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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  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   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاهموسسه  نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،كارشناسان  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

نويس  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  ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران استانداردسازمان ملي 

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC)خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

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

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

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

 محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صـدور  و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة

 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه
 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

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

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

                                                 
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 -ساخته بناييهاي پيشپانل«
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  حسيني مقدم، عليرضا

  )معدنكارشناس ارشد مهندسي (
  

  عضو هييت علمي دانشگاه آزاد

    :دبير
  مجتبوي، سيدعليرضا

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

    )الفبا اسامي به ترتيب حروف: (اعضاء
  عليرضا رحمتي،

  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  شركت پاكدشت بتن

  حميد سامانيان،
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  عبدالعلي، شرقي
  )عمراندكترا مهندسي (
  

  پژوهشگاه استاندارد
  
  

  شهيد بهشتيدانشگاه 

  حسينمحمد عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمدرضا عباسي ،
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  ،هما، قعري
  )تجزيهكارشناس ارشد شيمي (
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد
  
  

  محمد حسين گلبخش،
  )عمرانكارشناس مهندسي (
  

  اداره كل استاندارد استان يزد



 د 

  

  حسن ،محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  مرآتي، محمد
  )كارشناس مهندسي عمران( 
  

  اداره كل استاندارد استان فارس
  
  

  شركت ژئو پنل پارس

  عبدالرضا ،مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد
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  يش گفتارپ
توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه» هاويژگي - ساخته بناييهاي پيشنلاپ« استاندارد

 ملي كميتة اجالس چهارصدو بيست و ششمين  در و شده تدوين و تهيه  ايران استانداردسازمان ملي 

 به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 15/4/1392 مورخمهندسي ساختمان و مصالح ساختماني  استاندارد

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به، 1371 ماه بهمن
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

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

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

ASTM C901:2010 , Standard Specification for Prefabricated Masonry Panels 
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 هاويژگي - ساخته بناييهاي پيشپانل

  و دامنه كاربرد هدف   1
- هاي پيشو كنترل كيفيت ساخت پانل ساختمانيطراحي هاي تعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

  .باشدباربر و غيرباربر، مي بناييساخته 
  .گيردرا دربر نميسازي، حوزه نصب و اتصال هاي پيششيوهاين استاندارد  

  

  مراجع الزامي   2
. ها ارجاع داده شده استمقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي 

  .شودترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين رد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مو. مورد نظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد اجباري است

هاي آزمونها و روشويژگي- آجر رسي ،1387سال : 7استاندارد ملي ايران شماره   2-1  
هاي آزمونها و روشويژگي- آجر رسي ،1387سال : 7121استاندارد ملي ايران شماره   2-2  
هاي آزمونها و روشويژگي-آجر رسي ،1387سال : 7122استاندارد ملي ايران شماره  2-3  
هاويژگي–قسمت اول -بلوك سيماني توخالي ،1387سال : 70-1استاندارد ملي ايران شماره   4- 2  
هاويژگي –هاي سيماني سبك غير باربر بلوك ،1383سال : 7782استاندارد ملي ايران شماره  2-5  
هاويژگي -قطعات بتني هوا دار اتوكالو شده-بتن سبك ،1384سال : 8593استاندارد ملي ايران شماره  2-6  
مالت براي كارهاي - دومقسمت - ها ويژگي-مالت بنايي ،1386ال س: 706-2استاندارد ملي ايران شماره  2-7

 بنايي
هاويژگي-براي بنايي)روان مالت(دوغاب -دوغاب ،1385سال : 8871استاندارد ملي ايران شماره  2-8  

2-9 ASTM E 72, Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building Construction 
2-10 ASTM A 167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel 
Plate, Sheet, and Strip 
 2-11 ASTM A 153, Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware 
2-12 ASTM A 116, Specification for Metallic-Coated Steel Woven Wire Fence Fabric 
2-13 ASTM B 227, Specification for Hard-Drawn Copper-Clad Steel Wire 
2-14 ASTM A 82, Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement 
2-15 ASTM A 185, Specification for Steel Welded Wire, Fabric, Plain, for Concrete 
Reinforcement 
2-16 ASTM A 615/A 615M, Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for 
Concrete Reinforcement 
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2-17 ASTM A 616/A 616M, Specification for Rail-Steel Deformed and Plain Bars for 
Concrete Reinforcement 
2-18 ASTM A 617/A 617M Specification for Axle-Steel Deformed and Plain Bars for 
Concrete Reinforcement 
2-19 ASTM C 109/C 109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 
Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) 
2-20 ASTM C 780, Test Method for Preconstruction and Construction Evaluation of Mortars 
for Plain and Reinforced Unit Masonry 
2-21 ASTM C 1019, Test Method of Sampling and Testing Grout 
2-22 ASTM C 1314, Test Method of Compressive Strength of Masonry Prisms 
2-23 ASTM C 1357, Test Methods for Evaluating Masonry Bond Strength 
2-24  ASTM E 518, Test Methods for Flexural Bond Strength of Masonry 
 

  مصالح و ساخت   3
  بنايي مصالح 3-1

  : زير باشند استانداردهايبا مطابق  بايد بنايي هاي مصالحويژگي
  آجر 3-1-1

  .3-2و 2-2انواع آجر سفالي سورخدار مطابق با استانداردهاي بند، 1- 2بند استانداردمطابق  آجر ساختماني
  بتنيمصالح بنايي  3-1-2

و  5-2وخالي مطابق استاندارد بند هاي سيماني ت، بلوك4- 2هاي سيماني بتني مطابق استادارد بندبلوك
  .6-2قطعات بتني سبك مطابق استاندارد بند

 
  مالت و دوغاب سيماني  3-2

 :زير باشد مطابق با استانداردهاي بايدمالت و دوغاب سيماني 

  مالت  3-2-1
  .7- 2بند با استاندارد  مطابق  بنايي مصالحمالت 

  دوغاب 3-2-2
  .8- 2با استاندارد بندمطابق  بناييدوغاب سيمان 

  ساير مالتها 3-2-3
 يهاوسيله آزمونههايي بهاي مقرر شده براي چنين سازهكار برد، ويژگيهبتوان مينيز ها را ديگر مالت

  .شوندتصديق مي 9-2 بندهاي آزمون صورت گرفته مطابق با روش
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  5و ساير فلزات جاداده شده 4هاي باالبربست ،3، مهارها2اتصاالت ،1تيرهاي اصلي فلزي 3-3

هاي قابل در ويژگي 4- 3بند هاياستانداردمطابق با  بايد بناييديوارهاي  در جاداده شدهتمامي فلزهاي 
با يك فلز مقاوم در برابر خوردگي، همچون  بايد، ساختمانهايمسلح كنندهبراي  و بجز، كاربرد اجرا شوند

 بايد كهيا اين. ظر مقاومت به خوردگي، پوشانده شوندمس، روي و ديگر فلزات داراي كيفيت مشابه يا بهتر از ن
 شواهددرخواست خريدار،  درصورت. ساخته شوند) را ببينيد 10-2بند ( 316يا  304از فوالد ضد زنگ نوع 

مناسب با شرايط جوي و فضاي به كارگيري  ،كه تمامي فلزات مقاوم به خوردگيضايت مشتري دال بر اين
 .تهيه گردد بايد ،آنها هستند

  .منطبق باشد11- 2بند  استاندارد B-3يا  B-1 ،B-2 ردهبا  بايدهاي روي بر فوالد پوشش 3-3-1
  .انطباق داشته باشد 12-2بند  استاندارد  3 ردهبا  بايدپوشش روي بر سيم  3-3-2
  .باشد13- 2 بند از  HS 30 درجهمطابق  بايدسيم با پوشش مس  3-3-3
  .باشد10-2 از بند  316يا نوع  304مطابق با نوع  بايدفوالد ضدزنگ  3-3-4

   هامسلح كننده 3-4
  :باشد مطابق استانداردهاي زير بايد هامسلح كننده

  14- 2بند با استاندار  مطابق  بتن مسلح براي  نورد ديدهفوالدي سرد  6سيم 3-4-1
  .15- 2بتن مسلح  مطابق  با استاندار بند براي  7فوالدي جوش داده شده شبك مش 3-4-2
  .16- 2مطابق  با استاندار بندبتن مسلح  فوالدي ساده يا تغيير شكل يافته براي  8هايميله 3-4-3
    بتن مسلح  مطابق  با استاندار بنديافته براي ريلي ساده و تغيير شكل مسلح كنندههاي فوالدي سيم 3-4-4
2 -17.  
 دبتن مسلح  مطابق  با استانداريافته براي محوري ساده و تغيير شكل مسلح كنندههاي فوالدي سيم 3-4-5

  .18-2بند 

  پانل زهساطراحي    4
  كليات 4-1

در صورت . باشد استانداردسازي و الزامات اين ساختماناي مقررات منطقهمطابق با  بايدها پانل سازهطراحي 
بر روي نقشه ها  بايدقوانين كاربردي . تبعيت كرد مانملي ساخت مقررات از بايد، عدم وجود مقررات مذكور

                                                 
1- Metal Ties 

2- Fittings 

3- Anchors 

4- Lifting Inserts 

5- Embedded Metal 

6-Wire 

7- Welded Steel Wire Fabric 

8- Bars 
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شرايط تا  اولين بافتهاز  2نگهداريو  1اعمال بارتمامي شرايط  هاپانل مانيطراحي ساختدر . مشخص گردند
هاي بار. در نظر گرفتبايد   رادر ساختمان تكميل شده، شامل انبارش، حمل و نقل، و نصب، داخلي خدمات 
ها و اتصاالت الزم پانل. تبعيت كنند 3و ساز قوانين كاربردي ساخت از نوع و اندازه مورد نياز بايد شده طراحي

ر گرفته شوند كه در ظاي در نبراي مقاومت در برابر باد، ارتعاش و لرزه و ديگر بارهاي ديناميكي بگونهالزم 
هاي ميان مصالح ناهمسان در هر اتصال .ها مقاومت كنندبرابر نيروهاي مثبت و منفي الزم در تمامي جهت

گرفته شوند كه با  اي در نظربگونه يدباي انها ساختمانهاي گاهها و تكيهها، و بين پانلپانل، ميان پانل
  .هاي مختلف هر مصالح، پانل و اجزاي ساختمان مجاور همساز باشدها و خمشجنبش

 

  تجهيزات باالبر و اتصاالت آنها  4-2
ظرفيت نهايي چهار برابر وزن مرده از بخش الزم از پانل داراي  بايدها تجهيزات باالبر و اتصاالت آنها به پانل

  .در نظر گرفته شوند بايدنيروهاي باالبر  4شيب .دنباش
 

 مجاز هايرواداريابعاد و   5

  استانداردابعاد   1- 5
مستقل  بناييهاي اسمي واحد طول و ارتفاع به ترتيب مضربي از بايدها اسمي استاندارد پانل يو پهنا ارتفاع
ها به اضافه ضخامت اسمي در پانل بنايي مصالحهاي مجموع ضخامت بايدها ضخامت اسمي پانل. باشند

ضخامت يك  درابعاد مشخص شده ممكن است كمتر از ابعاد اسمي مورد نياز . باشد موجودفضاهاي خالي، 
   .نبايد باشد ميلي متر 13اتصال مالتي باشند اما بيشتر از 

  انتخابيابعاد  2- 5
  .در نقشه ها نشان داده شوند يا مشخص گردند بايدها ، تمامي ابعاد پانلانتخابيبراي تاسيسات 

  

  ها ضخامت پانل 3- 5
هاي طراحي براي نوع ، مقاومت در برابر آتش ، يا ديگر مالكبراي استحكامها ضخامت حقيقي پانل

 .باشد قوانين كاربردي الزامات مطابقبايد و سكونت  سازيساختمان

  هاي ابعادي رواداري 4- 5
  .فراتر رود 1جدول در  وجه مشخص شدهاز ابعاد  نبايدساخته پيش بنايييك پانل ديوار بر پايه ابعاد حقيقي، 

                                                 
1- Loading 

2- Restraint 

3- Applicable Building Code 

4- Inclination 
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  رواداري هاي ابعادي -1جدول        
 رواداري   
  )مترميلي(

  ابعاد واقعي
  )مترميلي(

2/3  3048 يا كمتر  
  6096تا  3048  -8/4يا + 2/3
  9144تا  6096  -4/6يا + 2/3

6/1   اضافي 3048براي هر  
 

 -2/3بزرگتر از  بايدپيش ساخته ن بناييهاي از ضخامت مشخص شده در پانل قابل قبولبيشترين تغيير 
بيشترين خروج از انحراف مربعي  داراي بايدپيش ساخته  بنايي هايپانل. باشدمتر ميلي - 4/6متر يا ميلي
نبوده و همينطور  متر 83/1متر در ميلي 2/3باشند كه بيشتر از) اندازه طول دو وجه قطري اختالف در 1 ابعاد

 . دنباش مترميلي 4/6 داراي حداكثر مطلق بيشتر از

كارگيري مالت اصالح شده يا مالت تركيبي، محافظت از استحكام و مقاومت ساختار ه، ببناييهاي در پانل
  .مشورت كرد  بايدالزم است، و با سازندگان چنين مصالحي 

 

 طرز كار، پرداخت و ظاهر   6

  كليات 6-1
 بايدشيوه توليد . در مقايسه با نمونه تاييد شده يكسان يا بهتر باشند بايدهاي نما، طرز كار و ظاهر براي پانل

هاي مجاور تراز در هر پانل و با پانل بايدو اتصاالت مجزا، جلوگيري كرده  مصالح وروداي باشد كه از گونههب
پيش از  بايدسطوح پانل كه در معرض ديد قرار دارند  يهاي رووغاب سيمان، و ديگر لكهمالت، د. باشند

هاي ديگر در خالل انبارش، حمل و نقل و نصب از آاليش بايدپانل ها . رسيدن پانل به كارگاه پاك گردند
  .محافظت گردند

  ها و اتصاالت موقعيت جاسازي 6-2
ها از موقعيت خط مركزي نشان داده شده در نقشه بايدو ابزار اتصال ن ها ، باالبرهاموقعيت مهارها، جاسازي 

 . غيير يابدميليمتر ت 5/9هاي كارگاهي، يا در هر دو بيش ازيا نقشه

  كيفيت كنترل 7
  آماده سازي مصالح 7-1
  آجر 7-1-1

-هجذب را ب اوليه سرعتكنيد، و هنگام نياز،  آزمون 13-2بند مطابق با را آجر ) مكش(اوليه جذب  سرعت
  .پيش از پاشيدن دوغاب سيمان يا پخش مالت، تنظيم نماييد مصالحوسيله مرطوب كردن 

                                                 
1- Maximum Out-of-square Differential Dimensions 
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  مالت و دوغاب سيمان  7-1-2
 هاي واحد اجزاي سازنده كه دروزن مبنايواسطه وزن يا حجم بر همان بنسبت مالت و دوغاب سي

ابق با طكار رود، مهمالت با چسبندگي باال ب اگر يك تركيب. اندآورده شده 8-2و بند  7-2بند  استانداردهاي
  .معيارهاي سازنده تركيب نسبت مالت و دوغاب سيمان را رعايت كرده و مخلوط كنيد

 آزمون هاي كنترل كيفيت 7-2

واحد از نوع داده شده  50000بازاي هر  بناييهاي نمونه از واحد 10يك نمونه برداري شامل حداقل  7-2-1
هاي مقاومت كششي و جذب ونتحت آزم 18-2و بند 13- 2بندها انتخاب كرده و مطابق با كه در توليد پانل

  .قرار دهيد
  
   مالت و دوغاب سيمان   7-2-2
كه هر دو استفاده شوند،  يك محموله نمونه در صورتي ي مالت و دوغاب سيمان، يا هر دو،بندپس از فرمول 

از هريك را قالب ريزي كنيد و  ميليمتر 50 هاي مكعبينمونه از هر يك برداشته، و بيش از دو جين استاندارد
به ترتيب، دنبال را  21- 2بند و 19-2بند  استانداردهايهاي كاربردي هاي موجود در بخشدستورالعمل

  .كنيد
هاي كنيد و رابطه ميان مقاومت ونروزه سه نمونه را آزم 28و  7،  3،  1هاي در هر يك از دوره 7-2-2-1

براي هر دوي مالت و دوغاب سيمان، اگر هر دو استفاده مي شوند، را  نخستين و روز بيست و هشتم رادوره 
 .بندي مالت و دوغاب تغيير پيدا كند اين فرآيند را تكرار كنيدكه كه فرمولهنگامي. مشخص نماييد

يا هر دو، در هر روز پس از آنها، در خالل توليد، حداقل يك نمونه از محموله مالت يا دوغاب،  7-2-2-2
 ،1هاي در دوره آزمونكه هر دو استفاده گردند، را براي ، در صورتييكرانتخاب كرده و سه نمونه مكعبي از ه

را به ترتيب  21-2و بند 20-2بند هاي آزمون هاي كاربردي از روشبخش. گيري كنيدروزه قالب 7، يا 3
  .دنبال نماييد

  
  پانل  سوار كردن 7-2-3

براي مقاومت  ،است كاملسازي نشده در اندازه مقاوم سوار نشدهبيانگر پانل كه ، ها راآزمونهيك نمونه از 
فوت مربع از توليد پانل يا  5000يك نمونه از سه نمونه متراكم براي هر . كنيد آزمونفشاري و پيچشي 
  .كنيد آزمونها ازاي هر كار بر روي پانلهيك نمونه از سه نمونه مارپيچ را ب. كنيد آزمونارتفاع هر طبقه، را 

. در يك استاندارد مناسب مشخص گردد بايدهاي فشاري و مارپيچي ساختار نمونه براي آزمون 7-2-3-1
  . باشد 23-2و بند  24-2و بند  22-2بند  هاي آزمونمطابق با روش بايدانجام آزمون 

هاي ديوار در ابعاد طبيعي تحت تغييرات بارگذاري، ها و بخشروي مالتهاي منشور مارپيچي بر ميان نتايج آزمون -يادآوري 
هاي در ابتدا با آزمون بايدهاي مارپيچي كنترل كيفيت منشورها آزمون. باريكي و شرايط خمش، ارتباط صحيحي برقرار نيست

  .كامل گردند 29-2بند  زمونآهاي -هاي در ابعاد طبيعي مطابق با روشبارگذاري يكنواخت بر روي پايه پانل



7 

  

  اري ذگهشناسايي و نشان   8
اري ذدادن موقعيت در ساختار، سطح بااليي و تاريخ ساخت، نشان گبراي نشان بايدساخته پيش بناييهر جز 
  .هاي مكان وجود دارد مطابقت داشته باشندهايي كه در نقشههبا نشان بايدهاي شناسايي هنشان. گردد

  هاي كارگاه نقشه   9
صورت جداگانه يا هتوانند بهاي مكان باشند كه ميهاي ساخت و نقشهشامل نقشه بايدهاي كارگاه نقشه  9-1

  .مركب در يك مجموعه از نقشه هاي كارگاهي ارائه گردند
هاي ها، جاسازيها، مهارها، بردگاهتمامي جزييات و موقعيت آرماتور، جاسازي بايدهاي ساخت نقشه 9-2

  .ها را نشان دهدها و ابعاد و شكل پانلابعاد و شكل دهانه باالبر، خط سير،
ها هاي ميان پانلمشخصات پانل، موقعيت پانل، ابعاد مرجع، ابعاد پانل، ابعاد اتصال بايدهاي محل نقشه 9-3

  .و جزييات اتصال را نشان دهد

  جابجايي، انبارش و حمل و نقل 10
يا خرابي هاي ، تاب برداشتن، 1تنشفوق نقل مراقبت نسبت به آوري، انبارش و حمل ودر خالل توليد، عمل

تعويض گردند و گرنه با صالحديد  بايداند هايي كه از نظر ساختاري آسيب ديدهپانل. الزم نيستها ديگر پانل
تعمير يا  بايدآسيب غير ساختاري . آنها را تعمير نمود ،جاي تعويضتوان بهمي ساختمانمهندس معمار يا 

تاييديه  بايدتعميرات . پذيردكارهاي استاندارد سازنده صورت ميكارگيري راههتعويض گردد، كه اين با ب
  . را كسب كند ساختمانمهندس معمار يا 

  

                                                 
1- Overstress 


