شیشه ضد حریق چیست؟
شیشه ضذ حریق محصولی است که تا یک درجه و زمان مشخص در مقابل آتش از خود
مقاومت نشان می دهذ و از نفور شعله و دود به سایر بخش ها جلو گیری می کنذ.
تفاوت شیشه ضد حریق با سایر انواع شیشه در چیست؟
شیشه ضذ حریق عملکرد متفاوتی نسبت به شیشه های معمولی دارد .شیشه استانذارد پنجره در دمای
حذود  120درجه سانتیگراد می شکنذ .شیشه های سکوریت تا دمای حذود  260درجه سانتیگراد را
تحمل می کننذ و در مقابل شیشه های ضذ حریق قادر به تحمل دمای  890درجه سانتیگراد هستنذ

تست و استاندارهای شیشه ضد حریق؟
تست َبی مختلفی سيی ضیطٍ َبی ضذ حشیك جُت تبییذ ضذ حشیك ثًدن آوُب ي لبثلیت َبی استبوذاسد آن اوجبم می گیشد .سبصمبن ملی
استبوذاسد ي َمچىیه ثشخی آصمبیطگبٌ َبی مستمل مثل ) (U.Lآصمًن َبیی سا سيی ضیطٍ َب اوجبم می دَىذ ي طجك وتبیج ثذست آمذٌ
امتیبصات سا مطخع می وىىذ .امتیبصات سا اغلت ثش حست مذت صمبن تحمل حشاست تخػیع می دَىذ .مذت صمبن تحمل حشاست دس يالع َمبن
مذت صمبن مًسد اوتظبسی است وٍ ضیطٍ ثتًاوذ دس صمبن آتص سًصی لبثل اعتمبد ثبضذ.اص ایه سي ،اگش ضیطٍ ای مثال امتیبص  45دلیمٍ وست
وشدٌ ثبضذ ،اص لحبظ تئًسیه می تًاویذ اوتظبس داضتٍ ثبضیذ وٍ ایه ضیطٍ ثٍ مذت  45دلیمٍ اص وفًر ضعلٍ َبی آتص ي ديد جلًگیشی ومبیذ.
تست دس دي ثخص غًست می گیشد .ايل ،چىذیه لطعٍ اص ضیطٍ سيی دیًاس یه وًسٌ وػت می ضًد .ایه دیًاس می تًاوذ ضبمل دسة ي پىجشٌ ي
… ثبضذ .سپس ثب تًجٍ ثٍ صمبن ،حشاست داخل وًسٌ ثٍ وحًی افضایص می یبثذ وٍ ضجیٍ سبص آتص سًصی داخل اتبق یه سبختمبن ثبضذ .ثشای
وست امتیبص لجًلی ي تبییذ ایه آصمًن ،ضیطٍ ثبیذ دس ضعلٍ َبی آتص ديام ثیبيسد .تب صمبویىٍ ضیطٍ مبوع وفًر ضعلٍ َبی ديد ي ضًد صمبن ثشای
ضیطٍ ثجت خًاَذ ضذ حتی اگش ضیطٍ تشن ثشداضتٍ ثبضذ.
ثب فشؼ آوىٍ ضیطٍ مشحلٍ ايل آصمًن سا گزساوذٌ ثبضذ ،دس ایبالت متحذٌ ویبصمىذ است وٍ ثشای اختػبظ امتیبص  45یب ثیطتش ثٍ ضیطٍ َب،
مشحلٍ دیگشی پطت سش گزاضتٍ ضًد .ثٍ ایه مشحلٍ  Hose Streamیب جشیبن ثبسیه می گًیىذ.ایه آصمبیص میضان تحمل ضیطٍ دس ضًن
حشاستی سا مًسد ثشسسی لشاس می دَذ .دس ایه آصمبیص ،سيی ضیطٍ ای وٍ دس مجبيست حشاست است ثب فطبسی ثیص اص  30 psiتًسط ضیلىگ
فطبس لًی آة ،آة سیختٍ می ضًد .اوثش ضیطٍ َب لبدس ثٍ تحمل ضًن وبضی اص سشد ثًدن یه وبحیٍ ي داغ ثًدن وبحیٍ دیگش دس صمبن ياحذ
ومی ثبضىذ ي می ضىىىذ .اگش آة پبش َب دس َىگبم آتص سًصی فعبل ضًوذ ي یب آتص وطبن َب الذام ثٍ پبضیذن آة ثٍ داخل سبختمبن وىىذ،
ضیطٍ َب دچبس ضًن حشاستی ضذٌ ي می ضىىىذ؛ لزا تحمل ضًن حشاستی عبمل ثسیبس مُمی دس ضذ حشیك ثًدن آوُب ثٍ ضمبس می آیذ.

انواع شیشه ضد حریق:
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آتش (دقیقه):
نوع اول شیشه ضد حریق  E – Integrityمی باشد .ایه
ضیطٍ لبثلیت جلًگیشی اص عجًس ضعلٍ َبی آتص ي گبصَبی داغ
سا اص ضیطٍ داسد .ایه ووً اص ضیطوٍ َوبی ضوذ حشیوك ووبمال
التػبدی ثًدٌ ي دس عذم اوتطبس ضعلٍ َوبی آتوص ي ديد ثسویبس
مًثش است امب لبثلیت جلوًگیشی اص عجوًس حوشاست سا دس َىگوبم
آتص سًصی وذاسد.
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نوع دوم شیشه ضد حریق EW – Radiation Control
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می باشد .ایه ضیطٍ تمبمی يیژگی َبی وً  Eسا داسا می ثبضوذ
ممبيمت دس ثشاثش ضعلٍ آتص ي ديد) ي َمچىیه توب حوذيدی اص وفوًر
حشاست ویض جلًگیشی می وىذ ومتش اص )05 kW/m2
نوع سوم شیشه ضد حریق  EI – Insulationمی باشد .ایه
وً ضیطٍ سطح ثبالیی اص ممبيمت دس ثشاثوش ضوعلٍ ،ديد ي حوشاست اص
خًد وطبن می دَذ .ایه وً اص ضیطٍ ضذ حشیك ممبيمتی مطبثٍ وً
Eدس َىگبم مًاجٍ ثب ضعلٍ َبی آتص داسد ي َمچىیه ثذلیل يجوًد
الیٍ سصیه ثیه ضیطٍ َب ،ممبيمت حشاستوی ثوبالیی ثوٍ َىگوبم آتوص

سًصی اص خًد وطبن می دَذ.
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