
  استایرن منبسط  شده سقفی پلی یها بلوکستفاده از برای ا فنیضوابط 
  بلوک-در سیستم سقف تیرچه 

  
در ، )شود های یونولیت و پالستوفوم نیز شناخته می که با نام( 1شده استایرن منبسط ی سقفی از نوع پلیها بلوک

های  ی در برابر آتش، روادارید داشت که مواردی از قبیل ایمننصورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواه
بنابراین الزم است تا . ابعادی، مقاومت مصالح، شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد

 استفادههای صحیح  و محافظت ها روشمشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از 
  . شود
های  مانند سایر سیستمعالوه بر تطابق با این ضوابط،  باید شده بدیهی است که سیستم سقف تمام: توجه

  .مطابقت نمایدمرتبط های مصوب  نامه ضوابط و آئین کلیهساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و 
  

  الزامات ایمنی در برابر آتش 1
ی گواهینامه فنی از مرکز ، دارااستایرن منبسط شده پلی) شو خودخاموش( تنها استفاده از انواع کندسوزشده •

های دارای  بلوک .استممنوع   غیرکندسوزانواع  استفاده ازبوده و مجاز تحقیقات ساختمان و مسکن، 
گواهینامه فنی مرکز باید دارای مهر کارخانه باشند، بنابراین مهندسین ناظر برای اطمینان از این موضوع 

ها را کنترل  دکننده و وجود مهر کارخانه روی تمام بلوکتوانند فاکتور خرید، کپی گواهینامه فنی تولی می
 .نمایند

حریق احتمالی با بلوک  هرگونه استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم پلیسقفی حفاظت از بلوک  برای •
قابل قبول های زیر   پوششبه عنوان نمونه، . الزم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود

 5/1به ضخامت حداقل ی گچپایه  کننده در برابر آتش با تهای محافظ یا پوشش گچ اندود": است
الزم به تأکید است که  ."باشدی مهار شده ا متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه سانتی

دون نهایی و بتبه ) اعم از معمولی یا دارای انواع شیار(اندود به بلوک با هر شکل هندسی  مستقیماتصال 
باید از اتصاالت مکانیکی مهار شده به باشد، بلکه  نمیاستفاده از اتصاالت مکانیکی به هیچ وجه مجاز 

به منظور آشنایی بیشتر مهندسین محترم، یک نمونه . استفاده شود) نظیر سیستم رابیتس(ها  تیرها و تیرچه
 .آورده شده است 1جزئیات اجرایی قابل قبول در شکل 

 

                                                 
1 .  Expanded Polystyrene 



  
  استایرن مونه جزئیات اجرایی قابل قبول برای اجرای اندود زیر بلوک سقفی پلییک ن: 1شکل 

  )متر باشد سانتی 15ها برای اتصال رابیتس به تیرچه،  حداکثر فواصل مفتول(
  

های مسکونی یا واحدهای تجاری،  مانند دیوار بین آپارتمان(از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل  •
ها باید  در این محل در هر ساختمان  باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند،) اداری مستقل و غیره

امتداد داشته ) یعنی زیر تیرچه یا بتن(ای  دیوارها تا زیر سقف سازهاستایرن قطع شده و  های پلی بلوک
در  این  استایرن ی پلیها بلوکای که  بند استفاده شود، به گونه باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق

بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو  ها قسمت
به عنوان راهنمایی،  .اند، جلوگیری گردد فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده

 :ند به دو روش زیر صورت گیردتوا ها می استایرن در این قسمت الزم به ذکر است که برش و حذف پلی
 بندی مورد نیاز برای سقف ریزی و پیش از رابیتس پس از بتن 
 ریزی بندی سقف، پیش از بتن در نظر گرفتن تمهیداتی در قالب 

استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به  ی پلیها بلوک: در کارگاه ساختمانی ها بلوکانبارکردن  •
محل . نگهداری شوند) های قابل اشتعال ها یا زباله ها، حالل نظیر رنگ(بل اشتعال دور از هر گونه مواد قا
های ناشی از  های داغ یا جرقه ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده نگهداری باید به گونه

محل انبار اصلی . در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود ها بلوکجوشکاری یا هر گونه شیء داغ دیگر با 
االمکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی  حتی ها لوکب

 .به محل انبار اصلی جلوگیری شود
متر مکعب خودداری  60به حجم بیش از در کارگاه ساختمانی  ها بلوکاز انبار کردن گردد که  توصیه می •

های با حجم حداکثر  به قسمت ها بلوکمتر مکعب،  60بیش از  انبار کردن مقادیر نیاز به در صورت. شود
 .متر فاصله وجود داشته باشد 20متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل  60

عدم استعمال سیگار در مجاورت نیز کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و  •
استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل و  دتوجیه شون ها بلوکمحل نگهداری 

 ها بلوکنزدیکی محل نگهداری  در نیز نشانی تعدادی کپسول آتش. الزامی است ها بلوکنگهداری 
  .شودبینی  پیش

  



  مکانیکیالزامات  2
 30به ازای هر کیلوگرم  200ی تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با ها بلوکحداقل مقاومت  •

متر در وسط بلوک اعمال  سانتی 7این بار باید در نواری به عرض حداکثر . متر طول بلوک باشد سانتی
 .شود

های موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید، چگالی دقیقی  که به علت تفاوتداده است نشان  ها آزمایش :وجهت
، به با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی. توان مشخص کرد برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی

متر با  سانتی 25و ارتفاع  50ی با عرض ها بلوکرود که در صورت تولید مناسب،  انتظار میعنوان مثال 
ضمناً با فرض شرایط یکسان از . کسب شود نیازمقاومت مورد کیلوگرم بر متر مکعب  13ـ14حدود  چگالی

خامت بلوک، هر چه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، نظر مواد اولیه، فرآیند تولید و ض
  .به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت الزم نیاز خواهد بود

در پی در حین اجرا متر ممکن است خطر شکست بلوک را  سانتی 30ی با طول کمتر از ها بلوکاستفاده از  •
. ی با طول کمتر خودداری نمایندها بلوککار بردن  از بهشود  کنندگان توصیه می لذا به مصرف. داشته باشد

 .کنندگان ممنوع است متر به مصرف سانتی 30ی به طول کمتر از ها بلوکهمچنین هرگونه تولید و یا ارائه 
برش آن به قطعات کوچکتر از یک بلوک (ی توخالی با طول کمتر از بلوک کامل ها بلوکاستفاده از  •

 .ممنوع است) کامل
ی دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای ها بلوکبرای  •

گیرند، به منظور  ها وجود داشته باشد، قرار می عرضی و یا در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره
های بلوک به وسیله  فرهجلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات الزم برای بستن ح

های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و  درپوشها یا پرکننده
 .ی توپر استفاده شودها بلوکیا اصوالً در این قسمتها از 

  

  الزامات ابعادی -3
افزایش عرض لبۀ ایی که از آن ج .متر باشد میلی 27±2در محل قاعده باید  ها بلوکنشیمن   عرض لبه •

سبب کاهش عرض موثر جان تیرچه  )های سفالی و بتنی در مقایسه با بلوک(ها  بلوکنشیمن این نوع 
 14شود عرض فوندولۀ تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر  لذا برای جبران آن توصیه می ،گردد بتنی می

  .سانتیمتر درنظر گرفته شود
متر به منظور تسهیل در عبور بتن به داخل  سانتی 5و قاعده  5ارتفاع  لبه فوقانی بهرعایت پخی در دو  •

  .شود توصیه میها  هچتیر
 :حداکثر رواداری طول، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعالم شده، به شرح زیر باشد •

  ±3متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر   میلی ±5طول بلوک در هر نقطه حداکثر 
گیری شده از بلوک  ضخامت هیچ نقطۀ اندازه .تفاوت داشته باشندتواند  میمتر با عرض اسمی بلوک  میلی

  .متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد میلی ±5نباید بیش از 



رواداری مجاز برای . دنباید گونیا باش) های فوقانی های پخی در لبه به غیر از محل( ها بلوکهای  کلیه لبه •
متر طول یا  میلی 1000متر به ازای هر  میلی ±5های طولی و عرضی حداکثر  ف از گونیا بودن لبهانحرا

  . باشد میمتر  میلی ±3حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه ضخامت . باشد میعرض نمونه 
  

  مشخصات ظاهری -4
های  شد و بین دانهسطح بلوک باید نسبتاً صاف با. باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند ها بلوک •

 .له مشخص ظاهری وجود نداشته باشداستایرن فاص پلی
های طول، عرض  و اندازه حداقل چگالی، نام تولید کننده، کندسوز بودن محصولتاریخ تولید، است تا  الزم •

در صورت استفاده  .ی تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شودها بلوکبر روی تمام  و ضخامت بلوک
ای که امکان پاک شدن یا  شده صورت گیرد، به گونه یا برچسب، این کار باید به نحو تثبیتاز چاپ 

 .افراد وجود نداشته باشد برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط



  )وقالب های عایق ماندگار 3Dمانند (دیوارهای دارای عایق پلی استایرن- ب
  

این سیستم ها وجود دارد، برخی ضوابط اختصاصی برای هر یک از این از آن جائی که انواع مختلفی از 
در عین حال برخی مطالب کلی که برای تمام . محصوالت حاکم است که ارائه تمام آنها در این جا میسر نیست

  :این سیستم ها صادق است،به عنوان راهنمائی در زیر ذکر می شود
استایرن  معمولی در ساختمان مجاز نیست  اصوالً استفاده از پلی(باشد )شو شخامو خود(از نوع کندسوز  باید استایرن پلی •

 .)شو استفاده شود و حتماً باید از نوع خود خاموش
توان از یک اندود یا تخته  می به عنوان مثال،. محافظت از بلوک پلی استایرن به وسیله پوشش مناسب صورت گیرد •

معادل آن  )از جمله از نظر انتقال حرارت(ز نظر مقاومت در برابر دمای باال میلی متر یا سایر مصالح که ا13گچی حدود 
 .استفاده نمود باشد،

پوشش محافظت کننده باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد وچسباندن آن به پلی استایرن به تنهائی قابل قبول  •
 .نیست

 و اتصال پوشش محافظت کننده به دیوار،از طریق،چنانچه از رابط های پالستیکی استفاده شده ICFدر دیوار های •
طبقه 2حداکثر تا عمدتا (رابط ها باشد،محدودیت های زیادی از نظر تعداد طبقات ومساحت زیر اشغال وجود دارد این

 ).مجاز است
ات مرکز تحقیق444سیستم در برابر آتش، که وابسته به نوع وجزئیات دیوار است،باید مطابق با آئین نامه مقاومت  •

 .ساختمان ومسکن تامین شود
الزم است فضاهای خالی وپنهان بین طبقات وبین فضاهای مستقل مجاور قطع شده وبا مصالحی که مقاومت مورد  •

کف هر طبقه قطع شده وبین طبقات امتداد /از جمله فوم پلی استایرن باید در مرز سقف. نیاز را تامین کنند،پر شود
این ماده باید در مرز . استایرن نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشدهمچنین فوم پلی . نداشته باشد

قطع شده ومطابق با مقاومت ) مانند دو آپارتمان یا بین آپارتمان وکریدور(دیوار جدا کننده بین دو واحد مستقل مجاور 
مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن 444برای جزئیات این مسائل به آئین نامه(الزامی در برابر آتش،آتش بندی شود

 ).مراجعه شود
   .کلیه مقررات ساختمانی ومقررات محافظت در برابر آتش باید رعایت شود •
  

ضمنأ مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن دو کتاب به شرح زیر در خصوص مشخصات وکاربردهای پلی استایرن در 
  :ردساختمان منتشر کرده است که می تواند مورد استفاده قرار گی

انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،نشریه .ضوابط وتوصیه ها برای کاربرد اسفنج پلی استایرن در ساختمان -1
  .1386،445-شماره گ

راهنمای عملکرد مصالح وسیستم های ساختمانی دارای پلی استایرن منبسط شده در برابر آتش،انتشارات مرکز -2
  .1386،468-گتحقیقات ساختمان ومسکن،نشریه شماره 

  


