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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان  با آشنايي

 و اسـتاندارد سـازمان   مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان 

 اسـتانداردهاي  شـر ن و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صاحبسازمان  كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به 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 راجعم به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )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  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز حذيصال و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  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 شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان  كه مربوط تاندارداس

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان 
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها نعنوا به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  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، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران نعتيص تحقيقات و استانداردسازمان 

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان  . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استانداردسازمان  ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است سازمان 

  

                                                
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  »ها ويژگي – استايرن منبسط شوندههاي پلي ها و صفحات ساخته شده از دانه بلوك« 

  

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  گرامي ، محسن

  )سازه  - دكتراي مهندسي عمران (

 

عضو هئيت علمي و مدير گروه پژوهشي 

 هاي نوين ساختمان دانشگاه سمنان فناوري

  :دبير

  وند ، محمدزيني

  )كارشناسي شيمي(

 

گروه پژوهشي ساختماني و معدني سازمان  

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  اثني عشري محمدي ، پويا

 )كارشناسي مكانيك (

 شركت ابتكار پليمر

  

  دي ، محمد رضااثني عشري محم

 )كارشناسي اقتصاد (

  

 شركت يخدانكار

  

  اسماعيلي ، حسين

 )سراميك -كارشناسي مهندسي مواد(

  

 پژوهشگاه مواد و انرژي

  

  امامي ، احسان

 )كارشناسي مهندسي عمران(

  

 مديريت بحران شهرداري تهران

  

  بختياري ، سعيد

 )كارشناسي ارشد مهندسي شيمي(

  

 مسكن مركز تحقيقات ساختمان و

  

  بهرامي ، حسن

 )ديپلم(

  

 شركت شاهين زاگرس

  

  تاتينا ، فرهاد

 )كارشناسي حسابداري (

  

 شركت آبا عايق

  

  تبريزي ، مهدي

 )كارشناسي مهندسي برق(

  

 انجمن صنفي توليدكنندگان 

  

  

  

  



ه   

  حميدي ، عباس

 )كارشناسي ارشد مهندسي مواد(

مدير گروه پژوهشي ساختماني و معدني 

 ندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان  استا

  

  شريفي ، پيمان

 )دكتراي پليمر (

  

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهرضا

  

  سامانيان ، حميد

 )سراميك -كارشناسي ارشد مهندسي مواد(

  

 پژوهشگاه استاندارد

  

  سرابي ، ساناز

 )كارشناسي شيمي(

  

 شركت يخدانكار

  

  شرابي فراهاني ، عليرضا

 )سازه - عمران  كارشناسي ارشد مهندسي(

  

 شركت پايكار بنيان

  

  عباسي رزگله ، محمد حسين

 )سراميك –كارشناسي مهندسي مواد (

  

 سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  ... فرتاش ، حبيب ا

 )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(

  

 انجمن صنفي كارفرمايان

  

  كشاورز ، عباس

 )كارشناسي مهندسي متالورژي(

  

 اه مواد و انرژيپژوهشگ

  

  كيميائي ، سيمين

 )كارشناسي شيمي(

  

 وزارت صنايع و معادن

    

  مجتبوي ، سيدعليرضا

 )سراميك –كارشناسي مهندسي مواد (

  

 سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  

  ويسه ، سهراب

 )دكتراي مهندسي معدن(

  

 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  

  يوسفي ، علي اكبر

 )راي مهندسي شيميدكت(

  

رئيس پژوهشكده رنگ و عضو هيئت علمي 

 پژوهشگاه پليمر
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  گفتارپيش

پيش كه »هاويژگي – منبسط شوندهپلي استايرن هاي  ها و صفحات ساخته شده از دانه بلوك« استاندارد

 در و شده وينتد و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استانداردسازمان توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس

 مورخ هاي ساختمانيمهندسي ساختمان و فرآورده استاندارد ملي كميتة اجالس دويست و هفدهمين

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/10/1387

منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان هب ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استانداردسازمان 

   .شودمي

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايتپيشرف 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

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد امهنگ 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 خذيĤمنابع و م

استايرن قابـل انبسـاط   هاي پليها و روش آزمون صفحهژگيوي: 1373، سال 1584ملي شماره استاندارد  -1

  .براي مصارف عايق حرارتي

 -بلوك –هاي سقفي پلي استايرن منبسط شده درسيستم سقف تيرچه ضوابط فني براي استفاده از بلوك -2

  .مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 -هاي تيرچـه بلـوك  مصرف در سقفهاي سقفي مورد بلوك: 1385، سال 2909-2ملي شماره استاندارد  -3

 .هاي آزمونها و روشويژگي

4- BS 3837-1: 2004, Expanded polystyrene boards- Part 1: Boards and blocks manufactured 

from expandable beads – Requirements and test methods. 

5- ISO 4898: 2008, Rigid cellular plastics – Thermal insulation products for buildings – 

Specifications. 
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   هاويژگي – منبسط شوندهاستايرن پليهاي  ها و صفحات ساخته شده از دانه بلوك

  و دامنه كاربرد هدف   1

ها و بلوكفيزيكي  كردي خواصمقادير حدي عملو بندي  طبقه تركيب،تعيين  استانداردهدف از تدوين اين 

  .هاي حرارتي است براي كاربردهايي غير از عايق شده منبسطاستايرن  پلي ساخته شده ازصفحات 

و  هابريده شده از بلوك عرضيو مقاطع ) شكل داده شدههاي صفحات و ورق ،ها بلوك( هادال ،اين استاندارد

  .شودميشامل را هاي سقفي بلوك

  مراجع الزامي  2

. ها ارجاع داده شده استن استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اي

  .شودترتيب آن مقررات جزئي 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 ريخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تا. نظر نيست مورد

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :جع زير براي اين استاندارد اجباري استااستفاده از مر

  

  آزمون پايداري ابعادي -هاي سلولي سختپالستيك: 1386سال 10718استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  هاي پالستيكي سختروش تعيين جذب آب اسفنجي: 1360سال  2315ملي ايران شماره استاندارد  2-2

كاري حرارتي، هاي عايقفرآورده –مصالح ساختماني : 1382سال  7117استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  روش آزمون  - تعيين رفتار فشاري

كاري حرارتي، هاي عايقفرآورده –مصالح ساختماني : 1382سال  7118استاندارد ملي ايران شماره  2-4

  روش آزمون - چگالي ظاهريتعيين 

كاري حرارتي، هاي عايقفرآورده –مصالح ساختماني : 1382سال  7302استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  روش آزمون  -تعيين تعيين رفتار خمشي

هاي صالح و فرآوردهواكنش در برابر آتش براي م: 1384سال  8299استاندارد ملي ايران شماره  2-6

  بندي طبقه –ساختماني 

هاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده: 1384سال  7271- 4استاندارد ملي ايران شماره  2-7

هاي ساختماني در برخورد مستقيم قابليت افروزش فرآورده: قسمت چهارم - هاي آزمونروش–ساختماني 

  ) آزمون منبع تك شعله(شعله 

 –كاري حرارتي هاي عايقفرآورده –مصالح ساختماني : 1387سال  10950ندارد ملي ايران شماره استا 2-8

  هاويژگي –استايرن منبسط ساخته شده در كارخانه هاي پليفرآورده



  2

هاي ساختماني داراي پلي راهنماي عملكرد مصالح و سيستم: 1386سال  468-نشريه شماره گ 2-9

  مركز تحقيقات ساختمان و  مسكن –بر آتششده در برااستايرن منبسط
2-10 BS 6203: 2003, Guide to fire characteristics and fire performance of expanded 

polystyrene materials (EPS and XPS) used in building applications  

 

  بندي و تركيب هطبق       3

  ساختار     3-1

  :باشدصورت يكي از موارد زير هببايد هاي صفحه  ساختار 3-1-1

 بريده شدههاي منبسط  از دانه گيري شدهلبقااز يك بلوك اي كه صفحه برش خورده صفحه 1- 3-1-1

  .تشكيل شود

  .گيري شده استهاي منبسط قالب از دانهاي كه مستقالًصفحه شده گيري قالب صفحه  2- 3-1-1

گاه در دو لبه زيرين و پخي وك مادر كه داراي نشيمناي است بريده شده از بلقطعه بلوك سقفي 3-1-2

ها ابعاد آن توجه به ضخامت سقف و فاصله تيرچهگيرد و با در دو لبه فوقاني است كه بين دو تيرچه قرار مي

   .باشدمتغير مي

 نواعا جاندر بندي ماند براي قالبكه پس از اجرا در سقف باقي مي ماندگاراز بلوك سقفي به عنوان قالب 

ها در محاسبات مقاومت بلوك. شوداستفاده ميدرجا  ريزيبتندر چنين قالب زيرين شكل و هم Tهاي تير

با اين . شوندو مصالح پركننده محسوب مي ماندگارهاي تنها به عنوان قالب مقاومت سقف منظور نشده و

هاي ناشي از حمل و نقل متعارف و نيروهاي ناشي از عبور و مرور در ها بايد قادر به تحمل ضربهوجود بلوك

   .شوندها به دو شكل داراي شيار و بدون شيار در قسمت زيرين توليد مياين  بلوك. ريزي باشندزمان بتن

  

  نوع     3-2

  :شود بندي  هطبقنوع زير  چهاردر يكي از  1هاي مندرج در جدول  مطابق ويژگي منبسط بايد رناستاي پلي

- SD
  معموليبا كاركرد :  1

- HD
 با كاركرد باال:  2

- EHD
 باال بسيار با كاركرد:  3

- UHD
 با كاركرد ويژه:  4

  

  واكنش در برابر آتشبندي از نظر طبقه     3-3

  .در برابر آتش طبقه بندي شوند هاآن بايد بر اساس واكنش د شدهتوليسقفي هاي صفحات و بلوكانواع 

                                                
1- Standard Duty  
2 - High Duty 

3 - Extra High Duty 

4 - Ultra High Duty 
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به  Fو  E طبقهبه دو مورد آزمون واكنش در برابر آتش قرار گيرند  7-2بند استاندارد هنگامي كه بر اساس 

   :باشدشرح زير مي

ر آزمونه در مدت روي شعله دگيرد، اگر ميزان پيشثانيه در معرض آتش قرار مي 15آزمونه به مدت : Eطبقه 

  .است Eمتر باشد، طبقه ميلي 150ثانيه از آغاز آزمون، كمتر از  20

روي شعله در آزمونه در مدت گيرد، اگر ميزان پيشثانيه در معرض آتش قرار مي 15آزمونه به مدت : Fطبقه 

  .است Fمتر باشد، طبقه ميلي 150از  برابر يا بيشترثانيه از آغاز آزمون،  20

  .مراجعه شود 10- 2يا  9- 2بندهاي در اين خصوص به بيشتر  براي اطالعات - 1يادآوري

FRAاصطالح  -2يادآوري 
را كسب كرده  E طبقهاي كه فرآوردهگذاري ناممعموالً براي ) آتش كندكنندهماده افزودني ( 1

  .شود استفاده مياست 

بايد از نظر رفتار واكنش در برابر آتش، از نوع  اختمان در سمورد استفاده شده استايرن منبسطهاي پليفرآورده -3يادآوري

  .باشد Eداراي طبقه  6- 2بند طبق استاندارد بوده و ) شوخود خاموش(كندسوز شده 
  

  گذارينام   3-4

  .شود گذاري نام مناسب، نوع و طبقه بر اساس ساختاربايد پلي استايرن منبسط 

  : هاي متداول شاملمثال -يادآوري

  با كاركرد معمولي  -  خورده  صفحه برش

  E طبقه -با كاركرد باال  - گيري شده  صفحه قالب

  

  خواص فيزيكي     4

  :مطابقت داشته باشد 1ول در جدمندرج الزامات فيزيكي با توليد شده بايد  سقفي صفحه و بلوك  1- 4

                                                
1 - Flame Retardant Additive  



  4

  

  الزامات خواص فيزيكي -1جدول 

  روش آزمون
  نوع

  مشخصات فيزيكي
UHD  EHD  HD  SD  

kg/m)( اسمي چگالي 15 20 25 30  7118ملي ايران  استاندارد
3

 

 10%تنش فشـاري در  يا  مقاومتحداقل  70 100 150 200 7117ملي ايران  استاندارد

حـداقل   -) kPa(برحسـب   ،تغيير شـكل 

  تراز

براي مصارف مهندسـي عمـران، حـداقل     20 40 70 90  7117ملي ايران  استاندارد

تغييـر   1%ي در يـا تـنش فشـار    مقاومـت 

    )kPa(برحسب  ،شكل

  الـف جهـت  هرمقاومت خمشي در حداقل   115  150  200  250  7302ملي ايران  استاندارد

   )kPa(بر حسب 

ساعت  48تغييرات ابعادي بعد از حداكثر   5  5  5  5  10718استاندارد ملي ايران 

برحسـب   درجـه سلسـيوس   70در دماي 

   درصد

  ) درصد حجمي( جذب آب حداكثر   6  4  3  2  2315استاندارد ملي ايران 

  7271-4استاندارد ملي ايران 

 

ــر     Fو   Eطبقه  ــنش در براب ــر واك ــدي از نظ ــه بن طبق

  شعله رويپيش: بآتش

  .باشد 2-4هاي سقفي بايد مطابق بند الزامات مقاومت خمشي بلوك -الف

توضيح داده شده است فقـط بـراي كمـك بـه      7-2بند ارد شود در استاند اين آزمون آزمايشگاهي كه در مقياس كوچكي انجام مي  -ب

باشـد و   گيري اين مواد در هنگام استفاده نميناي شناسايي كامل خطر بالقوه آتشباشد و به مع استايرن مي شناخت ثبات محصوالت پلي

ساخته شده يا تركيب شده بـا   مقابل آتش براي محصوالت اين مواد در واكنشهمچنين تنها روش كاربردي براي شناسايي ميزان و نوع 

شـعله  ( 7-2بنـد  و  اسـتاندارد ملـي   ) شـعله آزمـون تـك  ( BS EN 13823 همراه با استاندارد 6-2بند استاندارد . باشدمواد ديگر نمي

  . رودبه كار مي Dتا  Bهاي هاي مورد درخواست بر اساس طبقهبراي ارزيابي فرآورده) ثانيه 30 كوچك اعمال شده به مدت

  

  هاي سقفيخمشي بلوك حداقل نيروي 2- 4

 200متر، در برابر بارهاي حين اجرا بايد برابر با  سانتي 50هاي توليدي با عرض  بلوك نيروي خمشيل حداق

متر در  سانتي 7اين بار بايد در نواري به عرض حداكثر   .متر طول بلوك باشد سانتي 30كيلوگرم به ازاي هر 

بديهي  .باشد متر سانتي 30بايد حداقل طول بلوك توليدي توپر . شود اعمال 1وسط بلوك مطابق شكل 

، الزماست، هر چه كه عرض بلوك افزايش يافته يا ارتفاع آن كاهش يابد، بلوك مورد نظر براي تحمل نيروي 

متر، از  سانتي 50هاي با عرض بيشتر از  مقاومت الزم براي بلوك. بايد از مقاومت باالتري برخوردار باشد

  :زير محاسبه شود معادله

50
200

d
×≥σ  

  :كه در آن
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σ  ؛مكيلوگربر حسب بلوك  نيروي خمشي  

d   متر سانتيبرحسب عرض بلوك.  

  
  

  اي از آرايش قابل قبول دستگاه براي آزمون مقاومت خمشي بلوك نمونه -1شكل 

  

  يابعاد هايابعاد و رواداري    5

مطابق بايد بودن محصوالت توليدي در كارخانه  تختبودن و  گونيا ت،، ضخامعرض ،ابعاد شامل طول 5-1

  .شود گيرياندازه ،گيري در آن قيد شده هاي آزمون و اندازهكه جزئيات روش 8-2بند استاندارد 

  . در دسترس استابعاد تري از بزرگدامنه  اگرچه ،شده است آورده بابعاد ترجيحي براي صفحات در پيوست  -يادآوري

  .باشد  2مطابق جدول بايد براي صفحات توليدي  يهاي ابعاد رواداري  5-2

  

  

  ادامه -2جدول 

  رواداري  ابعاد

 ±5/0%   طول يا عرض

  ضخامت

T0 ندارد  

T1  %5/0±  

T2  %3/0±  

T3  %2/0±  

  گونيا بودن
S0 ندارد  

S1  5± مترميلي 1000متر در ميلي  

 داري ابعادارو -2جدول 
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  ادامه -2جدول 

  رواداري  ابعاد

  مسطح بودن

P0 ندارد  

P1 30± مترميلي 1000متر در ليمي  

P2  15± مترميلي 1000متر در ميلي  

P3 10± مترميلي 1000متر در ميلي  

P4  5± مترميلي 1000متر در ميلي  

  

  .باشد  3مطابق جدول بايد توليدي  هاي سقفيبلوكبراي  يهاي ابعاد رواداري   5-3

  

  داري ابعادارو -3جدول 

  رواداري  ابعاد

  متر طول اسميميلي 1000متر در ميلي ±5ر حداكث  طول 

  متر عرض اسميميلي 1000متر در ميلي ±3حداكثر   عرض

  متر نسبت به ضخامت اسميميلي ±5حداكثر   ضخامت

  گونيا بودن
متـر طـول يـا    ميلـي  1000متـر در  ميلي ±5حداكثر 

  متر در راستاي ضخامتميلي ±3عرض و 

  

 50متر و پخي در دو لبه فوقاني بايد به ارتفاع ميلي )27 ±2(بايد ) گاهنشيمن(گاه بلوك عرض تكيه   5-4

  .متر باشدميلي 50و قاعده متر ميلي

  

  

  ويژگي ظاهري   6

 استايرنيپل هايدانه بين و باشد صاف نسبتاً بايد بلوك سطح باشند پارچهيك و سالم ظاهر داراي بايد هابلوك 

 .اشدب نداشته وجود ظاهري مشخص فاصله

  

  گذارينشانه    7

  :هاي توليدي كارخانه حك يا چاپ يا برچسب شودبايد بر روي تمام صفحات و بلوك زيرموارد 

  ؛توليدكنندهيا عالمت تجاري نام  -

  تاريخ توليد؛ -

   ؛)2-3طبق بند (نوع  -

  ؛)3-3طبق بند (طبقه واكنش در مقابل آتش  -

  ؛ابعاد اسمي -
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  .دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استانداردعالمت استاندارد درصورت  -

اي كه امكان پاك شدن گونهبه نحو تثبيت شده صورت گيرد، به كار بايددر صورت استفاده از چاپ يا برچسب اين -يادآوري

  .يا جداشدن در حين نقل و انتقال وجود نداشته باشد

  

  بردارينمونه    7

. و به طور تصادفي انجام پذيرد 4صدور از كارخانه بايد طبق جدول هاي قابل بلوك صفحات و برداري ازنمونه

  . برداري شودها و مشخصات يكسان نمونههاي داراي ويژگيبايد دقت شود از فرآورده

  مقدار نمونه -4جدول 

  ميزان توليد 

  عددبه 

  تعداد نمونه 

  عددبه 

  6  300تا 

  10  600تا  300از 

  15  1000تا  600از 

   باال به ازاي هر  به 1000از 

  عدد  500

  عدد اضافه شود 15عدد به  5
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  پيوست الف

  )اطالعاتي(

  گيريخواص آتش

اصوالً براي نشان دادن ثبات محصوالت شامل  ،شرح داده شده 7- 2بند روش آزموني كه در استاندارد 

ها يا بهينه  ت ميزان افزودنياستفاده از اين استاندارد كفاي ،باشد استايرن منبسط مي پلي هايو بلوك صفحات

كند تحت هيچ شرايطي نبايد عكس  سازها را در مقابله با گسترش آتش مطابق با اين روش آزمون تعيين مي

آزمايشگاهي كه در شرايط ( آزمون نتايج اينتنها استايرن در مقابل آتش را به استناد  العمل محصوالت پلي

  .كردمقايسه  ،با شرايط واقعي حريق) دست آمده استهب

يا راهنماي  10-2بند  در مقابل آتش در استاندارد EPSاطالعات بيشتر بر روي عملكرد و خصوصيات دو نوع 

آمده ) 9-2بند (هاي ساختماني داراي پلي استايرن منبسط شده در برابر آتش انهماكرد مصالح و سعمل

  10-2يا بند 9- 2بند استاندارد  ست كه درمطابق اصولي ا 10-2بنديا  9-2بند اطالعات داده شده در . است

خوب  رفتاركرد در مقابل آتش داراي هايي است كه از لحاظ عمل مثال از ساختمانتوصيه شده و شامل 

  .باشند مي

  

  



  9

  ب پيوست

  )اطالعاتي(

  ابعاد ترجيحي صفحات توليدي 

  :باشند صفحات موجود توليدي داراي ابعاد ترجيحي زير مي

  متر ميلي 2440متر يا  ميلي 2400متر،  ميلي 1220متر،  ليمي 1200طول  - الف

  متر ميلي 1220، متر  ميلي 1200، متر  ميلي 610، متر  ميلي 600: عرض  -ب

  متر ميلي 600، متر  ميلي 200، متر  ميلي 100، متر  ميلي 50: متضخا -ج

متر  ميلي 1220مم ضخامت متر و ماكزي ميلي 1220متر، ماكزيمم عرض  ميلي 7320ماكزيمم طول صفحات 

  .است
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  پ پيوست

  )اطالعاتي(

  استايرن منبسط شده هاي سقفي پليراهنمايي در خصوص استفاده از بلوك

 با احتمالي حريق هرگونه مستقيم برخورد از جلوگيري و استايرن پلي سقفي بلوك از حفاظت براي  1- پ

و  متصل هاتيرچه و تيرها به بايد پوشش . شود ظتمحاف مناسب پوشش وسيله به سقف زير تا است بلوك الزم

از  استفاده بدون بلوك روي بر كاري مستقيم گچ مانند ( استايرن پلي بلوك به مستقيم اتصال. شود مهار

 :باشندمي زير شرح به پذيرش مورد هايپوشش انواع .نيست قبول قابل تنهايي به ) مكانيكي اتصاالت

 ضخامت به گچي تخته يا ورميكوليت – گچ يا پرليت – گچ پايه محافظ هايپوشش يا گچ پوشش 1- 1- پ

 .باشد شده مهار ايسازه سقف به بلوك از مستقل و مناسب نحو به كه مترسانتي 5/1 حداقل

و  تنهايي به) شيار انواع داراي يا معمولي از اعم (هندسي شكل هر با بلوك به اندود مستقيم اتصال  2- پ

به  شده مهار مكانيكي اتصاالت از بايد ضرورتاً و نبوده مجاز وجه هيچ به مكانيكي اتصاالت از استفاده بدون

گونه  هر ارائه از هستند موظف توليدكنندگان بنابراين .شود استفاده )راپيتس سامانه نظير( ها تيرچه و تيرها

 .نمايند اريخودد ، باشد موضوع اين با مغاير كه كنندگان مصرف به كتبي يا شفاهي اطالعات

واحدهاي  يا مسكوني هايآپارتمان بين ديوار مانند (مستقل واحدهاي بين ديوارهاي كه جاييآن از  3- پ

از  بايد ديوارها اين. باشند آتش برابر در مقاومت داراي بايد ساختمان هر در )غيره و مستقل اداري ، تجاري

به  يا ،باشند داشته امتداد) بتن يا تيرچه زير يعني (ايسازه سقف تا و كرده عبور استايرنپلي هايبلوك اليه

دو  بين قسمت اين در استايرن پلي هايبلوك كه ايگونه به شود استفاده بندحريق مصالح از مناسب طور

ديوار  وسيله به كه فضايي دو بين احتمالي حريق گونه هر گسترش از و باشند نداشته پيوستگي مجاور فضاي

 .شود جلوگيري ، اند شده جدا ديگريك از آتش برابر در مقاوم

 كارگاه محل در شده منبسط استايرن پلي هايبلوك : ساختماني كارگاه در هابلوك كردن انبار   4- پ

 شوند دارينگه )العاشت ابلق هايزباله يا هاحالل ، هارنگ نظير( اشتعال قابل مواد گونه هر از دور ساختماني به

- جوش از ناشي هايجرقه يا داغ هايبراده تماس يا ريزش احتمال از كه باشد ايگونه به يدبا داريمحل نگه

 حتي هابلوك اصلي انبار محل .شود گيريپيش ساختماني كارگاه در هابلوك با ديگر داغ ءشي هرگونه كاري يا

اصلي  انبار محل به احتمالي حريق يا شعله گونهره سرايت از تا باشد ساختماني عمليات محل از دور االمكان به

 .شود جلوگيري
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 صورت در . شود خودداري مكعب متر 60 از بيش حجم به هابلوك كردن انبار از كه شودمي توصيه   5- پ

 تقسيم مكعب متر 60 حداكثر حجم با هايقسمت به هابلوك ، مكعب متر 60 از بيش مقادير كردن به انبار نياز

 .باشد داشته وجود فاصله متر 20 لحداق قسمت دو هر و بين شده

در  سيگار استعمال عدم نيز و شعله هرگونه از استفاده عدم به نسبت بايد كاركنان و كارگران كليه  6- پ

محل  مجاورت در ممنوع دخانيات استعمال تابلوي از استفاده و شوند توجيه هابلوك دارينگه محل مجاورت

بيني پيش هابلوك دارينگه محل نزديكي در نيز نشانيآتش كپسول يتعداد .است الزامي هابلوك دارينگه

 .شود
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  به نام خدا

 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
اي اسـتاندارده  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   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . 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 ندارداستا 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  سپـ  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 نوشته 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  بـه عنـوان   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 استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما 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 با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

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 سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال 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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  استاندارداصالحيه كميسيون 

  هاويژگي -استايرن منبسط شوندههاي پليها و صفحات ساخته شده از دانهبلوك «
  »)1اصالحيه شماره ( 

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  حميد ، سامانيان
  )سراميك -مهندسي مواد  كارشناس ارشد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

   :دبير
  سيد عليرضا، مجتبوي

  )سراميك -مهندسي مواد  كارشناس(
  

هاي اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد
   صنايع غيرفلزي

  )رتيب حروف الفبااسامي به ت: (اعضاء
  ارشد، بهمن

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  اسفنجاني، شهيمه
  )كارشناس ارشد شيمي تجزيه(
  

  اميني، افشين
   )صنايعمهندسي  كارشناس ارشد(
  

  باي، هوشنگ
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  بني عقيل، نوري سعيد
  )كارشناس جامعه شناسي(
  

  
  شرقياداره كل استاندارد استان آذربايجان

  
  

  شركت توليدي فوم تهران
  
  

  دانشگاه صنعتي شريف
  
  

  استايرن استان گلستانانجمن صنفي پلي
  
  

  استايرن استان گلستانانجمن صنفي پلي

  سيد علي، جعفري ايوري
  )مهندسي عمران كارشناس(
  

  محمد مهدي، خورشيدزاده حقيقي
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  رحمتي، عليرضا

  اداره كل استاندارد استان گلستان
  
  

  اداره كل استاندارد استان كرمان
  
  

  شركت پاكدشت بتن



 د 

 

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  رضايي، محمد جعفر

  )ديپلم برق( 
  

  پور، حمزهسعادت
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  سياوش، محمد
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  شهيدي، داوود
  )كارشناس شيمي(
  

  علي، زادهصادق
  )عمرانمهندسي كارشناس (
  

  عباسي رزگله ، محمدحسين
  )اميكسر -مهندسي مواد  كارشناس(
  

  فرشاد، فرناز
  )كارشناس شيمي(
  

  كشاورز، محمد
  )كارشناس ارشد شيمي(
  

  محمد حسين، گلبخش
  )عمرانمهندسي كارشناس (
  

  نوبهار، بابك
  )عمرانمهندسي كارشناس (
  

  يزداني، ژيال
  )كارشناس ارشد شيمي تجزيه(
  
  

  
  واحد توليدي رضايي

  
  

  اداره كل استاندارد استان اصفهان
  
  

  اداره كل استاندارد استان گيالن
  
  

اداره كل نظارت بر اجراي استانداردهاي 
  صنايع غيرفلزي 

  
  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  

اداره كل نظارت بر اجراي استانداردهاي 
  صنايع غيرفلزي 

  
  ندارد استان تهراناداره كل استا

  
  

هاي اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد
   صنايع غيرفلزي

  
  اداره كل استاندارد استان يزد

  
  
  

  شركت توليدي پايكار بنيان پانل

  
  
  

  كردستاناداره كل استاندارد استان 
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  گفتارپيش
ها و صفحات ساخته بلوك« با عنوان 1387سال 11108ي اين اصالحيه مربوط به استاندارد ملي ايران شماره

سازمان ملي استاندارد  است، كه بنا به ضرورت توسط »هاويژگي -استايرن منبسط شوندههاي پليشده از دانه
 اسـتاندارد  ملي كميتة اجالس سيصدو نودونهميندر و شده تدوين و تهيه ربوطم فني هايكميسيون در ايران

 ،اسـت  گرفتـه  قـرار  تصـويب  مورد 17/11/1391 مورخ مانيهاي ساختمهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده
 ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

 1391سـال  : 11108 شـماره  ايـران  ملـي  استاندارد اصالحيه شماره يك عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب

  .شودمنتشر مي
  :ي اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استخذي كه براي تهيهĤبع و مامن
  
بلوك  -شده در سيستم سقف تيرچه هاي سقفي پلي استايرن منبسطضوابط فني براي استفاده از بلوك - 1

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
 -هاي تيرچه بلوكف در سقفهاي سقفي مورد مصربلوك: 1385، سال 2909-2استاندارد ملي شماره  - 2

  های آزمونها و روشويژگي
3- BS-3837-1:2004, Expanded polystyrene boards. Boards and blocks manufactured from 
expandable beads. Requirements and test methods 

4- ISO-4898 :2010, Rigid cellular plastics - Thermal insulation products for buildings - 
Specifications 
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 هاويژگي -استايرن منبسط شوندههاي پليها و صفحات ساخته شده از دانهبلوك
  )1اصالحيه شماره (

  :كندبه صورت زير تغيير مي» هدف و دامنه كاربرد«پارگراف اول بند  -1
استايرن هاي پلياز دانه ها و صفحات ساخته شدهبلوك هايهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي«

  ».هاي حرارتي، استعايقمصارف غير از براي استفاده در ساختمان و كارهاي عمراني به منبسط شونده

 :شودمي 2315استاندارد زير جايگزين استاندارد ملي ، 2-2در بند  -2

2-2 ASTM D2842:2012, Standard Test Method for Water Absorption of  Rigid 
 Cellular Plastics 

  .كندتغيير مي »12«به  »15«از  چگالي، 1ستون دوم جدول  1در رديف  -3

  
تغيير » ASTM D2842« به » 2315استانداردملي ايران « روش آزمون جذب آب از ، 1در جدول - 4

 .كندمي

- تغيير مي» Eقه بط«به»  FوE طبقه «بندي از نظر واكنش در برابر آتش ازالزام طبقه، 1در جدول  - 5

 .دكن

  
 :كندبصورت زير تغيير مي  2-4بند پاراگراف كل  -6

- كيلوگرم 200  متر طول ، بايدسانتي 30هاي سقفي با هر عرضي به ازاي هر حداقل نيروي خمشي بلوك«

متر  در وسط  بلوك مطابق سانتي7ار بايد در نواري به عرض اين ب. باشد وهمچنين مطابق رابطه زير  نيرو
  ».اعمال شود 1شكل 

  
 .كندتغيير مي»  مترميلي 500«به » مترميلي 1000«در ستون رواداري براي عرض ، 3ر جدول د -7

 
 :كندبه صورت زير تغيير مي 4-5بند   -8

-ميلي 50متر و پخي در دو لبه فوقاني بايد به ارتفاع حداقل ميلي) 28±2(بايد ) گاهنشيمن(گاه بلوكتكيه«

  ».متر باشدميلي 50متر و قاعده حداقل 
  

  :كندصورت زير تغيير ميبه 7خط اول بند  -9
حك /چاپ/نشدني، ممهورصورت پاكهاي توليدي كارخانه بهموارد زير بايد ير روي تمام صفحات و بلوك« 

  »:شود


	11108
	a-11108

