
 شده استايرن منبسط  سقفي پلييها ستفاده از بلوكبراي ا فنيضوابط 
 بلوك ـ در سيستم سقف تيرچه 

 
در ، )شود هاي يونوليت و پالستوفوم نيز شناخته مي كه با نام( 1شده استايرن منبسط ي سقفي از نوع پليها بلوك

هاي ابعادي،  ني در برابر آتش، رواداريد داشت كه مواردي از قبيل ايمنقبول خواه صورتي عملكرد مناسب و قابل
بنابراين الزم است تا مشخصات . مقاومت مصالح، شكل هندسي و روش اجرايي مناسب در آن رعايت گردد

 . شود استفادههاي صحيح  محافظت و ها روشبلوك توليدي با ضوابط زير انطباق داشته و در اجرا نيز از 
 ساختماني سيستمهر مانند  عالوه بر تطابق با اين ضوابط، ه بايدشد بديهي است كه سيستم سقف تمام :توجه

 ضوابط و كليهبه طور كامل با مقررات ملي ساختمان و ديگري از طرح و اجراي مناسب برخوردار بوده و 
 .  ايدمطابقت نممرتبط هاي مصوب  نامه آئين

 

 الزامات ايمني در برابر آتش ـ1
، داراي گواهينامه فني از مركز استايرن منبسط شده پلي) شو خودخاموش( تنها استفاده از انواع كندسوزشده •

ي داراي ها بلوك .استممنوع   غيركندسوزانواع  استفاده ازبوده و مجاز تحقيقات ساختمان و مسكن، 
گواهينامه فني مركز بايد داراي مهر كارخانه باشند، بنابراين مهندسين ناظر براي اطمينان از اين موضوع 

 را كنترل ها بلوكوانند فاكتور خريد، كپي گواهينامه فني توليدكننده و وجود مهر كارخانه روي تمام ت مي
 .نمايند

 حريق احتمالي با بلوك  هرگونهاستايرن و جلوگيري از برخورد مستقيم پليسقفي  حفاظت از بلوك براي •
قابل قبول هاي زير   پوششه، به عنوان نمون. الزم است تا زيرسقف به وسيله پوشش مناسب محافظت شود

 5/1به ضخامت حداقل ي گچ پايه كننده در برابر آتش با تهاي محافظ  گچ يا پوششاندود«: است
 الزم به تأكيد است كه .»باشدي مهار شده ا متر كه به نحو مناسب و مستقل از بلوك به سقف سازه سانتي

نهايي و بدون تبه ) معمولي يا داراي انواع شياراعم از ( اندود به بلوك با هر شكل هندسي مستقيماتصال 
بايد از اتصاالت مكانيكي مهار شده به باشد، بلكه  نمياستفاده از اتصاالت مكانيكي به هيچ وجه مجاز 

به منظور آشنايي بيشتر مهندسين محترم، يك نمونه . استفاده شود) نظير سيستم رابيتس(ها  تيرها و تيرچه
 . آورده شده است1ول در شكل جزئيات اجرايي قابل قب

 

                                                 
1 .  Expanded Polystyrene 



 
 استايرن قبول براي اجراي اندود زير بلوك سقفي پلي  يك نمونه جزئيات اجرايي قابلـ1شكل 

 )متر باشد  سانتي15ها براي اتصال رابيتس به تيرچه،  حداكثر فواصل مفتول(
 

كوني يا واحدهاي تجاري، هاي مس مانند ديوار بين آپارتمان(از آنجايي كه ديوارهاي بين واحدهاي مستقل  •
ها بايد   در اين محلدر هر ساختمان  بايد داراي مقاومت در برابر آتش باشند،) اداري مستقل و غيره

امتداد داشته ) يعني زير تيرچه يا بتن(اي  ديوارها تا زير سقف سازهاستايرن قطع شده و  ي پليها بلوك
استايرن در  اين  ي پليها بلوكاي كه  ه شود، به گونهبند استفاد باشند يا به طور مناسب از مصالح حريق

 بين دو فضاي مجاور پيوستگي نداشته باشند و از گسترش هرگونه حريق احتمالي بين دو ها قسمت
 به عنوان راهنمايي، .اند، جلوگيري گردد فضايي كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا شده

 :تواند به دو روش زير صورت گيرد ها مي استايرن در اين قسمت  و حذف پليالزم به ذكر است كه برش
 بندي مورد نياز براي سقف ريزي و پيش از رابيتس پس از بتن 
 ريزي بندي سقف، پيش از بتن در نظر گرفتن تمهيداتي در قالب 

ارگاه ساختماني به استايرن منبسط شده در محل ك ي پليها بلوك:  در كارگاه ساختمانيها بلوكانباركردن  •
محل . داري شوند نگه) هاي قابل اشتعال ها يا زباله ها، حالل نظير رنگ(اشتعال  دور از هر گونه مواد قابل

هاي ناشي از جوشكاري  هاي داغ يا جرقه اي باشد كه از احتمال ريزش يا تماس براده گونه داري بايد به نگه
 ها بلوكمحل انبار اصلي . اه ساختماني پيشگيري شود در كارگها بلوكيا هرگونه شيء داغ ديگر با 

االمكان به دور از محل عمليات ساختماني باشد تا از سرايت هرگونه شعله يا حريق احتمالي به محل  حتي
 .انبار اصلي جلوگيري شود

  مترمكعب خودداري60به حجم بيش از در كارگاه ساختماني  ها بلوكاز انبار كردن گردد كه  توصيه مي •
هاي با حجم حداكثر   به قسمتها بلوك مترمكعب، 60 انبار كردن مقادير بيش از  نياز بهدر صورت. شود
 . متر فاصله وجود داشته باشد20 مترمكعب تقسيم شده و بين هر دو قسمت حداقل 60

 مجاورت عدم استعمال سيگار درنيز كليه كارگران و كاركنان بايد نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و  •
استفاده از تابلوي استعمال دخانيات ممنوع در مجاورت محل  و  توجيه شوندها بلوكداري  محل نگه

 ها بلوكداري  نزديكي محل نگه  در نيزنشاني تعدادي كپسول آتش.  الزامي استها بلوكداري  نگه
 .شودبيني  پيش



 

 مكانيكيالزامات  ـ2
 30 كيلوگرم به ازاي هر 200ارهاي حين اجرا بايد برابر با ي توليدي در برابر بها بلوكحداقل مقاومت  •

متر در وسط بلوك اعمال   سانتي7اين بار بايد در نواري به عرض حداكثر . متر طول بلوك باشد سانتي
 .شود

هاي موجود در مواد اوليه و فرآيند توليد، چگالي دقيقي  كه به علت تفاوتداده است  نشان ها آزمايش :وجهت
، به با اين وجود به عنوان يك راهنماي كلي. توان مشخص كرد ب مقاومت مذكور در فوق نميبراي كس

متر با   سانتي25 و ارتفاع 50ي با عرض ها بلوكرود كه در صورت توليد مناسب،  انتظار ميعنوان مثال 
يكسان از ضمناً با فرض شرايط .  كسب شودنيازمقاومت مورد مكعب كيلوگرم برمتر )14ـ13(حدود  چگالي

نظر مواد اوليه، فرآيند توليد و ضخامت بلوك، هر چه كه عرض بلوك افزايش يافته يا ارتفاع آن كاهش يابد، 
 .به چگالي بيشتري براي كسب مقاومت الزم نياز خواهد بود

در پي در حين اجرا متر ممكن است خطر شكست بلوك را   سانتي30ي با طول كمتر از ها بلوكاستفاده از  •
. ي با طول كمتر خودداري نمايندها بلوككار بردن  شود از به كنندگان توصيه مي لذا به مصرف. ه باشدداشت

 .كنندگان ممنوع است متر به مصرف  سانتي30ي به طول كمتر از ها بلوكهمچنين هرگونه توليد و يا ارائه 
 كوچكتر از يك بلوك برش آن به قطعات(ي توخالي با طول كمتر از بلوك كامل ها بلوكاستفاده از  •

 .ممنوع است) كامل
ي داراي حفره كه در ابتدا و انتهاي دهانه يا در مجاورت پلهاي اصلي يا در مجاورت تيرهاي ها بلوكبراي  •

گيرند، به منظور  ها وجود داشته باشد، قرار مي عرضي و يا در هر محلي كه امكان ورود بتن به داخل حفره
 بلوك به وسيله هاي جلوگيري از سنگين شدن سقف و هدر رفتن بتن بايد تمهيدات الزم براي بستن حفره

هاي مناسب به نحو مطمئن به عمل آيد تا از ورود بتن به داخل آن جلوگيري شود و  ها يا پركننده درپوش
 .ي توپر استفاده شودها بلوكها از  يا اصوالً در اين قسمت

 

  الزامات ابعادي-3
افزايش عرض لبة   از آن جايي كه.متر باشد  ميلي27±2 در محل قاعده بايد ها بلوكنشيمن  ةعرض لب •

 سبب كاهش عرض موثر جان تيرچه )ي سفالي و بتنيها بلوكدر مقايسه با  (ها بلوكنشيمن اين نوع 
 14شود عرض فوندولة تيرچه در هنگام ساخت حداقل برابر   لذا براي جبران آن توصيه مي،گردد بتني مي

 .سانتيمتر درنظر گرفته شود
متر به منظور تسهيل در عبور بتن به داخل   سانتي5 و قاعده 5ع لبه فوقاني به ارتفارعايت پخي در دو  •

 .شود توصيه ميها  هچتير
 :حداكثر رواداري طول، عرض و ضخامت بلوك از مقدار اسمي اعالم شده، به شرح زير باشد •



  ±3متر به ازاي هر متر طول اسمي بلوك و عرض بلوك حداكثر    ميلي±5طول بلوك در هر نقطه حداكثر 
گيري شده از بلوك  ضخامت هيچ نقطة اندازه .تفاوت داشته باشندتواند  ميمتر با عرض اسمي بلوك  ميلي

 .متر با مقدار اسمي تفاوت داشته باشد  ميلي±5نبايد بيش از 
رواداري مجاز براي . دنبايد گونيا باش) هاي فوقاني هاي پخي در لبه به غير از محل (ها بلوكهاي  كليه لبه •

متر طول يا   ميلي1000متر به ازاي هر   ميلي±5هاي طولي و عرضي حداكثر  ونيا بودن لبهانحراف از گ
 . باشد ميمتر   ميلي±3حداكثر انحراف از گونيا بودن لبه ضخامت . باشد ميعرض نمونه 

 

 مشخصات ظاهري ـ4
هاي  ين دانهسطح بلوك بايد نسبتاً صاف باشد و ب.  بايد داراي ظاهر سالم و يكپارچه باشندها بلوك •

 .له مشخص ظاهري وجود نداشته باشداستايرن فاص پلي
هاي طول، عرض   و اندازهحداقل چگالي، نام توليد كننده، كندسوز بودن محصولتاريخ توليد،  است تا الزم •

در صورت استفاده  .ي توليدي كارخانه حك يا چاپ يا برچسب شودها بلوك بر روي تمام و ضخامت بلوك
اي كه امكان پاك شدن يا  شده صورت گيرد، به گونه سب، اين كار بايد به نحو تثبيتاز چاپ يا برچ

 . افراد وجود نداشته باشدبرآمدن ساده در حين نقل و انتقال يا سوءاستفاده توسط



 3Dضوابط ايمني در برابر آتش براي ديوارهاي 
 

رعايت ، از نظر ايمني در برابر آتش، 3Dاي شود، بايد براي توليد و اجراي ديواره ضوابطي كه در زير ارائه مي
هاي مصوب  نامه مقررات ملي ساختمان و آئينرعايت كامل عالوه بر تطابق با اين ضوابط، بديهي است كه  .شود

 .باشد ضروري ميمرتبط 
 باشد) شو خود خاموش(بايد از نوع كندسوز شده مورد استفاده،  منبسطاستايرن  پلي •

بايد از هميشه فقط معمولي در ساختمان مجاز نيست و حتماً شده   منبسطاستايرن ز پلياصوالً استفاده ا: توجه
 .شو استفاده شود نوع خود خاموش

 .هاي مصوب بايد تأمين شود نامه مقاومت ديوار در برابر آتش مطابق با الزامات مقررات ملي و آيين •
سوختن با  د و حتماً بايد به وسيله مصالح غيرقابلاستايرن بين واحدهاي مستقل نبايد امتداد داشته باش اليه پلي •

 .مقاومت كافي در برابر آتش قطع شود
از جمله هرگونه . سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشته باشد /استايرن بايد در محل سيستم كف اليه پلي •

ر آنها بايد در محل هاي پلكان، آسانسور و نظاي استايرن در ديوارهاي خارجي، شفت امتداد عمودي اليه پلي
 .سقف قطع شود /كف

مثالً براي عبور (چنانچه هرگونه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شود  •
اي كه درجه مقاومت در برابر آتش ديوار  بندي شود، به گونه گشودگي بايد به نحو مناسب، آتش) تأسيسات

 .شده در برابر آتش كماكان محافظت شود استايرن منبسط يكاهش نيافته و ضمناً اليه پل



 )ICF (هاي عايق ماندگار هاي كلي براي ديوارهاي بتني داراي قالب ضوابط و توصيه
 از نظر ايمني در برابر آتش

ها وجود دارد، برخي ضوابط اختصاصي براي هر يك از اين  از آن جايي كه انواع مختلفي از اين سيستم
در عين حال ضوابط كلي كه براي تمام اين . م است كه ارائه تمام آنها در اين جا ميسر نيستمحصوالت حاك

 :شود صادق است، در زير ذكر مي) از نظر ايمني در برابر آتش(ها  سيستم
 .باشد) شو خود خاموش(استايرن بايد از نوع كندسوز  پلي •
 

در ساختمان مجاز نيست و حتماً هميشه فقط بايد از نوع خود شده معمولي  استايرن منبسط اصوالً استفاده از پلي: توجه
 .شو استفاده شود خاموش

 
توان از  به عنوان مثال، مي. استايرن به وسيله پوشش مانع حرارتي مناسب صورت گيرد محافظت از بلوك پلي •

باال معادل آن متر يا ساير مصالح كه از نظر مقاومت در برابر دماي  ميلي13يك اندود يا تخته گچي حدود 
 .باشد، استفاده نمود

استايرن به تنهايي قابل  كننده بايد داراي اتصال مكانيكي به سازه باشد و چسباندن آن به پلي پوشش محافظت •
 .قبول نيست

كننده به ديوار، از  هاي پالستيكي استفاده شده و اتصال پوشش محافظت ، چنانچه از رابطICFدر ديوارهاي  •
عمدتاً (هاي زيادي از نظر تعداد طبقات و مساحت زير اشغال وجود دارد   باشد، محدوديتها طريق اين رابط

 ). طبقه مجاز است2حداكثر تا 
، بايد مطابق با الزامات مقررات ملي و )كه وابسته به نوع و جزئيات ديوار است(مقاومت سيستم در برابر آتش  •

 .هاي مصوب تأمين شود نامه آيين
ين واحدهاي مستقل نبايد امتداد داشته باشد و حتماً بايد به وسيله مصالح غير قابل سوختن استايرن ب اليه پلي •

 .با مقاومت كافي در برابر آتش قطع شود
از جمله هرگونه . سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشته باشد/استايرن بايد در محل سيستم كف اليه پلي •

هاي پلكان، آسانسور و نظاير آنها بايد در محل  اي خارجي، شفتاستايرن در ديواره امتداد عمودي اليه پلي
 .سقف قطع شود/كف

مثالً براي عبور (چنانچه هرگونه سوراخ يا گشودگي در ديوارهاي با مقاومت الزامي در برابر آتش ايجاد شود  •
ر آتش ديوار اي كه درجه مقاومت در براب بندي شود، به گونه ، گشودگي بايد به نحو مناسب، آتش)تأسيسات

 .شده در برابر آتش كماكان محافظت شود استايرن منبسط كاهش نيافته و ضمناً اليه پلي
 .كليه مقررات ساختماني و مقررات محافظت در برابر آتش بايد رعايت شود •
 


