن خالص  ۲۵کیلوگرم ) ۱۰لیتر( ،به صورت سطل پالستیکی یا بسته بندیهای سفارش ی بر
حسب تناژهای باال
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