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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  سـة مؤس مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده تهنوش مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين هاياستاندارد و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي ياستانداردها

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها نسازما گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  "هاويژگي -ديوارهاي تخت برايسامانه قالب عايق بتن  - بتن "

  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  حبيب رضا، پيلوار

  )مهندسي عمران سازه ارشد يكارشناس(
   مدرس دانشگاه غير انتفاعي اشراق

  
  

    :دبير
  رباني، مصطفي

  )مهندسي عمران يكارشناس(
  

هاي عاون عمران و محيط زيست شركت شهركم
  صنعتي خراسان شمالي 

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  ابوالحسني، عباس

  )مهندسي عمران يكارشناس(
  

  رئيس هيات مديره شركت آفتاب بتن شرق

   ندا، ترياخ
  )مهندسي شيمي يكارشناس(

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  خراسان شمالي

  
  بهنيا، بهادر

  )مهندسي عمران يكارشناس(
   مسئول آزمايشگاه كارخانه پنل بجنورد

  
  اكرم، صياد رشوانلو

  )رايانهمهندسي  يكارشناس(

  
  شركت مهندسين مشاور نقش آراي شرقكارشناس 

  
  

  راحله، ابي رادضر
  )زمين شناسي ارشد يكارشناس(

  كنترل كيفيت شركت پيشرو مصالح شرق مدير
  
  

  احمدرضا، فرجي
  )زمين شناسي ارشد يكارشناس(
  

كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  خراسان شمالي

  قربان زاده، مژگان
  )معماري ارشد يكارشناس(
  

  ي اشراقغير انتفاع دانشگاهعضو هيئت علمي 

  قلي پور، فرهاد
  )مهندسي عمران كارشناسي(

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران دانشگاه 
   بندر عباسواحد آزاد اسالمي 

  
  نظري، جواد

  )مهندسي عمران يكارشناس(

  
   معاون دفتر بازرسي استانداري خراسان شمالي
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  گفتارپيش
             در آن نويسپيش كه "هاويژگي -تختديوارهاي  برايسامانه قالب عايق بتن  - بتن" استاندارد
سيصد و  در و شده تدوين و تهيه شكده كيمياگران ارتيان بجنوردهشركت پژوتوسط  مربوط هايكميسيون
هاي ساختماني مورخ هندسي ساختمان و مصالح و فرآوردهم استاندارد ملي كميتة اجالس شصتمين

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 ةماد يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 02/12/1390
منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

   .شودمي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم قعموا در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  
ASTM E 2634-08, Standard Specification for Flat Wall Insulating Concrete Form (ICF) 
Systems 
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  "هاويژگي -سامانه قالب عايق بتن براي ديوارهاي تخت - بتن "           

 و دامنه كاربرد هدف  1

براي  ICF(1(قالب عايق بتن  سامانههاي ويژگي ، تعيينتاندارد مليهدف از تدوين اين اس  1-1
ها و شالوده ،ختلف ديوارهاي باربر و غير باربر، وجوه مها، نعل درگاهاز قبيل تيرهاريزي اعضاي بتن مسلح  بتن

           بتنقالب عايق دسته از مشخصات آورده شده در اين استاندارد محدود به آن. باشدميديوارهاي حائل 
  .صورت يكپارچه ريخته شده باشدهباشد كه بتن مركزي آن بمي

استايرن انبساط هاي عايق از جنس پلي، شامل پانلهاي آنها آورده شده استيتوليداتي كه ويژگ  1-2
قالب عايق بتن را سامانه  در نهايتشوند و هم متصل ميهاي عرضي بهوسيله بستكه به  EPS(2(يافته
  .دهند يل ميتشك

در ارتباط با وظيفه براي عملكرد سامانه قالب عايق بتن  هاي آزمون مناسباين استاندارد ويژگي  1-3
كاربرد سامانه قالب عايق بتن كه موضوع اين استفاده و. كندمي تعيينهاي ماندگار عنوان قالباصلي آنها به

در برابر آتش  اي و مقاومت، شامل عملكرد سازههاي معتبر ساختماننامهد هستند بايد با آئيناستاندار
يق مورد هاي حررفتار و عملكرد مواد مصرفي در مقابل آتش بايد با استانداردهاي آزمون .مطابقت داشته باشد

هاي بتني مطابقت هاي طراحي سازهي نيز بايد با الزامات آئين نامهارفتار سازه. تاييد مطابقت داشته باشد
  .داشته باشد

  .براي روش توليد كاربرد ندارد ،اين استاندارد      1-4
  .هستند SI واحدئه شده در اين استاندارد براساس امقادير ار    1-5
ت كليه موارد ايمني را رعايت اين استاندارد دربرگيرنده همه موارد ايمني نبوده و كاربر موظف اس   6 -1

  .نمايد

  مراجع الزامي    2
. ي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    مدارك الزامي زير حاو

  .شودبدين ترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن    در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه 

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. دارد ملي ايران نيستموردنظر اين استان
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

 :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

هاي           گيري و پذيرش دستهنمونهبراي  ، روش اجرايي11873ه استاندارد ملي ايران شمار  2-1
  ساخته عايق حرارتيپيش

                                                 
1- Insulating Concrete Form 
2- expanded polystyrene 
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هاي بازرسي ، معيارهاي عمومي براي انواع مختلف سازمان17020استاندارد ملي ايران شماره      2-2
  كننده

هاي آزمون و ، الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه 17025ستاندارد ملي ايران شماره ا     2-3
  براسيونيالك

2-4         ISO/IEC Guide 65 General Requirements for Bodies Operating Product  
2-5       ASTM  C 203 Test Methods for Breaking Load and Flexural Properties of Block-

Type Thermal Insulation 
2-6         ASTM  C 578 Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation 
2-7      ASTM C1363 Test Method for Thermal Performance of Building Materials and 

Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus 
2-8        ASTM  D 635 Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning 

of Plastics in a Horizontal Position 
2-9         ASTM   D 638 Test Method for Tensile Properties of Plastics 
2-10       ASTM   D 732 Test Method for Shear Strength of Plastics by Punch Tool 
2-11       ASTM   D 1622 Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics 
2-12       ASTM   D 1761 Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood 
2-13       ASTM   D 1929 Test Method for Determining Ignition Temperature of Plastics 
2-14     ASTM  D 2863 Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to 

Support Candle-Like Combustion of Plastics (Oxygen Index) 
2-15       ASTM   E 8 Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials 
2-16      ASTM   E 84 Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 
2-17   ASTM E 90 Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound 

Transmission Loss of Building Partitions and Elements 
2-18       ASTM   E 119 Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials 
2-19     ASTM   E 283 Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior 

Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across 
the Specimen 

2-20    ASTM   E 331 Test Method for Water Penetration of Exterior Windows,Skylights, 
Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference 

2-21    IEEE/ASTM SI 10 Standard for Use of the International System of Units (SI): the 
Modern Metric System 

2-22       ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete 
2-23       UL 1715 Fire Test of Interior Finish Material 
2-24    NFPA 286 Method of Fire Test for Evaluating Contribution of Wall and Ceiling 

Interior Finish to Room Fire Growth 
2-25    AISI NAS-01 North American Specification for the Design of Cold-formed Steel 

Structural Members,including 2005 Supplement 
2-26    ANSI/ASHRAE 90.1 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential 

Buildings 
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  اصطالحات و تعاريف  3
  .در اين استاندارد از اصطالحات و تعاريف زير استفاده گرديده است 

  هاي عرضيبست  3-1
را در فواصل  )EPS(ساط يافته استايرن انبهاي پليفلزي شامل بال و جان كه پانليا ت پالستيكي اتصاال

ها را هاي اين بستبال. ريزي ايجاد شودكافي در برابر فشار ناشي از بتن كند تا مقاومتهم متصل ميمعين به
  .داخلي و خارجي استفاده كرد بر روي سطوحي عنوان نقاطي براي اتصال مواد پوششتوان بهمي

  پلي استايرن منبسط شده  3-2
گيري ساخته و شكل استايرن و فرآيند قالبهاي رزين پليدانه شكل فوم كه با انبساطنوعي پالستيك به 

  .گيرندمي
  قالب عايق بتن  3-3

هاي كه توسط بست) EPS(استايرن منبسط شده هاي پليكه شامل پانل) ICF(هاي عايق بتنسامانه قالب
  .)1شكل ( نندكميهاي عايق بودن را ايجاد گيرند و ويژگيعرضي مقابل هم قرار مي

  كيفيت بازرسي        3-4
  :شودمي انجامبراي موارد زير  بازرسي كيفيت

عنوان مركز بازرسي مطابق كند و همچنين بهصادر مي 4-2به عنوان سازماني كه گواهي، مطابق با بند  :الف
             بازرسي قرارولي باشد كه مورد هدف از صدور گواهي بايد متناسب با نوع محص. كندمي عمل 2-2بند
  .گيردمي
دارد تا به نوع درجه بندي، يده را دسترسي به تمامي امكانات و كاركنان فني آموزش د ،اين مركز :ب

. ، را رسيدگي كندشوده محصوالت كه با بازرسي تعيين ميكار و ديگر مشخصات مربوط بها، روشنامهضمانت
  .دهداجرايي كه مقرر شده را انجام مي تطابق با تمامي الزامات براي هابرداري و آزمايشهمچنين نمونه

  .هايي براي عملكرد كاركنان اين مركز جهت بازرسي و آزمون وجود داردشيوه :ج
را مورد آزمون و  هاي توليدييا وابستگي مالي ندارد و تمامي محصوالت شركتگونه مقاصد اقتصادي  هيچ: د

  .دهدبازرسي قرار مي
  .شودسط هيچ شركتي اداره يا كنترل نميبه هيچ شركتي نيست و تو علقمت :و
   آزمايشگاه  3-5

هاي اهداف كاري اين آزمايشگاه بايد شامل آزمون. باشد 3-2بندبا  مطابقآزمايشگاهي اعتبار دارد كه 
  .مشخص شده باشد

  رده بندي   4
ديوارهايي است كه بتن مركزي آن ، براي لب عايق بتن موضوع اين استانداردهاي قاهاي سامانهويژگي

 .اندطراحي شده 22- 2بند با استانداردهاي قابل قبول مطابق باشود و صورت يكپارچه ريخته مي هب
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  مصالح توليد  5
  انبساط يافته هاي پلي استايرنپانل  1- 5

  .دنباش 6- 2 توليد شده بايد مطابق بنداستايرن هاي پليتمامي پانل
  هاي عرضي بست  2- 5

هاي عرضي كه در مقابل اشعه ماوراي بست .باشد 2-6 ي اجزاي آنها به لحاظ توليد و عملكرد مطابق بندتمام
بايد حداقل شش ماه در مقابل اشعه ماوراي بنفش محافظت شوند تا دچار كاهش در  ،بنفش حساس هستند

  .خصوصيات فيزيكي آنها نشود

مواد مناسب ديگر  هاي محافظ ياكننده ، پوششنفش شامل مواد تثبيتشعه ماوراي بهاي در برابر احفاظت كننده - يادآوري 
  .شوند، ولي محدود به اين مواد نميهستند
  

  
                     

  نماي كلي سامانه قالب عايق بتن – 1شكل 

  فيزيكي  هايويژگي  6
  استايرن انبساط يافتهپلي  6-1
با الزامات آورده شده در جدول  باشد و بايديافت مياست كه قابل باز اين مصالح شامل توليداتي  1- 6-1

  .مطابقت داشته باشد  6-2بنداستاندارد يك 
   3-1-6شرح الزامات بند   2- 6-1

  .باشد 4-1-6يا  3-1- 6بايد مطابق با بندهاي  1-1- 6اطالعات الزم در بند 
براي هر يك از  1- 1-6د هاي مطابق با بنهنگامي كه تأمين كننده رزين اطالعات كافي از آزمون  3- 6-1

در ارتباط با موارد استفاده آنها به  6- 2بنداستاندارد انواع رزين و براي هر يك از مشخصات آورده شده در 
هاي صورت مربوط به آزمون هايبايد گزارشتوليد كننده سامانه قالب عايق بتن . ارائه دهد بازرسي كيفيت
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هاي مربوط به و همچنين آزمون 5-2بنداستاندارد در  Bوش ر I بخشگرفته براي مقاومت خمشي مطابق با 
براي هر رده و هر يك از مشخصات آورده شده در 11-2بنداستاندارد الزامات وزن مخصوص مطابق با 

  .ل و ماشين آالت توليدي ارائه دهددر ارتباط با موارد استفاده آنها براساس مح 6- 2بند استاندارد 
فقط براي يكي از مشخصات آورده شده  14- 2به آزمون اكسيژن مطابق با بند موضوعات مربوط     1- 3- 6-1

  .گيردبراي هر رده رزين انجام مي  6- 2در بند 
  .مورد نياز است سلسيوسدرجه ) 8/23  ± 8/2(آزمون مقاومت حرارتي فقط در دماي   2- 3- 6-1
ه نشان دهنده تطابق با تمام الزامات ها ككننده رزين اطالعات كافي از آزمونتأمين كه هنگامي     4- 6-1

توليد  ،ارائه ندهد بازرسي كيفيتهاي رزين به براي هريك از رده 6- 2بند استاندارد و مشخصات  1- 1-6بند 
 و مشخصات 1-1-6مل با بندهاي آزمون مبني بر تطابق كا هايبايد گزارشكننده سامانه قالب عايق بتن  

  .هاي توليد ارائه دهدع كاربردها را در يكي از محلبراي همه انوا 6- 2 بند استاندارد
فقط براي يكي از انواع . باشدمي 14-2بنداستاندارد هاي شاخص اكسيژن براي تطابق با آزمون    4-1- 6-1

  . براي هر رده از انواع رزين مورد نياز است 6- 2بند استاندارد موجود در 
  .مورد نياز است سلسيوسدرجه ) 8/23±8/2(يهاي مقاومت حرارتي فقط در دماآزمون   4-2- 6-1
ده نتوليد كن ،توليد شود 4-1-6كه محصوالت با يكي از انواع رزين با كيفيت مطابق بند هنگامي   4-3- 6-1

 5-2بنداستاندارد در  Bروش  I بخشسامانه قالب عايق بتن بايد گزارشي مبني بر تطابق مقاومت خمشي با 
براي هر رده و هر يك از 11- 2بنداستاندارد ه الزامات وزن مخصوص مطابق با هاي مربوط بو همچنين آزمون

  .را ارائه دهد 6-2بند استاندارد مشخصات آورده شده در 
  مشخصات سطوح آتش گرفته     5 - 6-1

كه از قبل براي استفاده مشخص استايرن انبساط يافته بايد با حداكثر ضخامت و وزن مخصوص هاي پليپانل
متر  75شاخص گسترش آتش بايد حداكثر . مورد آزمون قرار گيرند 16-2بند استاندارد مطابق با اند شده
  .باشد متر مربع 450 و حداكثر شاخص ايجاد دود بايد  مربع

هاي مقاوم در حداكثر شاخص گسترش آتش هنگامي كه محصوالت براي استفاده در ساختمان   5-1- 6-1
  .باشدمتر مربع  25بر بايد برا ،برابر آتش سوزي هستند

   هاي مناسببست    6-2

    كليات    6-2-1
و  2-2- 6باشد و بايد با الزامات آورده شده در بندهاي ، كه قابل بازيافت مياين مواد شامل توليداتي هستند 
 .تطابق داشته باشد ،هاي عرضي را بيان مي كندكه خصوصيات اصلي بست 2-6- 6

 شدت آتش سوزي  6-2-2
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  .مورد آزمون قرار گيرند 8-2بند استاندارد   1CC2الستيكي بايد مطابق با رده هاي پبست
  نقطه اشتعال  6-2-3

حداقل نقطه اشتعال . مورد آزمون قرار گيرد 13- 2بنداستاندارد  B روش هاي پالستيكي بايد مطابق بابست
  . باشد سلسيوسدرجه  350بايد 

  هاظرفيت بست  6-2-4
  .مورد آزمون قرار گيرد 12-2بند استاندارد نمونه مطابق با  10 بايد حداقل

ها و بستن به ي آزمون در برابر بارهاي جانبي بايد شامل ضخامت كامل پانلهامقاومت نمونه      6-2-4-1
هاي عرضي پيچ شوند و مشابه شكل نهايي در پايان كار هاي بستبالبه كه شكل مطلوب باشد، بطوري

  . باشند
         در عمق بست عرضي انجام پذيرد، محلي كهاستايرن انبساط يافته هاي پليمون بايد زير سطح پانلآز

استايرن انبساط يافته هاي پليداشته باشد از پانل انحرافكه شود بايد بدون آنهاي عرضي قرار داده ميبست
گونه  ، نبايد هيچتراز هستند ط يافتهنبساا استايرنهاي پليهاي عرضي با پانلكه بستهنگامي. خالي شوند

از قبل در نمونه ايجاد  شوند نبايدايي كه براي پيچ كردن استفاده ميهسوراخ. داشته باشد يتيخروج از مركز
  .)سوراخ ايجاد شود ،هاكردن در نمونههمزمان با پيچ (شده باشد 

  :تحليل      6-2-4-2
  پالستيكي عرضيهاي بست: الف

ميانگين بيشترين بار متناسب با آن يا ميانگين بار  75 %ز اتصال در برابر بارهاي جانبي نبايد از مقاومت مجا
حداكثر ضريب نشان دهنده ، 2/3ضريب . تجاوز كند) هر كدام كه كمتر باشد( 2/3نهايي تقسيم بر ضريب 

ز بايد ، بار مجاباشد 15 %بزرگتر از  )COV(حداكثر ضريب تغييرات اگر  ،است 15 %برابر  )COV(2تغييرات 
  : طبق رابطه زير محاسبه شود

Fall  = F[(1-2COV) / 24/2 ]             )1(                                                                                            
   

  :كه در آن 
Fall       ؛بار مجاز بر حسب نيوتن  

COV   هاآزمون ضريب تغييرات در سري  s/F؛  
S   ؛ هانحراف معيار در سري آزمونا  
F   ها بر حسب نيوتنميانگين بار نهايي در سري آزمون.  
  هاي عرضي فوالدي بست: ب

  .تعيين شود 25-2بند  استاندارد F بخشاز اتصاالت در مقابل بارهاي جانبي بايد مطابق با جمقاومت م
                                                 

 .اينچ باشد 5/2اينچ و سرعت سوختن در هر دقيقه  4/1در اين رده ضخامت نمونه بايد  -1

1- Coefficient of variation. 



7 
  

  )پالستيكي يا فلزي(ي عرضي هاكشيدن بست نيروي مقاوم در برابر بيرون     6-2-4-3
هاي بالبه كه ها و بستن به شكل مطلوب باشد، بطوريشامل ضخامت كامل پانل ،هاي مورد آزموننمونه 

  .هاي عرضي پيچ شوند و مشابه شكل نهايي در پايان كار باشندبست
زمان با پيچ هم(ه ايجاد شده باشد از قبل در نمون شوند نبايدايي كه براي پيچ كردن استفاده ميهسوراخ

  .)سوراخ ايجاد شود ،هاكردن در نمونه
  .بار نهايي بايد براي هر نمونه اندازه گيري شود : الف
، 5ر نهايي تقسيم بر ضريب اطمينان ها بايد براساس ميانگين بامقاومت در برابر بيرون كشيدن بست: ب

  .محاسبه شود
   هاي عرضيمقاومت كششي بست  6-2-5

هاي عرضي پالستيكي و براي بست 9- 2بند استاندارد هاي عرضي بايد مطابق با مجموعه يكپارچه بست
حداقل مقاومت كششي . هاي عرضي فلزي مورد آزمون قرار گيرندبراي بست 15-2بند استاندارد مطابق با 

  .بر سطح ديوار باشد KN/m2 3/32هاي عرضي  بايد معادل با فشار براي مجموعه بست
كند با  بندي بتن را اثباتا آزمون توانايي رضايت بخشي قالباگر توليد كننده بتواند با تحليل ي  6-2-5-1

  .تواند مورد قبول قرار گيردمقاومت كششي كمتر نيز مي
  هاي عرضيومت برشي بستامق  6-2-6

حداقل مقاومت . گيرند مورد آزمون قرار10-2بنداستاندارد هاي عرضي بايد مطابق با مجموعه يكپارچه بست
 ،هاي عرضي بايد برابر با زماني باشد كه بر روي صفحاتي كه با بتن در تماس هستندبرشي مجموعه بست

  .شودوارد مي KN/m2 8/10فشار 
    سامانه كيفيت  6-3
  در گوشه اتاق  آزمايش آتش سوزي  6-3-1
 هاي، مواد بست)EPS(بساط يافته ان استايرنهاي پليپانل، مجموعه كامل سطح خارجيپرداخت جز هب

حائل گرمايي مورد آزمون بايد حداقل  .بايد با حداقل ضخامت به حائل گرمايي متصل شوندعرضي و بتن 
مورد آزمون  24-2بند  استاندارد با شرايط مورد قبول در 24- 2يا  23-2بند  استاندارد دقيقه مطابق 15

  .قرار گيرد
پرداخت داخلي بايد مطابق با  ،هستند kW40 جريان ه در معرض كعالوه بر آن زماني     1- 6-3-1

 . باشد 1 مرحله

پرداخت . بقت داشته باشدمطا 2 پرداخت داخلي بايد با مرحله ،باشدمي kW 60ض جرياندر معركه زماني
  .باشد 4و 3 زمون كامل بايد مطابق با مراحلحين آداخلي در 

قرار گرفته، شعله هاي آتش نبايد بر روي اندود گسترش  kW40  جريان زماني كه در معرض   1ه مرحل
  .يابد

  :قرار گرفته، اندود داخلي بايد مطابق با شرايط زير باشد kW60 جريان  زماني كه در معرض     2مرحله 
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  .ها گسترش يابدها روي هر يك از ديوارها و يا پوشش هآتش نبايد بر انتهاي خارجي نمون هايشعله -الف
  .نبايد رخ دهد 24- 2بند  استاندارد به صورت تعريف شده در) صاعقه(الكتريكي  تخليه -ب 

  .بيشتر شود kW 800 جرياننبايد از  24 -2بند استاندارد  حد نهايي آزادسازي در -3مرحله 
  .تجاوز كندمتر مربع  1000نبايد از   24-2بند  استاندارد كل دود آزاد شده در -4مرحله 

  جازابعاد و رواداري م  7
  .نسبت به طول مورد نظر باشدمتر ميلي )±2/4(بايد با رواداري  هاي عايق بتنسامانه قالبطول   7-1
  .نسبت به ارتفاع مورد نظر باشد مترميلي )±6/1( بايد با رواداري  هاي عايق بتنسامانه قالبارتفاع   7-2
متر ميلي 8/4شود بايد به مي ق بتنهاي عايسامانه قالبهرگونه خرابي كه منجر به مردود كردن در   7-3

استايرن انبساط يافته هاي پليپانلنسبت به سطح تخت ها آمدگيمتر در پيشميلي 6/1 ها ودر تورفتگي
  .محدود شود

اصله مركز تا فبايد با رواداري  استايرن انبساط يافتههاي پليهاي عرضي جاسازي شده در پانلبست  7-4
 .قرار داده شوندتر مميلي)  ± 4/6(مركز  

  ت و نماي كارساخت، پرداخ  8
نقص در . گونه خرابي در هنگام ساخت نداشته باشندبايد هيچ استايرن انبساط يافتههاي پليپانل   8-1

  :نيستموارد  اين تواند شامل موارد زير باشد ولي محدود بهمي عايق بتنهاي قالبسامانه 
تا مركز پانل متر ميلي 4/6 بايد بهاستايرن انبساط يافته پليهاي خوردگي در پانلو تاب يدگيپيچ  8-1-1

  .محدود شود
                كه با ابعاد بزرگتر ازاستايرن انبساط يافته پلي هايپانل بر روي فضاهاي خالي كل تعداد   8-1-2
    .جاوز كندتمتر مربع 093/0نبايد از متوسط يك عدد در  ،هستندمكعب متر ميلي 3/3 ×3/3 ×3/3
  .بندي حفظ شودهاي عرضي بايد به طور كامل شكل بگيرند و از هرگونه خرابي بعد از قالببست   8-1-3
استايرن انبساط يافته بايد به طور كامل بين باال و پايين با مكانيزم قفل شدن قرار هاي پليپانل   8-1-4

  .گيرند
  و 3- 7، 2- 7، 1-7بندهاي استانداردهاي بايد منطبق با  استايرن انبساط يافتههاي پليابعاد پانل   8-1-5
  .و يا تركيبي از آنها باشد 4- 7
اندازه  استايرن انبساط يافته نبايد دچار شكستگي يا فرورفتگي بر روي سطوح باهاي پليپانل   8-1-6

  .كل مساحت در سطح باشد%  10در عمق و بيشتر از  مترميلي  3/3بيشتر از 

  اريبرد نمونه  9
صورت كاربردي باشد و بايد كامال مشابه  به  1- 2بند استاندارد برداري بايد مطابق با  نمونه   9-1

برداري از توليدات مورد آزمون بايد در كارخانه نمونه. تاندارد از قبيل رنگ باشدتوليدات ساخته شده اس
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برداري از برداري از كارخانه، نمونهنمونهجاي  به. يفيت انجام گيردنترل كتوسط آزمايشگاه معتبر يا مركز ك
كند و برداري ميكنترل كيفيت از مواد اوليه نمونهاه يا مركز مجاز است و آزمايشگانبار يا مراكز پخش نيز 

  .دهدآنها را در كنار محصول نهايي براي بررسي مشخصات قرار مي

  هاتعداد تكرار آزمون  10
  عمومي   10-1
كه بر روي خواص فيزيكي ، شودت عمده در فرآيند توليد يا مشخصات مواد اوليه ايجاد ميهنگامي كه تغييرا 

  .هاي كيفي مرتبط با تغييرات عمده بايد انجام گيرديا كيفيت تاثير دارد، آزمون

  آزمون  10-2
. م شوندانجا 1-12بند  استاندارد هاي ارزيابي كيفي بايد توسط مركز كيفيت يا تحت نظر آن مطابق باآزمون

  .كيفيت تاييد شودكنترل ها بايد توسط مركز تمامي نتايج آزمون
  هااندازه نمونه   10-3
نمونه  3آورده نشده باشد، حداقل  ،ا در روش آزمون مورد استفاده يا اين استانداردهوقتي كه تعداد نمونه 

  .بايد مورد آزمون قرار گيرند

  تهيه نمونه  11
            . قابل دسترس استها بايد مشابه با محصوالتي باشند كه در هنگام توليد نهمواد و فرآيند ايجاد نمو

به جز در مواردي كه هاي مطابق با اين استاندارد بايد با ضخامت و چگالي از قبل تعيين شده باشد آزمون
  .روشي ديگر ذكر شود

  بازرسي مستقل و تاييد گواهي  12
هاي عايق بتن و مقايسه مشخصات آن با اين ييد استاندارد سامانه قالببايد براي تا كيفيتبازرسي  مركز

نظارت بر تضمين كيفيت و . حفظ و نگهداري شودهاي عايق بتن د كننده سامانه قالبتوليتوسط  ،استاندارد
  .گيردصورت مي تصادفيصورت ه فرآيند توليد ب

  راهنماي كنترل كيفيت  13
براي هر محصول و هر دستگاه توليد بايد توسط  بازرسي كيفيتجازه راهنماي كنترل كيفيت با ا محتواي

راهنماي كنترل كيفيت بايد شامل بندهاي . نوشته و حفظ شود هاي عايق بتنامانه قالبستوليد كننده 
  .تضمين كيفيت باشد

  تضمين كيفيت   14
  تضمين در راهنماي كنترل كيفيت   14-1

  :مهم و ضروري براي تضمين كيفيت بصورت زير باشد ارداين بخش از كنترل كيفيت بايد شامل مو 
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  .باشدمي مشخصات مصالح شامل بازرسي از مصالح ورودي و الزامات پذيرش آنها   14-1-1
برداري و بازرسي بايد طوري باشد كه تمامي متغيرهايي كه بر روي كيفيت نهايي تناوب نمونه   14-1-2-1

شوند بايد بازرسي و تعمير يا خريداري مي, نگامي كه وسايل و امكاناته. محصول تاثير دارد را در بر گيرد
  .شوندصورت اتفاقي انتخاب ميه ها ببه طور كلي نمونه. ر انجام پذيردهاي زماني كمتداري در بازهبرنمونه

ها اين روش. هايي براي بررسي حالت خرابي و شرايط خارج از كنترل تعيين شوندبايد روش     14-1-3
  .و يا ضوابط مردود كردن مواد اوليه باشند مشكوكبايد شامل ضوابط تكرار آزمون براي مواد اوليه 

محافظت و حمل محصوالت بايد متناسب با كيفيت اجراي آنها  گذاري، رسيدگي،الزامات عالمت    14-1-4
  .تعريف شوند

  كاركنان بازرسي    14-2
اثبات كنند كه  بازرسي كيفيتبايد به ، ل كيفيت را دارندكه مسئوليت كنترتمامي كاركنان توليد كننده 

كردن  و نگهداري  واسنجيهايي كه در فرآيند كنترل و آزمون روشاطالعات كافي در مورد بازرسي و 
  .دانندشوند را دارند و معاني اطالعات و داده هاي كنترل كيفيت را مياستفاده مي

  نگهداري مدارك     14-3
. در دسترس باشند بازرسي كيفيتط كاركنان سلبط بايد نگهداري شوند و براي بازنگري تتمامي مدارك مرت

  :شوند و بايد شامل موارد زير باشندمدارك حداقل براي دو سال نگهداري مي

بودن تجهيزات به همراه  واسنجيبازرسي و نتايج آزمون  هايتمامي مدارك و گزارش     14-3-1
  .اندرا انجام داده هامشخصات افرادي كه آزمون

  .است كردن توليدات مها و مردود اعالشامل تكرار آزمون ،هاتمامي اطالعات آزمون   14-3-2
  .مردود شده از آزمون و بازرسي هاياصالحي و مرجوع كردن محصول هاي جزئيات تمامي اقدام   14-3-3
  هاتضمين كيفيت آزمون   14-4
 وب مورد نظر به طور كامل نگهداري،نظور دقت كافي با دوره تناتجهيزات آزمون بايد به م    14-4-1

  .و ارزيابي شوند واسنجي
  هاي الزمآزمون  14-4-2
 :ها مد نظر قرار گيرندهاي اهداف آزمونارد زير به منظور رسيدن به حداقلمو

ي شرح داده شده است بايد برا 3- 1- 6آزمون مقاومت خمشي و وزن مخصوص كه در بند   14-4-2-1

استايرن انبساط يافته با دوره تناوب مشخص شده در راهنماي كنترل كيفيت هاي پليتضمين كيفيت پانل

  .انجام گيرند
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  فرآيند كنترل    14-5
بايد توسط نمونه هايي قبل از حمل مواد  4-14بند استاندارد هاي هاي آزموناطالعات و داده     14-5-1

مطلوب براي كنترل طوري انتخاب شود كه مقادير طراحي فعلي و از  سطح. اوليه مورد ارزيابي قرار گيرند
  .قبل تعيين شده مواد اوليه را شامل شود

تر از دهد كه خواص مواد اوليه پاييننشان  1- 2- 4-14شرح داده شده در هاي نتايج آزمون اگر   14-5-2
مورد آزمون قرار  3- 1- 14هاي مورد قبول در همان بخش مرتبط دوباره توسط شيوه, سطح مطلوب است

  .گيرندمي

كه در جاي ديگر توليد هاي عايق بتن البسامانه قصالحيت و تضمين كيفيت اجزايي از      15
  شده اند

  پذيرش مسئوليت از سوي توليدكنندگان    15-1
يت كند كه نياز به كنترل كيفهاي عايق بتن موادي را خريداري ميهنگامي كه توليد كننده سامانه قالب

هاي عايق بتن مسئوليت دارد تضمين كند كه توليد كننده سامانه قالب, تحت شرايط اين استاندارد را دارد
  .دباشاين استاندارد مي 8و  7, 6مواد خريداري شده مطابق با الزامات بخشهاي 

  نگهداري مدارك     15-2

كارخانـه توليـد   . نگهداري كنـد  كيفيت بازرسيبايد از هر سه بخش   هاي عايق بتنتوليد كننده سامانه قالب
ند را هست مبني بر اينكه اجزاي تامين شده با الزامات اين استاندارد مطابق بازرسي كيفيتكننده بايد تاييديه 

  .اخذ و نگهداري نمايد
  شناسنامه اجزا      15-3

را داشته هاي عايق بتن تمامي اجزا بايد نشان تاييد از سوي تامين كننده اجزا و توليد كننده سامانه قالب
 .باشند

 محصوالت گذارينشان      16

نام شركت  ،هاي عايق بتن بايد به طور كامل و واضح داراي رده بندي مشخصسيستم سامانه قالب     16-1
 .و تاريخ توليد باشند بازرسي كيفيتنام يا نشان  ،شماره يا نشاني كارخانه ،توليد كننده

بصورت مجزا تهيه شده باشند بايد از طريق نام و نشان توليد كننده آنها  هاي عرضي اگربست      16-2
 .قابل شناسايي باشند

 بسته بندي گذاري هبسته بندي و نشان     17

بندي شوند تا از بايد براي حمل به شكل مناسب بستهو اجزاي آن  هاي عايق بتنسامانه قالب      17-1
  .خرابي حين حمل جلوگيري شود



12 
  

  لفا پيوست
  )اطالعاتي( اطالعات

  هاويژگي - سامانه قالب عايق بتن براي ديوارهاي تخت -بتن 
  

هاي اجرايي ساختمان نامههاي مرتبط با آيينشرح مطابقت قسمت, هاي اضافي غير اجباريهدف از آزمون
  .است
و فضاهايي كه امكان هاي زير شيرواني  استفاده شده در اتاق استايرن انبساط يافتههاي پليپانل   1 –الف 

 سايش وجود دارد بايد محافظت شوند و مطابق با آيين نامه هاي اجرايي و با متغيرهاي مجاز توسط آزمون
بست  ،استايرن انبساط يافتههاي پليحداقل ضخامت براي مجموعه كامل پانل. هاي متنوع بررسي شوند

وارها بايد هاي عايق بتن استفاده شده در ديالبسامانه ق مجموعه. عرضي و بتن بايد مورد آزمون قرار گيرد
هاي آتش هم از بيرون و هم از هاي اجرايي در معرض شعلهنامهنسبت به آيينتري براي مدت زمان طوالني

 .فضاي داخل بين سقف و كف قرار گيرد

 نفوذ آب    2 –الف 

بست عرضي و بتن بايد مطابق با  ،استايرن انبساط يافتههاي پليحداقل ضخامت براي مجموعه كامل پانل
 2آزمون بايد براي . كه بصورت زير اصالح شده است مورد آزمون قرار گيرد 20- 2بند استاندارد روش آزمون 

 KN/ m272/0  متر در ساعت و اختالف فشار بايد برابر ميلي 205ساعت ادامه يابد و شدت جريان بارش آب 
 .يد مشاهده شودگونه نشت آب در مجموعه نباهيچ. باشد

 نفوذ هوا    3 –الف 

بست عرضي و بتن بايد مطابق با  ،استايرن انبساط يافتههاي پليحداقل ضخامت براي مجموعه كامل پانل 
                    حداكثر نفوذ هوا بايد برابر با. مورد آزمون قرار گيرد 19- 2بند  استاندارد روش آزمون

2L/ s /m    4- باشد  ٨/٨× ١٠. 

 عملكرد حرارتي   4 –الف 

 ،استايرن انبساط يافتههاي پليپانلامل حداقل وزن مخصوص و حداقل ضخامت براي مجموعه ك   1-4 -الف 
ل قبول است مورد آزمون در جاهايي كه قاب  7-2بند استاندارد و بتن بايد مطابق با روش آزمون  بست عرضي

   .قرار گيرد
استايرن هاي پليهاي پانلو بر پايه آزمون 26- 2بند استاندارد اسبه عملكرد حرارتي مطابق با مح  2-4-الف 

  .نيز مجاز است 2- 4-1-6يا  2-3-1- 6هاي انبساط يافته مطابق با بند
 انتقال صوت   5 –الف 

. گيردميمورد آزمون قرار  17-2بند استاندارد مجموعه كامل با روش آزمون  1 (STC)رده انتقال صوت 
 .حداقل رده انتقال صوت بايد مطابق با آيين نامه هاي اجرايي باشد

                                                 
1- Sound Transmission Class 
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 مقاومت در برابر آتش سوزي   6 –الف 

بست عرضي و  ،استايرن انبساط يافتههاي پليكه شامل  پانلهاي عايق بتن مجموعه كامل ديوار سامانه قالب
آزمون بايد براي تمامي . مورد آزمون قرار گيرد 18- 2بند  استاندارد باشد بايد مطابق با روش آزمونبتن مي
مقاومت ديوار داراي كمترين ضخامت به عنوان مقاومت همه  اين كههاي موجود انجام گيرد مگر ضخامت

  .حداقل مقاومت در برابر آتش بايد بر اساس بندهاي آيين نامه اجرايي ساختمان باشد. ديوارها منظور شود
 هاي مقاوم در برابر آتش سوزي  ستفاده در ساختمانصالحيت براي ا   7 –الف 

شده با عايق خارجي  سوزي با ديوارهاي پوشاندهر آتشهاي مقاوم در براب تشخيص نحوه استفاده در ساختمان
                    تواند بر اساس عايق خارجي و سامانه نهاييكاري خارجي و يا روكش آجري ميگچ, ايو اندود ورقه

 )(EIFS1 هاي مقاوم در برابر آتش سوزي  با مد نظر قرار دادن سازه هاي فوالدي و پوشش گچ در ساختمان
   .انجام شود

                                         
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

                                                 
1- Exterior Insulation and Finish Systems 

 


