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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير  نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي،
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  گردد. صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ي ديگر از قبيل آيينـدارك فنـدر كنار مقررات ملّي ساختمان، م و ور ماـدر كش     
ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ماني، استانداردها و آيينساخت

يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي
  حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند.

سازد، الزامي بودن، اختصاري  ي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز ميآنچه مقررات ملّ     
بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 

گفته  هاي پيش باشد تا از اين طريق نيل به هدف ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي
  ممكن گردد.

نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه قت مقررات ملّي ساختمان،در حقي     
گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و

  تدوين شده است. تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  وزارتخانهاين      

مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 
شوراي تدوين مقررات ملّي «به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان 

عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي  با» ساختمان
حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه

را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات ملّي ساختمان » هاي تخصصي كميته«
  جود آورده است.زير نظر شورا به و

 پ



هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
داراي نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع  پيش

و كاربردي، هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي  نظير سازمان صالحيت
 و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه ها و تشكل انجمن

  نمايند. هاي سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال ميشهرداري
تصويب اكثريت  متن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و     

جامعه  هاي اجرائي ودستگاه ها وبه شهرداري رسيده واينجانب راي مذكور، به تأييد اعضاي شو
  مهندسي كشور ابالغ گرديده است.

با  از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هر مبحث و كسب  هاي تخصصي مربوط به تشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته

بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد  داراي صالحيتنظران و مراجع  نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور  طور كه منظور نظر قانون و اين مجموعه را همان

  قرار دهد.
صومعلو، معاون محترم وزير در  بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آقاي مهندس ابوالفضل     

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  نمايم.      اند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  عباس احمد آخوندي

  و شهرسازي راهوزير 
  
  

 ت



  مقدمه
  

اهدافي از جمله ايمني، سالمت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد در كشورهاي مختلف به منظور نيل به 
اند،  و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتي را در بخشهاي مختلف فعاليتهاي ساختماني مدنظر قرار داده

 توان يافت كه با تدوين قوانين عمومي يا اختصاصي، به نحوي كه در دنياي امروز كمترين كشوري را مي
  ني را تحت نظم در نياورده باشد. هاي ساختمافعاليت

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  33در كشور ما نيز وزارت راه و شهرسازي در اجراي ماده     
تدوين و بازنگري مباحث مقررات ملّي ساختمان را با رويكرد توجه به شرايط اقليمي و اجرايي كشور و 

  ر داده است. اقتصادي و معيشتي مردم در دستور كار خود قرا
تاكنون بر تدوين و بازنگري مباحث مقررات ملّي  1387هاي انجام شده از سال  ريزي در برنامه    

مهندسي روز دنيا و  - اندركاران ساخت و ساز با علوم فني ساختمان با هدف آشنايي و هماهنگي دست
سازي و ارائه  دف شفافاي شده است. همچنين با ه با هدف ارتقاء كيفيت ساخت و سازها توجه ويژه

توضيحات مفهومي درخصوص مباحث مذكور، تهيه راهنماهاي مربوطه نيز به جد، در دستور كار دفتر 
  مقررات ملّي ساختمان قرار گرفته است. 

 دار كنترل ساخت و ساز در شهرهاها بعنوان دستگاه مسئول عهدهآنچه مسلم است شهرداري    
 هايبايست با همكاري سازمانررات ملّي ساختمان بر عهده دارند كه ميمهمترين وظيفه را در رعايت مق

هاي نظام مهندسي ساختمان و سازمان ملّي استاندارد ايران و همچنين با استفاده از كمك تشكل
هاي باالدستي هاي نوين ساخت و حفاظت از طرحاي نسبت به ترغيب و تشويق استفاده از روشحرفه

  قدام كنند.شهري در اين خصوص ا
هاي وزير محترم راه و شهرسازي، اعضاي محترم شوراي دانم در اينخصوص از حمايتالزم مي    

هاي تخصصي مزبور و همكارانم در دفتر مقررات ملّي ساختمان تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته
تشكر نمايم و از همه كه تالش آنها منتج به تهيه و ابالغ اين مبحث گرديده است، صميمانه تقدير و 

عالقمندان و مهندسان و مرتبطين با حوزه ساخت و ساز تقاضا كنم كه هرگونه ايراد و اصالحي را كه 
  دانند به اين دفتر ارسال نمايند.نياز مي

  غالمرضا هوائي
  مدير كل مقررات ملّي ساختمان

 ث





  مقررات ملّي ساختمان پنجمكنندگان مبحث  تدوينهيأت 
  (بر اساس حروف الفبا)

  الف) شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان
 عضو دكتر محمدعلي اخوان بهابادي  
 عضو مهندس محمدرضا اسماعيلي  
  عضو اباذر اصغريدكتر  
  عضو زادهشهريار افنديدكتر  
  عضو محمدحسن بازياردكتر  
 عضو دكتر منوچهر بهرويان  
 عضو زادهاصغر جاللمهندس علي  
 عضو دكتر عليرضا رهايي  
 عضو دكتر اسفنديار زبردست  
 رئيس مهندس ابوالفضل صومعلو  
  عضو محمدتقي كاظميدكتر  
  عضو ابوالقاسم كرامتيدكتر  
 عضو  يدكتر محمود گالبچ  
 نايب رئيس و عضو ئيدكتر غالمرضا هوا  

  ب) اعضاي كميته تخصصي
 عضو  سن تابش مهندس ح 

 عضو  دكتر اميرمحمد رمضانيانپور 

 رئيس  اكبر رمضانيانپوردكتر علي  

 عضو  دكتر هرمز فاميلي 

 عضو  محمدحسين ماجدي اردكاني    

 عضو  دكتر سيدحسام مدني 

   
  دبيرخانه شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان ج)

           بيرخانه شورامسئول د معاون مديركل و           مهندس سهيال پاكروان 

                  مقررات ملّي ساختمان تدوين رئيس گروه        دكتر بهنام مهرپرور 

 چ





  مبحث مقدمه
  

 هايمصالح و فرآورده«رو ويرايش چهارم مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان با عنوان مجموعه پيش
 هاي ساختمانيباشد و هدف از تدوين آن ارائه مشخصات فني مواد، مصالح و فرآوردهمي» ساختماني

  يمني، بهداشت، محيط زيست، دوام مناسب و صرفه اقتصادي در ساختمان است. به منظور حفظ ا
هاي هاي ساختماني در صنعت ساختماني و پيشرفتبا توجه به اهميت مواد و مصالح و فرآورده    

 هاي جديد ساختماني و تدوين استانداردهايها در سيستمهاي جديد و كاربرد آناخير در توليد فرآورده
  ها و مشخصات فني مصالح، تهيه ويرايش جديد در دستور كار قرار گرفت. يژگيجديد، و

  اند:در اين بازنگري، تغييرات اساسي در بعضي از مصالح صورت گرفته كه در زير خالصه شده
هاي حرارتي، ها، فلزات، چوب، قير، شيشه، رنگ، عايقدر مباحث آجر، سنگ، آهك، گچ، مالت -1

ها و مشخصات فني ليدات جديد بهمراه استانداردهاي مربوط به ويژگيپليمرهاي ساختماني، تو
 اند. ها اضافه گرديدههاي آزمون آنو روش

العاده بتن در جهان امروز و در كشور ما و عدم پرداخت به اين با توجه به اهميت و مصرف فوق -2
 هايهاي سنگدانههاي قبلي، خواص و ويژگيماده پرمصرف و اجزاء تشكيل دهنده آن در ويرايش

هاي ها، سيمانهاي مختلف و الزامات فيزيكي، شيميايي و مكانيكي آنمصرفي در بتن، سيمان
ها نظير آميخته و پوزوالني، خواص الزم براي آب بتن، مواد افزودني شيميايي بتن، انواع بتن

بوطه در متن هاي توانمند، سبك، پليمري، اليافي، خود تراكم بهمراه استانداردهاي مربتن
 مبحث پنجم قرار گرفت.

ها  و استانداردهاي آن در هاي بتني مسلح، خواص و ويژگيبا توجه به اهميت ميلگرد در سازه -3
 متن مبحث قرار گرفت. 

از آنجا كه در اكثر كشورها كار بر روي نانومواد و توليد مواد نانويي در دستور كار قرار دارد اين  -4
 رفت.موضوع در اصل مبحث قرار گ

 هاي ساختمانيبصورت اساسي تغيير يافت. در اين پيوست مشخصات مصالح و فرآورده 1پيوست  -5
هاي كامل ساختماني داراي گواهينامه فني نظير صفحات مركب سه بعدي، مصرفي در سيستم

هاي هاي بتن مسلح ديوار باربر با شيوه قالب تونل، سيستماي نظير سازههاي سازهسيستم

 خ



هاي بتن مسلح ديوار سازه -ها فوالدي، سقف - خمشي نوين نظير قاب خمشي مختلط بتني 
بتني با عرشه فلزي، ديوارهاي غيرباربر  - باربر با شيوه قالب تونلي نظير سقف مركب فوالدي 

ورده نظير ديوارهاي غيرباربر سبك و ساير مصالح ساختماني نظير نماي مدوالر سراميكي آ
 اند.شده

 انتقال يافته است.  2كليه استانداردها به پيوست  -6

ها و با اميد به اينكه ويرايش جديد مبحث پنجم، براي كاربران مفيد واقع شده و ما را از راهنمايي
  مند گردانند.نقطه نظرات خود بهره

  
  كميته تخصصي مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان

  
   

   

 د
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  كليات  1- 5
 

  كاربرد ةهدف و دامن  1-1- 5
به منظور هاي ساختماني  وردهآهدف از تدوين اين مبحث، ارائه مشخصات فني مواد، مصالح و فر

 ةدامن .استاقتصادي در ساختمان   و صرفه ، محيط زيست، دوام مناسبحفظ ايمني، بهداشت
انواع  بنايكه در  است،هاي ساختماني متعارف  به انواع مواد، مصالح و فراوردهنيز محدود كاربرد آن 

هاي ساختماني  وردهآگيرد. اين مصالح و فر و تأسيسات مربوط، مورد استفاده قرار مي نهااساختم
بايد با توجه به  ، ناظر و مجري. از اين رو، مهندسان طراحباشدهاي طراحي زنيا جوابگوي ،بايد

هاي ساختماني مناسب را انتخاب و حداقل  ختمان و تأسيسات، مواد و مصالح و فراوردهمشخصات سا
ضوابط با  بايستيها،  كنند. مشخصات ارائه شده در طرح ارائهرا مطابق طرح  آنهامشخصات فني 

  مطرح در اين مبحث تطبيق كند.
مصالح مقاوم و سازي و كاهش جرم ساختمان،  براي سبك بايستيخيز بودن ايران  با توجه به زلزله    

زلزله بر ساختمان  ، تأثيرتر، تا عالوه بر ايمني بيشكار برده شودهببه وزن  تسبك با حداكثر نسبت مقاوم
 كنندگان ط زيست، توليدكنندگان و مصرفيا توجه به ضرورت حفظ محهمچنين ب نيز كاهش يابد.

با رعايت  هاي ساختماني در استفاده مجدد، بازيافت و بازيابي مواد، مصالح و فرآورده بايستي مي
  اهتمام ورزند. ضوابط

 

ي ضروري در مورد هر دسته از مصالح، رعايت الزامات مقرر در ديگر مباحث مقررات ملّ يادآوري:
  است.
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  بندي مصالح دسته  1-2- 5
  اند: بندي شده ساختماني به صورت زير طبقههاي  در اين مبحث، مواد و مصالح و فرآورده

  آجر -
   هاي سفالي توخالي بلوك -
  يسراميككاشي  -
  سنگ ساختماني -
 هاسنگدانه -

  هاي آنها سيمان و فرآورده -
  مواد افزودني شيميايي بتن -
  آنهاهاي  وردهآفرآهك و  -
  هاي آن وردهآگچ و فر -
  ساختمانيهاي  مالت -
  جوشكاري مصالحو  هافلز -
  هاي آن وردهآچوب و فر -
  قير و قطران -
  شيشه -
  ساختمانيهاي  رنگ و پوشش -
  هاي رطوبتي عايق -
  هاي حرارتي عايق -
  ساختمانيپليمرهاي  -
  نانومواد -
  
  استانداردها  1-3- 5
هاي  ، مشخصات فني و روش ويژگيهاي ساختماني بايد از نظر  مواد، مصالح و فراورده 1-3-1- 5

به از اين مبحث باشد.  بخشي ايران و معيارهاي پذيرفته در هر استانداردهاي ملّ امنطبق ب آزمايش
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مربوط معرفي ي ملّهاي ساختماني، استانداردهاي  وردهآ، براي هر دسته از مصالح و فراين منظور
  .شود مي
  
به  استاندارد هاي جديدي ازيا ويرايشاستانداردها چنانچه در مدت اعتبار اين مبحث،  1-3-2- 5

  .رهاي مشابه در اين مبحث خواهد شداستانداردها و معيا نشينتصويب برسد، جا
  
وجود نداشته باشد، بايد استانداردهاي معتبر  يملّ موارد، استاندارد اي از در پاره اگر 1-3-3- 5

 المللي مالك عمل قرار گيرد. بين

 

    ها و مشخصات فني ويژگي  1-4- 5
ها و مشخصات فني  هاي ساختماني بايد ويژگي مواد، مصالح و فراوردهتوليدكنندگان و واردكنندگان 

معتبر بشمرند و در استانداردهاي مربوط و معيارهاي پذيرفته شده در اين مبحث،  برابررا  آنها
 خصاتمشكننده و يا واردكننده ملزم به ارائه  توليدكننده، توزيع ؛مصرف كننده صورت درخواست

  است.
  
  تأييد كيفيت  1-5- 5
، تطابق آن با استانداردهاي هاي ساختماني مواد، مصالح و فراوردههاي  ويژگيكنترل  1-5-1- 5

هاي تأييد  استاندارد يا آزمايشگاهي ملّسازمان  با ،اي مربوط، اعالم مشخصات و اظهار نظر مقايسه
  .استصالحيت شده از سوي آن سازمان از طريق پروانه كاربرد نشان استاندارد 

  
هاي  هاي كاركردي مواد، مصالح و فرآورده تعيين مشخصات فني و تطابق ويژگي 1-5-2- 5

وابسته به  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات  باي ساختمان ساختماني براساس مقررات ملّ
و مراجع تأييد صالحيت شده از سوي آن مركز و از طريق صدور وزارت راه، مسكن و شهرسازي 

  . استنامه فني  گواهي
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  استاندارد مطابقت با  1-6- 5
ها و مدارك  در نقشه ،بايدبا توجه به محدوده كاربرد مصالح مورد نظر طراحان و مجريان  1-6-1- 5

  هاي ساختماني را تعيين كنند. وردهآها و مشخصات فني مواد، مصالح و فر فني مربوط، ويژگي
  
معيارهاي و با مشخصات  مطابقساختماني غير هاي  وردهآفراستفاده از مواد و مصالح و  1-6-2- 5

  پذيرفته شده در اين مبحث، مجاز نيست.
  
  استفاده مجدد  1-7- 5

با  ، در صورت مطابقت مشخصات فني آنهاهاي ساختماني مستعمل وردهآمواد، مصالح و فر ازاستفاده 
  است. آنها بالمانع فو توجه به نوع مصرمعيارهاي پذيرفته شده در اين مبحث 

  
  هاي جديد وردهآمصالح و فر  1-8- 5

هاي ساختماني جديد، جز آنها كه نام و مشخصاتشان در اين مبحث آمده است، در  مصالح و فرآورده
استاندارد و يا ي ملّصورتي قابل استفاده هستند كه مشخصات و دامنه كاربرد آنها به تأييد سازمان 

خذ شده ها گواهينامه فني معتبر ا براي آن رسيده باشد و راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 
  باشد.

  
  انبار كردن  1-9- 5

 باشد.آسان  آنهاكه دسترسي به  انبار شوداي  هاي ساختماني بايد به گونه مصالح و فرآورده ،مواد
با مصالح ديگر مخلوط  خارج و مصرف شود و نيز زودتر شده است بايدمصالحي كه زودتر وارد 

. با شود آنهاها و مشخصات فني  رفتن ويژگينشود. محيط نگهداري آنها نيز نبايد سبب از ميان 
و  بينيتوجه به نوع مصالح بايستي تمهيدات الزم جهت اطفاء حريق در بروز احتمال آتش سوزي پيش

  فراهم گردد. 
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  ساخت و توليد در كارگاه  1-10- 5
فني هاي ساختماني بايد با مشخصات  توليدي در كارگاههاي  وردهآفرمواد و مصالح و  1-10-1- 5

  مطابقت داشته باشد. پذيرفته شده در اين مبحث
  
ساختماني در كارگاه و محل مصرف، رعايت نكات هاي  وردهآفرتوليد مواد، مصالح و در  1-10-2- 5

  الزامي است. ،مطابق مبحث دوازدهم ،ايمني
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  آجر  2- 5
  

  تعريف  2-1- 5
بتني و  ماسه آهكي، مارني، شيستي، و رسي، شيلي هاي گونه اي ساختماني است كه در  فرآورده آجر

سازي و  چيني، كف كرسيو عمدتاً در ديوارچيني، نماسازي و  ،شود هاي گوناگون توليد مي شكل
  .رود به كار ميپوشي  كف

  
  بندي دسته  2-2- 5

  شود: در ساخت آن، به انواع زير تقسيم ميشده آجر برحسب مواد خام استفاده 
از  يااز پخت خشت خام رسي و  ي كهآجر :و مارني شيستي ،آجر رسي، شيلي 2-2-1- 5

و در هر  (روش پرسي)و مارن شيل و شيست  مخلوط مرطوب فشرده شده پخت خشت تهيه شده از
  آيد. سلسيوس به دست مي ةدرج 1000در دماي حدود  ،دو حالت

برحسب نوع مصرف به  ،ايران، آجر رسي ساختماني 7شماره ي ايران ملّبراساس استاندارد     
  شود: آجر توكار، آجر نما و آجر مهندسي تقسيم ميهاي  گروه

برحسب محل  ،ه براي كارهاي عمومي ساختمان مناسب است. اين آجرهاكآجري  آجر توكار:
بندي  دار درجه توپر و سوراخ ةو هركدام نيز به دو دست منقسمبه دو نوع باربر و غيرباربر  ،مصرف

  شود.  مي
مستقيماً براي نماسازي به مصرف  ،هاي ديگر ه بدون نياز به اندودكاري يا پوششكآجري  آجر نما:

دو دسته توپر و و پالكي به دارد. آجرهاي نماي متعارف رسد. اين آجر دو نوع متعارف و پالكي  مي
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  شود.  تقسيم مي 2و  1 ، به دو درجةمقاومت فشاريبرحسب  ،دار و هركدام سوراخ
ه براي ساخت اعضاي باربر مناسب است. اين كآجري با جسم متراكم و پرمقاومت  آجر مهندسي:

تقسيم  2و  1 ةبه دو درج ،مقاومت فشاريبرحسب  ،دار و هركدام توپر و سوراخ ةنوع آجر به دو دست
  شود. مي
  
 آنهاها (مواد هوازا) يا بدون  با افزودني ،كه از رس، لوم يا مواد رسيي آجر آجر سبك: 2-2-2- 5

 كيلوگرم بر متر مكعب 1000شود. چگالي ظاهري اين آجرها نبايد بيشتر از  گيري و پخته مي قالب
  .اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشد ،در درازمدت ،نبايدنيز باشد. مواد افزودني 

  
 سيليسي يا سيليكاتي (يا سنگ خرد ةاز مخلوط ماس ي كهآجر آجر ماسه آهكي: 2-2-3- 5

 ةكور  ةشود. خاكستر بادي، سربار توليد مي ،و آهك، در بخار آب و گرما شده يا مخلوطي از اين دو)
. روند به كار مياين نوع آجرها  ةتهيگدازي و به طوركلي، ضايعات صنعتي مناسب، براي  آهن 

يا مضاربي از آن ساخته  ،به صورت توپر و سوراخ دار به ابعاد آجر رسيمعموالً آهكي   آجرهاي ماسه
د. آجر ماسه آهكي به رنگ خاكستري است و شو بندي مي دسته ،فشاري  و برحسب مقاومت شود مي

   كرد.استفاده  از آنيز توليد و در نماي ساختمان توان انواع رنگي آن را ن مي ،با افزودن مواد رنگي
  
هاي معدني مناسب  ه از سيمان پرتلند، سنگدانهكنوعي بلوك سيماني توپر  آجر بتني: 2-2-4- 5

شود. اين  هاي مناسب استفاده مي ، از افزودنيكاربرد ويژة آنگيري از  شود. براي بهره و آب تهيه مي
ديوارهاي خارجي و مصارف عمومي كاربرد  در ،برحسب مقاومت فشاري و جذب آب ،نوع آجرها

پوش نيز استفاده  كف عنوان به همچنينداخل و خارج ساختمان و  اين نوع آجرها در از دارند.
  د.شو مي

  

  ها استاندارد  2-3- 5
  ها ويژگي 2-3-1- 5
  هاي زير باشد: ويژگيداراي بايد  شيلي و شيستيمارني و آجرهاي رسي،  2-3-1-1- 5
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 ،آنهامشخصات  ديگرواخت و سخت باشند. مقاومت فشاري، ميزان جذب آب و نكامالً پخته، يك
مطابق روش رسي در صورتيكه آجر  .تطبيق كند 7ي ايران شماره برحسب نوع، بايد با استاندارد ملّ

يرد، درصد افت وزني گزدگي قرار مييخ آزمونتحت  7ي ايران شماره مشخص شده در استاندارد ملّ
ي برخي الزامات عملكردي آجرهاي رسي بر اساس استاندارد ملّدرصد باشد.  3از  بيشترآن نبايد 

  ارائه شده است. 1-2-5در جدول  7ايران شماره 
هاي استاندارد مانعي ندارد،  ويژگي داشتن درصورتكامالً تميز  ةمصرف آجرهاي كهن 2-3-1-2- 5

  استفاده شود. آنهاكار از   آجرهاي نو و در پشتبا ولي بهتر است همراه 
قد (سه چهارم آجر)، نيمه (يك دوم آجر)، چارك   شامل سه ،تكه آجر استفاده از 2-3-1-3- 5

كه مصرف آجر  جاهاييهاي دروني و پشت كار و در   بخشدر  ،(يك چهارم آجر) و كلوك (پاره آجر)
  درست (كامل) مقدور نيست، مجاز است.

گودي و  يكه انحنا ،دار، كج و معوج، گود و برجسته آجرهاي ترك استفاده از 2-3-1-4- 5
درصد  20از  آنهااينكه تعداد  اشكال است، مشروط بر بي ،تجاوز نكند متر ميلي 5از  آنهابرجستگي 
  .تجاوز نكندكل آجرها 

  مجاز است.كار   ، تنها در پشتاستمصرف آجرهاي نما كه داراي آلوئك يا ترك جزيي  2-3-1-5- 5
آجرهاي ماسه  هاي آجرهاي ماسه آهكي بايد برابر استانداردهاي معتبر باشد. ويژگي 2-3-1-6- 5

  هاي زير باشد: آهكي بايد داراي ويژگي
ظاهر آنها تميز، يكنواخت و از ترك و مواد خارجي عاري باشد. استفاده از آجرهاي ماسه آهكي در 

بندان (قراردادن  شرطي مجاز است كه پس از آزمايش يخجاهايي كه خطر يخ زدگي وجود دارد، به 
درصد باشد.  20دوره يخ زدن و آب شدن)، كاهش مقاومت فشاري آنها كمتر از  50در معرض 

هاي بيروني ساختمان نبايد از آن مقدار كه  آهكي مورد استفاده در بخش جذب آب آجرهاي ماسه
  توليدكننده اعالم كرده است، بيشتر باشد.

خواص آجرهاي مجوف ساخته شده از ماسه سنگ بايد منطبق بر الزامات استاندارد  2-3-1-7- 5
، 2، 1باشد. اينگونه آجرها بر اساس مقدار مقاومت فشاري در چهار درجه  14500ملّي ايران شماره 

ارائه گرديده است. ميانگين  2-2- 5گيرند. برخي الزامات استاندارد مذكور در جدول قرار مي 4و  3
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 هايدرصد جرمي بيشتر باشد. مقدار نمك 18درصد جرمي كمتر و از  8ذب آب ده آزمونه نبايد از ج
  درصد جرمي بيشتر باشد.  6/0محلول در آب آجرهاي مهندسي و نما نبايد از 

  
  الزامات عملكردي آجرهاي رسي  1-2- 5جدول 

  نوع آجر
حداقل مقاومت فشاري 

  )مگاپاسكال(
جذب حداكثر درصد 

درصد نمك حداكثر   *آب
 آجر منفرد ميانگين آجر منفرد ميانگين  محلول در آب

  آجر مهندسي
  30  35  1درجه 

12  15  6/0  
  20  25  2درجه

  آجر نما
1درجه   14 11 

18 20 6/0  
2درجه   12 9 

  آجر توكار
 6 8 باربر

 -  -  - 
 3 4 غيرباربر

 آزمون مطابق
ي شماره)(استاندارد ملّ  7 7 7 

هاي مندرج درصد باشد و در صورت عدم انطباق جذب آب انواع آجر با ويژگي 8جذب آب نبايد كمتر از  *
الزامي بوده و پذيرش آجر منوط به انطباق با براي مناطق سردسير  در اين جدول، انجام آزمون يخ زدگي

  . باشديم 7ي ايران شماره زدگي مندرج در استاندارد ملّالزامات يخ
  
 هستند يمحيطشرايط كه در يك يا چند وجه در معرض  هاي آجرهاي بتني ويژگي 2-3-1-8- 5

آجرهاي بتني بايد مطابقت كند. طبق اين استاندارد  16211ي ايران شماره استاندارد ملّبايد با 
از  كمترد و مقاومت هيچ آجر منفردي نمگاپاسكال باش 24حداقل ميانگين داراي مقاومت فشاري 

جرم (ميانگين  حداكثر جذب آب ميانگين براي آجر نماي بتني سبكباشد. نمگاپاسكال  20
(ميانگين  ، آجر نماي بتني با وزن متوسطكيلوگرم بر مترمكعب) 1680خشك كمتر از  مخصوص

و آجر نماي بتني با وزن معمولي كيلوگرم بر مترمكعب)  2000تا  1680خشك بين  جرم مخصوص
، 240بايستي به ترتيب كيلوگرم بر مترمكعب)  2000خشك بيشتر از  جرم مخصوص(ميانگين 
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 065/0كيلوگرم بر مترمكعب ياشد. ميزان جمع شدگي آجر نماي بتني نبايستي از  160و  208
  تجاوز كند.

  باشد. 14507ي ايران شماره آجر مارني بايد مطابق با استاندارد ملّهاي  ويژگي 2-3-1-9- 5
 14498ي ايران شماره آجرهاي ضداسيد بايستي منطبق بر استاندارد ملّ هاي ويژگي 2-3-1-10- 5

ارائه  14498برخي الزامات عملكردي آجرهاي ضداسيد بر اساس استاندارد  3-2-5باشد. در جدول 
  سنجيده  7ي ايران شماره زدگي به روش استاندارد ملّشده است. هنگاميكه مقاومت در برابر يخ

  % جرمي بيشتر باشد. 3شود، مقدار افت جرمي آجر ضداسيد نبايد از مي
  

  آجرهاي مجوف ساخته شده از ماسه سنگعملكردي  الزامات  2-2- 5جدول 

  نوع آجر

حداقل مقاومت 
فشاري 

  )مگاپاسكال(

حداقل مقاومت 
خمشي 

  )مگاپاسكال(

 جرمحداقل 
مخصوص كلي 

كيلوگرم بر (
  )مترمكعب

 
جمع شدگي 

ناشي از خشك 
درصدشدن،  آجر ميانگين 

آجر ميانگين منفرد
 منفرد

با مقاومت 
فشاري خيلي 

  زياد (عالي)

درجه 
1  20  16  4/3  8/2  2100  5/2  

با مقاومت 
  فشاري زياد

درجه 
2 15 12 8/2  3/2  1900 5/3  

با مقاومت 
فشاري 
  متوسط

درجه 
3 

10 8 2/2  8/1  1100 5/3  

با مقاومت 
  كمفشاري 

درجه 
4 5/7  5/6  8/1  5/1  750 5/3  

مطابق آزمون  
)شماره ي(استاندارد ملّ  7 7122 7134 8592 
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  آجرهاي ضداسيد الزامات عملكردي  3-2- 5جدول 

  نوع آجر

حداقل مقاومت
  )مگاپاسكالفشاري (

حداقل مقاومت
  )مگاپاسكالخمشي (

درصد حداكثر 
  جذب آب

حداكثر درصد 
افت وزني در 
 ميانگين برابر اسيد

آجر
 منفرد

 ميانگين
آجر
 منفرد

آجر  ميانگين
 منفرد

1درجه   70  60  10  5/8  4  5 5/1  

2درجه   50 40 7 6 2 5/2  3 

مطابق آزمون  
ي استاندارد ملّ(

)شماره  
7 7122 7 14498 

  
  هاي استاندارد آزمايش 2-3-2- 5
ي ايران ملّآجر بايد براساس استاندارد اين شيميايي و فيزيكي  هاي ايشآزم :آجررسي 2-3-2-1- 5

گيري  گيري ابعاد، تحدب و تقعر، اندازه از: اندازهاست  ها عبارت . اين آزمايشانجام شود 7  شماره
  بندان. گيري مقاومت در برابر يخ گيري جذب آب، تعيين امالح محلول، اندازه مقاومت فشاري، اندازه

هاي اساس استاندارد بايد بر آجر اين شيميايي و فيزيكي هاي ايشآزم :آجر ماسه آهكي 2- 2- 3- 2- 5
 تحدب و تقعر، تعيين ابعاد، رواداري و شكل، از: است ها عبارت ايش. اين آزمصورت پذيرد معتبر
گيري  اندازهگيري مقاومت خمشي، اندازهگيري مقاومت فشاري،  اندازه مخصوص، جرمگيري  اندازه

  .، جمع شدگي ناشي از خشك شدنبندان برابر يخگيري مقاومت در  جذب آب، اندازه
هاي بايد براساس استاندارد آجراين شيميايي و فيزيكي  هاي ايشآزم بتني: آجر 2-3-2-3- 5

گيري مقاومت فشاري،  از: تعيين ابعاد و رواداري، اندازه است ها عبارت ايش. اين آزمانجام شود معتبر
  شدگي خشك خطي. گيري جمع گيري جذب آب، اندازه اندازه

ي هاي شيميايي و فيزيكي اين آجر بايد براساس استاندارد ملّ آزمايش آجر ضداسيد: 2-3-2-4- 5
فشاري، جذب آب، هاي هندسي، مقاومت ها شامل ويژگيآزمونانجام شود.  14498ايران شماره 

  باشند.زدگي و مقاومت در برابر اسيد مييخ
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  اند.ارائه شده پيوست دومدر  فصلاستانداردهاي مرجع اين  2-3-2-5- 5
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  2-4- 5
عمليات  براي حفظ محيط زيست، توجه شود كه در ،در ساختمان كاري در فرآيند آجر 2-4-1- 5

براي كاهش دور  ،شود . توصيه ميانجام شوددورريز  حداقلكردن، برش، ساب  كارگاهي مانند اندازه
  در كارخانه استفاده شود. توليد شدهچهارم  از آجرهاي نيمه و سه ،ريز
  
  شود. باعث آلودگي هوا ميكارگاه ساختماني ريدن آجر در ب 2-4-2- 5
  
  سازگاري  2-5- 5
بايد با مالت سيماني  هاي چيده شدهاجزاي آجر آب شور براي شستناز مصرف  2-5-1- 5

  خودداري شود.
  
خصوص  گچ بر روي اجزاي آجري كه با مالت سيماني چيده شده است، به ناز پاشيد 2-5-2- 5

  خودداري شود.بايد در مناطق مرطوب، 
  
رطوبت فسادپذيرند  برابراز قرار دادن مستقيم مصالحي كه در  هنگام اجراي ساختمان، 2-5-3- 5

  خودداري شود.بايد (مانند چوب) بر روي آجر 
  
  داري بندي، حمل و نگه بسته  2-6- 5
بندي  چوبي و با پوشش نايلوني بسته طَبق (پالت)آجرهاي مهندسي و نما بايد روي  2-6-1- 5

  شوند.
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به حداقل آنها ضايعات  تابارگيري، حمل و باراندازي انواع آجر بايد با دقت انجام شود،  2-6-2- 5
  ممكن برسد.

  
بندي يا چيده شود كه از ايجاد ضايعات  آجرها، هنگام حمل و نقل، بايد به صورتي بسته 2-6-3- 5

  جلوگيري كند.
  
 را از  آنهاو  كردبندي  هم دسته تميز و سرپوشيده به طور جدا از  بايد در محلرا آجرها  2-6-4- 5

  .دور نگه داشتخاك، مواد مضر، رطوبت و يخ و برف 
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  هاي سفالي توخالي بلوك  3- 5
  

  تعريف   3-1- 5
) حباب سازمواد  مانندبدون افزودني يا با افزودني ( ،الي و ماسهبا خاك رس، الي توخالي فس  بلوك
ي براي ساختن يهاي قائم عمدتاً در بنا سبك با سوراخ رسي آجر شود. و پخته مي دهي  شكل

هاي افقي  آجر سبك غيرباربر با سوراخ. شود غيرباربر استفاده ميديوارهاي داخلي و خارجي باربر و 
و ديوار هاي افقي براي ديوارچيني غيرباربر  اي) و پنل آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ (آجر تيغه

   .كاربرد دارندداخلي 
  
  بندي  دسته  3-2- 5

  شود: هاي سفالي توخالي به دو دسته اصلي تقسيم مي بلوك
  ها براي پر كردن بين تيرچه سقفي:  بلوك 3-2-1- 5
  
  :استسه نوع  راين آجرها ب :ديواري يا آجر رسي سبك  بلوك 3-2-2- 5
هاي عمود بر  آجري با سوراخ :هاي قائم با سوراخ ،آجر رسي سبك باربر و غيرباربر 3-2-2-1- 5

  سطح بستر. 
هاي به موازات سطح  سوراخآجري با  :هاي افقي با سوراخ ،آجر رسي سبك غيرباربر 3-2-2-2- 5

  از عرض اسمي. كمتربا ارتفاع اسمي  ،بستر
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هاي به موازات  آجري با سوراخ :هاي افقي با سوراخ ،پنل آجري رسي سبك غيرباربر 3-2-2-3- 5
  از ضخامت اسمي، بدون الگوي مشخص سوراخ. بيشتربا ارتفاع اسمي  ،سطح بستر

  
  استانداردها  3-3- 5
  ها ويژگي 3-3-1- 5
گرم بر كيلو 1000از  كمترخشك ظاهري  جرم مخصوص دارايرسي سبك  آجر 3-3-1-1- 5

  .استمكعب مستطيل  مكعب و شكلمتر
هاي استانداردهاي  بايد با ويژگي ،هاي قائم با سوراخ ،رسي سبك باربر و غيرباربربلوك  3-3-1-2- 5
با  ،آجري رسي سبك غيرباربر  هاي افقي و پنل با سوراخ ،آجر رسي سبك غيرباربرو  7121ي ملّ

  مطابقت داشته باشند.  7122ي هاي استاندارد ملّ بايد با ويژگي ،هاي افقي سوراخ
بايد هاي تيرچه بلوك مورداستفاده در سقفهاي سفالي سقفي  هاي بلوك ويژگي 3-3-1-3- 5

برخي الزامات عملكردي  1-3-5جدول باشد. در  2909-2ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ
  هاي سفالي سقفي ارائه گرديده است. بلوك

  
  سقفي سفاليهاي  الزامات عملكردي بلوك  1- 3- 5جدول 

  الزامات
سبب حداقل نيروي 

  ، كيلونيوتنشكست
جذب حداكثر درصد 

  آب
هاي درصد نمكحداكثر 

  محلول در آب

  6/0  20  5/2  بلوك سفالي

   آزمونروش 
  ي شماره)(استاندارد ملّ

2-2909  7  7 

  
  هاي استاندارد ايشآزم 3-3-2- 5
ها،  سوراخ ةاندازو  ارتفاعو  عرض و هاي سفالي شامل تعيين طول ي الزم بر روي بلوكها ايشآزم

ظاهري بدنه بلوك، مقاومت  جرم مخصوصظاهري بلوك،  جرم مخصوصها و جدارها،  ديواره
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استانداردهاي مرجع اين  .هاي قابل حل در آب هستند و نمك مواد منبسط شونده ميزانفشاري، 
  اند.ئه شدهاار پيوست دوم در فصل

  
  الحظات زيست محيطيايمني، بهداشت و م  3-4- 5
جويي  كاري حرارتي نقش مهمي در صرفه خواص مناسب عايق داراي هاي استفاده از بلوك 3-4-1- 5

. استفاده از مواد نيز مؤثر استكاهش آلودگي محيط زيست  دارد و درهاي فسيلي  در مصرف سوخت
  .دشو مياي در مصرف انرژي هنگام پخت  جويي قابل مالحظه صرفه موجبدر خاك سوختني 

  
بايد تا حد امكان  ،براي توليد آجر و سفال ،ذخاير خاك رس مناسب يتبه محدودنظر  3-4-2- 5

هاي صحيح توليد،  روش به كارگيريبا بايستي ميلذا د، كررويه اين ذخاير جلوگيري  از مصرف بي
 ،هاي نيمه و چارك با توليد بلوكد، همچنين يگرداز اتالف و دورريز مصالح مانع حمل و استفاده، 

  .ه شوداتالف مصالح هنگام اجرا كاهش داد
  
  سازگاري  3-5- 5

 هاي سفالي ندارد. همچنين تاثير نامطلوب بر مشخصات بلوك تركيبات شيميايي ساير مصالح معموالً
   گذارند.فالي نيز اثر نامطلوبي بر خواص ساير مصالح نميهاي سبلوك

  
  اريبندي، حمل و نگهد بسته  3-6- 5
ق (پالت) استفاده ببايد از طَدر حمل و نقل، ها  براي جلوگيري از شكستن و اتالف بلوك 3-6-1- 5

به  آنهاشكستن و ضايع شدن  احتمالبه كار برد تا  تمهيداتي بايدها،  لوكبشود. هنگام حمل 
  برسد. كمترين حد ممكن

  
 ،بندي يا بر روي بسته ،آنها ةالزم است بر روي يكي از سطوح راست ،نترل كيفيتكبراي  3-6-2- 5

  گذاري شود. ورده نشانهآويژگي فر ،مطابق استاندارد ،يا برچسب الصاق شده
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  يسراميككاشي   4- 5
  

  تعريف  4-1- 5
طور معمول  و به گردد ميهاي مختلف توليد  است كه با خواص و سيستماي  وردهآفرسراميكي   كاشي

ها  نين حوضچين سطوح داخل و خارج برخي اجزاي ساختماني و هميبراي پوشش ديوار، كف و تز
كلي،  از: كائولن، خاك رس، بال است توليد كاشي عبارت ةشود. مواد اولي و استخرها به كار برده مي

 1/0تر از  هاي كوچك هاي ديگر كه به صورت دانه شاموت و برخي كاني  فلدسپات، دولوميت،
  شود.  از مواد رنگي نيز استفاده مي ها آيند. در برخي از كاشي درمي متر ميلي

هستند كه با خاصيت خود تميزشوندگي  يضد باكترسراميكي هاي ها، كاشييكي از انواع كاشي    
استفاده  هاي حاوي نانواكسيدتيتانيومهمچون پوشش هايي فوتوكاتاليستيپوششاز  در سطح آنها

 . گردد مي

   درصد5/1هاي ضداسيد محصوالتي بدون لعاب با جذب آب متوسط كمتر يا مساوي كاشي    
  باشند كه داراي استحكام باال و مقاومت در برابر اسيدها (به جز اسيد فلوئوريدريك) هستند. مي
  
  بندي دسته  4-2- 5

  :توان به چند دسته تقسيم كرد ، ميهاي مختلف از جنبه را،  كاشي
  هاي توليدديگر روش روش پرس خشك؛ پ) الف) روش اكسترودي؛ ب) روش توليد: 4-2-1- 5
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هاي كاشي درصد)؛ ب) 3هاي با جذب آب كم (كمتر از الف) كاشيمقدار جذب آب:  4-2-2- 5
هاي كاشي درصد)؛ پ) 10-6درصد) و ( 6-3دو زير گروه ( دردرصد)  10-3با جذب آب متوسط( 

  درصد) 10با جذب آب باال (بيش از 
  
  الف) تكي؛ ب) گروهينوع نصب:  4-2-3- 5
  
وري، گرانيتي، پرسالني،  كاشي ارتن ديواري، شاملهاي  اشيالف) كمحل مصرف:  4-2-4- 5

  ، گرانيتي و پرسالني جذب آب كم هاي با كاشيهاي كف، شامل  ب) كاشيمنوپروزا (تك پخت)؛ 
  
  دار؛ ب) بدون لعاب الف) لعابپوشش رويه:  4-2-5- 5
  
  3؛ پ) درجه 2؛ ب) درجه 1الف) درجهبندي:  درجه 4-2-6- 5
  
ي ايران با استاندارد ملّدر پنج رده مطابق قاومت سايشي: ممصارف كف بر اساس  4-2-7- 5

  25شماره 
  
  استانداردها  4-3- 5
  ها ويژگي 4-3-1- 5
ي ايران بايد مطابق استاندارد ملّ كف و ديوارسراميكي ي ها مشخصات فني كاشي 1-1- 3- 4- 5

  د.نباش 4289 ةشماري ايران مطابق با استاندارد ملّهاي موزاييكي گروهي  و كاشي 25 ةشمار
هاي معرق لعابدار و بدون لعاب مورداستفاده در كف و ديوار بايستي با ويژگي كاشي 1-2- 3- 4- 5

  منطبق باشد.  14501ي ايران شماره لّالزامات استاندارد م
خودتميزشونده بايستي عالوه بر دارا بودن سراميكي آنتي باكتريال و هاي كاشي 1-3- 3- 4- 5

ي شماره و استاندارد ملّ 25ي شماره و ظاهري مطابق با استاندارد ملّ خواص فيزيكي و شيميايي
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ي شماره داشته و الزامات استاندارد ملّ باكتريال و خودتميزشوندگيويژه آنتي، خاصيت 4289
  را برآورده سازند. 14499

ي ايران شماره بايستي منطبق بر استاندارد ملّاي هاي شيشهكاشيهاي ويژگي 1-4- 3- 4- 5
  باشد. 14496

  باشد.  3051ي ايران شماره هاي ضداسيد بايستي منطبق با استاندارد ملّويژگي كاشي  1-5- 3- 4- 5
 16408ي ايران شماره بايد مطابق با استاندارد ملّ بام هاي بتنيمشخصات كاشي 1-6- 3- 4- 5

  باشد.
  
  استاندارد هاي شايآزم 4-3-2- 5

الخط  گيري طول و عرض، ضخامت، مستقيم از: اندازه است هاي استاندارد كاشي عبارت آزمايش
بودن، مستطيل بودن، تخت بودن سطح، كيفيت سطح، جذب آب، نيروي شكست، مدول 

هاي بدون لعاب)، مقاومت در برابر سايش سطحي  گسيختگي، مقاومت در برابر سايش عمقي (كاشي
بر شوك حرارتي، مقاومت در برابر هاي لعابدار)، ضريب انبساط حرارتي خطي، مقاومت در برا (كاشي

زدگي، ضريب اصطكاك (لغزندگي)،  دار)، مقاومت در برابر يخ هاي لعاب حرارت و رطوبت (كاشي
مقاومت در برابر ها، مقاومت در برابر ضربه،  هاي جزئي كاشي انبساط رطوبتي، تفاوت رنگ

پيوست دوم در  فصلاستانداردهاي مرجع اين  ت در برابر اسيدها و بازهاي غليظ.گذاري، مقاوم لكه
 اند.ئه شدهاار

  
  الحظات زيست محيطيايمني، بهداشت و م  4-4- 5

اكسيدهاي سرب و كادميم وجود  مانندتركيباتي  آنهادار كه در لعاب  هاي لعاب كاشي استفاده از
  .بخش است زيانزيست  براي محيطدارد، 

  
  سازگاري  4-5- 5

  ناسازگاري ندارد.كاشي با ساير مصالح 
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  داريو نگه بندي، حمل ستهب  4-6- 5
آن مطابق  ةشوند. برخي مشخصات فني و درج بندي مي هاي مقوايي بسته ها در جعبه كاشي

  شده است. ثبتها  روي جعبهبر يت ؤبا رنگ ثابت و قابل ر  ،6272ي ايران شماره استاندارد ملّ
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  سنگ ساختماني  5- 5
  

  تعريف  5-1- 5
سنگ داراي كاربردهاي كه از يك يا چند كاني تشكيل شده است. جسمي است سنگ طبيعي 

  به موارد زير اشاره كرد:توان  مي ة آنهازيادي در ساخت و ساز است كه از جمل
  مانند آنها.پناه و  ديوارهاي جان  ، باراندازها،سازي سازي، سد به شكل بلوك در ساختمان

  و كف ساختمان. نما، ينييمصارف تزبراي  ،به شكل بريده
  .سنگفرشاستفاده به عنوان 

  
  بندي دسته  5-2- 5

شوند.  بندي مي هدست يهاي آذرين، رسوبي و دگرگون به سنگ ،از نظر منشأ و طرز تشكيل ،ها سنگ
كه در نما و پوشش  ،استهاي بريده شده  سنگ هاي طبيعي سنگ ةترين دست ، مهملحاظ كاربرداز 

  زير است:قرار ها به  بندي اين سنگ شود. دسته كف استفاده مي
  
كلسيم يا كربنات  از كربناتمتشكل كه اساساً  سنگي رسوبي :سنگ آهك ساختماني 5-2-1- 5

 جرمبر اساس  ،سنگ اين .استمضاعف كلسيم و منيزيم (دولوميت) و يا تركيبي از هر دو 
كيلوگرم بر متر  2160تا  1760بين  ةدر محدود(كم  جرم مخصوص دارايگروه  3به  ،مخصوص

) و كيلوگرم بر مترمكعب 2560تا  2160بين  ةدر محدود( متوسط جرم مخصوصمكعب)، داري 
  شود. كيلوگرم برمترمكعب) تقسيم مي 2560از  بيشترزياد ( جرم مخصوصداراي 
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هاي تقريباً مساوي، حاوي كوارتز و  با دانه ،سنگ آذرين نفوذي بلوري :گرانيت 5-2-2- 5
ها  فلدسپات ديگرمقادير متفاوتي از  و نيزميكا و هورنبلند  داريكه معموالً مق ،هاي قليايي فلدسپات
با  ،پيريت و گارنت ، جزآنهاكه تنها تعداد اندكي از  ،وجود دارد در آنغيرعادي  هاي فرعي و و كاني

  .اند ديدنچشم غيرمسلح قابل 
  
سه گروه به  ،بر اساس مقدار سيليس آزاد آن ،سنگاين  :سنگ كوارتز ساختماني 5-2-3- 5

درصد سيليس  90با حداقل (سنگ كوارتزي  ماسهدرصد سيليس آزاد)،  60(با حداقل سنگ  ماسه
  شود. بندي مي ) دستهدرصد سيليس آزاد 95با حداقل (كوارتزيت ) و آزاد

  
ه به علت تبلور مجدد تحت حرارت و كسنگي كربناتي دگرگوني  :(مرمريت) مرمر 5-2-4- 5

 ،هاي كلسيت و دولوميت متامورف، داراي بافت بلوري مشخصي است و عمدتاً از كاني فشار در دورة
در ايران  و جالپذير باشد. يتشكيل شده است. مرمر بايد حتماً صيقل دادن ،آنهايا تركيبي از 

 هاي اين گروه بسته به درشتي بلورهايشان، چيني (ريزبلور)، كريستال (داراي بلورهاي درشت) سنگ
  نامند. ورها) ميلمرمريت (بدون قابليت تشخيص ب و
  
ن ينش كه از ته، اي با ساختار متخلخل و گاه اليه ،رسوبي نوعي سنگ آهك :تراورتن 5-2-5- 5

به  بيشتراين سنگ  شود. تشكيل مي ،هاي گرم كربناتي يا آب ،ها چشمهدر كلسيم  شدن كربنات
 تشكيلسنگ به دليل تخلخل در اين وجود  .استاي، خاكستري و سفيد  كرم، زرد، قهوه هاي رنگ

 چون تجزيه گياهان است.بر اثر از موارد  يا و درپاره كربنات كلسيم نشين شدن گازها به هنگام ته
  .شود عيب آن محسوب نميي تشكيل تراورتن است، ها حاصل فرايند طبيع اين حفره

  
دگرگوني شيل و  حاصلكه اغلب  ،شده ريز بلورين يك سنگ دگرگون :سنگ لوح  5-2-6- 5

هاي  سقفدادن ترين كاربرد سنگ لوح، پوشش  هاي ميكا، كلريت و كوارتز است. مهم داراي كاني
عمر مفيد  1Sگروه  برايشود.  يمبندي  دسته 1S ،2S ،3S گروهسنگ لوح به سه دار است.  شيب

سنگ . شود مي در نظر گرفته سال  40تا  20بين  3Sسال و  70تا  40بين  2S سال، 70بيش از 
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لوح استفاده شده در كاربردهاي بيروني در محيط با اتمسفر اسيدي يا در نواحي صنعتي كه آلودگي 
 هايوح بايد سالم، بادوام، عاري از خردهمحيط باال است بايد عاري از نوارهاي كربن دار باشد. سنگ ل

ها، يا ديگر نواقصي باشد كه ممكن است به انسجام ساختاري در هاي باز، حفرهسنگ، ترك، رگه
  زمينه استفاده موردنظر آسيب رساند.  

  
  استانداردها  5-3- 5
  ها ويژگي 5-3-1- 5
 و لوح كوارتر ،، تراورتنمرمريت ،هاي ساختماني گرانيت، سنگ آهك هاي سنگ ويژگي 1-1- 3- 5- 5

آمده است.  14216و  14213 ،13247، 5696 ،5695، 5694به ترتيب در استانداردهاي 
ي ايران هاي سقف بايد مطابق با استاندارد ملّخصوصيات سنگ لوح مناسب براي استفاده در توفال

هاي ساختماني تفادهرپانتين (سرپانتين مرمري) جهت اسهاي سنگ سباشد. ويژگي 14218شماره 
  باشد.  14214ي ايران شماره بايد منطبق بر استاندارد ملّ

الزامات  2- 5-5در جدول  هاي آهكي،سنگالزامات فيزيكي  1-5-5در جدول  1-2- 3- 5- 5
در  ،هاي كوارتزيالزامات فيزيكي سنگ 3-5-5، در جدول هاي گرانيت و مرمريتفيزيكي سنگ

هاي الزامات فيزيكي سنگ 5-5-5هاي تراورتن و در جدول سنگالزامات فيزيكي  4-5-5جدول 
  ارائه شده است. عنوان شده  يبر اساس استانداردهاي ملّلوح 
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  هاي آهكيالزامات فيزيكي سنگ  1-5- 5جدول 

  خواص فيزيكي

بندي سنگ آهك طبقه
  آزمونروش   ساختماني

 جرم مخصوص )يبر اساس استاندارد ملّ(
 پايين

 جرم مخصوص
 متوسط

 جرم مخصوص
 باال

  5699  3  5/7  12  حداكثر درصد جذب آب

جرم مخصوصحداقل   
)كيلوگرم بر مترمكعب(  

1760 2160 2560 5699 

)مگاپاسكالحداقل مقاومت فشاري (  12 28 55 5698 

)مگاپاسكالگسيختگي ( مدولحداقل   9/2  4/3  9/6  5697 

يسايشمقاومت شاخص حداقل   
)معرض رفت و آمدصرفا براي سنگهاي در (  

5700يا 8230 10 10 10  
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  و  مرمريت هاي گرانيتيالزامات فيزيكي سنگ  2-5- 5جدول 

  خواص فيزيكي
هايالزامات سنگ
  گرانيتي

-الزامات سنگ

  آزمونروش   هاي مرمريت
  )يبر اساس استاندارد ملّ(

  دولوميت  كلسيت

4/0  حداكثر درصد جذب آب  2/0  2/0  5699  

مخصوصجرم حداقل   
)كيلوگرم بر مترمكعب(  

2560 2595 2800 5699 

حداقل مقاومت فشاري 
)مگاپاسكال(  

131 52 52 5698 

گسيختگي  مدولحداقل 
)مگاپاسكال(  

34/10  7 7 5697 

 حداقل مقاومت خمشي
)مگاپاسكال(  

27/8  7 7 8229 

 حداقل شاخص مقاومت سايشي
صرفا براي سنگهاي در معرض(  

)رفت و آمد   
5700يا 8230 10* 10* 25  

ها و سكوهاي پر تردد استفاده هاي تجاوي و اداري و كفها با رفت و آمد زياد مانند راهروها، پلهبراي مكان *
  شود.مي توصيه 12مقاومت سايشي  شاخص از حداقل
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  هاي ساختماني كوارتزيالزامات فيزيكي سنگ  3-5- 5جدول 

  خواص فيزيكي
  آزمونروش   الزامات

  ماسه سنگ  )ياساس استاندارد ملّبر (
ماسه سنگ 
  كوارتزي

  كوارتزيت

  5699 1 3 8  حداكثر درصد جذب آب

جرم مخصوصحداقل   
)كيلوگرم بر مترمكعب(  

2000 2400 2560 5699 

حداقل مقاومت فشاري 
)مگاپاسكال(  

6/27  9/68  9/137  5698 

گسيختگي  مدولحداقل 
)مگاپاسكال(  

4/2  9/6  9/13  5697 

 حداقل شاخص مقاومت سايشي
صرفا براي سنگهاي در معرض (  

)رفت و آمد  
5700يا 8230 8 8 2  
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  هاي تراورتنالزامات فيزيكي سنگ  4-5- 5جدول 

  خواص فيزيكي
  آزمونروش    الزامات

  داخليكاربرد   خارجي كاربرد  )يبر اساس استاندارد ملّ(

5/2  حداكثر درصد جذب آب  5/2  5699  

مخصوصجرم حداقل   
)كيلوگرم بر مترمكعب(  

2305 2305 5699 

حداقل مقاومت فشاري 
)مگاپاسكال(  

52 5/34  5698 

گسيختگي  مدولحداقل 
)مگاپاسكال(  

8/4  8/4  5697 

 حداقل شاخص مقاومت سايشي
صرفا براي سنگهاي در معرض(  

)رفت و آمد   
5700يا 8230 10 10  

حداقل مقاومت خمشي 
)مگاپاسكال(  

5/3  5/3 8229و  13247   
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  الزامات فيزيكي سنگ لوح  5-5- 5جدول 

  خواص فيزيكي
  آزمونروش    الزامات

  )يبر اساس استاندارد ملّ(
  داخلي كاربرد  خارجيكاربرد 

25/0  حداكثر درصد جذب آب  25/0  14212  

 مدولحداقل 
گسيختگي 

)مگاپاسكال(  

1/62 در عرض اليه  6/49  
14217 

6/49 در طول اليه  9/37  

 حداقل شاخص مقاومت سايشي
)صرفا براي سنگهاي در معرض رفت و آمد(  

5700يا 8230 8 8  

حداقل مقاومت در برابر اسيد بر حسب 
متر ميلي  

38/0  38/0  14215 

  
  هاي استاندارد آزمايش 5-3-2- 5

، مقاومت فشاري، مدول گسيختگي، مقاومت جرم مخصوصهاي استاندارد جذب آب،  آزمايش
استانداردهاي مرجع اين  نياز هستند. هاي ساختماني مورد مقاومت سايشي براي سنگخمشي و 

  اند.ئه شدهاارپيوست دوم در  فصل
  
  محيطي ايمني، بهداشت و مالحظات زيست  5-4- 5
براي بهداشت  نبايد خطرييا روش اجرا،  ، يا نوع مصالح،استفاده از سنگ در ساختمان 5-4-1- 5

 آن راسنگ، از هرگونه تابش مضر  احتمال. در صورت ايجاد كندو سالمتي افراد و محيط زيست 
آلوده شدن  نبايد موجب. عمليات ساخت و ساز و دفع ضايعات دادبايد مورد بررسي و آزمايش قرار 

   گردد. پيرامون ساختمانمحيط زيست، آب، خاك و فضاي سبز در محيط 
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  سنگ بايستي در يك محيط سرپوشيده با استفاده از آب انجام پذيرد.برش  5-4-2- 5
  
  .شوددر هنگام برش سنگ بايستي از ماسك استفاده  5-4-3- 5
  
  سازگاري  5-5- 5

  هاي ساختماني با انواع مصالح ساختماني سازگاري دارد.  سنگ
  
  داريهبندي، حمل و نگ بسته  5-6- 5
كه سنگ در حمل و نقل و  چنان، بندي شود بستهبادوام مناسب و سنگ ساختماني بايد  5-6-1- 5

ها  در داخل بسته آنهااز تكان خوردن و حركت كردن  مانعبندي بايد  انبار كردن آسيب نبيند. بسته
ليفتراك،  باجايي آنها  وزن و ابعاد مناسب براي حمل و نقل باشند. جابه دارايها بايد  شود. بسته
  باشد.  ممكنبه نحو مناسب  ر وسايل رايجديگباالبرها و 

  
به سطوح بايد  همچنينمحافظت شوند.  درستها  در تمام مراحل كار الزم است سنگ 5-6-2- 5

توان  مي ،توجه ويژه شود. براي اين كار ،تزئيني ةهاي برجست  بخشيا  ها خصوص در گوشه هب ،خارجي
براي محافظت   روكشاين اتيلن استفاده كرد. از  كنفي يا روكش پلي ةاز قطعات باريك چوب، پارچ

  .توان بهره گرفت نيز ميسنگ در برابر باران و برف 
  
به محل فروش و كارگاه  محل توليدشده از   در هنگام انتقال سنگ ساختماني بريده 5-6-3- 5

 حمل. براي آسيبي نبينندافراد  ديگرتا كارگران يا  ،رعايت شود صول ايمني كامالًابايد ساختماني، 
  از دستكش مناسب استفاده شود. ، بايدها سنگ

  
از گرد و غبار، مالت و ديگر ذرات بايد سنگ  ،سازي پس از پايان عمليات ساختمان 5-6-4- 5

ها به  هاي زنگ از لوله بايد مراقب بود كه لكه ها نيز هنگام برداشتن و جمع كردن داربستپاك شود. 
  و به آن ضربه وارد نشود.نما نپاشد 
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ممكن در نماي ساختمان استفاده نشود، زيرا رنگ يره تهاي  از سنگ شودتوصيه مي 5-6-5- 5
  ، رنگ آنها محو شود.آفتاب است، بر اثر تابش

  
ها  گرانيت تميز كردن از آب استفاده شود. برايتنها سنگ، بهتر است  شستنبراي  5-6-6- 5

توان  نيز ميرا د. مرمرها به كار بررقيق و مناسب  ةهاي شويند توان برس مويي غيرفلزي و محلول مي
 انواع هاي شوينده، حتماً تفاده از محلولكرد. در صورت اس تميزهاي شوينده رقيق  آب و محلول با

از استفاده از اين  پيش ر،براي اين كا. به كار بردكننده  و مطابق دستورالعمل توليدآنها مطمئن 
هاي  شوينده مصرفآزمايش شود. از از سنگ كوچك و مشابهي  ةروي نمونبر  آنهااثر  ،ها محلول

  .خودداري كنيداسيدي و قليايي، از جمله اسيدكلريدريك، محلول آمونيوم و سود سوزآور 
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  هاهسنگدان  6- 5
 

  تعريف   6-1- 5
 ةيا سربار ،مانند ماسه، شن، سنگ شكسته ،مصالحي طبيعي، مصنوعي يا بازيافت شده  سنگدانه

 ،هاي ساختماني وردهآتوليد فر دراي، است كه  دانه ةبلند ذوب آهن و خاك رس منبسط شد ةكور
  د.رو به كار مي ،مانند بتن

  
  بندي دسته  6-2- 5
  :است سنگدانه ريز و درشت دو دسته رها از نظر اندازه ب سنگدانه 6-2-1- 5
درصد  90و حدود  متر ميلي 5/9اي است كه تمامي آن از الك  سنگدانه :ريز ةسنگدان 6-2-1-1- 5

) 4(نمره  متر ميلي 75/4. يا بخشي از سنگدانه كه از الك بگذرد) 4(نمره متر ميلي 75/4آن از الك 
  .ميكرومتر) باقي بماند 75( 200و روي الك نمره  رد شود

 متر ميلي 75/4آن بر روي الك  ةعمد بخشاي است كه  سنگدانه :درشت ةنگدانس 6-2-1-2- 5
  ) باقي بماند.4(نمره 

  
تقسيم  سنگين دانه، سبك دانه و وزن معمولي به انواع جرم مخصوصسنگدانه از نظر  6-2-2- 5

  شود: مي
زياد كه در ساخت بتن سنگين به كار  جرم مخصوصاي با  سنگدانه :دانه سنگين 6-2-2-1- 5

جرم رود، مانند سرپانتين، باريت، مگنتيت، ليمونيت، ايلمنيت، ژئوتيت، هماتيت، آهن يا فوالد.  مي
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كيلوگرم بر متر  2400اين سنگدانه از سرپانتين تا آهن يا فوالد ازاي (سست) انبوهي فله مخصوص
  كند. كيلوگرم بر متر مكعب تغيير مي 7500مكعب تا 

كاربرد ساخت بتن سبك  دركه  كم است جرم مخصوصاي با  سنگدانه :دانه سبك 6-2-2-2- 5
و  ،ميس، خاكسترهاي آتشفشاني، توف، دياتوميتومانند پ ،هاي سبك طبيعي و شامل سنگدانه دارد

اي، پرليت،  هاي دياتومه شيل ةمانند رس، شيل و اسليت منبسط شد ،هاي سبك مصنوعي سنگدانه
  سنگ است. منبسط يا سينتر شده و محصول نهايي احتراق كك يا زغال ةورميكوليت و سربار

 حداكثر: خشك  اي (سست)انبوهي فله جرم مخصوصو بنايي با اي سازهدانه براي بتن  سبك

 1040دو  كيلوگرم بر مترمكعب و مخلوط آن  880كيلوگرم بر متر مكعب، شن  1120ماسه 
  كيلوگرم بر مترمكعب

  حداكثر:خشك  اي (سست)فله انبوهي جرم مخصوصبا كاري حرارتي  بتن عايق دانه براي سبك
  كيلوگرم بر مترمكعب 160ورميكوليت  كيلوگرم بر مترمكعب و 196پرليت 
 1040دو  كيلوگرم بر متر مكعب و مخلوط آن  880كيلوگرم بر متر مكعب، شن  1120ماسه 

  كيلوگرم بر مترمكعب
كه براي  ،اي است غير از سنگدانه سبك يا سنگين سنگدانه :سنگدانه با وزن معمولي 6-2-2-3- 5

  رود. معمولي به كار مي جرم مخصوصساخت بتن با 
  
  استانداردها  6-3- 5
  ها ويژگي 6-3-1- 5
 302شماره  ايران يملّ  هاي استاندارد هاي مورد استفاده در بتن بايد با ويژگي سنگدانه 6-3-1-1- 5

 75از الك  مواد ريزتر، هاي رسي و ذرات سست كلوخه، شامل آور مواد زيان مطابقت داشته باشند.
است.  سوزنيو هاي پولكي  دانه، يا ساير مواد سبك سنگ، ليگنيت، زغال، )200ميكرون (نمره 

در شمار  در آبهاي محلول  كلريدو هاي محلول در آب  سولفات، سايش (لس آنجلس)، سالمت
از حدود اعالم شده در استاندارد ويژگي سنگدانه بتن نبايد بيشتر باشد.  الزامات اجباري است و

 الي 1-6-5هاي در جدولهاي درشت هاي ريز (ماسه) و سنگدانهمات براي سنگدانهابرخي از اين الز
  اند.ارائه شده 5-6-4
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شرح داده شده در  ،بندي درشت بايد الزامات دانه ريز و هاي سنگدانهدر مورد  6-3-1-2- 5
بين الزامات اختياري و  وجزريز  ةمدول نرمي سنگدان .رعايت گردد 302 شمارهي ايران ملّندارد استا

ي ايران شماره هاي ريز و درشت بر اساس استاندارد ملّبندي سنگدانهالزامات دانه .است 1/3تا  3/2
  ارائه گرديده است.  6-6-5و  5-6-5هاي در جدول 302

اي هاي موردنظر براي استفاده در بتن سازههاي سبكدانهبندي و ساير ويژگيدانه 6-3-1-3- 5
  برخي از الزامات در مطابقت داشته باشد.  4985ي ايران شماره بايستي با الزامات استاندارد ملّ

   ارائه شده است. 8-6-5و  7- 6-5هاي جدول
درصد وزني سبكدانه خشك بيشتر باشد.  2شونده نبايد از  هاي رسي و ذرات خردمقدار كلوخهكل 

تعيين  4985ي ايران شماره هاي بتني كه طبق استاندارد ملّجمع شدگي در اثر خشك شدن آزمونه
درصد تجاوز  5افت وزن در اثر سرخ شدن سبكدانه نبايد از باشد.  كمتردرصد  07/0شود بايد از مي

  كند.
مشخص كه براي ساخت بتن  جرم مخصوصهاي بازيافتي با مشخصات سنگدانه 6-3-1-4- 5

 13170ي ايران شماره گيرند بايد مطابق با استاندارد ملّاستفاده قرار مي اي و مالت موردغيرسازه
  باشد. 

 هاي موردبراي سبكدانه 14875 -1ي ايران شماره الزم است كه الزامات استاندارد ملّ 6-3-1-5- 5
  استفاده در بتن، مالت و گروت رعايت شود. 

هاي بنايي بتني بايد مطابق با استاندارد هاي مورداستفاده در بلوكمشخصات سبكدانه 6-3-1-6- 5
  باشد.  7657ي ايران شماره ملّ
هاي عايق بايستي منطبق با استاندارد هاي سبك مورداستفاده در بتنويژگي سنگدانه 6-3-1-7- 5
هاي سبك بر اساس استاندارد باشد. بتن عايق ساخته شده از سنگدانه 14422ايران شماره  يملّ
  باشد. 9-6- 5بايد داراي مشخصات ارائه شده در جدول  14422ي ايران شماره ملّ
براي كنترل  ،ها وجود داردسيليسي سنگدانه -در مواردي كه احتمال واكنش قليائي 6-3-1-8- 5

ي تدوين شده در اين و يا ديگر استانداردهاي ملّ 8149ي ايران شماره استاندارد ملّاز روش سنگدانه 
  استفاده گردد.زمينه 
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  *هاي ريزآور در سنگدانهحداكثر ميزان مجاز مواد زيان  1- 6- 5جدول 

 آورماده زيان رديف

  حداكثر وزني 
  آور ماده زيان

 نسبت به كل نمونه

آزمايش طبق 
ملّي  داستاندار

 ايران

 -  3 هاي رسي و ذرات سستكلوخ 1

2 

 75ذرات ريزتر ار 
ميكرون (رد شده از الك 

) حاوي رس 200نمره 
 يا شيل

هايي كه در معرض در بتن
 گيرند.سايش قرار مي

3 446 

هايي كه در معرض در بتن
 گيرند.سايش قرار نمي

5 446 

3 

 75ذرات ريزتر ار 
ميكرون (رد شده از الك 

) فاقد رس يا 200نمره 
 شيل

هايي كه در معرض در بتن
 گيرند.سايش قرار مي

5 446 

هايي كه در معرض در بتن
 گيرند.سايش قرار نمي

7 446 

 سنگ و ليگنيتزغال 4
 -  5/0نماي ظاهري بتن اهميت دارد.

 -  1.نماي ظاهري بتن اهميت ندارد

 -  1 ميكا 5

 -  3S0  4/0هاي محلول درآب برحسب سولفات 6

 -  Cl 04/0كلريدهاي محلول درآب برحسب  7

ها بايد مطابق با يكي از در مواردي كه استاندارد ملّي ايران براي آزمون مربوط وجود ندارد، اين آزمون *
اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ريز، بيش  المللي انجام شود.استانداردهاي معتبر بين

باشد، مصرف آن به شرطي مجاز است كه مقدار سولفات محلول در آب موجود  6از مقدار مندرج در رديف 
اگر مقدار كلريد محلول در آب موجود در  در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كمتر باشد.

باشد، مصرف آن به شرطي مجاز است كه مقدار كلريد  7ار مندرج در رديف سنگدانه ريز، بيش از مقد
 محلول درآب موجود در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كمتر باشد.
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  *هاي درشتآور در سنگدانهحداكثر ميزان مجاز مواد زيان  2- 6- 5جدول 

 آورماده زيانرديف
آور حداكثر وزني ماده زيان 

 كل نمونه نسبت به

ملّي  دشماره استاندار
ايران براي روش آزمون 

 مربوطه

 -  5 هاي رسي و ذرات سستكلوخه 1

2 
ميكرون (رد شده از الك  75ذرات ريزتر ار 

 ) حاوي رس يا شيل200نمره 
1 446 

3 
ميكرون (رد شده از الك  75ذرات ريزتر ار 

 ) فاقد رس يا شيل200نمره 
5/1 446 

4 
زغال سنگ 

 ليگنيتو 

نماي ظاهري بتن اهميت 
 دارد.

5/0  - 

نماي ظاهري بتن اهميت 
 ندارد.

1  - 

 -  3S0 4/0هاي محلول درآب برحسب سولفات 5

 -  Cl-04/0كلريدهاي محلول درآب برحسب  6

ها بايد مطابق با يكي از ي ايران براي آزمون مربوط وجود ندارد اين آزموندر مواردي كه استاندارد ملّ *
اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ريز بيش  المللي انجام شود.استانداردهاي معتبر بين

باشد مصرف آن به شرطي مجازاست كه مقدار سولفات محلول در آب موجود  5از مقدار مندرج در رديف 
در آب موجود در در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كمتر باشد. اگر مقدار كلريد محلول 

باشد مصرف آن به شرطي مجاز است كه مقدار كلرايد  6سنگدانه ريز بيش از مقدار مندرج در رديف 
 محلول در آب موجود در كل سنگدانه ريز و درشت از حداكثر مجاز كمتر باشد.
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 *بتن هاي درشت مصرفي درهاي پولكي و سوزني در سنگدانهحداكثر ميزان مجاز دانه  3- 6- 5جدول 

 شرحرديف

حداكثر درصد وزني سنگدانه 
  سوزني يا پولكي نسبت به 

 كل نمونه

 30 مترميلي 3/6هاي مانده برروي الك هاي پولكي موجود در سنگدانهدانه 1

 45 مترميلي 5/9هاي با حداكثر اندازه هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 2

 45 مترميلي5/12هاي با حداكثر اندازه در سنگدانههاي پولكي و سوزني موجود دانه 3

 40 مترميلي 19هاي با حداكثر اندازه هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 4

 40 مترميلي 25هاي با حداكثر اندازه هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 5

 40 مترميلي 38حداكثر اندازه هاي با هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 6

 35 مترميلي 50هاي با حداكثر اندازه هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 7

 35 مترميلي 63هاي با حداكثر اندازه هاي پولكي و سوزني موجود در سنگدانهدانه 8

  معتبر  مطابق با يك استاندارد زمون مربوطه بايدتا زمان تدوين استاندارد ملّي ايران در اين زمينه، آ *
 المللي انجام شود.بين

 

  هاي مصرفي در بتنبرخي از مشخصات الزامي سنگدانه  4- 6- 5جدول 

 شرح رديف
نوع 

 سنگدانه

حداكثر 
 مقدار مجاز

حداقل مقدار
 مجاز

آزمايش طبق 
 ملّي ايراناستاندارد 

1 
 ميزان كاهش وزن در آزمايش

 آنجلس (درصد)لس
 448 -  50 شن

2 
 ميزان افت وزني در آزمايش سالمت

 سديم (درصد)با سولفات
 449 -  12 شن

3 
 ميزان افت وزني در آزمايش سالمت

 سديم (درصد)با سولفات
 449 -  10 ماسه

4 
 ميزان افت وزني در آزمايش سالمت

 منيزيم (درصد)با سولفات
 449 -  18 شن

5 
 ميزان افت وزني در آزمايش سالمت

 منيزيم (درصد)با سولفات
 449 -  12 ماسه
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  هاي ريز مصرفي در بتنبندي سنگدانهضوابط الزامي دانه  5- 6- 5جدول 
 درصد وزني رد شده از الك )mmاندازه الك (رديف

1 50/9 100 

2 75/4 100 -89 

3 36/2 100 -60 

4 18/1 90-30 

5 6/0 54-15 

6 3/0 40-5 

7 15/0 15-0 

  
  هاي درشت مصرفي در بتنبندي سنگدانهالزامي دانهضوابط   6- 6- 5جدول 

 رديف

  ها اندازه اسمي الك
  (يا بعد چشمه مربع

mm( 

 دهندها را نشان مياعداد داخل جدول درصد وزني مصالح سنگي رد شده از الك

63 

mm 

50 

mm 

5/37 

mm 

25 

mm 

19 

mm 

5/12 
mm 

5/9 
mm 

75/4 
mm 

36/2 
mm 

 - - - 0-5 - 0-15 35-9070-100 100 50تا 25 1

 - 0-5 -10-30 -35-70 -95-100 100 50تا  75/4 2

 - - 0-5 - 0-2015-9055-100 100 - 5/37تا 19 3

 - 0-105-30 -35-70 -95-100 100 - 5/37تا  75/4 4

 - - 0-5 0-2010-9055-100 100 - - 25تا 5/12 5

 - 0-5 0-1015-4040-9085-100 100 - - 25تا  5/9 6

 0-5 0-10 -25- 60 -95-100 100 - - 25تا  75/4 7

 - 0-5 0-2015-9055-100 100 - - - 19تا  5/9 8

 0-5 0-2010-55 -90-100 100 - - - 19تا  75/4 9

 0-5 0-4015-9070-100 100 - - - - 5/12تا  75/4 10
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هاي سبكاي با سنگدانههاي بتن سازهويژگي فيزيكي و مكانيكي الزامي نمونه  7- 6- 5جدول   
 رديف

 هانوع سنگدانه

حداكثر مقدار ميانگين
  جرم مخصوص

 * (كيلوگرم بر مترمكعب)

حداقل ميانگين 
  مقاومت فشاري

 روزه، مگاپاسكال 28 

حداقل ميانگين مقاومت 
 ،روزه 28كششي 

 **مگاپاسكال

1 
ها تمامي سنگدانه

 سبكدانه هستند.

1760 28 2/ 2 

2 1680 21 1 /2 

3 1600 17 0/ 2 

ها، شامل سنگدانه 4
هاي سبك سنگدانه

 و ماسه هستند.

1840 28 3/ 2 

5 1760 21 1 /2 

6 1680 17 1 /2 

 روزه خشك شده در هوا  (كيلوگرم بر مترمكعب) 28مخصوص سه آزمونه بتني جرم حداكثر مقدار ميانگين    *

  )روزه (مگاپاسكال 28هشت آزمونه بتني  برايمقدار ميانگين مقاومت كششي در آزمايش دونيم شدن  **

 
ايهاي سبك مصرفي در بتن سازهبندي سنگدانهضوابط الزامي دانه  8- 6- 5جدول   

  اسمي اندازه
 

25   
mm 

19    
mm 

5/12 
mm 

5/9   
mm 

75/4 
mm 

36/2 
mm 

18/1 
mm 

3/0 
mm 

15/0 
mm 

075/0 
mm  

  سنگدانه ريز
75/4 -0  

  
- 

  
- 

  
- 

  
100 

  
100-85

  
- 

  
80-40 

  
35-10 

  
25-5 

  
- 

 سنگدانه درشت
25-75/4  
19-75/4  

5/12 -75/4  
5/9 -36/2 

 
100-95 

100  
-  
- 

 
-  
100-90 

100  
- 

 
60 -25  

-  
100-90 

100 

 
-  
50-10  
80-40  
100-80

 
10- 0 

15-0  
20-0  
40-5 

 
-  
-  
10-0  
20-0 

  
-  
-  
-  
10-0 

  
-  
-  
-  
- 

  
-  
-  
-  
- 

  
10-0  
10-0  
10-0  
10-0  

 

مخلوط 
هاي سنگدانه

  درشت ريز و
5/12 -0  
5/9 -0 

 
  
  
-  
- 

 
  
  
100  

- 

 
  
  
100-95 

100 

 
  
  
-  
100-90

 
  
  

80-50  
90-65 

 
  
  
-  
65 -35 

  
  
  
-  
- 

  
  
  
20-5  
25-10 

  
  
  
15-2  
15-5 

  
  
  
10-0  
10-0 
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  هاسبكدانهخواص بتن عايق ساخته شده از   9- 6- 5جدول 
روزه خشك شده  28مخصوص نمونه  جرمحداكثر ميانگين 

  (كيلوگرم بر مترمكعب)
 حداكثر ضريب ميانگين هدايت حرارتي

(W/m.K) 

800  22/0  
1440  43/0  

  
  هاي استاندارد  ايشآزم 6-3-2- 5
 ها انجام شود شامل بر روي سنگدانه ،براي تعيين كيفيت ،هايي كه الزم است يش ازمآ 6-3-2-1- 5

هاي رسي و ذرات سست، مواد  هاي آلي (ماسه)، كلوخه بندي، ناخالصي  دانه: تعيين اين موارد است
هاي محلول در آب، كلريدهاي محلول در آب،  ميكرون، زغال سنگ و ليگنيت، سولفات 75ريزتر از 

لكه شدگي، ، هاي سوزني (شن) و سايش لس آنجلس (شن) هاي پولكي (شن)، دانه سالمت، دانه
الزم  واكنش قليايي. در صورت وجود خطر انبوهي جرم مخصوصافت وزن در برابر سرخ شدن، 

  ها انجام شود.  قليايي سنگدانه ةزايي بالقو هاي واكنش آزمايشاست 
 و اي هاي سازههاي مورداستفاده در بتنهايي كه الزم است روي سبكدانهآزمايش 6-3-2-2- 5

هاي آلي، لكه شدگي، افت وزن در اثر تعيين دانه بندي، ناخالصي :انجام شود شاملهاي بنايي بلوك
انبوهي  جرم مخصوصهاي رسي و ذرات خردشده، يكنواختي دانه بندي، سرخ شدن، مقدار كلوخه

هاي ، ويژگيجرم مخصوصاي (سست)، ضريب انبوهي فله جرم مخصوصاي (سست)، يكنواختي فله
شدگي در اثر خشك شدن، بيرون ، جمعآزمونهاي موردهاي بتن حاوي سبكدانههآزمونفيزيكي 
   باشند. مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن مي ها وپريدگي

و اي هاي سازههاي مورداستفاده در بتنهايي كه الزم است روي سبكدانهآزمايش 6-3-2-3- 5
شدگي، افت وزن در اثر هاي آلي، لكه بندي، ناخالصيانجام شود شامل: تعيين دانههاي بنايي بلوك

انبوهي  جرم مخصوصبندي، هاي رسي و ذرات خردشده، يكنواختي دانهسرخ شدن، مقدار كلوخه
 هايو ويژگي جرم مخصوصاي (سست)، ضريب انبوهي فله جرم مخصوصاي (سست)، يكنواختي فله

شدن، بيرون شدگي در اثر خشك (جمع آزمونهاي موردهاي بتن حاوي سبكدانههآزمونفيزيكي 
هاي موردمصرف سبكدانه ارزيابيبراي باشند. ها و مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن) ميپريدگي
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جرم هاي مقاومت فشاري، مقاومت كششي دونيم كردن و آزموناي الزم است هاي سازهبتندر 
 هاي بتن نيز انجام پذيرند. هآزمونمخصوص 

بايستي خصوصيات فيزيكي و در سبكدانه هاي مورد مصرف در بتن، مالت و گروت  6-3-2-4- 5
هاي شكسته، جذب آب، مقاومت در برابر مقاومت در برابر خردشدگي، درصد دانهشيميايي همچون 

ود در كلرايد قابل حل در آب، گوگرد موج فروسايي، مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن، يون
  سيليسي سنجيده شود.  - آلي و در صورت لزوم واكنش زايي قليايي هايتركيبات، آالينده

  اند.ئه شدهاار پيوست دومدر  فصلاستانداردهاي مرجع اين  6-3-2-5- 5
  
  مالحظات زيست محيطيايمني، بهداشت و   6-4- 5
. براي حفظ محيط تأمين كردها   از سواحل درياها و رودخانهرا نبايد مصالح سنگي  6-4-1- 5

و منابع كوهي استفاده شود. در فرايند  هاي متروك ز ذخاير مخلوط رودخانهاالزم است  ،زيست
ي ها بايد از انتشار گرد وخاك زياد در كارگاه توليد سنگدانه جلوگيري شود. يكي از اين روش ،توليد

  هاست. آب پاشي بر روي سرند اول اين كارگاهجلوگيري از آن 
  
هاي ساختماني با  آوارشكسته بازيافتي از  ةسنگدانمشخصات  در صورت مطابقت 6-4-2- 5

توان، براي كمك به حفظ محيط زيست، در ساخت بتن، از  ميبتن  ةهاي استاندارد سنگدان ويژگي
  به جاي بخشي از سنگدانه طبيعي (با طرح اختالط مناسب) استفاده كرد. آنها

  
  سازگاري   6-5- 5

هاي مهم و آبي  ويژه در پروژهه ب ،ي داراي قليايي زيادها نازا با سيم هاي واكنش كاربرد سنگدانه
رطوبت يا در تماس مداوم با بتني كه در معرض  هاي مورد نياز در ساخت سنگدانه. مجاز نيست

موادي باشد كه با  دارايقرار خواهد گرفت نبايد زا  زمين مرطوب يا در شرايط جوي رطوبت
مقدار  اگر  اما. شودانبساط شديد مالت يا بتن  و بخش واكنش زيان موجب هاي سيمان قليايي

شرطي كه ه ب ،ريز مجاز است ةسنگداناستفاده از وجود داشته باشد،  سنگدانهمواد در زيادي از اين 
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 مانعها يا افزودن يك ماده  درصد قليايي 6/0استفاده از سيمان حاوي كمتراز  كهنشان داده شود 
  .خواهد شدانبساط مضر حاصل از واكنش قليايي سنگدانه 

  
  حمل و نگهداريبندي،  بسته  6-6- 5
 ،مناسبي انبار شود. سنگدانه نبايد جايقبل از مصرف در بتن و مالت، در  ،سنگدانه بايد 6-6-1- 5

ريزي در هواي گرم، در  در بتن ،بندان و رطوبت و در معرض يخ ،براي بتن ريزي در هواي سرد
  تابش مستقيم خورشيد قرار گيرد.  معرض

  
آور آلوده  به مواد خارجي و زيان كهانبار شود اي  به گونهدر جايي يا بايد نسنگدانه  6-6-2- 5

  . گردد
  
الزم است  ،شود. هنگام حمل آنهاجداشدگي  سبب بايدن ها  سنگدانه حمل و نگهداري 6-6-3- 5

آلودگي كاهش يابد. سطح انبار و تجهيزات ميزان تا  ،قرار گيرد ، در پوشش يا درون مخزنسنگدانه
  بايد تميز باشد.نيز حمل 

  
  نشوند.  ها شكسته سنگدانه  باشد كه  ايگونه  بايد به شرايط  6-6-4- 5
  
 25كمتر و بيشتر از  متر، بايد در دو گروه ميلي 38از  بيش  با حداكثر اندازه  هاي  شن 6-6-5- 5

كمتر و  متر يا كمتر بايد در دو گروه ميلي  38با حداكثر اندازه  هاي  شوند. شن متر نگهداري ميلي
  دهد. مي  ها از يكديگر را كاهش دانه جدا شدن  كار امكان شوند. اين  متر نگهداريميلي 19بيشتر از 

  
در  باشد كه  و پايدار مقاوم  اي  گونه  بايد به سنگي  مصالح   دپوي تقسيم  هاي  ديواره 6-6-6- 5

يا  ها تخريب سنگدانه  رانش اثر بر ه مجاور، ديوار قسمت  بودن  و پر قسمت  يك  بودن   خالي  صورت
  جابجا نشود.
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هاي  يا ورقه  آزاد با برزنت در فضاي  واقع  هاي يخبندان، بايد سنگدانهيا و  بارش  در هنگام  6-6-7- 5
  شود.  پوشانيده  پالستيكي 

  
  شود. درست  آزاد، سايبان  در فضاي  هاي واقع  سنگدانه  روي 6-6-8- 5
  
جدا  زياد دپوها موجب  نبايد زياد باشد زيرا شيب  و ماسه  شن   دپوي هاي  مخروط شيب  6-6-9- 5

  شود. مي  از هم  ريز و درشت  هايدانه شدن 
  
يكديگر  بر روي  يكسان   ضخامتبا  هايي اليه صورت   بايد به ها تا حد امكان  سنگدانه 6-6-10- 5

 شوند كه برداشته   اي گونه  ديگر به  مناسب  ها بايد با لودر يا وسايل و انبار شوند. سنگدانه شده   ريخته
  شوند.  برداشته افقي  هاي اليه  از همه هايي هر بار قسمت 

  
ذرات   از جدا شدن  تخاذ گردد كها باد، بايد تدابيري  ها هنگام  سنگدانه تخليه  در صورت  6-6-11- 5

  شود.  ريز جلوگيري 
  
آنها مازاد   آب  تخليه  امكان  همواره كه  باشد اي  گونه  بايد به و ماسه  شن  دپوي  محل  6-6-12- 5

  باشد.  وجود داشته
  
و سپس   مانده  باقي  در محل  ساعت  12در دپو بايد حداقل  انبار شده  هاي  سنگدانه 6-6-13- 5

  و پايدار برسد. حد يكنواخت  ها به  سنگدانه  رطوبت شود كه  مي امر موجب   شود. اين مصرف  
  
يا  مخروط  و شيب  يا دايره  مربع   المقدور بايد با مقطع ها حتي سنگدانه ذخيره  سيلوي  6-6-14- 5

 سيلو ريخته  داخل در  قائم صورت  بايد به   باشد. مصالح سنگي درجه  50كمتر از   آن تحتاني  هرم 
  جدا نشوند.  ها از هم و دانه  شده  سيلو جلوگيري  هاي با كناره  از برخورد مواد سنگي شود تا 
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ها و  سنگدانه شدن  شكسته   ها پر باشد امكان سنگدانه  ذخيره سيلوي   كه در صورتي  6-6-15- 5
ويژه  سيلو، بايد از نردبان  داخل  ها به  سنگدانه  كردن خالي   يابد. براي مي كاهش  آن  بندي  دانه  تغيير

  شود.  استفاده سنگي   مصالح 
  
ها در حين  سنگدانه شدن  شكسته  امكان  باشد كه  اي  گونه  به شرايط   كه در صورتي  6-6-16- 5

ها، بار ديگر آنها  گدانهسن با اين  بتن  از ساخت  باشد، بايد قبل  وجود داشته  يا انبار كردن  جابجا كردن  
  كرد. بندي  را دانه

  
گرد  هاي  ها بايد در مورد سنگدانه سنگدانه شدن  از جدا جلوگيري  به  مربوط  ضوابط  6-6-17- 5

  شود.  تر رعايتامر هستند، جدي  بيشتر مستعد اين ، كه  گوشه
  
در  مذكور ، بايد مشخصات  كارگاه  به وارده  هاي  از سنگدانه هر محموله  تحويل  هنگام  6-6-18- 5

و  مقايسه بررسي،   وارده هاي  و نيز سنگدانه شده  داده  سفارش  ها با مشخصات  سنگدانه اسناد تحويل 
  شود.  كنترل  آن  انطباق 

  
ها  آن ظاهري  ، بايد وضعيت  كارگاه به وارده  هاي  از سنگدانه  محموله هر  تحويل درهنگام  6-6-19- 5

  شود.  كنترل  با چشم آن   هاي ها و ناخالصي دانه  ، شكل از نظر اندازه
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  هاي آنو فرآوردهسيمان   7- 5
  

  سيمان   7-1- 5
  تعريف 7-1-1- 5

گيرد  مي نيستاي است كه در هوا و مجاورت آب و جايي كه هوا  چسباننده ةماد هيدروليكي سيمان
ان با آب سفت سيم د.برن كار مي هاي سيماني به در ساختن بتن و مالت . اين ماده راشود و سخت مي
  دهد. ارچه تشكيل ميكپي يو جسمشود  و سخت مي

 خواص سيماني نداشتهبه خودي خود هستند كه  آلوميني، سيليسييا  سيليسيها مواد پوزوالن    
واكنش داده و توليد با هيدروكسيدكلسيم  حضور رطوبت در دارند، ليكناندك خواص سيماني يا 

  .دهنداني نشان خواص سيم توانندنمايد لذا ميميسيليكات كلسيم آبدار تركيباتي همچون 
  
  بندي دسته  7-1-2- 5

  شود: بندي مي ي هيدروليكي به شرح زير دستهها ناسيم
 .گردد ميبندي  طبقه 5تا  1در پنج نوع كه  ي پرتلندها ناسيم 1- 7-1-2- 5

 شود. مي  داده نشان » 1- پ«نماد با  پرتلند معمولي، كه  )، يا سيمان I( يك  پرتلند نوع  سيمان  -الف
  شود.مي تقسيم  »1-525«و » 1-425«، »1-325« نوع   سه ، خود به  يك  پرتلند نوع سيمان 

  .شود مي داده  نشان  »2-  پ«نماد با  شده، كه  پرتلند اصالح  )، يا سيمان IIدو (  پرتلند نوع سيمان   - ب
  شود.مي  داده نشان   »3-  پ«نماد با  شونده، كه  زود سخت  )، يا سيمان III( سه   پرتلند نوع سيمان  -پ
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   داده  نشان  »4-  پ«نماد با  كم، كه  زايي  با حرارت )، يا سيمان IVچهار ( پرتلند نوع   سيمان - ت
  شود. مي

داده   انـنش »5- پ«نماد با  ، كه  در برابر سولفات مقاوم  )، يا سيمان V( پنج  پرتلند نوع  مان ـسي -ث
  شود. مي 

و داراي مقاديري  استكلينكر سيمان پرتلند  آنهاكه جزء اصلي  خته:ي آميها ناسيم 2- 7-1-2- 5
يا مواد افزودني ويژه جايگزين سيمان پرتلند  ،ي طبيعي، مصنوعيها نمانند پوزوال ،از مواد مناسب
اي، بنايي و  از: پوزوالني، سرباره است در ايران عبارت معمولي پرتلند آميخته ها نااست. انواع سيم

  ).PKZآهكي (
هيدروليكي است، متشكل از مخلوط كامل و يكنواخت  ةپرتلند پوزوالني: چسبانند سيمان -الف

زمان كلينكر سيمان پرتلند، پوزوالن و  كه يا به روش پودر كردن هم ،سيمان پرتلند و پوزوالن
و يا  ،آن با سيمان پرتلند آميختنو يا با سايش جداگانه پوزوالن و  ،سيابآسنگ گچ در 

سيمان پرتلند  ،3432ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ آيد. به دست مي ،از دو روشتركيبي 
  :استدو گروه  رپوزوالني ب

  درصد وزني سيمان. 15و حداكثر  5پرتلند پوزوالني (پ. پ) با ميزان پوزوالن حداقل  -1-الف
درصد وزني سيمان.  40تا  15پرتلند پوزوالني ويژه (پ.پ.و) با ميزان پوزوالن بيش از  -2-الف

و نيز گيرد  قرار مي شيميايي  تهاجم  تحت   بتن كه   در موارديمعموالً اين نوع سيمان 
كمي   حرارت هيدراسيون،  سيمان  نوع رود. اين كار مي حجيم به هاي بتن   ساخت براي 

(تا  اوليه  اي در روزه آن  فشاري  مقاومت  و باشديم مقاوم  شيميايي  دارد، در برابر امالح  
  . است روز) كم  سه 

اي: سيماني است كه از آسياب كردن مخلوط كلينكر سيمان پرتلند،  پرتلند سرباره سيمان -ب
و سنگ گچ و يا از مخلوط سيمان پرتلند و پودر سرباره، به  فعال و آمورف دانه شده ةسربار
اي  سيمان سرباره، 3517ماره ي ايران شمطابق استاندارد ملّ آيد. به دست مي معينهاي  نسبت

  :استسه گروه  رب
  درصد وزني سيمان. 25حداكثر  ةس) با ميزان سربار -اي (پ سيمان پرتلند سرباره -1-ب
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درصد وزني  70تا  25 ة) با ميزان سربار5 -س-اي ضدسولفات (پ سيمان پرتلند سرباره -2-ب
  سيمان.

  درصد وزني سيمان. 70 بيش از ةاي (س) با ميزان سربار سيمان سرباره -3-ب
كه از آسياب كردن  ،از خانواده سيمان پرتلند ،هيدروليكي ةچسبانند ةسيمان پرتلند آهكي: ماد -پ

 80همراه با درصد مناسبي سنگ گچ و حداقل  ،درصد سنگ آهك ويژه 20الي  6مخلوط 
د افزودني ميزان موادر توليد اين نوع سيمان، . گردد توليد ميدرصد كلينكر سيمان پرتلند 

باعث  و يارا افزايش دهد گرد يد شدت خوردگي ميل. مواد افزودني نبااستحداكثر يك درصد 
  افت كيفيت سيمان يا مالت و بتن ساخته شده از آن شود.

در بنايي به استفاده مورد هاي مختلف   مالت تهيةاي هيدروليكي كه در  سيمان بنايي: چسباننده -ت
آسياب كردن مخلوط كلينكر سيمان پرتلند و سنگ آهك از ان . اين سيمشود كار برده مي

هاي طبيعي و  مخلوط كردن سيمان پرتلند و پودر نرم شده سنگ آهك، يا پوزوالنيا  ؛طبيعي
 .آيد به دست مي هاي معدني رنگدانهبا  معين،هاي  گدازي، به نسبت آهن ةمصنوعي و يا سربار
آرمه مجاز نيست و آن را فقط در مالت و مانند آن  ن هاي بنايي در بتن و بت استفاده از سيمان

بايد به كار برد. براي شناسايي سيمان بنايي و پرهيز از مصرف آن در ساخت بتن، اين نوع 
  كنند. ها را رنگي توليد مي سيمان

  :استچهار گروه  رسيمان بنايي ب، 3516- 1ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ
درصد وزني كلينكر. در اين سيمان  25) با حداقل 5 - ح -  ب -سسيمان بنايي نوع ( -1-ت 

 شود. زا استفاده مي از ماده حباب

درصد وزني كلينكر. در اين  40) با حداقل 5/12 -ح  -ب  -سيمان بنايي نوع (س -2-ت 
 شود. زا استفاده مي سيمان از ماده حباب

 وزني كلينكر.درصد  40با حداقل  )5/12 -ب  - سيمان بنايي نوع (س  -3-ت 

  درصد وزني كلينكر. 40) با حداقل 5/22 - ب - سيمان بنايي نوع (س  -4-ت 
: ماده چسباننده هيدروليكي از خانواده سيمان پرتلند است 5/32 - سيمان پرتلند مركب الف -ث

نوع از انواع مواد افزوني (سنگ  2كه از آسياب و مخلوط كردن كلينكر سيمان پرتلند با حداقل 
ژه، پوزوالن طبيعي مرغوب، سرباره كوره آهنگدازي، خاكستر بادي، پوزوالن كلسينه آهك وي
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همراه با درصد مناسبي از سنگ گچ حاصل  )شده، رس يا شيل پخته شده، دوده سيليسي
شود و در اكثر  در تهيه مالت و بتن استفاده مي 5/32 -سيمان پرتلند مركب الف  شود. مي

  رود، قابليت كاربرد دارد. ) به كار مي1-325يك ( مواردي كه سيمان پرتلند نوع
كه اي  سيمان پرتلند سفيد سيماني است كه در توليد آن از مواد اوليهسيمان سفيد:  3- 7-1-2- 5

اين نوع سيمان عمدتاً در نماسازي،  .شود ، استفاده ميدتركيبات رنگزاي آن در حد مجاز باش
  .كاربرد داردبندكشي و كارهاي تزئيني 

 بهواكنش شيميايي)  داشتنهاي معدني (بدون  از افزودن رنگدانه رنگي: پرتلند سيمان  4- 7-1-2- 5
ي ها ناآيد. از سيمان پرتلند معمولي براي ساخت سيم سيمان پرتلند معمولي يا سفيد به دست مي

استفاده  هاي روشن، رنگ اي بيها ناسيماز سيمان سفيد در توليد اي و سياه و  پرتلند رنگي قرمز، قهوه
در برابر عوامل جوي و هايي استفاده شود كه  از رنگدانهي رنگي بايد ها ناسيمساخت در  شود. مي

اين  ازهاي توليد بتن به بتن افزوده شود.  ها در كارگاه باشند، همچنين نبايستي رنگنور پايدار تابش 
   .شود ستفاده ميايني يسازي، بندكشي و كارهاي تز در نماسازي، كف بيشتر ها نانوع سيم

    
  ها استاندارد 7-1-3- 5
  ها ويژگي 1- 7-1-3- 5

هاي  مطابقت كند. ويژگي 389ي ايران شماره هاي انواع سيمان پرتلند بايد با استاندارد ملّ ويژگي -الف
اي مطابق  ، سيمان سرباره3432ي ايران شماره سيمان پرتلند پوزوالني بايد مطابق استاندارد ملّ

، سيمان 3516 - 1ي ايران شماره ، سيمان بنايي مطابق استاندارد مل3517ّايران شماره ي استاندارد ملّ
و سيمان پرتلند آهكي  11571 -1ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ 5/32پرتلند مركب الف 
ي ايران شماره ، سيمان پرتلند زئوليتي مطابق استاندارد مل4220ّي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ

باشد. ويژگي  2931ي ايران شماره سيمان پرتلند سفيد بايد مطابق استاندارد ملّ  و ويژگي16481
ي ايران هاي رنگي بايد مطابق استاندارد ملّ هاي مورد مصرف در سيمان بنايي و سيمان رنگدانه
هاي  باشد. در الزامات تركيب شيميايي و مشخصات فيزيكي و مكانيكي سيمان 12149شماره 
ارائه گرديده است. بر اساس استانداردهاي مذكور الزامات تركيب شيميايي و خواص فيزيكي  پرتلند

هاي آميخته  ، براي سيمان2-7-5و  1-7- 5هاي هاي پرتلند در جدول و مكانيكي براي سيمان
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 5-7- 5هاي اي در جدولهاي پرتلند سرباره ، براي سيمان4-7-5و  3-7-5هاي پوزوالني در جدول
و  7-7-5هاي در جدول 5/32-هاي پرتلند آهكي و سيمان پرتلند مركب الف، براي سيمان6-7-5و 
در  5/32-هاي پرتلند آهكي و سيمان پرتلند مركب الف، آهك مورد استفاده در سيمان5-7-8

، و سيمان پرتلند زئوليتي 11-7-5و  10-7- 5 هاي، سيمان پرتلند سفيد در جدول9-7-5جدول 
  ارائه گرديده است.  13-7-5و  12-7-5هاي در جدول

و دوده  3433ي ايران شماره هاي طبيعي بايد منطبق بر استاندارد ملّمشخصات پوزوالن -ب
هاي طبيعي طبق باشد. الزامات پوزوالن13278ي ايران شماره سيليسي مطابق با استاندارد ملّ

يي و خواص فيزيكي دوده و الزامات تركيب شيميا 15-7-5و  14-7-5هاي استاندارد در جدول
  اند.ارائه گرديده 17- 7-5و  16-7-5هاي سيليسي در جدول

  

  *هاي پرتلندشيميايي سيمان تركيبالزامات   1-7- 5جدول 

روش آزمايش بر   نوع سيمان پرتلند  ويژگي شيميايي
  5  4 3 2 1  ياساس استاندارد مّل

SiO2 )1692  -   -  - 20 -درصد وزني)حداقل  
Al2O3 )1692  -   -  - 6 -درصد وزني)اكثرحد  
Fe2O3 )1692  -   5/6 - 6 -درصد وزني)حداكثر  
MgO )1692  5  5 5 5 5درصد وزني)حداكثر  

SO3 ) حداكثر
 درصد وزني)

  C3A≤ 3 3 5/3 3/2  3/2  1692%8اگر
  -   -  C3A 5/3 - 5/4≤%8اگر

كاهش وزن ناشي از سرخ شدنحداكثر 
 (درصد وزني)

3 3 3 5/2  3  1692  

 ميزان باقيمانده نامحلولحداكثر 
 (درصد وزني)

75/0 75/0 75/0 75/0  75/0  1692  

C3S )1692  -   35 - - - درصد وزني)حداكثر  
C2S )1692  -   40 - - - درصد وزني)حداقل  
C3A )1692  5  7 15 8 - درصد وزني)حداكثر  

2C3A+C4AFياC2F+C4AF

 درصد وزني)حداكثر(
- - -  -  25  1692  

ها وجود دارد مقدار قليا در شرايطي كه خطر واكنش قليايي سيليسي سنگدانه گردد ميقويا توصيه * 
)Na2O+0,658K2O( همچنين در شرايط معمول  درصد وزني تجاوز نكند. 6/0از هاي پرتلند سيمان

  نكند.درصد وزني تجاوز  58از  2سيمان پرتلند تيپ  C3Aو  C3Sحرارت زايي سيمان، حداكثر مجموع 



 پنجممبحث 

 

52 

  هاي پرتلندسيمان و مكانيكي الزامات فيزيكي  2-7- 5جدول 
  

  نوع سيمان پرتلند  مشخصه
روش آزمايش براساس

  ياستاندارد ملّ
1 

2  3  4  5  
  

325-
1  

425-1  525-1  

حداقل سطح ويژه به روش بلين،
  متر مربع بر گرم)سانتي(

2800 2800 3200  2800  2800 390  

اتوكالويشآزما حداكثر انبساط
  (درصد)

8/0 8/0 8/0  8/0  8/0 391  

  
  

مقاومت 
فشاري مالت 
استاندارد، 
 مگاپاسكال

روزه1
 (حداقل)

- - - - 5/12  -  -    
  
روزه2  393

  (حداقل)
- 10 20 - -  -  -  

روزه3
  (حداقل)

12 - - 10 24  -  5/8 

روزه7
  (حداقل)

20 - - 5/17 -  7  15 

روزه28
  (حداقل)

          
  (حداكثر)

5/32 
5/52  

5/42 
5/62  

5/52 
-  

5/31 
-  

-  
-  

18  
-  

27 
-  

زمان گيرش، 
به روش 
 ويكات

حداقل گيرش
 اوليه (دقيقه)

45 45 45  45  45 392  

حداكثر گيرش
  نهايي (دقيقه)

360 360 360 360 360 
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  پوزوالني هاي پرتلندالزامات تركيب شيميايي سيمان  3-7- 5جدول 
 

  نوع سيمان پرتلند  يويژگي شيمياي
روش آزمايش بر 
اساس استاندارد 

  يملّ
پرتلند

  پوزوالني، پ.پ
پرتلند پوزوالني 
  ويژه، پ.پ.و

  

MgO (حداكثر درصد وزني) 6  6    
1692  
  

SO3 (حداكثر درصد وزني) 4  4  
حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد 

  وزني)
5  5  

  
  هاي پرتلند پوزوالنيي سيمانالزامات فيزيكي و مكانيك  4-7- 5جدول 

 
  مشخصه

روش آزمايش بر   نوع سيمان پرتلند
اساس استاندارد 

  يملّ
پرتلند

  پوزوالني، پ.پ
پرتلند پوزوالني 
  ويژه، پ.پ.و

سانتي متر حداقل سطح ويژه به روش بلين، 
  مربع بر گرم

3000  3200  390  

  391  8/0  8/0  حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)
  391  2/0  2/0  باض اتوكالو (درصد)حداكثر انق

حداقل گيرش  زمان گيرش، روش ويكات
 اوليه (دقيقه)

60  60  392  

حداكثر گيرش 
  نهايي (دقيقه)

420  420  

حداقل مقاومت فشاري 
مالت استاندارد، 

 مگاپاسكال

    -   10 روزه 3
  15  5/17  روزه 7  393

  5/27  30  روزه 28
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  ايهاي سربارهيميايي سيمانالزامات تركيب ش  5-7- 5جدول 
  

  ويژگي شيميايي
روش آزمايش بر   نوع سيمان

اساس استاندارد 
  يملّ

پرتلند
  ايسرباره

  س) - (پ

پرتلند سرباره 
  ضدسولفات

  )5 -س - (پ

سيمان 
  ايسرباره
  (س)

SO3 (حداكثر درصد وزني) 4 3 3   
  

1692  
S- - (حداكثر درصد وزني) 2 2 2  

  1 1 1 داكثر درصد وزني)باقيمانده نامحلول (ح
حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن

  (درصد وزني)
3 3 4  

  03/0 - - هاي قابل حل در آب (حداكثر درصد)قليائي
  

  ايهاي سربارهالزامات فيزيكي و مكانيكي سيمان  6-7- 5جدول 
  

  مشخصه
روش آزمايش بر   نوع سيمان

اساس استاندارد 
  يملّ

 ايپرتلند سرباره
  س) - پ(

پرتلند سرباره 
  ضدسولفات

  )5 -س - (پ

سيمان 
  ايسرباره
  (س)

حداقل سطح ويژه به روش بلين،
  سانتي متر مربع بر گرم

2800 2800  2800  390  

  391  5/0 5/0 5/0 حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)
  391  2/0 2/0 2/0 حداكثر انقباض اتوكالو (درصد)

زمان گيرش، روش
 ويكات

حداقل گيرش
 وليه (دقيقه)ا

45 45 45  392  

حداكثر گيرش
  نهايي (دقيقه)

420 420 420  

حداقل مقاومت
فشاري مالت 
استاندارد، 
 مگاپاسكال

    -  10 12 روزه3
  10 18 20 روزه7  393

  22 30 32 روزه28

حداكثر حرارت
هيدراسيون 

  (كالري بر گرم)

  394  70 70 70 روزه7
  80 80 80 روزه28
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  5/32الف  –و پرتلند مركب  الزامات تركيب شيميايي سيمان پرتلند آهكي  7-7- 5 جدول
 

  ويژگي شيميايي
روش آزمايش بر   نوع سيمان

اساس استاندارد 
  يملّ

پرتلند
  آهكي

  پرتلند 
  5/32الف –مركب 

MgO (حداكثر درصد وزني)  5  5    
  

1692  
SO3 (حداكثر درصد وزني ) 5/3  5/3  
Cl- 1/0  1/0  وزني) (حداكثر درصد  

  -   12  حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد وزني)
  

  5/32الف  –و پرتلند مركب  الزامات فيزيكي و مكانيكي سيمان پرتلند آهكي  8-7- 5جدول 
 

  مشخصه
روش آزمايش بر   نوع سيمان

اساس استاندارد 
  يملّ

پرتلند
  آهكي

  پرتلند 
  5/32الف –مركب 

متر مربع سانتيروش بلين،  حداقل سطح ويژه به
  بر گرم

3000  3000  390  

  391  8/0  80/0  حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)
زمان گيرش، روش 

 ويكات

  392  75 75 حداقل گيرش اوليه (دقيقه)
حداكثر گيرش نهايي 

  (دقيقه)
480   -  

حداقل مقاومت 
فشاري مالت 
استاندارد، 
 مگاپاسكال

    -   12 روزه 3
  16  20  روزه 7  393

  5/32  33  روزه 28
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  مصرف در توليد  الزامات تركيب شيميايي سنگ آهك ويژه مورد  9-7- 5جدول 
  5/32الف  –سيمان پرتلند آهكي و پرتلند مركب 

حد قابل   ويژگي شيميايي
  قبول

روش آزمايش بر 
  ياساس استاندارد ملّ

شده در  روش تعيين  20/0 (حداكثر درصد وزني) TOCميزان كل كربن آلي
ي ايران استاندارد ملّ
  4220شماره 

  20/1 (حداكثر درصد وزني)،ميزان رس تعيين شده به روش آزمون جذب متيل بلو

  90 (حداقل درصد وزني)ويژهميزان خلوص كربنات كلسيم در سنگ آهك
  

  سفيد الزامات تركيب شيميايي سيمان پرتلند  10-7- 5جدول 

وش آزمايش بر ر  مقدار مجاز  ويژگي شيميايي
  ياساس استاندارد ملّ

MgO (حداكثر درصد وزني) 1692  5  
SO3 (حداكثر درصد وزني) 8اگر%C3A≤ 3  1692  

  C3A 5/3  1692≤%8اگر
  1692  3 حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد وزني)

  1692  75/0 حداكثر ميزان باقيمانده نامحلول (درصد وزني)

  
  فيزيكي و مكانيكي سيمان پرتلند سفيد الزامات  11-7- 5جدول 

روش آزمايش بر   مقدار مجاز  ويژگي شيميايي
  ياساس استاندارد ملّ

  2931  75 حداقل درجه سفيدي
  390  3000 متر مربع بر گرمسانتيحداقل سطح ويژه به روش بلين،

  391  8/0 حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)

  392 45 ه (دقيقه)حداقل گيرش اولي زمان گيرش، روش ويكات
  480 حداكثر گيرش نهايي (دقيقه)

حداقل مقاومت فشاري
 مالت استاندارد، مگاپاسكال

    11 روزه2
  5/17 روزه6  393

  5/31 روزه28
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  الزامات تركيب شيميايي سيمان پرتلند زئوليتي  12-7- 5جدول 

حد قابل   ويژگي شيميايي
  قبول

روش آزمايش بر 
  يملّ اساس استاندارد

MgO(حداكثر درصد وزني) 5    
  

1692  
SO3(حداكثر درصد وزني) 5/3  
Cl-(حداكثر درصد وزني) 1/0  

  5 حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد وزني)
  

  الزامات فيزيكي و مكانيكي سيمان پرتلند زئوليتي  13-7- 5جدول 

حد قابل   مشخصه
  قبول

روش آزمايش بر 
  ياساس استاندارد ملّ

  390  3000 متر مربع بر گرمحداقل سطح ويژه به روش بلين، سانتي
  3500 * متر مربع بر گرمحداكثر سطح ويژه به روش بلين، سانتي  

  391  8/0 حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)
  392 75 حداقل گيرش اوليه (دقيقه) زمان گيرش، روش ويكات

  480 حداكثر گيرش نهايي (دقيقه)
مقاومت فشاري مالتحداقل 

 استاندارد، مگاپاسكال

    10 روزه3
  5/17 روزه7  393

  5/32 روزه28
  .باشديمسانتيمترمربع برگرم مجاز  3500در صورت درخواست مشتري توليد سيمان با سطح ويژه بيش از  *
  

  هاي طبيعيالزامات تركيب شيميايي پوزوالن  14-7- 5جدول 

حد قابل   ويژگي شيميايي
  بولق

بر  روش آزمايش
  ياساس استاندارد ملّ

SiO2+Al2O3 + Fe2O3 70 درصد وزني)(حداقل    
  

به روش معرفي شده در 
3433  

SO3(حداكثر درصد وزني) 4  
S--(حداكثر درصد وزني) 3  

  10 حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد وزني)
  3 وبت (حداكثر درصد وزني)رط
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  هاي طبيعيپوزوالنالزامات فيزيكي   15-7- 5جدول 

حد قابل   مشخصه
  قبول

روش آزمايش بر 
  ياساس استاندارد ملّ

  ميكرون به روش تر  45درصد باقيمانده روي الك 
  (حداكثر درصد وزني)

34    
  
  

به روش معرفي شده در 
3433  

  آب مصرفي در مقايسه با سيمان پرتلند 
 (حداكثر درصد بيشتر از آزمونه شاهد)

15  

  8/0  حداكثر انبساط اتوكالو (درصد)
  
  

  

 الزامات يكنواختي

  
 هامخصوص متوسط نمونه جرم

حداكثر 
  تغييرات 

 درصد 5

  
  ميكرون 45درصد مانده روي الك 

حداكثر 
  تغييرات 

 درصد 5

  
پوزوالني بر فعاليت شاخص 

مبناي مقاومت فشاري 
سيمان  آزمونه مخلوط با
 پرتلند

  
 روز 7

 75حداقل 
درصد آزمونه 

  شاهد
  

 روز 28

 75حداقل 
درصد آزمونه 

  شاهد

  
  الزامات تركيب شيميايي دوده سيليسي  16-7- 5جدول 

حد قابل   ويژگي شيميايي
  قبول

روش آزمايش بر اساس 
  ياستاندارد ملّ

SiO2 (حداقل درصد وزني)  85    
به روش معرفي شده در 

13278  
  6  حداكثر كاهش وزن ناشي از سرخ شدن (درصد وزني)

  3  وبت (حداكثر درصد وزني)طر
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  دوده سيليسيالزامات فيزيكي   17-7- 5جدول 

حد قابل   مشخصه
  قبول

روش آزمايش بر 
  ياساس استاندارد ملّ

    10  ميكرون به روش تر (حداكثر درصد وزني) 45درصد باقيمانده روي الك 
به روش معرفي شده در 

13278  
سيمان پرتلند و به مدت  شاخص فعاليت پوزوالني به روش تسريع شده با

 روز نسبت به نمونه شاهد، (حداقل درصد) 7

105  

  15  ه حداقل (مترمربع بر گرم)سطح ويژ

  
  تانداردهاي اس ايشآزم 2- 7-1-3- 5

و  1692هاي  ي ايران شمارهشيميايي سيمان بايد براساس استاندارد ملّ ايشهاي آزم روش -الف
گيري اكسيدهاي سيليسيم، آلومينيم،  اندازه از:اند  عبارتها  آزمون. اين به كار گرفته شود 1695

ه درج 1000اكسيد گوگرد، افت سرخ شدن در  آهن، كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، تري
  مانده نامحلول،آهك آزاد.  گراد، باقي سانتي

گيري عناصر فرعي، آهك آزاد، گوگرد به صورت سولفيد و  براي اندازه ،شيميايي سيمان ايشآزم -ب
ي ايران بايد براساس استاندارد ملّ ،كربن دي اكسيد -مواد آلي قابل حل در كلروفرم -كلريد
  .ام گيردانج 6443و  1694، 1693-2، 1693- 1هاي  شماره

 ،391 ، 390هاي  ي ايران شمارهفيزيكي سيمان بايد براساس استاندارد ملّ آزمايشهاي روش -پ
گيري زمان گيرش اوليه و نهايي،  اندازهاند از:  ها عبارت آزمايشباشد. اين  7148 و 394 ،393 ،392

گيري مقاومت  ندازهروز، ا28و  3،7گيري مقاومت فشاري  تعيين غلظت نرمال، تعيين سالمت، اندازه
  و حرارت هيدراتاسيون. جرم مخصوصروز، تعيين نرمي، 28و  7 ،3خمشي 

  اند.ئه شدهاارپيوست دوم در  فصلاستانداردهاي مرجع اين  -ت
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  هاي سيماني فرآورده  7-2- 5
  تعريف 7-2-1- 5

هاي گفته شده  كه مادة چسبانندة آنها يكي از انواع سيمان هستندهاي سيماني محصوالتي  فرآورده
  است. اين فصل در
  
  بندي دسته 7-2-2- 5

  هاي سيماني عبارت است از: ترين فرآورده مهم
و طرح اختالط آن  رودبتن پركاربردترين مصالح مهندسي عمران به شمار مي :بتن 1- 7-2-2- 5

باالتر، و  C20 رده  هاي  بتن براي بايستي با توجه به كاربرد، نوع مصالح و شرايط محيطي باشد. 
آزمايشگاهي و با درنظر گرفتن ضوابط  مطالعات  طريق  بايد از اختالط  بهينه  هاي  نسبت تعيين 

ي ايران براي شود از روش طرح مخلوط بتن ملّتوصيه مي .پذيردصورت  طراحي بر اساس دوام 
  تعيين اوليه نسبت مصالح استفاده گردد.

  بندي نمود:توان به صورت ذيل طبقهرا مي تمانيمورد استفاده در كارهاي ساخهاي ويژه بتن
مگاپاسكال است، بتن  50هايي كه مقاومت فشاري مشخصه آنها بيشتر از بتن مقاومت:بتن پر  -الف
  شوند. مقاومت محسوب ميپر
كمتر از  يمخصوص آن به طور محسوس جرمكه  يبتن سبك عبارت است از بتن :بتن سبك  -ب

. بتن سبك در سه شوديشكسته ساخته م يا يعيطب هايه با سنگدانهاست ك يمخصوص بتن جرم
  كه عبارتند از: شوديم بندينوع طبقه

در كف مورد  يصوت هاييقجداساز و عا هاييغهكه معموال به عنوان ت ايسازه يربتن سبك غ -1-ب
. باشديبر متر مكعب م يلوگرمك 800مخصوص كمتر از  جرم يداراگيرد و ياستفاده قرار م

  مگاپاسكال است. 7تا  35/0آن حدود  يمخصوص كم، مقاومت فشار جرمبا وجود 
كه كاربرد  ايبه گونه باشديم يمخصوص كاف جرممقاومت و  يكه دارا ايبتن سبك سازه -2-ب

تا  1400 ينب يمخصوص جرم يبتن دارا ين. اشوديمجاز شمرده م ايسازه يآن در اعضا
مگاپاسكال  17آن  يبرا يازموردن يعب بوده و حداقل مقاومت فشاربر مترمك كيلوگرم 1900
  است. 
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 هايبتن ينب ايدر محدوده يمخصوص و مقاومت فشار جرمبتن سبك متوسط كه از لحاظ   -3-ب
مگاپاسكال و  17تا  7 ها بينبتن ينا يقرار دارد. مقاومت فشار ايو سازه ايسازه يرسبك غ

  .باشديبر متر مكعب م كيلوگرم 1400تا  800جرم مخصوص آنها 
 اي)بتن پاششي بتن يا مالتي است كه به صورت پنوماتيكي (ضربه :(شاتكريت) پاششيهاي بتن  -پ

دو گروه بتن پاششي مخلوط خشك و بتن در توان هاي پاششي را ميشود. بتنبه سطح پاشيده مي
خشك اكثر آب مخلوط شده از هاي پاششي مخلوط در بتن. بندي نمودگروهپاششي مخلوط تر 

عمدتا قبل از و ساير مصالح شود درحاليكه در بتن پاششي مخلوط تر آب محل سرلوله اضافه مي
  شوند.پاشنده مخلوط ميورود به بخش 

نها از تركيبات آهايي هستند كه براي بهبود برخي خواص بتن :بتن اصالح شده با پليمر -ت
  شود.پليمري استفاده مي

در مواردي كه به مخلوط بتن با قابليت زياد جاري شدن، خود پخش  :شونده تراكممودبتن خ -ث
شدگي ذرات و بدون شدگي در تمام نقاط قالب، پوشش دادن آرماتور با تراكم زياد، بدون جدا

  گيرد. مورد استفاده قرار ميشونده تراكم ملرزاندن مكانيكي نياز باشد، بتن خود
شود. الياف ته شده از سيمان، آب، شن، ماسه و الياف بتن اليافي ناميده ميبتن ساخ :بتن اليافي - ج

، شيشه و مواد طبيعي مورد استفاده قرار پليمرهاي متفاوت و از جنس فوالد، ها و اندازهدر شكل
انعت از توسعه آن سبب گيرند. الياف از طريق افزايش مقاومت كششي و كنترل عرض ترك و مممي

  گردند. كانيكي بتن ميم ارتقاء خواص
بسته به شده و باربر و غيرباربر توليد   اين بلوك در دو دستة: هاي سيماني بلوك 2- 7-2-2- 5

اي  قطعه بلوك سيماني سقفي شود. شرايط، در ساخت ديوارهاي باربر و غيرباربر استفاده مي
امت و مقاومت سقف، گيرد و با توجه به ضخ كه بين دو تيرچه قرار مياست ساخته و توخالي  پيش

  شود. هاي مجوف استفاده مي هاي سيماني سقفي در ساخت سقف از بلوك ابعاد آن متغير است.
هاي سيماني سبك (توپر و توخالي) از  بلوك: دانه هاي (قطعات) سيماني سبك بلوك 3- 7-2-2- 5

شود.   ه ميهاي سبك معدني طبيعي و يا مصنوعي ساخت هاي هيدروليكي، آب و دانه اختالط سيمان
  دسته است: دوظاهري، بر  جرم مخصوصبراساس 
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 1700خشك ظاهري آنها، كمتر از  جرم مخصوصهايي كه  بلوك سيماني سبك: بلوك -الف
  بر مترمكعب است. كيلوگرم 

تا  1700خشك ظاهري آنها، بين  جرم مخصوصهايي كه  بلوك سيماني نيمه سبك: بلوك  -ب
  بر مترمكعب است. كيلوگرم  2000

بر شده و غيرباربر در ساخت اعضاي غيرباربر ساختماني استفاده  دانه سيماني سبكهاي بلوك
كيلوگرم  700-500 مخصوص ظاهري جرمدر چهار رده  7782ي ايران شماره اساس استاندارد ملّ

- 1700كيلوگرم بر مترمكعب، و  1700- 1000كيلوگرم بر مترمكعب،  1000-700بر مترمكعب، 
  .گيرندقرار ميبر مترمكعب كيلوگرم  2000

شده يا بتن  هاي بتن هوادار اتوكالو بلوك: شده هاي (قطعات) بتن هوادار اتوكالو بلوك  4- 7-2-2- 5
ساز مانند  ناشي از واكنش شيميايي يك عامل حباب ايجاد تخلخلهايي هستند كه با  گازي، بلوك

بخار ساخته  هاي تحت فشار حيطآوري در م عمل و اوليه و برش گيرشبعد از  ،پودر آلومينيم
ها، قابليت استفاده در ديوارهاي غيرباربر داخلي و خارجي را دارند.  شوند. اين نوع بلوك مي

هاي گازي از نظر  بتن شود. ها تعيين مي ها با توجه به رده مقاومتي آن محدوديت كاربري اين بتن
شوند. همچنين از  پاسكال تقسيم ميمگا 5/7و  5، 5/2هاي  رده مقاومتي به سه دسته با مقاومت

كيلوگرم بر  800تا  400تواند داراي جرم حجمي اسمي  نظر جرم حجمي خشك، اين بتن مي
 مترمكعب باشد.

 اسفنجيهاي بتن سبك  بلوك: (سلولي) اسفنجي سبك يهاي (قطعات) بتن بلوك 5- 7-2-2- 5
)CLC( ساز و  ك نوع ماده افزودني كفنوعي بتن سبك متخلخل است كه تخلخل آن با استفاده از ي

 شود. يا در اثر يك فرآيند شيميايي كه منجر به تشكيل گاز در بتن، بدون فرآيند اتوكالو، ايجاد مي
و  5/3، 5/2، 2هاي  دسته با مقاومت چهار، از نظر رده مقاومتي به اسفنجي سبكبتني هاي  بلوك

تواند داراي جرم  ي خشك، اين بتن ميشوند. همچنين از نظر جرم حجم مگاپاسكال تقسيم مي 5/6
  كيلوگرم بر مترمكعب باشد. 800تا  400حجمي اسمي 

اي است كه از مصالح سنگي، سيمان و آب، با شكل  پوش متراكم شده كف :موزاييك 6- 7-2-2- 5
ها به روش  و ضخامت يكنواخت، ساخته شده و داراي خصوصيات هندسي مشخصي است. موزاييك

هاي بزرگ، با پرس،  شود و يا به شكل بلوكرس و ويبره به شكل منفرد توليد ميپرس، ويبره و يا پ
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موزاييك تك اليه و دو اليه  شوند. گيري و سپس در ابعاد مورد نظر بريده مي ويبره و يا خأل قالب
  شوند: بندي، به انواع زير تقسيم مي براساس نماي ظاهري سطح رويه و دانه و است
ساده: موزاييكي كه در سطح رويه فاقد مصالح سنگي تزييني است و انواع موزاييك سيماني  -الف

  شياردار و ساده دارد.
پذير تزييني  دار: موزاييكي كه در سطح روية آن مصالح سنگي سخت صيقل موزاييك سنگ -ب

شود و برحسب اندازه  كار رفته است و به صورت شياردار يا شسته يا صاف ساخته مي به
گروه نرم دانه، ريز دانه، ميان دانه، درشت  5هاي سنگي قابل مشاهده، به  دانهترين قطر  بزرگ

 شود. مي  اي تقسيم اي (پالكي) و الشه دانه و تكه

و  ها در كارخانه پيمانه و مخلوط و در دو نوع مالت خشك اين مالت هاي آماده: مالت 7- 7-2-2- 5
ده و فقط به افزايش آب پيش مخلوط ش از شوند. در مالت خشك آماده مصالحمالت تر توليد مي

  هاي سيماني در فصل ساير انواع مالت الت تر بصورت تر آماده براي مصرف است.ليكن م ،نياز دارد
  اند.هاي سيماني ارائه شدهمالت

هايي متشكل از يك چسبانندة  ورق :هاي سيماني) دار (تخته هاي سيماني الياف ورق 8- 7-2-2- 5
هاي شيميايي يك مادة  يك چسبانندة سيليكات كلسيمي كه با واكنش هيدروليكي معدني يا

در توليد  شود. سيليسي و يك مادة آهكي تقويت و با الياف آلي يا الياف سنتزي معدني ساخته مي
دار، استفاده از آزبست مجاز نيست. برخي از الياف جانشين آزبست  هاي صاف سيماني الياف ورق

پروپيلن، الياف فوالدي، الياف آراميد، الياف سلولزي، الياف  ، الياف پليعبارت است از: الياف شيشه
هاي  ورق استر. كربن، الياف سراميكي، كوالر، پلي وينيل الكل، اكسيد آلومينيوم، والستونيت و پلي

دار براي كاربري بيروني ساختمان، نظير پوشش نماهاي خارجي ساختمان،  صاف سيماني الياف
ها،  ديده و مانند آنها، و با كاربري داخلي مانند جداگرها، كف ها، پوشش جاهاي آسيبها، زيرنما تيغه
. اين گيرند مورد استفاده قرار ميها و مانند آنها، با خواص گستردة متناسب با نوع كاربرد  سقف
تقسيم الف و ب ها به دو نوع  اين ورق دار باشد. ها ممكن است داراي سطح صاف يا نقش ورق
  :شود مي
هايي مناسب است كه مستقيماً در معرض تابش  هاي بيروني ساختمان، در جا براي كاربري -الف

  دار يا بدون روكش است. هاي نوع الف روكش خورشيد، بارش برف و باران قرار دارند، ورق
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معموالً براي مصارف داخلي مناسب است و نيز براي مواردي از مصارف بيروني ساختمان كه در   -ب
ها، براساس مدول گسيختگي  برف قرار ندارند. اين ورق تابش خورشيد و بارش باران و معرض

  شوند. بندي مي گروه طبقه 5به بيش از 
  
  ها استاندارد 7-2-3- 5
  ها ويژگي 1- 7-2-3- 5

  بايد داراي شرايط ذيل باشد:آب مصرفي در بتن  -الف
توان رد و تميز و صاف است، ميآبي را كه قابل آشاميدن است مزه يا بوي مشخصي ندا - 1- الف

كار برد. تنها استثنا آن است كه سوابق قبلي، نشان دهنده بدون انجام آزمايش، در بتن به
  نامناسب بودن اين آب براي بتن باشد، كه در اين صورت، اين آب را نبايد در بتن بكار برد.

 18-7-5مطابق جدول  يدبا آور در آب مصرفي در بتنحداكثر مقدار مجاز مواد زيان -2-الف
  باشد.مي

توان قابل قبول تلقي كرد كه نتايج حاصل از يك آشاميدني را هنگامي ميهاي غيرآب -3-الف
 آزمونه و يا ميانگين نتايج حاصل از دو آزمونه متوالي ضوابط مربوط را برآورده سازند.

رار داد كه موارد ذيل را توان در صورتي مورد استفاده قآب غيرآشاميدني را تنها مي -4-الف
  تامين كند:

pH  هاي روزه آزمونه 28و  7مقاومت  باشد. 5/8يا بيشتر از  5آب مصرفي در بتن نبايد كمتراز
هاي مشابه درصد مقاومت نظير آزمونه90آشاميدني حداقل معادل مالت ساخته شده با آب غير

آشاميدني ساخته شده با آب غير ساخته شده با آب مقطر باشد. زمان گيرش اوليه خمير سيمان
  بيش از يك ساعت با زمان گيرش نظير خمير سيمان ساخته شده با آب مقطر تفاوت نداشته باشد. 

  دست آمده از آزمايش سالمت سيمان، در آزمونه ساخته شده با آب نتيجه انبساط حجم به    
 با آب آشاميدني بيشتر نباشد. دست آمده از آزمونه نظير ساخته شدهآشاميدني از نتيجه بهغير

درصد وزن سيمان مصرفي در  5/2ميزان چربي معدني آب مصرفي در يك حجم معين از بتن از 
آور موجود در آب مصرفي در بتن از مقادير هيچ يك از مواد زيان همان حجم از بتن بيشتر نباشد.

ي ايران و استانداردهاي ملّ بيشتر نباشد. براي تعيين مشخصات ذكر شده بايستي از 18-7- 5جدول 
  المللي استفاده نمود. ي از استانداردهاي معتبر بيندر صورت عدم تدوين استاندارد ملّ
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 *آور در آب مصرفي در بتنمجاز مواد زيان حداكثر مقدار  18-7- 5جدول 

 شرح مصرف آورماده زيان رديف
حداكثر مقدار مجاز 

 )ppm(وزني) (

1  
2  
3  
4  

 

 ذرات معلق جامد

  تنيده در هر شرايط محيطيبتن پيش
  بتن غير مسلح و بدون آرماتور

  بتن آرمه در شرايط محيطي ماليم و متوسط
  بتن آرمه در شرايط محيطي شديد و بسيار شديد و 

 فوق العاده شديد

1000  
2000  
2000  
1000 

5  
6  
7  
8  

 

كل مواد محلول 
 در آب

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  بدون اقالم فلزي مدفون بتن غير مسلح و

  بتن آرمه در شرايط محيطي ماليم و متوسط
  بتن آرمه در شرايط محيطي شديد و بسيار شديد و 

 فوق العاده شديد

1000  
35000  
2000  
1000 

9  
10  
 
11  
 
12  
 
13 

  كل يون كلرايد 

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  قالم فلزي مدفونمسلح و بدون آرماتور و بدون ابتن غير

  بتن آرمه در شرايط محيط شديد و بسيار شديد و 
  العاده شديدفوق

  بتن آرمه در شرايط محيطي ماليم و متوسط
بتن غير مسلح و بدون آرماتور ولي داراي مواد 

 هاي گالوانيزهيا فلزات غير مشابه يا داراي قالب آلومينيومي

500 
  

10000 
  
500  
1000  
1000 

14  
15  
16 

  ن سولفاتكل يو
 

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  بتن آرمه در هر شرايط محيطي

 بتن غير مسلح و بدون اقالم فلزي مدفون

1000  
1000  
3000 

 600هادر تمامي انواع بتنقليايي معادل 17

ز بايد به ميزاني باشد كه وزن عالوه بر برآورده شدن ضوابط اين جدول، ميزان يون كلريد آب ني 12تا  9هاي در رديف *
تواند از هر يك از اجزاي بتن يا از محيط باشد) كل كلرايد قابل حل در آب در حجم معيني از بتن (كه منبع آن مي

ي ساختمان تعيين شده در مبحث نهم مقررات ملّّمجاز  برحسب درصدي از وزن سيمان همان حجم بتن از مقادير
، عالوه بر برآورده شدن ضوابط اين جدول ميزان يون سولفات آب نيز بايد به 16ا ت14هاي تجاوز نكند. در رديف

تواند از هريك از اجزاي مي ميزاني باشد كه وزن كل سولفات قابل حل در آب در حجم معيني از بتن (كه منبع آن
درصد و وزن كل  4بتن از جمله سيمان يا از محيط باشد) برحسب درصدي از وزن سيمان همان حجم از بتن از 

 .درصد بيشتر نباشد 5سولفات موجود در حجم معيني از بتن برحسب درصدي از وزن سيمان همان حجم از بتن از 
در اين  منظور از قليايي معادلجدول فوق در مواردي كه سنگدانه فعال باشد، الزامي است و  17رديف  ضابطهرعايت 
  .باشدمي +K2O 658/0 Na2O، ميزان وزني جدول
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  در مورد بتن پرمقاومت رعايت موارد ذيل الزم است: -ب
مقاومت بايد با دقت بيشتري نسبت به بتن با انتخاب مصالح مصرفي براي ساخت بتن پر -1-ب

  مقاومت كمتر انجام شود.
مقاومت دارد، بنابراين تغييرات تغييرات در خصوصيات سيمان، اثر نامطلوب بر خواص بتن پر -2-ب

افت ناشي از سرخ شدن و  C3Sدر خصوصيات سيمان بايد محدود شود. تغيير در مقدار 
درصد باشد. همچنين تغيير در مقدار سولفات 5/0 و درصد4سيمان نبايد به ترتيب بيش از 

(SO3)  درصد محدود گردد.  ±2/0بايد به  
شود، اما نرمي ايش سرعت واكنش هيدراسيون ميهرچند افزايش نرمي سيمان سبب افز -3-ب

دهد. بنابراين سيمان بسيار زياد قابل قبول نيست، زيرا تقاضاي آب مخلوط را افزايش مي
  فقط در مواردي بايد استفاده شود كه مقاومت زياد زودرس نياز باشد.  3پرتلند نوع 

توان از مواد افزودني مقاومت ميهاي پربراي كسب مقاومت فشاري و دوام مورد نظر در بتن -4-ب
  ها مانند بتن معمولي استفاده كرد. معدني از جمله پوزوالن

توان استفاده كرد، از مواد افزودني شيميايي در ساخت بتن پرمقاومت مانند بتن معمولي مي -5-ب
كننده بايد اطمينان حاصل اما از سازگاري سيمان و مواد افزودني به خصوص فوق روان

  توان استفاده كرد. هاي بررسي مياز آزمايش اسالمپ به عنوان يكي از روش كرد.
ها بايد حداقل برابر با مقاومت فشاري خمير سيمان مصرفي در بتن مقاومت فشاري سنگدانه -6-ب

پرمقاومت باشد و سنگدانه درشت نبايد داراي صفحات ضعيف باشند. براي بهبود كارايي و 
، سنگدانه ريز بايد گرد و براي بهبود مقاومت پيوستگي بين كاهش مقدار خمير سيمان

  سنگدانه و خمير سيمان، سنگدانه درشت زاويه دار (شكسته) باشند. 
است. در صورت عدم كسب كيلوگرم بر مترمكعب  560تا  390مقدار مناسب سيمان بين  -7-ب

با كاهش نسبت آب  مقاومت فشاري مورد نظر با استفاده از مقادير سيمان ذكر شده، بايد
مواد افزودني معدني مناسب به مقاومت فشاري متوسط استفاده از به سيمان مخلوط و 

  الزم دست يافت. 
مقاومت معموالً بيشتر از بتن معمولي است. با مدول نرمي حجم سنگدانه درشت در بتن پر -8-ب

 25و  19، 5/12، 5/9و بر مبناي اندازه حداكثر سنگدانه برابر با  2/3تا  5/2ماسه بين 
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توصيه  75/0و  72/0، 68/0، 65/0ميليمتر، حجم شن در مخلوط بتن به ترتيب برابر با 
  شود.مي

 25يا  19مگاپاسكال، اندازه حداكثر شن بايد  60براي ساخت بتن با مقاومت فشاري تا  -9-ب
يا  5/9بايد مگاپاسكال، اندازه حداكثر شن  100تا  بيشتر و براي مقاومت فشاري متر ميلي

  باشد.  متر ميلي 5/12
مقدار آب مخلوط و نسبت آب به سيمان بايد بر اساس مقاومت فشاري مورد نظر تعيين  -10-ب

شود. بازه شود. براي كارايي يكسان اندازه حداكثر سنگدانه به مقدار آب مورد نياز افزوده مي
اما نسبت بل كسب است، قا 5/0تا  3/0ان بين وسيع مقاومت فشاري با نسبت آب به سيم

  انتخاب شود.  26/0آب به سيمان نبايد كمتر از 
 هايهاي آزمون در آزمايشگاه ساخته شود. مخلوطپس از تعيين نسبت مخلوط، بايد مخلوط -11-ب

صورت بايد مقدار يا نوع آزمون بايد الزامات كارايي و مقاومت را تأمين كنند، در غير اين
  . اجزاي مخلوط اصالح شوند

روزه اندازه گيري شود، مگر آن كه بتن  56هاي پرمقاومت بايد در سن مقاومت فشاري بتن -12-ب
روزه معيار و مورد اندازه گيري  28مقاومت زودرس در نظر باشد كه بايد مقاومت در سن پر

  قرار بگيرد. 
  در مورد بتن اليافي رعايت موارد ذيل الزم است:  -پ 

ها را دارد كه بر مبناي آن، مقاومت ضربه، خستگي، مقاومت كنترل تركالياف در بتن نقش  -1-پ
خوردگي عضو) و ظرفيت جذب انرژي بتن برشي، مقاومت خمشي باقي مانده (پس از ترك

گذاري الياف در بتن به نوع و مقدار الياف، شكل، طول، نسبت ظاهري يابد. اما تأثيربهبود مي
  كششي و مكانيزم مهاري الياف بستگي دارد.  (نسبت طول به قطر الياف)، مقاومت

توان از مصالح معمول در ساخت بتن استفاده كرد و از انواع براي ساخت بتن اليافي مي -2-پ
ها مانند فوالدي، مصنوعي و طبيعي بهره گرفت. بعضي از الياف مصنوعي مانند شيشه الياف

ذيرند. قبل از مصرف اين نوع الياف پو اكثر الياف طبيعي بامبو در محيط قليايي بتن آسيب
  هاي مناسب، سطح الياف حفاظت شوند.بايد با پوشش
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مگاپاسكال، مقاومت كششي الياف فوالدي  60هاي با مقاومت فشاري بيشتر از براي بتن -3-پ
  مگاپاسكال باشد تا از رفتار ترد عضو بتني جلوگيري شود. 1500مصرفي بايد بيش از 

پروپيلن به سوزي، بايد از الياف پليشدگي بتن در هنگام آتشكنز قلوهبراي جلوگيري ا -4-پ
سوزي درصد حجم بتن استفاده شود. تشخيص ضرورت مقاومت در مقابل آتش 35/0مقدار 

  بعهده كارفرما است.
بهبود خواص بتن با استفاده از الياف گسترده است و شامل افزايش مقاومت طاقت، مقاومت  -5-پ

شدگي پالستيك است. انتخاب خوردگي ناشي از جمعت خستگي و كاهش تركضربه، مقاوم
نوع و مقدار الياف، طول و نسبت ظاهري و مقاومت كششي الياف بايد بر مبناي بهبود 

  خاصيت مورد نظر بتن صورت پذيرد.
مقاومت پيوستگي بين الياف و خمير سيمان در بتن نبايد در حد كم باشد كه در بارهاي  -6-پ

الياف به آساني از خمير سيمان بيرون كشيده شود و در حد زياد نباشد كه الياف بدون  كم،
  جذب انرژي شكسته شوند. 

براي انتخاب نوع و مقدار الياف و حصول اطمينان از عملكرد الياف، توليد كننده موظف است  -7-پ
ر اينصورت، بايد بر مبناي مستندات آزمايشگاهي، اطالعات مورد نياز را ارائه دهد. در غي

  هاي مربوط انجام شوند. آزمايش
  در طرح اختالط بتن اليافي بايد موارد ذيل را درنظر گرفت: -8-پ

تعيين نسبت مخلوط بتن اليافي مشابه بتن معمولي است. اما الياف بر كارايي مخلوط بتن          
شتر باشد از كارايي شود و هرچه مقدار الياف و طول آن بياثر دارد و باعث كاهش آن مي

شود. بنابراين بايد در تعيين نسبت مخلوط بتن يك يا چند از موارد به بيشتر كاسته مي
  شرح زير در اصالح مخلوط اعمال شوند:

و  كنندهرواناستفاده از فوق، افزايش مقدار ماسه، افزايش مقدار سيمان، كاهش مقدار شن         
 .كاهش اندازه حداكثر شن

هاي جلوگيري از افت كارايي ناشي اهش مقدار شن در مخلوط بتن يكي از مؤثرترين روشك         
رابطه خطي وجود دارد كه  V(L/d)از الياف در مخلوط است. بين درصد وزني كاهش شن و 

تا  20از  V(L/d)نسبت ظاهري الياف است. براي مقدار  L/dدرصد حجم الياف و  Vدر آن 
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درصد كاهش يابد تا كارايي بتن مشابه بتن بدون الياف  20تا  5، بايد مقدار شن بين 70
  تأمين گردد. 

براي اندازه گيري كارايي بتن اليافي نبايد از اسالمپ استفاده شود، بلكه بايد از مخروط  -9-پ
  بي استفاده گردد. اسالمپ معكوس و يا آزمايش زمان وي

  شونده تراكممبتن خود  -ت
هايي با رواني زياد و خاصيت جاري شدن بوده و بدون نياز  ، بتنشونده متراكمهاي خود  بتن -1-ت

  باشند:ها داراي سه مشخصه اصلي ميشوند. اين بتن به لرزاندن در قالبها ريخته مي
داشتن رواني كافي بتن براي جاري شدن تحت وزن خود و بدون نياز  قابليت جاري شدن:

  شرايط پيچيده قالب.به ويبره براي پركردن فضاهاي خالي تحت 
قابليت عبور از فضاهاي تنگ بتن مانند فضاهاي خالي بين  قابليت عبور (از شبكه آرماتور):

  ها در ميان آرماتورها. آرماتورها، بدون جداشدگي سنگدانه و گرفتار شدن سنگدانه
 قابليت بتن براي حفظ قوام و عدم جداشدگي سنگدانه در طول مدت حمل، قوام (پايداري):

  ريزي و پس از آن.  بتن
اند معموال براي متراكم شونده تدوين شده هاي خودآزمايشاتي كه براي سنجش قابليت بتن -2-ت

  باشند. برخي از اين آزمايشات شامل سنجش خواص مذكور يا تركيبي از اين خواص مي
گيري ميزان ، اندازه11270ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ گيري جريان اسالمپاندازه

مطابق  شكل L، آزمون جعبه 13255ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ جداشدگي ايستايي
  ي ايران شمارهمطابق استاندارد ملّ V، آزمون قيف 3203-10ي ايران شماره استاندارد ملّ

ي ايران مطابق استاندارد ملّ J، آزمون سنجش قابليت عبور به وسيله دستگاه حلقه 3203- 9 
ي ايران شماره ، تعيين مقاومت در برابر جداشدگي با الك مطابق استاندارد مل11271ّاره شم
  باشند.مي Uآزمون جعبه و  11-3203

توان از طريق كنترل حداكثر بعد سنگدانه، استفاده را ميشونده تراكم مهاي خودخواص بتن -3-ت
از مواد داراي سطح ويژه باال مانند  ها، استفاده از پودر سنگ، استفادهاز مقدار مناسب ريزدانه

هاي لزجت و مقدار و نوع مناسب روانساز كنندهها، استفاده از اصالحنانومواد و پوزوالن
با راهنماهاي تهيه شده شونده تراكم مهاي خودشود كه خواص بتنتوصيه ميكنترل نمود. 
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 ان مطابقت داشته باشد،ايري در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و اداره استاندارد ملّ
براي اند المللي تدوين شدهكه در سطح بينمعتبر  يهادستورالعملتوان از همچنين مي

  . استفاده نمودشونده تراكم مهاي خودبتن طرح
كه مجاز است، مگر آنشونده تراكم مهاي پرتلند در ساخت بتن خود استفاده از انواع سيمان -4-ت

  دوديت در انتخاب نوع سيمان را ايجاب كند. شرايط محيطي و دوام مح
ها و سيمان هاي خنثي مانند آهكي، بازالت و كوارتز حاصل از آسياب كردن سنگپودر سنگ -5-ت

آور باشند. اما هيچ نوع تركيب زيانپرتلند آهكي براي تأمين گرانروي مخلوط بتن مجاز مي
تر يا دانهريزتواند بندي پودر سنگ ميها نبايد وجود داشته باشد. دانهدر تركيبات پودر

  بندي سيمان پرتلند باشد. تر و يا مشابه دانهدرشت
مواد افزودني معدني مانند دوده سيليس، كائولين و سرباره به عنوان جايگزين بخشي از  -6-ت

  باشند.سيمان و يا به عنوان پركننده در مخلوط بتن مجاز مي
كننده گرانروي مجاز است. فاده از ماده افزودني شيميايي اصالحبراي تأمين مخلوط بتن است -7-ت

هاي فعال و همچنين براي ساخت مخلوط بتن با گرانروي مناسب تركيب پودر سنگ و پودر
  پذير است.كننده گرانروي امكانماده اصالح

   ندهاي ممتاز مانكنندهروان تأمين رواني مخلوط بتن بايد توسط مواد افزودني فوق -8-ت
  كربوكسيالت فراهم گردد. پلي

مجاز است، اما شونده تراكم ماستفاده از هر اندازه حداكثر سنگدانه در ساخت بتن خود  -9-ت
  محدود شود.  متر ميلي 20شود براي حفظ پايداري مخلوط، اندازه حداكثر به توصيه مي

  مراعات گردد:كم شونده الزم است موارد ذيل ابتن هاي خودمتر طرح مخلوطدر  -10-ت
بايد به نحوي انجام شود كه خصوصيات شونده تراكم مهاي مخلوط بتن خودتعيين نسبت         

كنندگي، قابليت عبور و پايداري مورد نظر را تأمين كند. درجه مورد نظر شامل قابليت پر
است. ريزي ها، شكل و اندازه قالب و روش بتنمورد نياز اين خصوصيات تابع تراكم ميلگرد

  بنابراين در هنگام طرح مخلوط بايد خصوصيات مورد نظر مورد بررسي قرار بگيرند.
كه بررسي آزمايشگاهي مقادير مصالح بايد با موارد به شرح زير مطابقت داشته باشند، مگر آن

هاي ذكر شده تأثير نامطلوب بر خواص بتن تازه و سخت نشان دهد كه خارج از محدوده
  شده ندارد. 
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حجمي آب به كل پودر (شامل سيمان، پودر سنگ و مواد افزودني معدني)، بايد بين  نسبت
 درصد كل حجم مخلوط باشد.  40تا  34و حجم خمير بايد بين  10/1تا  8/0

 درصد حجم مخلوط باشد. 35تا  28مقدار سنگدانه درشت بايد بين 

 بر متر مكعب باشد.  گرمكيلو 600تا  380كل مقدار پودر بايد 

پذيري كه ظرفيت مخلوط بتن در حفظ الزامات عملكرد در حالت ر تعيين نسبت مخلوط بايد ابقاد
تازه و سخت شده است بررسي شود و با تغييرات ناچيز در كميت و كيفيت مصالح و مواد مصرفي و 
روش اجرا در خصوصيات بتن تازه و خواص بتن سخت شده، تغييرات عمده ايجاد نشود. براي 

  پذيري بايد روش زير اتخاذ گردد:قابررسي اب
ليتر در  8هاي تعيين شده همراه با دو مخلوط ديگر كه در يكي مقدار آب مخلوط بتن طبق نسبت

ليتر در مترمكعب كمتر  8مترمكعب بيشتر از طرح مخلوط مورد نظر و در مخلوط ديگر مقدار آب 
هر يك از دو مخلوط  T-50مايش و آزشدن از طرح ساخته شوند. مقادير آزمايش اسالمپ جاري 

درصد با مخلوط اصلي تفاوت داشته باشند.  15(با افزايش و كاهش آب مخلوط) نبايد بيشتر از 
مگاپاسكال از بتن اصلي  4روزه اين دو مخلوط نبايد بيشتر از  28انحراف استاندارد مقاومت فشاري 

  هاي كارگاهي تفاوت داشته باشند. همگاپاسكال در نمون 5هاي آزمايشگاهي و بيشتر از در نمونه
  رعايت موارد ذيل الزم است: اصالح شده با پليمر هايدر مورد بتن -ث
شوند. پليمرهاي آلي هاي آلي به مخلوط اضافه ميدر هنگام مخلوط كردن اجزاي بتن، پليمر -1-ث

  رها را تركيب شوند و واكنشي كه مونوماند كه مونومر ناميده ميهايي تشكيل شدهاز مولكول
  كند به پليمريزاسيون موسوم است. معموالً پليمرها به صورت محلول در آب توليد مي
ها زياد است، اما فقط آن شود. هرچند تنوع در التكسشوند كه به آنها التكس گفته ميمي

اند، براي مالت و بتن مناسب موادي كه به صورت خاص براي سيمان پرتلند فرموله شده
با  .تواند خواص معيني از مالت و يا بتن را تغيير دهدها ميند. هر يك از انواع التكسباشمي

توان التكس از يك نوع، استفاده از منومرهاي مختلف مانند استايرن، بوتادين و اكريليك مي
اما با خواص متفاوت توليد كرد. بنابراين، هر نوع التكس داراي كوپليمرهاي مختلف است. 

توانند بعضي از خواص مالت يا بتن را بهبود بخشند، اما تغيير در خواص به نوع ميها التكس
هاي كششي و ها، مقاومت سايش، مقاومتالتكس مصرفي بستگي دارد. به طور كلي التكس
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پذيري، مدول دهند و نفوذزدگي و آب شدن بتن را افزايش ميخمشي، مقاومت در مقابل يخ
  دهند. ن را كاهش مياالستيسيته و جمع شدگي بت

ها ها در مالت يا بتن منجر به كاهش تنشكاهش مدول االستيسيته ناشي از مصرف التكس -2-ث
خوردگي شود و تمايل بتن به تركهاي حرارتي و جمع شدگي ميبه دليل اختالف كرنش

  يابد.كاهش مي
بتن معمولي است و مصالح مصرفي براي ساخت مالت يا بتن اصالح شده با التكس مشابه  -3-ث

كند. شود، آن را متمايز ميفقط تركيب التكس كه به بتن و مالت معمولي افزوده مي
توان به سه گروه تقسيم كرد. نوع ها را بر حسب نوع بار الكتريكي روي منومرها، ميالتكس

شود، مبناي اين كننده سطحي كه براي پراكنده كردن منومرها استفاده ميماده فعال
ها به كاتيوني (بار مثبت)، آنيوني (بار منفي) و غير يوني (بدون بار) بندي است. گروهمتقسي

هاي كاتيوني يا آنيوني براي استفاده با سيمان مناسب نيستند، زيرا شوند. التكستقسيم مي
  هاي غير يوني بايد استفاده شوند. پايداري الزم را ندارند. بنابراين فقط التكس

و  وينيلشوند، شامل التكس تك پليمر استاتهايي كه در مالت يا بتن استفاده ميالتكسمعموالً  -4-ث
اتيل و اتيل و ايستروينيل التكس كوپليمر اكريالتيا همراه با مونومرهاي اتيلن، اكريالت

  بوتادين است.التكس كوپليمر استايرن
هاي ها در مخلوط بتن توليد حبابكف باشند، زيرا التكسها بايد حاوي مواد ضدتمام التكس -5-ث

  كنند كه بر خواص بتن اثر منفي دارد. هوا مي
آرمه استفاده شوند، زيرا در محيط قليايي هايي كه حاوي كلريدها هستند نبايد در بتنپليمر -6-ث

شوند. مونومرهايي كه در اين گروه جاي ها ميبتن، كلريدها آزاد و سبب خوردگي ميلگرد
  ليدين است.يد وينيدارند، كلرا

ها با مدارك مستند، اثر التكس در خواص كنندهدر انتخاب نوع و مقدار التكس، بايد توليد -7-ث
مالت يا بتن را در شرايط محيطي مورد نظر ارائه دهند. در غير اين صورت بايد مورد بررسي 

  آزمايشگاهي قرار بگيرد.
  الزم است رعايت شوند:هاي پليمري موارد ذيل بتن طرح مخلوطدر  -8-ث

ها، بايد شوند و بنابراين براي بهره بهينه از التكسها، از آب تشكيل ميدرصد وزن التكس 50حدود 
  از مقدار آب مخلوط مالت يا بتن كاسته شود. 
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درصد جامدات خشك پليمر و وزن سيمان است. مقدار كمتر و  20تا  8ها بين مقدار بهينه التكس
شود. مقدار بهينه التكس در مالت يا بتن بايد توسط اعث اثرات نامطلوب بتن مييا بيشتر التكس ب

  كننده با مستندات مربوط توصيه شود. توليد
هاي آزمون براي تعيين نسبت مخلوط مالت يا بتن اصالح شده با التكس، بايد در آزمايشگاه مخلوط

  ساخته و براي خواص مورد نظر بررسي شوند. 
  موارد ذيل بايد رعايت شود: سبك هايبتندر مورد  -ج
 هايسبك در مخلوط هايسنگدانه يرادارد، ز يبه توجه خاص يازبتن تازه سبك، ن كارايي -1-ج

الزم است كه حداكثر اسالمپ محدود  ينبه جدا شدن دارند. بنابرا يلتما ياد،ز يروان يدارا
دوام بتن در  يش(صرفنظر از افزا درصد 7تا  5 يزانحباب هواساز به م يشده و از ماده افزودن

بتن،  انداختگيها و آبسنگدانه يزدن و آب شدن) استفاده شود تا بدون جداشدگ يخبرابر 
  مورد نظر حاصل گردد. ييكارا

   7-6-5مطابق جدول  ايبتن سبك سازه هاينمونه يالزام مكانيكيو  يكيزيف هاييژگيو -2-ج
بتن، مطابق  يندر ا يسبك مصرف هايسنگدانه بنديدانه يضوابط الزام ينباشد. همچنيم

  .باشديم 8-6-5جدول 
   يدارا ينبنابرا ،از خود عبور داده يشتريرطوبت ب ي،با بتن معمول يسهسبك در مقا بتن  -3-ج

مورد توجه  يدر طراح يدكه با باشدمي يشترياز خشك شدن و خزش ب يناش شدگيجمع
  .يردقرار گ

  رعايت موارد ذيل الزم است: (شاتكريت) ششيهاي پابتندر مورد  -چ
بين تركيب مخلوط اوليه يعني مخلوط در حال خروج از نول (سرشلنگي) و مخلوط  بايستي -1-چ

ها، كنترل دقيق و انجام پاشيده شده بر روي سطح تفاوت قائل شد. به دليل همين تفاوت
  پاشي ضروري است.آزمايش در مراحل مختلف بتن

  است. 35/0 -5/0به سيمان براي اين نوع بتن در حدود نسبت آب  -2-چ
قسمت سنگدانه خشك در  4-5/4هاي اختالط، در حدود يك قسمت حجمي سيمان و سبتن -3-چ

  متراكم است.حالت غير
  گوشه باشد.گوشه يا تيزتواند گرداسه مصرفي ميم -4-چ
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 ارائه شده است. 12601شماره  ي ايراندر استاندارد ملّ پاششيهاي بتن مشخصات افزودني -5-چ

اليافي هاي پاششي مواد هوادار نبايد در توليد بتن 12599ي ايران شماره طبق استاندارد ملّ -6-چ
اليافي كه در  12599ي ايران شماره بر اساس استاندارد ملّ مخلوط خشك استفاده شوند.

هاي فوالدي ده الف) اليافگيرند در سه رششي اليافي مورداستفاده قرار ميهاي پاتوليد بتن
اي مقاوم در برابر قليا و پ) الياف كربني يا فوالد آلياژي يا فوالد ضد زنگ، ب) الياف شيشه

هاي مصنوعي ديگر كه داراي مقاومت باال در برابر رطوبت، قليا و مواد موجود در افزودني
  گيرند.قرار مي باشند، شيميايي بتن

قرار  متر ميلي 5/9و  5/12در بتن پاششي در دو رده با حداكثر بعد  هاي مورداستفادهسنگدانه -7-چ
در و ويژگي مصالح موردمصرف در توليد بتن پاششي بندي هاي دانهمحدودهگيرند. مي

  ارائه گرديده است.  12820ي ايران شماره استاندارد ملّ
با شوند) ستفاده نمي(كه در سقف اهاي سيماني  هاي بلوك مطابقت ويژگي :هاي سيماني بلوك -ح

هاي سيماني توخالي بايد كامالً سالم باشند و  بلوك الزامي است. 70-1ي ايران شماره استاندارد ملّ
شكستگي ابعاد و نواقص ديگري نداشته باشند تا باعث ضعف بلوك نشود. در هنگام استفاده، 

هاي ات عملكردي بلوكبرخي الزامهاي معيوب كنار نهاده شود.  ها بايد بازرسي و بلوك بلوك
مورد  هاي سيماني سقفي هاي بلوك ويژگي ارائه گرديده است. 19-7-5سيماني توخالي در جدول 

   باشد. 2909-2ي ايران شماره بايد مطابق استاندارد ملّ هاي تيرچه بلوكاستفاده در سقف
  

  چينيمورد مصرف در ديوار هاي سيماني توخالي الزامات عملكردي بلوك  19-7- 5جدول 

جرم رده   نوع بلوك
  مخصوص

  جرم مخصوص
  )كيلوگرم بر مترمكعب(

حداقل مقاومت فشاري 
  حداكثر جذب آب  )مگاپاسكال(

 نمونه منفرد ميانگين  )كيلوگرم بر مترمكعب(

  باربر
2/2  2000 -2200  

14  12  208  
4/2  2200 -2400  

5/4  2200- 2000  2/2  غيرباربر  5/3  - 
4/2  2200 -2400  

  آزمونش رو
  70-2  70-2  70-2 شماره) (بر اساس استاندارد
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با غيرباربر  سبك هاي سيماني هاي بلوك مطابقت ويژگي:  هاي (قطعات) سيماني سبك وكبل -خ
هاي سيماني سبك  ميانگين مقاومت فشاري بلوك الزامي است. 7782ي ايران شماره استاندارد ملّ

هاي  جذب آب بلوك مگاپاسكال باشد. 10تا  5/2بين  غيرباربر، براساس ردة مقاومت فشاري، بايد
 288)، بايد حداكثر 3 و 2، 1هاي  ظاهري (رده جرم مخصوص، براساس ردة غيرباربر سيماني سبك

 هاي سيماني سبك ميزان رطوبت بلوك كيلوگرم بر متر مكعب باشد. 240حداكثر بايد  4ردة  و
حسب ميزان رطوبت در منطقة اجرا، بايد با شدگي خطي و بر ، با توجه به درصد جمعغيرباربر

هاي سيماني  خطي بلوكخشك  جمع شدگي مطابقت كند. 7782ي ايران شماره استاندارد ملّ
  د.درصد باش 065/0بايد  حداكثرغيرباربر  سبك

 هاي بتني هوادار اتوكالو هاي بلوك مطابقت ويژگي: شده  هاي (قطعات) بتن هوادار اتوكالو بلوك -د
هاي بتن هوادار  هاي فيزيكي بلوك ويژگي الزامي است. 8593ي ايران شماره استاندارد ملّشده با 

  باشد. 20-7-5اتوكالوشده بايد مطابق جدول 
بايد  سلوليهاي بتن سبك  خصوصيات بلوك: (سلولي) اسفنجيسبك  يهاي (قطعات) بتن بلوك -ذ

هاي بتن سبك  بلوكالزامي هاي فيزيكي  باشد. ويژگي 14504ي ايران شماره منطبق بر استاندارد ملّ
ها نبايد از شصت و حداكثر جمع شدگي اين بلوكارائه گرديده است.  21-7-5جدول ر د اسفنجي

  تجاوز كند.  065/0پنج هزارم 
  باشد. 755هاي انواع موزاييك بايد مطابق استاندارد ملّي ايران شماره  موزاييك: ويژگي -ر

مگاپاسكال بوده و هيچ موزائيك منفردي داراي  5تر از  ك نبايد كمميانگين مقاومت خمشي موزايي
مگاپاسكال نباشد.  ضريب اصطكاك سطح رويه موزاييك بايد در حدي  4استحكام خمشي كمتر از 

باشد كه احتمال سرخوردن روي آن وجود نداشته باشد. جذب آب كل هر نمونه منفرد موزاييك 
گرم بر  4/0همچنين جذب آب هر نمونه منفرد نبايد بزرگتر از درصد وزني تجاوز كند،  8نبايد از 
  متر مربع باشد.  سانتي

هاي صاف سيماني الياف دار بايد مطابق استاندارد  هاي ورق دار: ويژگي هاي سيماني الياف ورق -ز
  هاي صاف سيماني در جدول باشد. حداقل مدول گسيختگي الزامي ورق 7515ملّي ايران شماره 

هاي در مورد ورق 12276رائه گرديده است. رعايت ضوابط استاندارد ملّي ايران شماره ا 5-7-22
  باشد. سيمان اليافي موج دار مورداستفاده در بام پوش الزامي مي
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  هاي بتني هوادار اتوكالو شده مشخصات بلوك  20-7- 5جدول 

  رده مقاومتي
مقاومت فشاري

  )مگاپاسكال(
 جرم مخصوص
  خشك اسمي

  )بر مترمكعب كيلوگرم(

 جرم مخصوصمحدوده 
  خشك

  )كيلوگرم بر مترمكعب(

انگين حداكثر مي
شدگي ناشي از  جمع

حداقلميانگين  شدن، درصد خشك

  2  5/2  2-ا-ه- ب
400 

500  
350-450  
450-550  

 
02/0  

 4 5  4-ا-ه- ب

500 
600 
700 
800 

450-550  

550-650  
650 -750  
750-850  

5/7  6-ا-ه- ب  6 

600 
700 
800 

550-650  
650 -750  
750-850  

  آزمونروش 
  )شماره (استاندارد

8596 8594 8594 8592 

  
   



  هاي آن سيمان و فرآورده  7- 5
 

77 

 اسفنجي سبك هاي بتني مشخصات بلوك  21-7- 5جدول 

  رده مقاومتي
مقاومتحداقل
  )مگاپاسكال(فشاري 

جرم مخصوصميانگين
  خشك

  )كيلوگرم بر مترمكعب(

 جرم مخصوصمحدوده 
  خشك

  )كيلوگرم بر مترمكعب(

جذب  حداكثر
  درصد ،آب

 ميانگين منفرد

2  5/1  2  
500 

600  
700  

550-450  
650 -550  
650 -750  

15 
15 
15 

5/2  2  5/2  
800 
900 

850-750  

950-850  

5/12  
5/12  

5/3  3  5/3  
1000 
1100 

1050-950  
1150-1050  

10 
10 

5/6  3  5/6  1200 1250-1150  10 

 آزمونروش 
  (استاندارد شماره)

2-70  8594 8594 2-70  

  
  اليافي سيمانيصاف هاي  مشخصات مدول گسيختگي ورق  22-7- 5جدول 

  )مگاپاسكالحداقل مدول گسيختگي (  بندي طبقه
  هاي نوع ب ورق  هاي نوع الفورق

1  -  4  
2  -  7  
3  7  10  
4  13  16  
5  18  22  

  7515  (استاندارد شماره) آزمونروش 
زدگي، آب گرم،  پذيري آب، مقاومت در برابر يخهاي نفوذ آزمونبايد  هاي سيماني نوع الف براي ورق

  انجام گيرد. 7515ي ايران شماره ملّ گرمايش و خيساندن و خشكاندن مطابق با استاندارد-بارش
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كشي) براي استفاده در ديوارهاي هاي بنايي آماده (مالت بستر، درزبندي و مالهمشخصات مالت -ژ
ساير انواع مالت باشد.  706-2ي ايران شماره ستاندارد ملّها و جداگرها بايد مطابق با ابنايي، ستون

 اند.در فصل مربوطه توضيح داده شده

 14707ي ايران شماره هاي قطعات بتني سبك هبلكس بايد منطبق بر استاندارد ملّويژگي -س
  باشد. 

  هاي سيمانيساير فرآورده -ش
يني، كه از سيمان هيدروليكي، هاي بتني ماشهاي سقف پوشهاي بتني: ويژگيسقف پوش -1-ش

ها ساخته شده باشند، بايد با هاي معدني و در صورت لزوم ساير افزودنيآب و سنگدانه
  مطابقت داشته باشد.  12603ي ايران شماره الزامات استاندارد ملّ

هاي فني قطعات پيش قطعات پيش ساخته بتني نقشدار با طرح چوب: مشخصات و ويژگي -2-ش
ها بعنوان المان شهري بايد مطابق با نقشدار با طرح چوب مورداستفاده در پارك ساخته بتني

  باشد. 14709ي ايران شماره الزامات استاندارد ملّ
هاي پيش ساخته بتني براي كاربردهاي هاي فني نردههاي بتني: مشخصات و ويژگينرده -3-ش

  باشد. 14708ره ي ايران شمامعماري بايد مطابق با الزامات استاندارد ملّ
قطعات بتني عمدتا پيش ساخته هستند كه داراي مشخصات  بتن هاي بتني: سنگسنگ -4-ش

براي بازسازي و تزئين در نما يا  هاي تراش خورده يا قواره بوده و معموالًمشابه سنگ
گيرند. مشخصات و هاي داخلي ساختمان و يا محوطه سازي مورداستفاده قرار ميقسمت
استاندارد  بايد مطابق باني سنگ بتني براي كاربردهاي معماري (بتن سنگ) هاي فويژگي

  . باشد 12038ي ايران شماره ملّ
  هاي استاندارد آزمايش  2- 7-2-3- 5

ي هاي آزمايش بلوك سيماني توخالي بايد براساس استاندارد ملّ روش بلوك سيماني توخالي: -الف
گيري  گيري ابعاد و رواداري، اندازه اندازه از: اند رتعباها  باشد. اين آزمايش 70- 2ايران شماره 

  اي. مخصوص توده جرم گيري گيري جذب آب، اندازه مقاومت فشاري، اندازه
ي هاي برشمرده شدة استاندارد ملّ ها نيز بايد با روش اين بلوك بلوك سيماني سبك غيرباربر: -ب

گيري ابعاد و رواداري،  ست از: اندازهها عبارت ا آزمايش شوند. اين آزمايش 70-2ايران شماره 
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مخصوص ظاهري، تعيين  جرمگيري  ، اندازه گيري جذب آب گيري مقاومت فشاري، اندازه اندازه
هاي  شدگي خشك خطي بايد براساس استاندارد گيري ميزان جمع آزمايش اندازه ميزان رطوبت.

  معتبر انجام شود.
شد. اين با  755ي ايران شماره براساس استاندارد ملّهاي آزمايش موزاييك بايد موزاييك: روش -پ

گيري ابعاد و رواداري، تعيين گونيا بودن و تابيدگي، تعيين نيروي  اندازهاند از:  ها عبارت آزمايش
گيري جذب آب،  استحكام خمشي، تعيين ميزان سايش، تعيين مقاومت در برابر سرخوردن، اندازه

  زدگي. تعيين مقاومت در برابر يخ
هاي صاف الياف سيماني بايد براساس  هاي آزمايش ورق هاي صاف الياف سيماني: روش ورق -ت

تعيين ابعاد، رواداري و شكل،  اند از: ها عبارت باشد. اين آزمايش 7515ي ايران شماره استاندارد ملّ
بر ظاهري، نفوذپذيري آب، مقاومت در برا جرم مخصوصگيري  گيري مقاومت خمشي، اندازه اندازه

  خشكاندن. -گرمايش و خيساندن -زدگي، آب گرم، بارش يخ
 14504ي ايران شماره بر اساس استاندارد ملّهاي بتني سبك سلولي بلوكهاي آزمايش روش -ث

هاي ابعادي، دانسيته، مقاومت فشاري، جذب آب، جمع شدگي ناشي از خشك شدن، شامل رواداري
  د. باشنهاي ظاهري ميهدايت حرارتي و ويژگي

  اند.در پيوست دوم ارائه شده فصلاستانداردهاي استفاده شده در اين  -ج
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  7-3- 5

  هنگام كار با سيمان، بايد از دستكش، عينك و ماسك حفاظتي استفاده شود.
  
  سازگاري  7-4- 5
هاي گچي قرار  گچ و فرآوردهدر نقاط مرطوب، مالت و بتن نبايد مستقيماً در مجاورت  7-4-1- 5

  گيرند.
  
  هاي سيمان پرتلندي بايد پرهيز شود. از به كار بردن مواد اسيدي بر روي فرآورده 7-4-2- 5
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  از مواد پاك كنندة اسيدي نبايد در مالت و بتن استفاده شود. 7-4-3- 5
  
يدي، حفاظت هاي اس نماهاي بتني با استفاده از پوشش مناسب، بايد در مقابل باران 7-4-4- 5

  شوند.
  
گيرند باعث ها وقتي در معرض دايمي آب قرار ميمالت يا بتن اصالح شده با التكس 7-4-5- 5

شود. بنابراين مالت يا بتن اصالح هاي فشاري، كششي و خمشي ميكاهش خواص از جمله مقاومت
  ارند. هايي استفاده شوند كه به طور مستمر در معرض آب قرار دشده نبايد در ساختمان

  
  بندي، حمل و نگهداري بسته  7-5- 5
  ايهاي كيسهنگهداري سيمان ل وبندي، حمبسته 7-5-1- 5
شود،  بندي  بسته انعطاف  و قابل ، مقاوم  مناسب هاي  پرتلند بايد در كيسه سيمان  7-5-1-1- 5
حمل  در هنگام  سيمان   نفوذ كنند و كيسه آن  داخل  نتوانند به  و مواد خارجي  كه رطوبت   اي گونه به

  نشود. و نقل پاره  
به   ايران ي با استاندارد ملّ بايد مطابق  مياي  كيسه هاي  سيمان كاغذي  پاكت  مشخصات  7-5-1-2- 5

  هاي نفوذپذير در برابر رطوبت مجاز نيست.ها يا كيسهاستفاده از پاكت باشد. 4543شماره  
) و تاريخ توليد سيمان  تا پنج  پرتلند (يك سيمان  بايد نوع  ن سيما هاي  كيسه روي بر  7-5-1-3- 5

  نيز قيد گردد. سيمان  ، بايد مقاومت  نوع يك هاي   شود. در سيمان درج 
  باشد. مي كيلوگرم  50پرتلند  سيمان  هر كيسه  اسمي  وزن  7-5-1-4- 5
سيمان و تاريخ توليد  و نوع  خانه كار كارگاه، مشخصات  به   وارد شده هر محموله  براي  7-5-1-5- 5

  باشد.  شده ثبت   بايد در برگ تحويل 
  شوند، به نگهداري  در انبار طور جداگانه   به نوع  اساس  بايد بر اي  كيسه هاي  سيمان 7-5-1-6- 5

  باشد.  وجود نداشته  آنها با هم اشتباه  امكان  كه  اي  گونه
يمتر از ميل 100 اندازه به  كم  دست  خشك، كه  كف   رويبر بايد  اي  كيسه هاي  سيمان 7-5-1-7- 5

  خود باالتر باشد، قرار گيرند. اطراف  سطح 



  هاي آن سيمان و فرآورده  7- 5
 

81 

باشد كه  اي  گونه در انبار بايد به سيمان  هاي  كيسه قرار دادن  ترتيب شرايط انبار و  7-5-1-8- 5
  شوند. انبار مصرف  ورود به  ترتيب  ها، به  كيسه 

 12انبار كرد  هم  بر روي  توان  مي كه  سيمان  ، حداكثر تعداد كيسه  خشك در مناطق  7-5-1-9- 5
و  شرجي  در مناطق  متر تجاوز نكند. اعداد فوق  8/1آنها از  كل  ارتفاع  بر اينكه  ، مشروط  است پاكت 

  باشد.متر مي 2/1و  پاكت   8ترتيب  درصد، به  90از  بيش  نسبي  با رطوبت 
 80تا   50يكديگر، با فاصله  به  بايد نزديك  سيمان  هاي  خشك، كيسه  در مناطق 7-5-1-10- 5

سيمان  شدن  خشك  ها موجب  كيسه هوا از بين  شوند تا عبور جريان  ميليمتر از يكديگر قرار داده 
 يكديگر  بايد به  سيمان هاي  درصد، كيسه 90از بيش  نسبي  و با رطوبت   شرجي بشود. در مناطق  

  شوند.  چسبانيده 
 600 از ديوارها و ميليمتر  300مناطق، بايد حداقل ، در همه  سيمان هاي  كيسه 5-7-5-1-11 

  باشند. فاصله داشته  ميليمتر از سقف 
  سيمان هاي  باشد، كيسه وجود داشته   بارندگي احتمال  كه  هايي در فصل در مناطق و 5-7-5-1-12 

پوشانيده  پالستيكي   هاي آنها با ورقه روي  شود و يا اينكه  نگهداري   سرپوشيده هاي ريا بايد در انبا
و در اين   مناطق  شود. در اين پايدار و محكم  در اطراف  نحو كامالً مطمئني  ها به  ورقه و اين  شده  
در  مرطوب  هواي  ا از جريان شوند ت نگهداشته  بايد بسته   تهويه هاي ها و سيستمها، درها، پنجره فصل 

  شود. انبار جلوگيري 
روز  45، درصد 90 بيش از نسبي  با رطوبت  بايد در مناطق  اي هاي كيسهسيمان 5-7-5-1-13 

غيرقابل  داليل  شوند و اگر بنا به  از توليد مصرف  روز پس   90از توليد، و در ساير مناطق  پس 
  قرار گيرند.  مورد آزمايش از مصرف   ها بايد قبلسيمان امر ميسر نشد، اين  اين  اجتناب  

 در فشرده  هاي كلوخه صورت  به  است  زياد انبار شود ممكن   مدت به   كه  سيماني 5-7-5-1-14 

پودر درآيند.  صورت  كرد تا به   اصالح كف  روي  ها بر پاكت را بايد با غلتانيدن  ها سيمان آيد. اينگونه 
  قبل كرد وگرنه   مصرف توان  را مي  شود آن پودر تبديل  به  ، كلوخه  غلتانيدن بار با يك   كه در صورتي 
  شود. كنترل  فصلاين  و ضوابط  قرار گيرد فصل دهمدر  مندرج   هايآزمايش  بايد تحت از مصرف 

  شماره ، به  راناي ي با استاندارد ملّ سيمان، مطابق  و مصرف   نگهداري ساير ضوابط  5-7-5-1-15 
  باشد. مي 2761



 پنجممبحث 

 

82 

  ايهاي فلهبندي، حمل و نگهداري سيمانبسته 7-5-2- 5
  شوند. استاندارد نگهداري  هاي ، بايد در سيلو فله  هايسيمان 7-5-2-1- 5
  باشند.  شده و طراحي  اي محاسبه آنها بايد از نظرسازه هاي  و شالوده  سيلوهاي سيمان 7-5-2-2- 5
در داخل  تراز سيمان   موقعيت تعيين  ترازنما، براي  بايد مجهز به  سيمان  يلوهاي س 7-5-2-3- 5

  باشند. سيمان  زدن  طاق  ، در صورت  زدن  ميل براي  در پايين  اي  سيلو، و نيز دريچه 
 و تاريخ توليد  سيمان  و نوع  كارخانه  كارگاه، مشخصات  به وارد شده   محموله هر براي  7-5-2-4- 5

  باشد. شده  تحويل ثبت   سيمان بايد در برگ
فشرده  هواي  كمك   سيلو به  داخل به  كاميون  از مخزن   سيمان  انتقال از آنجا كه  7-5-2-5- 5

اسمي  درصد ظرفيت  80از  شود، نبايد بيش  مي  متورم تدريج  به  سيمان  گيرد و در نتيجه  مي صورت  
  كرد. سيلوها را پر 

كه   اي گونه كرد، به  نگهداري  طور جداگانه   آنها به نوع  را بايد براساس  فله  هاي  نسيما 7-5-2-6- 5
  نحو مناسبي موجود در هر سيلو بايد به  سيمان   وجود نداشته باشد. نوع آنها با هم   اشتباه امكان  

  شود.  مشخص
شود، و اگر  از توليد مصرف  ز پس رو 90در سيلو، بايد حداكثر  شده  نگهداري  سيمان  7-5-2-7- 5

  قرار گيرد. آزمايش  تحت  از مصرف  پذير نشد، بايد قبل  امر امكان اين  اجتناب  غير قابل  داليل  بنا به 
 يبا استاندارد ملّ در آنها، مطابق  سيمان  نگهداري  سيلوها و ضوابط  ساير مشخصات  7-5-2-8- 5

  باشد. مي 2761 شماره  ايران، به 
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  مواد افزودني شيميايي بتن  8- 5
  

  تعريف   8-1- 5
در زمان  ،موادي هستند كه عالوه بر آب، سيمان و سنگدانه :مواد افزودني بتن  8-1-1- 5

و موجب اصالح برخي از خواص بتن تازه يا سخت شده  شدهاضافه  يا مالت اختالط به بتن
  .گردند مي
  
) تأثير بگذارند  شدهيا سخت  (تازه  بتن  از خواص  يكي  بر روي  اگر فقط  مواد افزودني  8-1-2- 5

  شوند.مي ناميده  چند منظوره   مواد افزودني  صورت منظوره و در غير اين   تك مواد افزودني 
  
يكي از عملكردهاي ماده افزودني چند منظوره كه توسط توليد كننده  :اصليعملكرد   8-1-3- 5

  به عنوان عملكرد اصلي مشخص شده است.
  
عملكردهاي ديگر ماده افزودني چند منظوره كه عالوه بر عملكرد  :عملكرد ثانويه  8-1-4- 5

  اصلي آن مشخص شده است.
  
كندگير كننده زمان گيرش بتن و تغيير  ماده افزودني :كننده ماده افزودني كندگير  8-1-5- 5

  .اندازدبه تاخير ميري به سخت، را يحالت مخلوط از خم
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ماده افزودني كه باعث ايجاد حبابهاي ريز و يكنواخت  :ماده افزودني حباب هواساز  8-1-6- 5
  مانند. شود كه بعد از سخت شدن نيز باقي مي هوا در داخل بتن مي

  
ماده افزودني كه زمان گيرش بتن و آغاز تغيير حالت  :گير كنندهزودماده افزودني  8-1-7- 5

  .كندتسريع ميبه سخت را خميري مخلوط بتن از 
  
ماده  زود سخت كننده (تسريع كننده زمان سخت شدگي):ماده افزودني  8-1-8- 5

  كند. افزودني كه بدون تاثير روي زمان گيرش روند كسب مقاومت بتن را تسريع مي
  
ماده افزودني كه با كاهش آب انداختگي ميزان از  :ماده افزودني نگهدارنده آب 8-1-9- 5

  دهد. دست دادن آب داخل بتن را كاهش مي
  
ماده افزودني كه بدون تغيير رواني، مقدار  :)كاهنده آب(ماده افزودني روان كننده  8-1-10- 5

دهد  المپ و رواني را افزايش مييا بدون تغيير مقدار آب، اس ،دهدكاهش ميتواند آب مخلوط بتن را 
  .كند يا هر دو اثر را بطور همزمان ايجاد مي

  
ماده افزودني كه بدون تغيير  :)فوق كاهنده آب(فوق روان كننده ماده افزودني  8-1-11- 5

يا بدون تغيير مقدار آب،  ،كاهش دهد قابل توجهمقدار آب مخلوط بتن را به ميزان  تواندمي رواني
دهد، يا هر دو اثر را بطور همزمان ايجاد  اي افزايش  اسالمپ و رواني را به ميزان قابل مالحظه

  كند. مي
  
ماده افزودني كه جذب مويينگي بتن  :جذب آبميزان  كاهندهماده افزودني  5-8-1-12 

  دهد. سخت شده را كاهش مي
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اي از اثرات  ماده افزودني كه مجموعه :ده/ روان كنندهماده افزودني كندگير كنن 8-1-13- 5
  كند. (عملكرد ثانويه) را ايجاد مي گي(عملكرد اصلي) و كندگير كنند گيروان كنند

  
اي از  ماده افزودني كه مجموعه :فوق روان كننده /ماده افزودني كندگير كننده 5-8-1-14 

(عملكرد اصلي) و كندگير كننده (عملكرد ثانويه) را ايجاد  )فوق روان كننده(آب  هاثرات فوق كاهند
  كند. مي
  
اي از اثرات  ماده افزودني كه مجموعه: دگير كننده/ روان كنندهزوماده افزودني  8-1-15- 5

  كند. (عملكرداصلي) و زودگير كننده (عملكرد ثانويه) را ايجاد مي )روان كننده( كاهنده آب
  
  بندي دسته  8-2- 5

هاي مواد افزودني تك منظوره و مواد افزودني چند منظوره توان در گروهمواد افزودني را ميانواع 
  بندي نمود.طبقه

  
   منظوره  تك  مواد افزودني  انواع  8-2-1- 5

  )كننده روان (آب  كاهنده  افزودني  ماده 
   ) كننده فوق روان(   قوي  آب  كاهنده  افزودني  ماده
  )شدگي سخت  زمان  كننده تسريع(  كننده سخت زود  افزودني  ماده
  هواساز  حباب  ينافزود  ماده
   آب  نگهدارنده  افزودني  ماده
   آب  جذب  كاهنده  افزودني  ماده
   كنندهكندگير  افزودني  ماده
   كنندهگيرزود  افزودني  ماده
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   منظوره چند  مواد افزودني  انواع  8-2-2- 5
   كننده / روان كنندهكندگير  ماده
   كننده / روان گيركنندهزود  يندوافز  ماده

 كنندهروانفوق /  كنندهكندگير  افزودني اده م

  
  استانداردها  8-3- 5
  ها ويژگي 8-3-1- 5
ي ايران مشخصات مواد افزودني براي استفاده در بتن بايستي با الزامات استاندارد ملّ 8-3-1-1- 5

روش تركيب و اختالط براي توليد بتن و مالت شاهد جهت  داشته باشد.مطابقت  2930شماره 
  .باشدمي 8117ي ايران شماره هاي بررسي تاثير و سازگاري مواد افزودني مطابق استاندارد ملّ مونآز
هاي انجام شده محدوده مصرف ماده افزودني، بر حسب درصد وزن  بر اساس آزمون  8-3-1-2- 5

در محدوده توصيه  ستيباي نيز ميزان مصرف مجازگردد،  ارائهليد كننده توسط توبايستي سيمان، 
   شده باشد.

، الزامات توليد كنندهممكن است محدوده مصرف توصيه شده توسط  در مواردي  8-3-1-3- 5
با مصالح  الزم هاي در اين صورت بايد آزمون ،نكند هرا برآورد 2930ي ايران شماره ملّاستاندارد 

مشخص  ويژگيهاي استانداردو در محل انجام شود تا ميزان مصرف مورد نياز براي انطباق با  موجود
  .گردد

و حداكثر مقدار مصرف  فوالد مجاز است  بدون  در بتن  فقط  از كلريد كلسيم  استفاده   8-3-1-4- 5
  .باشديا مقدار تعيين شده توسط توليدكننده ميسيمان  درصد وزني   2 آن 

ماده افزودني روان كننده: در اسالمپ برابر براي حالتي كه مخلوط آزمايشي حاوي   8-3-1-5- 5
 7هاي فشاري يا كمتر نسبت به مخلوط كنترل باشد، مقاومت 95/0روان كننده داراي مقدار آب 

درصد مقاومت فشاري مخلوط كنترل  110مخلوط آزمايشي نبايد مقداري كمتر از  روزه 28روزه و 
حجمي  درصد 2تواند حداكثر   شته باشند. همچنين مقدار هواي مخلوط آزمايشي ميدر آن سن دا

  .گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشدم مقدار هواي مخلوط كنترل باشد،بيش از 
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ماده افزودني فوق روان كننده: در اسالمپ برابر براي حالتي كه مخلوط آزمايشي  8-3-1-6- 5
هاي يا كمتر نسبت به مخلوط كنترل باشد، مقاومت 88/0كننده داراي مقدار آب حاوي فوق روان 

درصد 115و  درصد140روز مخلوط آزمايشي نبايد به ترتيب مقاديري كمتر از 28و روزه 1فشاري 
 تواند مقاومت فشاري مخلوط كنترل در آن سن داشته باشند. مقدار هواي مخلوط آزمايشي مي

توليد كننده مقدار  اينكه گرمقدار هواي مخلوط كنترل باشد، مش از حجمي بيدرصد  2حداكثر 
  .ديگري را مشخص كرده باشد

: در اسالمپ برابر براي مخلوط آزمايشي حاوي مواد مواد افزودني نگهدارنده آب 8-3-1-7- 5
باشد، مقاومت درصد آب انداختگي نسبت به مخلوط كنترل مي 50نگهدارنده آب كه داراي كمتر از 

مقاومت فشاري مخلوط كنترل باشد، همچنين مقدار هواي  درصد 80نبايد كمتر از روزه 28شاري ف
گر م مقدار هواي مخلوط كنترل باشدحجمي بيش از درصد  2تواند حداكثر  مخلوط آزمايشي مي

  .توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشد
: در اسالمپ برابر براي مخلوط آزمايشي حاوي مواد حباب هواساز بافزودني حبا مواد 8-3-1-8- 5

ضريب درصد حجمي هواي بيشتري نسبت به مخلوط كنترل داشته باشد،  5/2هواساز كه بيش از 
 روزه 28متر باشد، همچنين مقاومت فشاري ميلي 200/0هاي هوا بايستي كمتر از حبابفاصله 

  باشد. مخلوط كنترلت فشاري درصد مقاوم 75ي نبايد كمتر از مخلوط آزمايش
هاي آزمايشي حاوي مواد : در اسالمپ برابر براي مخلوطافزودني تندگير كننده  وادم 8-3-1-9- 5

 30درجه سلسيوس بيشتر از  20ر دماي د آزمايشي ة مخلوطزمان گيرش اوليتندگير كننده كه 
 مخلوط كنترل باشد، درصد زمان گيرش اوليه 60درجه سلسيوس كمتر از  5دقيقه و  در دماي 

داشته كنترل  درصد مقاومت فشاري مخلوط 80نبايستي مقداري كمتر از  روزه 28مقاومت فشاري 
روزه  28مقاومت فشاري  ي نبايد كمتر از آزمايش مخلوط روزه 90باشد، همچنين مقاومت فشاري

جمي بيش از حدرصد  2تواند حداكثر نيز مي مخلوط آزمايشيباشد. مقدار هواي  كنترل مخلوط
   .  گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشدم باشد مخلوط كنترل

): در اسالمپ برابر تسريع كننده زمان سخت شدگيزود سخت كننده ( افزودنيمواد  8-3-1-10- 5
داراي مقاومت فشاري  ساعت 24و  cْ20در براي مخلوط آزمايشي حاوي ماده زود سخت كننده كه 

در  آزمايشي باشد، مقاومت فشاري مخلوط كنترل مقاومت فشاري مخلوط درصد 120بيشتر از 



 پنجممبحث 

 

88 

cْ20  در حاصل آيد. همچنين  كنترل درصد مقاومت فشاري مخلوط 90نبايد كمتر از  روز 28وcْ5 
 مخلوط درصد مقاومت فشاري 130 نبايد كمتر از آزمايشي مقاومت فشاري مخلوط ساعت 48و 

حجمي بيش از مخلوط كنترل درصد  2تواند حداكثر  مي مخلوط آزمايشيباشد. مقدار هواي  كنترل
  د.گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشباشد م

: در اسالمپ برابر براي مخلوط آزمايشي حاوي ماده افزودني كندگير كننده وادم 8-3-1-11- 5
و  كنترلدقيقه بيشتر از زمان گيرش اوليه مخلوط  90حداقل  گيرش اوليهكندگيركننده كه زمان 

باشد، مقاومت  كنترلدقيقه بيشتر از زمان گيرش نهايي مخلوط  360حداكثر  گيرش نهاييزمان 
 باشد. مقاومت فشاريكنترل  درصد مقاومت فشاري مخلوط 80 نبايستي كمتر از  روزه 7فشاري 

باشد. مقدار كنترل  درصد مقاومت فشاري مخلوط 90 نيز نبايدكمتر از آزمايشي مخلوط روزه28
گر توليد باشد محجمي بيش از مخلوط كنترل  درصد 2تواند حداكثر  مي مخلوط آزمايشيهواي 

  .كننده مقدار ديگري را مشخص نكرده باشد
زمايشي حاوي : در اسالمپ برابر براي مخلوط آجذب آبميزان  كاهندهافزودني مواد  8-3-1-12- 5

 مخلوط جذب مويينهدرصد  50 كمتر از آوري جذب مويينه روز عمل 7بعد از ماده جاذب آب كه 
درصد مخلوط  60بيشتر از  جذب مويينه آوري روز عمل 28از  داشته باشد، نبايستي پسكنترل 

 درصد 85نبايد كمتر از  آزمايشي مخلوط روزه 28كنترل داشته باشد. همچنين مقاومت فشاري 
 درصد 2تواند حداكثر  مي مخلوط آزمايشيباشد. مقدار هواي  كنترل مقاومت فشاري مخلوط

  د. گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشم باشد بيش از مخلوط كنترل حجمي
كه مخلوط : در اسالمپ برابر براي حالتي ماده افزودني كندگير كننده/ روان كننده 8-3-1-13- 5

يا كمتر نسبت به مخلوط كنترل  95/0آزمايشي حاوي كندگير كننده/روان كننده داراي مقدار آب 
 مقاومت فشاري مخلوط درصد100 نبايد كمتر از آزمايشي مخلوط روزه 28باشد، مقاومت فشاري 

رش بيشتر از زمان گي دقيقه 90مخلوط آزمايشي بايد حداقل  ي زمان گيرش اوليهباشد.  كنترل
 دقيقه 360ي بايد حداكثرآزمايش مخلوط زمان گيرش نهايينين همچ اوليه مخلوط كنترل باشد،

 2تواند حداكثر  مي مخلوط آزمايشيبيشتر از زمان گيرش نهايي مخلوط كنترل باشد. مقدار هواي 
  . گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص كرده باشدباشد محجمي بيش از مخلوط كنترل درصد 
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در اسالمپ برابر براي حالتي كه  :افزودني كندگير كننده/ فوق روان كنندهمواد  8-3-1-14- 5
يا كمتر نسبت به مخلوط كنترل باشد،  88/0مخلوط آزمايشي حاوي روان كننده داراي مقدار آب 

درصد 115و  100 به ترتيب نبايد كمتر از آزمايشي مخلوط روزه 28و  7هاي فشاري مقاومت
دقيقه  90ي بايد حداقل آزمايش مخلوط  زمان گيرش اوليهباشند.  كنترل شاري مخلوطمقاومت ف

ي بايد حداكثر آزمايش مخلوط زمان گيرش نهايي بيشتر از زمان گيرش اوليه مخلوط كنترل باشد.
تواند  مي مخلوط آزمايشيدقيقه بيشتر از زمان گيرش نهايي مخلوط كنترل باشد. مقدار هواي  360

گر توليد كننده مقدار ديگري را مشخص م باشد حجمي بيش از مخلوط كنترلدرصد  2حداكثر 
  .كرده باشد

در اسالمپ برابر براي حالتي كه مخلوط  :گير كننده/ روان كنندهزودافزودني مواد  8-3-1-15- 5
يا كمتر نسبت به مخلوط كنترل باشد، مقاومت  95/0آزمايشي حاوي روان كننده داراي مقدار آب 

 باشد. كنترل مقاومت فشاري مخلوط درصد100 نبايد كمتر از  آزمايشي مخلوط روزه28 ريفشا
دقيقه و در  30درجه سلسيوس نبايد كمتراز  20دماي  دري آزمايش ي مخلوط زمان گيرش اوليه

درصد زمان گيرش اوليه مخلوط كنترل باشد. مقدار هواي  60درجه سلسيوس بيشتر از  5دماي 
گر توليد كننده م باشد مخلوط كنترلبيش ازحجمي درصد 2تواند حداكثر  مي مخلوط آزمايشي

  .مقدار ديگري را مشخص كرده باشد
ي ايران در استاندارد ملّكنترل محصول كارخانه ها  تكرار آزمايشتعداد  حداقل 8-3-1-16- 5

  ارائه شده است. 2930شماره 
اي در  شدگي و انبساط قابل مالحظهمصرف مواد افزودني نبايد باعث ايجاد جمع  8-3-1-17- 5

  بتن سخت شده شود.
  
  هاي استاندارد  آزمايش 8-3-2- 5
هاي مايع)، مقدار (براي افزودنيجرم مخصوص تركيبات موثر،  هاي كلي:آزمايش 8-3-2-1- 5

مواد خشك، تاثير روي گيرش در هنگام مصرف به ميزان حداكثر، مقدار كل يون كلرايد، مقدار 
   در آب، رفتار خوردگي، قليائيت.كلرايد محلول 
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اسالمپ، زمان  :افزودني فوق كاهنده آب/ فوق روان كننده (با رواني برابر)مواد  8-3-2-2- 5
  هواي بتن تازهگيرش، مقاومت فشاري، مقدار 

آب انداختگي، مقاومت فشاري و مقدار  (با رواني برابر): مواد افزودني نگهدارنده آب 8-3-2-3- 5
  هواي بتن تازه.

مقدار هواي بتن تازه، ضريب فاصله  :هواساز (در رواني برابر) بافزودني حبا مواد 8-3-2-4- 5
  اري.هاي هوا در بتن (يا آزمون ذوب و انجماد)، مقاومت فشحباب

زمان گيرش، مقاومت فشاري، مقدار  :افزودني تندگير كننده (با رواني برابر) وادم 8-3-2-5- 5
  هواي بتن.

 :برابر) (در رواني )شدگيتسريع كننده زمان سختزود سخت كننده ( افزودنيمواد   8-3-2-6- 5
  مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازه.

زمان گيرش، مقاومت فشاري، مقدار  :افزودني كندگير كننده (در رواني برابر) وادم 8-3-2-7- 5
  هواي بتن.

 :برابر)آب به سيمان  نسبت  ياجذب آب (با رواني ميزان  كاهندهافزودني مواد   8-3-2-8- 5
  جذب موئينه، مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازه.

: مقاومت آب/ روان كننده (در رواني برابر)ماده افزودني كندگير كننده/ كاهنده  5-8-3-2-9
  فشاري، زمان گيرش، اسالمپ، مقدار هواي بتن تازه.

: افزودني كندگير كننده/ فوق كاهنده آب/ فوق روان كننده (در رواني برابر)مواد  5-8-3-2-10
  مقاومت فشاري، زمان گيرش، اسالمپ، مقدار هواي بتن تازه.

: مقاومت ر كننده/ كاهنده آب/ روان كننده (در رواني برابر)گيزودافزودني مواد  5-8-3-2-11
  فشاري، زمان گيرش، اسالمپ، مقدار هواي بتن تازه

روان كننده: اسالمپ، زمان گيرش،  ها براي مواد افزودني كاهنده آب/آزمايش 5-8-3-2-12
  مقاومت فشاري، مقدار هواي بتن تازه.
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  محيطي ايمني، بهداشت و مالحظات زيست  8-4- 5
در تماس مستقيم با مواد افزودني بايستي از دستكش مناسب استفاده نمود و از تماس   8-4-1- 5

  آنها با بدن جلوگيري نمود.
  
در دفع مواد افزودني بايستي تدابير كافي انديشيده شود تا از آلوده شدن محيط زيست   8-4-2- 5

  با اين مواد ممانعت گردد.
  
  سازگاري   8-5- 5

شوند بايستي نسبت به تاثيرگذاري مواردي كه مواد افزودني مختلف بصورت همزمان استفاده ميدر 
  آنها بر عملكرد يكديگر و نيز سازگاري آن با سيمان بررسي صورت پذيرد.

  
  بندي، حمل و نگهداري بسته  8-6- 5
توليدكننده موظف است مشخصات ماده افزودني، شامل نام محصول، نوع افزودني، وزن،  8-6-1- 5

  بندي درج نمايد. محدوده پيشنهادي مصرف، زمان توليد و تاريخ مصرف را بر روي بسته
  
زدگي محفوظ بندي شوند كه نسبت به رطوبت و يخها بايستي به نحوي بستهافزودني  8-6-2- 5

  باشند.
  
ها بايستي در انبارهاي سرپوشيده و دور از معرض تابش مستقيم آفتاب زودنياف 8-6-3- 5

  نگهداري شوند.
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  هاي آن و فرآوردهآهك   9- 5
  

  آهك ساختماني   9-1- 5
  تعريف 9-1-1- 5
،  مشخصات شيميايي (خلوص سنگ آهك) برا نآهكي است كه ب :آهك ساختماني 9-1-1-1- 5

آهك  به صورت ،پخت) براي مصارف ساختماني ويژه يا معمولي ةفيزيكي و روش فرآوري (دما و نحو
هاي مختلف  براي شكلكه عمومي است اي  واژه ، آهكبه طور كلي كاربرد دارد. ،زنده يا شكفته

كه ممكن است پركلسيم، ،فيزيكي و شيميايي آهك زنده، آهك هيدراته و آهك هيدروليك
ك پركلسيم، منيزيمي و دولوميتي به ترتيب از سنگ آه. رود ، به كار ميمنيزيمي يا دولوميتي باشد

 35-5درصد)، سنگ آهك منيزيمي با  5-0آهك با مقدار اندك كربنات منيزيم (كربنات منيزم 
  يند.آدرصد كربنات منيزيم حاصل مي 46-35درصد كربنات منيزيم و سنگ آهك دولوميتي حاوي 

دارد و اكسيد كلسيم درصد  100تا  90 كهاي  آهك پرمايه آهك زنده يا آهك هوايي: 9-1-1-2- 5
زود  بسيار. اين آهك  آن اكسيد كلسيم يا اكسيد كلسيم همراه با اكسيد منيزيم است ةعمدبخش 

اين كند و ازدياد حجم آن در  شود و در موقع شكفته شدن مقدار زيادي حرارت آزاد مي شكفته مي
  شود. گيرد و سفت مي در مجاورت هوا خود را مي زياد است. آهك زندهموقع 

با آب اكسيد كلسيم ه از تركيب كپودر خشكي  آهك شكفته يا آهك هيدراته: 9-1-1-3- 5
يا مخلوطي از هيدروكسيد كلسيم و اكسيد  ،طور عمده از هيدروكسيد كلسيم آيد. به دست مي به

موجود در هوا اكسيدكربن دي شود. آهك شكفته مي ساختهمنيزيم يا هيدروكسيدمنيزيم و يا هردو 
  شود. ميتبديل و به سنگ آهك  كند ميرا جذب 
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اين نوع آهك از كلسينه شدن سنگ آهك آهك هيدروليك هيدراته (آهك آبي):  9-1-1-4- 5
آهك كم  ،ديگر بيان. به شود حاصل ميدر دماي نزديك به ذوب ساخته، حاوي سيليس و آلومينا 

درصد خاك رس دارد. به كندي شكفته  30تا  25و اكسيد كلسيم درصد  75تا  65 اي است كه مايه
به سيمان  بسيار شبيهاست. از نظر تركيب شيميايي و گرفتن،  اندكشود و افزايش حجم آن  مي

مقاومت آن از سيمان پرتلند كمتر و از آن دارد و حالت آزاد  ، ولي مقداري آهك زنده بهاستپرتلند 
  .مالت سيمان است الت آن بيش ازديرگيرتر است. نفوذ آب در م

 25تا  15و اكسيد كلسيم درصد  85تا  75داراي آهكي است كه  آهك نيمه آبي: 9-1-1-5- 5
مانند آهك آبي در  حجم آن افزايش كمي دارد.شود و  شكفته مي است. به تدريجدرصد خاك رس 

  ولي مقاومت آن كمتر از آهك آبي است. ،شود زير آب گرفته و سفت مي
  
  بندي دسته 9-1-2- 5
  شود: بندي مي آهك ساختماني در انواع زير دسته 9-1-2-1- 5

: كاربرد آهك هيدراتة هيدروليك عمدتاً در براي مصارف ساختماني ،آهك هيدراته هيدروليكي -الف
دو دسته  اندودكاري (الية آستر و اندود زبره)، مالت و افزودني اصالح كننده بتن است و به

تقسيم با كلسيم باال و آهك هيدراتة هيدروليكي با منيزيم باال  آهك هيدراتة هيدروليكي
  شود: مي

 .استدرصد اكسيد منيزيم  5كمتر از  حاوي هيدروليكي با كلسيم باال: آهكي كه  ةآهك هيدرات

  .استدرصد اكسيد منيزيم  5از   حاوي بيشهيدروليكي با منيزيم باال: آهكي كه  ةآهك هيدرات
آهك هيدراتة پرداخت در الية آستر، زيركاري، روكش پرداخت، ساخت : پرداخت ةآهك هيدرات -ب

بر حسب مقدار اكسيدهاي غير هيدراته و  اين آهكمالت و مادة افزودني در بتن كاربرد دارد. 
   گيرد.ميقرار  معمولي پرداخت و ويژه پرداختدر دو گروه  زمان شكل پذيري

هيدراته معمولي براي مصارف بنايي، چهار نوع  رين آهك با: آهك هيدراته براي مصارف بنايي -پ
هيدراته ويژه براي مصارف بنايي، هيدراته معمولي هوادار براي مصارف بنايي و هيدراته ويژه 

   گيرد.هوادار براي مصارف بنايي قرار مي
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 ةمعمولي و آهك هيدرات ةهوادار با آهك هيدرات ةويژ ةويژه و آهك هيدرات ةآهك هيدراتتفاوت 
و محدوديت در مقدار  آبنگهداري  ميزان آبپذيري و  شكل سرعتاً در عمدتهوادار، معمولي 

  .استاكسيدهاي غيرهيدراته 
آستر و اندود زبره)، تهيه مالت  ةمعمولي و ويژه در اندودكاري سيماني (الي ةكاربرد آهك هيدرات    
  افزودني بتن است. مادهو 

شدن   به خواص ذاتي آهك و متخلخلر موارد گفته شده در باال در مواردي نيز كه نياز عالوه ب    
  توان از آهك هيدراته معمولي هوادار و ويژة هوادار استفاده كرد. است، ميآن  
، كارآيي ،خاصيت خميري شود كه سبب ميهاي سيماني  افزودن آهك به مالت ،به طور كلي    

  مالت به مصالح بنايي افزايش يابد.پذيري و چسبندگي  نگهداري، انعطاف  آبميزان 
شوند. اگر بر اساس به سه گروه فعال، نيمه فعال و كم فعال تقسيم مي زنده آهك: هك زندهآ -ت

و اگر  دقيقه اتفاق افتد آهك فعال 5شكفتن آهك در كمتر از  14696دستورالعمل استاندارد 
 30هاي بيشتر از باشد آهك نيمه فعال و درصورتيكه در زمان دقيقه 30تا  5در محدوده 

  دقيقه باشد آهك كم فعال خواهد بود.
  
  هاي آهكي فرآورده  9-2- 5

 :عبارت است از هاي آهكي انواع فرآورده ،به طوركلي

  
  )3-2-2-5(بخش آجر ماسه آهكي  9-2-1- 5
  
بتن از جنس سيليكات كلسيم است. از خواص آن سبك بودن  اينبتن آهكي سبك:  9-2-2- 5
در ساخت سقف و ديوارهاي غيرباربر  آنساخته  خاصيت عايق حرارتي است. قطعات پيشداشتن و 

  رود. به كار مي
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  استانداردها  9-3- 5
  ها ويژگي 9-3-1- 5
براي مصارف ساختماني بايد مطابق استاندارد  يهيدروليك ةهاي آهك هيدرات ويژگي 9-3-1-1- 5
بر اساس اين استاندارد گيرش اوليه خمير آهك خالص با غلظت  باشد. 4738ي ايران شماره ملّ

ساعت باشد و گيرش نهايي نيز  2گيرد نبايد كمتر از طبيعي، كه به وسيله سوزن ويكات صورت مي
روزه  28بدست آيد. مقاومت فشاري درصد  100ساعت در رطوبت نسبي  48بايد ظرف مدت 

 7/1وليكي هيدراته نبايد از هاي استاندارد آهك هيدرمالتمتر  ميلي 50هاي مكعبي با بعد نمونه
 4738ي ايران شماره ملّ بر اساس استاندارد بيشتر باشد. مگاپاسكال 3/10كمتر و از  مگاپاسكال

كه بر مبناي مواد غيرفرار  1-9-5ات جدول تركيب شيميايي آهك هيدراته هيدروليكي بايد با الزام
هاي آهك هيدراتة هيدروليك،  دانه محاسبه و بر اساس درصد بيان شده است مطابقت داشته باشد.

ميكرون بيشتر از   600اي باشد كه ماندة آنها بر روي الك  بايد به اندازه براي مصارف ساختماني، 
  رصد نباشد.د 10ميكرون بيشتر از  75درصد و روي الك 5/0
 4737ي ايران شماره هاي آهك هيدراتة پرداخت بايد مطابق استاندارد ملّ ويژگي 9-3-1-2- 5

تركيب شيميايي آهك هيدراته پرداخت بايد منطبق  4737ي ايران شماره باشد. طبق استاندارد ملّ
 600روي الك  اي باشد كه بر بايد به اندازه هاي آهك هيدراتة پرداخت  دانه باشد. 2-9-5بر جدول 

  .درصد باقي نماند 5/0ميكرون بيشتر از 
ي ايران شماره هاي آهك هيدراته، براي مصارف بنايي، بايد مطابق استاندارد ملّ ويژگي 9-3-1-3- 5

تركيب شيميايي آهك هيدراته براي  4735ي ايران شماره باشد. بر اساس استاندارد ملّ 4735
  اشد. ب 3-9-5مصارف بنائي بايد مطابق جدول 

 600اي باشد كه بر روي الك  بايد به اندازه هاي آهك هيدراته براي مصارف بنايي  دانه 9-3-1-4- 5
  درصد باقي نماند. 5/0ميكرون بيش از 
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 هيدراتههيدروليكي الزامات تركيب شيميايي آهك   1-9- 5جدول 

  درصدحداكثر،   درصدحداقل،   تركيب شيميايي

  75  50  (محاسبه شده بر مبناي مواد غيرفرار)اكسيدهاي كلسيم و منيزيم 

  20  4  محاسبه شده بر مبناي مواد غيرفرار) SiO2سيليس (

  7  - محاسبه شده بر مبناي مواد غيرفرار) Al2O3و  Fe2O3( اكسيدهاي آهن و آلومينيم

  16  -  شده) برداشته(محاسبه شده بر مبناي نمونه  دي اكسيد كربن

  -  16  )4738شده به روش معرفي شده در استاندارد محاسبه  CaOآهك موجود (

  
  الزامات تركيب شيميايي آهك هيدراته پرداخت  2-9- 5جدول 

  ويژه هيدراته پرداخت  معموليهيدراته پرداخت  تركيب شيميايي
  درصدحداكثر،  درصدحداقل،  درصدحداكثر، درصدحداقل،

برمبناي مواد غير اكسيدهاي كلسيم و منيزيم (
 )فرار

95  - 95  - 

براساس نمونه برداشته اكسيدهاي غيرهيدراته (
  شده)

 -  -  - 8 

 برداشته(بر اساس نمونه  دي اكسيد كربن
  شده)

  اگر نمونه از محل توليد باشد. -1
  اگر نمونه برداري از مكان ديگري باشد. -2

  
  
 -  
 - 

  
  
5  
7 

  
  
 -  
 - 

  
  
5  
7 
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  براي مصارف بناييالزامات تركيب شيميايي آهك هيدراته   3-9- 5جدول 

  ويژه  معمولي  تركيب شيميايي
  ويژه هوادار  ويژه  معمولي هوادار معمولي

  حداقل مقدار اكسيدهاي كلسيم و منيزيم به درصد 
 )بر مبناي مواد غيرفرار(

95 95 95 95 

   به درصد حداكثر مقدار اكسيدهاي غيرهيدراته
  شده) برداشته(بر مبناي نمونه 

 -  - 8 8 

   به درصد دي اكسيد كربنحداكثر مقدار 
  شده) برداشته(بر مبناي نمونه 

  اگر نمونه از كارخانه برداشته شده باشد. -1
  اگر نمونه از مكان ديگري برداشته شده باشد. -2

  
  
5  
7 

  
  
5  
7  

 

  
  
5  
7 

  
  
5  
7 

  
ي ايران هاي آهك زنده و هيدراته براي تثبيت خاك بايد مطابق استاندارد ملّ ويژگي 9-3-1-5- 5

  باشد.  5715شماره 
ي ايران شماره هاي آهك زنده براي مصارف ساختماني بايد مطابق استاندارد ملّويژگي 9-3-1-6- 5

 هرگز نبايد براي مصارف ساختماني مصرف گردد. دنآهك زنده قبل از آنكه شكفته شباشد.  5717
بر اساس مواد غيرفرار بايد  تركيب شيميايي آهك زنده 5717ي ايران شماره طبق استاندارد ملّ
  باشد. 4-9- 5منطبق بر جدول 

 5714ي ايران شماره ها بايد با استاندارد ملّ هاي آهك قابل استفاده با پوزوالن ويژگي 9-3-1-7- 5 
  مطابق باشد. 

كم آن را به مدت  آهك را بايد در جايي استفاده كرد كه هوا نمناك باشد؛ يا دست 9-3-1-8- 5
  مصرف نمناك نگه داشت.روز پس از  28

  آهك بايد به صورت دوغاب مصرف شود.  9-3-1-9- 5
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 الزامات تركيب شيميايي آهك زنده براي مصارف ساختماني  4-9- 5جدول 

  آهك منيزيمي آهك كلسيمي  تركيب شيميايي
  درصد حداكثر، درصد حداقل،  درصدحداكثر، درصدحداقل،

 -  -  -  75  (بر مبناي مواد غير فرار) اكسيد كلسيم

 -  20 -  -   (بر مبناي مواد غير فرار)اكسيد منيزيم 

  اكسيدهاي كلسيم و منيزيم 
  (بر مبناي مواد غير فرار)

95  - 95  - 

  اكسيدهاي سيليسيم، آهن و آلومينيم
  (بر مبناي مواد غير فرار) 

 - 5  - 5 

  دي اكسيد كربن
  )شده برداشته(بر مبناي نمونه  

اگر نمونه از محل توليد برداشته شده  -1
  باشد.

اگر نمونه از مكان ديگري برداشته شده  -2
  باشد.

  
  
 -  
 - 

  
  
3  
10 

  
  
 -  
 - 

  
  
3  
10 

  
  هاي استاندارد آزمايش 9-3-2- 5
شيميايي آهك زنده، آهك هيدراته و سنگ آهك بايد براساس استاندارد هاي آزمايش 9-3-2-1- 5
گيري اكسيد سيليسيم و  اندازه از: است ها عبارت آزمايش. اين انجام گيرد  4736  ي ايران شمارهملّ

گيري  هاي آلومينيم، آهن، فسفر، تيتانيم و منگنز، اندازه گيري مجموع اكسيد مواد نامحلول، اندازه
، گراد درجه سانتي 1000اكسيدگوگرد، افت سرخ شدن در اكسيدهاي كلسيم، منيزيم، استرانسيم، تري

رطوبت آزاد در سنگ آهك و آهك هيدراته، تعيين فسفر، منگنز و آهن فرو، تعيين آهك تعيين 
اكسيدكربن و تعيين اكسيدهاي غيرهيدراته براساس نتايج به  ثر، تعيين سيليس آزاد، تعيين ديؤم

  شيميايي. ةدست آمده از تجزي
هاي  روش طبقهك هيدراته و سنگ آهك بايد يكي آهك زنده، آزفيهاي آزمايش 9-3-2-2- 5

ه آهك ماند تعيين باقي از:است  ها عبارت آزمايش. اين انجام شود 5254  ي ايران شمارهاستاندارد ملّ
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جرم بندي آهك زنده، آهك هيدراته و سنگ آهك، تعيين  ، دانهزنده، سرعت شكفتن آهك زنده
متراكم ظاهري جرم مخصوص ظاهري آزاد آهك هيدراته، پودر آهك زنده و سنگ آهك، مخصوص 

بندي پودر  دانه پودر سنگ آهك، pHگيري  اندازه آهك هيدراته، پودر آهك زنده و سنگ آهك،
روشني يا سفيدي خشك پودر سنگ آهك، غلظت استاندارد خمير آهك هيدراته،  سنگ آهك،

ردگي آهك زدگي و كرم خو پذيري خمير آهك هيدراته، انبساط اتوكالو آهك هيدراته، بيرون شكل
نشيني آهك هيدراته و هوادار بودن آهك  اري آهك هيدراته، ميزان تهقابليت آب نگهد هيدراته،
  هيدراته.

  اند.ئه شدهاارپيوست دوم استانداردهاي مرجع اين بخش در  9-3-2-3- 5
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  9-4- 5
  مستلزم رعايت نكات ايمني است. آهكجا كردن  و جابهبردكار 9-4-1- 5
  
هاي حفاظتي، كفش و پوتين حفاظتي،  از كاله ايمني، عينك و نقاب ة كارگراناستفاد 9-4-2- 5

  است. الزاميهاي ايمني  دستكش، ماسك حفاظتي و لباس
  
بايد نكات  در اين كارشكفته كردن آهك با گرمازايي زيادي همراه است،  از آنجا كه 9-4-3- 5

  ايمني و بهداشتي رعايت شود.
  
  سازگاري  9-5- 5
  سطح زيرين اندود آهك يا آهك و گچ حتماً بايد خشك باشد. 9-5-1- 5
  
توان از  سطوح مناسب است. با قفل و بست مي بيشتراندود ماسه سيمان با آهك براي  9-5-2- 5

  هاي مرطوب نيز مناسب است. ميزان انقباض خشك شدن كاست. اين اندود براي محيط
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  داريبندي، حمل و نگه بسته  9-6- 5
در  ،همانند سيمان ،اكسيد كربن هوا حفظ كرد و آب و دي تأثيرآهك زنده را بايد از  9-6-1- 5

  داري كرد.، نگهبندي شده هاي آب يا كيسه ،ظروف مخصوص
  
اكسيدكربن هوا و تابش  و از نفوذ دي شودداري هيدراته بايد در محل مناسبي نگه آهك 9-6-2- 5

  .شودآفتاب مصون باشد تا از خشك شدن آن جلوگيري 
  
  ها نوشته شود.  مشخصات آهك بايد روي ظروف حمل و كيسه 9-6-3- 5
  
آن را مشكوك باشد، بايد قبل از مصرف  آن آهك مدتي در انبار بماند و كيفيت چنانچه 9-6-4- 5

  .كرد آزمايش
  
تر است و در  توان انبار كرد و حمل و نقل آن از آهك زنده آسان شكفته را ميآهك  9-6-5- 5

هك زنده به سرعت از هوا رطوبت شود. آ فعاليت آن كم نمي ،در صورت محفوظ ماندن از هوا ،انبار
داري و از نفوذ هوا، رطوبت و آب در لذا بايد آن را در جاي خشك نگهشود،  گيرد و شكفته مي مي

  كرد.آن جلوگيري 
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  هاي آن و فرآورده گچ  10- 5
  

  تعريف  10-1- 5
H2O 2 گچ ساختماني با فرمول شيميايي

1 CaSO4, ةاز مواد چسبانندة ساختماني (چسبانند 

در  ،سفيدرنگ است. گچ ساختماني از پختن سنگ گچ هوايي) است كه در صورت خالص بودن
 آيد. دست مي به ،گراد در شرايط آزمايشگاهي) سانتي درجه 180دماي كم (حدود 

  
  بندي دسته  10-2- 5
هاي گچي ساختماني ويژه و  ، اندودهاي گچي آماده و اندودانواع گچ ساختماني 10-2-1- 5

  .ارائه شده است 1-10-5در جدول  بر اساس كاربرد، آنهامشخصات 
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انواع گچ ساختماني، اندودهاي گچي آماده و اندودهاي گچي ساختماني ويژه و   1-10- 5جدول 
  مشخصات آنها بر اساس كاربرد

  مشخصات بر اساس كاربرد بنديدسته
 

  
  گچ ساختماني

  گچ ساختماني براي مصارف عمومي
  (مانند گچ زير كار)

  گچ ساختماني براي سفيدكاري
هاي گچي پيش ساخته  ساختماني براي فرآوردهگچ

هاي گچي، صفحات  براي استفاده در توليد بلوك
  هاي گچي پوش دار گچي، سقف روكش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اندودهاي گچي 
  آماده

درصد گچ ساختماني داراي افزودني و  50حداقل  اندود گچ ساختماني 1-گ
  سنگدانه معمولي

درصد گچ ساختماني داراي افزودني و  50 حداكثر اندود ساختماني پايه گچي 2-گ
  سنگدانه معمولي

 
  3-گ

 
  آهك - اندود گچ ساختماني 

آهك ساختماني (مطابق تركيبات  –مخلوط گچ 
درصد  5و با حداقل  2-وگ 1-اندودهاي گچي گ

  آهك ساختماني، داراي افزودني و سنگدانه)
ساختماني داراي افزودني و درصد گچ  50حداقل  اندود گچ ساختماني سبك وزن 4-گ

  دانه سبك
اندود ساختماني پايه گچي 5-گ

 سبك وزن
درصد گچ ساختماني داراي افزودني و  50حداكثر 

  دانه سبك
 
  6-گ

 
  آهك - اندود گچ ساختماني 

وزن (مطابق   آهك ساختماني سبك –مخلوط گچ 
و با حداقل  5-وگ 4-تركيبات اندودهاي گچي گ

درصد آهك ساختماني، داراي افزودني و  5
 دانه) سبك

 
  7-گ

اندود گچ ساختماني براي اندود
كاري با سختي سطحي اصالح 

 شده

(مانند  اندود گچ ساختماني با سختي سطحي باال
  سطوح بتني)هاي  گچ مورد استفاده در پوشش

  
  
  

اندودهاي گچي 
  ساختماني ويژه

اندود گچي براي توليد قطعات 1-گا
 دارگچي الياف

  دار براي چسباندن و توليد قطعات گچي الياف

مورد استفاده در آجر چيني ديوارهاي غيرباربر،  اندود گچي براي آجر كاري 2-گا
  هاجداگرها و سقف

  صدابراي جذب اندود گچي آكوستيكي 3-گا
  براي اهداف عايق حرارتي اندود گچي عايق حرارتي 4-گ
  براي محافظت در برابر آتش اندود گچي محافظ آتش 5-گا
  براي اندودكاري اليه نازك (مانند اندود پرداخت) اندود گچي اليه نازك 6-گا

  راهنما:
  نشانه شناسايي براي انواع اندودهاي گچي آماده است. -گ
 شناسايي براي انواع اندودهاي گچي ساختماني ويژه است.نشانه  -گا
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  :باشندميهاي گچي به شرح زير  وردهآترين فر مهم 10-2-2- 5
كه از گچ ساختماني فرآوري  است اي ساختماني فرآوردهبلوك گچي  گچي:  بلوك 1- 2- 10-2- 5

ها يا ساير  ها، سنگدانه ، پركننده ممكن است از الياف شود. در اين بلوك  شده و آب توليد مي
به شكل مكعب مستطيل، با سطوح كامالً  بلوك گچي . گردداستفاده نيز آور  هاي غيرزيان افزودني

ت، تا اتصال اين قطعات بر روي صاف، و داراي كام و زبانه بر روي حداقل دو لبة مخالف آن اس
هاي غيرباربر، يا پوشش  يكديگر به آساني صورت پذيرد. كاربرد عمدة بلوك گچي در ساخت تيغه

هاي گچي بر لوكباشد. بها، چاه آسانسور و غيره در برابر آتش مي مستقل ديوار، و محافظت ستون
و بر حسب جذب آب  كم، متوسط و زياد جرم مخصوصدر سه رده خشك جرم مخصوص حسب 

هاي بندي بلوكرده گيرند.قرار ميR و  Aرده  دوو بر حسب مقاومت در  H3و  H1 ،H2در سه رده 
بندي بر رده ارائه گرديده است. 2-10-5و جذب آب در جدول جرم مخصوص گچي بر حسب 

  ارائه شده است.  2786ي ايران شماره اساس مقاومت در استاندارد ملّ
هاي سبك و مواد پليمري محلول در سبك گچي از گچ ساختماني صنعتي، سنگدانههاي بلوك    

گيرد. در بلوك سبك در اعضاي غيرباربر ساختماني مورداستفاده قرار مي آب ساخته شده و آب، و
هاي غيرزيان آور استفاده ها يا ساير مواد افزودنيها، سنگدانهگچي ممكن است از الياف، پركننده

هاي غيرباربر يا پوشش مستقل ديوار و سقف تيرچه ها در ساخت تيغهعمده اين بلوك شود. كاربرد
  .باشديم
  

  و جذب آب جرم مخصوص هاي گچي بر حسب رده بندي بلوك  2-10- 5جدول 

رده جذب 
  آب

  ، درصد*جذب آب  رده
 

  
  

جرم رده 
  مخصوص 

  رده
 ،*خشك جرم مخصوص

  كيلوگرم بر مترمكعب

H1  1500-1100  زياد جرم مخصوص  5/2كمتر از  

H2   1100-800  متوسط جرم مخصوص  5كمتر از  

H3  800- 600  كم جرم مخصوص  الزامي وجود ندارد  

  .باشديم 2786بر اساس استاندارد شماره  آزمونروش  *
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 از ، متشكلاي مستطيل شكل و مسطح فرآورده دار گچي: تخته (صفحه) روكش 2- 2- 2- 10- 5
خوبي به آنها  هاي كاغذ صنعتي (كرافت) پوشش داده شده و به يك هستة گچي كه با ورقه

كند. هستة گچي  چسبيده است. با توجه به نوع استفاده از صفحه، نوع سطوح كاغذي تغيير مي
دار  از صفحات روكش ممكن است داراي مواد افزودني براي ايجاد خصوصيات عملكردي ويژه باشد.

هاي  ، ساخت سقف ه نوع، اندازه، ضخامت و شكل لبه، براي تيغه چيني خشكگچي، بسته ب
 شود. ها و تيرها، استفاده مي كاذب، ديوار جداكننده آزاد و يا پوشش قطعات سازه، مانند ستون

دار گچي، از نظر ابعاد، نوع لبه و وزن، مختلف است و در انواع مقاوم در برابرآتش،  صفحات روكش
با تراكم كنترل شده، با سختي سطحي زياد و با مقاومت خمشي زياد توليد با جذب آب كم، 

  د.نشو مي
شوند كه كامال به صفحات روكش دار گچي مسلح شده با الياف از يك هسته گچي تشكيل مي    

توانند ين صفحات مياشبكه اليافي بافته يا نبافته از جنس معدني يا غيرمعدني چسبيده است. 
  چند اليه باشند.  متشكل از يك يا

دار گچي عايق حرارتي / صوتي: پنل ساخته شده از فرآورده  پنل مركب صفحات روكش    
ها ممكن است داراي  گذاري شده است. اين پنل دار گچي اليه كاري كه درون صفحات روكش عايق

  مواد كاهش دهنده نفوذ بخارآب يا بدون آن باشند.
شود. رده  توليد مي 2و  1عايق حرارتي / صوتي، در دو رده پنل مركب صفحات روكش دار گچي     

)، فوم EPSاستايرن منبسط ( كاري مانند فوم پلي هاي عايق با چسباندن يكي از فرآورده 1
ايزوسيانورات)   ايزوسيانات، پلي )، فوم پلي يورتان صلب ( پليXPSاستايرن اكسترود شده ( پلي

)PUR وPIR ،(  ) فوم فنوليكPF شود و رده دو با  صفحات روكش دار گچي ساخته مي)، به
  شود. دار گچي ساخته مي ) به صفحات روكشMWچسباندن پشم معدني (

داركه قبل  داخلي ماهيچه هقطعاتي پيش ساخته از گچ با لب هاي گچي: سقف پوش 3- 2- 10-2- 5
ازنصب بايد خشك شده باشند. اين قطعات ازمخلوط گچ، آب و مقدار كمي الياف شيشه و 

با  ،هاي گچي پوش سقف شوند. كاربرد آنها در پوشش نماي سقف است. هاي ديگر توليد مي افزودني
 ساختهشبك آكوستيكي و غيرم تهويه، مشبك  در انواع مشبك براي  ،توجه به شكل و كاربرد

  شوند. مي
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  استانداردها  10-3- 5 
  ها ويژگي 10-3-1- 5
ي ايران بايد مطابق استاندارد ملّو اندودهاي گچي آماده  هاي گچ ساختماني ويژگي 1- 10-3-1- 5

  باشد. 12015-1شماره 
و ساير عوامل  ه به محل و نوع مصرف، شرايط محيطگچ مصرفي با توجدر هر پروژه،  2- 10-3-1- 5

  مؤثر انتخاب شود.
هاي اصالح شده  درصد باشد، بايد از گچ 60در صورتي كه رطوبت نسبي هوا بيش از  3- 10-3-1- 5

  شود. مي(پايدار در برابر رطوبت) استفاده 
  استفاده از مالت گچ، براي چسبانيدن قطعات بنايي در ديوارهاي غيرباربر مجاز است. 4- 10-3-1- 5
ي شده در استاندارد ملّ معرفيهاي  ويژگي باهاي گچي بايد  هاي انواع بلوك ويژگي 5- 10-3-1- 5

ي ايران كه بر اساس استاندارد ملّ هاي گچي توپر ار شكست بلوكب .مطابقت كند 2786ايران شماره 
جذب آب  كيلونيوتن باشد. 4تا  7/1بايد حداقل  ،بسته به ضخامتشان، گردد ميتعيين  2786شماره 
هاي  در ساخت بلوك .درصد وزن خشك خود باشد 5بلوك گچي نوع دافع آب بايد حداكثر انواع 

هاي  از بلوك ها ايجاد كند. گچي، مواد پركننده و افزودني مصرفي نبايد معايبي در كيفيت بلوك
هاي گچي سبك بايد با هاي بلوكويژگي گچي نبايد براي ساخت اعضاي باربر استفاده شود.

  مطابق باشد.   14502ي ايران شماره استاندارد ملّ
شده در  معرفيهاي  ويژگي بادار گچي بايد  هاي انواع صفحات روكش ويژگي 6- 10-3-1- 5

كه  دار گچي صفحات روكش خمشي بار شكست .مطابقت كند 14818ي ايران شماره استاندارد ملّ
 15تا  5/9( بسته به ضخامت ،گردد ميتعيين  14818ي ايران شماره بر اساس استاندارد ملّ

نيوتن  250تا  160نيوتن و در جهت عرضي   650تا  400در جهت طولي بايد حداقل  ،)متر ميلي
اين صفحات حداقل به  )نيوتن(بر حسب  بار شكست خمشيحداقل هاي بيشتر در ضخامت باشد.

بار  .گردد ميمحدود عرضي و طولي براي جهات به ترتيب ) متر ميليبرابر ضخامت ( 8/16و  43
 15تا  5/12( بسته به ضخامتشان ،دار گچي با مقاومت خمشي زياد صفحات روكشخمشي شكست 

نيوتن  360تا  300نيوتن و در جهت عرضي  870تا  725در جهت طولي بايد حداقل  ،)متر ميلي
اين صفحات حداقل به  )نيوتن(بر حسب  بار شكست خمشيحداقل هاي بيشتر در ضخامت باشد.
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جذب آب كامل  .گردد ميمحدود عرضي و طولي ) براي جهات متر ميليبرابر ضخامت ( 24و  58
  خود باشد.  درصد وزن خشك 5دارگچي باجذب آب كم بايد حداكثر  صفحات روكش

دار گچي مسلح شده با شبكه الياف بايستي با الزامات مشخصات صفحات روكش 7- 10-3-1- 5
  مطابقت داشته باشد.  14478-1ي ايران شماره ملّاستاندارد 

هاي ارائه شده در  هاي گچي بايد بر اساس ويژگي پوش هاي انواع سقف ويژگي 8- 10-3-1- 5
نيوتن   150هاي گچي بايد حداقل  پوش بار شكست سقف باشد. 1161ي ايران شماره استاندارد ملّ

  باشد.
با بايد دار گچي عايق حرارتي / صوتي  روكشهاي مركب صفحات  هاي پنل ويژگي 9- 10-3-1- 5

هاي مركب چنانچه در اليه عايق پنل .مطابقت كند 12805ي ايران شماره الزامات استاندارد ملّ
، فوم پلي (EPS)صوتي از فوم پلي استايرن منبسط  / صفحات روكش دار گچي عايق حرارتي

 PURايزوسيانورات) (  ايزوسيانات، پلي (پلي، فوم پلي يورتان صلب (XPS)استايرن اكسترود شده 
استفاده گردد، اين مواد بايد به ترتيب با ضوابط  (MW)يا پشم معدني  (PF))، فوم فنوليك  PIRو

 مطابق باشند. 8116و  10953، 8298، 10952، 10950هايي ايران با شمارهاستانداردهاي ملّ
كه بر اساس استاندارد دار گچي عايق حرارتي / صوتي  هاي مركب صفحات روكش بارشكست پنل

نيوتن و بار شكست طولي  160در جهت عرضي حداقل ، گردد ميتعيين  14818ي ايران شماره ملّ
   نيوتن باشد. 400حداقل 

گچي مورداستفاده هاي پايه چسباننده 14819ي ايران شماره بر اساس استاندارد ملّ 10- 10-3-1- 5
دار گچي بايد داراي مقاومت كافي در صوتي و صفحات روكش / هاي مركب عايق حرارتيدر پنل

آور مجاز، ميزان كلسيم مگاپاسكال، حداكثر مواد زيان 06/0برابر آتش، مقاومت چسبندگي حداقل 
ي مورد استفاده هاي پايه گچدرصد و زمان گيرش نهايي مجاز باشند. چسباننده 30سولفات حداقل 

درصد وزني يا حجمي  1دار گچي در صورتيكه در تركيب خود داراي بيش از در صفحات روكش
  مواد آلي باشند، بايستي از مقاومت كافي آنها در برابر آتش اطمينان حاصل نمود. 

هاي گچي مورد استفاده قرار هاي پايه گچي كه در نصب بلوكعملكرد چسباننده 11- 10-3-1- 5
مطابق باشد. خصوصيات عملكردي  12806ي ايران شماره گيرند بايد با الزامات استاندارد ملّمي

آور، صدابندي هوابرد مستقيم، مقاومت شامل واكنش در برابر آتش و آزاد شدن مواد زيان
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هاي گچي مورداستفاده در بلوكهاي پايه گچي باشند. چسبانندهچسبندگي و مقاومت حرارتي مي
درصد  10ميكرون حداكثر  200ميكرون عبور كرده و جرم مانده روي الك  400 از الك بايد كامال

. مقدار ضريب بيشتر باشد دقيقه 20از بايد مذكور هاي پايه گچي باشد. زمان گيرش اوليه چسباننده
بر حسب مذكور هاي پايه گچي استفاده در توليد چسباننده هدايت حرارتي گچ ساختماني مورد

  متغير باشد.  56/0تا  18/0تواند از مي ص جرم مخصو
  
  هاي استاندارد آزمايش 10-3-2- 5
شيميايي و فيزيكي گچ بايد براساس استانداردهاي  آزمايشهاي روش گچ ساختماني: 1- 10-3-2- 5
هاي  آزمايشالف)  ند از :ا ها عبارت آزمايشباشد. اين  5482 و 5029 و 12015 -2  ي ايران شمارهملّ

گيري آب تركيبي در دماي  گراد، اندازه سانتي  درجه 45گيري آب آزاد در دماي  (اندازهشيميايي 
گراد،  سانتي  درجه 300-280گيري افت حرارتي در دماي  گراد، اندازه سانتي  درجه 215-230
گيري اكسيدهاي آهن و  گيري سيليس و مواد نامحلول، اندازه اكسيد كربن، اندازه گيري دي اندازه
گيري تري اكسيد گوگرد،  گيري اكسيد منيزيم، اندازه گيري اكسيد كلسيم، اندازه م، اندازهونيآلومي
گيري آب آزاد در  هاي فيزيكي (اندازه آزمايشو ب)  هاي محلول سديم و پتاسيم). گيري نمك اندازه

ويكات گيري غلظت نرمال با استفاده از دستگاه  گراد، تعيين نرمي، اندازه سانتي درجه 45دماي 
گيري مقاومت خمشي،  گيري مقاومت فشاري، اندازه گيري زمان گيرش، اندازه اصالح شده، اندازه

  گيري دانسيته). اندازه
 2786  ي ايران شمارهبايد براساس استاندارد ملّها   كبلواين  آزمايش بلوك گچي: 2- 10-3-2- 5

هاي گچي،  گيري ابعاد و رواداري، تخت بودن بلوك اندازه ند از:ا ها عبارت آزمايش. اين انجام شود
هاي گچي و رواداري، مقاومت خمشي، مقدار  خشك و رواداري، جرم سطحي بلوك جرم مخصوص 

  هاي گچي. سختي سطحي بلوك هاي گچي دافع آب و ، قابليت جذب آب براي بلوكpHرطوبت، 
 1161  ي ايران شمارهاستاندارد ملّها بايد براساس  بلوكاين  پوش گچي: سقف 3- 10-3-2- 5

، جرم جرم مخصوص گيري ابعاد و رواداري،  اندازه :ند ازا ها عبارت آزمايش. اين آزمايش شوند
   هاي آكوستيكي. پوش سطحي، مقاومت خمشي، ضريب جذب صوت سقف
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  ي ايران شمارهبايد براساس استاندارد ملّصفحات  اين دار گچي: صفحات روكش 4- 10-3-2- 5
گيري ابعاد و رواداري، تعيين شكست در  اندازه ند از:ا ها عبارت آزمايش. اين آزمايش شوند 14818

تعيين نيروي برشي، بررسي رفتار در برابر آتش (واكنش تعيين خيز تحت بار،  ،برابر نيروي خمش
ي بخار در مقابل آتش، مقاومت در برابر آتش) مقاومت حرارتي، مقاومت در برابر ضربه، نفوذپذير

، ضريب جذب صوت)، صدابندي در برابر صداي هوابردگيري  آب، بررسي خواص آكوستيكي (اندازه
جذب آب دار با ميزان  تعيين جذب آب (جذب آب سطحي و جذب آب كامل) براي صفحات روكش

در دماي باال، تعيين سختي سطحي براي صفحات گچي با سختي   كم، تعيين چسبندگي هسته
، تعيين جرم پايه براي صفحات گچي با تراكم كنترل شده جرم مخصوص گيري  دازهسطحي باال، ان

  .كاغذ
  اند.ئه شدهاار پيوست دومدر  فصلاستانداردهاي مرجع اين  5- 10-3-2- 5
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  10-4- 5

  .شدني استهاي گچي بازيافت  دهضايعات فرآور
  
  سازگاري  10-5- 5
در مجاورت قطعات  ،خصوص در مناطق مرطوب به ،هاي گچي گچ يا فرآورده چنانچه 10-5-1- 5

  هاي ضدزنگ پوشانيده شود. كاري، قطعات فوالدي با رنگ گيرند، بايد پيش از گچ فوالدي قرار 
  
نبايد مستقيماً در مجاورت بتن و ساير  را هاي گچي در نقاط مرطوب، گچ و فرآورده 10-5-2- 5
  به كار برد.ني هاي سيما وردهآفر
  
  داريبندي، حمل و نگه بسته  10-6- 5
  و در پاكت حمل شود.اشد گچ ساختماني بايد خشك و عاري از كلوخه ب 10-6-1- 5
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  نوشته شود. ي آنهاها مشخصات انواع گچ بايد روي كيسه 10-6-2- 5
  
خصوص م هاي در ظرف ،گچ ساختماني بايد از اثرآب و رطوبت حفظ و همانند سيمان 10-6-3- 5

  .شودداري شده نگه بندي هاي آب يا كيسه
  
  گچ نيز بايد مراعات شود. در موردشرايط نگهداري سيمان  ،طوركلي  به 10-6-4- 5
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  ساختماني هاي  مالت  11- 5
  

  تعريف  11-1- 5
و جسم  ،مانند خمير سيمان ،سمي است خميري كه از اختالط جسم چسبانندهجتازه، مالت 
كاربري، از مواد افزودني در  ةو در صورت نياز به مشخصات ويژساخته  ،ريز  ةمانند سنگدان ،ندهپركن

مين بستري براي أشود. از مالت براي چسباندن قطعات مصالح بنايي به يكديگر، ت آن استفاده مي
  د.كنن توزيع بار، اندودكاري، نماسازي و بندكشي استفاده مي

  
  دسته بندي  11-2- 5
به دو دسته هوايي و آبي به شرح زير تقسيم  ،از نظر گيرش و سخت شدن ،ها مالت 11-2-1- 5

  :شوند مي
شوند و آب آزاد  فيزيكي در هوا خشك مي ورها يا به ط اين نوع مالتمالت هوايي:  11-2-1-1- 5

گيرند و خشك  ميهوا  معرضر شيميايي در وشود (مانند مالت گل و كاهگل) يا به ط آنها تبخير مي
ها براي گرفتن و سخت شدن و  ت آهك هوايي. اين مالت، مانند مالت گچ و مالشوند و سفت مي

   .سخت ماندن به هوا نياز دارند
گيرند و سفت و سخت  شيميايي مي طورآب يا هوا به  درها  التماين مالت آبي:  11-2-1-2- 5

  .هاي سيماني و گل آهك مانند مالت ؛شوند مي
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  شوند:  بندي مي از نظر مواد چسباننده، به انواع زير دسته ،هاي ساختماني مالت 11-2-2- 5
آيد. براي  مالت گل از مخلوط كردن خاك و آب به دست مي :لگمالت گل و كاه 11-2-2-1- 5

 يها ناالت براي اندود ساختممافزايند. اين  ها، به آن كاه مي پيشگيري از ترك خوردن يا گسترش ترك
  .رود به كار مي ها نابندي بام ساختمگلي، زيرسازي اندود گچي و آب 

به از مخلوط كردن آهك، خاك رس و آب،  :مالت آهك و خاك رس (شفته آهك) 11-2-2-2- 5
از مالت گل آهك و شفته آهك براي جلوگيري از نشت كردن آب و همچنين پايدار  .آيد دست مي

  .شود كردن زمين براي بارگذاري بيشتر استفاده مي

از مخلوط كردن آهك شكفته، خاكستر چوب، ماسه بادي، خاك رس  ساروج:مالت  11-2-2-3- 5
از ساروج به عنوان مالت پايدار در برابر آب و رطوبت در گذشته . شود توليد ميو گل جگن (لويي) 

  .شده است استفاده مي ،ها بندي كردن آب انبارها و حوض براي آب
گرد گچ ساختماني در آب و به هم زدن آن تدريجي از پاشيدن : هاي گچي مالت 11-2-2-4- 5

هاي گچ و خاك، گچ و ماسه و گچ و پرليت در اين گروه قرار  شود. .خمير گچ و مالت ساخته مي
و بايد به سرعت  استهاي گچي زودگير  ها دوغاب گچ است. مالت اين مالت ةچسبانند ة. ماددارد

براي  ،در بعضي موارد قطعات گچي وبراي سفيدكاري داخل ساختمان، اتصاالت  مصرف شود.
  شود. مي از مالت گچ استفادههاي كاذب  مانند اندود آستر سقف ،اندودهاي زودگير

كنند.  به آن خاك رس اضافه مي ،براي كندگير كردن مالت گچ: مالت گچ و خاك 11-2-2-5- 5
در طاق ضربي، متغير است. مالت گچ و خاك بيشتر  1به  1تا  1به  2نسبت خاك رس به گچ از 

  .كاربرد داردهاي داخل ساختمان  تيغه چيني و آستر اندودكاري
توان به جاي  از آن مي است وريزدانه  محصول اختالط گچ و ماسة: مالت گچ و ماسه 11-2-2-6- 5

اي ريزدانه  براي زيرسازي اندودها در نقاطي كه ماسه بادي يا ساحلي يا رودخانه ،مالت گچ و خاك
، 301ي مطابق استاندارد ملّ ،براي ساخت مالت گچ و ماسه بايد فراوان است، استفاده كرد.

  باشد.  متر ميلي 2ماسه  ةترين انداز بزرگ
قسمت وزني گچ، آن را افزودن دو قسمت آهك شكفته به يك  :مالت گچ و آهك 11-2-2-7- 5

از مالت گچ و آهك براي اندود كردن  در مناطق مرطوب، سازد. كندگير و براي قشر رويه مناسب مي
  شود.  استفاده مي
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جاذب صوتي مناسب و عايق حرارتي خوبي است. اين اندود خطر  :مالت گچ و پرليت 11-2-2-8- 5
كاهش نفود  در ،عايق بودنبب سبه سوزي،  در هنگام آتشو  دهد ميگسترش آتش را كاهش 

  .حرارت به اسكلت فوالدي و بتني ساختمان مؤثر است
به  ،براي گرفتن و سفت و سخت شدن ،مالتي هوايي است و :مالت ماسه و آهك 11-2-2-9- 5

زيرا  ،درز مناسب نيست بيناكسيد كربن موجود در هوا نياز دارد. اين مالت براي مصرف  دي
در شود. از اين رو،  كند و فقط سطح رويي آن كربناتي مي نمياكسيد كربن هوا به داخل آن نفوذ  دي

  راي اندود سطح رويه مناسب است.  مناطق مرطوب، ب
مالت ماسه، سيمان، پوزوالن   -الف :استها بر دو نوع  اين مالت :هاي پوزوالني مالت 11-2-2-10- 5
  مالت ماسه، آهك، پوزوالن.  -ب
در برابر مصالح كه مقاومت است مناطقي  كاربرد آن در :آهك -مالت پوزوالن 11-2-2-11- 5

از گرد آجر  اگر در تهيه اين مالت .مورد نظر استها  به ويژه سولفات ،مواد شيميايي تأثيرات مخرب
 ،هاي آهكي آوري مالت براي عمل. شود گفته ميبه آن مالت سرخي  ،پوزوالن استفاده شود جايبه 

   .روز مرطوب نگه داشت 28 مدت بهآنها را بايد 
از اين  .هاي مختلف از ماسه و سيمان به نسبتاست مخلوطي  :مالت ماسه و سيمان 11-2-2-12- 5

ها)،  ها (پنل ها، ديواره ها، پي گير بندي كف و ديوارهاي آب انبارها، آب براي ديوارچيني، آب مالت
زمين، و روي زمين آب و زير ي بتني و بتن مسلح در زير ها ناهاي بزرگ بتن و آجر، ساختم بلوك

  به ويژه در سنين اوليه است. زيادي. مالت ماسه  سيمان داراي مقاومت شود ميمورد استفاده 
از سيمان پرتلند، آهك  هاي مختلف ، با نسبتاين مالت  :مالت ماسه سيمان آهك 11-2-2-13- 5

  عملكرد بهتري دارد.  گييخ زد سرما و برابرد و در شو مي تهيهو ماسه 
به  ،قير مناسب و ماسه مخلوطاين مالت از  :هاي قيري (ماسه آسفالت) مالت 11-2-2-14- 5

بندي  نم ةروها، پوشش محافظ الي پياده ةدر ساختن روياز آنها و  شود ميهاي معين، توليد  نسبت
  شود. روها استفاده مي پياده و ها ها، پر كردن درز قطعات بتني كف پاركينگ بام
ها، آب  هاي غيرآلي، سنگدانه از چسبانندهاست مخلوطي   مالتاين  :هاي بنايي مالت 11-2-2-15- 5

  :استنواع زير داراي اهاي بنايي از نظر كاربرد  ها. مالت و برخي افزودني
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متر كه در آن ميلي 3از  بيشتربا ضخامتي  ييها در بندكشي: كاربردهاي عموميبراي   مالت -الف
  رود. كار مي ههاي با وزن معمولي ب فقط سنگدانه

  طراحي شده است.  متر ميلي 3 تا 1با ضخامت بين كه ي يها در بندكشي: با بستر نازك  مالت -ب
ها در كارخانه پيمانه و مخلوط و در دو نوع زير عرضه  اين مالت :هاي آماده مالت 11-2-2-16- 5

  شود:  مي
  مخلوط شده و فقط به افزايش آب نياز دارد. پيشمالت خشك، كه از  -
  است.مصرف  آماده براي بصورت ترمالت تر، كه  -
خشك آن برابر يا كمتر از  ةسخت شدجرم مخصوص مالتي كه  :ايي سبكبنَ  مالت 11-2-2-17- 5

  است.كيلوگرم بر مترمكعب  1500
هاي اسيدي هايي هستند كه از دوام مناسب در محيطمالت هاي ضداسيد:مالت 11-2-2-18- 5

  باشند. برخوردار مي
  
  ها استاندارد  11-3- 5
  ها ويژگي  1- 11-3- 5
ها شامل سيمان پرتلند، سيمان پرتلند پوزوالني، سيمان  مالت ةمواد تشكيل دهند 11-3-1-1- 5
ي مورد استفاده ها نپوزوال ديگراي، سيمان پرتلند آهكي، خاكستر بادي و  ي سربارهها ناايي، سيمبنَ

ايي، ماسه براي مالت با آهك، آهك زنده براي مصارف ساختماني، آهك هيدراته براي مصارف بنَ
مطابقت  هي مربوطاستاندارد ملّداده شده در هاي  بايد با ويژگي ،گچ سيماني و ماسه براي مالت

  داشته باشند.
هاي ماسه سيمان، باتارد) بايد  كار بردن آنها (مالت هايي و تهيه و بهاي بنَ مالت 5-11-3-1-2 

  ايران باشد. 706ي شماره  مطابق استاندارد ملّ
هاي مخلوط  گيري دقيق و دستگاه تا حد ممكن بايد از ابزار اندازه ،ها مالت ةبراي تهي  11-3-1-3- 5

 يين شدةعتهاي  بايد نسبت ،گيري مواد مالت مورد استفاده در ساختمان اندازهدر . شودكن استفاده 
نظاير آن  استفاده از بيل و كمچه وها،  براي حفظ اين نسبتمواد، كنترل و به دقت حفظ شود. اين 

   اي با حجم معين استفاده شود. از پيمانه د حتماًمجاز نيست و باي
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اي  در يك مخلوط كن پيمانه ،دقيقه 5تا  3مواد چسباننده و سنگدانه بايد بين  ةهم 11-3-1-4- 5
با حداكثر مقدار آبي كه غلظت با كارايي الزم را به دست دهد، مخلوط شود. مخلوط  ،مكانيكي

كتبي ناظر ساختمان، كه روش مخلوط كردن دستي در آن  ةبا اجازه نامفقط كردن دستي مالت 
  بايد خودداري شود. ،براي لوز دادن آن ،، مجاز است. از افزودن خاك به مالتاستمشخص شده 

 ،نبايد با افزودن آب براي رسيدن به غلظت مورد نياز ،اند هايي كه سفت شده مالت 11-3-1-5- 5
و نيم از مخلوط شدن مالت بگذرد، نبايد از آن . همچنين اگر دو ساعت دوباره درهم آميخت

  استفاده كرد.
بايد از  ،هاي سيماني ها وجود دارد، در ساخت مالت سولفات تأثيردر جايي كه خطر  11-3-1-6- 5

  استفاده كرد. ،يا پوزوالني 5، 2ي نوع ها ناسيم
كارايي،  ةافزايندايي شامل: بهبود دهنده چسبندگي، هاي بنَ مواد افزودني مالت 11-3-1-7- 5

از اختالط توان  مالت رنگي را مي .ستا و مواد دافع آب و مانند اينهاه ها، كندگيركننده زودگيركننده
ها و اندودهاي سيماني و آهكي، به  درصد وزني مواد چسباننده در مالت 10گرد رنگ، حداكثر تا 

  باشند.   مقاومبر نور و قلياها اثر و در برا هاي مصرفي بايد از نظر شيميايي بي د. رنگآوردست 
هاي  توان بر اساس نيازهاي طراحي از انواع سيمان ايي ميدر كارهاي مختلف بنَ 11-3-1-8- 5

  مانند پوزوالني، بنايي استفاده كرد.  ،مختلف
ها هاي مالت آماده براي اندودكاري بيروني و داخلي ديوارها، سقف ها، ستونويژگي  11-3-1-9- 5

  باشد.  706-1ي ايران شماره بايد مطابق استاندارد ملّو جداگرها 
هاي بنايي آماده (مالت بستر، درزبندي و ماله كشي) براي استفاده مشخصات مالت 11-3-1-10- 5

 باشد.  706-2ي ايران شماره ها و جداگرها بايد مطابق با استاندارد ملّدر ديوارهاي بنايي، ستون

 14497ي ايران شماره ضداسيد بايد با الزامات استاندارد ملّهاي خصوصيات مالت 11-3-1-11- 5
  مطابقت داشته باشد. 

  
  ي استانداردها آزمايش 2- 11-3- 5

هاي رواني مالت، قابليت  آزمايش شرح است:اين به  ،ها انجام شود روي مالتبايد هايي كه  آزمايش
  اند.ئه شدهاار پيوست دومدر  فصلاستانداردهاي مرجع اين نگهداري آب و مقاومت فشاري. 
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  مالحظات زيست محيطي ايمني، بهداشت و  11-4- 5
 ،هنگام شكفتن ،آهك زنده رساند و تنفس بخار آهك به چشم و پوست آسيب مي 11-4-1- 5

آهك زنده در  اگر بايداست. بهتر است در كارگاه ساختماني از آهك هيدراته استفاده شود.  آور زيان
  . توجه شودبه ايمني كار ، حتماً بايد محل مصرف شكفته شود

  
 استفاده از دستكش و ماسك الزم است. در كارگاههاي آهكي،  هنگام مصرف مالت 11-4-2- 5

كاربر هاي سيماني با پوست  تا از تماس سيمان يا مالت گرددبايد ترتيبي اتخاذ  ،ساختماني
  .جلوگيري شود

  
 موجب ،دي اكسيد كربنتوليد مقدار زيادي  سببه ب ،توليد سيمان فرآيند از آنجا كه 11-4-3- 5

ايي، از مالت سيمان بنَ ،جاي سيمان پرتلنده ب ،شود، بهتر است مي شديد محيط زيستآسيب 
  سيمان پوزوالني يا حداقل باتارد استفاده شود. 

  
  سازگاري  11-5- 5

بايد قطعات فلزي بنابراين، شود،  مي ،به ويژه سرب، روي و آلومينيم ،آب آهك سبب خوردگي فلزات
  هاي آهكي يا سيماني، با مواد مناسب اندود كرد.پيش از قرار دادن در مالت ،را
  
  نگهداري حمل و بندي، بسته  11-6- 5

در اي انبار كرد كه از آلودگي يا داخل شدن مواد خارجي  مواد چسباننده و سنگدانه را بايد به گونه
. هنگام صورت گيرداري سيمان بايد مطابق استاندارد مربوط و نگهدآنها جلوگيري شود. انبار كردن 

  .دكرت ر عوامل جوي محافظديگبندان، باران، آفتاب و  از آسيب يخ آن رابايد  ،تهيه و حمل مالت
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  جوشكاري مصالحو  فلزها  12- 5
  

  فلزها  1- 12- 5
  تعريف 12-1-1- 5

رم مخصوص ج فلزها بيشتر .جز جيوه) هفلزها عناصري هستند كه در دماي معمولي جامدند (ب
فلز نورگذران است.  آنهانقره كه ورق نازك  فلزها نورگذران نيستند، مگر طال و بااليي دارند و

را به  آنهاتوان  خوارند و مي پذير و چكش شكل آنها بيشتر رساناي خوبي براي برق و حرارت است.
جال داده شود، درخشندگي  آنهاصورت ورقه و مفتول در آورد. فلزها جالپذيرند و هرگاه سطح 

   تابانند. مينور را بازخوبي  بهو  است يافته روف به جالي فلزيخاصي، كه مع
  
  بندي دسته  12-1-2- 5

  اند.در اين بخش فلزها به دو گروه فلزهاي آهني و  فلزهاي غيرآهني دسته بندي شده
كه  ،چدن ساختماني ندارد، اما انواع فوالد و كاربردآهن خالص : فلزهاي آهني 12-1-2-1- 5

و صنايع  سازي در ساختمانآهني ترين مصالح فلزي  از پر مصرف ،چند فلز (آلياژ)از است اي  آميزه
  .استديگر 
سنگ آهن  آيد. آهن خام محصول احياي هن خام به دست ميآ تصفية از ذوب مجدد و :چدن -الف
. كربن چدن استمستقيم (آهن اسفنجي)  ، در كورة بلند يا احيايكك و اكسيژناستفاده از به 

درصد است. مقاومت فشاري چدن از مقاومت كششي آن بيشتر است. از چدن در  4 تا 3حدود 
مانند زانويي، سه راهه، چهارراهه و شيرآالت  ،رساني و فاضالب و قطعات مربوط هاي آب ساخت لوله
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و  ،ها مانند حمام ،جاهاي نمناك اي حرارت مركزي، رادياتورهاي ويژةه ديگ همچنينصنعتي و 
ها  فاضالب ةرو شبك آدم ةكنتور آب، قطعات درپوش و پل هاي بازديد، دريچهدر ساخت  همچنين

  شود. زدگي فوالد محتمل است مصرف مي چدن در شرايطي كه زنگ ،به طور كلي شود. استفاده مي
 10و  9مباحث  اين مبحث و مشخصات فوالد بايد بر اساس ضوابط تعيين شده در: فوالد -ب

  ي ساختمان باشد. مقررات ملّ
ترين فلزهاي غيرآهني مورد مصرف در ساختمان عبارت  عمده: فلزهاي غيرآهني 12-1-2-2- 5

است از: آلومينيم، مس، سرب، روي و قلع. از ديگر فلزها، مانند نيكل و منيزيم، در ساخت آلياژها يا 
  شود. به عنوان پوشش استفاده مي

پذيري  ، نرم و سبك و داراي قابليت شكل فلزي، با جالي  اي رنگ   آلومينيوم: فلزي است نقره -الف
از مزاياي آلومينيم و آلياژهاي آن سبكي وزن و  ترين فلز صنعتي است. زياد و، پس از فوالد پرمصرف

ضد زنگ بودن آنهاست. از معايب آنها مدول ارتجاعي كم (تغيير شكل زياد آنها زير بار) و حساسيت 
درجه  100در خواص مكانيكي آنها در حرارت بيش از  در برابر افزايش حرارت (تغيير محسوس

آلياژهاي آلومينيم مصرفي در  سازد. اي اين فلز را محدود مي سيلسيوس) است كه مصرف سازه
  شود: كارهاي ساختماني به دو گروه تقسيم مي

دار، پوشش  آلياژهاي آلومينيم با مقاومت نسبتاً كم، كه بيشتر براي ساخت ورق ساده يا موج -1-الف
ها، درزبند و درزپوش، تزيين ساختمان، ساخت در و پنجره و، برخي منابع  شيرواني

  شود. نگهداري مايعات و جز آنها استفاده مي
بر اصلي در كارهاي ساختماني و ساخت آلياژهاي آلومينيم با مقاومت زياد، كه در قطعات بار -2-الف

  رود. ها به كار مي اسكلت سبك سازه
  شود. از پودر آلومينيم در ساختن رنگ و بتن گازي استفاده مي
هاي مختلف، مانند  شوند، به صورت نيمرخ آلياژهاي آلومينيمي كه در كارهاي ساختماني مصرف مي

ساختماني آلومينيمي، از پرچ، جوش و پيچ شود. در اتصاالت  قوطي توليد مي  ورق، ميلگرد و،
پذيري ندارند، پرچ  خوبي قابليت جوش شود. براي آن دسته از آلياژهاي آلومينيمي كه به استفاده مي

  كردن مناسب است.
  شود:  مي جهت كاربرد در مصارف زير توليد و استفادهآلومينيم 
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درزبند، درزپوش، كالهك   بام، كاربرد ورق آلومينيمي (ساده و موجدار) در نماسازي، پوشش
هاي نازك  ها و پوشش عايق حرارتي و رطوبتي و بازتاب گرماست. از ورق ها، هواروها، كركره دودكش

  شود. ها و عايق استفاده مي آلومينيم نيز به منزلة محافظ رطوبت در ديوارها و سقف
قاب ديوارهاي غير باربر،  هاي آلومينيمي را در ساخت چارچوب و قاب و در و پنجره، نيمرخ    

  هاي توان به كار برد. آلومينيم و آلياژهاي آن با نيمرخ ها مي ها و ميله ها، نرده، ريل چارچوب، كف پله 
  شود. شكل، ساخته مي  Zمقاطعناوداني، نبشي و سپري و   شكل، H و I مختلف مانند تيرهاي 

  هاي تزييني، ، شبكه هاي ساختماني، مانند نردههاي آلومينيمي براي برخي كار ها و قوطي از لوله    
  شود. هاي روشنايي، استفاده مي ها و ديواركوب ها، حفاظ پناه جان
خواري دارد و به  ، جالپذير و نرم. كه به خوبي قابليت چكش مس: مس فلزي است سرخ رنگ -ب

توان جوش داد  شكند. مس را مي ، اما نمي شود گيرد. در حالت سرد، به آساني تا مي آساني شكل مي
  ترين فلز صنعتي است. مصرف پرمس آساني لحيم كرد. پس از آهن و آلومينيوم، و به 
بندي، درزبندي، كارهاي تزئيناتي،  هاي برنج و مفرغ است، در آب از مس و آلياژهاي آن، كه گونه    

  شود. سازي استفاده مي آالت و لوله ساختن قطعات شيرآالت و يراق
پوش استفاده  بندي و همچنين به منزلة درز هاي مسي براي پوشاندن بام و آب ها و تسمه از ورق    
  شود. مي
هاي مسي را براي انتقال آب و بخار آب به كار مي برند. جنس لولة مارپيچ آب گرم كن نيز  لوله    

  از مس است.
  ردار است.رساني از توانايي بسيار خوبي برخو مس براي گرمارساني و برق

دارد.  شود و خراش برمي سرب: فلزي است به رنگ خاكستري مايل به آبي، به آساني بريده مي -پ
را به آساني شكل داد و اگر سر باشد، قابليت  توان آن ترين فلز صنعتي است. مي ترين و نرم سنگين

  .برش، تا خوردن، نورد و منگنه شدن دارد و مي توان آن را لحيم كرد و جوش داد
هاي بام  كنارها و كنج  ها، بندي سر ناودان هاي پيش ساخته و آب از ورق سرب براي مغزي عايق    

 هاي برداري پزشكي و همچنين در محل هاي عكس اتاق سازي،  هاي شيشه شود. در كارخانه مصرف مي
  نند. پوشا هاي سربي مي كردن با پرتوهاي راديواكتيو، ديوارها، و كف و سقف را با ورق كار
  شود.  از ورق سربي براي تراز كردن خرپاها و تيرهاي فوالدي به عنوان زيرسري استفاده مي    



 پنجممبحث 

 

122 

  كنند. هاي چدني فاضالب استفاده مي از سرب به همراه كنف براي درزبندي لوله
درجة سيلسيوس ترد است و  100آبي و جالدار، در گرماي  متمايل به روي: فلزي است با رنگ -ت

توان به آن شكل داد،  شود و مي درجة سيلسيوس از تردي آن كاسته مي 250تا  100در گرماي 
شود كه  اي ترد مي درجة سلسيوس به اندازه 300نورد كرد و به شكل سيم درآورد. در گرماي تا 

هاي ويژة ضد زنگ به كار  گرد روي در ساخت رنگتوان آن را كوبيد و از آن گرد ساخت.  مي
، لوله و ساير قطعات فوالدي و نيز جلوگيري از زنگ زدن آنها  رود. از روي براي پوشاندن ورق مي

، لوله،  شود. اين قبيل محصوالت به آهن سفيد شهرت دارند. در جاهاي نمناك، از ورق استفاده مي
  كنند تا زنگ نزند.  تفاده ميپيچ و مهره و ميخ فوالدي روي اندود اس

توان  پذيرد. آن را مي نرم است و به آساني شكل مي  اي جالدار، قلع: قلع فلزي به رنگ سفيد نقره -ث
كاري و نورد كرد. از قلع كمتر  كه، نياز به گرم كردن داشته باشد، چكش آن ريخت و لحيم كرد و بي

شود و در توليد انواع آلياژها، به خصوص  اده ميبراي پوشش قطعات فوالدي ساختماني استف از روي، 
  برنز يا مفرغ، كه آلياژي از مس و قلع است، كاربرد دارد.

  
  استانداردها 12-1-3- 5
 ها ويژگي 12-1-3-1- 5

  باشد. 1797، 3132هاي  ي ايران شمارهويژگي انواع ميلگرد بايد مطابق با استاندارد ملّ -الف
  شوند: مي  بندي طبقه  دسته  سه  به  رويه  نظر شكلاز   مصرفي  هايميلگرد -1-الف
  به 240س در ميلگرد   فقط  رويه  نوع  . اين ساده  هاي، يا ميلگرد با رويه صاف  هايميلگرد -1-1-الف

 ايدر اعضاي سازه  ميلگرد دورپيچ  عنوان  توانند بهمي  ها فقطميلگرد  شود. اين مي  كار برده
عنوان ميلگرد  از آنها به   استفاده كار روند و  به  مسلح بتن  هاي يا در ساختمان مسلحبتن
  . ممنوع است  ها ، در تمامي انواع ساختمان غيراز مورد فوق  اي سازه

از   است  عبارت  شود. آج مي  ها را شاملساير ميلگرد  با رويه آجدار، كه  هايميلگرد -2-1-الف
  نورد بر روي  دار در هنگامزاويه  طولي  صورت  به  هاي متفاوت كهشكل هايي به برجستگي

  شود. ايجاد مي  آن
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آيد. در  مي  دست  آجدار به  هايميلگرد  از پيچانيدن  ، كه با رويه آجدار پيچيده  هايميلگرد -3-1-الف
  چشم  لگرد نيز بهمي  بر روي  مارپيچ  خط  ها، عالوه بر آج اوليه ميلگرد، يكميلگرد  اين
  كمتر خواهد بود.  خط  اين  ميلگرد بيشتر باشد گام  تابانيدن  ميزان  هرچه  خورد كه مي

با   (آج  يكنواخت  صورت  متغير) يا به  با مقطع  (آج  شكلدوكي  صورت به  ها از نظر شكل  آج -2-الف
  باشند.  يم  يا جناقي  مارپيچ  صورت  و از نظر امتداد به ) ثابت  مقطع
  ارائه شده است.  3132ي ايران شماره استاندارد ملّ الزامات هندسي ميلگردها در -3-الف
هاي كه به جز در محل ايميلگردهاي آج دار بايد داراي آج عرضي و طولي باشند، بگونه -4-الف

هاي طولي قرار داشته حداقل دو رديف آج عرضي با توزيع يكنواخت در دو طرف آج ،گذارينشانه
  باشد. 

درجه  45بايد به صورت يكنواخت با زاويه حداقل  340هاي عرضي در ميلگردهاي آج آج -5-الف
طبق ضوابط مشخص شده در نسبت به محور طولي يا دوكي شكل مارپيچ در دو طرف آج طولي 

  باشند.  3132ي ايران شماره استاندارد ملّ
درجه  45بايد به صورت يكنواخت با زاويه حداقل  400هاي عرضي در ميلگردهاي آج آج -6-الف

و به صورت دو نيم مارپيچ غير هم جهت نسبت به محور طولي يا دوكي شكل در دو طرف آج طولي 
  باشند.  3132ي ايران شماره در دو نيمه طولي ميلگرد طبق ضوابط مشخص شده در استاندارد ملّ

هاي عرضي دوكي شكل در دو طرف آج طولي و به بايد داراي آج 500ي آج ميلگردها -7-الف
 3132ي ايران شماره با الزامات استاندارد ملّمطابق هشت  -هار نيم مارپيچ به شكل هفتصورت چ

  د.نباش
تركيب شيميايي مذاب ريخته گري ميلگرد ساده و  3132ي ايران شماره استاندارد ملّ طبق -8-الف

  . ارائه گرديده است 1-12- 5جدول در آج دار 
مشخصات مكانيكي ميلگردهاي ساده و آج دار در  3132ي ايران شماره استاندارد ملّ طبق -9-الف

  ارائه شده است. 2-12-5جدول 
و   شده  ، فوالد سرد اصالح شده نورد در سه گروه فوالد گرم  ساخت  ميلگردها از نظر روش -10-الف

نظير   مكانيكي  عمليات  اثر انجام شوند. فوالد سرد نوردشده برتقسيم مي    شده  اصالح  فوالد گرم
  نورد شده در حالت  گرم  هايميلگرد  ، بر روي از حديده  يا گذرانيدن  ، نورد كردن ، كشيدن پيچانيدن
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نظير   مكانيكي  عمليات  ، بر اثر انجام يا فوالد ويژه  شده  اصالح  آيد و فوالد گرم مي  دست  سرد به
  شود.حاصل مي  گرم  در حالت  نورد شده  گرم  هايميلگرد  ، بر روي دادن  و آب  گرمايش

گيرد. مي آنها صورت   قطر اسمي  ، براساس هندسي  لحاظ  ها از يكديگر، بهميلگرد  تفكيك -11-الف
وابط و الزامات قطر ض ها است.به عبارت ديگر، قطر اسمي، پارامتر هندسي مشخصه انواع ميلگرد

)، يعني قطر ميلگرد آجدار 1dآجدار، قطر زمينه ميلگردهاي آجدار( هاي ساده واسمي انواع ميلگرد
)، يعني قطر ميلگرد با احتساب 2dبدون در نظر گرفتن آج آن و نيز قطر خارجي ميلگردهاي آجدار (

  باشد.مي 3-12-5كامل آج آن مطابق جدول 
  متر است.  12به طور معمول   اي شاخه  ميلگردهاي استاندارد  طول -12-الف

  
  *تركيب شيميايي مذاب ريخته گري ميلگرد (حداكثر مقادير بر اساس درصد جرمي) 1- 12- 5جدول 
 عالمت  بنديطبقه

  مشخصه
  كربن   نيتروژن  گوگرد  فسفر منگنز سيليسيم كربن

 **معادل

  -   -   050/0  050/0  75/0  55/0  22/0  240س   ساده
  50/0  -   045/0  045/0  30/1  60/0  32/0  340آج   دار مارپيچآج 

  -   -   045/0  045/0  60/1  60/0  37/0  400آج   آج دار جناغي
  -   -   045/0  045/0  80/1  60/0  40/0  500آج   آج دار مركب

درصد باشد، الزم نيست حداكثر مقدار نيتروژن 015/0اگر حداقل مقدار كل آلومينيم در آناليز شيميايي    *
درصد باشد و يا مقدار 013/0م قابل حل در اسيد به ميزان حداقل ياعمال شود. اگر چنانچه آلومين

و ... در  Ti ،Nb ،Vوجود داشته باشد، بايستي مقدار عناصر نيتريدزا نظير كافي عناصر نيتريدزاي ديگر 
  گواهي كيفيت محصول آورده شود.

  آيد. ميبدست  3132ي ايران شماره استاندارد ملّ ارائه شده در  فوالد از رابطه  معادل  كربن **
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  *ميلگردهاي ساده و آج دار مشخصات مكانيكي 2- 12- 5جدول 
  
  
  بنديطبقه

 
  

عالمت 
  مشخصه

 مقاومت

مشخصه تسليم، 
  مگاپاسكال

مقاومت
كششي 
نهايي، 

  مگاپاسكال

نسبت مقاومت 
نهايي به كششي 

مقاومت مشخصه 
  تسليم

  
ميزان ازدياد طول 

 نسبي

حداقل   حداقل  حداقل  حداكثر  حداقل
A5 

حداقل 
A10 

    360  -   240  240س   ساده
25/1  

25  18  
  15  18  500  -   340  340آج   آج دار مارپيچ
  12  16  600  -   400  400آج  آج دار جناغي
  8  10  650  -   500  500آج   آج دار مركب

* A5  وA10  انتخاب  بوده وبرابر قطر آرماتور  10برابر و  5به ترتيب مربوط به كشش آرماتورها با طول برابر
در خصوص ميلگردهايي كه  هاي آزمون براي تعيين ميزان ازدياد طول نسبي كافي است.طولاين يكي از 

ممكن است تا  A5يا بيشتر است، مقدار مقاومت مشخصه تعريف شده براي  متر ميلي 32قطر اسمي آنها 
افزايش در قطر كاهش يابد. اگرچه حداكثر كاهش از حداقل مقادير تعريف  متر ميلي 3درصد به ازاي هر  3

  باشد.درصد محدود مي 4شده در اين جدول تا 
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  متر ميليها بر حسب ضوابط و الزامات قطرهاي: اسمي، زمينه و خارجي انواع ميلگرد 3- 12- 5جدول 
ميلگرد 

 240س

 400آج340ميلگردهاي آج
 (با آج دوكي)

   400آج340ميلگردهاي آج
 (با آج يكنواخت)

   500ميلگردهاي آج 
 (با آج دوكي)

قطر 
اسمي 

)db(  
 متر ميلي

قطر 
اسمي 

)db(  
 متر ميلي

قطر 
زمينه 

)1d(  
 متر ميلي

حداكثر
ارتفاع 

برجستگي 
 طولي
 متر ميلي

قطر 
اسمي 

)db( 
 متر ميلي

 قطر

 )1dزمينه(
 متر ميلي

 قطرخ
 )2dارجي(
 متر ميلي

قطر 
 )dbاسمي(
 متر ميلي

قطر زمينه 
)1d(  

 متر ميلي

قطر خارجي در 
بلندترين نقطه 
آج عرضي و يا 

 )2d( آج طولي
 متر ميلي

6 6 70/5 6/0 6 75/5 75/6  -  -  - 

8 8 60/7 8/0 8 50/7 00/9  -  -  - 

10 10 50/9 0/1 10 30/9 30/11  -  -  - 

12 12 40/11 2/1 12 00/11 50/13  -  -  - 

14 14 40/13 4/1 14 00/13 50/15 14 20/13 70/15 

16 16 30/15 6/1 16 00/15 00/18 16 20/15 20/18 

18 18 30/17 8/1 18 00/17 00/20 18 20/17 20/20 

20 20 20/19 0/2 20 00/19 00/22 20 20/19 20/22 

22 22 20/21 2/2 22 00/21 00/24 22 20/21 20/24 

25 25 03/24 5/2 25 00/24 00/27 25 20/24 20/27 

28 28 90/26 8/2 28 50/26 50/30 28 80/26 80/30 

32 32 78/30 2/3 32 50/30 50/34  -  -  - 

36 36 80/34 6/3 36 50/34 50/39  -  -  - 

40 40 50/38 0/4 40 50/38 50/43  -  -  - 

  
با استاندارد  تحت فشار بايد ةمتعلقات خطوط لولها و  هاي چدني، بست هاي انواع لوله ويژگي -ب
  .مطابقت كند 426ي ايران شماره ملّ
  باشد. 480ي ايران شماره هاي مسي بايد مطابق با استاندارد ملّ هاي انواع فراورده ويژگي -پ
  تطبيق كند. 2384ي ايران شماره هاي آلومينيمي بايد با استاندارد ملّ ويژگي انواع نيمرخ -ت
  3694، 3693، 440هاي  ي ايران شمارهويژگي انواع ورق و تسمه بايد مطابق با استاندارد ملّ -ث

  باشد.
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، 13968- 1، 1791، 1600هاي  ي ايران شمارههاي نورديده بايد با استاندارد ملّ ويژگي انواع نيمرخ - ج
هاي  ي ايران شمارههاي فوالدي بايد با استاندارد ملّ ويژگي انواع لوله همچنين و 3277و 2-13968

  .مطابقت كند 422، 421، 396
  .مطابقت كند 2874ي ايران شماره ويژگي انواع پيچ و مهره بايد با استاندارد ملّ -چ
ي هاي فوالدي براي بتن تقويت شده با الياف بايستي منطبق با الزامات استاندارد ملّويژگي الياف -ح

  باشد. 14491ايران شماره 
ي ملّ هايزامات استانداردلمورداستفاده براي پيش تنيده كردن بتن بايد با ا ويژگي فوالدهاي -خ

  مطابقت داشته باشد.  13250ايران شماره 
  ويژگي فلزهاي غيرآهني بايد مطابق استانداردهاي معتبر باشد. -د
بايد شرايط و هاي قاب سبك فوالدي مورد مصرف در سيستمهاي فوالدي سرد نورد شده ورق -ذ

هاي موردنياز را پذيري كافي به منظور خم كاريمعيارهاي مناسب مقاومتي جهت باربري و شكل
هستند و حد جاري شدن آنها  متر ميلي 5/2تا  6/0داراي ضخامت  ها معموالًاين ورقداشته باشند. 

پذير نسبت تنش گسيختگي به تسليم براي تامين رفتار شكل. باشديممگاپاسكال  340الي  240
مورد را هاي سرد نورد شده كه ميتوان براي ورقهاي حفاظتي پوشش. باشديم 08/1ها ر اين ورقد

   .گالوانيزه، گالفان و گالوالوماستفاده قرار داد عبارتند از: 
  هاي استاندارد آزمايش 12-1-3-2- 5

ابعاد، جرم و تعيين گيري  ميلگرد گرم نورديده: تعيين تركيب شيميايي، بازرسي ظاهري، اندازه -الف
  هاي كششي و خمشي. مقاومت

  هاي كششي و خمشي. تعيين مقاومت ه،تيرآهن گرم نورديده بال نيم پهن: تعيين درصد عناصر متشكل - ب
تعيين  ،ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت معمولي و كششي: تعيين درصد عناصر متشكله -پ

  هاي كششي و خمشي. مقاومت
 ، بايد به استانداردهايي براي آنها تدوين نشده استملّكه استاندارد  يهاي آزمايشضرورت  در موارد -ت

  كرد. رجوعمعتبر 
  فلزهاي غيرآهني بايد مطابق استانداردهاي معتبر آزمايش شود. -ث
  اند.ئه شدهاار پيوست دوماستانداردهاي مرجع اين بخش در  -ج
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  مالحظات زيست محيطي، بهداشت و يايمن 12-1-4- 5
كه باعث ايجاد خطر براي صورت و چشم  به طور كلي كارهاييكاري، آهنگري و  هنگام برش
آن عينك و نقاب حفاظتي استاندارد متناسب با نوع كار و خطرهاي آنها به شود، بايد  كارگران مي
  .مجهز باشند

  
  سازگاري 12-1-5- 5
  خوردگي باشند. برابرقطعات فوالدي بايد داراي نوعي حفاظت در  همة 12-1-5-1- 5
د، بايد در مقابل خوردگي محافظت شو دي كه با ماشين كردن آماده ميسطوح فوال 12-1-5-2- 5

يا  ،از نصب به آساني زدود پيشكه بتوان آن را  ،مصالح ضد زنگ ةشود. بدين منظور، از يك الي
  توان استفاده كرد. ، ميرندمصالح مخصوصي كه احتياج به زدودن ندا

رساني، فاضالب و  هاي آب كه زنگ زدگي فوالد محتمل است، مانند لوله موارديدر  12-1-5-3- 5
  شود. از چدن استفاده مي ،مانند زانويي، سه راهه، و شيرآالت صنعتي يقطعات

زدگي ورق، لوله، پيچ و مهره و ميخ  براي جلوگيري از زنگ ،در جاهاي نمناك 12-1-5-4- 5
  ود.ش اندود روي استفاده مياز  ،فوالدي

   
  داريبندي، حمل و نگه بسته  12-1-6- 5
سازي شده  دار و كف مسقف تهويهترجيحاً بايد در انبار  ،تا زمان حمل ،مصالح فلزي 12-1-6-1- 5

مصالح بايد مدت وجود دارد و مداوم   بارندگياحتمال مواردي كه مناطق يا در داري شود. در نگه
  با برزنت يا پوشش مناسب ديگر پوشانيد.بايد ها را  سطح بستهطوالني در انبار بماند، 

هاي  ، به كمك تسمه يا مفتول12هاي  هاي به طول مساوي، مرجحاً تيرآهن تيرآهن 12-1-6-2- 5
  شود. بندي مي ضخيم بسته

بندي شود. اگر پيچ و مهره چرب و آغشته  بسته  الزم است هر مجموعه پيچ و مهره 12-1-6-3- 5
اي پالستيكي (نايلوني) قرار داد و تا حد ممكن هواي داخل  بايد در لفافهبه روغن نباشد، آنها را 

  بسته را خارج كرد.
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  شوند كه  انبار و نگهداري  اي گونه  اند بايد به نشده  يا خم  هنوز بريده  كه هاييميلگرد  12-1-6-4- 5
  .باشد  رويت  آنها قابل  فوالد بر روي  كارخانه سازنده  و عالمت  بر چسب

و ضربه  ، نظير بريدگي  به ميلگردهاپالستيك   يا تغيير شكل صدمه مكانيكي   از هرنوع 12-1-6-5- 5
  شود.  بايد جلوگيريو...، مي 

مبحث نهم   ضوابط  از برآوردن  و پس  بايد ماسه پاشي  شده  پوسته  هايميلگرد 12-1-6-6- 5
  مشابه  هاي و ساير روش  سيمي  از برس  استفاده ها با پوسته  شوند. رفع  مصرفي ساختمان مقررات ملّ

  . مجاز نيست
  از حد نشوند.  بيش  دچار خميدگي  و انبار شوند كه  حمل  روشي  ها بايد بهميلگرد 12-1-6-7- 5
  مجزا انبار شوند.  صورت  قطر و رده آنها، به  به  ها بايد بستهميلگرد 12-1-6-8- 5
  خود صدمه  نزنند و هم  صدمه  كارگران  به  هم  شوندكه تخليه  نحوي   ها بايد بهميلگرد 12-1-6-9- 5

   نبينند.
  متر  بهميلي 12با قطر كوچكتر يا برابر  400و آج  340، آج 240س   ميلگردهاي 12-1-6-10- 5

  شوند. قطر كالف مي  بنديبسته  مساوي  هايبا طول  شاخه مستقيم  صورت  و يا به  كالف  صورت
و آج  340، آج 240س   هايبرابر قطر ميلگرد باشد. ميلگرد 200  بايد حداقل  كالف  هايميلگرد

شاخه   صورت  به  فقط 500آج   ميلگردهاي  ميلي متر و نيز تمامي 14با قطر برابر و بزرگتر  400
  شوند. مي  بندي بسته  مساوي  هاي با طول  مستقيم

  بايد عالمت  در ميان  يك  صورت  ، به آجدار توليدي  هايميلگرد  هاي شاخه  بر روي 12-1-6-11- 5
  شود.  ميلگرد معلوم  و نوع  كارخانه سازنده  نام  آن  شود تا از روي  حك  اي مشخصه

  بر روي  باشد كه  فلزي  دو پالك  حداقل  ميلگرد بايد داراي  هاي از بسته  هر يك 12-1-6-12- 5
نتواند   كه  صورتي  و يا به  خوانا حك  صورتي  تا (ح) زير به (الف)  مزبور مشخصات  ايه از پالك  هريك

  باشد:  شده  شود، نوشته  مخدوش
  شماره بسته -الف
  ، ...)340  ، آج240  ميلگرد (س  نوع -ب
  متر)ميلي  برحسب  نمره ميلگرد (قطر اسمي -پ
  كيلو نيوتن)  (بر حسب  بسته  وزن -ت



 پنجممبحث 

 

130 

  يا بهر  بشماره ذو -ث
   سازنده  كارخانه  از سوي  كيفيت  نشانه تأييديه كنترل -ج
   كارخانه سازنده  يا نشانه تجارتي  نام -چ
   ايران  استاندارد ملّي  عالمت -ح
  
  كاري جوش مصالح  2- 12- 5
  تعريف 1- 12-2- 5

كاري ايجاد پيوند بين دو قطعة فلز به كمك حرارت حاصل از قوس الكتريكي بوده و  هدف از جوش
  .باشديمكاري  روش صحيح آن مستلزم شناخت و انتخاب صحيح مصالح جوش

  
  بنديدسته 2- 12-2- 5

  ي دارد:انواع مختلف مصالح جوشكاري
 شكلكه به شود  گفته ميدرز جوش  ةفلز پركنند بهالكترود  :الكترود جوشكاري 12-2-2-1- 5

تركيب شيميايي  شود. روكش الكترود دار عرضه مي ميلگرد نازك بدون روكش و يا روكش يا مفتول
ها ممكن است اكسيدكننده، اسيدي،  . روكشكند لز جوش را كنترل و تنظيم ميو خواص فيزيكي ف

الكترود، جريان قوس الكتريكي بين انبرك جوش  باكاري  سلولزي و يا قليايي باشند. هنگام جوش
شود. نوع الكترود بايد با مشخصات مكانيكي و شيميايي فلز و نيز با  مي برقراركاري و قطعه كار 

درز جوش به نحو مطلوب پر و مقاومت الزم اتصال  ، تاخصوصيات جوش مورد نظر سازگار باشد
هاي اتصال  وع و وضعيت جوش، نوع درز، ضخامت ورقدست آيد. قطر الكترود تابع عواملي مانند ن هب

  :ي استانواع مختلف الكترودها داراي كار است. و مهارت جوش
  كاري فوالدهاي ساختماني ودهاي جوشالف) الكتر

  كاري فوالدهاي كم آلياژ ب) الكترودهاي جوش
رت و فوالدهاي ، نظير فوالدهاي مقاوم در برابر حرا كاري فوالدهاي مخصوص ) الكترودهاي جوشپ

  پرمقاومت.
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كاري با گاز و در محيط مناسب  كاري در جوش هاي جوش سيم :كاري سيم جوش 12-2-2-2- 5
هرگونه آلودگي و ناخالصي و سطح آن عاري  به دور ازد. سيم جوشكاري بايد تميز و شو استفاده مي

  ها باشد. روغن و مانند اينو  زدگياز زنگ
با الكترود فوالدي  ،ها در جوش قوس الكتريكياز اين پودر: جوشكاريپودرگدازآور  12-2-2-3- 5

 رود. براي برقراري قوس الكتريكي به كار مي ،كاري با سيم و جوش شود مياستفاده  ،بدون روكش
و با شرايط مكانيكي و فشار وارد بر آن انطباق داشته  داشتهپودر جوشكاري بايد خاصيت قليايي 

  درصد تجاوز كند. 1/0از مصرف نبايد از  پيشباشد. رطوبت پودر 
  
  استانداردها 3- 12-2- 5
  ها  ويژگي  12-2-3-1- 5

ي ايران شماره كاري با قوس الكتريكي بايد با استاندارد ملّ دار جوش هاي الكترودهاي روپوش ويژگي
  باشد.مطابق  871

   هاي استانداردآزمايش  12-2-3-2- 5
. اين آزمايش شود 871ي ايران شماره استاندارد ملّمطابق با دار بايد  آزمايش الكترودهاي روپوش

استانداردهاي  .ضربه برابرمقاومت در  مقاومت كشش جنس جوش واز:  است ها عبارت آزمايش
  اند.ئه شدهاار پيوست دومدر  فصلمرجع اين 

  
  ايمني و بهداشت و مالحظات زيست محيطي  4- 12-2- 5

 از تماس مستقيمبه دليل احتمال وجود برخي مواد مضر در روپوش و يا وجود آزبست، كارگران 
  .خودداري كنندبا پوشش روي الكترودها  خودپوست دست و بدن 

  
  بندي و حمل و نقل و نگهداري  بسته 5- 12-2- 5
عرضه گردد.  ،نايلوني مانند لفافة بندي مناسب دار بايد در بسته پوشهاي رو الكترود 12-2-5-1- 5

  نايلون يا پوشش ضد رطوبت بايد در حدي باشد كه به آساني سوراخ يا پاره نشود.
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هواي پوشش تا  ،چسبيده باشد هاپوشش بايد كامالً اطراف الكترودها را بگيرد و به آن 12-2-5-2- 5
بتوان هواي داخل  جلوگيري كند. البته اگرالكترودها از حركت و  ترين حد ممكن برساند را به كم
  خواهد بود. بهتر، را تخليه كرد پوشش

بندي  اطالعات طبقه دارايبايد   هاي الكترود ها، قرقره ها حلقه ها، جعبه ها، بسته دسته 12-2-5-3- 5
  الكترود، نام سازنده يا عالمت تجاري، طول و قطر استاندارد و مدت زمان تضمين باشد. 

درون يك كارتن قرار جداگانه دار  لفافه در يك كارتن يا هر بستة  بستهمعموالً چند  12-2-5-4- 5
  .شود داده مي

  داري شوند.مسقف و خشك و به دور از رطوبت نگهالكترودها بايد در انبارهاي  12-2-5-5- 5
 ابها ضربه شديد وارد شود و از پرت ها يا كارتن به بسته نبايددر هنگام بارگيري  12-2-5-6- 5

  آسيبي برسد. نبايد به پوشش روي الكترودحال، د. در هر كرخودداري بايد  آنها كردن
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  نآهاي  چوب و فرآورده  13- 5
  

  تعريف  13-1- 5
از جمله است.  مصنوعيهاي طبيعي يا  رسد، به يكي از صورت چوبي كه در ساختمان به مصرف مي

و پنجره، ديوارپوش،  ي چوبي، ساخت درها اناسكلت ساختم ساختنچوب طبيعي كاربردهاي 
 ،هاي مصنوعي . از چوباستداربست  و بندي كوبي، قالب پوش، نرده، شمع پوش، بام پوش، سقف كف

  شود.  ينات، ساخت قفسه، كمد و در استفاده مييمانند تخته اليه و نئوپان، در تز
  
  بندي دسته  13-2- 5
  شود: مركب تقسيم مي  هاي طبيعي و تخته چوب ةبه دو دست  چوب 13-2-1- 5
به دو دسته پهن برگان (چوب سخت) و سوزني  ،از نظر گونه ،هاي طبيعي چوب 13-2-1-1- 5

 آنهاكه ابعاد  ،الواري وگرد   ها به دو صورت چوب شوند. اين چوب هاي نرم) تقسيم مي برگان (چوب
  شود. ت، بريده مياس تعيين شده 417ي ايران شماره در استاندارد ملّ

در انواع تخته اليي، تخته فيبر، روكش و  ،هاي مركب يا تخته ،مصنوعيهاي  چوب 13-2-1-2- 5
  د.شو تخته خرده چوب (نئوپان) توليد و مصرف مي

  :باشديمهاي چوب به شرح ذيل ترين فرآوردهمهم 13-2-2- 5
ها و  هاي مختلف آن) در اندازه هاي سخت چوب (از گونه پاركت معموالً از تكهپاركت:  13-2-2-1- 5

هاي چوب  شود. ضخامت تكه هاي متفاوت، مانند شطرنجي، جناغي و حصيري، ساخته مي نقش
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است و در كارخانه بريده و  متر ميلي 56تا  20و عرض آنها  450تا  75، طول آنها 18تا  6معموالً 
  شود. آماده مي

  شود: اي در دو نوع توليد مي هاي چوب پنبه كفپوش اي: هاي چوب پنبه كفپوش 13-2-2-2- 5
لينوليوم: مواد اولية لينوليوم روغن بزرك، گرد چوب پنبه، رزين و گرد چوب است كه، طي  -الف

 1800هايي به عرض  تهيه و به صورت توپ متر ميلي 6تا  2هايي به ضخامت  فرايندهايي، از آنها ورق
  شود. بريده مي متر ميلي 300تا  200هاي مربعي به ابعاد  و كاشي متر ميلي

با رزين و فشردن مخلوط   هاي چوب پنبه ها و خرده اي: از مخلوط تراشه كاشي چوب پنبه -ب
هاي مربعي  و اضالع كاشي متر ميلي 8تا  5/4ها  شود. ضخامت كاشي خميري در قالب ساخته مي

  است. متر ميلي 300×600و  150×300هاي مستطيل شكل  زة كاشيو اندا متر ميلي 300تا  150
اي، بدون  هاي چوبي به شكل يك لنگه، چند لنگه، قابلمهدرب درب و پنجره چوبي: 13-2-2-3- 5

  شود. دار توليد مي قابلمه و شيشه
دهنده و نصب ميخ، پيچ،  مواد و مصالح اتصال مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب: 13-2-2-4- 5

  شده است. آوردهها است كه در فصل مربوط به فلزات  بست
  
  استانداردها  13-3- 5
  ها ويژگي 13-3-1- 5
يكنواخت،  ،از نظر بافت و ظاهر ،بايدرود  كار ميچوبي كه در صنعت ساختمان به  1- 1- 3- 13- 5

ترك و صمغ، تابيدگي، پيچيدگي و ساير معايب باشد. وجود گره، بن شاخه،  بدونتميز و 
ة روي سطوح نمايان چوب نشان بر گياهي و صمغ ة، تجمع شيرگيو خشك شد گيپوسيد

ي ايران شماره در استاندارد ملّ هانامرغوب بودن آن است. انواع معايب چوب و حدود قابل قبول آن
ي ملّ هايدر استاندارد ،تخته فيبر ، اعم ازمصنوعيهاي  وبهاي چ شده است. ويژگي ذكر 1275

در  ،و تخته خرده چوب (نئوپان) 7416- 5و  7416- 4 ،7416- 2 ،7416- 1، 7416 ايران شماره
ارائه شده  3492ي ايران شماره در استاندارد ملّ ،و تخته اليه، 9044ي ايران شماره استاندارد ملّ

  است.
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 متر ميلي 3100بندي (با حداكثر طول هاي مورداستفاده در قالباليههاي تخته ويژگي 13-3-1-2- 5
  مطابق باشد. 14786ي ايران شماره ) بايستي با استاندارد ملّمتر ميلي 1500و عرض حداكثر 

براي مصارف داخل  با روكش مالمينهو تخته فيبر چوب خرده تخته خصوصيات  13-3-1-3- 5
  مطابق باشد.14093و  14092ي ايران شماره ملّ هايبايد با الزامات استانداردساختمان 

لنگر، سفتي، تحمل برش، ارزيابي كاركرد تيرهاي دوبل چوبي پيش ساخته شامل:  13-3-1-4- 5
گيرند بايد تحت كشش و فشار بال تير، كه به عنوان اعضاء ساختماني تحت بار خمشي قرار مي

انجام پذيرد. اين استاندارد براي  22389-1شماره ي ايران استاندارد ملّ آزمونهاي الزامات و روش
تيرهاي دوبل چوبي كه اجزاء مقاوم به تاثيرات منفي رطوبت بر عملكرد ساختماني دارند و در 

گيرند و هيچگاه به مدت طوالني در معرض هوا قرار هاي سرپوشيده موردمصرف قرار ميمحيط
سوزي و الزامات مربوط بوط به مقاومت در برابر آتشگيرند كاربرد دارد. اين استاندارد ضوابط مرنمي

و براي اين موارد بايد به استانداردهاي مرجع  گيردبه فرمالدئيد و دوام بيولوژيك را دربر نمي
  .مراجعه شود

ي ايران هاي پيش ساختة چوبي داخلي بايد مطابق استاندارد ملّانواع درب  ويژگي 13-3-1-5- 5
باشد.  3245هاي چوبي بايد مطابق استاندارد ملي ايران شمارة  انواع پنجره  و ويژگي 748شماره 

هاي ساخته درب و بدون فرورفتگي، برجستگي و پيچيدگي باشد. ها بايد هموارسطح روية درب
ضخامت معين از الوارهايي به  ستيهاي چوبي باي پنجره شده، پس از برش نهايي، بايد گونيا باشند.

كه بازشوي  براي اين دست آيد. هاي استاندارد به ساخته شود، تا پس از رنده كردن آنها، ضخامت
فضاي آزاد  متر ميلي 2راحتي باز و بسته شود، بايد پس از رنده و آماده كردن كردن آن،  پنجره به

د فضاي باز ميان پيش از رنگ زدن، باي هاي مختلف پنجره ايجاد گردد. (فضاي باز) ميان قسمت
  باشد. متر ميلي 3پروفيل تحتاني بازشو و قاب، 

هاي بيروني و چهارچوب هاي الوار و مواد چوبي مورداستفاده در پنجره و دربويژگي 13-3-1-6- 5
  مطابقت داشته باشند.  14220ي ايران شماره آنها بايد با الزامات استاندارد ملّ

هاي داخلي و چهارچوب چوبي مورداستفاده در پنجره و دربهاي الوار و مواد ويژگي 13-3-1-7- 5
  مطابقت داشته باشند.  14221ي ايران شماره آنها بايد با الزامات استاندارد ملّ
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  هاي استاندارد آزمايش 13-3-2- 5
هاي بريده شده، تعيين  گيري معايب چوب از: اندازه است هاي استاندارد چوب عبارت زمايشآ

پذيري، مقاومت خمشي، كششي، فشاري،  فساد، جذب آب، تورم در برابرمقاومت طبيعي چوب 
  تعيين انبساط و انقباض.، استحكام سطح، مدول االستيسيته

  اند.ئه شدهاار پيوست دومدر  فصلاستانداردهاي مرجع اين 
  
  و مالحظات زيست محيطيايمني، بهداشت   13-4- 5

  چوب نبايد در محيطي قرار گيرد كه بپوسد.
  
  سازگاري  13-5- 5
   با ديگر مصالح سازگار است.چوب  13-5-1- 5
  
  مصالح اتصال دهنده بايد با شرايط آب و هوايي سازگار باشند. 13-5-2- 5
  
  بندي، حمل و نقل و نگهداري بسته  13-6- 5
و از عوامل  ندهاي آن تغيير نك چوب بايد در انبار به صورتي نگهداري شود كه ويژگي 13-6-1- 5

  رسان دور باشد. آسيب
  
 دور و مجهز بهاشتعال  قابل مواداز و  از آتش محافظت شودانبار مواد چوبي بايد   13-6-2- 5

  هاي اعالم و اطفاي حريق باشد. سيستم
  
  آتش و رطوبت محافظت شود.چوب بايد در برابر حشرات،  13-6-3- 5
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  قير و قطران  14- 5
  

  تعريف   14-1- 5
 هاياز شمار بسيار هيدروكربن كه تيره ايقهوه تا سياه رنگ به است هيدروكربني قير جسمي 14-1-1- 5

 است، اما نيمه جامد -جامد  محيط، دماي در قير شود.آلي با تركيبات پيچيده شيميايي ساخته مي

 غيرقابل :است ماده اين مهم خاصيت دو وجود علت به قير مهم كاربرد .شوددما روان مي افزايش با

  .بودن و چسبنده آب برابر در بودن نفوذ
  
 هاي شيستي قطران از تقطير گازهاي حاصل از حرارت دادن زغال سنگ، چوب و سنگ 14-1-2- 5
اي دارد. اين ماده قطران خام نام دارد و از تصفيه آن  آيد و رنگي سياه و متمايل به قهوه دست مي به

  آيد. دست مي  سازي به درجه قطران راه 350تا  300در حرارت 
  
  بندي  دسته  14-2- 5
قير طبيعي و هر گاه از پااليش  ،اگر از معدن به دست آيد است:دو نوع  عمدتاً بر قير 14-2-1- 5

  نفت خام حاصل شود، قير نفتي نام دارد.
 تبخير و خام نفت تدريجي تبديل اثر در و طبيعت در قير انواع از برخي :طبيعي قير 1-1- 2- 14- 5

   ناميده طبيعي قير قيري، چنين .آيدمي دست به زياد سالهاي بسيار گذشت اثر در آن فرار مواد
  شود. مي
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قير،  د و با توجه به نوعورنآ دست مي از پااليش نفت خام بهرا قير نفتي  :قير نفتي 1-2- 2- 14- 5
  :شرحاين   ، بهاست در صنايع مختلفچگونگي كاربرد آن 

و برحسب  فراهماست كه از تقطير نفت خام  اي فرآوردهقيرهاي جامد: قير جامد آخرين  -الف
شوند  رجات نفوذ قيرهايي كه در ايران توليد ميشود. حدود د  توليد مي ،درجات نفوذ مختلف

، 100/85، 70/60، 50/40ند از: ا عبارت قيرهاي محصول ايران،است. درجه  300تا  10
  . 300/200و  150/120

براي پر كردن  بيشتراز آنها است و  كمترقيرهاي دميده: حساسيت اين قيرها نسبت به دما  -ب
يا قيرهاي با  ،شود. قيرهاي خالص نيمه جامد هاي روسازي بتني و درزها استفاده مي ترك
 200را با دميدن هواي تحت فشار و درجه حرارت  ،70/60و  100/85، 300/200نفوذ  ةدرج
با  ،دهند و قيرهاي جامدي هاي تراكمي قرار مي گراد در شرايط واكنش درجه سانتي 300تا 

كنند. انواع اين قيرها  توليد مي ،نسبت به قير اوليه، به نام قيرهاي دميده كمتره نفوذ درج
نقطه نرمي اين  90، 85درجه نفوذ و  15، 25،. كه اعداد 25/85R ،15/90Rند از: ا عبارت

  دهد. قيرها را نشان مي
روش حرارت   جز به هاو مصرف آن هستندقيرهاي خالص جامد يا نيمه جامد : قيرهاي محلول -پ

 ، تهيةقيراستفاده از ديگر راه  پذير نيست. شود، امكان كه موجب كاهش كندرواني قير مي ،دادن
را  قيرهاي نفتي است كه حالت  الن قيرهاي خالص با حلّكردقيرهاي محلول به روش مخلوط 

با مخلوط كردن  ،يا پس برگشته ،دهد. قيرهاي محلول از جامد يا نيمه جامد به مايع تغيير مي
ار مانند هاي نفتي سبك و فرّ و يا روغنيا حل كردن قير در آنها ها  القيرهاي خالص در حلّ

به نوع قيرهاي خالص بستگي آيد. نوع و كيفيت اين قيرها  بنزين و نفت سفيد، به دست مي
تر  ، شلول، قير محلال مصرفي زيادتر باشددارد. هرقدر حلّ آنهاها و مقدار  اصلي و كيفيت حالل

اي باشد كه براي گرم كردن   االمكان به اندازه تر است. كندرواني قيرهاي محلول بايد حتي و روان
 باشد. كمترها  الاشتعال حلّ ةحرارت بايد از درج  اين البتهنياز به حرارت زياد نباشد،  آنها

سطحي،  سازي براي اندودهاي نفوذي، اندودهاي سطحي، آسفالت در راه ،قيرهاي محلول
عمليات  ديگرهاي آسفالتي و  اي يا مخلوط در محل، درزگيري ترك آسفالت سرد كارخانه

به  ،ها الار و نوع حلّبرحسب سرعت گيرش، تصعيد مواد فرّ ،د. اين قيررس مصرف ميبه ترميمي 
  شود: سه گروه زير تقسيم مي
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هاي  از حلّالقير محلول  ةاگر براي حل كردن قيرهاي خالص و تهي: RCقيرهاي زودگير يا  -ت
ال موجود در اين قيرها در ، زيرا حلّاستاستفاده شود، قير حاصل زودگير سبك نظير بنزين 
اين قيرها بر  ماند. شود و قير اصلي برجاي مي  از مصرف قير، تصعيد مي پسمدت نسبتاً كمي، 
- RC ،250-RC ،800-70در چهار نوع استوكس  با واحدسانتي ينماتيكسحسب كندرواني 

RC  3000و-RC  60. اعداد پسوند قيرها معرف حداقل كندرواني قير در شوند ميبندي  درجه 
  گراد است.  درجه سانتي

نفت سفيد و يا  ماننداين قيرها از حل كردن قير خالص در موادي : MCقيرهاي كندگير يا  -ث
ال بنزين در قيرهاي حلّ ها نسبت به الكه سرعت تصعيد اين حلّ شود هاي مشابه تهيه مي الحلّ

كه حداقل  است  بندي شده . قيرهاي كندگير در پنج نوع درجهتر استزودگير، كندتر و طوالني
 30معادل  MC-30ترين نوع آن يا  براي رقيق ،گراد درجه سانتي 60در  آنهاكندرواني 

  استوكس است.  سانتي 3000مساوي  MC-3000ترين يا  و براي غليظ ،استوكس سانتي
هاي  الها، حلّ حل كردن قيرهاي خالص در روغنبا قيرهاي ديرگير را : SCقيرهاي ديرگير يا  -ج

مانند قيرهاي خالص، مستقيماً از تقطير  ،توان يل يا نفت سياه، مي، مانند گازويديرگير نفتي
الزم زيادي زمان گيرش كامل قيرهاي ديرگير بعد از مصرف، مدت  رايب نفت خام تهيه كرد.

 آنهاگيرند، بلكه تغيير شكل مولكولي  . در واقع اين قيرها در شرايط آب و هواي عادي نمياست
اند كه حداقل  بندي شده قيرهاي ديرگير در چهار نوع درجه و طوالني است. نسبتاً تدريجي

 70معادل  SC-70ترين نوع آن يا  گراد و براي رقيق درجه سانتي 60در  آنهاكندرواني 
  استوكس است.  سانتي 3000معادل  SC-3000ترين آن يا  براي غليظ استوكس و سانتي

از مخلوط كردن قير و آب با يك ماده امولسيون ساز قيرهاي امولسيوني بدست قير امولسيون:   -چ
هاي  وجود داردكه هريك به زير گروهكاتيونيك  نوع آنيونيك و دو . امولسيون قير درآيندمي

هاي فرعي  ها نيز به گروه شكن، كندشكن و دير شكن و هريك از اين زير گروه تند سريع شكن،
مقدار قير  رسد. ها به بيست نوع قير امولسيون مي شوند كه تعداد آن ديگري تقسيم مي

سازها حداكثر  درصد و امولسيون 40تا  25درصد، مقدار آب از  75تا  50هاي قير از  امولسيون
  دهد. را تشكيل مي درصد وزني اين قيرها 5/0
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كه طيف وسيعي از مواد معدني، آلي، طبيعي را در  ،هاي قير افزودنيهاي اصالح شده: قير  -ح
موارد است كه در  هاي آسفالتي اصالح برخي از خواص قير و در نتيجه مخلوط ، برايگيرد برمي

  زير كاربرد دارد:
  هاي آسفالتي  جلوگيري از عريان شدن سنگدانه مخلوط -
  هاي آسفالتي  هاي حرارتي و انقباضي در رويه جلوگيري از ترك -
  هاي آسفالتي  هاي تغيير شكل و قيرزدگي رويه كاهش پديده -
  هاي آسفالتي  جلوگيري از روآمدن ترك -
  شدن قير  سخت شدن و كهنه ميزانكاهش  -
  افزايش تاب خستگي آسفالت  -

شوند كه براي  تقسيم مي اصلي گروه سه، به آنهاي  برحسب نوع افزودني ،قيرهاي اصالح شده
اي  شده است. اين مشخصات، قيرهاي اصالح شده در نظر گرفتههر يك مشخصات فني معيني 

نده و كه حاصل اختالط فقط قيرهاي خالص با پليمر، كوپليمر، مواد شيميايي تثبيت كن است
مصرفي، بايد با قيرهاي خالص هاي  . به طور كلي، افزودنيهاي بازيافتي است پودر الستيك

و قير اصالح شده نيز بايد قبالً به صورت  باشد انتخاب شده در هر پروژه سازگاري داشته
  شود.مخلوطي همگن و يكنواخت تهيه 

به  ،شوند هاي معيني تهيه مي كه هريك با افزودني ،قيرهاي اصالح شدهاصلي گروه  3مشخصات 
  : استشرح زير 

   شده پليمريقيرهاي اصالح   -1-ح
اين قيرها از افزودن كوپليمرهاي استايرن بوتادين : Ιقيرهاي اصالح شده با پليمر نوع  -1-1-ح

(SB) يا استايرن بوتادين استايرن ،(SBS) دارايشوند و  به قيرهاي خالص تهيه مي 
ده با اين پليمر و . قيرهاي اصالح شباشدهاي معتبر استانداردتإييد شده در مشخصات 

به چهار گروه استانداردهاي معتبر مشخصات  طابق باهاي م ويژگي پليمرهاي ديگر داراي
I-A ،I-B ،I-C  وI-D شوند. تقسيم مي  

يا  (SBR)از افزودن پليمر مايع استايرن بوتادين رابر : ΙΙقيرهاي اصالح شده با پليمر نوع  -2-1-ح
تأييد  و بايد با مشخصات آيد به دست ميقيرهاي خالص  كلروپرن به نوع پليمر مايع پلي
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هاي  د. قيرهاي اصالح شده با اين پليمر و پليمرمطابق باشهاي معتبر استاندارد شده در
-II-A ،II، به چهار گروه استانداردهاي معتبرمشخصات  مطابق باهاي  ويژگي داراي ديگر

B ،II-C  وII-D شود.  تقسيم مي  
قير  به (EVA)از افزودن پليمر اتيلن وينيل استات : ΙIIقيرهاي اصالح شده با پليمر نوع  -3-1-ح

نطباق داشته اهاي معتبر استانداردتأييد شده در مشخصات   شوند و بايد با خالص تهيه مي
مطابق با هاي  ويژگي اين پليمر و يا پليمرهاي ديگر دارايقيرهاي اصالح شده با  باشند.

  شود. بندي مي رده III-Eتا  III-A، در پنج گروه استانداردهاي معتبر
اي استايرن بوتادين  از افزودن كوپليمر غيرشبكه: IVقيرهاي اصالح شده با پليمر نوع  -4-1-ح

تأييد شده در مشخصات   بايد باو شود  قيرهاي خالص تهيه مي هب (SBS)استايرن 
 داراي قيرهاي اصالح شده با اين كوپليمر و يا پليمرهاي ديگر باشد.هاي معتبر استاندارد

  شوند. تقسيم مي IV-Fتا   IV-7به شش گروه  مطابق با استانداردهاي معتبر،هاي  ويژگي
در صورت لزوم  ،هاي بازيافتي و از اختالط پودر الستيك: قيرهاي اصالح شده با پودر الستيك -2-ح

شوند و بايد با مشخصات  با قير خالص تهيه مي ،هاي معدني و يا مواد اليافي ديگر افزودني
 ،از نظر كندرواني ،شوند اصالح مي از اين راهمطابقت داشته باشند. قيرهايي كه هاي معتبر استاندارد

تا آنجا شوند. پودر بايد با قير داغ  تقسيم مي ،به ترتيب با غلظت زياد تا كم IIIتا   Iبه سه گروه 
به اندازه كافي متورم و  ،مصرف قير پيش ازكه ذرات الستيك،  د و واكنش نشان دهدومخلوط ش
اين قير بايد داراي خواص مندرج در  به كار رفته براي تهية. پودر الستيك شودمنبسط 
 شود. ، مصرف مياشد. قير اصالح شده با پودر الستيك براي آسفالت گرمهاي معتبر باستاندارد

درصد  1/0نبايد از در صورت استفاده براي قيرپاشي، و  5/0درصد الياف موجود در آسفالت، نبايد از 
  وزني پودر الستيك بيشتر باشد. 

اين قيرها از افزودن مواد شيميايي تثبيت : قيرهاي اصالح شده با مواد شيميايي تثبيت كننده -3-ح
داشته مطابقت هاي معتبر شوند و بايد با مشخصات استاندارد مي توليدكننده به قيرهاي خالص 

هاي مندرج در  ويژگيداراي  هاي ديگر باشند. قيرهاي اصالح شده با اين مواد و يا اصالح كننده
تقسيم  35-65تا درجه نفوذ  140-185به چهار گروه قير با درجه نفوذ  استانداردهاي معتبر

  شود. مي
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  استانداردها  14-3- 5
  هاويژگي 1-  14-3- 5
ي مورداستفاده در عايق كاري رطوبتي ساختمان در استاندارد ملّالزامات قيرهاي  1-1- 3- 14- 5

  ارائه گرديده است. 212ايران شماره 
ي بايد بر اساس استاندارد ملّ )معدنيقيرهاي طبيعي ( آزمونهاي و روشها ويژگي 1-2- 3- 14- 5

  سنجيده شود.  14714ايران شماره 
مصرف شده و مجددا در چرخه مخلوط  قيرهاي امولسيوني كه قبالً مشخصات 1-3- 3- 14- 5

  .باشديم 13651ي ايران شماره شوند، بايد مطابق با استاندارد ملّاستفاده مي
، 2952ي هاي قيرگوني در ساختمان مطابق استاندارد ملّبايستي مشخصات عايق 1-4- 3- 14- 5

رطوبتي پيش هاي ، عايق3864هاي رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي مطابق استاندارد عايق
و قير اصالح شده در ساخت  3884ي ساخته بوسيله قير اصالح شده با پليمرها با استاندارد ملّ

  باشند.  3869ي پيش ساخته قيري مطابق استاندارد ملّرطوبتي هاي عايق
سازي بايد با مشخصات داده شده در استانداردهاي معتبر مطابقت داشته  قطران راه 1-5- 3- 14- 5

سازي شود و استفاده از آن در صنعت راه يران قطران به مقدار بسيار اندك توليد ميباشد. در ا
  معمول نيست.

  
  هاي استاندارد آزمايش 2- 14-3- 5

  اند.استانداردهاي مرجع اين فصل در پيوست دوم ارائه شده
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  14-4- 5

گرم كردن انواع متفاوت قيرهاي جامد، محلول و انتخاب درجه حرارت صحيح و مناسب براي 
هوايي مختلف و براي مصارف گوناگون، با كيفيت و مرغوبيت قير و  امولسيون در شرايط آب و

سوزي و كاهش آلودگي  مالحظات ايمني و زيست محيطي با تاكيد بر جلوگيري در اشتعال و آتش
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به ارتباط مستقيم دارد. راهنماي كلي انتخاب دماي مناسب براي گرم كردن و مصرف قيرها  زمين
  اين شرح است:

  
 176 دن قيرهاي خالص نبايد از حداكثر درجه حرارت براي گرم كر  قيرهاي خالص: 14-4-1- 5

 ،مناسب گراد تجاوز كند. در موقع گرم كردن اين قيرها و هر نوع قير ديگري در دماي سانتي درجة
يدها در محيط كار هلدآموجب افزايش  ،نبايد دود آبي رنگ متصاعد شود كه انتشار آن در هوا

هر قدر درجه حرارت اين قيرها براي گرم كردن و مدت زمان آن نيز كمتر باشد، آلودگي شود.  مي
  محيطي كمتر است. زيست

  
حسب اين كه قير محلول  درجه حرارت مناسب براي اين قيرها بر :قيرهاي محلول 14-4-2- 5

بايد همواره كمتر از درجه  ،اي از قيرهاي زودگير، كندگير يا ديرگير قرار گرفته باشد در چه رده
گيري از حريق و اشتعال بايد در ، كليه نكات ايمني براي پيشدر غير اين صورت .اشتعال قير باشد

ويژه براي انواع  هاي محلول بهموقع حرارت دادن اين قيرها رعايت شود. دماي مناسب براي قير
گراد و  درجه سانتي 30نبايد به ترتيب بيشتر از  MC، 70 SC ،RC ،MC - 30رقيق آنها مانند 

، حداكثر RC و 3000SC، MCتر اين قيرها مانند  هاي غليظ گراد باشد. براي گروه درجه سانتي 50
دماي قيرهاي محلول به سهولت موجب گراد باشد. افزايش  سانتي 115تا  80درجه حرارت بايد بين 

و شود  ميدر هواي محيط  )هايدهيدروكلر(هاي موجود در اين قيرها  الاريت و انتشار حلّتصعيد و فرّ
  بايد مورد توجه قرار گيرد.كه  در محيط كار استيدها نتيجة آن افزايش شديد آلده

  
معمول نيازي به حرارت دادن براي مصرف اين قيرها به طور قيرهاي امولسيون:  14-4-3- 5

  زيرا:  ،برتري دارند ،لذا از نظر اقتصادي و ايمني بر انواع ديگر قيرها آنها نيست.
  .انرژي مصرفي براي گرم كردن آنها به مراتب كمتر از قيرهاي محلول و قيرهاي خالص است -
آنها در محيط زيست هاي نفتي موجود در قيرهاي محلول و انتشار  البه جاي تبخير و تصعيد حلّ -

. ضمن آن كه شود در قيرهاي امولسيون فقط آب تبخير مي ،شود كه موجب تشديد آلودگي مي
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ه از اين قيرها براي اختالط با مصالح سنگي مرطوب و يا پخش قير روي سطوح مرطوب استفاد
 هيچ گونه اثر منفي بر عملكرد آن ندارد.

  .نفتي موجود در قيرهاي محلول استهاي  الدرصد حلّ 30تا  25هزينه حدود  -
  
   سازگاري  14-5- 5

انتخاب قير مناسب و مطلوب براي شرايط متنوع و گوناگون اجرايي و محيطي و مصارف ناهمگون، 
حداكثر  -اقليمي و حداقل  -به عوامل موثر و متعددي از جمله مصالح مصرفي با قير، شرايط جوي 

دهي  و متوسط دماي محيط بيرون، وسايل اجراي كار، نوع و ميزان ترافيك عبوري در دوره سرويس
  پروژه بستگي دارد كه براي انواع قيرهاي جامد، محلول و امولسيون متفاوت است. 

  
  بندي، حمل و نگهداريبسته  14-6- 5

  اري قيرها بر حسب نوع قير به شرح زير متفاوت است: دبندي، حمل و نگه شرايط بسته
  
شود.  براي مصارف ساختماني، در بشكه عرضه مي قيرهاي جامد و محلول: اين قيرها 1- 14-6- 5

  شود.بسته مي باشد، موقعي كه قير داخل بشكه سرد شده ،هاي قير در بشكه
  
ها به  جايي و نقل و انتقال بشكه هشوند زيرا جاب با بشكه حمل نمي هاي قير امولسيون 2- 14-6- 5

را غير قابل  نشود و در نهايت آ ميويژه اگر روي زمين غلطيده شود موجب شكست امولسيون قير 
هاي  امولسيون شود. مياز تانكر براي حمل قيرهاي امولسيون استفاده  از اين رو، .سازدمصرف مي

افزايش دما  سازد. قير را از آب جدا ميقير نبايد يخ بزند، زيرا اين عمل باعث شكست آن شده و 
 شود. ميموجب شكست زود هنگام امولسيون قير 
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  شيشه  15- 5
  

  تعريف  15-1- 5
 ، مادةو شيميايي ياز نظر فيزيك فرآوردهشيشه از مواد مصنوعي غيرفلزي و غيرآلي است. اين 

صورت آمورف و بدون كريستاليزاسيون به حالت صلب سرد شده است.  تكنيكي مذابي است كه به
جرم مخصوص موس و  7- 6شيشه داراي ساختار آمورف و جسمي سخت، ترد، شفاف، نورگذر، سختي

  مترمكعب است. گرم بر سانتي 4- 20/2
  
  بندي دسته  15-2- 5

  شود: بندي مي طبقه يانواع مختلفكاربرد، به از لحاظ  هاي آنو فرآورده شيشه
رنگ يك  سطح ساده، سطح برجسته، رنگي، بيي داراي اه شيشههاي جام به  شيشه 15-2-1- 5

  شود: مي  دار و بدون پوشش تقسيم اليه، دو اليه، شفاف، مات، پوشش
  هاي جام مسطح شيشه
  رنگ، رنگي هاي جام مسطح، ساده، شفاف، نورگذر، بي شيشه
  رنگ مسطح، دو طرف ساده بيهاي جام  شيشه
  هاي جام مسطح، دو طرف ساده رنگي شيشه
  دار اي يا پوشش هاي جام مسطح، يك طرف ساده و يك طرف آينه شيشه
  هاي جام مسطح، ساده، يك اليه، دواليه شيشه
  هاي جام مسطح و برجسته   شيشه
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  )مشجرهاي  شيشه(نقش و نگار  ة باهاي جام يك طرف ساده و يك طرف برجست شيشه
  هاي جام دو طرف برجسته شيشه

  
  باشند: به صورت ذيل مي هاي ويژه شيشههاي مهم گروه 15-2-2- 5

  ي ساختمان.مقررات ملّ 19به مبحث رجوع شود  :شيشه دوجداره
 ، به طبقةيا فضاي آزاد ،توپر و ضخيم كه نور را از بام ساختمان ةنوعي شيش :اي توپر بلوك شيشه

دار، مات و با شفافيت طرح  ها به شكل ساده، اين بلوك رساند. مي ،يا زير زمين ،يا كف پاسيو ،پايين
  كم (كدر) وجود دارد. 

شده است كه  ساختههم جوش خورده  به ةها از دو صفحه شيش اين شيشه :اي توخالي بلوك شيشه
و عايق  عايق صدا براياي توخالي  دو صفحه فضاي خالي از هوا وجود دارد. اين بلوك شيشه ميان

  رود. گرما و عبور نور به كار مي
  
دار،  هاي نشكن، ايمني، مسلح، تنيده، اليه ها عبارت است از: شيشه انواع ديگر شيشه 15-2-3- 5

  هاي سلولي.اي، عايق گرما، عايق آتش، عايق صدا، شيشه دار آينه باسيم، بازتابنده رنگي، بازتابنده پوشش
  
  باشند:ميهاي اصلي شيشه به صورت ذيل فرآورده 15-2-4- 5

شود.  براي عايق صدا و گرما استفاده مياز آن كه ي اي بسيار نازك درهم الياف شيشه :پشم شيشه
  .شود داده ميپشم شيشه در داخل كاغذهاي آلومينيمي و قيراندود و تور و نمد و پالت فيبري قرار 

اي رود. اين نوع فيبرهاي شيشهدرزها بكار ميها و اي كه جهت ناصافيفيبر شيشه :الياف شيشه
  روند.بعنوان نمدكاري و حتي كاغذ ديواري بكار مي

  
  استانداردها  15-3- 5
  ها ويژگي 15-3-1- 5
 ،لب برآمدگي ،پريدگي لب ،حباب  موج، و بدون جام بايد مسطح يا برجسته ةشيش 1-1- 15-3- 5

ضخامت شيشة جام در تمام سطح آن بايستي يكنواخت باشد. و انحنا دودزدگي و خم  ،لكه ،ترك
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درجه پشت شيشه به  60باشد و صافي و يكنواختي ضخامت آن به حدي باشد كه اگر از زاويه 
متري آن قرار دارد، نگريسته شود، آن جسم كج و معوج ديده نشود. شيشة  جسمي كه در فاصلة يك

فظ كند. شيشة جام بايد در برابر عوامل جوي پذيري خود را ح جام بايد خاصيت ارتجاعي و انعطاف
  و هوازدگي مقاوم باشد و با گذشت زمان كدر نشود.

هاي  شيشه  پريدگي ايمني مجاز نيست. البته لب گونه خراش و ترك در شيشة  هيچ 1-2- 15-3- 5
 13اگر از   ايمني را، كه ممكن است بر اثر عمليات حرارتي يا در مراحل ديگر توليد پديد آمده باشد،

هاي ايمن بر اساس مقاومت در برابر  توان ناديده گرفت. طبقه بندي شيشه متر تجاوز نكند، مي ميلي
  مشخص شده است. 13755 -1ي ايران شماره نيرو در استاندارد ملّ

اي شفاف، نيمه شفاف و هاي شيشهتعيين مقادير عايق صوتي براي تمامي فرآورده  1-3- 15-3- 5
گيرند ها مورداستفاده قرار ميكاري شده مورد استفاده در ساختمانهاي لعابمجموعهمات كه براي 

  صورت پذيرد. 13757ي ايران شماره بايستي بر اساس استاندارد ملّ
كاري نسوز شامل شيشه شفاف و هاي لعابدرجه مقاومت به آتش و رده مجموعه  1-4- 15-3- 5

منطبق  13756ي ايران شماره با الزامات استاندارد ملّ نيمه شفاف براي استفاده در ساختمان بايد
  باشد.  

ها بايد با هاي نقره اندودشده براي استفاده در سطوح خارجي ساختمانشيشه  1-5- 15-3- 5
  مطابق باشند.  13688ي ايران شماره ضوابط استاندارد ملّ

ي ساختمان مقررات ملّاي بايد در برابر باد مطابق مبحث ششم نماهاي شيشه 1-6- 15-3- 5
  اي باشند.  اي بايد قادر به تحمل نيروهاي لرزهطراحي شوند، عالوه بر اين نماهاي شيشه

 10951به شماره  رانيا يالزامات استاندارد ملّ يد بابا يسلول شهيمحصول ش 1-7- 15-3- 5
  .مطابقت داشته باشد

  
  هاي استاندارد آزمايش 15-3-2- 5
يده، تجزية ها (حبابك و جوش)، زا گيري ابعاد، لب پريدگي، حباب اندازه :شيشه جام 2-1- 15-3- 5

دار،  ها، رشته، لكه، سنگدانه، قطره، موج سته، توخالي يا گوديپوها،  ر اثر رطوبت، رگهشيميايي ب
  گيري خم شيشه)، لب برآمدگي، ترك سطحي دار (اندازه خم
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براي شيشه كاري ايمن در برابر ضربات در  آزمونالزامات و روش  :ايمني ةشيش 2-2- 15-3- 5
 آزمونتعيين ستبرا، ها شامل گيژذكر شده است. برخي از وي 13755-1ي ايران شماره استاندارد ملّ
  شوند.مي خرد شدگي آزمونيكنواختي، 

  اند.ئه شدهاارپيوست دوم در  فصلاستانداردهاي مرجع اين  2-3- 15-3- 5
   

  مالحظات زيست محيطيايمني، بهداشت و   15-4- 5
   هاي ضخيم استفاده شود. هنگام كار با شيشه بايستي از دستكش

  
  سازگاري  15-5- 5

  شيشه با ديگر مصالح سازگار است.
  
  بندي، حمل و نقل و نگهداري بسته  15-6- 5

شود.  نگهداري و حملهاي چوبي مقاوم  بندي و در جعبه هاي شيشه بايد با پوشال محكم بسته جام
با يكديگر تا از تماس دو سطح شيشه  نهادآن  مانندهاي كاغذي يا  برگبايد بين هر دو جام 

  جلوگيري شود.
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  رنگ و پوشش ساختماني  16- 5
  

  تعريف  16-1- 5
ها،  ها، مواد افزودني، رنگدانه مانند رزين ،از مواد آلي و معدنياست ها: تركيباتي  ها و پوشش رنگ

  رود. كار مي (زيبايي) و حفاظت اجزاي ساختماني بهين يبراي تزبه ترتيب  كه ،ها ها، حالل پركننده
 

  بندي دسته  16-2- 5
  شوند: كلي تقسيم مي ها به چهار دستة ها و پوشش رنگ 16-2-1- 5
  الي حلّ  هاي ها و پوشش رنگ  2-1-1- 16- 5
  الهاي بدون حلّ ها و پوشش رنگ  2-1-2- 16- 5
  هاي پايه آبي ها و پوشش رنگ  2-1-3- 16- 5
  هاي پودري  ها و پوشش رنگ  2-1-4- 16- 5
  
، صورت هوا خشك هها ب ها و پوشش بندي رنگ تقسيم ،از نظر فرآيند تشكيل فيلم 16-2-2- 5

هاي هوا خشك در  ها و پوشش تشكيل فيلم، رنگ با توجه به نحوة است.پرتو سخت  ، واي كوره
خشك شدن  الف)سه حالت  در ،خشك شدن نحوةاز نظر  وي دارند بيشترصنعت ساختمان كاربرد 

هاي دو  فيزيكي و يا تبخير حالل، ب) خشك شدن اكسيداسيوني و پ) سخت شدن شيميايي (رنگ
  شوند. جزئي) تقسيم مي
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ها در رنگدانه بر حسب تركيب شيميايي 12149ي ايران شماره مطابق استاندارد ملّ 16-2-3- 5
  گيرند:هاي تركيبات زير قرار مييكي از رده

  اكسيدها و هيدروكسيدهاي مصنوعي يا طبيعي آهن. 2-3-1- 16- 5
 اكسيدهاي كروم، تيتانيوم و منگنز. 2-3-2- 16- 5

هاي كمپلكس غيرآلي، براي مثال مخلوطي از اكسيدها و هيدروكسيدهاي رنگدانه 2-3-3- 16- 5
 فلزي يادشده در باال با اكسيدها و هيدروكسيدهاي كبالت، آلومينيم، نيكل و آنتيموان.

 رنگدانه از نوع الجورد. 2-3-4- 16- 5

 فتالوسيانين آبي و سبزرنگ. 2-3-5- 16- 5

 كربن به شكل دوده (بايد به عنوان رنگدانه غيرآلي درنظر گرفته شود). 2-3-5- 16- 5

 تواند داراي رنگدانه يار نيز باشد).مخلوطي از مواد يادشده در باال (مي 2-3-6- 16- 5

  
  استانداردها  16-3- 5
  ها ويژگي 16-3-1- 5
  با آن مطابقت كند.ي، در صورت وجود استاندارد ملّ ،ها بايد ها و پوشش رنگ ويژگي  3-1-1- 16- 5
  د.نآب باش ةيني مورد استفاده در ساختمان بايد بر پاييهاي تز رنگ  3-1-2- 16- 5
  ها بايد سطح را كامالً بپوشاند. دو اليه از اين رنگ  3-1-3- 16- 5
، بايد در برابر شود به كار برده مي ها ناها براي سطوح خارجي ساختم رنگاگر اين  3-1-4- 16- 5

سال)  5از  كمتردر كوتاه مدت (و  اشدمقاوم ب ،بندان ، دما و رطوبت، يخUVمانند  ،شرايط محيطي
  تخريب نشود.

ه طور صحيح و به كه ب ،ها بايد بر روي زيركار مناسب و سازگار ها و پوشش رنگ 5- 1- 5-16-3 
  .به كار برده شودسازي شده،  نياز آماده اندازة

موجب  ممكن استكه  ،هادرز ها و عيوب سطحي، ترك ، همةپوششاز  پيش 3-1-6- 16- 5
  كاري شوند. ، بايد درزگيري و بتونهيكنواختي رنگ يا پوشش شودنا
مو و غلتك (براي سطوح و  هاي ساختماني بايد قابليت كاربرد با قلم ها و پوشش رنگ 3-1-7- 16- 5

  بناهاي كوچك) و پاشش (براي سطوح بزرگ) را داشته باشند. 
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شوند.  ها پس از نصب پوشش داده مي پاركت وها  لوازم چوبي معموالً در كارگاه 3-1-8- 16- 5
  آب باشند. ةهاي چوبي مصرفي در ساختمان بايد بر پاي الك

ها براي استفاده در رنگي كردن مصالح رنگدانه آزمونهاي ها و روشويژگي 3-1-9- 16- 5
ي ايران استاندارد ملّ بايد مطابق با آهكي -ساختماني پايه سيماني، پايه آهكي و تركيبات سيماني 

آهك خالص توان در مالت هاي مطابق اين استاندارد را مي. همچنين رنگدانهباشد 12149شماره 
  نيز مورداستفاده قرار داد.

 روشزمان گيرش اوليه سيمان با رنگدانه منفرد يا رنگدانه مخلوط كه مطابق  3-1-10- 16- 5
دقيقه كمتر باشد. اختالف زمان  60شود نبايد از گيري مياندازه 12149ي ايران شماره استاندارد ملّ

دقيقه  60رنگدانه مخلوط و بدون رنگدانه نبايد از هاي با رنگدانه منفرد يا گيرش اوليه مخلوط
  بيشتر باشد.

استاندارد  مطابقزمان گيرش نهايي سيمان با رنگدانه منفرد يا رنگدانه مخلوط كه  3-1-11- 16- 5
  دقيقه بيشتر باشد. 720شود نبايد از گيري مياندازه 12149ي ايران شماره ملّ
هاي با رنگدانه منفرد يا رنگدانه مخلوط كه مطابق روزه مخلوط28مقاومت فشاري  3-1-12- 16- 5

شود، در مقايسه با مخلوط بدون رنگدانه نبايد گيري مياندازه 12149ي ايران شماره استاندارد ملّ
درصد كاهش داشته باشد. مگر آنكه توليد كننده كاهش قابل توجه مقاومت را به دليل  8بيش از 

ها ارائه نمايد. مقدار موادجامد بر مبناي درصد ربوط به رنگدانهها در مدارك ماستفاده از رنگدانه
  وزني رنگدانه آماده شده با آب بايد توسط توليدكننده اظهار گردد.

و ساختماني بايد مطابق  بتوني سطوح ساير و شنا استخرهاي براي رنگ مشخصات 3-1-13- 16- 5
  باشد. 307ي ايران شماره با استاندارد ملّ

ها و جالهاي محافظ مورد مصرف براي حفاظت ويژگي و شرايط استفاده از رنگ 3-1-14- 16- 5
 هايي ايران شمارهاستانداردهاي ملّ بايستي مطابق با الزامات هاي فوالدي در برابر خوردگيسازه

  باشد.  6594
  
  هاي استاندارد آزمايش 16-3-2- 5
گيري زمان خشك  اندازه، مواد جامدگيري درصد  اندازههاي استاندارد شامل، آزمايش 3-2-1- 16- 5

تعيين  ،ها) تعيين مقاومت در شرايط مه نمكي (براي پوشش ،تعيين دانسيته ،تعيين گرانروي، شدن
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هاي  تعيين قدرت پوشانندگي (براي رنگ ،ها) مقاومت در شرايط رطوبت صد در صد (براي پوشش
گيري خصوصيات فيزيكي و  زهاندا ،يني)يهاي تز تعيين مقاومت شستشو (براي رنگ ،يني)يتز

مقاومت در برابر  و تعيين مقدار ماده غيرفرار ،شامل: مقاومت سايشي، ضربه و جاري شدن ،مكانيكي
  باشند.مي شرايط محيطي

هاي مورد استفاده در موادپايه سيماني شامل كنترل تاثير ها روي رنگدانهآزمايش 3-2-2- 16- 5
تركيب شامل: تركيب شيميايي  -2مقاومت فشاري، زمان گيرش و  - 1 :روي خواص بتن شامل

كسر وزن بعد از سرخ  -3رنگدانه، مواد محلول در آب، كلريد محلول در آب، مقدار كلريد كل، 
مانده  -7قدرت نسبي فام بخشي رنگ،  -6آزادشدن مواد خطرناك،  -5انتشار راديواكتيو،  -4 شدن،

پايداري در برابر عوامل جوي، پايداري  - 10قليايي، پايداري در برابر  -pH ،9مقدار  -8روي الك، 
  . باشديمحرارتي، مقايسه رنگ با رنگدانه استاندارد و مقاومت در برابر نور 

  اند.ئه شدهاار پيوست دوماستانداردهاي مرجع اين بخش در  3-2-3- 16- 5
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي   16-4- 5
ار و مقدار مواد آلي فرّ باشدال استفاده در ساختمان بايد عاري از حلّهاي مورد  رنگ 1- 16-4- 5

  نزديك به صفر داشته باشند. 
  
داشته باشند.  ،ي مانند سرب و كرومسم هاي ساختماني نبايد مواد ها و پوشش رنگ 2- 16-4- 5

  باشد. آور اي باشد كه تماس با آن براي انسان زيان سطوح رنگ شده نبايد داراي مواد آالينده
  
 از آنهاو نبايد  استعمدتاً داراي تركيبات سمي  ،رنگ روغني هاي معروف به رنگ 3- 16-4- 5

  . شوداستفاده 
  
در  ،وينيل استات يا پلي ،هاي اكريليك رزين ةهاي امولسيوني بر پاي رنگاستفاده از  4- 16-4- 5

  آنها، بالمانع است. ساختمان، به شرط حذف تركيبات خطرناك مانند فرمالدهيد در فرموالسيون
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  يد باشند.هيني نبايد داراي تركيبات فرمالديهاي ساختماني تز رنگ 5- 16-4- 5
  
از ماسك و ضروري است كه كاربر  رنگ يا پوششن كرديا رقيق به كار بردن هنگام  6- 16-4- 5

 .كنددستكش استفاده 

  
  سازگاري  16-5- 5

ين انواع سطوح چوبي، گچي، سيماني و تزي توان براي مي ،بر حسب نوع رزين ،ينيهاي تزي از رنگ
 در برابر هاي فلزي هاي حفاظتي در ساختمان براي حفاظت سازه . پوششكردفلزي استفاده 

  .استخوردگي بر اثر شرايط محيطي 
  
  نگهداري بندي حمل و بسته  16-6- 5
، حتي در انتقالكه به هنگام  بندي شود ستهها بايد به نحوي ب ها و پوشش رنگ 16-6-1- 5

  به آنها آسيب نرسد.هاي طوالني،  مسافت
  
فردي عادي بتواند آن كيلوگرم) كه  20باشد (حداكثر تا اي  اندازهبه بايد ظروف وزن  16-6-2- 5

  را حمل كند.
  
برروي برجسب ظرف رنگ، بايد مشخصات كاربردي، تاريخ توليد، تاريخ انقضا و  16-6-3- 5

  اشند.هاي عمومي رنگ نوشته شده ب ويژگي
  
نوشته شده به طور مشخص دما، نور و رطوبت  درشرايط نگهداري بر روي ظروف، بايد  16-6-4- 5

  باشد.
  
از نظر داخلي يا خارج آنها نوع كاربرد بر روي برچسب ظروف رنگ و پوشش، بايد  16-6-5- 5

  ساختمان مشخص شده باشد.
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  داري شود. نگه گراد سانتيدرجة 25±2 ها بايد در دماي ها و پوشش رنگ 16-6-6- 5
  
كه توليد ها و زمان انبارداري در مشخصات فني  ها و پوشش شرايط نگهداري رنگبايد  16-6-7- 5

  كند، ذكر شده باشد. ميارائه  كننده،
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  هاي رطوبتي عايق  17- 5
  
  تعريف  17-1- 5

  هاي رطوبتي مواد و مصالحي است براي جلوگيري از نفوذ آب و رطوبت، در ساختمان. عايق عايق
هاي متناوب نمد اشباع شده يا  اي است شامل اليه پذير پيوسته رطوبتي قيري، غشاي نيمه انعطاف

ساير هاي قير، و ممكن است با روية سنگدانة معدني، مواد قيري يا  روكش شده، يا منسوج، با اليه
  ها روكش شود.  ورق

  
  بندي دسته  17-2- 5

  شود: بندي مينوع اصلي دسته 3هاي رطوبتي به  عايق
  .گوني و قيررطوبتي   عايق  1- 17-2- 5
  
  رطوبتي پليمري تك الية پيش ساخته، يا اجراپذير در محل (مايع مصرف شونده).   عايق 2- 17-2- 5
  
وسيلة پليمرها، كه خود به انواع زير  عايق رطوبتي پيش ساخته با قير اصالح شده به 3- 17-2- 5

  شود: تقسيم مي
  ها براي عايق كردن پي و سطوح داخلي ساختمان عايق رطوبتي پي: 17-2-3-1- 5
استر  ها به صورت تك اليه با بستري از يك الية پلي اين عايق عايق رطوبتي بام: 17-2-3-2- 5

استر ساخته و با مذاب  ترمو و يا به صورت دو اليه با بستري از يك اليه الياف شيشه و يك اليه پلي
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شوند و براي عايق كردن سطوح خارجي ساختمĤنها و  قير اصالح شده با مواد پليمري اشباع مي
رطوبتي بام، بر حسب نوع پليمر اصالح كننده قير و نوع قير،   روند. عايق استخرها و تونل به كار مي

  شود: دسته اصلي تقسيم مي 3به 
(پلي پروپيلن  APPبه سرگروهي مري، پلي از قير اصالح شده با مواد :Aنوع  رطوبتي  عايق -الف

  شود. استفاده مي ،اتكتيك)
(استايرن بوتادين  SBSبه سرگروهي ي، پليمرد از قير اصالح شده با موا :Sنوع  رطوبتي  عايق  -ب

   شود. استفاده مي ،استايرن)
اي متشكل از الياف آلي يا الياف معدني و آلي به  فرآورده عايق رطوبتي با پاية قير اكسيده: -پ

  صورت بافته يا نبافته كه با قير اكسيده اشباع شده است.
  
  ها استاندارد  17-3- 5
  ها ويژگي 17-3-1- 5

، 3864، 2952هاي هاي رطوبتي بايد مطابق استانداردهاي ملّي ايران شماره هاي انواع عايق ويژگي
گوني بايد با  -باشد. مشخصات گوني مصرفي در ساخت عايق قير 3885- 3و  1-3885، 3884

، قيروگوني مورداستفاده در عايق كاري رطوبتي ساختمان با 3871استاندارد ملّي ايران شماره 
، فلت الياف 3889، پلي استر نبافته با استاندارد ملّي ايران شماره 2952دارد ملّي ايران شماره استان

هاي پيش ساخته  و قير اصالح شده در ساخت عايق 3891شيشه با استاندارد ملّي ايران شماره 
اي ه مطابقت داشته باشند. براي افزايش دوام عايق 3869قيري با استاندارد ملّي ايران شماره 

  شود كه آن را با يك اليه سنگدانه معدني، موزاييك يا ساير مصالح بپوشاند. رطوبتي بام توصيه مي
  
  هاي استاندارد  آزمايش 17-3-2- 5

هاي رطوبتي عبارت است از: تعيين حالليت مواد قيري  هاي الزم براي تعيين كيفيت عايق آزمايش
ته در برابر پارگي، تاب كششي اتصاالت عايق در تري كلرو اتيلن، مقاومت عايق رطوبتي پيش ساخ

ساخته در سرما، پذيري (دماي تاب خمشي) عايق رطوبتي پيشرطوبتي پيش ساخته، ميزان انعطاف
هاي رطوبتي، مقاومت عايق رطوبتي  گيري ابعاد و جرم واحد سطح، مقاومت كششي عايقاندازه
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اخته در مقابل نفوذ بخار آب (ضريب پيش ساخته در مقابل اوزن، مقاومت عايق رطوبتي پيش س
هاي رطوبتي در برابر حرارت. استانداردهاي مرجع اين فصل در  مقاومت)، پايداري ابعادي عايق

  اند.پيوست دوم ارائه شده
  
  ايمني، بهداشت و مالحظات زيست محيطي  17-4- 5

مضر و افزايش حرارت دادن قير، براي اجراي قيرگوني در محل ساختمان، سبب انتشار گازهاي 
هاي رطوبتي قير اصالح شدة پيش ساخته بايد دور از  شود. كارخانة توليد كننده عايق آلودگي مي

هاي حاصل از تعمير و بازسازي  شهر باشد، تا از آلودگي مناطق شهري جلوگيري شود. نخاله
  هاي رطوبتي بر پاية قير از لحاظ اقتصادي قابل بازيافت نيست.  عايق

  
  بندي، حمل و نگهداري تهبس  17-5- 5
هنگام بندي شود.  ساختة قيري بايد به صورت رول بستههاي پيش محصول نهايي عايق 17-5-1- 5

مانند تالك يا روكش  ،يك طرف عايق بايد با پودر معدني ،براي جلوگيري از چسبندگي ،بندي بسته
   ه شود.حرارت مشعل پوشاند بااتيلن قابل ذوب  ديگر با فيلم پلي طرفو  ،آلومينيوم

  
تا + 5با دماي داراي كف تخت،  سرپوشيدةعايق بايد در هواي خشك و در انبار   رول 17-5-2- 5

نگهداري عايق رطوبتي از تاريخ توليد تا  زماننگهداري شود. به طور عمودي  گراد، سانتي ة+ درج35
در صورت نگهداري آن در فضاي باز، بايد روي پالت نهاده و  نصب نبايد بيشتر از شش ماه باشد.

اتيلن رنگي بر روي آن كشيده شود. رول نبايد بيش از يك هفته، در فضاي باز بماند. روكش پلي
هيچگاه . كه جريان هوا بتواند از بين آنها عبور كند داده شوندكنار هم قرار به شكلي  بايد ها رول

  قرار داد.هم  رويرا رول  نبايد دو
  
 ةكه لب طور عمودي حمل شوند. هنگام حمل، بايد مراقبت كرد ها هميشه بايد به رول 17-5-3- 5

  .دكر خودداريها  رولكردن بايد از پرتاب  ،. هنگام تخليهنشودعايق پاره 
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  هاي حرارتي عايق  18- 5
  

  تعريف  18-1- 5
  رود. ميزان عايق هاي حرارتي مواد و مصالحي است كه براي كاهش انتقال حرارت به كار مي عايق

  دارد.بودن اين مواد يا مصالح  بستگي به تركيب شيميايي و يا ساختار فيزيكي آنها 
  
  بندي دسته  18-2- 5
سرباره يا  گونه كه از سنگ،اي است داراي ماهيت و ظاهر پشم وردهآفر :پشم معدني 18-2-1- 5

  شود. انواع آن عبارتند از: شيشه مذاب ساخته مي
  پشم معدني ساخته شده از شيشه مذاب  پشم شيشه: 18-2-1-1- 5
  هاي طبيعي آذرين مذاب پشم معدني ساخته شده عمدتاً از سنگ پشم سنگ: 18-2-1-2- 5
  ذوب آهنپشم معدني ساخته شده از سرباره مذاب كوره بلند  پشم سرباره: 18-2-1-3- 5
  
فرآورده، در اثر جرم مخصوص هايي كه در آن  پالستيكهاي سلولي:  پالستيك 18-2-2- 5

ها، كه ممكن است به هم  ها)، كاهش يافته است. اين حفره هاي كوچك متعدد (سلول وجود حفره
  شوند. انواع آن به شرح زير است: ارتباط داشته باشند، در سرتاسر ماده توزيع مي

استايرن قابل  هاي پلي گيري دانه اي كه با قالب مادهاستايرن منبسط شده:  پلي 18-2-2-1- 5
انبساط، يا يكي از كوپليمرهاي آن، ساخته شده و اساساً داراي ساختار سلول بسته و پر از هواست. 

در چهار گروه با كاركرد  11108ي ايران شماره پلي استايرن منبسط شده بر اساس استاندارد ملّ
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ي گيرد. طبق استانداردهاي ملّمعمولي، با كاركرد باال، با كاركرد بسيار باال و با كاركرد ويژه قرار مي
استفاده در صنعت  مورد هاي پلي استايرن منبسط شدهفرآورده 8299و  11108ايران شماره 

  آتش از نوع كندسوز باشند.ساختمان بايد از نظر واكنش در برابر 
كاري پالستيك  مادة عايق استايرن بيرون رانده شده (اكسترود شده): اسفنج پلي 18-2-2-2- 5

  سلولي منبسط و اكسترود شده با ساختار سلول بسته
يورتان  ماده پالستيك سلولي نيمه صلب يا صلبي كه بر پاية پلي يورتان: پلي  اسفنج 18-2-2-3- 5

 است.

اي كه از الستيك  اسفنج قابل انعطاف سلول بسته شو: اسفنج االستومري خم 18-2-2-4- 5
  طبيعي يا مصنوعي، يا مخلوطي از آن دو، ساخته شده و حاوي ساير پليمرها و مواد شيميايي است. 

مشتق از اتيلن  كاري پالستيك سلولي است كه عمدتاً مادة عايق اتيلن: اسفنج پلي 18-2-2-5- 5
  وپيلن است.يا پر

مادة پالستيك سلولي كه بر پاية پليمرهاي وينيل  وينيل كلرايد منبسط: پلي  18-2-2-6- 5
  كلرايد منبسط است. 

  
هاي رسي منبسط بر اثر حرارت ساخته شده  اي كه از كاني مادة دانه رس منبسط:  18-2-3- 5

  است.
  
ي آتشفشاني منبسط شده بر از سنگ طبيع اي كه معموالً مادة دانه پرليت منبسط: 18-2-4- 5

  اثر حرارت ساخته شده است.
  
اي كردن كاني طبيعي ميكا  مادة عايقي كه از انبساط و ورقه اي: ورميكوليت ورقه  18-2-5- 5

  آيد.  در اثر حرارت به دست مي
  
عايق اليافي ساخته شده از چوب، كاغذ يا مواد خام كاغذ با  عايق سلولزي: 18-2-6- 5

  ها.  ندسوزكنندهها و ك چسباننده
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  ها. الياف غيرآلي غير فلزي ساخته شده از اكسيدهاي فلزي يا رس الياف سراميكي: 18-2-7- 5
  
  هاي كوچك هوا يا گاز. بتن حاوي شمار زيادي سلول بتن سلولي:  18-2-8- 5
  
سرباره كوره آهنگدازي كه براي توليد سنگدانه سبك  سنگدانه سرباره اسفنجي: 18-2-9- 5
  شود. وري ميآفر
  
  حرارتي با سرباره اسفنجي به عنوان سنگدانه. بتن عايق بتن سرباره اسفنجي:  18-2-10- 5
  
  ها استاندارد  18-3- 5
  ها ويژگي 18-3-1- 5

  موارد بايد در نظر گرفته شود:برخي  ،در انتخاب نوع عايق حرارتي
از  بيشمقاومت حرارتي عايق حرارتي مورد استفاده در ساختمان بايد هاي  فرآورده 18-3-1-1- 5
  وات برمتركلوين داشته باشند.065/0از  كمترضريب هدايت حرارتي  و مترمربع كلوين بر وات 5/0
درصد و اختالف  100هاي نسبي زياد تا نزديك  اگر عايق حرارتي در معرض رطوبت 18-3-1-2- 5

گيرند، الزم  ت نشده) قرار هاي وارونه و عايقكاري زميني محافظ فشار بخار آب در دو طرف (مانند بام
است ميزان جذب آب درازمدت آن از راه نفوذ در حد مجاز استاندارد باشد. مقدار جذب آب كوتاه 

ورسازي جزيي نبايد از حد مجاز استاندارد بيشتر باشد. با اين  ساعته) به روش غوطه 24مدت (
شود. مقدار جذب آب  زي ميسا ساعته در طي اجراي ساختمان شبيه 24آزمايش يك دوره بارندگي 

ورسازي كامل نبايد از حد مجاز استاندارد بيشتر باشد. با اين  روزه) به روش غوطه 28دراز مدت (
شود. در برخي  سازي مي آزمايش، جذب آب از طريق مدتي دراز درون آب ماندن عايق، شبيه

  گيرد. ها، در شرايط ياد شده قرار مي كاربردها، بعضي از فراورده
طور مكرر در شرايط دمايي كم و  برداري، چنانچه عايق حرارتي، به در هنگام بهره 18-3-1-3- 5

كاري زميني محافظت نشده، الزم است مقاومت  هاي وارونه و عايق تماس با آب قرار گيرد، مانند بام
  كافي در برابر يخ زدگي و آب شدن مطابق با استاندارد مربوط داشته باشد.
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بايد محاسبه بر آن بارهاي وارده  ،عايق در كف يا بام ساختمان رت استفاده ازدر صو 18-3-1-4- 5
درصد تغيير شكل مربوط،  10در  ،يا تنش فشاري ،كالس مقاومت فشاري ،با توجه به اين بارها ،و

  شود.مطابق با استاندارد انتخاب 
اي  بايد به اندازههاي حرارتي الياف معدني  مقاومت كششي موازي با سطوح عايق 18-3-1-5- 5

هاي وارده (حداقل دو برابر وزن كل فراورده) در  ورده، مقاومت كافي براي تحمل تنشآباشد كه فر
  برداري داشته باشد.حين حمل و بهره

و با توجه به سيستم  19با استناد به روش ارائه شده در راهنماي مبحث  ،طراح بايد  18-3-1-6- 5
 ةبيني الي با پيش ،در صورت وجود خطر ميعان ،و ندر را ارزيابي كطراحي، نفوذپذيري بخار آب جدا

  .طرف كند را بر بخاربند در محل مناسب آن
 ، تخت و گونيا بودنها) وردهآ(براي همه فر از نظر طول، عرض، ضخامتعايق بايد  18-3-1-7- 5

نياز براي كاربرد مورد ، پايداري ابعادي، واكنش در برابر آتش، و ساير خواص مورد ها) (براي تخته
    با حدود مجاز استاندارد و تراز، يا مقادير اعالم شده از سوي توليد كننده، مطابقت داشته باشد. نظر،

ممكن است سبب كاهش شديد رطوبت زياد درون ساختمان و ميعان  و نفوذ باران  18-3-1-8- 5
الزم را براي جلوگيري از خيس شدن بنابراين، بايد احتياط  هاي حرارتي شود. مقاومت حرارتي عايق

وردة مربوط مطابقت آهاي استاندارد فر هاي حرارتي بايد با ويژگي كار برد. عايق عايق حرارتي به
  داشته باشند.

هاي معدني ساخته شده در هاي عايق حرارتي بر پايه پشمهاي فرآوردهويژگي 18-3-1-9- 5
گيرند اري حرارتي ساختمان موردمصرف قرار ميكارخانه با روكش يا بدون روكش كه در  عايق ك

  مطابقت داشته باشند.  8116ي ايران شماره بايستي با الزامات استاندارد ملّ
هاي عايق كاري حرارتي ساخته شده در كارخانه از پرليت خصوصيات فرآورده 18-3-1-10- 5

  باشد. 8320ي ايران شماره منبسط بايستي منطبق بر استاندارد ملّ
دار گچي عايق حرارتي / صوتي بايد با  هاي مركب صفحات روكش هاي پنل ويژگي 18-3-1-11- 5

هاي مركب مطابقت كند. چنانچه در اليه عايق پنل 12805ي ايران شماره الزامات استاندارد ملّ
، فوم پلي (EPS)صوتي از فوم پلي استايرن منبسط  دار گچي عايق حرارتي/صفحات روكش

 PURايزوسيانورات) (  ايزوسيانات، پلي ، فوم پلي يورتان صلب (پلي(XPS)استايرن اكسترود شده 
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استفاده گردد، اين مواد بايد به ترتيب با ضوابط  (MW)يا پشم معدني  (PF))، فوم فنوليك  PIRو
  طابق باشند. م  8116و  10953، 8298، 10952، 10950هايي ايران با شمارهاستانداردهاي ملّ

شده  استايرن منبسط سامانه نماي مركب عايق حرارتي بيروني بر پايه پلي 18-3-1-12- 5
ETICS)( رود و شامل اجزايي  براي سطوح بيروني ديوارها به منظور بهبود عايق حرارتي به كار مي

كاري حرارتي ويژه سامانه،  بدين قرار است: چسب ويژه سامانه و اتصاالت مكانيكي ويژه، مصالح عايق
ه هاي فلزي يا الياف شيشه، مصالح آلي يا معدني ويژ هاي داخلي سامانه شامل شبكه تقويت كننده

ي ايران شماره الزامات استاندارد ملّسامانه تشكيل دهنده نماي سامانه. اين سامانه بايد مطابق 
 ماتالزا مطابق استايرن منبسط شده مورد استفاده در اين سيستم و همچنين پليباشد  11056

  باشد. 10950ي ايران شماره استاندارد ملّ
كاري صلب يا نيمه صلب است كه از شيشه منبسط با  ي مصالح عايقسلول شهيش 18-3-1-13- 5

ها است.  كاري حرارتي ساختمان شود و مورد استفاده در عايق يك ساختار سلول بسته ساخته مي
  .مطابقت داشته باشد 10951به شماره  رانيا يالزامات استاندارد ملّ يد بابا يسلول شهيمحصول ش

هاي پلي استايرن منبسط هاي ساخته شده از دانهستايرن بلوكهاي پلي ابلوك 18-3-1-14- 5
ها استفاده توان از آنها در كاربردهاي مختلف همچون قالب سقف بين تيرچهشده هستند كه مي

ي ايران شماره هاي پلي استايرن سقفي بايد مطابق الزامات استاندارد ملّنمود. مشخصات بلوك
حداقل نيروي سبب 11108ي ايران شماره استاندارد ملّ باشد. طبق روش مشخص شده در 11108

 2متر در برابر بارهاي حين اجرا بايد برابر سانتي 50هاي توليدشده به عرض شكست بلوك
ها بر حسب رده پلي متر طول باشد. جذب آب حداكثر بلوكسانتي 30كيلونيوتن به ازاي هر 

درصد براي پلي استايرن با  2كاركرد معمولي تا درصد براي پلي استايرن با  6استايرن مصرفي بين 
  كاركرد ويژه قرار دارد.

  
  هاي استاندارد آزمايش  18-3-2- 5
هاي حرارتي پليمري و پشم معدني  هاي الزم براي تعيين كيفيت عايق آزمايش 18-3-2-1- 5

رارتي، اي و رولي در همة كاربردها عبارت است از: تعيين ضريب هدايت حرارتي، مقاومت ح تخته
ظاهري، پايداري جرم مخصوص طول، عرض، ضخامت، گونيا بودن (تخته)، تخت بودن (تخته)، 
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ابعادي تحت شرايط معين، تنش فشاري يا مقاومت فشاري (پلي يورتان و پلي استايرن اكسترود)، 
  مقاومت كششي موازي با سطوح (پشم معدني) و مقاومت خمشي (پلي استايرن منبسط).

 هاي مركب صفحات روكش دار گچي عايق حرارتي/هاي الزم براي پنلمايشآز 18-3-2-2- 5
اي، صوتي شامل رفتار در برابر آتش، مقاومت حرارتي پنل، نفوذپذيري بخار آب، مقاومت ضربه

ها، ناهم برابري، تخت بودن جذب صدا، مقاومت خمشي صدابندي هوابرد مستقيم، ابعاد و رواداري
  باشد.پيوستگي فرآورده عايق كاري و مواد خطرناك مي هاي مركب، چسبندگي/پنل

استايرن  بيروني بر پايه پليسامانه نماي مركب عايق حرارتي هاي الزم براي آزمايش 18-3-2-3- 5
شامل تعيين مقاومت حرارتي، واكنش در برابر آتش، مقاومت مكانيكي و پايداري  شده منبسط

خته پلي استايرن منبسط شده، مقاومت چسبندگي سامانه، مقاومت چسبندگي پوشش پايه به ت
هاي متصل به وسيله چسب، مقاومت بيرون چسب به تخته پلي استايرن منبسط شده براي سامانه

هاي متصل به وسيله اتصاالت مكانيكي، مقاومت كششي تقويت شده، كشيدن مربوط به سامانه
ضربه، مقاومت در برابر فرورفتگي، تراوايي  تراوايي سطح سامانه در برابر آب مايع، مقاومت در برابر

  باشد. در برابر بخار آب و دوام و چسبندگي مصالح نازك كاري روي پوشش پايه مي
  اند.استانداردهاي مرجع اين بخش در پيوست دوم ارائه شده 18-3-2-4- 5
  
  مالحظات زيست محيطي  18-4- 5
هاي پشم معدني ممكن است سبب ايجاد حساسيت پوستي و خارش شود.  عايق 18-4-1- 5

  شود كاربران اين مواد از دستكش استفاده كنند.  توصيه مي
  
  .سوزد ميطبعاً   باشد ي كاغذاگر  ،اما روكش آنهااند،  غيرقابل اشتعالهاي معدني  پشم 18-4-2- 5
  
هاي باريك  با ساختار بلوري به شكل رشتههاي طبيعي  الياف آزبستي كه از سيليكات 18-4-3- 5

كاري  هاي عايق وردهآشود، به سبب خطر آن براي سالمتي انسان، نبايد در ساخت فر تشكيل مي
  حرارتي استفاده شود. 
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سازي و تجزيه  زباله، قابليت اشتعال از: است عبارت پليمري اسفنجي هاي عايقمشكالت  18-4-4- 5
در   (CFC)كلروفلوئوروكربنبه علت استفاده از  . اسفنج پلي يورتانطبيعت در آنها هاي باطلهنشدن 

  شود. ساخت آن سبب تخريب الية ازون مي
  
  سازگاري   18-5- 5

پلي استايرن منبسط، و هر الية همراه، نبايد با هيچ نوع مصالح ساختماني در ساختمان كه با پلي 
شود تماس داشته باشد. از  متورم شدن آن ميدهد و سبب انحالل يا  استايرن واكنش نشان مي

  هاي بر پايه حلّال و محافظ چوب است. جملة اين مواد بعضي چسباننده
  
  بندي، حمل و نگهداري  بسته  18-6- 5
 هاي بندي هاي حرارتي، به ويژه آنها كه ميزان جذب آب آنها باالست، بايد در بسته عايق 18-6-1- 5

هاي زيرين سبب  مناسب پالستيكي حمل شوند. هنگام حمل و انبار كردن، نبايد بار وارده بر اليه
  تخريب آنها شود. 

  
آن  ضريب هدايت حرارتير ميزان داي  اثر قابل مالحظه درعايقرطوبت جذب شده  18-6-2- 5

تمهيدات الزم در نظر  هاي حرارتي بايد، در اين مورد بنابراين، هنگام حمل و انبارداري عايق. دارد
هاي عايق حرارتي در مكاني سرپوشيده و دور از رطوبت و  شود مواد و فرآورده گرفته شود. توصيه مي

  خطر آتش سوزي و با روش مناسب نگهداري شوند.
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  پليمرهاي ساختماني  19- 5
  
  تعريف  1- 19- 5

در حد  زيادبا وزن مولكولي بسيار  ،هاي زنجير بلند مولكول ، بهاز نظر شيميايي (بسپارها)، پليمرها
شود، به  اصلي، كه مونومر (تكپار) ناميده ميدر اين زنجيرها، يك واحد . شود گفته ميصدها هزار 

شود. اين زنجير ممكن است خطي يا داراي تعدادي شاخه باشد. همچنين  تعداد زياد تكرار مي
  ممكن است زنجيرها با تعدادي اتصاالت عرضي به يكديگر پيوند برقرار كنند.

  
  بندي دسته  2- 19- 5
متعدد در ساختمان دارند. بنابراين، تعيين  مواد پليمري كاربردهاي بسيار متنوع و 1- 19-2- 5

بندي كلي از كاربردهاي پليمر  ، يك دسته1-19-5تفكيكي اين كاربردها ضرورتي ندارد. در جدول 
  در ساختمان ارائه شده است.
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  بندي كاربردي پليمرها دسته  1- 19- 5جدول 
حوزة اصلي 

  كاربرد
  نوع 
  كاربرد

وردة ساختماني اسيستم يا فر
  اصلي

نوع جزء پليمري قابل استفادههايي از  مثال
  در سيستم

مام
ل ت

صو
مح

 
اني

ختم
 سا

شده
  

  اي سازه

ايهاي خطي يا صفحهانواع سازه
كه در آنها از اجزا يا مواد پليمري 

  استفاده شده باشد.

هاي پليمري يا  بتن، آرماتور، قالب، پروفيل
، تيرچه، FRPشده با پليمر، انواع عناصر  اصالح
 هاي سقفي پالستيكي يا اسفنجي پليمري بلوك

  گيرها ، لرزهFRPهاي  ورق هاي سازهتقويت كننده

  اي غيرسازه

  ها تيغهرويهيا  هسته جداكنندههايتيغه

 پروفيل  بازشوها
  ان و شفافنورگذر هايجدار

  اسفنج پليمري عايق حرارتي

 ها پوششها و  رنگ
سقف (انواع ورق نرم يا  هاي ديوار و پوشش  داخلي

  پوش سخت، كاغذ، اندود، رنگ يا كف

 پوش بام  خارجي
 نما

 تأسيساتيتجهيزات 
هاي تلفيقي، اتصاالت و  هاي پليمري، لولهلوله  مكانيكي

  ها دريچه

، كليد، الكتريكي هاي و كابل ها سيمهاي  روكش  برقي
  پريز، و مشابه

  درزبندو نوار خمير  درزبندها
  ، ژئو تكستايل و مشابهژئوگريدانواع توري،  توري تقويت

*مواد افزودني
اصالح يا بهبود 
  و مالت بتن  خواص مصالح

  پليمري الياف
به صورت افزودني   رزين و التكسانواع 

  )…ها،  ها، تندگيركننده كننده (روان

 ها چسباننده

خمير اصلي
ها يا ايجاد چسباننده

بين دو چسبندگي 
  سطح

، مالت پليمري و بتن پليمري
  ها ها و چسب ها، گروت انواع رزين  چسب

مصالح 
هاي  ها و ورق مصالح تعميراتي، پارچه خمير  پوشش تعمير  و تقويتتعمير   تعميراتي

FRP 
  در مورد مواد افزودني به فصل مربوطه مراجعه شود. *
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  هاي زير تقسيم كرد: توان به دسته پليمرها را، بر مبناي مكانيك تغيير شكل، مي 2- 19-2- 5
بلوري كه تا دماي تجزيه  پليمرهاي غيربلوري يا نيمه ها): ها (گرمانرم ترموپالستيك 19-2-2-1- 5

ها در  كنند، يا اتصال عرضي آن بسيار محدود است، و در فاصلة بين اتم خود اتصال عرضي پيدا نمي
جايي وجود دارد. اين مواد داراي نقطه ذوب بوده و با سرد كردن آنها  هاي آنها قابليت جابه كولمول
توان دوباره مادة ترموپالستيك را به دست آورد. براي تغيير شكل يك ترموپالستيك، در  مي

  محدوده دمايي زير نقطه نرمي آن، معموالً نياز به نيروي زيادي است.
بلوري كه به طور  مواد پليمري غيربلوري يا نيمه ها): (گرماسختها  ترموست 19-2-2-2- 5

سازد، به طوري كه در مكان فضايي خود ثابت  شيميايي پخت شده است و يك شبكة فشرده مي
هاي پليمر تنها در مقياس بين اتمي متحرك است. بنابراين، ترموست آن حالت از  است و مولكول

دهد و براي كمترين تغيير شكل آن نياز  شكل خميري را نميگونه تغيير  ماده است كه اجازة هيچ
 ناپذير است. به نيروي بزرگي است و تغيير شكل نيز تا حدود زيادي برگشت

اند كه به صورت شيميايي كامالً به  اغلب مواد پليمري غيربلوري االستومرها:  19-2-2-3- 5
توانند حركات در مقياس بين  جز ميهاي پليمر  اند. بنابراين، حركت مولكول يكديگر متصل شده

هايي از زنجير پليمري ناممكن است. االستومر حالتي است از مواد كه در  اتمي و در حركات بخش
هاي كشسان دارند. كشساني باال در  آن تغيير شكل خميري رخ نداده است و در كاركرد، تغيير شكل

است و يك نشانه آن اين است كه با هاي زنجير  پذير بخش االستومرها به سبب تغييرات برگشت
دهد. ماده بايد، با وارد آوردن اندكي نيرو، تا  نيرويي اندك، تغيير شكل بسيار كشسان رخ مي

 درصد و بيشتر كش بيايد و پاره نشود و با برداشتن نيرو سريعاً به جاي پيشين خود بازگردد.100

ر حالت مطلوب، داراي خواص كاربردي اين پليمرها، د االستومرهاي ترموپالستيك: 19-2-2-4- 5
هاست. اين مواد معموالً از امتزاج يك االستومر با يك  االستومرها و خواص فرآيندي ترموپالستيك

ها، با  توان، مانند ترموپالستيك آمده را مي شود. مادة به دست ترموپالستيك سازگار با آن توليد مي
توان به يك تعادل مناسب از  ز نظر مكانيكي نيز ميهاي مختلف (مانند اكسترودر) شكل داد. ا روش

  مقاومت مكانيكي و قابليت كشساني در آنها دست يافت.
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  استانداردها  3- 19- 5
  ها ويژگي 19-3-1- 5

هاي  ها ارائة فهرست كاملي از ويژگي نظر به تنوع فراوان پليمرها و نيز كاربردهاي آنها در ساختمان
كنندگان، بسته به نوع محصول و كاربرد مورد  توليدكنندگان و مصرفآنها در اينجا ممكن نيست. 

ي يا هاي استاندارد و الزامات عملكردي آن را با توجه به استانداردهاي ملّ نظر، بايد ويژگي
استانداردهاي معتبر در نظر داشته باشند. به عنوان مثال، معموالً براي بيشتر محصوالت پليمري، 

ه سبب كنترل كيفي آنها، يا حداقل مقاومت و مدول كششي آنها از هاي مكانيكي ب مقاومت
هايي است كه بايد به آن توجه شود. همچنين، اگر محصول تحت بار فشاري است، بايد  ويژگي

ها و  حداقل مقاومت فشاري آن تعيين شده باشد. گاهي، با توجه به نوع محصول (مثالً اسفنج
درصد  10اومت فشاري، بايد حداقل مقاومت فشاري در هاي حرارتي پليمري) به جاي مق عايق

تغيير شكل، در نظر گرفته شود. خستگي در پليمرها بسيار بيشتر از مصالح ديگر است، بنابراين 
چنانچه محصول پليمري تحت بار باشد، بايد پديدة خستگي آن نيز در نظر گرفته شود. در صورت 

خصوص در  ژگي جذب آب آن بايد معلوم شده باشد، بهلزوم قرار گرفتن پليمر در معرض رطوبت، وي
هاي حرارتي پليمري كه مستعد جذب آب است و خواص آنها با جذب آب  ها و عايق مورد اسفنج

كند. دوام يافتن پليمرها در شرايط كاربرد (مثالً در شرايط جوي، يا در برابر مواد شوينده  تغيير مي
ت. واكنش پليمرها در برابر آتش نيز بستگي به كاربرد آنها يا حتي در شرايط عادي) بسيار مهم اس

شود. هدايت  در ساختمان دارد، كه با توجه به الزامات مبحث سوم مقررات ملي ساختمان تعيين مي
هاي حرارتي پليمري،  حرارتي پليمر نيز ممكن است بسته به نوع كاربرد آن مهم باشد. براي عايق

بندي مربوط به آنها را  ت و حداقل مقادير قابل قبول و دستهتعيين هدايت حرارتي ضروري اس
  هاي مربوط به آنها، ارائه كرده است. استانداردهاي ويژگي

  
  هاي استاندارد آزمايش 19-3-2- 5
مستلزم آن است كه   تنوع فراوان پليمرها و كاربردهاي آنها در ساختمان 19-3-2-1- 5

هاي استاندارد  مورد نظر، آزمايشوع محصول و كاربرد كنندگان، بسته به ن توليدكنندگان و مصرف
توان  هاي مهم استاندارد كه معموالً بايد انجام شود، مي در مورد آنها انجام دهند. از جمله آزمايش
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 10تعيين مقاومت و مدول كششي، مقاومت در برابر نفوذ، مقاومت فشاري يا مقاومت فشاري در 
هاي  هاي آتش، ضريب هدايت و مقاومت حرارتي و آزمايش درصد تغيير شكل، جذب آب، آزمايش

  دوام را نام برد.
هاي پليمري تقويت شده با الياف به هاي آزمون قابل كاربرد براي ميله و رشتهروش 19-3-2-2- 5

 14761-1ي ايران شماره هاي پيش تنش در بتن در استاندارد ملّها يا تاندونعنوان مسلح كننده
  ارائه شده است. 

هاي آزمون استاندارد براي مالت و بتن سيمان هيدروليكي در آماده سازي روش 19-3-2-3- 5
ارائه  12602ي ايران شماره هاي پليمري در استاندارد ملّهاي ساخته شده با اصالح كنندهآزمونه

  گرديده است.
-PVCسخت (هاي پلي وينيل كلريد هاي آزمون پروفيلبندي، الزامات و روشطبقه 19-3-2-4- 5

Uّارائه شده است. 12291ي ايران شماره ) براي ساخت درب و پنجره در استاندارد مل  
-PVC( اي باالهاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربهويژگيها و روشهاي آزمون پروفيل 19-3-2-5- 5

Hّاست.ارائه شده  6840ي ايران شماره ) مورد مصرف در ساخت درب و پنجره در استاندارد مل 

  اند.استانداردهاي مرجع اين بخش در پيوست دوم ارائه شده 19-3-2-6- 5
  
  محيطي ايمني، بهداشت و مالحظات زيست  4- 19- 5

با توجه به تنوع انواع مواد پليمري مصرفي در صنعت ساختمان و خصوصيات متفاوت اين مواد با 
  يكديگر، الزامات ايمني كار با اين مواد به طور كلي به شرح زير است: 

  
ها  هنگام كار با برخي از پليمرهاي مايع در ساختمان، كه مستلزم استفاده از حالل 19-4-1- 5

ها)، بايد از دستكش مقاوم  ها و چسب ها، رزين ها، افزودني ست (مانند پوششبراي تنظيم گرانروي ا
ها با پوست جلوگيري كند و اگر كار در محوطة  در برابر مواد شيميايي استفاده كرد تا از تماس حلّال

ها  هاي مخصوص تنفسي استفاده شود، زيرا بسياري از حلّال گيرد، بايد از ماسك بسته انجام مي
  هاي آروماتيك) به شدت سمي و سرطانزاست. حلّال (خصوصاً
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استفاده از هر نوع محصول پليمري محدود به دماهاي خاص كاربرد است. برخي از  19-4-2- 5
شود و گازهاي سمي متصاعد و  سوزي و يا در معرض حرارت باال، تجزيه مي ها، در هنگام آتش پليمر

گيري شود.  برد اين مواد در معرض حرارت باال جلوكند. بنابراين، بايد از كار ايجاد مسموميت مي
درصورت سوختن اين مواد و توليد دود، از استنشاق آن بايد خودداري كرد. پيش از انتخاب و 
كاربرد مصالح پليمري در ساختمان، بايد رفتار آنها در برابر آتش بررسي شود و استفاده از آنها با 

هاي خروج يا  ثالً در برخي فضاهاي ساختمان (مانند راهرعايت كامل ضوابط ايمني صورت گيرد. م
  كننده دارد. هاي محافظت فضاهاي تجمعي) استفاده از اين مواد غير مجاز است، يا نياز به پوشش

 

از كاربرد  شود، بنابراين،  ها و يا اجزاي سمي توليد مي ها از پليمر برخي از پالستيك 19-4-3- 5
  شود. آب آشاميدني (حتي سرد) و كشاورزي بايد خودداري  آنها براي نگهداري يا انتقال

 

تري روي پليمرها دارند. در صورتي كه  زمان اثر مخرب دما و رطوبت (يا آب داغ) هم 19-4-4- 5
پليمر داراي مونومر آزاد (مونومرهايي كه در فرايند پليمريزاسيون وارد واكنش نشده و در ماتريس 

باشد، ممكن است  مواد آن به آب داغ انتقال پيدا كنند؛ چون اغلب  اند) به صورت آزاد باقي مانده
  زا هستند، از مصرف خوراكي آن آبها بايد خودداري شود. مونومرها به شدت سمي و سرطان

 

ترند، نظر به كاربرد عوامل پخت بسيار سمي  ها در حالت جامد كم خطر هر چند پليمر 19-4-5- 5
ها) بايد هنگام كار با آنها از  كيبات كبالت و پراكسيد در بتن پليمردر برخي از اين مواد (مثالً تر

  ماسك و دستكش مخصوص استفاده شود.
 

هاي سمي، عالوه بر به كار  هاي سمي، يا داراي حلّال در هنگام كاركردن با پليمر 19-4-6- 5
 گيرد. جملگي عمليات بايد در محوطة داراي هواكش قوي صورت  گرفتن تجهيزات ايمني الزم،

 

  سازگاري  5- 19- 5
اند، در بروشورهاي فني خود هر نوع عدم سازگاري  توليدكنندگان محصوالت پليمري موظف

محصول با ساير مصالح ساختماني را كه امكان دارد با هم در ساختمان به كار برده شوند، اعالم 



   پليمرهاي ساختماني  19- 5
 

173 

ساير تمهيدات) را به طور دقيق هاي الزم (مانند كاربرد پرايمرهاي ويژه، انواع توري يا  حل كنند و راه
  كننده نيز موظف است به اين موارد به دقت توجه كند. ارائه دهند. مصرف

  
 بندي، حمل و نگهداري بسته  6- 19- 5

بندي پليمرها، بايد به مايع يا جامد بودن آن توجه شود. معموالً  در هنگام بسته 19-6-1- 5
شوند. گاهي برخي از  هاي فلزي با مقاومت زياد در برابر خوردگي حمل مي هاي مايع در ظرف پليمر
شوند. اين كار در صورتي مجاز است كه از عدم   هاي پالستيكي حمل مي ها در ظرف ها و حلّال پليمر

  حالل مواد سازندة ظرف در مايع درون آنها اطمينان حاصل شده باشد.ان
 

هاي كارتوني يا  به صورت تكي و يا در بسته هاي جامد  ها و پليمر معموالً پالستيك 19-6-2- 5
ها بايد اطمينان يافت كه فشار  شوند. در مورد پالستيك پالستيكي حاوي چند عدد از آنها حمل مي

  و يا از شكل اوليه خارج نخواهد شد.زياد به قطعات وارد 
 

بند باشد و از  هاي مايع بايد كامالً آب بندي و حمل پليمر هاي مخصوص بسته ظرف 19-6-3- 5
نفوذ هر ماده خارجي و يا خروج محتواي آن جلوگيري كند. همچنين، اين ظروف بايد تحمل 

واسته و اتفاقي، دچار نشت و هاي اضافي را داشته باشند، تا درصورت وارد آمدن صدمات ناخ بار
  ريزش مواد درون آن نشود.

 

كه پليمر يا ماده پالستيك به نور و رطوبت يا حرارت حساس باشد، در  در صورتي 19-6-4- 5
بندي كامل  هاي مات و يا بسته هاي پالستيكي مات يا ظرف بندي و حمل، بايد از ورقه هنگام بسته

  استفاده شود.
 

و  "سمي"بندي و عالئم خطر و عبارت  هاي مناسب آن بسته يد در ظرفمواد سمي با 19-6-5- 5
بندي كرد و هنگام  روي آن ثبت گردد. آنها را بايد كامالً محكم و مطمئن بسته "بسيار سمي"يا 

 حمل بايد از وارد آمدن ضربه به بسته يا ظرف جلوگيري شود.
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ها و حتي  ي و خصوصيات پالستيكشيم  تواند روي تركيب، درصد، شرايط محيطي مي 19-6-6- 5
اثرگذار باشد، بنابراين در هنگام نگهداري اين مواد، بايد به عواملي مانند رطوبت  پذيري آنها  شكل

هاي  هاي مايع يا حلّال محيط، دماي محيط و تابش نور و صدمات مكانيكي توجه كرد. اغلب پليمر
ها بايد  ر دمايي زير نقطة اشتعال نگهداري و رزينها بايد د اند. حلّال آنها نسبت به دما بسيار حساس

شدگي آنها نشود، حفظ شوند. بنابراين، نگهداري مواد پليمري و پالستيكي  در دمايي كه موجب ژل
  ريزي و تدابير خاص دارد. ها در انبار كاري حساس است و نياز به برنامه و حلّال

 

انبار اين مواد، يا مواد وابسته، بايد حتماً   گيري نسبي مواد پليمري، با توجه به آتش 19-6-7- 5
  هاي اوليه باشد. نشاني و جعبة كمك مجهز به وسايل آتش

 

هاي ديگر و يا كف كاذب ساخته شده براي اين  ها بر روي ظرف در انبار پليمرها، ظرف 19-6-8- 5
عات پليمري، نبايد هاي حاوي مواد پليمري مايع و يا قط شوند. بنابراين، ظرف منظور، قرار داده مي

  روي زمين نهاده شوند.  مستقيماً
 

هاي حاوي مواد پليمري مايع كه بر روي هم قرار گرفته است نبايد چندان  تعداد ظرف 19-6-9- 5
  هاي زيرين شود. زياد باشد كه باعث سقوط آنها و يا نشت كردن طرف

 

جمله در نور، دما و رطوبت،  روي برچسب ظرف پليمرها بايد شرايط نگهداري آنها، از 19-6-10- 5
  درج شده باشد.
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  نانو مواد  20- 5
  

  تعريف  20-1- 5
نانومتر باشد، عنوان نانوماده اطالق  100به موادي كه اندازه ذرات آنها حداقل در يك بعد كمتر از 

شود كه برخي از مواد خواص جديدي گردد. ريزشدن ابعاد ذرات ماده تا ابعاد نانومتري سبب مي مي
شود كه سطح در معرض كسب كنند. همچنين افزايش قابل توجه سطح ويژه نانومواد سبب مي

  واكنش آنها به شدت افزايش يافته و سرعت و ميزان تاثيرگذاري آنها ارتقاء يابد. 
  
  بندي دسته  20-2- 5

  نانومواد بسته به نوع يا سطح ويژه طبقه بندي مي شوند.
  
  استانداردها  20-3- 5
  ها ويژگي 20-3-1- 5

هاي آنتي ها و پوششهايي همچون توليد كاشيدر كاربردهاي ساختماني از نانومواد استفاده
هاي ضد مه، فوالدهاي توانمند با هاي خودتميزشونده، روكشباكتريال و خودتميز شونده، شيشه

هاي هاي حرارتي و رطوبتي، پوششخواص مكانيكي بهبود يافته، مصالح ترميمي بتن، عايق
هاي روند كسب خواص بتن شده است. از برخي از نانومواد به كار رفته ضدخوردگي و تسريع دهنده

توان به نانو رس، نانو سيليس، نانو اكسيد تيتانيوم، نانو كربنات كلسيم و نانو در صنعت ساختمان مي
  هاي كربن اشاره نمود. لوله
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  هاي استاندارد آزمايش 20-3-2- 5
ي تدوين شده در اين زمينه و در صورت عدم مشخصات نانومواد بايد مطابق با استانداردهاي ملّ

  المللي معتبر باشد.وجود اين استانداردها با استانداردهاي بين
  
  هاي مرجع استاندارد 20-3-3- 5

ي در اين زمينه و در صورت الزم است در كاربرد و تعيين مشخصات نانومواد از استانداردهاي ملّ
  المللي استفاده گردد.عدم وجود اين استانداردها از استانداردهاي بين

  
  محيطي ايمني، بهداشت و مالحظات زيست  20-4- 5
بايستي احتياط الزم براي كاركرد با اين مواد  به دليل ريزي بسيار باالي مواد نانويي مي 20-4-1- 5

  رعايت شود.
  
  م كار با نانومواد پودري از ماسك مناسب و دستكش استفاده شود.در هنگا 20-4-2- 5
  
  در هنگام كار با نانومواد پخش در محيط مايع الزم است از دستكش استفاده گردد. 20-4-3- 5
  
در صورت وجود خطرات زيست محيطي نانوماده، توليدكننده موظف است آن را به  20-4-4- 5

  اطالع خريدار برساند.
  
  سازگاري  20-5- 5

  نانوماده استفاده شده بايستي سازگار با ساير مصالح مورداستفاده باشد. 
  
  
  



   نانو مواد  20- 5
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 بندي، حمل و نگهداري بسته  20-6- 5

هاي خشك و دور از رطوبت نگهداري شوند مگر نانومواد پودري الزم است در محيط 20-6-1- 5
  نسته باشد.رطوبت هوا را در نگهداري اين مواد موثر ندا آنكه توليدكننده صراحتاً

  
نانومواد نبايد در شرايط دمايي بسيار باال يا پايين نگهداري شوند مگر آنكه توليدكننده  20-6-2- 5

  صراحتا دماي هوا را در نگهداري اين مواد موثر ندانسته باشد.
  
بندي محصول توليدكننده موظف است تاريخ توليد و انقضاي نانومواد را بر روي بسته 20-6-3- 5

  د.درج نماي
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  : 1پيوست 
هاي ساختماني مصرفي در برخي  مشخصات مصالح و فرآورده
  هاي ساختماني سيستم

  
  يكامل ساختمان يها ستميس 1-1پ
  )LSFهاي سبك فوالدي سرد نورد شده ( سيستم ساختماني قاب  1-1-1پ

پيش ساخته فوالدي سبك، به صورت اجراي خشك و عمدتاً با استفاده از اتصاالت هاي  ساختمان
  شود. پيچي و به روش توليد صنعتي به كار گرفته مي

هاي سبك فوالدي سرد نورد شده به  مشخصات مصالح مورد استفاده در سيستم متشكل از قاب    
  شرح زير است:

 340-240متر و مقاومت تسليم  ميلي 5/2متر تا  ميلي 6/0ورق فوالدي گالوانيزه با ضخامتي بين     
و كرنش گسيختگي  08/1مگاپاسكال و داراي نسبت مقاومت گسيختگي به مقاومت تسليم بيش از 

بندي سيستم ساختماني  المللي براي ساخت قابدرصد مطابق استانداردهاي معتبر بين 10بيش از 
  هاي سبك فوالدي سرد نورد شده. قاب
اي فوالدي گالوانيزه سرد نورد شده بايد در تطابق با استانداردهاي  ات مقاطع غيرسازهمشخص    

 المللي باشد.معتبر بين

 اجزاي اتصال شامل پيچ خودكار، پيچ و مهره بايد مطابق استانداردهاي معتبر باشد.    
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  (3D) سيستم صفحات ساندويچي سه بعدي با بتن پاششي  2-1-1پ
ساخته با صفحات منفرد ساندويچي سقف و ديوار، شامل اليه مياني  هاي نيمه پيش ساختمان

با بتن مياني درجا از  3Dهاي با صفحات دو اليه ساندويچي  استايرن و بتن پاششي و ساختمان پلي
  هاي نوين ساختماني هستند. انواع سيستم

ملّي  سه بعدي بايد مطابق با استانداردهاي ساندويچي  مشخصات مصالح مورد استفاده در پانل    
  باشد.  7143ايران شماره 

ايران به شماره ملّي  شو) مطابق استاندارد استايرن منبسط شده از نوع كندسوز (خودخاموش پلي    
هاي ديواري و سقفي  كيلوگرم بر مترمكعب به عنوان هسته پانل 25 جرم مخصوصبا حداقل  8299

 1584ي ايران شماره استايرن به كار رفته در آن بايد با استاندارد ملّ پليهاي ورق باشد. ويژگي
 مطابقت داشته باشد.

متر براي ساخت شبكه مش جوش شده مورد استفاده در  ميلي 5/3مفتول فوالدي با قطر حداقل     
مگاپاسكال و حداقل مقاومت  385هاي ديواري و سقفي بايد داري حداقل مقاومت تسليم پانل

  باشد.  7143ايران به شماره ملّي مگاپاسكال مطابق استاندارد  485ششي ك
هاي جوش شده در اعضاي خرپايي،  مشخصات مفتول شبكهملّي تا زمان تدوين استاندارد     

هاي  هاي فوالدي و جوش اعضاي خرپايي و مشخصات مكانيكي مفتول مشخصات شبكه مش مفتول
المللي مشخص شده در استاندارد يد مطابق با استانداردهاي بينفوالدي به كار رفته در شبكه مش با

 باشد. 7143ايران به شماره ملّي 

مشخصات بتن پاششي بايد مطابق الزامات فصل مربوطه در اين مبحث و استانداردهاي معتبر     
 سقفي هاي ديواري و مگاپاسكال براي اجرا در دو طرف پانل 18المللي با حداقل مقاومت فشاري بين

 باشد. 7143 ايران شمارهملّي مطابق استاندارد 

 

  اي هاي سازه سيستم 2-1پ
 (TSF)تونلي   سازه هاي بتن مسلح ديوار باربر با شيوه قالب 1-2-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  . مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلها و سقف مگاپاسكال براي اجراي ديوارها 20
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ملّي  ساختمان ايران و استانداردهايملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.

مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     
آج درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340
خصات اين ميلگردهاي . مشها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 
 

  هاي بتني سقف و ديوار با قالب يكپارچه سازه 2-2-1پ
كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه

دهنده آن  ات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل. مشخصها و سقف مگاپاسكال براي اجراي ديوارها 20
 ساختمان ايران و استانداردهايملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 

  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     

درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 
مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 

. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 

  
  هاي آلومينيومي هاي بتن مسلح با قالب ساختمان 3-2-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  . مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلها و سقف مگاپاسكال براي اجراي ديوارها 20

 ساختمان ايران و استانداردهايملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
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مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     
درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 
. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 
  
  هاي بتن مسلح با استفاده از ميز پرنده ساختمان 4-2-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  . مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلها و سقف مگاپاسكال براي اجراي ديوارها 20

 ساختمان ايران و استانداردهايملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     
درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600ومت كششي نهايي حدود مقا
مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 

. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بق استاندارد فوالدي بايد مطا

  
 )ICF( هاي بتن مسلح ديوار باربر با قالب عايق ماندگار ساختمان 5-2-1پ

ايران به شماره ملّي شو) مطابق استاندارد  استايرن منبسط شده از نوع كندسوز (خودخاموش پلي
. ورق قالب عايق ماندگاركيلوگرم بر مترمكعب براي ساخت  25 جرم مخصوصبا حداقل  8299

استايرن منبسط شده بايد داراي مقاومت الزم در مقابل بارهاي حين اجرا و مطابق استاندارد  پلي
  باشد. 1584ايران شماره ملّي 
كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه    

 150تا  100. اسالمپ بتن بايد بين ماندگار يها قالبدر داخل  مگاپاسكال براي اجرا 20فشاري 
دهنده آن بايد مطابق با فصل  متر در نظر گرفته شود. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل ميلي
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اشاره شده در ملّي ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  آنها باشد.

مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج دهاي فوالدي از نوع آجدار استفاده از ميلگر    
آج درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 600مقاومت كششي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340
. مشخصات اين ماندگار يها داخل قالبدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي ميلگردهاي فوالدي بايد مطابق استاندارد 
ها در طرفين ديوار بسته به نوع رابط  هاي اتصالي قالب رابط مشخصات مصالح مورد استفاده براي    
پروپيلن يا رابط فوالدي گالوانيزه يا انواع ديگر بايد مطابق مشخصات استانداردهاي معتبر باشد.  پلي

 همچنين ضوابط الزم در برابر حريق را دارا باشند.

  
  و بتن 3Dساندويچي هاي بتن مسلح ديوار باربر با صفحات دو اليه  ساختمان 6-2-1پ

 مياني درجا                

ايران به شماره ملّي شو) مطابق استاندارد  استايرن منبسط شده از نوع كندسوز (خودخاموش پلي
  هاي ديواري. كيلوگرم بر مترمكعب در دو طرف پانل 25 جرم مخصوصبا حداقل  8299

متر براي ساخت شبكه مش جوش شده مورد استفاده در  ميلي 5/3مفتول فوالدي با قطر حداقل     
 مگاپاسكال 485مگاپاسكال و حداقل مقاومت كششي  385هاي ديواري و حداقل مقاومت تسليم  پانل

  .7143ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد 
المللي باشد. الزم است حداقل ي معتبر بينبتن پاششي مطابق ضوابط اين مبحث و استانداردها    

ايران ملّي مطابق استاندارد هاي ديواري  مگاپاسكال براي اجرا در دو طرف پانل 18مقاومت فشاري 
  تامين شود. 7143به شماره 

و حداقل مقاومت  كيلوگرم بر مترمكعب 2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه    
دهنده  ديوارها. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلدر داخل  براي اجرامگاپاسكال  20فشاري 

 ساختمان ايران و استانداردهايملّي آن بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
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مگاپاسكال،  400دود با مقاومت تسليم ح 400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     
درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 
اي . مشخصات اين ميلگردهداخل ديوارهادرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره  ملّيفوالدي بايد مطابق استاندارد 
  
  ساخته پيش هاي نيمه هاي بتن مسلح متشكل از ديوار باربر دواليه و سقف ساختمان 7- 2- 1پ

 با بتن درجا                

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود جرم مخصوص اي معمولي با  بتن سازه
دهنده  . مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلها مورد استفاده در ديوارها و سقفمگاپاسكال  20

 ي ساختمان ايران و استانداردهايآن بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات ملّ
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     

درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 
مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 

. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 

  
  مسلح  برشي بتن هايديوار ساخته به همراه پيش مسلح  هاي بتن سيستم با قاب  8-2-1پ

 درجا                

 20كيلوگرم بر مكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  . مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيلها مورد استفاده در ديوارها و سقفمگاپاسكال 

ملّي  ساختمان ايران و استانداردهايملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.
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مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     
درصد و يا نوع آجدار  14ي حدود مگاپاسكال و كرنش گسيختگ 600مقاومت كششي نهايي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 
. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 
  
  متوسط به روش  پذيري ساخته با شكل مسلح پيش سيستم ديوارهاي برشي بتن  9-2-1پ

 اجراي تيلت آپ                 

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشار  2400حدود جرم مخصوص اي معمولي با  بتن سازه
دهنده  زاي تشكيل. مشخصات اين نوع بتن و اجها مورد استفاده در ديوارها و سقفمگاپاسكال  20

 ساختمان ايران و استانداردهايملّي آن بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار     

درصد و يا نوع آجدار  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 
مگاپاسكال و  500مقاومت كششي نهايي حدود   مگاپاسكال 340با مقاومت تسليم حدود  340آج 

. مشخصات اين ميلگردهاي ها ديوارها و سقفدرصد براي آرماتوربندي  17كرنش گسيختگي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي فوالدي بايد مطابق استاندارد 

  
  هاي قاب خمشي نوين سيستم  3-1پ
 )RCSفوالدي ( -سيستم قاب خمشي مختلط بتني 1 -3-1پ

 2 × 105 قطعات مورد استفاده در ساخت قسمت فوالدي قاب از فوالد ساختماني با مدول االستيسيته
مگاپاسكال،  235-225با مقاومت تسليم  ST 37و عموماً دو نوع  3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون 

با  ST 52درصد و نوع  25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  470-340مقاومت كششي 
مگاپاسكال و كرنش گسيختگي  630- 490مگاپاسكال، مقاومت كششي  355-345مقاومت تسليم 

  .1600ايران به شماره ملّي ستاندارد درصد مطابق ا 21حدود 
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كيلوگرم بر مترمكعب و  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  از بتن سازهقسمت بتني قاب     
دهنده آن بايد  مگاپاسكال. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 25حداقل مقاومت فشاري 

ختمان ايران و استانداردهاي ساملّي مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
 400از نوع آجدار آج اشاره شده در آنها باشد. در قسمت بتني، استفاده از ميلگردهاي فوالدي ملّي 

مگاپاسكال و كرنش  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  400با مقاومت تسليم حدود 
مگاپاسكال، مقاومت  340ود با مقاومت تسليم حد 340نوع آجدار آج درصد يا 14گسيختگي حدود 

 درصد براي آرماتوربندي. 17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500كششي نهايي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد

  
 ConXLسيستم قاب خمشي با اتصاالت  2 -3-1پ

 2 × 105 قاب خمشي از فوالد ساختماني با مدول االستيسيتهقطعات فوالدي مورد استفاده در ساخت 
مگاپاسكال،  235-225با مقاومت تسليم  ST 37و عموماً دو نوع  3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون 

با  ST 52درصد و نوع  25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  470-340مقاومت كششي 
مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  630-490مگاپاسكال، مقاومت كششي  355-345تسليم 

  .1600ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد درصد  21
  
 آرمه درجا بتني به همراه ديوار برشي بتن - هاي ساده مركب فوالدي سيستم با قاب  3- 3- 1پ

مگاپاسكال و داراي نسبت مقاومت گسيختگي  340- 240استفاده از ورق فوالدي با مقاومت تسليم 
هاي فوالدي  درصد در ساخت لوله 10و كرنش گسيختگي بيش از  08/1به مقاومت تسليم بيش از 

  .1600ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد ستون 
كيلوگرم بر  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  از بتن سازه سيستمقسمت بتني     

دهنده  مگاپاسكال. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري 
ساختمان ايران و ملّي آن بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 

د. در قسمت بتني، استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع اشاره شده در آنها باشملّي استانداردهاي 
 600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  400با مقاومت تسليم حدود  400آجدار آج 
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با مقاومت تسليم حدود  340آجدار آج درصد يا نوع  14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 
 17ال و كرنش گسيختگي حدود مگاپاسك 500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340

ايران به ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد درصد براي آرماتوربندي.
  باشد. 3132شماره 

  
 ساخته به همراه مهاربند همگراي فوالدي سيستم قاب ساده بتن مسلح پيش  4-3-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  از بتن سازه سيستمقسمت بتني 
دهنده آن بايد مطابق  مگاپاسكال. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20حداقل مقاومت فشاري 

اشاره ملّي ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
با مقاومت  400آجدار آج هاي فوالدي از نوع شده در آنها باشد. در قسمت بتني، استفاده از ميلگرد

مگاپاسكال و كرنش گسيختگي  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  400تسليم حدود 
مگاپاسكال، مقاومت كششي  340با مقاومت تسليم حدود  340آجدار آج درصد يا نوع  14حدود 

مشخصات اين  ي آرماتوربندي.درصد برا 17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500نهايي حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يميلگردهاي فوالد

و 3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون  2 × 105 بادبند از فوالد ساختماني با مدول االستيسيته    
 470-340مگاپاسكال، مقاومت كششي  235-225با مقاومت تسليم  ST 37عموماً دو نوع 

مگاپاسكال،  355-345با تسليم  ST 52درصد و نوع 25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 
ملّي مطابق استاندارد درصد  21مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  630-490مقاومت كششي 
  .1600ايران به شماره 

  
 اي ساخته با اتصاالت پيچ و مهره الدي پيشسيستم اسكلت فو  5-3-1پ

 STو عموماً دو نوع  3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون  2 × 105 فوالد ساختماني با مدول االستيسيته

مگاپاسكال و كرنش  470- 340مگاپاسكال، مقاومت كششي  235- 225با مقاومت تسليم  37
مگاپاسكال، مقاومت كششي  355- 345با مقاومت تسليم  ST 52درصد و نوع 25گسيختگي حدود 

ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد درصد  21مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  630- 490
1600.  
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 خمشي يك طبقه با مقاطع سبك فوالدي سرد نورد شده سيستم قاب  6-3-1پ

داراي نسبت مقاومت گسيختگي  مگاپاسكال و 340-240ورق فوالدي گالوانيزه با مقاومت تسليم 
هاي معتبر مطابق استاندارددرصد 10و كرنش گسيختگي بيش از 08/1به مقاومت تسليم بيش از 

  المللي.بين
  
  هاسقف  4-1پ
 بتني با عرشه فلزي -سقف مركب فوالدي 1-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن بايد  مگاپاسكال مورد استفاده در سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20

ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
 240با مقاومت تسليم حدود  240اي فوالدي افت و حرارت عموماً از نوع ساده س ميلگرده    

درصد و يا 21مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  360مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 
 600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  400با مقاومت تسليم حدود  400آج نوع آجدار 

با مقاومت تسليم حدود  340آج درصد و يا نوع آجدار 14حدود  مگاپاسكال و كرنش گسيختگي
مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340
  باشد. 3132ايران به شماره مّلي درصد. مشخصات اين ميلگردهاي فوالدي بايد مطابق استاندارد 17
و 3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون  2 × 105 االستيسيته تير فوالدي از فوالد ساختماني با مدول    

 470-340مگاپاسكال، مقاومت كششي  235-225با مقاومت تسليم  ST 37عموماً دو نوع 
مگاپاسكال،  355-345با تسليم  ST 52درصد و نوع 25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 

ملّي مطابق استاندارد صد در 21مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  630-490مقاومت كششي 
  .1600ايران به شماره 

مگاپاسكال و داراي نسبت  340-240عرشه فوالدي از ورق فوالدي گالوانيزه با مقاومت تسليم     
درصد مطابق 10و كرنش گسيختگي بيش از  08/1مقاومت گسيختگي به مقاومت تسليم بيش از 

  المللي.استانداردهاي معتبر بين
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 هاي فوالدي با جان باز در تركيب با بتن متشكل از تيرچهسقف   2-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن بايد  مگاپاسكال مورد استفاده در سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20

ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي هم مقررات مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث ن
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي 
 240با مقاومت تسليم حدود  240ميلگردهاي فوالدي افت و حرارت عموماً از نوع ساده س     

درصد و يا 21مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  360مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 
 600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  400با مقاومت تسليم حدود  400آج نوع آجدار 

با مقاومت تسليم حدود  340آج درصد و يا نوع آجدار 14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 
مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد  درصد. مشخصات اين ميلگردهاي فوالدي بايد17
 ورق پايين و پروفيل گرم نورد شده باالي تيرچه از جنس فوالد ساختماني با مدول االستيسيته    

 235-225با مقاومت تسليم  ST 37و عموماً دو نوع 3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون  2 × 105
 STدرصد و نوع 25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  470-340مگاپاسكال، مقاومت كششي 

مگاپاسكال و كرنش گسيختگي  630-490مگاپاسكال، مقاومت كششي  355-345با تسليم  52
رچه . ميلگردهاي فوالدي جان تي1600ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد درصد  21حدود 

 500مگاپاسكال، مقاومت كششي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آجدار آج عموماً از نوع 
بايد مطابق  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد درصد.17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي استاندارد 
  
  مكعب مستطيلي  وخالي ماندگارهاي ت مسلح با استفاده از بلوك سقف مجوف بتن 3- 4- 1پ

               )UBOOT(  
كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه

دهنده  مگاپاسكال مورد استفاده در اجراي سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20فشاري
  اشاره شده در آن باشد.ملّي ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي آن بايد مطابق مبحث نهم مقررات 
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 400با مقاومت تسليم حدود  400آج ميلگردهاي فوالدي طولي سقف عموماً از نوع آجدار     
 درصد.14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي اندارد بايد مطابق است يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد
با مقاومت تسليم  340نوع آجدار آج ميلگردهاي فوالدي عرضي سقف در صورت نياز عموماً از     

مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي د بايد مطابق استاندار يمشخصات اين ميلگردهاي فوالددرصد. 17

  پروپيلن مورد استفاده در سقف. هاي توخالي ماندگار از جنس پلي قالب
  
 كروي هاي توخالي ماندگار مسلح با استفاده از بلوك سقف مجوف بتن  4-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده  مگاپاسكال مورد استفاده در اجراي سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20فشاري

ساختمان ايران و ملّي آن بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي استانداردهاي 

 400با مقاومت تسليم حدود  400آج لگردهاي فوالدي طولي سقف عموماً از نوع آجدار مي    
 درصد.14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد
با مقاومت تسليم  340نوع آجدار آج ي سقف در صورت نياز عموماً از ميلگردهاي فوالدي عرض    

مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالددرصد. 17

  پروپيلن مورد استفاده در سقف. س پليهاي توخالي ماندگار از جن قالب
  
 كشيده تنيده از نوع پس سقف بتني پيش  5-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  مگاپاسكال مورد استفاده در سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 30فشاري

ساختمان ايران و ملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي استانداردهاي 
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مگاپاسكال مطابق مبحث نهم مقررات  2200-1200كابل فوالدي با مقاومت گسيختگي بين     
  ساختمان باشد.ملّي 

  
 )Hollow Coreهالوكور ( ساخته هاي مجوف پيش سقف 6-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  مگاپاسكال مورد استفاده در سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20فشاري

ساختمان ايران و ملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي استانداردهاي 

 400با مقاومت تسليم حدود  400آج ميلگردهاي فوالدي طولي سقف عموماً از نوع آجدار     
 درصد. 14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد
با مقاومت تسليم حدود  340نوع آجدار آج ميلگردهاي فوالدي عرضي سقف در صورت نياز عموماً از     

درصد.  17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود   500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي يد مطابق استاندارد با يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد

- 1200تنيده نمودن سقف، استفاده از كابل فوالدي با مقاومت گسيختگي بين  در صورت پيش    
اي مورد  ساختمان باشد. همچنين بتن سازهملّي مگاپاسكال مطابق مبحث نهم مقررات  2200

 30گرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري كيلو 2400حدود  جرم مخصوصاستفاده بايد داراي 
دهنده آن بايد مطابق مبحث نهم مقررات  مگاپاسكال باشد. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل

  اشاره شده در آن باشد.ملّي ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي 
  
 )Double Teeساخته دابل تي ( هاي پيش سقف 7-4-1پ

كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت  2400حدود  جرم مخصوصاي معمولي با  بتن سازه
دهنده آن  مگاپاسكال مورد استفاده در سقف. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل 20فشاري

ساختمان ايران و ملّي بايد مطابق با فصل مربوطه در اين مبحث و مبحث نهم مقررات 
  اشاره شده در آنها باشد.ملّي استانداردهاي 
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 400با مقاومت تسليم حدود  400آج ميلگردهاي فوالدي طولي سقف عموماً از نوع آجدار     
 درصد.14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد
با مقاومت تسليم  340نوع آجدار آج عرضي سقف در صورت نياز عموماً از ميلگردهاي فوالدي     

مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340حدود 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالددرصد. 17
- 1200ن سقف، استفاده از كابل فوالدي با مقاومت گسيختگي بين تنيده نمود در صورت پيش    

اي مورد  ساختمان باشد. همچنين بتن سازهملّي مگاپاسكال مطابق مبحث نهم مقررات  2200
 30كيلوگرم بر مترمكعب و حداقل مقاومت فشاري  2400حدود  جرم مخصوصاستفاده بايد داراي 

دهنده آن بايد مطابق مبحث نهم مقررات  مگاپاسكال باشد. مشخصات اين نوع بتن و اجزاي تشكيل
  اشاره شده در آن باشد.ملّي ساختمان ايران و استانداردهاي ملّي 

  
  ديوارهاي غير باربر  5-1پ
 )NAACبك هوادار اتوكالو نشده (هاي ديواري بتني س بلوك  1-5-1پ

مصالح الزم شامل آب، سيمان، ماسه ريزدانه، بتني سبك هوادار اتوكالو نشده  هاي در توليد بلوك
  باشد. كننده مي هاي پايدار گچ، پودر آلومينيوم و افزودني

ملّي  8595ها كه مطابق با استاندارد شماره  خشك ظاهري اين نوع بلوك جرم مخصوصحداكثر     
شود. حداقل مقاومت فشاري الزم  محدود مي كيلوگرم بر مترمكعب 1000شود، به  ايران تعيين مي

و مگاپاسكال  2 شود، ايران تعيين ميملّي  8596براي اين نوع بلوك كه مطابق با استاندارد شماره 
  باشد.  ميمگاپاسكال  5/2 حداقل ميانگين مقاومت فشاري الزم،

  
 3Dساخته صفحات ساندويچي  رباربر نيمه پيشديوارهاي غي 2-5-1پ

ايران به شماره ملّي شو) مطابق استاندارد  استايرن منبسط شده از نوع كندسوز (خودخاموش پلي
  هاي ديواري. كيلوگرم بر مترمكعب به عنوان هسته پانل 25 جرم مخصوصبا حداقل  8299
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شبكه مش جوش شده مورد استفاده در متر براي ساخت  ميلي 5/3مفتول فوالدي با قطر حداقل     
 485 مگاپاسكال و حداقل مقاومت كششي  385هاي ديواري و حداقل مقاومت تسليم پانل

  .7143ايران به شماره ملّي مگاپاسكال مطابق استاندارد 
مگاپاسكال  18بتن پاششي مطابق استانداردهاي معتبر بين المللي با حداقل مقاومت فشاري     

  .7143ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد هاي ديواري  براي اجرا در دو طرف پانل
 

 )LSF )Dry Wallديوارهاي غير باربر سبك   3-5-1پ

 340-240متر و مقاومت تسليم  ميلي 5/2متر تا  ميلي 6/0ورق فوالدي گالوانيزه با ضخامتي بين 
و كرنش گسيختگي 08/1مگاپاسكال و داراي نسبت مقاومت گسيختگي به مقاومت تسليم بيش از 

  .LSFبندي سيستم  هاي معتبر بين المللي براي ساخت قابمطابق استاندارددرصد 10بيش از 
در  8116به شماره  رانياملّي به عنوان عايق صوت و حرارت مطابق استاندارد  يمعدن ياه پشم    

  .هاداخل جداره
  
  ساير مصالح ساختماني  6-1پ
 نماي مدوالر سراميكي  1 -6-1پ

 قيدستگاه اكستروژن و از طر لهيوسه است از جنس خاك رس كه ب يا بهيمدوالر پرسالن، كت ينما
 نيشود. ا يم ديتول اديز اريبس يباال و فشردگ اريبس يپرسالن در دما يبند پخت خاك رس با دانه

و  300×300بزرگ (با ابعاد حداقل  آزاد و در قطعات نسبتاً يرنگ فيمختلف با ط يها نما، در رنگ
 يمحصول در فضاها نيشود. كاربرد ايساخته م ي) و به صورت توخالمتر يليم 600×1200 حداكثر

 يداخل يدكورها ايعنوان كف پله و ه ب نيكف ساختمان و همچن اغلب در نما و و يو خارج يداخل
  باشد.يم

 3هاي سراميكي اكسترودي با جذب آب كمتر يا مساوي  نماي مدوالر سراميكي در زمره كاشي    
ملّي مطابق با استاندارد  يكيسرام يها يضوابط مرتبط با گروه كاش هيكل تيرعاگيرد.  درصد قرار مي

  است. يالزام 25به شماره  رانيا
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 عايق حرارتي االستومري سلول بسته 2-6-1پ

  المللي باشد.بايد مطابق استانداردهاي معتبر بين ياالستومر يحرارت قيعا مشخصات
  
 صفحات كامپوزيت چوب پالست 3-6-1پ

كه از پودر و يا الياف  يچوب پالست محصولي است با سابقه توليد طوالني در سطح جهانكامپوزيت 
چوب، مواد افزودني و يك پليمر ترموپالستيك تهيه شده، خواص خوب چوب و مواد پليمري را 

محصول به عنوان پوشش داخلي ديوارها، سقف و  ني. ااي در صنعت دارد كاربرد گسترده داشته و
اين محصول  انيكيخواص فيزيكي و مك .استفاده استقابل كف ساختمان و همچنين قرنيز ديوارها 

در نصب صفحات كامپوزيت چوب پالست، اجراي المللي باشد. استانداردهاي معتبر بين بايد مطابق
  زيرسازي مناسب الزامي است.

  
 شبكه آرماتور با نقطه جوش مقاومتي به روش ماشيني 4-6-1پ

مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آجدار آج ميلگردهاي فوالدي طولي عموماً از نوع 
مشخصات اين  درصد.14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يميلگردهاي فوالد
 340با مقاومت تسليم حدود  340آجدار آج ميلگردهاي فوالدي عرضي عموماً از نوع     

 درصد.17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500كششي نهايي حدود مگاپاسكال، مقاومت 
  باشد. 3132ايران به شماره ملّي بايد مطابق استاندارد  يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد

  
 خرپاي فلزي تيرچه با نقطه جوش مقاومتي به روش ماشيني  5-6-1پ

  اختماني با مدول االستيسيتهورق پايين و پروفيل گرم نورد شده باالي تيرچه از جنس فوالد س
 235-225با مقاومت تسليم  ST 37و عموماً دو نوع  3/0مگاپاسكال و ضريب پوآسون  2 × 105 

 STدرصد و نوع 25مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  470-340مگاپاسكال، مقاومت كششي 

كرنش  مگاپاسكال و 630-490مگاپاسكال، مقاومت كششي  355-345با مقاومت تسليم  52
  .1600ايران به شماره ملّي مطابق استاندارد  درصد21گسيختگي حدود 
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 340با مقاومت تسليم حدود  340آجدار آج ميلگردهاي فوالدي جان تيرچه عموماً از نوع     
 درصد.17مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره ملّي ايد مطابق استاندارد ب يمشخصات اين ميلگردهاي فوالد
  
 آرماتور بندي (بند زني) اتوماتيك 6-6-1پ

مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج استفاده از ميلگردهاي فوالدي از نوع آجدار 
درصد و يا نوع آجدار 14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود 340با مقاومت تسليم حدود  340آج 
ملّي درصد. مشخصات اين ميلگردهاي فوالدي بايد مطابق استاندارد 17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره 
  
  جوشكاري سر به سر ميلگرد با گاز استيلن و فشار 7-6-1پ

مگاپاسكال،  400با مقاومت تسليم حدود  400آج دهاي فوالدي از نوع آجدار استفاده از ميلگر
درصد و يا نوع آجدار 14مگاپاسكال و كرنش گسيختگي حدود  600مقاومت كششي نهايي حدود 

مگاپاسكال و  500مگاپاسكال، مقاومت كششي نهايي حدود  340با مقاومت تسليم حدود  340آج 
ملّي شخصات اين ميلگردهاي فوالدي بايد مطابق استاندارد درصد. م17كرنش گسيختگي حدود 

  باشد. 3132ايران به شماره 
  براي حرارت دادن ميلگردها و ذوب كردن آنها. گاز استيلن
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  :2پيوست 
  استانداردهاي مرجع

  
ساختمان ارائه ملّي هاي مبحث پنجم مقررات در اين بخش استانداردهاي مرجع فصل  1- 2پ

هاي جديدي از استاندارد به گرديده است. در مدت اعتبار اين مبحث، چنانچه استانداردها يا ويرايش
  مبحث خواهد شد.تصويب برسد، جانشين استانداردها و معيارهاي مشابه در اين 

  
  : آجر2- 5استانداردهاي مرجع فصل   2- 2پ
  "هاي آزمونها و روشويژگي - آجر رسي "، 7ي ايران شماره استاندارد ملّ - 
ها و  ويژگي - خاك رس جهت ساخت آجر رسي  -  خاك"، 1162ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون روش
 سوراخهاي با غيرباربر سبك رسي آجرهاي - ساختماني  حمصال": 7122شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاويژگي -  افقي سوراخهاي با غيرباربر سبك رسي آجري پنلهاي افقي و
هاي  آجرهاي رسي سبك غير باربر با سوراخ - مصالح ساختماني"، 7134ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

هاي ي و آجرهاي رسي سبك با سوراخهاي افقهاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ، پنلافقي
   "روش آزمون - قائم 

  "هاويژگي -  آجر ضداسيد"، 14498ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي -  آجر مجوف از ماسه سنگ"، 14500ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  "هاويژگي - آجر مارني "، 14507ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - آجر نماي بتني "، 16211ايران، شماره ي لّماستاندارد  - 
  
  هاي سفالي توخالي : بلوك3- 5استانداردهاي مرجع فصل   3- 2پ
  - هاي تيرچه بلوك مصرف در سقف هاي سقفي موردبلوك"، 2909- 2ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمونها و روشويژگي
هاي سفالي ديواري باربر و غيرباربر با بلوك - مصالح ساختماني"، 7121ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي -  هاي قائمسوراخ
هاي  آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخ - مصالح ساختماني"، 7122ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي - هاي افقي هاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ افقي و پنل
هاي  آجرهاي رسي سبك غير باربر با سوراخ - مصالح ساختماني "، 7134ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

هاي هاي افقي و آجرهاي رسي سبك با سوراخهاي آجري رسي سبك غيرباربر با سوراخ، پنلافقي
   "روش آزمون - قائم 

  
  : كاشي سراميكي 4- 5استانداردهاي مرجع فصل   4- 2پ
  ها و ويژگي - طبقه بندي  - تعاريف  - هاي سراميكي كاشي"، 25ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاگذارينشانه
  "هاي كاشي ضد اسيدويژگي"، 3051شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
   "ها بندي كاشي گذاري، رده ها، عالمت تعاريف، ويژگي"، 3992ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "عيين جذب آب كاشيت"، 3994ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
روش آزمون تعيين مقاومت سطح كاشي در برابر خراشيدگي بر "، 3996ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "اساس جدول سختي موهس
  "هاي بدون لعابكاشي - تعيين سايش عمق "، 3997ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها خطي كاشي تعيين انبساط حرارتي"، 3998ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي بدون لعاب كاشي - تعيين مقاومت شيميايي "، 4001ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  "دار هاي لعاب كاشي - تعيين مقاومت شيميايي "، 4002ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي  و جداول بازرسي كاشي از طريق نمونه  هاي نمونه روش"، 4006ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "خاص (انفرادي)
برداري و جداول بازرسي كاشي از طريق  هاي نمونه روش"، 4007ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "منظور تعيين درصد عيوب هاي متغير به نمونه
  "هاي موزاييكي گروهي هاي كاشي ويژگي"، 4289ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
   "پذيري روش آزمون مقاومت دربرابر لكه - ها  يكاش"، 6200شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
هاي ها و روش ويژگي - بندي انواع كاشي  كارتن جهت بسته "، 6272شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
روش آزمون  -  تعيين مقاومت قطعات لعابي در برابر ضربه"، 6825ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "تپانچه
كاهش وزن بعد از  - ها در برابر سايش تعيين مقاومت لعاب"، 6826ن شماره  ايراي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - سايش سطحي 
تعيين ابعاد و كيفيت سطح  - 2قسمت - هاي سراميكيكاشي"، 9169 - 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون  - 
تعيين مدول  - هارمقسمت چ - هاي سراميكيكاشي"، 9169- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "و نيروي شكست گسيختگي (مقاومت خمشي)
تعيين  - قسمت پنجم - روش آزمون  - هاي سراميكيكاشي"، 9169- 5ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "مقاومت در برابرضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي
مقاومت سايش  تعيين - 7قسمت  - هاي سراميكيكاشي"، 9169- 7ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - هاي لعاب دار سطحي كاشي
تعيين مقاومت در برابر  -  قسمت نهم - هاي سراميكيكاشي"، 9169 - 9ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "شوك حرارتي
تعيين انبساط رطوبتي  - 10قسمت   - هاي سراميكيكاشي"، 9169 - 10ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون  - 
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تعيين مقاومت در  -  قسمت يازدهم - هاي سراميكيكاشي"، 9169 - 11ايران شماره ي ملّستاندارد ا - 
  "هاي لعابداركاشي رطوبتي (اتوكالو) - برابر انبساط حرارتي

تعيين مقاومت در  - قسمت دوازدهم - هاي سراميكيكاشي"، 9169 - 12ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "زدگيبرابر يخ

تعيين ميزان سرب و  - 15قسمت  - هاي سراميكيكاشي"، 9169- 15ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون  - كادميوم آزاد شده از كاشي لعابدار 

قسمت سوم:  - ها  ها و چسب مالت - هاي سراميكي  كاشي"، 10760 - 3ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 
  "هاهاي مالتاصطالحات، تعاريف و ويژگي

قسمت چهارم:  - ها  ها و چسب مالت - هاي سراميكي  كاشي"، 10760- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمون روش

تعيين مقاومت در برابر خوردگي  - هاي لعابي پوشش"، 12739- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدها در دماي اتاق - قسمت اول  - شيميايي 

هاي هاي پيشرفته، سراميكهاي ظريف (سراميكسراميك"، 14243ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي آبي به وسيله تخريب متيل تعيين فعاليت نور تحريكي سطوح در محيط - صنعتي پيشرفته) 

  "روش آزمون - بلو 
  "هاويژگي - اي هاي شيشهكاشي"، 14496ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - هاي سراميكي ضد باكتري (خودتميزشونده) كاشي"، 14499ايران، شماره ملّي ندارد استا - 
 - هاي موردمصرف در معرق كاري كاشي - هاي تزئيني كاشي"، 14501ي ايران، شماره استاندارد ملّ - 

  "هاويژگي
  "گذاريانهبندي و نشبسته - هاي سراميكي كاشي"، 14508ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي ها و روشويژگي - وسايل بهداشتي سراميكي قابل نصب "، 14722ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
  "هاويژگي - كاشي بتني بام "، 16408ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  : سنگ ساختماني5- 5استانداردهاي مرجع فصل   5- 2پ
محلول سولفات سديم يا  سالمت سنگدانه با استفاده از - سنگدانه"، 449ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

 "روش آزمون - منيزيم

هاي تعيين تاب گسيختگي، فشاري و خمشي مصالح  روش"، 617ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "سنگي

هاي طبيعي براي برش به منظور استفاده در نما،  هاي سنگ بلوك"، 618ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "تزئينات كف و

 "روش تعيين تاب فشاري مصالح سنگي"، 665ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

هاي آزمون روش - سنگ گچ، گچ استريش و بتن گچي  -  گچ": 5029شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "شيميايي

 "ها ويژگي - گرانيت  - هاي ساختماني سنگ"، 5694ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "ها ويژگي - سنگ آهك -  هاي ساختمانيسنگ": 5695ايران شماره ي ملّدارد استان - 

 "ها ويژگي - مرمريت   - هاي ساختمانيسنگ"، 5696ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

روش  - تعيين ضريب گسيختگي  -  هاي ساختماني سنگ"، 5697ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "آزمون

 "روش آزمون - تعيين مقاومت فشاري  - هاي ساختماني  سنگ"، 5698 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

 - جرم مخصوص تعيين جذب آب و  - هاي ساختماني  سنگ"، 5699ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون

تعيين مقاومت سايش در اثر رفت و  - هاي ساختماني  سنگ"، 5700ايران  شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون - آمد 

 "نامه واژه - هاي ساختماني سنگ"، 8228ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "روش آزمون - تعيين مقاومت خمشي  - هاي ساختماني سنگ"، 8229ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

تعيين مقاومت سايش در اثر رفت و آمد  - هاي ساختماني سنگ"، 8230ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون - ستگاه سايش تيبر با استفاده از د - 

  "ها ويژگي - بتني براي كاربردهاي معماري (بتن سنگ)   سنگ"، 12038ايران شماره ي مّلاستاندارد  - 
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 - سنگ ساختماني كارشده  -  هاي سنگ طبيعيفرآورده"، 12059ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "الزامات

  "هاويژگي - تراورتن  - ساختماني هايسنگ"، 13247ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
روش  - تعيين جذب آب  - سنگ لوح  - هاي ساختماني سنگ"، 14212ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
  "هاويژگي - سنگ ساختماني كوارتزي "، 14213ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - ن سرپانتي - هاي ساختماني سنگ"، 14214ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
مقاومت در برابر هوازدگي  - سنگ لوح  - هاي ساختماني سنگ"، 14215ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون –
  "هاويژگي - سنگ لوح  - هاي ساختماني سنگ"، 14216ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
مشي سنگ لوح (بار آزمون خ - هاي ساختماني سنگ"، 14217ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - شكست، ضريب گسيختگي، ضريب كشساني) 
  "هاويژگي - سنگ لوح براي سقف سازي  - هاي ساختمانيسنگ"، 14218ايران شماره ملّي استاندارد  - 
  
  ها : سنگدانه6- 5استانداردهاي مرجع فصل   6- 2پ
   "ها ويژگي - هاي بتن  سنگدانه" ،302شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
ميكرون  75كه از الك  سنگدانهمقدار موادي از تعيين روش " ،446 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "گذرد مي
دانه با  روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشت" ،448 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

   "آنجلس استفاده از ماشين لس
انه، سالمت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سديم يا سنگد "،449ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - منيزيم 
  "ها و اصطالحاتواژه - هاي آزمون و آزمون الك كردن الك": 1598شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي ريز و درشت توسط الك بندي سنگدانه روش آزمون دانه"، 4977 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
    "هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه روش آزمون كلوخه" ،4978 شماره ايراني ملّتاندارد اس - 
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   "هاي ريز براي بتن هاي آلي سنگدانه روش آزمون ناخالصي": 4979 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
جرم نسبي (جرم مخصوص ، جرم مخصوصتعيين  - سنگدانه "، 4980ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون روش - ) و جذب آب سنگدانه ريز مخصوص
انبوهي (وزن واحد) و جرم مخصوص تعيين  - سنگدانه "، 4981ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - فضاهاي خالي در سنگدانه 
جرم نسبي (جرم مخصوص ، جرم مخصوصتعيين  - سنگدانه "، 4982ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش  آزمون - هاي درشت و جذب آب سنگدانه) مخصوص
  "ها روش تعيين رطوبت كل سنگدانه"، 4983ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون ذرات سبك در سنگدانه"، 4984 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - ايسبكدانه براي بتن سازه - سنگدانه"، 4985 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  قسمت اول:  - الزامات فني و آزمون  - هاي آزمون الك": 5002- 1شماره  ايراني ملّ اندارداست - 

  "هاي آزمون با تور سيمي فلزيالك
كاهش دادن نمونه سنگدانه تا  - سنگدانه  - مصالح ساختماني "، 7146ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش كار - اندازه آزمون 
روش  - هاي كلريدي محلول در آب  تعيين نمك - سنگدانه " ،7147 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
هاي كربناتي  اندازه گيري پتانسيل واكنش قليايي سنگ - بتن "، 7656ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگي 
  "هاويژگي - هاي بنايي بتني سبكدانه براي بلوك - سنگدانه "، 7657ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
پذيري به روش بررسي تغيير طول قابليت انبساط - سنگدانه "، 8149ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - ها ها با قليائيمنشورهاي بتني،  ناشي از واكنش سنگدانه
هاي درشت در مقابل تعيين مقاومت سنگدانه - ه سنگدان"، 8447ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - سايش و ضربه در دستگاه لوس آنجلس 
  "روش آزمون - تعيين مقدار سولفات  - سنگدانه "، 8672ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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ي ها به روش مالت منشور ها با قليايي قابليت واكنش سنگدانه"، 8753ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - تسريع شده 

  "نامهواژه - هاي بتنسنگدانه"، 9148ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آيين كار - ها برداري از سنگدانه نمونه - سنگدانه"، 11267ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي طويل يا  هاي پولكي، دانه اندازه گيري دانه - سنگدانه "  ،11269ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - هاي پولكي و طويل در سنگدانه درشت  دانه
 - هاي درشت  تعيين درصد شكستگي سنگدانه - سنگدانه "، 11568ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون
  "الزامات - هاي بازيافتي مورد مصرف در مالت و بتن سنگدانه"، 13170ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - هاي بتن سنگ شناسي سنگ دانه - سنگدانه "، 13552ايران شماره ي ملّاندارد است - 
جرم تعيين  - هاي درشت مورد مصرف در بتن سنگدانه"، 13762ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - روش تعادل هيدرواستاتيك  - مصالح و جذب آب مخصوص 
  "بندي سنگدانه با الكتحليل دانه - بتن "، 13763ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "راهنما - فرآوري و تحويل  - هاي بتن سنگدانه"، 13765ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
آيين  - هاي آزمايشگاهي هاي كاهش نمونهروش -  سنگدانه"، 13939ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "كار
 - هاي عايق سنگدانه سبك جهت استفاده در بتن - دانه سنگ"، 14422ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي
 - ها خواص فيزيكي و مكانيكي سنگدانه - سنگدانه "، 14874- 10ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  ": تعيين ارتفاع مكش آب10قسمت 
  "گروتسبكدانه براي بتن، مالت و  -  1قسمت - سبكدانه "، 14875- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي آن: سيمان و فرآورده7- 5استانداردهاي مرجع فصل   7- 2پ
 "ها ويژگي - قسمت اول   - هاي سيماني  بلوك"، 70- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "آزمون روشهاي -  دوم قسمت - توخالي سيماني بلوك": 70- 2 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
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 "هاي سيمان پرتلندويژگي"، 389ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

تعيين نرمي سيمان هيدروليكي با دستگاه نفوذپذيري  - سيمان "، 390ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاي آزمونروش –هوا 

روش  - تعيين انبساط به روش اتوكالو  - سيمان هيدروليكي "، 391ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "آزمون

تعيين زمان گيرش سيمان هيدروليكي با سوزن ويكات  - سيمان "، 392ه ايران شماري ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون –

 "روش آزمون - تعيين مقاومت فشاري و خمشي  - سيمان "، 393ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

روش  - تعيين حرارت هيدراسيون سيمان هيدروليكي  - سيمان"، 394ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "آزمون

  "هاي آزمون ها و روش ويژگي -  موزاييك"، 755ايران شماره ي ملّندارد استا - 
 - آزمون شيميايي هاي  روش -  هاي هيدروليكي سيمان"، 1692ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

  "گيري عناصر اصلي اندازه
 - آزمون شيميايي هاي  روش - هاي هيدروليكي سيمان"، 1693 - 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "گيري عناصر فرعي اندازه - قسمت اول
قسمت  - آزمون شيميايي هاي روش - هاي هيدروليكي سيمان"، 1693 - 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "گيري كلسيم اكسيد آزاد اندازه - دوم
 -  آزمون شيميايي هاي  روش -  هاي هيدروليكي سيمان"، 1694ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

  "صورت سولفيد د بهگيري گوگر اندازه
تعيين  - آزمون شيميايي هاي روش - هاي هيدروليكي سيمان"، 1695ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "سديم اكسيد و پتاسيم اكسيد
  "آيين كاربرد حفاظت و انبار كردن سيمان در كارگاه ساختماني"، 2761ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 - هاي تيرچه بلوك هاي سقفي موردمصرف در سقفبلوك"، 2909- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "هاي آزمونها و روشويژگي

 "هاي آزمون سيمان پرتلند سفيد ها و روش ويژگي"، 2931ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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 - تعيين رواني به روش اسالمپ  - قسمت دوم -  بتن تازه"، 3203- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

  "روش آزمون - جرم مخصوص  -  قسمت ششم - بتن تازه"، 3203- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
آزمون  - قسمت نهم: بتن خود متراكم  -  آزمون بتن تازه"، 3203- 9ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "شكل Vقيف 
آزمون  - تراكم قسمت دهم: بتن خود م - آزمون بتن تازه"، 3203- 10ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "شكل Lقيف جعبه 
آزمون  - قسمت يازدهم: بتن خود متراكم  - آزمون بتن تازه"، 3203- 11ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "دانه بندي با الك
  "هاي سيمان پرتلند پوزوالني ويژگي "، 3432ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي طبيعيپوزوالن هايويژگي "، 3433ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
ها و معيارهاي قسمت اول: تركيبات، ويژگي - سيمان بنايي "، 3516- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "انطباق
  "هاي آزمونقسمت دوم: روش - سيمان بنايي "، 3516- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "يا هاي سيمان سرباره ويژگي"، 3517ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - سيمان پرتلند آهكي "، 4220ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي كاغذي سيمان، گچ و ساير مصالح  پاكت - بندي بسته"، 4543ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون ها و روش ويژگي - پودري ساختماني با جرم ويژه مشابه 
تعيين  - آزمون شيميايي  هاي روش - هاي هيدروليكي سيمان"، 6443ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "اكسيد مقدار كلريد، مواد آلي قابل حل در كلروفرم و كربن دي
هاي طبيعي يا خاكستربادي نمونه برداري و آزمايش پوزوالن "،6713ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمونروش  - براي مصرف به عنوان يك افزودني معدني در بتن سيمان پرتلند 
وسيله  به A4زئوليت  نسبي تبلور درصد تعيين -  : زئوليت7106 :شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  (XRD)ايكس  اشعه دستگاه پراش
  "آزمون   روش - جرم مخصوص تعيين  - هاي هيدروليكي سيمان"، 7148ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 



  استانداردهاي مرجع  2پيوست 
 

207 

  "هاي آزمون ها و روش ويژگي - الياف سيماني هاي صاف ورق"، 7515ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - هاي سيماني سبك غير باربر  بلوك"، 7782ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 هوا بتن شدگي خشك از ناشي شدگي جمع تعيين - سبك بتن"، 8592شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 "آزمون روش - شده كالو دار اتو

  "ها ويژگي - شده  قطعات بتني هوادار اتوكالو - بتن سبك"، 8593ماره ايران شي ملّاستاندارد  - 
شده  كالو اتو هوادار بتن خشك حجمي جرم تعيين - سبك بتن"،8594شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 "روش آزمون- 

  "آزمون روش -  بنايي قطعات ابعاد تعيين  - سبك بتن" ،8595شماره ايراني ملّ استاندارد - 
-  شده مقاومت فشاري بتن هوادار اتوكالو تعيين - سبك بتن" ،8596شماره ايراني لّم استاندارد - 

  "آزمون روش
قسمت نهم:  - هاي خصوصيات ساختاري  آزمون - سنگدانه "، 10447- 9ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "تعيين نرمه به روش متيلن بلو
روش  - ريان اسالمپ بتن خودتراكم گيري جاندازه - بتن"، 11270ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
گيري قابليت عبور بتن خود تراكم به وسيله اندازه - بتن"، 11271ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون -  Jدستگاه حلقه 
  "ها ويژگي -  5/32سيمان پرتلند مركب الف "، 11571- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - سنگ بتني براي كاربردهاي معماري (بتن سنگ) "، 12038ماره ايران شي ملّاستاندارد  - 
ها براي رنگي كردن مصالح  رنگدانه - مصالح ساختماني "، 12149ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون ها و روش ويژگي - ساختماني پايه سيماني و يا آهكي 
شكل داده شده (موج دار) سيمان اليافي و قطعات  هايورقه"، 12276ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمونها و روشويژگي - اتصال 
  "هاويژگي - بتن پاششي و بتن مسلح اليافي "، 12599ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - مواد افزودني بتن پاششي "، 12601ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون - مالت و بتن اصالح شده پليمري "، 12602 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 
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  "هاويژگي - هاي بتني سقف پوش"، 12603ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - مصالح موردمصرف در بتن پاششي  - بتن"، 12820ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
اشدگي ايستايي بتن خودتراكم با اندازه گيري ميزان جد - بتن"، 13255ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - استفاده از روش فني ستون 
هاي دوده سيليسي (ميكروسيليس) مورداستفاده در مخلوط"، 13278ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي - سيماني 
 هاياه يا ورقههاي موج دار كوتورقه - محصوالتي با سيمان اليافي"، 13761ايران شماره ملّي استاندارد  - 

  "روش آزمون - با مقطع نامتفارن و اتصاالت براي بام پوش
هاي اي مخلوطهاي استوانهتعيين مقدار تغيير ارتفاع نمونه"، 14201ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - سيماني در سنين اوليه 
  "هاژگيوي - بلوك بتني سبك سلولي  "، 14504ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - بلوك بتني سبك هبلكس  "، 14707ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - نرده بتني "، 14708ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - ها قطعات بتني با طرح چوب موردمصرف در پارك"، 14709ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
تعيين مقاومت فشاري سنگ بتني براي كاربردهاي معماري "، 14732 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - (بتن سنگ) 
تعيين جذب آب سنگ بتني براي كاربردهاي معماري (بتن "، 14733ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون  - سنگ) 
  "هاي آزمونروش - هاي پوزوالني سيمان - سيمان "، 14746ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
وسيله  به ZSM-5زئوليت  نسبي تبلور تعيين -  : زئوليت14964 :شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 (XRD)ايكس  اشعه دستگاه پراش

  "هاويژگي - كاشي بتني بام "، 16408ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - سيمان پرتلند زيوليتي "، 16481ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  : مواد افزودني شيميايي بتن 8- 5استانداردهاي مرجع فصل   8- 2پ
  "درجه سلسيوس) 20(دانسيته مايعات در جرم مخصوص تعيين "، 898ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - مواد افزودني شيميايي  - بتن "، 2930ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ش رواني (اسالمپ)يآزما - بتن تازه "، 3203ره ران شماياي ملّاستاندارد  - 
   "هاي بتن ن مقاومت فشاري آزمونهييتع - بتن  "، 3206ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ن مقدار هواي موجودييتع- بتن تازه "، 3520ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
وش آزمون قسمت اول: بتن ر - مواد افزودني شيميايي  - بتن "، 8117- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "و مالت شاهد
قسمت دوم: تعيين زمان   - هاي بتن، مالت و دوغاب افزودني"، 8117- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - گيرش 
قسمت دوم: تعيين زمان  - هاي بتن، مالت و دوغاب افزودني"، 8117- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  روش آزمون - گيرش 
هاي بتن، مالت و دوغاب قسمت چهارم: اندازه گيري افزودني"، 8117- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  روش آزمون - آب انداختگي بتن 
قسمت پنجم: اندازه  - هاي بتن، مالت و دوغاب افزودني"، 8117- 5ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  روش آزمون - گيري جذب مويينه 
قسمت ششم: طيف  - هاي بتن، مالت و دوغاب افزودني"، 8117- 6شماره  ايراني ملّاستاندارد  - 

  روش آزمون –سنجي مادون قرمز 
قسمت هشتم: تعيين  - هاي بتن، مالت و دوغاب افزودني"، 8117- 8ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  روش آزمون –مقدار ماده خشك 
  "هاويژگي - ن پاششي مواد افزودني بت"، 12601ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي آن : آهك و فرآورده9- 5استانداردهاي مرجع فصل   9- 2پ
  "آهك ساختماني"، 270ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "بنديتعاريف و طبقه - آهك زنده و هيدراته  - آهك "، 1469 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
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گذاري  بندي و نشانه برداري، بازرسي، بسته هنمون  هاي روش"، 4734ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "محصوالت آهك و سنگ آهك

  "هاي آهك هيدراته براي مصارف بنايي ويژگي"، 4735ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي آزمون آناليز شيمايي سنگ آهك، آهك زنده و آهك  روش"، 4736ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هيدراته
  "هاي آهك هيدراته پرداخت ويژگي"، 4737يران شماره اي ملّاستاندارد  - 
  "آهك هيدروليكي هيدراته براي مصارف ساختماني"، 4738شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
هاي آزمون فيزيكي آهك زنده، آهك هيدراته و سنگ  روش"، 5254ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آهك
  "هاويژگي - سنگ آهك  - هاي ساختماني سنگ"، 5695شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "نامه واژه - آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت"، 5713ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - ها  آهك مورد استفاده با پوزوالن"، 5714ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - اي تثبيت خاك آهك زنده و آهك هيدراته بر"، 5715ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - آهك زنده براي مصارف ساختماني "، 5717ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعاريف و طبقه بندي - آهك زنده و هيدراته - آهك"، 14696ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي آن : گچ و فرآورده10- 5استانداردهاي مرجع فصل   10- 2پ
  "پوش گچي سقف"، 1161ايران شماره  يملّاستاندارد  - 
  "برداري از سنگ گچ (ژيپس) روش نمونه"، 2289ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - هاي گچي بلوك - گچ "، 2786شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
يمان، گچ و ساير مصالح هاي كاغذي س پاكت - بندي بسته"، 4543ايران شماره ي مّلاستاندارد  - 

  "هاي آزمون ها و روش ويژگي - پودري ساختماني با جرم ويژه مشابه 
روش هاي آزمون  - سنگ گچ، گچ استريش و بتن گچي  -  گچ"، 5029شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "شيميايي
  "هاي سنگ گچ ويژگي"، 5030ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  "ها ويژگي - گچ استريش "، 5031اره ايران شمي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي - بتن گچي (گچ سنگي) "، 5032ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمون فيزيكي روش - هاي ساختماني  گچ"، 5482ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 - مونآز روش ساختماني، اجزاي و آتش برابر در واكنش"، 7271- 4شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

 تك منبع شعله (آزمون مستقيم برخورد در ساختماني هايفرآورده افروزش قابليت - قسمت چهارم

  "شعله)
 -هاي عايق كاري حرارتي فرآورده -مصالح ساختماني "، 8116شماره  ايرانملّي  استاندارد - 

  "هاويژگي - ايپشم معدني كارخانه هايفرآورده
فوم پلي  - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده - مصالح ساختماني "، 8298شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاويژگي –)PURيورتان صلب ساحته شده در كارخانه (
 -ساختماني هايفرآورده و مصالح براي آتش برابر در واكنش"، 8299 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 "بنديطبقه

 اجزاي و هاساختمان در صدابندي گيرياندازه -  آكوستيك"،8568- 3  شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 "ساختماني اجزاي هوابرد صدابندي آزمايشگاهي گيرياندازه -  سوم قسمت -  ساختماني

 و متوسط حرارتي مقاومت با هايفرآورده - ساختماني مصالح"،8621 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
 "سنج حرارت جريان و دهش محافظت گرم لوح روش -  حرارتي مقاومت تعيين - زياد

اجزاي  و هاساختمان در صدابندي بندي درجه -  آكوستيك"، 8834- 1شماره ايراني ملّ استاندارد - 
 "هوابرد صدابندي - اول قسمت - ساختماني

 و هاي گچيفرآورده و گچ -  نامهواژه -  ساختماني مصالح"، 10742شماره ايراني ملّ استاندارد - 
  "وابسته هايسامانه

 "واخنش اتاق يك در صدا جذب گيري اندازه -  كوستيك "،10945 شماره ايراني ملّ تاندارداس - 

پلي  - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده - مصالح ساختماني "،: 10950شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - اي استايرن منبسط كارخانه

هاي عايق كاري حرارتي پلي فرآورده - نيمصالح ساختما"، 10952شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - اي استايرن اكسترود شده كارخانه
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 حرارت، - رطوبت خواص - ساختماني هايفرآورده و مصالح" ،11055 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاويژگي - شده استايرن يا عايق فوم صلب پلي يورتان  بندي جدول مقادير طراحي
قسمت  - هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده  گچ -  گچ"، 12015- 1ايران شماره  يملّاستاندارد  - 

  "هااول: ويژگي
قسمت  - هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده گچ - گچ "، 12015- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون دوم: روش
 دار گچي عايق حرارتي/روكشهاي مركب صفحات پانل - گچ "، 12805شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش –صوتي 
هاي هاي پايه گچي مورداستفاده در بلوكچسباننده - گچ "، 12806شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - گچي
تعاريف،  - گچي دار روكش صفحات براي درزبندي مواد - گچ"، 12807 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

 "آزمون هايروش و الزامات

هاي صفحات بندي فلزي براي سامانهاجزاي قاب - گچ "، 13035شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - دار گچي روكش

تخته  - حرارتي هاي عايق كاري فرآورده - مصالح ساختماني "، 13786شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - گچي با عايق فوم صلب پلي استايرن يا عايق فوم صلب پلي يورتان 

دار هاي صفحات روكشاتصاالت مكانيكي براي سامانه - گچ "، 14202شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - گچي 

  "هاويژگي - نصب و اجراي بتن مسلح گچي درجا - ي بتن گچ"، 14282شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
تعاريف،  - صفحات روكش دار گچي مسلح شده با الياف  - گچ "، 14478شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  ": صفحات روكش دار گچي با شبكه الياف1قسمت  - هاي آزمون الزامات و روش
  "هاي آزمونها و روشويژگي - هاي سبك گچي بلوك"، 14502شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
هاي تعاريف، الزامات و روش - دار گچي صفحات روكش - گچ "، 14818شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "آزمون
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هاي مركب هاي پايه گچي مورداستفاده در پنلچسباننده - گچ"، 14819شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونتعاريف؛ الزامات و روش - عايق حرارتي / صوتي و صفحات روكش دار گچي 

  
  هاي ساختماني  : مالت11- 5استانداردهاي مرجع فصل   11- 2پ
 "ماسه براي اندود گچ"، 301ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي بناييمالت"، 706ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
مالت اندودكاري  - قسمت اول - ها  ويژگي - مالت بنايي "، 706- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "بيروني و داخلي
مالت براي كارهاي  - قسمت دوم  - ها  ويژگي - بنايي  مالت"، 706- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  

  "بنايي
هاي ماسه  بنايي، بخش اول مالت يهاتهيه و بكاربردن مالت"، 1903ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "باتارد - سيمان

برداري قسمت ششم: نمونه - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب"، 2930- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "و كنترل و ارزيابي انطباق

 - خاكستر بادي و ساير پوزوآلنهاي مورد استفاده با آهك"، 6171ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمون ها و روش ويژگي

 - قسمت دوم: زمان گيرش - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "، 8117- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

قسمت چهارم: اندازه  - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "،  8117- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - گيري آب انداختگي بتن

مت پنجم: اندازه گيري قس - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "، 8117- 5ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - جذب مويينه

قسمت ششم: طيف سنجي  - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "،8117- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - مادون قرمز
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قسمت هشتم: تعيين  - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "، 8117- 8ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - مقدار مواد خشك

قسمت دهم: تعيين مقدار  - افزودنيهاي بتن، مالت و دوغاب "، 8117- 10ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - كلريد محلول در آب

تعيين مقاومت فشاري مالت بتن پيش آكنده در  - بتن "، 8193ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - آزمايشگاه 

  "هاويژگي - دوغاب (روان مالت) براي بنايي  - دوغاب "، 8871ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
روش  - تعيين مقاومت چسبنگي مالت به قطعات بنايي  - مالت "، 8945ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آزمون
اندازه گيري كلريد محلول در اسيد در مالت و بتن سخت شده "، 8946ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون –
 - اندازه گيري كلريد محلول در آب در مالت و بتن سخت شده "، 8947ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون
اي (انبوهي)  گيري توده نمونه - قسمت دوم - مالت بنايي"، 9150- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمايشي مالت و تهيه مالت
تعيين رواني مالت تازه (به وسيله  - قسمت سوم - مالت بنايي"، 9150- 3ره ايران شماي ملّاستاندارد  - 

  "ميز رواني)
تعيين جرم  - قسمت ششم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

  "حجمي مالت تازه
مقدار  تعيين - قسمت هفتم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150- 7ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

  "هواي مالت تازه
تعيين عمر  - قسمت نهم  - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 9ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

  "كارايي و زمان تصحيح مالت تازه
جرم تعيين  - قسمت دهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 10ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "انبوهي خشك مالت سخت شدهمخصوص 
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تعيين  - قسمت يازدهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 11ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "مقاومت خمشي و فشاري مالت سخت شده

تعيين  - قسمت دوازدهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 12ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "به مصالح زيركار بيروني و داخلي سخت شده،  هاي اندودكاري مقاومت چسبندگي مالت

تعيين مقدار  - قسمت هفدهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 17ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي تازهكلريد محلول در آب براي مالت

تعيين  - قسمت هجدهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 18ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "شدهسخت  ضريب جذب آب موئينه مالت 

تعيين نفوذ  - قسمت نوزدهم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 19ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  
  "هاي اندودكاري نماي بيروني و داخلي سخت شده بخار آب مالت

تعيين  - قسمت بيست و يكم - روش آزمون  - مالت بنايي"، 9150 - 21ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  
  "ندود كاري بيروني يك اليه با مصالح زيركارهاي ا سازگاري مالت

آجرهاي  - قسمت اول - ابعاد آجرهاي ديرگداز  - ديرگدازها "، 10923- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "مستقيم

قسمت اول:  - هاي ساختماني و اندودهاي گچي آماده  گچ"، 12015 - 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي

  "الزامات - هاي بازيافتي موردمصرف در مالت و بتن سنگدانه"  :13170شماره  ايران يملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - مالت ضداسيد" :14497شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  
  : فلزها و مصالح جوشكاري12- 5استانداردهاي مرجع فصل   12- 2پ
 "آهني عمل آمده آمده و  هاي فوالدي عمل لوله"،396ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "هاي فوالدي قطر خارجي لوله" ،421ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "هاي فوالدي ضخامت لوله" ،422ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "ISO 7-1هاي فوالدي مناسب براي دنده پيچ كردن مطابق  لوله": 423ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "آزمايش انبساط حلقه  - لوله  - فلزات "،424ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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 "هاي فوالدي بدون پيچ جهت مصارف عمومي لوله" ،425ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "هاي چدني لوله" ،426ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "پيچ و مهره" ،428ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "سختي برينل براي چدن خاكستريآزمون " ،432ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي فوالدي ضخامت ورق" ،440ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون كشش مس و آلياژهاي مس"، 480ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
ها و سازي نمونهمحل و آماده - فوالد و محصوالت فوالدي " ،491ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي مكانيكيآزمونها براي آزمونه
دار جوشكاري با قوس الكتريكي هاي الكترودهاي روپوش ويژگي" ،871ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

 ")3و 2، 1(بخش 

 "ها و اتصاالت چدني بهداشتي لوله"، 1547ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

 "اصول كلي - هاي ساختماني  فوالد" ،1600ايران شماره ي ملّ داستاندار - 

ها و روش  ويژگي - هاي گرم نورديده بال نيم پهن موازي تيرآهن" ،1791ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 آزمون 

  "هاي فوالدي آزمون ايجاد لبه اتصال (فنج) روي لوله" ،1793ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "ميلگرد -  هاي فوالدي گرم نورديده اندازه ميل" ،1797ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "ويژگي پروفيل آلومينيم" ،2384ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "هاي دو اليه فوالدي هاي آزمون لوله ها و روش ويژگي"، 2667ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

هاي مكانيكي و روش  ويژگي - هاي دو سر دنده  ها وميله پيچ" ،2874ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 
 "آزمون

ها و روش هاي  ويژگي - ميلگردهاي گرم نورديده مصرفي در بتن" ،3132ايران شمارهي ملّتاندارد اس - 
  "آزمون

هاي  ها و روش ويژگي - دار تيرآهن گرم نورديده بال باريك شيب" ،3277ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون

 "ينيم كارپذيرآلوم - بندي  ها و طبقه ويژگي" ،3665ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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ويژگيها  - كششي ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت معمولي و" ،3693ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "و روشهاي آزمون

 "ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت ساختماني" ،3694ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

هاي فوالدي پيش ساخته  ريچهروش آزمون نفوذپذيري د"، 4347ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "ساختمان

  "در و پنجره فوالدي پيش ساخته ساختمان"، 4348ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

ها، پيچ و مهره و ميله يك يا دوسر دنده از جنس  اتصال دهنده"، 4555ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "ها و روش آزمون ويژگي - فوالد زنگ نزن 

ها و  ويژگي - ورق فوالدي سرد نورديده با كيفيت ساختماني "، 5722ايران شماره  يملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون

ويژگي  - ورق فوالدي سرد نورديده با كيفيت معمولي و كششي "، 5723ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "ها و روش هاي آزمون

والدي با مقطع گرد گرم نورديده ابعاد و رواداريهاي ميله ف"، 6031ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "(ميلگرد)

  "هاي آجدار: ميله2قسمت  - فوالد براي مسلح كردن بتن "، 6935- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي -  zهاي فوالدي سرد شكل داده شده  پروفيل"، 7335ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

پروفيل هاي فوالدي مخصوص در و  - هاي فوالدي  يلپروف"، 7336ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاويژگي - پنجره 

- ورق فوالد كربني گالوانيزه گرم پيوسته با كيفيت ساختماني "، 7596ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاي آزمون ها و روش ويژگي

 - هاي آزمون شرو - فوالد براي تسليح و پيش تنيدن بتن "، 8103- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي تسليح كنندهقسمت اول: ميلگرد، مفتول و سيم

 - هاي آزمون روش - فوالد براي تسليح و پيش تنيدن بتن "، 8103- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "قسمت دوم: شبكه جوش شده
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 - زمون هاي آروش - فوالد براي تسليح و پيش تنيدن بتن "، 8103- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "قسمت سوم: فوالد پيش تنيده

- قسمت سوم: شبكه فوالدي  - فوالد براي مسلح كردن بتن "، 8133- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي

  "فوالد روي اندود شده براي آرماتوربندي بتن"، 10448ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

اي سرد نورديده موردمصرف جهت تسليح بتن و ميلگرده"، 11558ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - هاي جوش شده ساخت شبكه

صفحات، محصوالت تخت عريض،  - فوالدهاي ساختماني "، 11609ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "ها ها، مقاطع و پروفيل شمش

لي تكميل كاري گرم الزامات فني، تحويل براي مقاطع توخا": 11609- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "تعاريف و طبقه بندي - شده محصوالت فوالدي 

 "بندي تعاريف و طبقه - محصوالت فوالدي "، 11805ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

رواداري ابعاد و  - هاي فوالدي زنگ نزن گرم نورديده  صفحه"، 12023ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "شكل

  "هاويژگي - بتن پاششي و بتن مسلح اليافي "، 12599ه ايران شماري ملّاستاندارد  - 
  "آزمون خمش معكوس - سيم  - مواد فلزي "، 12701ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
كوپلرهاي آرماتوربندي  - فوالدها براي آرماتوربندي بتن "، 12723- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  ": الزامات1قسمت  - ها هاي مكانيكي ميلهبراي متصل كننده
كوپلرهاي آرماتوربندي  - فوالدها براي آرماتوربندي بتن "، 12723- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون: روش2قسمت  - ها هاي مكانيكي ميلهبراي متصل كننده
هاي صفحات بندي فلزي براي سامانهاجزاي قاب - گچ ": 13035شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - گچي  دارروكش
 - فوالد مورداستفاده براي پيش تنيده كردن بتن  - فوالد "، 13250- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  ": الزامات عمومي1قسمت 
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- فوالد مورداستفاده براي پيش تنيده كردن بتن  - فوالد "، 13250- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "كشيده شده با روش سرد: سيم 2قسمت 

 - فوالد مورداستفاده براي پيش تنيده كردن بتن  - فوالد "، 13250- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  ": سيم آب ديده و حرارت ديده3قسمت 

 - فوالد مورداستفاده براي پيش تنيده كردن بتن  - فوالد "، 13250- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "فتهقسمت چهارم: سيم با

ورق فوالدي گرم نورديده پيوسته با كيفيت ساختماني داراي  "، 13747ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "مقاومت به خوردگي اتمسفري بهبود يافته

هاي بال نبشي -  1قسمت  - هاي فوالدي گرم نورديدهنبشي"، 13968- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "نهاي آزموها و روشويژگي - مساوي 

هاي بال نبشي -  1قسمت  - هاي فوالدي گرم نورديدهنبشي"، 13968- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمونها و روشويژگي - نامساوي 

  "هاويژگي - الياف فوالدي براي بتن تقويت شده با الياف "، 14491ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي آن وب و فرآورده: چ13- 5استانداردهاي مرجع فصل   13- 2پ
  "اصطالحات و ابعاد چوب"، 417ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هابندي تخته اليه طبقه"، 626ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي درهاي پيش ساخته چوبي داخل ساختمانويژگي"، 748ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "مقاومت به خمش تخته فيبرها تعيين"، 807ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
- تعيين جذب آب  - تخته فيبرها  - اوراق فشرده چوبي  - چوب"، 809ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون
  "اصطالحات و واژه ها - چوب شناسي "، 1124ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي چوبي روكش" ،1274ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "بندي آنها) چوب (معايب قابل قبول در گرده بينه و درجه" ،1275ايران شماره ي ملّ استاندارد - 
  "هاي اره شده سوزني برگان تعاريف و اصطالحات معايب چوب" ، 1403ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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  "هاي بريده شده سوزني برگان گيري معايب چوب اندازه"، 1495ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي بريده شده (پهن اصطالحات و تعاريف معايب چوب"، 1496ايران شماره ي ملّستاندارد ا - 

  "برگان)
  "هاي بريده شده پهن برگان گيري معايب چوب اندازه " ،1497ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
براي  برداري از چوب و الزامات عمومي هاي نمونه روش - چوب"، 2140ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي فيزيكي و مكانيكيآزمون - هاي صنعتي پهن برگ چوب
  "روش آزمون مقاومت طبيعي چوب به فسادپذيري" ،2152ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي سخت و نيمه سخت براي مصارف  تخته فيبرها، تخته"، 2154ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "عمومي، جذب آب و تورم در ضخامت
  "روش آزمون مقاومت تخته چند اليه در برابر آتش"، 2330ايران شماره ي ملّندارد استا - 
روش تعيين مقاومت تخته فيبر و تخته خرده چوب (نوپان) در "، 2331ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "برابر كشش موازي با سطح رويه
   "اليه تخته رطوبت انميز وجرم مخصوص  تعيين روش"،  2334 ايران شمارهي ملّ استاندارد - 
  "يكديگر به اليه تخته هاياليه چسبندگي آزمون" ، 2335 ايران شمارهي ملّ استاندارد - 
روش تعيين مقاومت ميخ در برابر بار انفصالي در تخته خرده "، 2423ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "چوب و تخته فيبر
روش تعيين مقاومت ميخ در برابر بار انفصالي (كندن) در تخته " ،2424ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "خرده چوب و تخته فيبر
  "روش تعيين جذب آب توسط تخته خرده چوب"، 2488ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
روش تعيين واكشيدگي ضخامت پس از  - اوراق فشرده - چوب "، 2489ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "آبوري كامل در غوطه
  "هاي چوب ضربه ويژگي" ،2708ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "كشيدگي حجمي چوب گيري هم روش اندازه"، 2838ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش تعيين واكشيدگي در جهت شعاعي و مماس - چوب "، 2894ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعيين واكشيدگي حجمي چوب - چوب"، 2896ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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   "روش آزمون مقاومت به خمش تخته اليه"، 3210ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي مسكوني هاي ساده خانهكار پنجره آيين"، 3245ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "چوبي هاي پيش ساختهروش آزمون اثر تغيير رطوبت در ورق"، 3300ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - هاي معمولي تخته اليه - هاي آن چوب و فرآورده"، 3492ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمايش مقاومت برشي تخته خرده چوب"، 3704ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "بندي تخته خرده چوب طبقه"، 3725ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هابرداري و برش آزمونهنمونه -  چوبي فشرده اوراق -  چوب" ، 5784 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
   "هاويژگي - هاي چوبي سقف -  سقف"، 6908ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي ها و روشويژگي -  تخته فيبر  -  فشرده اوراق  -  چوب" ، 7416 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "آزمون
قسمت اول  - ها ويژگي -  تخته فيبر  -  فشرده اوراق  -چوب" ، 7416- 1 شماره نايراي ملّ استاندارد - 

  "الزامات عمومي - 
تخته فيبرهاي سخت با فرآيند   -  فشرده اوراق  -  چوب" ، 7416- 2 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "الزامات – 2قسمت  – مرطوب
 4قسمت  - ها ويژگي - تخته فيبر   -  ردهفش اوراق  -  چوب" ، 7416- 4 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "الزامات براي تخته فيبر نرم - 
توليد شده  - تخته فيبر بدون روكش  - فشرده اوراق -  چوب" ، 7416- 5 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "الزامات -  5قسمت  -  با فرآيند خشك
  "نامهواژه - ته اليه تخ  - فشرده چوبي اوراق  -  چوب" ، 7734 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - تخته خرده چوب  - اوراق فشرده چوبي  - چوب "، 9044شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
 - اتصاالت انگشتي در چوب آالت ماسيو  - هاي چوبي سازه"، 9849ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "الزامات توليد
 - اتصاالت ساخته شده با قيود مكانيكي  - وبي هاي چسازه"، 9851ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي مقاومتي و تغييرشكلياصول اوليه تعيين مشخصه
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روش  - اتصاالت ساخته شده با قيود مكانيكي  - هاي چوبي سازه"، 9852ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون نيمه استاتيك با چرخه معكوس

 - هاي مختلف درهاي چوبي مت در برابر آتش، قسمتمقاو"، 9853ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعيين اثربخشي درزگيرهاي آماس كننده

بندي مقاومت چوب با استفاده از درجه - آالت ساختماني چوب"، 9854ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "اصول اوليه - بندي ماشين درجه

  "اصطالحات و تعاريف - ها درها و پنجره"، 11418شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
 - قسمت اول - هايها و كركرهعملكرد حرارتي درها، پنجره"، 11419- 1شماره  ايران ملي استاندارد - 

  "كليات
- هاي بيروني ها و كركرهعملكرد حرارتي درها، پنجره"، 11419- 2شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاارچوب، روش عددي براي چه2قسمت  - محاسبه ضريب انتقال حرارت 
تعيين مقدار گاز فرمالدئيد  - اوراق فشرده چوبي  - چوب "، 12642- 1شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "اي به حجم يك مترمكعبآزادشده، قسمت اول، انتشار گاز فرم آلدئيد با استفاده از محافظه
ز فرمالدئيد آزادشده، تعيين مقدار گا - اوراق فشرده  - چوب  ،12642- 3شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  ، روش آناليز گازي.3قسمت 
تعيين مقدار گاز فرمالدئيد آزادشده،  - اوراق فشرده  - چوب  ،12642- 4شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  ، روش خشكانه.4قسمت 
  "واژه نامه - هماهنگي مدوالر  - ساختمان "، 12673ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "مدول پايه - هماهنگي مدوالر  - ساختمان "، 12679شماره  ايراني ملّاستاندارد  - 
 گيري ابعاد و انحرافاندازه -  فشرده ايچوب پنبه كفپوشهاي" ،13052 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "هالبه بودن عمود و راست از
و / يا  هاي چوبي با فاقاجزاي پاركت - هاي چوبي كف پوش" ،13226شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "زبانه
  "استحكام سطح تعيين -  فشرده اوراق -  چوب" ، 13253 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
  "آزمونه ابعاد تعيين -  فشرده اوراق -  چوب" ، 13254 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
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  "تعيين استحكام سطح - اوراق فشرده  - چوب "، 13253شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاتعيين ابعاد ورق - اوراق فشرده  - چوب "، 13255شماره  ايراني ملّ داستاندار - 
گيري مقاومت در برابر بيرون اندازه - اوراق فشرده  - چوب "، 13256شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "هاآوردن محوري پيچ
  "آزمونه ابعاد تعيين -  فشرده اوراق -  چوب" ، 13254 شماره ايراني ملّ استاندارد - 
ارزيابي و انتخاب چسب براي محصوالت چوبي  - ها چسب"، 13302- 1شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

 - هاي ماليم ، مقاومت در برابر اليه اليه شدن در محيط1مورداستفاده در فضاهاي بسته، قسمت 
  "روش آزمون

تخته فيبر با  تخته خرده چوب و - اوراق فشرده  - چوب " ،14092شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "تعاريف، الزامات و طبقه بندي - روكش مالمينه براي مصارف داخل ساختمان 

تخته خرده چوب و تخته فيبر با  - اوراق فشرده  - چوب " ،14093شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونروش - روكش مالمينه براي مصارف داخل ساختمان 

هاي بيروني و الوار و مواد چوبي مورد استفاده در پنجره و درب" ،14220شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاالزامات و ويژگي –چهارچوب آنها 

هاي داخلي و الوار و مواد چوبي مورد استفاده در پنجره و درب"، 14221شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاالزامات و ويژگي - چهارچوب آنها 

 - هاي تركيبي كاهنده صدا صفحات چهارگوش چوب پنبه" ،14510شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي

تعيين مقاومت كششي عمود بر سطح  - اوراق فشرده  - چوب " ،14546شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "روش آزمون –

تخته اليه براي قالب  - تخته اليه  - اوراق فشرده  - چوب " ،14786شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "دي اعضاء ساختمانيبن

  شكل Iمقاومت خمشي تيرهاي  - هاي چوبي ساختمان"، 22389- 1شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاهاي آزمون، ارزيابي و ويژگي: روش1(تيرهاي دوبل) قسمت 

  



 پنجممبحث 

 

224 

  : قير و قطران 14- 5استانداردهاي مرجع فصل   14- 2پ
 "ختمان بوسيله قيرعايق كاري سا"، 211ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "نامهواژه - ها و روسازي مصالح راه - قير و مواد قيري "، 517ايران شماره ي ملّ استاندارد - 
  "شناوري مواد قيري  - قير و مواد قيري "، 597ايران شماره ي ملّ استاندارد - 
وري با ظرف تعيين نقاط اشتعال و شعله  - قيرو مواد قيري "، 1175ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

  "روش آزمون - روباز كليولند 
هاي روش جهت تعيين درجه تراكم رويه ساخته شده از مخلوط"، 1691ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

  "مصالح سنگي قير و
  "روش آزمون - آزمون لكه مواد قيري  - قير و مواد قيري "، 2949ايران شماره ي ملّ استاندارد - 
  "روش آزمون -  تعيين درجه نفوذ - قير و مواد قيري "، 2950ماره ايران شي ملّ استاندارد - 
  "روش آزمون تعيين نقطه نرمي مواد قيري"، 2951ايران شماره  ي ملّ استاندارد - 
  ")قيرگوني( در ساختمانهاي رطوبتي  عايق ويژگي"، 2952شماره ايران ي ملّ استاندارد - 
تعيين درجه حالليت مواد قيري در تري  - واد قيري ير و مق"، 2953ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

  "روش آزمون -  كلرواتيلن
جرم تعيين  - روش آزمون  - قيرهاي جامد و نيمه جامد "، 2956ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

  "مخصوص
تاثير گرما و هوا بر مواد قيري (آسفالتي)  - قير و مواد قيري "، 2957ايران شماره ي ملّ استاندارد - 

TFOT  -   روش آزمون"  
براي پي،  قيريهاي رطوبتي پيش ساخته  عايقهاي  ويژگي"، 3864شماره ايران ي ملّ استاندارد - 

  "عايق پي
  "روش آزمون - پذيري تعيين كشش - قير و مواد قيري " ، 3866ايران شماره ي ملّ استاندارد - 
نقطه شكست فراس قير و مواد قيري  تعيين - قير و مواد قيري "، 3867ي ايران شماره ملّ استاندارد - 

  "روش آزمون- 
 -  گلوله و حلقه ابزار با نرمي نقطه تعيين -  قيري مواد و قير" ،3868 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "روش آزمون
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  "هاي قير اصالح شده ويژگي"، 3869شماره ايران ي ملّ استاندارد - 
گوني مصرفي در ساخت عايق جهت جلوگيري از هاي  ويژگي"، 3871شماره ايران ي ملّ استاندارد - 

  "نفوذ آب و رطوبت 
  "گيري دانسيته نسبي قير جامد روش آزمون اندازه"، 3874ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي رطوبتي پيش ساخته بوسيله قير اصالح  عايقهاي  ويژگي"، 3884شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 

  "“عايق پي” شده توسط پليمرها
   “عايق بام”هاي رطوبتي بام ساختمان  هاي عايق ويژگي"  ،3885شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
   "ها ويژگي - اكسيده  - هاي رطوبتي پيش ساخته بام  عايق "، 3885- 3شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
لوط حقيقي مخجرم مخصوص تعيين  - قير و مواد قيري "، 10868ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "روش آزمون - هاي با پوشش پارافين متراكم با استفاده از آزمونه (HMA)آسفالت گرم 
   "مشخصات قيرهاي راهسازي - قير و مواد قيري "، 12505ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
روش  - تعيين گرانروي سينماتيك قيرها  -  قيري مواد و قير"، 12855 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "نآزمو
گيري ميزان مواد نامحلول قيرهاي اندازه - قير و مواد قيري "، 12857ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - قطراني (پيچ و تار) در كينولين 
گيري ميزان مواد نامحلول قيرهاي اندازه - قير و مواد قيري "، 12858ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون -  وئنقطراني (پيچ و تار) درتول
آئين  - بندي مواد بازيافتي امولسيوني طبقه -  قيري مواد و قير"، 13651 شماره ايراني ملّ استاندارد - 

  "كار
  "هاي آزمونها و روشويژگي - قيرهاي طبيعي (معدني) "، 14714ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  : شيشه 15- 5استانداردهاي مرجع فصل   15- 2پ
  "شيشه" ،43ايران شماره ي ملّد استاندار - 
   "سودا  - هاي استاندارد براي تجزيه شيميايي شيشه آهك روش"، 228ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون نقطه تافتگي و بيشترين نقطه فروكش شيشه"، 229ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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ها و ويژگي - ايمني آبديده حرارتي  - ن هاي ساختما شيشه"، 2385ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمونروش

  "هاويژگي - هاي بيرنگ سنگ آهك براي ساخت شيشه"، 5898ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
قسمت اول: آزمون  - تنش  - تعيين ضريب نوري  - شيشه "، 8055- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "كشش
قسمت دوم: آزمون   - تنش  - تعيين ضريب نوري  - شيشه "، 8055- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "خمش
  "هاتعيين تنش - اندودهاي شيشه به شيشه "، 8056ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده -مصالح ساختماني "، 8116ايران شماره ملّي استاندارد  - 

  "هاويژگي - اي پشم معدني كارخانه هايفرآورده
 - ها ويژگي - هاي دو يا چند جداره مجموعه شيشه - شيشه "، 8521- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "قسمت اول: با اليه هوا
  "روش آزمون - هاي دو يا چند جداره مجموعه شيشه - شيشه "، 8522ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
   "نامه كار روي شيشهواژه - ه كاري شيشه براي شيش"، 9105ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "بنديطبقه - شيشه براي شيشه كاري "، 9106ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 - محصوالت اوليه شيشه سيليكاتي   - شيشه ساختماني  "، 10673 - 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "قسمت اول: تعاريف، خواص عمومي، فيزيكي و مكانيكي - اليم  - سودا 
 - محصوالت اوليه شيشه سيليكاتي   - شيشه ساختماني "، 10673 - 2ايران شماره ي ملّستاندارد ا - 

  "قسمت دوم: ويژگي و روش آزمون شيشه فلوت - اليم  - سودا 
 - محصوالت اوليه شيشه سيليكاتي - شيشه ساختماني "،  10673 - 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون شيشه تخت كششي قسمت چهارم: ويژگي و - اليم  - سودا 
 - محصوالت اوليه شيشه سيليكاتي  - شيشه ساختماني "، 10673 - 5ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "قسمت پنجم: ويژگي و روش آزمون شيشه مشجر - اليم  - سودا 
 شهشي - هاي عايق كاري حرارتي  فرآورده - مصالح ساختماني " ،10951شماره  رانياي ملّاستاندارد  - 

  "ها يژگوي -  يا كارخانه يسلول
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روش  - تعيين ضريب انتقال حرارت  - شيشه در ساختمان "، 12954شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "محاسبه

محاسبه مقدار ضريب انتقال حرارت  - شيشه در ساختمان "، 12595ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي چندجداره در حالت پايامجموعه شيشه

  "آيينه تخت شيشه اي نقره فام - شيشه در ساختمان "، 13688ايران شماره ي ملّرد استاندا - 
روش  - تعيين مقدار انرژي تعادلي  - شيشه در ساختمان "، 13753ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "محاسبه
(ضريب  Uتعيين مقادير حالت ايستاي  - شيشه ساختماني "، 13754ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش اندازه گيري جريان گرما - ور انرژي گرمايي) شيشه كاري چندگانه عب
 - شيشه كاري ايمن با نيروي اعمالي  - شيشه ساختماني "، 13755- 1شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  ": آزمون و طبقه بندي بوسيله سقوط تكراري گلوله1قسمت
مجموعه لعاب كاري نسوز شامل شيشه  - شيشه ساختماني "، 13756شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "شفاف و نيمه شفاف براي استفاده در ساختمان
 - بندي صداي محيط شيشه كاري و عايق - شيشه ساختماني "، 13757شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "شرح محصول و تعيين خواص آن
 - بندي صوتي محيط يقكاري و عالعاب - شيشه ساختماني "، 13758شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

  "ايهاي چنداليهگيري مقاوم مكانيكي شيشهاندازه
  
  : رنگ و پوشش ساختماني16- 5استانداردهاي مرجع فصل   16- 2پ
پوشرنگ امولسيوني بر پايه رزين پلي وينيل  - ها و جالها رنگ"، 289ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "ها و روش آزمون ويژگي - استات 

و  بتوني سطوح ساير و شنا استخرهاي براي رنگ مشخصات" ،307شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "ساختماني

 "هاي آزمون رنگ ترافيك ها و روش ويژگي"، 339شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

 "ها گيري نشت رنگ مواد پالستيك اندازه"، 914شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 



 پنجممبحث 

 

228 

 "هاي رنگ آلومينيومي آماده به مصرف ويژگي"، 1176ره شما ايراني ملّاستاندارد   - 

 "ويژگي و روش آزمون رنگ قيري آلومينيومي"، 1334شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

هاي  هاي آزمون رنگ مورد مصرف روي اسكلتها و روش ويژگي"، 1335شماره  ايراني ملّاستاندارد  - 
  "فوالدي ساختمان

هاي آزمون جالي الكيدي براق مصارف ها و روش ويژگي"، 1554شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "داخلي

روغن بزرك خام، تصفيه شده و جوشيده براي استفاده در "، 1592شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "هاي آزمونها و روشويژگي - رنگها و جالها 

ون رنگ پوشش زيرين بر پايه رزين ها و روش هاي آزم ويژگي"، 1697شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "الكيد

 –پوشرنگ روغني براق آلكيدي حالل پايه  –ها و جالها رنگ"، 1700شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "ها و روش هاي آزمونويژگي

هاي آزمون رنگ آستري بر پايه كرومات روي،  ها و روش ويژگي"، 1824شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "براي مصارف روي در و پنجره فلزي اكسيد آهن

 "(الجورد) مورد مصرف در رنگ هاي رنگينه ويژگي"، 2046شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

موهاي مدور و بيضي شكل  هاي آزمون قلم ها و روش ويژگي"، 2066شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 " كاري جهت مصارف رنگ

موهاي تخت جهت مصارف  هاي آزمون قلم ها و روش ويژگي"، 2067شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "كاري رنگ

رنگ روغني مات الكيدي حالل پايه جهت  - ها و جالها رنگ"، 2225ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "هاويژگي - مصارف داخل ساختمان 

 "مو آئين حفاظت و نگهداري قلم"، 2248شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

ها و روش آزمون رنگ آستري در پايه ويژگي - استاندارد رنگ "، 4817شماره  ايراني ملّندارد استا  - 
 "رزين آلكيد و اكسيد آهن

  "ها و روش آزمون بتنه روغنيويژگي"، 4879شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
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 "ارتعيين مقدار ماده غيرفر - ها و جالها رنگ"، 5907ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "قسمت اول، مقدمات عمومي - خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "بندي شرايط محيطيقسمت دوم، طبقه –تفاده از سيستم رنگهاي محافظ خوردگي با اس

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "قسمت سوم، مالحظات طراحي - خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "سازي آنهاقسمت چهارم، انواع سطوح و آماده - خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 5ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "هاي محافظقسمت پنجم، سيستم پوشش - افظ خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي مح

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
هاي آزمون جهت اجراي قسمت ششم، روش - خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

 "آزمايشگاهي

حفاظت سازه هاي فوالدي در برابر  - ها و جالها رنگ"، 6594- 7ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "قسمت هفتم، اجرا و نظارت بر اعمال رنگ آميزي - خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محافظ 

هاي فوالدي در برابر حفاظت سازه - ها و جالها رنگ"، 6594- 8ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
هاي كار جديد و قسمت هشتم، تدوين ويژگي - ظ خوردگي با استفاده از سيستم رنگهاي محاف

 "تعميراتي

 "هاويژگي - رنگ آستر اپوكسي سرشار از روي  - ها و جالها رنگ"، 7168ايران شماره ملّي استاندارد   - 

 "رنگ ضد خوردگي با رنگدانه سرب قرمز"، 7241شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

 - قسمت اول - تعيين نرخ عبور بخار آب  - ها و جالها رنگ" ،7477- 1شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "هاي جداروش ظرف براي فيلم
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هاي پوششي مناسب براي مواد و سيستم - ها و جالها رنگ"، 7477- 2شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
قسمت دوم، تعيين و طبقه بندي سرعت عبور بخار آب  - سطوح خارجي سيماني و بتني 

 "(نفوذپذيري)

 "قسمت اول - تعيين تركيب آلي فرار - ها و جالها رنگ"، 7478- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 

 "قسمت دوم - تعيين تركيب آلي فرار   - ها و جالها رنگ"، 7478- 2شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 

اي خوردگي چرخه تعيين مقاومت در برابر - ها و جالها رنگ"، 7485- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "رطوبت / خشك / قسمت اول، تر(مه نمك) –

 -  ايتعيين مقاومت در برابر خوردگي چرخه - ها و جالها رنگ"، 7485- 2شماره  ايرانملّي استاندارد   - 
 "نور فرابنفش رطوبت / / خشك / قسمت دوم، تر(مه نمك)

 -ايعيين مقاومت در برابر خوردگي رشتهت - ها و جالها رنگ"، 7486- 1شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "قسمت اول، زيرآيندهاي فوالدي

 - ايتعيين مقاومت در برابر خوردگي رشته - ها و جالها رنگ"، 7486- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "قسمت دوم، زيرآيندهاي آلومينيمي

د حجمي مواد غير فرار به وسيله تعيين درص  - ها و جالها رنگ"، 7506شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "روش آزمون - اندازه گيري دانسيته فيلم خشك 

قسمت اول، آزمون  - تغيير شكل سريع  - ها و جالها رنگ"، 7508شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "روش آزمون - سقوط وزنه با سمبه سر پهن 

ين مقاومت در برابر خش، قسمت دوم، تعي - ها و جالها رنگ"، 8148- 2شماره  ايراني ملّاستاندارد   - 
 "روش استفاده از قلم نوكدار

گيري رنگ سنجي، قسمت دوم، اندازه - ها و جالها رنگ"، 8831- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "رنگ

  "ها و اصطالحاتواژه - ها و جالها رنگ"، 9218ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "بردارينمونه - ها، جالها و مواد اوليه آنها رنگ"، 10035 ايران شمارهي ملّاستاندارد   - 

ها براي رنگي كردن مصالح رنگدانه - مصالح ساختماني "، 12149ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "هاي آزمونها و روشويژگي - ساختماني پايه سيماني و يا آهكي 



  استانداردهاي مرجع  2پيوست 
 

231 

تعيين مقاومت در برابر خوردگي  - ي هاي لعابپوشش"، 12739- 5ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "هاي بستهقسمت پنجم، تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي در سيستم –شيميايي 

مواد و سامانه هاي پوششي براي مصالح  - ها و جالها رنگ"، 13198- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "روش آزمون - تعيين نفوذپذيري آب  -  3قسمت  - بنايي و بتني بيرون 

هاي پوششي براي مصالح مواد و سامانه - ها و جالها رنگ"، 13198- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "روش آزمون - تعيين نفوذپذيري دي اكسيد كربن  -  6قسمت  - بنايي و بتني بيرون 

ق تعيين درصد حجم مواد غيرفرار ار طري - ها و جالها رنگ"، 13569ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
  "مواد پوشش و محاسبه تئوري ميزان انتشارجرم مخصوص و  گيري مقدار ماده غيرفراراندازه

 -  2قسمت  - هاي خشك شدن آزمون - ها و جالها رنگ"، 13907- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد   - 
 "آزمن فشار براي تعيين انباشتگي

  
  هاي رطوبتي : عايق17- 5استانداردهاي مرجع فصل   17- 2پ 
  "عايق كاري ساختمان بوسيله قير"، 211ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 ")قيرگوني( در ساختمانهاي رطوبتي  عايق ويژگي"، 2952شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 

روش آزمون مقاومت عايق رطوبتي پيش ساخته در برابر "، 3863شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
   "پارگي

براي پي،  قيريهاي رطوبتي پيش ساخته  عايقهاي  ويژگي"، 3864شماره ن ايراي ملّاستاندارد  - 
  "عايق پي

  "هاي قير اصالح شده ويژگي"، 3869شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون تاب كششي اتصاالت عايق رطوبتي پيش ساخته"، 3870شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
هاي گوني مصرفي در ساخت عايق جهت جلوگيري از  ويژگي"، 3871شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 

  "نفوذ آب و رطوبت
  "روش نصب عايق رطوبتي پيش ساخته"، 3877شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون اندازه گيري ابعاد و جرم واحد سطح عايق رطوبتي"، 3878ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  
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روش آزمون ميزان جذب آب از طريق سطح عايق رطوبتي "، 3879ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  
  "پيش ساخته

استر مصرفي در ساخت هاي آزمون پليها و روشويژگي"، 3880شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
   "هاي رطوبتي عايق

پذيري (دماي تاب خمشي) روش آزمون تعيين ميزان انعطاف"، 3881شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
  "رطوبتي پيش ساخته در سرماعايق 

   "هاي رطوبتي روش آزمون تعيين مقاومت كششي عايق"، 3882شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
هاي رطوبتي پيش ساخته بوسيله قير اصالح  عايقهاي  ويژگي"، 3884شمارهايران ي ملّاستاندارد  - 

  "“عايق پي” شده توسط پليمرها
 - پليمري  - پيش ساخته بام قيري هاي رطوبتي  عايق"، 3885- 1شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي
   "هاويژگي - اكسيده  - هاي رطوبتي پيش ساخته بام  عايق"، 3885- 3شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
روش آزمون مقاومت عايق رطوبتي پيش ساخته در مقابل "، 3887شماره ايران ي مّلاستاندارد  - 

   "اوزن
روش آزمون مقاومت عايق رطوبتي پيش ساخته در مقابل نفوذ "، 3888شماره ايران ي لّماستاندارد  - 

  "بخار آب (ضريب مقاومت)
   "هاي منسوج پلي استر نبافته  ويژگي"، 3889شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
  "حرارتهاي رطوبتي در برابر  روش آزمون پايداري ابعادي عايق"، 3890شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
   "هاي فلت الياف شيشه ويژگي"  ،3891شماره ايران ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي حرارتي : عايق18- 5استانداردهاي مرجع فصل   18- 2پ
هاي پلي استايرن قابل انبساط ها و روش آزمون صفحهويژگي"، 1584 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

  "براي مصارف عايق حرارتي
هاي سلولي درجا با پايه اوره فرمالدئيد مورد مصرف پالستيك"  ، 5843ران شماره ايي ملّاستاندارد  - 

  "هاويژگي - در عايق بندي ساختمان مواد عايق حرارتي 
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تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "،  7113 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - طول و عرض

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7114 شماره رانايي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - ضخامت

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7115 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - گونيا بودن

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق وردهفرآ - مصالح ساختماني "، 7116 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - تخت بودن

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7117 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - رفتار فشاري

جرم تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7118 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - ظاهريمخصوص 

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7119 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - مقاومت كششي عمود بر سطوح

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7120شماره  ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - وري جزيي مدت از طريق غوطهجذب آب كوتاه 

  "هاي واكنش در برابر آتش، آزمون قابليت نسوختنآزمون"، 7171- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي  واكنش در برابر آتش براي فرآورده - روش آزمون "،  7271- 2 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "قابليت نسوختن آزمون - قسمت دوم  –هاي آزمون ساختماني، روش
تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7293 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - پايداري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي نرمال ثابت
تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7294 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - اري ابعادي در شرايط آزمايشگاهي دما و رطوبت معين پايد
تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7295 شماره ايراني مّلاستاندارد  - 

  "روش آزمون - تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص 
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تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7296 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
   "روش آزمون –خزش فشاري 

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7297 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - مقاومت كششي موازي با سطوح

ابعاد تعيين كاري حرارتي،  قهاي عاي فرآورده - مصالح ساختماني "، 7298 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - خطي آزمونه ها

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق فرآورده - مصالح ساختماني "، 7299ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
   "روش آزمون - خواص انتقال بخار آب

تعيين جذب  كاري حرارتي، هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"، 7300ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون – ورسازي غوطهبا  آب دراز مدت

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده" ، 7301 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون - جذب آب دراز مدت از طريق نفوذ

تعيين  - حرارتيكاري  هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"،  7302 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون - رفتار خمشي

تعيين  - كاري حرارتي هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"،  7303 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - رفتار برشي

تعيين كاري حرارتي،  هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده" ، 7304 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
 "روش آزمون - خ زذن و آب شدن مقاومت در برابر ي

تعيين مواد كاري حرارتي،  هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"، 8081 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
   "روش آزمون –آلي

 كوستيككاري حرارتي، آ هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"،  8082 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "ديناميكي سفتيـ تعيين 

هاي عايق كاري حرارتي، تعيين مصالح ساختماني، فرآورده"، 8083ايران شماره ي ملّتاندارد اس - 
  "روش آزمون - هاي عايق كاري حرارتي كف شناور ضخامت فرآورده

  "نامهكاري حرارتي، واژه هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده" ، 8084 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
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 - آكوستيككاري حرارتي،  هاي عايق مصالح ساختماني، فرآورده"،  8085 شماره نايراي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - جريان هوادر برابر تعيين مقاومت  - براي كاربردهاي آكوستيكي مصالح

هاي عايق كاري حرارتي، تعيين رفتار مصالح ساختماني، فرآورده"، 8086ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون  - تحت بار متمركز 

 - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده - مصالح ساختماني "،  8116ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاويژگي - اي هاي پشم معدني كارخانهفرآورده

هاي صدا براي استفاده در ساختمان  جذب كننده - آكوستيك "،  8184 شماره ايراني ملّاستاندارد  - 
  "درجه بندي جذب صداـ  
 هايهاي عايق كاري حرارتي، فرآوردهفرآورده - مصالح ساختماني"، 8298ايران شماره ملّي استاندارد  - 

  "روش آزمون  - (PUR)فوم پلي يورتان صلب ساخته شده در كارخانه 
هاي ساختماني، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده"، 8299ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "بنديطبقه
ساخته كاري حرارتي  هاي عايق هفرآورد - مصالح ساختماني "، 8320ايران شماره ي ملّستاندارد ا - 

  "هاويژگي -  پرليت منبسطاز كارخانه شده در 

پلي  - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده - مصالح ساختماني ": 10950شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي - اي استايرن منبسط كارخانه

 شهشي - هاي عايق كاري حرارتي  فرآورده - مصالح ساختماني ": 10951شماره  رانياي ملّاستاندارد  - 
  "ها يژگوي – يا كارخانه يسلول

فوم  - هاي عايق كاري حرارتي فراورده - مصالح ساختماني "، 10952 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 
   "هاويژگي - اي پلي استايرن اكسترود شده كارخانه

 يها سامانه -  ها ساختمان يكاري حرارتي برا هاي عايق فرآورده"، 11056شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "ها ويژگي -   منبسط شده رنياستا يپل  هيبر پا  )ETICSي (رونيب يحرارت قيمركب عا

ن هاي پلي استايرها و صفحات ساخته شده از دانهبلوك"، 11108ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاويژگي - منبسط شده
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 دار گچي عايق حرارتي/هاي مركب صفحات روكشپانل - گچ ": 12805شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونتعاريف، الزامات و روش - صوتي 

 - هاي عايق سنگدانه سبك جهت استفاده در بتن  - سنگدانه"، 14422شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاويژگي

هاي تعاريف، الزامات و روش - دار گچي صفحات روكش - گچ ": 14818ايران شماره ي ملّ ندارداستا - 
  "آزمون

هاي مركب هاي پايه گچي مورداستفاده در پنلچسباننده - گچ": 14819شماره  ايراني ملّ استاندارد - 
  "هاي آزمونتعاريف؛ الزامات و روش - دار گچي عايق حرارتي / صوتي و صفحات روكش

  
  : پليمرهاي ساختماني19- 5استانداردهاي مرجع فصل   19- 2پ
(تعيين درصد مواد تفكيك شده از پالستيك توسط   پالستيك"، 180ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "استون)
  "تعيين خواص خمشي - ها پالستيك "، 357ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعيين جذب آب - ها  كپالستي"، 911ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "هاي نازك پلي اتيلنورقه"، 1091ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي پالستيكي چسب حالل براي اتصال لوله"، 1174ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "استيرن هاي پلي ورقه"، 1182ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "وينيل كلرايد سخت پلي ورقه"، 1434ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
هاي پلي استيرن قابل انبساط  ها و روش آزمون صفحه ويژگي"، 1584ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "براي مصارف عايق حرارتي
  "پوشهاي مربع شكل ترموپالستيكي هاي كفويژگي"، 1651ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
   "ها نسبت به باكتريهاتعيين مقاومت پالستيكروش "، 1774ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
ها به وسيله سختي سنج گيري سختي پالستيكروش اندازه"، 1993ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

   "(سختي شور)
  "تعيين خواص كششي - هاي سلولي سخت شده پالستيك"، 2430ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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- هاي هموپليمر و كوپليمر وينيل كلريد رزين - ها پالستيك"، 2915ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ظاهري توده فشردهجرم مخصوص تعيين 

  "ها ويژگي - مواد افزودني شيميايي  - بتن "، 2930ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
 - قسمت ششم  - هاي بتن، مالت و دوغاب  افزودني"، 2930- 6ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "اري، كنترل و ارزيابي انطباقبرد نمونه
تحت  PVCها با روش تعيين سازگاري نرم كننده - ها  پالستيك"، 6193ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - شرايط مرطوب
  "هاويژگي - هاي اپوكسيرزين - هاپالستيك"، 6237ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - تعيين خواص كششي  - ها الستيكپ"، 6621ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
: شرايط 4قسمت  - تعيين خواص كششي  - ها پالستيك"، 6621- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي پالستيكي ايزوتروپيك و ارتوتروپيك تقويت شده با اليافآزمون براي كامپوزيت
اي لي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه(پ PVC-Hهاي پروفيل"، 6840ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

 "باال) مورد مصرف در ساخت درب و پنجره ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

 - تعيين دماي تغيير شكل تحت بار خمشي  - ها  پالستيك"، 6845- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "قسمت اول: روش كلي آزمون

 - تعيين دماي تغييرشكل تحت بار خمشي  -  هاپالستيك"، 6845- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها و ابونيت: پالستيك2قسمت 

- قواعد عمومي  - هاي تقويت شده با الياف شيشه  پالستيك"، 6884ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
   "روش آزمون

روش  -  IZODتعيين مقاومت ضربه به روش  - ها  پالستيك"، 6981ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون

قسمت اول، خزش  - تعيين رفتار خزشي  - ها  پالستيك"، 6984- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - كششي 

قسمت دوم، خزش  - تعيين رفتار خزشي  - ها  پالستيك"، 6984- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - اي خمشي با استفاده از بارگذاري سه نقطه
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هاي غير پالستيكجرم مخصوص تعيين ها  پالستيك"، 7090- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  -  
  "قسمت سوم: زرو پيكنومتر گازي - اسفنجي 

واكنش در برابر آتش براي مصالح و "(شامل چند قسمت)،  7271ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمون هاي ساختماني، روش فراورده

تعيين پايداري رنگ در برابر  - ها ـ مواد رنگ ده پالستيك"، 7400- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها، قسمت اول: كليات گرما طي فرايند رنگين كردن پالستيك

تعيين پايداري رنگ در برابر  - مواد رنگ ده  - ها پالستيك"، 7400- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - قالبگيري تزريقي  : مها، قسمت دو گرما طي فرايند رنگين كردن پالستيك

تعيين پايداري رنگ در برابر  - مواد رنگ ده  - ها  پالستيك"، 7400- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - قسمت سوم: آزمون گرم خانه  - ها گرما طي فرايند رنگين كردن پالستيك

آيين  - مقاومت به حاللهاي شيميايي  بررسي - ها  پالستيك"، 7402ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "كار

 - ها و جالها (پيونده) رنگ - هاي پلي استر)ها (رزين پالستيك"، 7478ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - گيري ارزش اسيدي جزئي كلي و جزئي اندازه

جرم ينيل كلريد سخت ها و اتصاالت پلي ولوله - ها  پالستيك"، 7668ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاويژگي - مخصوص 

هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد لوله - ها  پالستيك"، 7669ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها و روش آزمونويژگي - سخت 

  "روش آزمون - تعيين ضريب شكست  - ها  پالستيك"، 8158ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
استحكام برشي  - هاي تقويت شده با الياف شيشه  پالستيك"، 8176ره ايران شماي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - اي ظاهريميان اليه
 - خواص فشاري - هاي تقويت شده با الياف شيشه  پالستيك"، 8177ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون
 - خواص خمشي - شيشه هاي تقويت شده با الياف  پالستيك"، 8178ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون
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استحكام برشي  - هاي تقويت شده با الياف شيشه  پالستيك"، 8179ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - عمودي

 - خواص برشي - هاي تقويت شده با الياف شيشه  پالستيك"، 8180ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

 - خواص كششي - هاي تقويت شده با الياف شيشه پالستيك"، 8181ره ايران شماي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

 - سختي باركول - هاي تقويت شده با الياف شيشه پالستيك"، 8182ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

 - يمقدار فضاي خال –هاي تقويت شده با الياف شيشه پالستيك"، 8183ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون

تعيين متوسط وزني وزن مولكولي و  - ها  پالستيك - پليمرها "، 8506ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - كروماتوگرافي ژل تراوايي - توزيع آن 

تعيين خواص ديناميكي، مكانيكي در  - ها  پالستيك - پليمرها "، 8508ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ش آزمونرو - حالت فشار 

هاي پالستيكي ساخته شده از پروفيل پلي وينيل كلرايد  نجرهپ"، 8510ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ويژگي- ) PVC-Uهاي (پنجره PVC-U- سخت

مقررات عمومي بازيافت  - هاي پالستيكي ها و فراورده پالستيك"، 8676ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "گذاري و نشانه

-PVCلوله و اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت( - ها الستيك"، 9117ايران شماره ي ملّارد استاند - 

U( - ها ويژگي - مورد مصرف در آبرساني"  
كشي پلي وينيل لوله و اتصاالت و سيستم لوله - ها پالستيك"، 9119ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "ها ويژگي - مورد مصرف در تخليه فاضالب ساختمان - )PVC-Uكلريد سخت(
استات سلولز  - قسمت سوم - تعيين خاكستر - ها پالستيك"، 10137- 3ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "نرم نشده
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روش فرورفتگي  - قسمت اول  - تعيين سختي - ها پالستيك"، 10156- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "گوي

روش سختي  - قسمت دوم  - ن سختي تعيي -  ها پالستيك"، 10156- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "راكول

 يگيراندازه - ولكانيزه يا ترموپالستيك الستيك، - ليمرها پ"، 10169ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "وذپذيري گازهافن

تعيين تغيير  - ولكانيزه يا ترموپالستيك الستيك، - پليمرها "، 10170ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
شكل كششي باقيمانده تحت شرايط افزايش طول ثابت و تعيين تغيير شكل كششي باقيمانده، 

  "افزايش طول و خزش تحت بار كششي ثابت
ميزان  تعيين - ولكانيزه يا ترموپالستيك الستيك، - ليمرها پ"، 10171ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "شكنندگي در دماي پايين
هاي  روش - قسمت اول  - تعيين خاكستر -  ها پالستيك"، 10237- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "عمومي
پلي الكيلن  - قسمت دوم - تعيين خاكستر -  ها پالستيك"، 10237- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "ترفتاالت
پلي  - قسمت چهارم  - تعيين خاكستر -  ها پالستيك" ،10237- 4ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "آميدها
پلي وينيل  - قسمت پنجم- تعيين خاكستر -  ها پالستيك"، 10237- 5 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 

  "كلريد
- هاي مورد مصرف در توليد پلي يورتان پلي ال - ها  پالستيك"، 10238ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "تعيين محتواي آب
- ورق پلي وينيل كلريد سلولي انعطاف پذير  -  ها پالستيك"، 10240ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "ها ويژگي
 پذيريتعيين انعطاف - هاي پالستيكي گرمانرم  لوله - ها پالستيك"، 10607ايران شماره ملّي استاندارد  - 

  "حلقوي
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تهيه  - و اتصاالت پلي وينيل كلريد سخت لوله  - ها الستيكپ"، 10608ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "k آزمونه براي تعيين عدد گرانروي و محاسبه عدد

مقاومت در  - هاي پلي وينيل كلريد سخت  لوله - ها  الستيكپ"، 10609ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "روش آزمون - مقابل دي كلرومتان در دماي مشخص 

هاي پالستيكي گرمانرم صاف براي انتقال  لوله - ها  الستيكپ"، 10610ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ها ابعاد و رواداري -  سياالت

  "تعيين چگالي ظاهري - هاي اسفنجيو الستيك هاالستيكپ "،10650ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "تعيين خواص تراكمي - ي سلولزي سخت ها پالستيك"، 10717 ايران شمارهي ملّاستاندارد  - 
  "آزمون پايداري ابعادي - هاي سلولزي سخت  پالستيك"، 10718ايران شماره ي ملّتاندارد اس - 
هاي تعيين مشخصه - پذيرواد پليمري سلولزي انعطافم"، 10719- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "مواد بادانسيته باال - م وقسمت د - كرنش در تراكم  - تنش 
   "روش آزمون - تعيين سختي- پليمرهاي سلولي قابل انعطاف " ،10735ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
تعيين خستگي تحت كوبش  - پليمرهاي سلولي قابل انعطاف "، 10736ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون- با بار ثابت 
ليمرهاي سلولي قابل انعطاف و سخت زمانمندي تسريع شده پ"، 10737ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمون وشر- 
مواد قالب  - پلي وينيل كلريد نرم شده  - ها پالستيك"، 11450- 2ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "ها و تعيين خواص: تعيين آزمونه2قسمت  - گيري و اكستروژن 
) براي PVC-Uهاي پلي وينيل كلريد سخت (پروفيل" -  12291ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاي آزمونطبقه بندي، الزامات و روش - ها هساخت درها و پنجر
  "روش آزمون - مالت و بتن اصالح شده پليمري "، 12602ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاآزمونه - ها پالستيك"، 13981ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
الستيكي  هاي پالستيكي ياهاي پوششچسب - ها چسب"، 14645ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "روش آزمون - تعيين تغييرات ابعادي بعد از فرسايش تسريع شده  - ديوار يا كف 
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اندازه گيري رفتار ذوب (دماي ذوب يا محدوده  - ها پالستيك"، 14669ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي لوله مويين و ميكروسكوپ قطبشيدمايي ذوب) پليمرهاي نيمه بلورين با استفاده از روش

 - براي تسليح بتن  (FRP)پليمر تقويت شده با الياف "، 14761- 1ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "FRPهاي : ميله و رشته1هاي آزمون. قسمت روش

فوم پلي يورتان براي استفاده  - پليمرهاي سلولي قابل انعطاف "، 14826ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "ويژگي - اي ورقه

  
  : نانو مواد20- 5داردهاي مرجع فصل استان  20- 2پ
هاي هاي پيشرفته، سراميكهاي ظريف (سراميكسراميك"، 14243ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  هاي آبي به وسيله تخريب تعيين فعاليت نور تحريكي سطوح در محيط -صنعتي پيشرفته) 
  "روش آزمون -متيل بلو 

  "هاويژگي - تميزشونده)  هاي سراميكي ضد باكتري (خودكاشي"، 14499ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
  
  هاي ساختماني : مشخصات مصالح و فرآورده1استانداردهاي مرجع پيوست  21- 2پ

  هاي ساختماني مصرفي در برخي سيستم             
   ها وويژگي - بندي طبقه - تعاريف  - هاي سراميكي كاشي"، 25ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "هاگذارينشانه
هاي پلي استايرن قابل  هاي آزمون صفحه ويژگيها و روش"، 1584ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "انبساط براي مصارف عايق حرارتي
 "اصول كلي - هاي ساختماني  فوالد"،1600ايران شماره ي ملّ داستاندار - 

ها و ويژگي - م نورديده براي تسليح بتن ردهاي فوالدي گرگميل"، 3132ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
  "هاي آزمونروش

 "هاويژگي - هاي ساندويچي سبك سه بعدي پانل"، 7143ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 

  "ها ويژگي - هاي سيماني سبك غير باربر  بلوك"، 7782ايران شماره ي ملّاستاندارد  - 
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 هايفرآورده - هاي عايق كاري حرارتي فرآورده - اني مصالح ساختم": 8116شماره  ايرانملّي  استاندارد - 
  "هاويژگي -  ايپشم معدني كارخانه

 - ساختماني هايفرآورده و مصالح براي آتش برابر در واكنش"، 8299ايران، شماره ي ملّاستاندارد  - 
 "بنديطبقه

 بتن شدگي كخش از ناشي شدگي جمع تعيين -  سبك بتن  :"8592شماره  ايراني ملّ استاندارد - 

 "آزمون روش- شده كالو دار اتو هوا

 

  



  


