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 گفتار پيش

 

ه سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـ                ملّي  مقررات  

اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـالمت و           ترديد نقش مؤثري در نيل به       ساختمان، بي 

ارتقـاي   و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب            صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد     

براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي      . گردد  ها مي   كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان     

شـود    نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محـسوب مـي          عنوان    ساختمان كه به  

شهرسـازي آغـاز و بـا مـشاركت جامعـة       بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مـسكن و  

هـاي تخصـصي      مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه             

يـن مـسير ضـمن    در ا. وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت      مباحث، سازماندهي و بي   

تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كـشور                

از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار  

گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار          

 .خواهد گرفت

هـا،   نامـه   حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين            در

كننـدگان الزم اسـت       شـود و اسـتفاده      استانداردها و مشخصات فني در كـشور منتـشر مـي          

االجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفـصيل،          هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، الزم           تفاوت  به

ك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي             هاي خاص هر مدر     محتوا و ساير ويژگي   

 :هاي زير را برشمرد توان ويژگي ساختمان مي

 . االجرا است در سراسر كشور الزم» مقررات ملّي ساختمان«  �

 .شود طور خالصه و اجمالي تدوين مي به» مقررات ملّي ساختمان«احكام   �

 اي   موارد توصيه  ين مقررات فاقد  ا» مقررات ملّي ساختمان  «با توجه به الزامي بودن        �

 .            و راهنمايي است

 بر هرگونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احـداث بنـا،         » مقررات ملّي ساختمان  «  �

 . تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است           

 پ



 

  ت

ستند بلكـه در    هـا نيـ     خودي خود متضمن كيفيت سـاختمان       مقررات تدوين شده به   

امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسي كـشور   كنار تدوين مقررات مذكور توجه به 

سو و ايجـاد نظـامي        طور عام از يك     آموزان و آحاد مردم به      طور خاص و دانشجويان، دانش      به

 ،كارآمد براي اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز        

تغيير كاربري و ساير    ،   توسعه بنا  ، شرح وظايف و مراحل قانوني اقدامات احداث       ،ها  مسئوليت

هاي اجرايي  عنوان راهكارها و ضمانت ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به موارد مربوط به

 .اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد گزاران، مجريان و دست اين مقررات مد نظر سياست

ويژه مواد    م مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مفاد آن به          با تصويب قانون نظا   

رعايـت آنهـا در طراحـي،          قانون مذكور، وضع مقررات ملّي سـاختمان و الـزام بـه            34 و   33

منظور اطمينـان از ايمنـي، بهداشـت،          ها به   برداري و نگهداري ساختمان     محاسبه، اجرا، بهره  

ن اطمينان را در ميان مهندسان و صـاحبان         دهي مناسب، آسايش و صرفة اقتصادي، اي        بهره

اي كـه در توسـعه و    ايفاي وظيفه به گرمي، آورد كه با پشت     وجود مي   هاي ساختماني به    حرفه

هـاي واالي   آباداني كشور دارند مبادرت ورزند و از اين رهگذر، سهم خود را در تحقق آرمان         

 .انقالب عينيت بخشند

 و م شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمانفرصت را مغتنم شمرده از اعضاي محتر

نحوي در تدوين، ترويج و كنترل اعمال مقررات  كساني كه به هاي تخصصي و ساير كميته

نمايند سپاسگزاري نموده و از اساتيد، صاحب نظران،  ملّي ساختمان در كشور كوشش مي

نهادات خود اين اندركاران ساخت و ساز انتظار دارد با نظرات و پيش مهندسان و كليه دست

 . دفتر را در غناي هرچه بيشتر مقررات مذكور ياري رسانند
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  كليات5-1

 

  دامنه و حدود كاربرد5-1-1

اين مبحث دربارة شناخت انواع مواد، مصالح و فرآورده هاي ساختماني متعارف است كـه در               

بـدين منظـور    . گيرنـد  احداث انواع ساختمان ها و تأسيسات مربوط، مورد استفاده قـرار مـي            

 :اهداف زير در اين مبحث در نظر گرفته شده است

  مواد، مصالح و فرآورده هاي ساختماني متعارف؛ معرفي انواع-

  معرفـي اسـتانداردهاي ملـي مربـوط بـه هـر كـدام از مـواد، مـصالح و فـرآورده هـاي           -

 ساختماني كه در برگيرنده روشهاي آزمايش و ويژگيهاي كيفـي عمـومي هـر كـدام از                 

  آنها است؛      

ــواد،  - ــته از م ــر دس ــومي ه ــاربردي عم ــات ك ــي الزام ــاي  معرف ــرآورده ه ــصالح و ف   م

 . ساختماني به منظور استفاده درست از آنها      

 با توجه به زلزله خيز بودن كشور ايران و به منظور سبك سازي و كاهش جـرم                  :1يادآوري  

ساختمان، توصيه مي شود مصالحي مقاوم و سبك با دارا بودن حداكثر نـسبت مقاومـت بـه                  

الوه بر ايمني بيشتر اثر نيروهاي زلزله بر سـاختمان نيـز          وزن انتخاب و به كار برده شود تا ع        

 .كاهش يابد

مهندسان طراح بايد با توجه به مشخصات ساختمان و تأسيسات، مواد و مصالح             : 2يادآوري  

و فرآورده هاي ساختماني مناسب را انتخاب و حداقل مشخصات آنها را مطابق طرح معرفـي                

 .ايد با مفاد اين مبحث هماهنگي داشته باشدمشخصات ارائه شده در طرحها ب. نمايند

 در مواردي كه در ساير مباحث مقررات ملي، الزاماتي براي هر دسته از مـصالح                :3يادآوري  

 .ارائه شده باشد، رعايت آنها نيز الزامي است

 



 مانيهاي ساخت مصالح و فرآورده: مبحث پنجم
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 بندي مصالح  طبقه5-1-2

 دي در اين مبحث، مواد و مصالح و فرآورده هاي ساختماني به صورت زير طبقه بن

 :شده اند

  آجر، سفال و كاشي و سراميك-

  سنگ ساختماني-

  سنگدانه-

  سيمان و فرآورده هاي آن-

  آهك، گچ و فرآورده هاي آنها-

  مالتهاي بنايي-

  فلزات و فرآورده هاي آنها-

  چوب و فرآورده هاي آن-

  قير و قطران-

  شيشه-

  رنگ و پوششهاي تزييني-

  پالستيكهاي ساختماني-

 

  استانداردها5-1-3

 ويژگيهــا و روش آزمــايش مــواد و مــصالح و فــرآورده هــاي ســاختماني بايــد منطبــق بــر -

 .استانداردهاي ايران باشد

 .هر دسته از مصالح، استانداردهاي مربوط در پايان قسمت ذكر شده است براي -

ي قـرار   مبحث استاندارد ملي جديدي تدوين يـا مـورد بـازنگر   ن چنانچه در مدت اعتبار اي -

 .گيرد، جايگزين استانداردهاي اين مبحث خواهد شد

استانداردهاي پذيرفته شده در اين مبحث در همه جـا اسـتانداردهاي ايـران اسـت و در                  

اگر در پاره اي از موارد، استاندارد ايران وجود نداشـته           . همه زمينه ها بايد به آن رجوع شود       

 .مالك عمل قرار گيردباشد، بايد استانداردهاي معتبر بين المللي 

 

 



 هاي ساختماني مصالح و فرآورده: مبحث پنجم
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  ارائه ويژگيها5-1-4

توليد كنندگان و واردكنندگان بايد ويژگيهاي شيميايي، فيزيكي و مكانيكي مـواد و مـصالح               

فرآورده هاي ساختماني را مطابق استانداردهاي ايران تأمين كننـد و در صـورت درخواسـت          

 .به ارائه آن استمصرف كننده، توليدكننده، توزيع كننده يا وارد كننده ملزم 

 

  كنترل ويژگيها5-1-5

كنترل ويژگيهاي مواد و مصالح و فرآورده هاي ساختماني بايد توسـط مؤسـسه اسـتاندارد و          

تحقيقات صنعتي ايران يا آزمايشگاههاي تأييـد صـالحيت شـده از طـرف مؤسـسه مـذكور                  

 .صورت گيرد

 

  تطابق با ويژگيهاي استاندارد5-1-6

د در نقشه ها و مـدارك فنـي مربـوط، ويژگيهـاي مـواد و مـصالح و                    طراحان و مجريان باي    -

 .فرآورده هاي ساختماني را تعيين نمايند

 استفاده از مواد و مصالح و فرآورده هاي ساختماني بـا ويژگيهـاي نامـشخص و غيـر قابـل                -

 .قبول مجاز نيست

 

  استفاده مجدد5-1-7

اختماني مستعمل، با توجه به نـوع       در صورتي كه مشخصات مواد و مصالح و فرآورده هاي س          

 .مصرف آن با حداقل ويژگيهاي تعيين شده مطابقت كند، استفاده از آن بالمانع است

 

  مصالح جديد يا مشابه5-1-8

كيفيت كليه مواد و مصالح و فرآورده هاي ساختماني جديد، غير از آنچـه نـام و مشخـصات                   

ف به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات آنها در اين مبحث ذكر شده است، بايد قبل از مصر          

تحقيقاتي مجاز رسيده و مشخصات و دامنه كاربرد آن مشخص           صنعتي ايران يا مراكز علمي    

 .شود و در صورت لزوم گواهينامه هاي فني معتبر اخذ شود
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  انبار كردن5-1-9

سترسـي بـه    اي باشد كـه د     هاي ساختماني بايد به گونه     انبار كردن مواد و مصالح و فرآورده      

آنها آسان بوده، مصالحي كه زودتر وارد مي شوند زودتر خارج شده و مصرف شوند، با مصالح    

ديگر مخلوط نشده و شرايط محيطي باعث از دست رفتن ويژگيهـاي آنهـا نـشود همچنـين                  

 .امكان رخ دادن آتش سوزي وجود نداشته باشد

 

  ساخت و توليد در كارگاه5-1-10

هاي ساختماني در كارگاه و محل مصرف توليـد          د و مصالح و فرآورده     چنانچه برخي از موا    -

شود بايد براي حفظ جان كارگران هنگام بهره گيري از تجهيزات توليد، تـدابير ايمنـي الزم                 

 .آيد به عمل

 مواد و مصالح و فرآورده هاي ساختماني توليد در كارگاه بايد با ويژگيهاي استاندارد ايـران              -

 .شدمطابقت داشته با
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  آجر، سفال، كاشي و سراميك5-2

 

  آجر5-2-1

  تعريف5-2-1-1

آجر فرآورده هاي ساختماني است كه در انواع رسي، شيلي و شيستي، ماسه آهكي و بتني و                 

 شكل هاي گوناگون توليد شده و عمدتاً در ديوار چيني، نماسازي، كرسي چيني، 

 به مصرف مـي     ....و) ضايعات آجر  (كف سازي و كفپوشي، سقف طاق ضربي، شيب بندي بام         

 .رسد

 

  دسته بندي5-2-1-2

 :آجر برحسب مواد خام مورد استفاده در ساخت آن به انواع زير تقسيم مي شود

رسي و هـم از پخـت خـشت تهيـه            آجر هم از پخت خشت خام     : آجررسي، شيلي و شيستي   

 .يد درجه سلسيوس به دست مي آ1000شده از شيل و شيست، در دماهاي حدود 

جررسي ساختماني برحسب نوع مصرف به گروههاي زير        آ ايران،   7براساس استاندارد شماره    

 :تقسيم مي شود

 

 آجري است كه براي كارهاي عمومي ساختمان مناسب است و استفاده            :آجر معمولي ) الف

 .از آن در ساخت اعضاي غير باربر توصيه شده است

 

ندودكاري يـا پوشـشهاي ديگـر مـستقيماً بـراي       آجري است كه بدون نياز به ا      : آجرنما) ب

 .نماسازي به مصرف مي رسد
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 آجري است كه داراي جسم متراكم و پر مقاومت بوده و براي سـاخت               : آجر مهندسي ) پ

 1اين نوع آجر برحسب ميزان مقاومت و جذب آب به سه درجه             . مناسب است ،  اعضاي باربر 

 .مي شود  تقسيم 3 و 2و 

 

يـا سـنگ    (رهاي ماسه آهكي از مخلوط ماسة سيليسي يا سيليكاتي           آج : آجر ماسه آهكي  

. و آهك، در زير فشار بخـار آب و گرمـا توليـد مـي شـوند                ) خرد شده يا مخلوطي از اين دو      

خاكستر بادي، سرباره كورة آهنگدازي و به طور كلي، ديگر ضايعات صنعتي مناسـب، بـراي                

 به صورت تـوپر و      ًجرهاي ماسه آهكي معموال   آ. تهيه اين نوع آجر ها قابل استفاده مي باشند        

 يا مضاربي از آن ساخته شده و برحسب مقاومت فـشاري            آجر رسي سوراخدار به ابعاد حدود     

آجر ماسه آهكي به رنگ خاكستري است و با افزودن مواد رنگي مـي              . دسته بندي مي شوند   

 .توان انواع رنگي آن را نيز توليد كرد

 

بتني، نوعي بلوك سيماني تـوپر اسـت كـه از سـيمان پرتلنـد،                آجر ساختماني    : آجر بتني 

براي بهره گيـري از اثرهـاي ويـژه، مـي           . نه هاي معدني مناسب و آب تهيه مي شود         سنگدا

 .توان مواد ديگري نيز به آن افزود

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-2-1-3

 :هاي زير را داشته باشند آجرهاي رسي، شيلي و شيستي بايد ويژگي

 كامالً پخته، يكنواخت و سخت بوده، مقاومت فشاري، جذب آب و ساير مشخصات آنها بـر                 -

 . باشد7حسب نوع بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره 

 گـرم بـر   3/1 و وزن فـضايي آن از  7/1 از    وزن ويژه آجر مورد مصرف در اجزاي باربر نبايد         -

 .سانتيمتر مكعب كمتر شود

شامل سه قد، نيمه، چارك و كلوك در قسمتهاي دروني و پشت كار و نيز  مصرف تكه آجر -

 .در مكانهايي كه مصرف آجر درست مقدور نيست، مجاز است

 مصرف آجرهاي كهنه در صورتي كه مطابق مشخـصات بـوده و كـامالً تميـز شـده باشـد،                     -

 .فاده شودمانعي ندارد، ولي بهتر است به همراه آجرهاي نو و در پشت كار از آنها است
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 مصرف آجرهاي ترك دار، كج و معوج، گود و برجسته كه انحنا، گودي و برجستگي آنها از                  -

 درصـد كـل آجرهـا بيـشتر نـشود،        20 ميليمتر تجاوز نكند مشروط بر اينكه تعداد آنها از           5

 .بالاشكال است

. سـت  مصرف آجرهاي نما كه داراي آلوئك يا ترك جزئي باشد، تنها در پشت كـار مجـاز ا                  -

 .آجرهاي ماسه آهكي بايد داراي ويژگيهاي زير باشند

 . ظاهر آجر ماسه آهكي بايد تميز، يكنواخت و عاري از ترك و مواد خارجي باشد-

 . مگاپاسكال باشد5/7 حداقل مقاومت فشاري آنها -

 دورة يخ زدن و آب شدن را تحمـل كننـد و پـس از آزمـايش يخبنـدان،                    15 بايد حداقل    -

 . درصد باشد20قاومت فشاري آنها كمتر از كاهش نسبي م

 . درصد وزني باشد20 تا 8 جذب آب آجر ماسه آهكي بايد بين -

 . انواع آجر مناسب براي مصارف گوناگون ارائه شده است1-2-5در جدول 

 

 آجرهاي مناسب براي مصارف گوناگون   1-2-5جدول 

 آجر مناسب محل مصرف رديف

1 

 :  هاي مجاور با آبزير اليه نم بندي يا مكان

 محل پرآب با امكان يخ زدگي) الف

 كم آب محل) ب

 آجـر رسـي     -آجر ماسه آهكـي ممتـاز     

 ماشيني مهندسي

 آجـر   -آجر ماسـه آهكـي پـر مقاومـت        

 رسي ماشيني مهندسي

2 
 باالي اليه نم بندي ديوار، كارهاي عمومي

 طاق زني و تيغه سازي

انواع آجر ماسه آهكي و رسي مـشروط        

ــت   ــر رعاي ــاق  ب ــرايط و انطب ــاير ش س

 بامشخصات پروژه

3 
دست اندازها، پله هـا، فـرش كـف، نقـاط واقـع در              

 فضاي باز، آب روها، طوقه چاهها و دودكش ها

 آجـر رسـي     -آجر ماسه آهكـي ممتـاز     

 ماشيني مهندسي

  آجر ماسه آهكي-انواع آجر رسي نماي ساختمانها 4

 فرش كف و پله هاي داخلي ساختمانها 5

 -آهكي پر مقاومت و ممتـاز     آجر ماسه   

آجر رسي ماشيني و معمولي مـشروط       

 بر انطباق با مشخصات پروژه
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  فرآورده هاي سفالي5-2-2

  تعريف5-2-2-1

سفال، فرآورده هاي ساختماني است كه با استفاده از خاك رس، شيل و يا مواد مناسبي كه                 

خت ديوارهـاي بـاربر و       پخته مي شود و در سـا       C930دماي بيش از       منشاء رسي دارند در   

 .استفاده مي شود.... غير باربر، پوشش بام و 

 

  دسته بندي5-2-2-2

و سفال  ) غير باربر (سفال بر حسب محل استفاده به گروههاي بامپوش سفالي، سفال دواري            

 .نما به شرح زير تقسيم مي شود

 

ايـن پوشـش   . د از سفال بام، براي پوشش بام ساختمان ها استفاده مي شو     :بامپوش سفالي 

معموالً سفال بام به شكلهاي مـسطح يـا         . بايد سطحي مقاوم در برابر عوامل جوي ايجاد كند        

 .موجدار با شكلها، اندازه ها، بافت سطحي، رنگ و مقطع عرضي متفاوت توليد مي شود

 

 اين نوع سفال براي ساخت ديوارهاي جداگر و ديوارهاي مقاوم : )غير باربر(سفال ديواري 

 .ابر آتش مناسب است و به صورت سوراخ دار ساخته مي شوددر بر

 

 سفال نماي ساختماني، سفالي است كه بدون نياز به انـدودكاري يـا پوشـش بـا     : سفال نما 

 .مصالح ديگر، براي ساخت ديوارهاي داخلي، خارجي و جداگرها به مصرف مي رسد

 

شـكل و ابعـاد آن      . ي رود  سفال سقف براي پر كردن بين تيرچه ها به كار مـ            : سفال سقف 

لبه سفالهاي سقفي بايد سالم بـوده       . است) 2-2-5-5بند  ( سقفي سيماني    بلوك هاي مشابه  

 .و به خوبي روي لبه تيرچه ها بنشيند

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-2-2-3

 :  ويژگيهاي زير را دارا باشنددتمامي انواع سفالها باي
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 .د كامالً پخته، يكنواخت و سخت باشن-

 . داراي سطوح صاف و عاري از پيچيدگي باشند-

 . درصد وزني باشد20 حداكثر جذب آب آنها -

 . سطوح آنها قابليت ايجاد پيوند با مالت يا چسب را داشته باشد-

 

  كاشي5-2-3

كاشي فرآورده اي سراميكي، متشكل از دانه هاي ظريف بلورين و متخلخل است كه معموالً               

 درجه سلسيوس پخته شده و در انواع لعابدار و بدون لعاب توليـد              1000 در حرارتي باالتر از   

رويه لعابي كاشي ممكن است براق، نيمه براق، مات، ساده، گلدار سفيد و يا رنگـي                . مي شود 

 .باشد

 

  دسته بندي5-2-3-1

اين دسته از كاشي ها اعم از لعـاب دار و           . كاشي به دو دسته كفي و ديواري تقسيم مي شود         

 لعاب با روش پرس كردن گرد مواد اوليه توليد مي شوند و در داخل وخارج ساختمان                 بدون

كليه قطعات همجنس كاشي كه همراه آن به كار مي روند مانند قرنيز پله،              . مي گردند  نصب

قطعايت مخصوص لبه ها و كناره ها و همچنين قطعات مخصوصي كه دراستخرها به كار مي 

 .روند، كاشي محسوب مي شوند

 درجـه بنـدي مـي       3 و   2 و   1كاشي كفي و ديواري از نظر كيفيت سطح به سـه درجـه              

مواردي كه بايد در بررسي كيفيت سطح انواع كاشي اعم از لعاب دار يـا بـدون لعـاب                   . شوند

انواع ترك، ترك هاي مويي لعاب، نداشتن لعاب در بعـضي           : مورد نظر قرار گيرند، عبارتند از     

 فرورفتگي، انواع سوراخ ها، ذوب نشدن لعاب، وجود خـال، لكـه   قسمتها، ناصاف بودن سطح،   

يا هر گونه ضايعات اضافي سطحي، اشكاالت زير لعـاب، اشـكاالت چـاپ و دكـور، سـايه دار                    

 3 و   2 و   1انواع تركها در هيچ يك از كاشي هاي درجه          . بودن، لب پريدگي و گوشه پريدگي     

يهاي مندرج در اسـتانداردهاي ملـي ايـران    قابل قبول نيستند و به طور كلي منطبق بر ويژگ    

 .باشد
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 )سراميك(كاشي موزاييكي گروهي  2-4 -5

كاشـي  كاشي موزاييكي گروهي كفي و ديواري اعم از لعاب دار و بدون لعـاب نيـز بـه روش                    

به لحـاظ كوچـك بـودن       . توليد مي شوند و در داخل يا خارج ساختمان ها نصب مي گردند            

)  ميليمتـر مربـع اسـت      100سطح هـر قطعـه كاشـي كمتـر از           (ابعاد كاشي هاي موزاييكي     

چسباندن تعدادي از آنها در كنار يكديگر به كمك يك ورقه لفاف يا توري صـورت گرفتـه و                   

كليـة قطعـات سـراميكي همجـنس كاشـي هـاي            . عرضة آنها به صورت گروهي الزامي است      

 .ر مي گيرندموزاييكي گروهي كه همراه آنها به كار مي روند، در اين دسته قرا

ويژگي انواع كاشي موزاييكي گروهي، بايد مطابق با ويژگيهاي ارائـه شـده در اسـتاندارد                

 . باشد4289ايران شماره 

 

  دسته بندي5-2-4-1

 2، 1كاشي هاي موزاييكي گروهي براساس مشخصات مربوط به كيفيت سطح به سه درجـه    

رجه هاي فوق قابل قبـول نيـست و          در هيچ يك از د     اانواع تركه . و تجارتي تقسيم مي شوند    

 . باشد4289به طور كلي منطبق با ويژگيهاي مندرج در استاندارد ملي ايران شماره 

 

  استانداردها5-2-5

ويژگيها و روشهاي آزمون انواع آجر، سفال، كاشـي و سـراميك بايـد مطـابق اسـتانداردهاي                  

 :ايران به شرح زير باشد

 ژگي و روش آزمون وي-آجر رسي: 7 استاندارد شماره -

 تعاريف، ويژگيها، عالمتگذاري، رده بندي كاشيها: 3992 استاندارد شماره -

 تعيين ابعاد و كيفيت سطح كاشي ها: 3993 استاندارد شماره -

 تعيين جذب آب كاشي ها: 3994 استاندارد شماره -

 كاشيها) مقاومت خمشي(تعيين مدول گسيختگي : 3995 استاندارد شماره -

 تعيين سختي كاشي در برابر خراشيدگي: 3996ندارد شماره  استا-

 تعيين سايش عمقي كاشي هاي بدون لعاب: 3997 استاندارد شماره -

 تعيين انبساط حرارتي خطي كاشي ها: 3998 استاندارد شماره -

 تعيين مقاومت كاشي در برابر شوك حرارتي: 3999 استاندارد شماره -
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 رطوبتي كاشي هـاي     -ين مقاومت در برابر انبساط حرارتي     تعي: 4000 استاندارد شماره    -

 لعاب دار

 تعيين مقاومت شيميايي كاشي هاي بدون لعاب: 4001 استاندارد شماره -

 تعيين مقاومت شيميايي كاشي هاي لعاب دار: 4002 استاندارد شماره -

 تعيين مقاومت سايش سطح كاشي هاي لعاب دار: 4003 استاندارد شماره -

تعيين انبساط رطوبتي كاشي هاي بدون لعاب بـا اسـتفاده از            : 4004ندارد شماره    استا -

 آب جوشان

 مقاومت كاشي در برابر يخ زدگي تعيين: 4005 استاندارد شماره -

روش هاي نمونه برداري و جـداول بازرسـي كاشـي از طريـق              : 4006 استاندارد شماره    -

 نمونه هاي خاص

ي نمونه برداري و جـداول بازرسـي كاشـي از طريـق             روش ها : 4007 استاندارد شماره    -

 نمونه هاي متغير به منظور تعيين درصد عيوب

 آيين كاربرد انواع كاشي براي اماكن و فضاهاي مختلف: 4008 استاندارد شماره -

 ويژگيهاي كاشي هاي موزاييكي گروهي: 4289 استاندارد شماره -
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  سنگ ساختماني5-3

 

  تعريف5-3-1

مله مصالح ساختماني است طبيعي است كه از كانيهاي مختلف تـشكيل شـده و               سنگ از ج  

در صنعت ساختمان به شكلهاي گوناگون در پي سازي، ديوار چيني، كفسازي و سنگ كف،               

 .به مصرف مي رسد... پله، نماسازي، راهسازي، پل سازي و 

 چكـش، قلـم،   براي شكل دادن و قواره كردن سنگ بايد از ابزارهاي سـاده ماننـد پتـك،         

 .تيشه و ابزارهاي برش و ساب برقي استفاده كرد

 

  دسته بندي5-3-2

، بلوك سنگهاي طبيعي كه به مصرف كفسازي، نما     618براساس استاندارد ملي ايران شماره      

 :به چهار دسته زير تقسيم مي شود و تزئينات مي رسد،

  گرانيت ها-

  مرمريت ها-

  سنگهاي آهكي-

  توف ها-

 :اختماني از نظر شكل ظاهري به صورت زير دسته بندي مي شوندسنگ هاي س

  سنگ طبيعي شامل رودخانه اي و كوهي؛-

، )سـرتراش، سـر تـراش گونيـا شـده و بادكوبـه اي             ( سنگ كار شده شامل قواره، بادبر        -

 .مكعبي، تمام تراش، چند وجهي نامنظم، اليه اليه، لوحه سنگ يا سنگ پالك
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 مات كاربردي ويژگيها و الزا5-3-3

ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي انواع سنگهاي ساختماني، بادي مطابق بـا در اسـتاندارد ملـي                

 . باشد618ايران شماره 

هنگـام  . سنگ هاي ساختماني داراي رنگهاي متنوع بوده و خواص آنها نيز متفاوت است            

و تخلخل آن استفاده از سنگ بايد به وضعيت ظاهري ساخت و بافت، مقاومت، دوام، سختي       

 .توجه كرد

 :بافت سنگ طبيعي بايد سالم باشد، به عبارت ديگر بايد

 بدون شيار، ترك و رگه هاي سست و موادي باشد كه بر اثر عوامل جـوي و هـوازدگي                    -

 .خراب مي شوند و به استحكام سنگ لطمه مي زنند

 . پوسيدگي نداشته باشد-

 . متراكم، يكنواخت و همگن باشد-

 .يد در آب وانرود يا حل نشود و در برابر فرسايش مقاوم و پايدار باشدسنگ طبيعي با

 در مورد سنگ هاي نما، بايد مقدار ضريب انبساط حرارتي كاني هاي مختلف سـنگ و               -

همچنين مالت پشت آن نزديك به هم باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از مالت                   

 .جلوگيري به عمل آيد

 .ليمهاي سرد بايد در برابر يخبندان پايدار باشند سنگ هاي مصرفي در اق-

جذب آب، ميزان حـل شـدن در آب، پايـداري در برابـر هـوازدگي، اسـيدها و قلياهـاي                     

ســنگهاي ســاختماني كــه در برابــر عوامــل گونــاگون قــرار مــي گيرنــد بايــد بــا ويژگيهــاي 

 .استانداردهاي مربوط مطابقت داشته باشند

ربه سنگ كفهاي پرآمد و شد و پله ها بايد با مورد مصرف             اومت در برابر سايش و ض      مق -

 .آن متناسب باشد

 . مگاپاسكال باشد15 حداقل مقاومت فشاري سنگها براي كارهاي بنايي باربر بايد -

 مگاپاسكال مانند برخي توفانهـاي آتشفـشاني،        15 سنگهاي با مقاومت فشاري كمتر از        -

 .صراً در كارهاي غير باربر استفاده شودبايد منح) تالكوم(سنگ گچ و سنگ صابوني 

 .باشد درصد 70 باربر و نما بايد حداقل سنگهاي مورد آب، در در سنگ شدن نرم ضريب -
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 درجه سلسيوس 5 در زماني كه دماي محيط كار يا هر يك از مواد و مصالح مصرفي از          -

مجـاز بـراي عـايق      مگر اينكه وسايل كـافي و       . كمتر باشد، انجام بنايي با سنگ مجاز نيست       

كردن محيط يا گرم كردن مواد مصرفي به كار رود تا دما از مقدار مشخص شده بـاال كمتـر                    

 .نباشد

 . هر قطعه سنگ بايد قبل از استفاده تميز و در صورت لزوم با آب مرطوب شود-

 مالت مصرفي در بنايي با سنگ بايد از نوع مشخص شده باشـد، در صـورتي كـه نـوع                     -

 .كرد توان مالت هاي ماسه سيمان يا با تارد مناسب انتخاب باشد، مي دهنش مشخص مالت

 . در مناطق داراي يخبندان، سنگهاي مصرفي بايد در مقابل يخبندان پايدار باشند-

 . آمده است1-3-5 براي مصارف گوناگون سنگهايي بايد انتخاب شود كه در جدول -

زي يا بايد از فلز زنگ نزن باشد و يـا            مصالح نصب سنگ و اتصاالت و بند و بستهاي فل          -

تمام قسمتهاي آن در داخل خمير سيمان مالت و دوغاب قرار گيرد تا از زنـگ زدگـي آنهـا                    

 .جلوگيري به عمل آيد

 . بارگيري، حمل و باراندازي مصالح سنگي بايد با دقت صورت گيرد-

 . انواع سنگهاي گوناگون بايد جداگانه بسته بندي و انبار شوند-
 

  استانداردها5-3-4

ويژگيها وروشهاي آزمون سنگهاي ساختماني بايد مطابق استانداردهاي ملي ايران بـه شـرح              

 :زير باشد

روشهاي تعيين ميزان جذب آب و تاب مصالح سـنگي در برابـر          : 578 استاندارد شماره    -

 يخبندان

  سنگيروشهاي تعيين تاب گسيختگي فشاري و خمشي مصالح: 617 استاندارد شماره -

بلوكهاي سنگهاي طبيعي براي برش به منظور استفاده در نمـا،           : 618 استاندارد شماره    -

 .كف و تزئينات

 شود مي آمد و رفت آن روي كه سنگ سايشي تاب آزمون روشهاي: 619 شماره استاندارد -

 روش تعيين تاب فشاري مصالح سنگي: 665 استاندارد شماره -
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  سنگدانه ها5-4

 

 تعريف 5-4-1

سنگدانه ها مصالحي طبيعي يا مصنوعي هستند كه در ساخت مالت، بتن و بتن آسفالتي به                

 .مصرف مي رسند

 

  تقسيم بندي5-4-2

اندازه ذرات ماسه . دسته بندي مي شوند) شن(و درشت دانه ) ماسه(سنگدانه ها در دو گروه ريزدانه 

ميليمتـر و حـداكثر آن بـه نـوع كـاربرد             5 ميليمتر و اندازه ذرات شـن حـداقل          5حداكثر تا حدود    

 .بستگي دارد

 :سنگدانه ها برحسب توده ويژه به سه دسته زير تقسيم مي شوند

 

  سنگدانه هاي معمولي5-4-2-1

سنگدانه هاي معمولي از بستر سيل روها و رودخانه ها يا كوهها بدست مـي آينـد و ممكـن                    

از اين رو، ظاهري گردگوشه . سنداست به همان شكل طبيعي خود يا خرد شده به مصرف بر         

يا تيز گوشه دارند و برخي از خواص آنهـا ماننـد تركيبـات شـيميايي، كـاني هـاي تـشكيل                      

 .بستگي به خواص سنگ مادر دارد.... دهنده، تودة ويژه، سختي، مقاومت، بافت، رنگ و 

 

  سبك دانه ها5-4-2-2

ژه كمتري نسبت به سنگدانه هاي سبك دانه ها به واسطه داشتن تخلخل زياد داراي تودة وي  

معمولي هستند و عمدتاً در ساخت اعضاي سبك ساختمان و يا قطعات عايق حرارتي از آنها                
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اين سنگدانه ها خود در دو نوع طبيعي و مصنوعي به شرح زير تقسيم مي . استفاده مي شود  

 .شوند

ه باشـند،   سبكدانه هاي طبيعي ممكن است منشاء آتشفشاني يـا غيـر آتشفـشاني داشـت              

 .دياتومه، سنگ پا، پوكه سنگ و برخي توفهامانند 

سبكدانه هاي مصنوعي با استفاده از مواد خام مختلف مانند خاك رس، سنگهاي رسـي،               

سنگ لوح، پرليت، ورميكوليت، سربارة كورة آهنگدازي طي فرآيندي به صورت منبسط شده 

هاي با منشاء آلي مي تواننـد در        همچنين برخي از جوشهاي صنعتي و دانه        . توليد مي شوند  

 .اين گروه قرار گيرند
 

 سنگ هاي مناسب براي مصارف گوناگون   1-3-5جدول 

 نوع سنگ مناسب محل مصرف رديف

سنگهاي آهكي متراكم، ماسه سنگها، توفهـا، گرانيـت، ديوريـت،            ابنيه فني راه و كارهاي آبي 1

 گابرو، بازالت و ديگر سنگهاي سخت و بادوام

 .هر نوع سنگي كه با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد ي سازي ها و شالوده هاپ 2

سنگ هاي آهكي متراكم، ماسه سنگها، مرمرهاي رنگي گوناگون،   نماي خارجي ساختمانها 3

توفهاي آتشفشاني، گرانيت، زينيت، ديوريت، البرادوريت، گـابرو،        

 بازالت و ديگر سنگهاي منطبق با ضوابط پروژه

سنگهاي آهكي، دولوميت، ماسه سنگها، سنگهاي گچي، توفهـاي          وارهادي 4

آتشفشاني و سنگهاي گوناگوني كه بـراي تهيـه سـنگ شكـسته             

 .مناسبند

، مرمرهـا، سـنگهاي گچـي،       )شبه مرمر (سنگهاي آهكي مرمريت     پوشش سطوح داخلي ديوارها 5

 توفها، كنگلومراهاي كربناتي و سنگهاي مشابه

ــاري  6 ــفت كـ ــنگهاي سـ ــا و سـ ، نمـ

 پوششهاي ويژه

، تـوف، انـدزيت، بازالـت و        )تالكوم( سنگ صابوني  -ضد آتش ) الف

 دياباز

 گرانيــت، ديوريــت، كواتزيــت، ماســه ســنگهاي -ضــد اســيد) ب

 سيليسي، اندزيت، تراكيت، بازالت و دياباز

 سنگهاي آهكي متراكم، دولوميت، منيزيـت، ماسـه         -ضد قليا ) ج

 سنگهاي آهكي

 دسـت انـدازهاي     پله هـا، كـف هـا و        7

 خارجي

 ماسه سنگها، گرانيت، ديوريت، زينيت، گابرو و بازالت

 مرمر، گرانيت و البرادوريت داخلي اندازهاي ها و دست ها، كف پله 8

 .مصرف سنگ منحصراً در كارهاي غير باربر است* 
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  سنگين دانه ها5-4-2-3

 كه عمدتاً در ساخت بتن هاي        هستند 4سنگين دانه ها، سنگدانه هايي با توده ويژه بيش از           

اين سـنگدانه هـا در دو نـوع طبيعـي        . سپر پرتوهاي هسته اي و زيانبار به مصرف مي رسند         

آهــن، فــوالد، (و مــصنوعي )  هماتيــت، ليمونيــت، ايلمنيــت، ســرپانتينباريــت، منيتيــت،(

 .وجود دارند) فروفسفرها و تركيبات بر

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-4-3

طـرح و   « انواع سنگدانه ها بايد مطابق با نمفاد مبحث نهم مقررات ملي ساختمان              ويژگيهاي

باد و به طور كلي بسته به مشخصات فني سازه بايد مقدار            » اجراي ساختمان هاي بتن آرمه    

 .مواد زيان آور، جنس و ساير ويژگيهاي شيميايي و فيزيكي آن مورد بررسي قرار گيرد

 

 ها انبار كردن سنگدانه 5-4-4

 . سنگدانه ها را بايد به نحوي انبار كرد كه مواد خارجي و زيان آور آنها را آلوده نكنند-

 . سنگدانه ها را بايد برحسب اندازة دنه آنها در محلهاي مختلف انبار كرد-

 

  استانداردها5-4-5

ر ويژگيها و روشهاي آزمون انواع سنگدانه ها بايد مطابق اسـتانداردهاي ايـران بـه شـرح زيـ                  

 :باشد

 مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح: 300 استاندارد شماره -

 شن براي بتن و بتن مسلح: 302 استاندارد شماره -

 ميكرون مي   75روش تعيين موادي از مصالح سنگي كه از الك          : 446 استاندارد شماره    -

 گذرند

صالح سـنگي بـا الـك    روش دانه بندي دانه هاي ريز و درشت م        : 447 استاندارد شماره    -

 )ماسه و شن(
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روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشـت دانـه بـا             : 448 استاندارد شماره    -

 استفاده از ماشين لوس آنجلس

 روش آزمايش مقاومت مصالح سنگي در مقابل عوامل جوي: 449 استاندارد شماره -

مـصالح سـنگي در   تعيين ميـزان جـذب آب و تـاب    روش هاي : 578 استاندارد شماره  -

 برابر يخبندان 

 روش تعيين رطوبت سطحي شن ريز :611 استاندارد شماره -

 روش تعيين تاب گسيختگي فشاري و خمشي مصالح سنگي :617 استاندارد شماره -

  روش تعيين تاب فشاري مصالح سنگي:665 استاندارد شماره -

 بر ضربهتعيين تاب شن و ماسه در برا روش :669 استاندارد شماره -

 روش آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه براي خاكها و مصالح            :1685 استاندارد شماره    -

 ريزدانه
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  سيمان و فرآورده هاي آن5-5

 

  سيمانهاي آبي5-5-1

  تعريف5-5-1-1

 سيمان آبي، مادة چسباننده اي است كه در هوا و زير آب و جايي كه هوا نباشد مي گيـرد           -

 .ر ساختن بتن و مالتهاي سيماني به كار مي رودو سخت مي شود و د

 . سيمان در اختالط با آب سفت و سخت شده و جسمي يكپارچه تشكيل مي دهد-

 

  دسته بندي سيمانهاي آبي5-5-1-2

 :سيمانهاي آبي به شرح زير دسته بندي مي شوند

 

آهـك و    سيمان پرتلند فرآورده اي است كه عمومـاً از اخـتالط سـنگ               :سيمانهاي پرتلند 

خاك رس به نسبت وزني مناسب، آسياب كردن و همگن كردن مخلوط، به روشهاي تـر يـا                  

خشك، پختن مواد در كوره تا مرز عرق كردن سطح دانه ها و چسبيدن آنها به يكـديگر بـه                    

، سرد كردن و آسياب كردن كلينكر با كمي سنگ گچ به دست مـي               )كلينكر(صورت جوش   

 . طبقه بندي مي شود5 تا 1ع سيمان پرتلند در پنج نو. آيد

 . باشد389ويژگيهاي انواع سيمان پرتلند بايد مطابق استاندارد ايران شماره 

 

 سيمانهاي آميخته، سيمانهايي هستند كـه جـزء اصـلي آنهـا كلينكـر               :سيمانهاي آميخته 

سيمان پرتلند بوده و داراي مقاديري از مواد مناسب مانند پوزوالنهاي طبيعي، مـصنوعي يـا                
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واد افزودني ويژه جايگزين سيمان پرتلنـد مـي باشـند، انـواع سـيمانهايي پرتلنـد آميختـه          م

 .پوزوالني، سرباره اي، بنايي و آهكي: متداول در ايران عبارتند از

، سيمان سرباره اي    3432ويژگيهاي سيمان پوزوالني بايد مطابق استاندارد ايران شماره         

 و سيمان پرتلنـد آهكـي مطـابق         3516 ه شمار ، سيمان بنايي مطابق   3517 شماره   تمطابق

 اسـت   1سيمان پرتلند سفيد همانند سيمان پرتلنـد نـوع          : سيمان سفيد . باشد 4220شماره  

اوليه اي استفاده مي شود كه تركيبات رنگـزاي آن در حـدود مجـاز               كه در توليد آن از مواد       

 .باشد و عمدتاً به مصرف نماسازي، بندكشي و كارهاي تزئيني مي رسد

 . باشد2931ويژگي سيمان پرتلند سفيد بايد مطابق استاندارد ايران شماره 

 

مانند اكسيد  ) شيميايي( براي ساختن سيمانهاي رنگي از مواد معدني بي اثر           :سيمان رنگي 

همچنين براي  . آهن، اكسيد كروم و هيدروكسيد كروم در حدود مجاز به سيمان مي افزايند            

 .تيره از دوده نيز استفاده مي شودساختن سيمانهاي رنگي سياه و 

 

  ويژگيهاي انواع سيمان و الزامات كاربردي5-5-1-3

 . ويژگي انواع سيمان بايد مطابق استانداردهاي ياد شده در اين فصل باشد-

 از انواع مختلف سيمان بايد بنا به مالحظات طراحي، شرايط محيطـي و مشخـصات فنـي                   -

 سيمانهاي مناسب بـراي مـصارف گونـاگون ارائـه           1-5-5در جدول   . مورد نظر استفاده شود   

 .شده است

 

  شرايط انبار كردن و حمل و نقل سيمان 5-5-1-4

 انبار كردن سيمان بايد به گونه اي صورت گيرد كه نم و هـواي نمنـاك بـه آن نرسـيده و                       -

 .دسترسي به هر محموله براي انجام آزمايش به راحتي صورت گيرد
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 رد مصرف انواع سيمانموا   1-5-5جدول 

 نوع سيمان مناسب موارد مصرف

كارهاي معمولي و عمومي شامل اسكلت هاي بتن آرمه، 

پلها، قطعات پيش ساخته بتن آرمه، جدول و فرش كف 

خيابانها، مالتها و اندودها و پي ساختمانهايي كه در معرض 

 .حمله سولفاتها نباشند

 )1نوع (سيمان پرتلند معمولي 

 سيمان سفيد و رنگي  بتن هاي نمايان-اندودهاي سيماني تزئينيمالتها و 

كارهايي كه در معرض حمله ضعيف سولفاتها قرار دارند و 

 بتن ريزي و اندودكاري در هواي گرم

با (، سيمان پرتلند سرباره اي 2سيمان پرتلند نوع 

با (سيمان پرتلند پوزوالني )  درصد سرباره25 تا 15

 )ن درصد پوزوال25 تا 15

 مقابله با سولفاتهاي قوي

 درصد سرباره، 25سيمان پرتلند سرباره اي با بيش از

 درصد درصد 25سيمان پرتلند پوزوالني با بيش از 

 5پوزوالن، سيمان پرتلند نوع 

مقابله با سولفاتهاي قوي به همراه يون كلر، مقابله با 

 واكنش سنگدانه ها و ساخت بتن متراكم با نفوذپذيري كم

 درصد 50سرباره اي با بيش از مان پرتلند سي

 درصد 50سرباره، سيمان پرتلند پوزوالني با بيش از 

 )2سيمان پرتلند نوع (پوزوالن 

 كارهاي بنايي، مالتها و اندودها در شرايط عادي
 پوزوالني و سيمان -سيمان بنايي، سيمان آهكي

 آهكي سرباره

 

 است نگهداري سيمان فله، فقط در سيلو مجاز -

 درصد بيشتر باشـد،  90 نگهداري و ذخيره سيمان در مناطقي كه رطوبت نسبي هوا از             -

در صورت  .  ماه تجاوز نمايد   3 هفته و در سيلوهاي مناسب بيش از         6نبايد در كيسه بيش از      

 .تجاوز از اين زمانها، سيمان بايد قبل از مصرف آزمايش شود

تاندن كيسه هـاي آن نـرم نـشود، بـدون            مصرف سيمانهاي كلوخه شده كه با يكبار غل        -

 .انجام آزمايشهاي تعيين كيفيت مجاز نيست

براي حفاظت و انبار كردن سيمان در كارگاه بايـد شـرايط منـدرج در اسـتاندارد ايـران                   

 . رعايت گردد2761شماره 
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  فرآورده هاي سيماني5-5-2

  تعريف5-5-2-1

باننده آنها يكي از انواع سيمانهاي ياد       فرآورده هاي سيماني محصوالتي هستند كه مادة چس       

 . باشد2-1-5-5شده در بند 

 

  دسته بندي5-5-2-2

طـرح و   «ي سـاختمان    لـ در خصوص بتن و اجزاي متشكل آن به مبحث نهم مقررات م            :بتن

 .مراجعه شود» اجراي ساختمان هاي بتن آرمه

 

 شن ريزدانه و ماسه      بلوك سيماني يا بلوك بتني از اختالط سيمان و آب با           :بلوك سيماني 

با ديگر سنگدانه هاي مناسب و لرزاندن و متراكم بودن مخلـوط و عمـل آوري و مراقبـت از                    

 سقفي، نمادار، سـبك توليـد       بلوكهاي سيماني در چهار دسته ديواري،     . آنها ساخته مي شود   

 .آجرهاي بتني نيز با شرايط بلوكهاي بتني توليد مي شوند. مي شود

 

 كفپوش متراكم شده اي است كه از مصالح سنگي و سيمان و معمـوالً                موزاييك، :موزاييك

موزائيك در انواع سنگ دار، شياردار، شـسته و پالكـي           . به شكل چهارگوش ساخته مي شود     

 .توليد مي شود

 

 سـيمان شـامل ورقهـاي صـاف و          - فرآورده هاي آزبـست    : سيمان -فرآورده هاي آزبست  

 .موجدار و لوله مي باشد

 سيمان خطراتي براي محيط زيـست و سـالمتي          -فرآورده هاي آزبست  ساخت و مصرف    

 .انسان دارد كه الزم است نكات ايمني مربوطه رعايت گردد

 سيمان بايد مطابق استاندارد ملي ايران شـماره         -ويژگيهاي انواع ورقهاي موجدار آزبست    

 .شد با1166 و لوله هاي ساختماني و بهداشتي بايد مطابق استاندارد شماره 631
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  ويژگيها و الزامات كاربردي5-5-2-3

بلوكهاي سيماني بايد كامالً سالم و بدون عيب بوده و سطوح آن طوري باشـد كـه هنگـام         -

 .اندودكاري چسبندگي كافي با اندود ايجاد كند

 . از مصرف بلوكهاي معيوب بايد خودداري كرد-

براي سـطوح   (بر سانتيمتر مربع     كيلوگرم   280 بلوك نبايد از     12 ميانگين مقاومت فشاري     -

 درصـد مقـدار     75كمتر شود، مشروط بر اينكه مقاومت فشاري هـيچ يـك از بلوكهـا از                ) پر

 .مقاومت متوسط به دست آمده كمتر نباشد

 كيلوگرم بر متر    1400 درصد براي بلوكهاي با وزن مخصوص        2 ميزان رطوبت باقيمانده از      -

 كيلـوگرم بـر مترمكعـب       1400خـصوص كمتـر از       درصد براي بلوكهاي با وزن م      5مكعب و   

 .تجاوز ننمايد

 . باشد70ويژگيهاي بلوكهاي سيماني بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 

 ضريب اصطكاك سطح رويه موزاييك بايد در حدي باشد كه احتمال سر خـوردن روي آن       -

 .وجود نداشته باشد

 . باشد755رد ملي ايران  ويژگيهاي انواع موزاييك بايد مطابق استاندا-

 

  استانداردها5-5-3

ويژگيها و روشهاي آزمون انواع سيمان و فرآورده هاي سيماني بايـد مطـابق اسـتانداردهاي                

 :ايران به شرح زير باشد

 بلوكهاي سيماني: 70 استاندارد شماره -

  ويژگيها-سيمان پرتلند: 389 استاندارد شماره -

 نرمي سيمان پرتلندتعيين : 390 استاندارد شماره -

 تعيين انبساط سيمان پرتلند: 391 استاندارد شماره -

  روش آزمون-سيمان پرتلند: 392 استاندارد شماره -

 تاب فـشاري و خمـشي مـالت         -روش آزمون مكانيكي سيمانها   : 393 استاندارد شماره    -

 خميري
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  تعيين حرارت هيدراتاسيون-سيمان پرتلند: 394 استاندارد شماره -

  پنبه نسوز–سيمان : 405ستاندارد شماره  ا-

  پنبه نسوز-نمونه برداري و بازرسي از محصوالت سيمان: 629 استاندارد شماره -

  پنبه نسوز-ورقهاي موجدار سيمان: 631 استاندارد شماره -

  ويژگي و روش آزمون–موزائيك : 755 استاندارد شماره -

 گرد تراس: 989 استاندارد شماره -

 سيمان تراس:990ارد شماره  استاند-

 بـراي   - پنبـه نـسوز    -قطعه هاي اتـصالي لولـه هـاي سـيمان         : 1165 استاندارد شماره    -

  بهداشتيومصارف ساختماني 

  پنبه نسوز-لوله هاي ساختماني و بهداشتي از سيمان: 1166 استاندارد شماره -

 اصـلي سـيمان      اندازه گيري عناصـر    -تجزيه شيميايي سيمان  : 1192 استاندارد شماره    -

 پرتلند

 اندازه گيري عناصـر فرعـي سـيمان         -تجزيه شيميايي سيمان  : 1193 استاندارد شماره    -

 پرتلند

 انـدازه گيـري گـوگرد بـه صـورت           -تجزيه شيميايي سـيمان   : 1194 استاندارد شماره    -

 سولفور

 اندازه گيري اكسيد سديم و اكـسيد        -تجزيه شيميايي سيمان  : 1195 استاندارد شماره    -

 اسيمپت

  ويژگيهاي ورقه هاي خورده چوب با سيمان:1748 استاندارد شماره -

 آئــين كــاربرد حفاظــت و انبــار كــردن ســيمان در كارگــاه :2761 اســتاندارد شــماره -

 ساختماني

  ويژگيها و روشهاي آزمون سيمان پرتلند سفيد:2931 استاندارد شماره -

  پوزوالني ويژگيهاي سيمان پرتلند:3422 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي پوزوالن طبيعي:3433 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي سيمان بنايي:3516 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي سيمانهاي سرباره اي:3517 استاندارد شماره -

 روش اندازه گيري ميزان كل كربن آلي موجود در سنگ آهك:4217 استاندارد شماره -
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اندازه گيري ميزان مواد متورم شونده در پركننده هـاي           روش   :4218 استاندارد شماره    -

 جايگزين سيمان

  ويژگيهاي سيمان پرتلند آهكي:4220 استاندارد شماره -

  ويژگيها و روش آزمون- پاكتهاي كاغذي سيمان و گچ:4543 استاندارد شماره -
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  آهك گچ و فرآورده هاي آنها5-6

 

  آهك ساختماني5-6-1

  تعريف5-6-1-1

آهـك سـاختماني   .  ماده چسبانندة ساختماني و به عبارت ديگـر نـوعي سـيمان اسـت          آهك

ممكن است با توجه درجه حرارت و نحوة پخت و خلوص سنگ آهـك، كـم و بـيش حـاوي                     

 .ناخالصي هايي باشد

 ميل تركيبي زيادي با آب داشته و در تماس با آن مـي شـكفد يـا                  (Cao) آهك زنده    -

 . تبديل مي گردد(Ca(OII)2)سيد كلسيم يا آهك شكفته هيدراته مي شود و به هيدروك

 

  دسته بندي5-6-1-2

سفيد رنگ است و وجود ناخالصي ها مي تواند تا حدودي باعث تغيير رنـگ               :  آهك خالص  -

 .آن شود

چنانچه ناخالصي سنگ آهك، كربنـات منيـزيم باشـد آن را            :  آهك منيزيومي يا دولوميتي    -

 . از پختن آن آهك منيزيومي حاصل مي شودسنگ آهك دولوميتي مي نامند و

هرگاه ناخالصي سنگ آهك، مواد رسي و سيليسي باشـد از پخـتن             :  آهك آبي و نيمه آبي     -

 .آن بسته به مقدار ناخالصي آهك نيمه آبي يا آهك آبي توليد مي شود

يـران   ويژگي انواع آهك ساختماني، بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ملـي ا               -

 . باشد270شماره 

 

  فرآورده هاي آهكي5-6-1-3

 : مي رسديربه طور كلي آهك ساختماني به مصارف ز
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 . مراجعه شود2-1-2-5به بند :  آجر ماسه آهكي-

از خـواص آن    . بتن آهكي سبك از جـنس سـيليكات كلـسيم اسـت           :  بتن آهكي سبك   -

بـتن در سـاخت سـقف       قطعات پيش ساخته اين     . يق حرارتي است  اسبك بودن و خاصيت ع    

 .ديوارهاي غير باربر استفاده مي شود

 

  ويژگيهاي عمومي و مالحظات كاربردي5-6-1-4

 . باشد270 ويژگيهاي انواع آهك بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره -

 300آن از الـك      درصـد    95 ريزي دانه هاي گرد انواع آهـك بايـد بـه قـسمي باشـد كـه                   -

 . ميكروني بگذرد180آن از الك ميكروني و صد در صد 

 روز با   28 آهك بايد در جايي مصرف شود كه هوا نمناك باشد يا دست كم آن را به مدت                   -

 .وسايلي نمناك نگه داشت

 . ارائه شده است1-6-5 موارد مصرف انواع آهك در جدول -

در انبـار    آهك شكفته را مي توان انبار كرد و حمل و نقل آن از آهك زنده آسانتر اسـت و                     -

آهـك زنـده بـه سـرعت از هـوا           . در صورت محفوظ ماندن از هوا فعاليت آن كم نمـي شـود            

رطوبت مي گيرد و شكفته مي شود، به همين دليل بايـد آن را در جـاي خـشك نگهـداري                     

 .نمود و از نفوذ هوا، رطوبت و يا آب در آن جلوگيري كرد

 

  گچ ساختماني5-6-2

  تعريف5-6-2-1

كه در صـورت خـالص      ) چسباننده هوايي (مواد چسبانندة ساختماني است     گچ ساختماني از    

 .بودن، سفيد رنگ است

گچ را بايد از اثر آب و رطوبت هوا حفظ كرد و همانند سيمان در مخازن مخصوص يـا   ـ

 .كيسه هاي آب بندي شده نگهداري كرد
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 موارد مصرف انواع آهك ساختماني   1-6-5جدول 

 نوع آهك موارد مصرف

التهاي ماسه آهك، گل آهك، گچ و خاك، باتارد، پايدار كردن خـاك در              م

راهسازي، خشتهاي تثبيت شده بـا آهـك، شـفته آهكـي، پـي سـازي در                 

 خاكهاي معمولي، بتن آهكي

خمير يا گرد آهك شكفته اي كه به 

آهك (صورت دوغاب درآمده باشد 

 ).سفيد

اي سـولفات دار بـا      مالت و اندود ساختمانهاي دريايي، پي سازي در خاكه        

 سولفات زياد

 آهك هاي آبي

 )خاكستري(آهكهاي نيمه آبي  پي سازي در خاكهاي با سولفات كم

پايدار كردن خاك در راهسازي، آجـر ماسـه آهكـي، بـتن آهكـي، مـالت                 

  سرباره-سيمان آهك پوزوالن، مالت آهك

 آهك زنده كلسيمي

 م مايهدوغاب آهك ك شفته پي سازي ساختمانهاي كم ارتفاع

 

  دسته بندي5-6-2-2

 آمده است و بايد از 269انواع گچ ساختماني و ويژگيهاي آنها در استاندارد ملي ايران شماره       

 .آن متابعت شود

 

  فرآورده هاي گچي5-6-2-3

 :مهمترين فرآورده هاي گچي بدين شرح است

 افزودنـي،    بلوكهاي گچي قطعات سبكي هستند كه از گچ ساختماني، مـواد           :بلوكهاي گچي 

ايـن قطعـات بـراي      . مواد پركننده يا مواد متخلخل كننده يا بدون آنهـا سـاخته مـي شـوند               

 .جداسازي فضاهاي داخلي ساختمان به كار مي روند

 بلوكهاي گچي به شكل مكعب مستطيل با سطوح كامالً صاف بوده و محل تماس ايـن                 -

 .اشدقطعات بر روي يكديگر به صورت كام و زبانه يا ساده مي ب

 بلوكهاي گچي در سه نوع متخلخل، نوع يك و نوع دو توليد مي شوند كه اختالف آنها                  -

 .در وزن مخصوص است

 مواد پركننده و افزودني مصرفي در ساخت بلوكهاي گچـي نبايـد معـايبي در كيفيـت                  -

 .بلوكها مانند شكفته شدن و يا شوره زدن ايجاد نمايد

طابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ملي ايران          ويژگي انواع بلوكهاي گچي، بايد م      -

 . باشد2786شماره 
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 اين ورق ها در ابعاد و ضخامتهاي مختلف توليد شده كه دو طـرف آن                :ورق هاي گچي  

 .مي تواند با يك اليه كاغذ مخصوص پوشيده شده باشد

ري در برابـر   ورق هاي گچي در انواع گوناگون و در ابعاد هندسي، نوع لبـه، وزن، پايـدا           -

 .رطوبت و فشار و همچنين استحكام مختلف توليد مي شوند

اين قطعات از مخلوط گچ، آب و مقدار بـسيار          :  قطعات پيش ساخته گچي سقف كاذب      -

 .كمي الياف شيشه و افزودنيهاي ديگر توليد مي شود

روي ( قطعات سقفي اغلب براي تزئين يا به عنوان مـصالح صـداگير در پوشـش سـقف                 -

 .به كار مي روند) سازي مخصوصزير

 

  ويژگيهاي عمومي و مالحظات كاربردي5-6-2-4

 . باشد269 ويژگيهاي انواع گچ بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره -

 . قطعات گچي، نبايد براي ساخت اعضاي باربر مورد استفاده قرار گيرند-

ن واحدهاي بنايي بـاربر محـدود    حتي المقدور بايد استفاده از مالت گچ براي چسبانيد  -

 .شود

 چنانچه گچ و فرآورده هاي گچي به خصوص در مناطق مرطوب در مجـاورت قطعـات                 -

رند، بايد پيش از گچكاري، قطعات فوالدي با رنگهاي ضدزنگ پوشـانيده            بفوالدي قرار مي گ   

 .شوند

اده قـرار   در مناطق مرطوب، گچ و فرآورده هاي گچي نبايد در مجاورت بتن مورد استف         -

 .گيرند

 . ارائه شده است2-6-5 موارد مصرف انواع گچ در جدول -

 گچ را بايد از اثر آب و رطوبت هوا حفظ كرد و همانند سيمان در ظروف مخصوص يـا                    -

 .كيسه اي آب بندي شده نگهداري كرد
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 موارد مصرف انواع گچ ساختماني   2-6-5جدول 

 نوع گچ موارد مصرف

د مالتهاي گچ، گـچ و خـاك، گـچ و        كارهاي عمومي مانن  

ماسه، توليد قطعات پيش ساخته و بلوكهاي گچي، بـتن          

 باشد% 60گچي در نقاطي كه رطوبت نسبي هوا كمتر از 

 گچ ساختماني

� ٢
(CaSO ,٠��H O) 

اندودهاي داخلـي و نماسـازي در منـاطقي كـه رطوبـت             

 باشد% 60نسبي هوا كمتر از 

)گچ اندود  )
� ٢

CaSO ,٠�٣H O 

اندودهاي داخلـي و نماسـازي در منـاطقي كـه رطوبـت             

 باشد% 60نسبي هوا بيش از 

 گچ مرمري و مالت گچ و آهك

 

  استانداردها5-6-3

ويژگيها و روشهاي آزمون انواع آهك، گچ و فرآورده هـاي آنهـا بايـد مطـابق اسـتانداردهاي                   

 :ايران به شرح زير باشد

 گيها و روش آزمون گچ ساختمانيويژ: 269 استاندارد شماره -

  ويژگيها و روش آزمون آهك ساختماني:270 استاندارد شماره -

  سقف پوش گچي:1161 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي گچ قالبسازي:2785 استاندارد شماره -

 قطعات پيش ساخته ديوارگچي :2786 استاندارد شماره -

 ايي گچهاي ساختماني روشهاي آزمون شيمي:5029 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي سنگ گچ:5030 استاندارد شماره -

 ويژگيهاي گچ استريش:5031 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي بتن گچي:5032 استاندارد شماره -

 ويژگيهــاي ســنگدانه هــاي معــدني مــورد اســتفاده در گــچ :5033 اســتاندارد شــماره -

 ساختماني

 يزيكي گچ پالستر روش آزمون ف:5481 استاندارد شماره -

  روشهاي آزمون فيزيكي گچهاي ساختماني:5482 استاندارد شماره -
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  مالتهاي بنايي5-7

 

  تعريف5-7-1

مالت جسمي است خميري كه از اختالط مناسب جسم چسباننده مانند دوغـاب سـيمان و                

ژه جسم پركننده مانند سنگدانه هاي مختلف ساخته شده و در صورت نياز به مشخصات ويـ               

 .كاربري از مواد افزودني در آن استفاده مي شود

 از مالت براي چسباندن قطعات مصالح بنايي به يكديگر، تأمين بستري براي توزيع بار،               -

 .استفاده مي شود.... اندودكاري، نماسازي، بندكشي و 

 

  تقسيم بندي5-7-2

ه شرح زيـر تقـسيم      مالتها از نظر چگونگي گيرش و سخت شدن به دو دسته هوايي و آبي ب              

 .مي شوند

 

  مالت هوايي5-7-2-1

اين نوع مالت ها يا به طريق فيزيكي در هوا خشك مي شوند و آب آزاد آنها تبخير مي شود                    

 ،شيميايي در برابر هـوا انجـام مـي شـود         يا گيرش آنها به طريق    ) مانند مالت گل و كاهگل    (

فتن و سخت شدن و سخت مانـدن        اين مالتها براي گر   . مانند مالت گچ و مالت آهك هوايي      

 .به هوا نيازدارند

 

 



 مانيهاي ساخت مصالح و فرآورده: مبحث پنجم

 

 ٣٢

  مالت آبي5-7-2-2

اين نوع مالتها زير آب يا در هوا به طريق شيميايي مي گيرند و سفت و سـخت مـي شـوند،               

 .مانند مالتهاي سيماني و گل آهك

 

  انواع مالتها5-7-3

 :مالتها در انواع گوناگون زير ساخته و مصرف مي شوند

 

 اي گلي مالته5-7-3-1

 .مالت گل و كاهگل در اين گروه قرار مي گيرند و مادة چسبانندة آنها گل رس است

 . براي جلوگيري از ترك خوردگي مالت گل، به آن كاه مي افزايند-

 

  مالتهاي گچي5-7-3-2

. خمير گچ و مالتهاي گچ و خاك، گچ و ماسه و گچ و پرليت در اين گـروه قـرار مـي گيرنـد         

 .ن مالتها دوغاب گچ استماده چسباننده اي

 . مالتهاي گچي زودگير هستند و بايد به سرعت مصرف شوند-

 . تغيير مي كند1 به 1 تا 1 به 2 نسبت خاك يا ماسه به گچ از -

 ايـران، بزرگتـرين    301 براي ساخت مالت گچ و ماسه بايد براساس اسـتاندارد شـماره              -

 . ميليمتر باشد2اندازه ماسه مصرفي 

اين انـدود خطـر     . پرليت جاذب صوتي مناسب و عايق حرارتي خوبي است         مالت گچ و     -

گسترش آتش را كاهش داده و به واسطة عايق بودن در كـاهش نفـوذ حـرارت بـه اسـكلت                     

 .فوالدي و بتني ساختمان هنگام آتش سوزي مؤثر است

 

  مالتهاي آهكي5-7-3-3

 در اين گـروه قـرار مـي          آهك و ساروج   مالتهاي ماسه آهك، گل آهك، گچ و آهك، پوزوالن        

 .گيرند
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 مالت ماسه آهك مالتي هوايي است و براي گـرفتن و سـفت و سـخت شـدن بـه دي                      -

اين مالت براي مصرف الي درز مناسب نيست زير دي       . اكسيد كربن موجود در هوا نياز دارد      

. اكسيد كربن هوا نمي تواند به داخل آن نفوذ كند و فقط سطح رويي آن كربناتي مي شـود                  

 . اين رو، براي اندود سطح رويه در مناطق مرطوب مناسب استاز

 از مالت گل آهك و شفته آهك براي جلوگيري از نشت كردن آب و همچنـين پايـدار                   -

 .كردن زمين براي بارگذاري بيشتر استفاده مي شود

 . از مالت گچ و آهك براي اندود كردن در مناطق مرطوب استفاده مي شود-

هك براي مناطقي كه مقاومت در برابر حمله مواد شيميايي بـه ويـژه               آ - مالت پوزوالن  -

چنانچه از گرد آجر به عنوان پوزوالن در ساخت اين . سولفاتها مطرح است، استفاده مي شود    

 .مالت استفاده شود، به آن مالت سرخي مي گويند

 .د از مالت ساروج به عنوان مالت پايدار در برابر آب و رطوبت استفاده مي شو-

 . روز مرطوب نگه داشته شوند28 براي عمل آوري مالتهاي آهكي بايد به مدت -

 

  مالتهاي سيماني5-7-3-4

 - سـيمان  -، ماسـه  )باتـارد ( آهـك    – سيمان   - سيمان، ماسه  -خمير سيمان و مالتهاي ماسه    

در اين گروه قرار مـي      )  گرد سنگ  - خاك سنگ  -سيمان(پوزوالن و مالتهاي اندود سيماني      

 . ماده چسباننده آنها دوغاب سيمان استگيرند و

 ماده پركننده مالتهاي سيماني بايد بتن  حجم-
�

١
 . برابر ماده چسباننده باشد٣ تا ٢

 . سيمان داراي مقاومت خوبي به ويژه در سنين اوليه است- مالت ماسه-

رح است، در ساخت مالتهاي سيماني بايستي از   در مواقعي كه خطر حمله سولفاتها مط       -

 . يا پوزوالني استفاده كرد5، 2سيمانهاي نوع 

 طراحي از انواع سيمانهاي مختلف       در كارهاي مختلف بنايي مي توان براساس نيازهاي        -

 .استفاده كرد.... مانند پوزوالني، بنايي و 

، قابليت آب نگهـداري و   آهك زيادتر شود- سيمان- هر چه مقدار آهك در مالت ماسه    -

 .كارآيي مالت افزايش مي يابد ولي در مقابل مقاومت فشاري آن كاهش مي يابد
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روي سطوح  .... مالتهاي اندود سيماني را به يكي از شكلهاي تخته ماله، شسته، تگرگي و              

 .اندود مي كنند

نـدودهاي   درصد وزني مواد چـسباننده در مالتهـا و ا          10از اختالط گرد رنگ، حداكثر تا       

ايي بي اثـر  يرنگهاي مصرفي بايد از نظر شيم. سيماني و آهكي، مالت رنگي به دست مي آيد  

 .بوده و در برابر نور و قلياها پايداري خوبي داشته باشد

 . باشد299دانه بندي ماسه براي مالت سيماني بايد مطابق استاندارد ايران شماره 

 

 ) آسفالت-ماسه( مالتهاي قيري 5-7-3-5

ن مالت از اختالط قير مناسب و ماسه به نسبتهاي معين توليـد شـده و در سـاختن اليـه                     اي

رويه پياده روها، پوشش محافظ اليـه نـم بنـدي بامهـا، پـر كـردن درز قطعـات بتنـي كـف              

 .استفاده مي شود... پاركينگ ها، پياده روها و 

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-7-4

 پيمانه كردن صحيح نيست و بايد حتماً از پيمانه اي با حجم              استفاده از بيل و كمچه براي      -

 .معين استفاده شود

 . از افزودن خاك به مالت براي لوز دادن آن بايد خودداري شود-

 

  استانداردها5-7-5

 :ويژگيها و روشهاي آزمون انواع مالتها بايد مطابق استانداردهاي ايران به شرح زير باشد

مالتهاي ماسه  :  بخش اول  -تهيه و به كار بردن مالتهاي بنايي      : 1-20 استاندارد شماره    -

 سيمان و باتارد

 مالت بنايي: 706 استاندارد شماره -
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  فلزات5-8

 
فلزات در ساختمان مصارف گوناگون و گسترده داشته و بـه صـورت خـالص يـا بـه صـورت                     

 .تركيبي از چند فلز مورد استفاده قرار مي گيرند

 

  تعريف5-8-1

و بيشتر آنهـا داراي     ) بجز جيوه (لزها عناصر ساده اي هستند كه در دماي معمولي جامدند           ف

فلزها نورگذران نيستند، مگر طال و نقره كه ورق نازك آنها نوزگذران            . وزن ويژه زياد هستند   

. تشكيل مي دهنـد   گرمارساني و برق رساني فلزها خوب است و به سادگي يون مثبت             . است

.  پذير و چكش خوارند و مي توان آنها را به صورت ورقه و مفتـول در آورد                 بيشتر فلزها شكل  

 ويژه اي كه به جالي فلـزي        فلزها جالپذيرند و هرگاه سطح آنها جال داده شود، درخشندگي         

 .موسوم است از خود نشان مي دهند و نور را باز مي تابانند

ا بايد مطـابق مـوارد منـدرج در     ويژگيهاي انواع لوله هاي تأسيسات و اتصاالت آنه     :يادآوري

 .باشد) 17 و 16 و 14مباحث (مقررات ملي مرتبط 

 

  تقسيم بندي5-8-2

 .فلزات ساختماني اساساً به دو گروه آهني و غيرآهني به شرح زير تقسيم مي شوند

 

  فلزات آهني5-8-2-1

حساب مـي   آهن ناخالص مصرف ساختماني ندارد، اما انواع فوالد و چدن كه آلياژهاي آن به               

 .آيند از پر مصرف ترين مصالح فلزي اند
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 چدن 

.  درصد است4 تا 3مقدار كربن آن . چدن از ذوب مجدد و تصفية آهن خام به دست مي آيد     

مقاومت فشاري چدن نسبتاً خوب امـا       . جنس چدن به جنس آهن خام مصرفي بستگي دارد        

و فاضـالب و قطعـات   از چدن در ساخت لولـه هـاي آبرسـاني         . مقاومت كششي آن كم است    

مربوط مانند زانويي، سه راهه، چهـار راهـه و شـير و همچنـين ديگهـاي حـرارت مركـزي،                     

رادياتورهاي ويژه جاهاي نمناك مانند حمامها و در ساخت دريچه هاي بازديد و كنتـور آب،                

 .قطعات درپوش و پلة آدم رو شبكه فاضالبها استفاده مي شود

 

 برديويژگيهاي عمومي و مالحظات كار

  ويژگيهاي انواع لوله هاي چدني، بستها و متعلقات براي خطـوط لولـه تحـت فـشار بايـد                     -

 . باشد426مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ايران شماره 

 

 فوالد

فوالد آلياژي از آهن است كه با سوزاندن كربن آهن خام سفيد و همجوش كردن آن با كمي 

فوالد را به روشهاي ريخـتن، آهنگـري،        .  ديگر به دست مي آيد     كربن و افزودن برخي عناصر    

 .نورديدن، كشيدن و پرس كردن شكل مي دهند

يكي از مشخصه هاي فوالدهاي ساختماني حـداقل مقاومـت نهـايي فـوالد در آزمـايش                  

 نـشان مـي دهنـد، ماننـد         Stكشش استاندارد است كه آن را برحسب مگاپاسكال و با نمـاد             

 ... .... و Stفوالد 

 :فوالد به شكلهاي زير در ساختمان مصرف مي شود

 ورق و تسمه در ساخت قطعات مركب مانند تيرهاي مركب، ستونهاي مركب             :ورق و تسمه  

 .و تقويت آنها مورد استفاده قرار مي گيرند و نقش عمده اي در ساخت سازه اي فلزي دارند

ورقهـا و   . ناميـده مـي شـود      ميليمتر است، تسمه     160 ورقهايي كه عرض آنها كمتر از        -

 .تسمه ها در انواع با مقاومت باال، ضد زنگ و مقاوم در برابر خوردگي توليد مي شود

انواع ميلگردهاي مصرفي از نظر روش توليد به دو گروه گرم نـورد شـده و سـرد                  : ميلگرد

 اصالح شده، از نظر شكل سطح رويه به دو گروه ساده و آجدار، از نظر جوش پذيري به سـه                   
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گروه جوش پذير، جوش پذير مشروط و جوش ناپذير، از نظر شكل پذيري به سه گروه نـرم،                

 .نيمه سخت و سخت تقسيم مي شوند

 ميلگرد به صورت كالف، شاخه و شبكه هاي جـوش داده شـده يـا بافتـه شـده بـراي                      -

 .معرفي مي  گردد 1عرضه مي شود و براساس قطر اسميمصرف 

طبقــه بنــدي . يم مشخــصه طبقــه بنــدي مــي شــود ميلگــرد براســاس مقاومــت تــسل-

: ميلگردهاي مصرفي برحسب نوع فوالد عبارتند از      
٢٢٠٣٠٠�٠٠�٠٠

S,S,S,S .     كه اعـداد بيـانگر

 .حداقل مقاومت مشخصه ميلگرد برحسب مگاپاسكال است

 . فوالد بر مبناي مقدار تنش تسليم آن تعيين مي گردد2 مقاومت مشخصه-

 .ت كننده در بتن آرمه به كار مي رود ميلگرد به عنوان تقوي-

مهمترين نوع و شكل فوالدهاي ساختماني از لحاظ نيمرخ هـايي           : نيمرخ هاي نورد شده   

 :كه به روش نورد گرم يا سرد به دست مي آيند به شرح زير است

اين نيمرخ از معمولترين نيمرخ هاي مـصرفي در سـازه هـاي فلـزي               : I تيرآهن نيمرخ    -

نيمـرخ معمـولي    : انواع متداول آن عبارتنـد از     .  در برابر خمس زياد است     است و مقاومت آن   

INP نيمرخ بال پهن ،IPB و نيمرخ IPE. 

اين نيمرخ به صورت تك در مقابل خمش ضـعيف اسـت و بـراي               :  يا ناوداني  U نيمرخ   -

جبران اين ضعف آن را در تيرهاي مركب و مشبك و همچنين به صورت جفت به كـار مـي                    

 . نمايش مي دهندCNP و UNPخ ناوداني را به صورت نيمر. برند

. نبشي به دو صورت نبشي با بالهاي مساوي و نامساوي ساخته مي شـود             :  نيمرخ نبشي  -

 .اين نيمرخ را در سازه هاي فلزي به خصوص در ساختن اشكال مركب به كار مي برند

 :اشنداين نيمرخ ها در دو نوع به شرح زير مي ب): سه پري( نيمرخ سپري -

 .كه قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است سپري هايي -

 .كه ارتفاع و قاعده شان با هم برابر است سپري هايي -

 . اين نيمرخ همانند نيمرخ نبشي در كارهاي ساختماني به مصرف مي رسد-

                                                 
 . قطر اسمي ميلگرد، معادل قطر دايره هم مساحت با سطح ميلگرد برحسب ميليمتر است 1

 درصد مقاومتهاي اندازه گيري شده براي حد تسليم از آن 5 مقاومت مشخصه فوالد مقدار مقاومتي است كه حداكثر  2

 .كمتر باشد
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اين پروفيل را براي زيرسازي و بستن ورق هاي فلزي يا ورق هـاي آزبـست                : Z نيمرخ   -

 . سقف هاي شيب دار به كار مي برندسيماني در

 تـا   ×��نيمـرخ هـاي چهـارگوش از مقطـع          :  نيمرخ هاي چهارگوش و شـش گـوش        -

 ميليمتـر سـاخته مـي       103 تا   13 ميليمتر و نيمرخ هاي شش گوش با ابعاد از           ×١�٠١�٠

 .شوند

 با سطح ميلگرد برحسب ميليمتـر        قطر اسمي ميلگرد، معادل قطر دايره هم مساحت        -1

 .است

 درصد مقاومتهـاي انـدازه      5 مقاومت مشخصه فوالد مقدار مقاومتي است كه حداكثر          -2

 .گيري شده براي حد تسليم از آن كمتر باشد

نيمرخهاي توخالي را طي فرآيندي از ورق فوالدي و تسمه فوالدي    :  نيمرخهاي توخالي  -

اي گرد توخالي لنگر اينرسي يكساني حول اقطار مختلـف          از آنجا كه نيمرخه   . تهيه مي كنند  

مقطع دارند، از آنها به عنوان اعضاي فشاري در اسكنت هاي سـاختماني، بـه ويـژه سـاخت                   

 .استفاده مي شود.... خرپا، ستون، داربست و 

نيمرخهاي توخالي در انواع نيمرخهاي توخالي سازه اي سـرد شـكل گرفتـه بـدون درز،                 

 سازه اي گرم شكل گرفته بدون درز، نيمرخهاي توخالي با كربن كم براي نيمرخهاي توخالي

مصارف سازه اي و نيمرخهاي توخالي سازه اي بدون درز با مقاومـت زيـاد بـا مقـاطع گـرد،                     

 .ساخته مي شوند.... مربع، مستطيل و 

رم از لوله هاي فوالدي با مقطع گرد براي شوفاژ و آبرساني سرد و گ             :  لوله هاي فوالدي   -

، آلـومينيم   )گالوانيزه(ورق فوالد مصرفي در ساخت اين لوله ها با فلز روي            . استفاده مي شود  

 . روي پوشش داده مي شود–يا آلياژ آلومينيم 

نيمرخهاي سرد نورديده در اشكال و اندازه هاي مختلف وجود دارد كه            :  ساير نيمرخ ها   -

 .بيشتر در ساختن در و پنجره آهني مصرف مي شوند

لوازم اتصال شامل پيچ، مهره، پـرچ و واشـر در سـاخت اعـضا و اسـكلتهاي                  : ازم اتصال لو

 .فلزي به كار مي روند

پيچها در سه نوع پر مقاومت فوالدي، پيچهاي دو سر ساخته شده از فوالد آبديده :  پيچ-

 .و پيچهاي ساختماني فوالدي باز پخت شده توليد مي شوند
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مهره ها به همراه پيچ در كارهاي عمومي ساختمان به كـار مـي رونـد و در انـواع                    : مهره

 .فوالدي، فوالد آلياژي و فوالدي زنگ نزن وجود دارند

نزدار ساخته شده و در سه      و فوالد منگ  معموالً از فوالد معمولي     پرچهاي ساختماني   : پرچ

كارهاي عمومي سـاختمان، اسـتفاده       توليد مي شوند و به ترتيب براي         3 و   2 و   1نوع درجه   

در فوالدهاي معمولي با مقاومت زياد و فوالدهـاي پرمقاومـت كـم آليـاژ، و پايـدار در برابـر                     

 .خوردگي ناشي از عوامل جوي مناسب مي باشند

واشرها در كارهاي فلزي ساختمان به همراه پيچ ها، پيچ هـاي دوسـر و مهـره هـا                   : واشر

 .اي باربري را افزايش داده و از ساييدگي جلوگيري شوداستفاده مي شوند تا سطح و فش

 

 ويژگيهاي عمومي و مالحظات كاربردي

 ويژگيهاي انواع ورق و تسمه بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ايران شـماره                 -

 . باشد3694، 3693، 440هاي 

 1797تاندارد ايـران شـماره    ويژگي انواع ميلگرد بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در اسـ            -

 .باشد

 ويژگي انواع نيمرخهاي نورد شده بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شـده در اسـتاندارد ايـران                  -

همچنين ويژگي انواع لوله هـاي فـوالدي        .  باشد 1796 و   1792،  1791،  1600شماره هاي   

 . باشد422 و 421 ،396بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ايران شماره هاي 

 كليه قطعات فلزي بايد از زنگزدگي و نواقصي كه به مقاومت و يا شكل ظاهري آنها لطمـه                   -

استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته شده مجاز نيست مگـر اينكـه بـا                . مي زند، عاري باشند   

 .برس زدن يا ماسه پاشي كامالً تميز شده باشند

بر روي قطعات فلزي، سطح مقطع آنهـا كـاهش يابـد،             اگر بر اثر برس زدن يا ماسه پاشي          -

 .سطح مقطع واقعي ضعيف شده بايد در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد

 ميليمتـر   5 لبه هاي برش با شعله بايد كامالً يكنواخـت و عـاري از ناهمواريهـاي بـيش از                    -

 .باشند

 .ر شونددر غير اين صورت بايد با سنگ زدن و در صورت لزوم توسط جوش تعمي
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  فلزات غير آهني5-8-2-2

آلومينيم، مـس، سـرب، روي و       : ترين فلزات غير آهني مصرفي در ساختمان عبارتند از         عمده

از ساير فلزات مانند نيكل و منيزيم در ساخت آلياژها يا به عنوان پوشش اسـتفاده مـي                  . قلع

 .شود

 

 آلومينيم

، سبك و داراي قابليت شكل پـذيري        آلومينيم فلزي است نقره اي رنگ، با جالي فلزي، نرم         

 .زياد و پس از فوالد پرمصرف ترين فلز صنعتي است

از مزاياي آلومينيم و آلياژهاي آن سبكي وزن و زنگ نـزن بـودن اسـت ولـي در مقابـل                     

ضريب ارتجاعي كم و در نتيجه تغيير شكل زياد آنها زير بـار و حـساسيت در برابـر افـزايش         

 درجـه سلـسيوس،     100ص مكانيكي آنها در گرماي بـيش از         گرما و تغيير محسوس در خوا     

 .مصرف سازه اي اين مصالح را محدود مي سازد

 : آلياژهاي آلومينيم مصرفي در كارهاي ساختماني به دو گروه تقسيم مي شوند-

آلياژهاي آلومينيم با مقاومت نسبتاً كم كه بيشتر براي ساخت ورق سـاده يـا مـوج                 ) الف

ها، درزبندي و درزپوش، كارهاي تزئينـي، در و پنجـره، برخـي منـابع               دار، پوشش شيرواني    

 .استفاده مي شوند... نگهداري مايعات و 

آلياژهاي آلومينيم با مقاومت زياد كه در قطعات باربر اصلي در كارهاي ساختماني و              ) ب

 .ساخت اسكلت سبك سازها به كار مي روند

 . استفاده مي شود از گرد آلومينيم در ساختن رنگ و بتن گازي-

 آلياژهاي آلومينيمي كه در كارهاي ساختماني مصرف مي شوند، به صورت نيمرخهاي             -

بــراي اتــصاالت ســاختماني . وجــود دارنــد..... مختلــف ماننــد ورق، ميلگــرد، چهــارگوش و 

پرچ كردن بـراي آن دسـته از آلياژهـاي          . آلومينيمي، از پرچ، جوش و پيچ استفاده مي شود        

 .اسب است كه قابليت جوش پذيري خوبي ندارندآلومينيم من

 : آلومينيم به صورتهاي زير توليد و مصرف مي شود-

بـراي پوشـش بـام، درزپـوش، كالهـك          ) به شكلهاي ساده و موجدار    ( ورق آلومينيمي    -

شومينه، مجاري هوا، كركره ها و پوشش عايق حرارتي و رطوبتي و بازتاب گرما استفاده مي                
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ازك آلومينيم نيز به عنوان محـافظ رطوبـت در ديوارهـا و سـقفها و عـايق               از ورقهاي ن  . شود

 .استفاده مي شود

در ساخت چارچوب و قاب در و پنجـره، قـاب ديوارهـاي غيـر               ( نيمرخهاي آلومينيمي    -

آلومينيم و آلياژهـاي آن  .استفاده مي شود) باربر، چارچوب، كف پله ها، نرده، ريلها و ميله ها      

 شـكل   Z و   T شكل، ناوداني، نبـشي و مقـاطع         H و   Iتلف مانند تيرهاي    را با نيمرخهاي مخ   

 .مي سازند

 لوله ها و قوطي هاي آلومينيمي براي استفاده در كارهاي ساختماني مانند نرده، اتصال -

 .زنجيري، جان پناهها، حفاظ ها و ديواركوبهاي روشنايي مناسب اند

با ويژگيهـاي ارائـه شـده در اسـتاندارد           ويژگي انواع نيمرخهاي آلومينيمي بايد مطابق        -

 . باشد2384ايران شماره 

 

 مس

قابليت چكش خواري آن خوب بوده و به آسـاني       . مس فلزي است سرخ رنگ، جالپذير و نرم       

مس را مي توان جـوش      . در حالت سرد به آساني تا مي شود، اما نمي شكند          . شكل مي گيرد  

 .ينيم پرمصرف ترين فلز صنعتي استپس از آهن و آلوم. داد و به آساني لحيم كرد

 از مس و آلياژهاي آن كه انواع برنج و مفرغ است در آب بندي و درزبنـدي و كارهـاي                     -

 .تزئيناتي و ساختن قطعات شيرآالت و يراق آالت و لوله سازي استفاده مي شود

 از ورقها و تسمه هاي مسي براي پوشاندن بام و آب بندي كردن و همچنين به عنـوان                   -

 . استفاده مي شوددرزپوش

همچنـين لولـه    .  از لوله هاي مسي نيز براي انتقال آب و بخار آب اسـتفاده مـي شـود                 -

 .مارپيچ آب گرم كن را از مس مي سازند

 .مس براي گرماسازي و برق رساني از توانايي بسيار خوبي برخوردار است-

ئه شده در استاندارد ايـران       ويژگي انواع فرآورده هاي مسي بايد مطابق با ويژگيهاي ارا          -

 . باشد480شماره 
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 سرب

. به آساني بريده شده و خراش برمـي دارد        . سرب فلزي است به رنگ خاكستري مايل به آبي        

سرب را مي توان به آساني شكل داد و به صورت           . سنگين ترين و نرم ترين فلز صنعتي است       

ارد و مي توان آن را لحيم كرد        سرد، قابليت برش، چكش خواري، تا خوردن، نورد و منگنه د          

 .و جوش داد

ورق سرب به عنوان مغزي عيقهاي پيش ساخته و همچنين آب بندي سر ناودانها، كناره               

در كارخانـه هـاي شيـشه سـازي، اتاقهـاي عكـسبرداري             . ها و كنجهاي بام مصرف مي شود      

 و سقف آنهـا     پزشكي و همچنين محل كار كردن با پرتوهاي عناصر راديواكتيو، ديوارها، كف           

از ورق سربي براي تراز كردن خرپاها و تيرهاي فـوالدي بـه    . را با ورقهاي سربي مي پوشانند     

 .عنوان زيرسري استفاده مي شود

 

 روي

 درجه سلسيوس ترد اسـت و در        100در گرماي تا    . روي فلزي است با ته رنگ آبي و جالدار        

 و مي توان بـه آن شـكل داد،           درجه سلسيوس از تردي آن كاسته شده       250 تا   100گرماي  

 درجه سلسيوس به انـدازه ي تـرد         300در گرماي تا    . آن را نورد كرد و به شكل سيم كشيد        

روي براي پوشاندن ورق، لوله و ساير       . مي شود كه مي توان آن را كوبيد و از آن گرد ساخت            

 بـه   اين قبيـل محـصوالت    . قطعات فوالدي و نيز جلوگيري از زنگ زدن آن مصرف مي شود           

در جاهاي نمناك ار ورق، لوله، پـيچ و مهـره و مـيخ فـوالدي روي      . آهن سفيد شهرت دارند   

 .اندود استفاده مي كنند تا زنگ نزدند

 

 قلع

قلـع را   . قلع فلزي است به رنگ سفيد نقره اي جالدار، نرم بوده و به آساني شكل مي گيـرد                 

اشته باشد، آن را چكش كـاري و        مي توان ريخت و لحيم كرد و بي آنكه نياز به گرم كردن د             

قلع به ميزان كمتري نسبت به روي، بـراي پوشـش قطعـات فـوالدي سـاختماني                 . نورد كرد 

مصرف مي شود و در توليد انواع آلياژها به خصوص برنز يا مفرغ كه آليـاژي از مـس و قلـع                      

 .است نيز مورد مصرف دارد
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  وسايل جوشكاري5-8-3

 بين دو يا چند قطعه فلزي كـه حـداقل           ملكولييوستگي  جوش دادن عبارت است از ايجاد پ      

انجـام  . يكي از آنها به طور موضعي تحت اثر حرارت به حالت خميري يا مذاب درآمده باشـد     

.  اسـت جـو شـكاري   مستلزم شناخت و انتخاب صحيح وسـايل و مـصالح     جو شكاري صحيح  

 . داراي انواع مختلف به شرح زير مي باشدجو شكاريمصالح 

 

  الكترود جوشكاري5-8-3-1

الكترود عبارت است از فلز پركننده جوش درز كه به صورت مفتول و يا ميلگرد نازك بـدون                  

جريان بين انبرك جوشكاري و قوس الكتريكي برقرار . روكش و يا روكش دار عرضه مي شود    

خواص ميكانيكي فلز الكترود بايد تا حد امكان نزديك به خواص ميكانيكي فلـزي              . مي گردد 

جوشـكاري افقـي،    (باشد كه جوش داده مي شود و براي به كار بردن در محل هاي مختلف                

به حدي باشـد كـه      در هر حال مقاومت جوش بايد       . مناسب باشد ) قائم، سرباال و مانند اينها    

 .الكترود جوكاري از دو قسمت تشكيل شده است. بتواند تنش هاي محاسباتي را تحمل كند

 ميليمتر و گـاهي نيـز   6 تا 2جوشكاري ار با قطرهاي مختلف از     فلز  : فلز جوشكاري ) الف

عموماً براي جوشكاري سازه هاي فلزي از الكترود با قطرهـاي بـزرگ             . بيشتر تهيه مي كنند   

 .استفاده مي شود

فلز جوشكاري را با موادي كه ممكن است نازك و يا ضـخيم باشـد               : پوشش روي فلز  ) ب

ركيب شيميايي و خواص فيزيكي فلز جوش را كنتـرل و           روكش هاي الكترود، ت   . مي پوشانند 

 .روكش ها ممكن است اكسيدكننده، اسيدي، سلولزي يا قليايي باشند. تنظيم مي نمايند

 :الكترودها داراي انواع مختلف به شرح زير مي باشند

 الكترودهاي جوشكاري فوالدهاي ساختماني) الف

 الكترودهاي جوشكاري فوالدهاي كم آلياژ) ب

 الكترودهاي جوشكاري فوالدهاي مخصوص، نظير فوالدهاي مقاوم در برابر حـرارت و             )ج

 .فوالدهاي با مقاومت باال
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  سيم جوشكاري5-8-3-2

سيم هاي جوشكاري در جوشكاري با گـاز و در وضـعيت مناسـب و در لحـيم كـاري مـورد                      

 ناخالـصي بـوده و      سيم جوشكاري بايد تميز، فاقد هرگونه آلودگي و       . استفاده قرار مي گيرند   

 .سطح آن عاري از زنگ زدگي، روغن و مانند اينها باشد

 

  پودر گدازآور جوشكاري5-8-3-3

الكتريكي با الكترود فوالدي بدون روكش مـورد   پودرهاي گدازآور جوشكاري در جوش قوس       

استفاده قرار گرفتـه و همچنـين در جوشـكاري بـا سـيم جوشـكاري بـراي برقـراري قـوس                 

 .كار مي روندالكتريكي به 

پودر جوشكاري بايد داراي خاصيت قليايي بوده و با شرايط مكانيكي و فشار وارد بـر آن                 

 . درصد تجاوز كند1/0رطوبت پودر قبل از مصرف نبايد از . انطبقا داشته باشد

 

  استانداردها5-8-4

يران به شرح   ويژگيها و روشهاي آزمون انواع فلزات و لوازم اتصال بايد مطابق استانداردهاي ا            

 :زير باشد

 ميخ مفتولي :100 استاندارد شماره -

 لوله هاي فوالدي عمل آمده و آهني عمل آمده: 396 استاندارد شماره -

 قطر خارجي لوله هاي فوالدي: 421 استاندارد شماره -

 ضخامت لوله هاي فوالدي: 422 استاندارد شماره -

 سب براي دنده پيچ كردنلوله هاي فوالدي منا: 423 استاندارد شماره -

 آزمايش انبساط حلقه در مورد لوله هاي فوالدي: 424 استاندارد شماره -

 لوله هاي فوالدي بدون پيچ جهت مصارف عمومي: 425 استاندارد شماره -

 لوله هاي چدني: 426 استاندارد شماره -

 پيچ و مهره: 428 استاندارد شماره -

  ميخ پيچهاي سر متريكسوراخ عبور: 429 استاندارد شماره -

 آزمون سختي برينل براي چدن خاكستري: 432 استاندارد شماره -

 ضخامت ورقهاي فوالدي : 440 استاندارد شماره -
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  اصول كلي-فوالدهاي ساختماني: 1600 استاندارد شماره -

 ويژگيها و روش    -تيرآهنهاي گرم نورديده بال نيم پهن موازي      : 1791 استاندارد شماره    -

 ونآزم

نبــشيهاي فـوالدي گــرم نورديـده بـا بالهــاي مـساوي و يــا     : 1792 اسـتاندارد شـماره   -

 نورد      رواداريهاي -نامساوي

 روي لوله هاي فوالدي) فنج(آزمون ايجاد لبه اتصال : 1793 استاندارد شماره -

 -نبشيهاي فوالدي گرم نورديده بـا بالهـاي مـساويو نامـساوي     : 1794 استاندارد شماره    -

 دازه ها و مشخصه هاان

  ميلگرد-اندازه ميلهاي فوالدي گرم نورديده: 1797 استاندارد شماره -

 ويژگي پروفيل آلومينيم: 2384 استاندارد شماره -

 تيرآهن نورديده بال باريك شيبدار: 3277 استاندارد شماره -

  ويژگيها-شيرهاي كشويي چدني: 3363 استاندارد شماره -

لوله هاي فوالدي گاز مورد استفاده در شبكه هاي گازرسـاني           : 3574 استاندارد شماره    -

 شهري

  ويژگيها و روشهاي آزمون-شيرآالت ساختماني: 3664 استاندارد شماره -

 ويژگيها و طبقه بندي آلومينيم كارپذير: 3665 استاندارد شماره -

 ششيورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت معمولي و ك: 3693 استاندارد شماره -

 ورق فوالدي گرم نورديده با كيفيت ساختماني: 3694 استاندارد شماره -
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  چوب5-9

 

  تعريف5-9-1

يـا  ) چـوب طبيعـي   (چوب مصالح ساختماني است كه مستقيماً از درخت به دست مي آيـد              

اينكه از خرده چوبها، سرشاخه ها و ضايعات كشاورزي به همـراه چـسبهاي مخـصوص طـي               

و در ساختمان بـه  ) چوبهاي ساختگي يا تخته هاي مركب     (يد مي شود    فرآيندهاي خاص تول  

صورت تير، ستوئن، خرپا، نماسازي و كفسازي به مصرف رسيده و در كارهاي كمكـي ماننـد        

 .قاب بندي و داربست به كار مي رود

 

  دسته بندي5-9-2

ه كـه   چوبهاي طبيعي از نظر گونه به دو دسته پهن برگان و سـوزني برگـان تقـسيم شـد                   -

هستند و به   » نرم چوب «و چوبهاي سوزني برگان     » سخت چوب «عموماً چوبهاي پهن برگان     

شكلهاي گرده بينه، بينه، نعل، دو نعل، قنداق، تراورس، بازو، تخته، الوار و روكش به مصرف                

 .مي رسند

 چوبهاي ساختگي يا تخته هاي مركب در انواع تخته اليـي، تختـه فيبـر، روكـش و تختـه                -

 .توليد و به مصرف مي رسند) نئوپان(چوب خرده 

، 417اصطالحات، ابعاد و ويژگيهاي چوبهاي طبيعـي در اسـتاندارد ايـران شـماره هـاي                 

، 2492، 2491، 626، 557 و چوبهــاي ســاختگي در اســتاندارد ايــران شــماره هــاي 1403

 . ارائه شده است3725، 3492، 2708
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  ويژگيهاي عمومي و الزامات كاربردي5-9-3

كه در صنعت ساختمان به مصرف مي رسد بايد از نظرظ بافت و ظـاهر يكنواخـت،                  چوبي   -

وجود گـره، بـن     . تميز و عاري از ترك و صمغ، فاقد تابيدگي، پيچيدگي و ساير معايب باشد             

شاخه، قسمتهاي پوسيده و خشك شده، تجمع شيره گيـاهي و صـمغ روي سـطوح نمايـان                  

 .چوب نشانه نامرغوب بودن آن است

 سـانتيمتر در هـر متـر طـول          3 اگر در چوب رگه هاي مايل در چوب با انحرافي بـيش از               -

نسبت به امتداد طولي الوار وجود داشته باشد، آن چوب براي سـاخت در و پنجـره مناسـب                   

 .نيست

 

  شرايط انبار كردن و نگهداري5-9-4

ر نكـرده و از گزنـد        چوب بايد در انبارها به صورتي نگهداري شود كه ويژگيهـاي آن تغييـ              -

 .عوامل آسيب رسان دور باشد

 انبار مواد چوبي بايد به دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و داراي سيستمهاي اعـالم و                    -

 .اطفاي حريق باشد

براي مثـال مـي تـوان از    . ، آتش و رطوبت محافظت شود چوب بايد در برابر حشرات -

 .استفاده كرد..  قير، قطران و 

 

 فرآورده هاي چوبي 5-9-5

  پاركت5-9-5-1

در انـدازه هـاي متفـاوت و        ) از گونه هـاي مختلـف     (پاركت معموالً از تكه هاي سخت چوب        

 .نقشهاي گوناگون ساخته مي شود

 

  بلوك چوبي5-9-5-2

معمـولترين  . بلوكهاي چوبي نوعي پاركت ضخيم بوده و در ابعاد مختلف سـاخته مـي شـود               

٩٠�٠�٠اندازه آن   . ميليمتر است××
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  كفپوشهاي چوب پنبه اي5-9-5-3

 :كفپوشهاي چوب پنبه اي در دو نوع زير توليد مي شوند

مواد اوليه ساخت لينوليوم، روغن بزرگ، گرد چوب پنبه، رزين و گرد چـوب              :  لينوليوم -

  ميليمتر تهيه و به صـورت 6 تا 2است كه طي فرآيندهاي خاص از آنها ورقهايي به ضخامت   

 ميليمتـر مـي     300 تـا    200 ميليمتر و كاشي هاي مربعي به ابعـاد          1800توپهايي به عرض    

 .برند

كاشي چوب پنبه اي از اختالط تراشه هـا و خـرده هـاي چـوب                :  كاشي چوب پنبه اي    -

 تـا   5/4ضخامت كاشي ها    . پنبه با رزين و فشردن مخلوط خميري در قالب ساخته مي شود           

 ميليمتر و اندازه كاشي هـاي مـستطيل         300 تا   150 مربعي    ميليمتر و اضالع كاشي هاي     8

 . ميليمتر است×�٠٠٣٠٠ و ×٣٠٠١�٠

 

  در چوبي5-9-5-4

 درهاي چوبي به صورتهاي ساده، تمام چوب ماسيو و نيمه ماسـيو توليـد و بـه مـصرف در               -

 درهاي چوبي به شـكلهاي يـك لنگـه،          .مي رسد .... اتاقريال در كمد، در ورودي ساختمان و        

 .چند لنگه، قابلمه اي، بدون قابلمه و شيشه دار توليد مي شود

 .بايد هموار بوده و فاقد فرورفتگي، برجستگي و پيچيدگي باشد سطح رويه درها -

 .شده پس از برش نهايي بايد گونيا باشند  درهاي ساخته-

بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره ويژگيهاي انواع درهاي پيش ساخته چوبي داخلي 

 . باشد748

 

  پنجره5-9-5-5

 پنجره هاي چوبي بايد از الوارهايي به ضخامت معين تهيه شـود تـا پـس از رنـده كـردن،                      -

 .ضخامتهاي استاندارد به دست مي آيد

  براي اينكه بازشوي پنجره براحتي باز و بسته شود بايد پس از رنده كردن و آماده نمـودن                  -

 .ميان قسمتهاي مختلف پنجره وجود داشته باشد) فضاي بازي( ميليمتر فضاي آزاد 2

 . ميليمتر باشد3 پيش از رنگ زدن بايد فضاي بازي ميان پروفيل تحتاني بازشو و قاب -

 . باشد3245ويژگي انواع پنجره هاي چوبي بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 
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 نده و نصب مواد و مصالح اتصال ده5-9-6

 مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب شامل ميخ، پيچ، بستها است كه در فصل مربوط شرح                  -

 .داده شده است

 . مصالح اتصال دهنده بايد با شرايط آب و هوايي مطابقت داشته باشند-

 

  استانداردها5-9-7

هاي ايـران بـه   ويژگيها و روشهاي آزمون انواع چوب و فرآورده هاي آن بايد مطابق استاندارد           

 :شماره هاي زير باشد

 اصطالحات و ابعاد چوب: 417 استاندارد شماره -

  تعريف و طبقه بندي تخته فيبرها:557 استاندارد شماره -

  تعاريف و طبقه بندي تخته اليي ها:626 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي درهاي پيش ساخته چوبي داخلي:748 استاندارد شماره -

  تعيين مقاومت خمشي تخته فيبرها:807شماره  استاندارد -

  روكشهاي چوبي:1274 استاندارد شماره -

 )هابول در گرده بينه و درجه بندي آنمعايب قابل ق( چوب :1275 استاندارد شماره -

  تعاريف و اصطالحات معايب چوبهاي اره شده سوزني برگان:1403 استاندارد شماره -

 ازه گيري معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان اند:1495 استاندارد شماره -

  اندازه گيري معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان:1497 استاندارد شماره -

 روشهاي نمونه برداري از چوب و ويژگيهاي عمومي آزمايشات          :2140 استاندارد شماره    -

 مكانيك چوب فيزيك 

 وب به فسادپذيري روش آزمون مقاومت طبيعي چ:2152 استاندارد شماره -

 تخته فيبرها، تخته هاي سخت و نيمه سـخت بـراي مـصارف              :2154 استاندارد شماره    -

 عمومي، جذب آب و تورم در ضخامت

  روش آزمون مقاومت تخته چند اليه در برابر آتش:2330 استاندارد شماره -
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برابـر   روش تعيين مقاومت تخته فيبر و تخته خرده چوب در            :2331 استاندارد شماره    -

 كشش موازي با سطح رويه

 روش تعيين مقاومت تخته خرده چوب در برابر كشش عمـود            :2332 استاندارد شماره    -

 بر سطح رويه

  روش تعيين وزن مخصوص و ميزان رطوبت تخته چند اليه:2334 استاندارد شماره -

ته خـرده   روش تعيين مقاومت ميخ در برابر بار انفصالي در تخ       :2424 استاندارد شماره    -

 چوب و تخته فيبر

  روش تعيين جذب آب توسط تخته خرده چوب:2488 استاندارد شماره -

  روش تعيين واكشيدگي در تخته خرده چوب:2489 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي تخته فيبر:2491 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي تخته خرده چوب با وزن مخصوص متوسط:2492 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي چوب ضربه:2708ستاندارد شماره  ا-

  كشيدگي حجمي چوب چوب، روش اندازه گيري هم:2838 استاندارد شماره -

  تعيين واكشيدگي حجمي چوب- چوب:2896 استاندارد شماره -

  روش آزمون مقاومت به خمش تخته اليه:3210 استاندارد شماره -

  ساده خانه هاي مسكوني آيين كار پنجره هاي:3245 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي تخته اليه:3492 استاندارد شماره -

  روش آزمايش مقاومت برشي تخته خرده چوب:3704 استاندارد شماره -

  طبقه بندي تخته خرده چوب:3725 استاندارد شماره -
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  قير و قطران5-10

 

  قير5-10-1

  تعريف5-10-1-1

يال مايـل بـه قهـوه اي كـه از شـمار زيـادي                قير مـاده اي اسـت چـسبنده، بـه رنـگ سـ              -

 .هيدروكربنهاي آلي با تركيبات پيچيده شيميايي ساخته شده است

 . نيمه جامد است و بر اثر حرارت روان مي شود- قير در دماي محيط تقريباً جامد-

 . قير در روغن هاي معدني و حاللهايي مانند سولفيد كربن و تتراكلريد كربن حل مي شود-
 

  تقسيم بندي5-10-1-2

اگر از معدن به دست آيد قير طبيعي و هرگـاه از            .  قيرها عمدتاً به دو نوع تقسيم مي شوند        -

 .پااليش نفت خام حاصل شود، قير ساختگي نام دارد
 

 قيرهاي طبيعي

وقتي كه مواد فرار نفت خام موجود در اعماق زمين، به مرور زمان و در برابـر عوامـل جـوي                     

 .سياهي از آن بر جاي مي ماند كه قير طبيعي نام داردتبخير شود مادة 
 

 قيرهاي ساختگي

 :قيرهاي ساختگي كه از پااليش نفت خام به دست مي آيند، در انواع زير توليد مي شوند

قير جامد آخرين محصولي است كه از تقطير نفت خام به دست مي آيد و   : قيرهاي جامد 

حدود درجات نفـوذ قيرهـايي كـه در ايـران           . برحسب درجات نفوذ مختلف توليد مي گردند      

قيرهايي كه در ايران مستقيماً از تقطيـر نفـت          .  درجه مي باشد   300 تا   10توليد مي گردند    
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، 100/85،  150/130،  200/180،  250/220،  280/ 320: خام توليد مي شـوند، عبارتنـد از       

 قيرهاي نرم با مواد     اين قيرها از اكسيد شدن مخلوطي از      :  قيرهاي جامد اكسيد شده    70/60

روغني سنگين به دست مي آيد و برحسب نقطه نرمي و درجه نفوذ نامگـذاري مـي شـوند،                   

 R ،15/90R 25/85: مانند

ويژگي انواع قيرهاي جامد بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شـده در اسـتاندارد ايـران                 -

 . باشد126شماره 
 

ي جامد در حاللهاي مختلف به دسـت         اين قيرها از حل كردن يكي از قيرها        :قيرهاي مايع 

مي آيند و اين عمل به منظور پايين آوردن گرانروي قير انجام مي گيرد قيرهاي مـايع پـس             

ايـن قيرهـا نيـز برحـسب        . از مصرف و تبخير حالل سفت شده و به صورت اوليه درمي آيند            

 به كار بـرده     حاللهايي كه در تهيه اين محصوالت     . گرانروي به سه دسته زير تقسيم شده اند       

مي شوند ممكن است از مواد نفتي سبك، متوسـط يـا سـنگين ماننـد نفتـا، نفـت چـراغ و                       

 .كازوييل باشند

از آنجا كـه حـالل قيرهـاي مـايع تبخيـر مـي شـود، مـصرف آن بـراي محـيط زيـست                         

 .آلودگيهايي دربردارد و مصرف آن در كشورهاي صنعتي ممنوع شده است

 در حـالل نفتـي      100/85ته از قيرها از رقيق نمودن قير         اين دس  : قيرهاي مايع زودگير   -

سبك مانند نفتا به دست مي آيند و چون حالل آنها در شرايط معمولي بزودي تبخيـر مـي                   

 :انواع قيرهاي اين دسته عبارتند از. گردد به اين جهت قير زودگير ناميده شده اند

RC ο , RC١, RC٢, RC٣, RC�, RC� 

اين دسته از قيرهاي مايع از حل كردن قير در حالل نفت سـفيد     : قيرهاي مايع كندگير   -

به دست مي آيد و چون اين حالل ديرتر از حالل نفتا تبخير مي شود به نام قيرهـاي مـايع                     

 :انواع اين قيرها عبارتند از. كندگير موسوم شده اند

MC ο , MC١, MC٢, MC٣, ,MC�, MC� 

  قيرهاي مايع ديرگير-

 در حاللهاي سنگين مانند گازوييل يا نفت سياه بـه  100/85اين قيرها كه از حل كردن قير       

دست مي آيند حاللشان در شرايط معمولي پس از مصرف تبخير نمـي شـود، بلكـه پـس از                    

 :انواع اين دسته از قيرها عبارتند از. تجزيه به تدريج سخت مي گردد
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SC ο , SC١, SC٢, SC٣, SC�, SC� 

 ويژگي انواع قيرهاي مايع بايد مطابق با ويژگيهاي ارائه شده در استاندارد ايران شماره               -

 . باشد125

 عالوه بر قيرهاي نامبرده در فوق قيرهاي مايع ديگر كه گرانروي آنها در حد گرانـروي                 -

قيرها همان حاللهاي نـامبرده در فـوق        حالل اين   . قيرهاي مايع مذكور است تهيه مي گردد      

 كه با حالل    S125يك نوع از اين قيرها كه در ايران توليد مي شود، عبارت است از               . مي باشد 

 .تهيه مي گردد) نفتا(سبك 

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-10-1-3

 :ويژگيهاي عمومي قير عبارت است از

  غير قابل نفوذ بودن در مقابل آب و رطوبت؛-

 مقاومت در برابر بازها، اسيدها و نمكها؛ -

  قابليت ارتجاع؛-

  چسبندگي؛-

  محلول بودن در برخي حاللها؛-

  عايق بودن در برابر جريان الكتريسيته؛-

  تشكيل دادن فيلم پايدار بر روي اجسام؛-

 . داشتن رنگ ثابت-

 قابل استفاده    قيري كه در وضعيت هاي زير قرار گرفته و خواص خود را از دست داده،               -

 :نيست

 تجزيه شدن در دماي زياد و تبديل آن به زغال •

 نداشتن خاصيت چسبندگي در محيط مرطوب و آلوده به خاك نرم •

 تغيير شكل در مقابل فشار و حاللها •

 قشر آب بندي شده توسط قير بايد در برابر درجه حرارت پايدار بماند، در گرماي تابستان                 -

اي زمستان سخت نشود و ترك نخورد و اين ويژگيها را در دراز             نرم و جاري نشود و در سرم      

 .مدت در خود نگه دارد
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 در مورد قيرهايي كه مصرف آنها مستلزم گرم كردن است بايد چنان عمـل كـرد كـه قيـر                -

 .موقع گرم كردن نسوزد

 . مصرف امولسيونهاي يخ زده و كهنه كه قير آنها جدا و لخته شده باشد، ممنوع است-

سايي نوع چسباننده هاي سياه به وسيله عاليم حك شده بر روي در بشكه ها و نوشته                شنا -

 .هاي روي كارتن ها انجام مي شود

 

  فرآورده هاي قيري5-10-1-4

بتن آسفالتي فرآورده هاي است قيري، كه از اختالط قير و سـنگدانه سـاخته               : بتن آسفالتي 

رويـه، در پـشت بـام سـاختمانها، خيابانهـا،           از انواع آسفالت براي ساخت اليه هاي        . مي شود 

ويژگيهاي بتن آسـفالتي بـه ويژگيهـاي مـواد تـشكيل            . محوطه پاركينگها استفاده مي شود    

 .دهنده آن بستگي دارد

. مصرف قير در كفپوش به شكل آسفالت ماستيك و كاشي آسفالتي اسـت            : كفپوشهاي قيري 

خته توليد شده و با چسب قيـري     آسفالت ماستيك با قالب گيري به صورت قطعات پيش سا         

كاشي آسفالتي در طرحها، نقش ها و رنگهاي گوناگون ساخته . روي زيرسازي نصب مي شود

مي شود و مي توان آن را روي زير سازي چوبي، آسفالت، ماستيك يا بتن بـا چـسب قيـري                    

 .نصب كرد

 قيروگـوني   عايقهاي رطوبتي يا به صورت پيش ساخته نصب يا به صـورت           : عايقهاي رطوبتي 

عايق هاي رطوبتي پيش ساخته از الياف معدني يا آلي بـه صـورت بافتـه يـا                  . اجرا مي شوند  

 .نبافته اي ساخته شده و با تركيبات قيري اصالح شده با مواد پليمري آغشته مي گردند

 

 

  قطران5-10-2

هـوا  هنگامي كه مواد آلي مانند چوب، ذغال سنگ و تـورب را در ظـروف سربـسته و دور از                    

گرما دهند از آنها گازهايي متصاعد مي شود كه از سرد كردن آنها قطران خام به دست مـي                   

بر اثر پااليش و تقطير قطران خام مواد فرار آن خارج شده و جسم جامد يا نيمه جامـد                   . آيد

معمولترين قطراني كه در سـاختمان و  . از آن به جا مي ماند كه زفت قطران ناميده مي شود          

 .مصرف دارد قطران زغال سنگ و زفت آن استراهسازي 
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  استانداردها5-10-3

ويژگيها و روشهاي آزمون قير و قطران و فرآورده هاي آنها بايد مطابق اسـتانداردهاي ايـران                 

 :به  شرح زير باشد

 )كليات و تقسيم بندي(قير : 124 استاندارد شماره -

 )مشخصات قيرهاي مايع(قير : 125 استاندارد شماره -

 )مشخصات قيرهاي جامد(قير : 126 استاندارد شماره -

 عايقكاري ساختمان به وسيله قير: 211 استاندارد شماره -

 روش آزمون شناور مواد قيري: 597 استاندارد شماره -

 روش اندازه گيري قابليت كشش مواد قيري: 602 استاندارد شماره -

 قير از مخلوط ها و مصالح سـنگي و   روش آزمايش استخراج كمي   : 1689 استاندارد شماره    -

 قير روسازي جاده

روش تعيين چگالي ظاهري مخلـوط هـاي كـم تـراكم قيـري بـا                : 1690 استاندارد شماره    -

 استفاده از نمونه هاي اندود شده با پارافين

روش تعيين درجه تراكم رويه ساخته شده از مخلوط هاي قيـر و             : 1691 استاندارد شماره    -

 مصالح سنگي

 روش آزمون اثر لكه در مواد قيري: 2949ستاندارد شماره  ا-

 تعيين درجه نفوذ مواد قيريروش آزمون : 2950 استاندارد شماره -

  روش آزمون تعيين نقطه نرمي مواد قيري:2951 استاندارد شماره -

 )قيرگوني( ويژگي عايق هاي رطوبتي در ساختمان :2952 استاندارد شماره -

  روش آزمون تعيين حالليت مواد قيري درتري كلرواتيلن:2953  استاندارد شماره-

  روش اندازه گيري نقطه اشتعال قير به طريقه باز :2954 استاندارد شماره -

  روش آزمون قابليت كشش مواد قيري:2955 استاندارد شماره -

  روش آزمون تعيين وزن مخصوص قيرهاي جامد و نيمه جامد:2956 استاندارد شماره -

  روش آزمون تعيين افت حرارتي مواد قيري:2957 استاندارد شماره -

 تعييت ثبات شكل عايق هاي رطوبتي پيش ساخته در برابر گرما: 3862 استاندارد شماره -



 مانيهاي ساخت مصالح و فرآورده: مبحث پنجم

 

 ��

 روش آزمون مقاومت عايق رطوبتي در برابر پارگي: 3863 استاندارد شماره -

 )عايق پي(بتي پيش ساخته روشهاي آزمون عايق هاي رطو: 3864 استاندارد شماره -

 روش آزمون تعيين درجه نفوذ مواد قيري: 3865 استاندارد شماره -

 روش آزمون قابليت كشش مواد قيري: 3866 استاندارد شماره -

 آزمـايش   -روش آزمون تعيين نقطه شكـست قيـر و مـواد قيـري            : 3867 استاندارد شماره    -

 فراگيري

 عيين درجه نرمي مواد قيريروش آزمون ت: 3868 استاندارد شماره -

 ويژگيهاي قير اصالح شده: 3869 استاندارد شماره -

 ساخته بام   شروش آزمون تاب كششي اتصاالت عايق رطوبتي پي       : 3870 استاندارد شماره    -

 ساختمان 

 ويژگيهاي گوني مصرفي در ساخت عايق رطوبتي جهت جلوگيري :3871 استاندارد شماره -

 از نفوذ آب و رطوبت

  روش آزمون تعيين وزن مخصوص قيرهاي جامد:3872ستاندارد شماره  ا-

  روش آزمون تعيين وزن مخصوص قيرهاي نيمه جامد:3873 استاندارد شماره -

  روش آزمون اندازه گيري دانسيته نسبي قير جامد:3874 استاندارد شماره -

 اشعه فرابنفش روش آزمون مقاومت عايق رطوبتي در برابر :3875 استاندارد شماره -

  روش آزمون فرسايش عايق رطوبتي بر اثر حرارت در مجاورت هوا:3876 استاندارد شماره -

  روش نصب عايقهاي رطوبتي پيش ساخته:3877 استاندارد شماره -

  روش آزمون اندازه گيري ابعاد و جرم واحد سطح:3878 استاندارد شماره -

 جذب آب از طريق سطح عايق رطوبتي پـيش      روش آزمون ميزان   :3879 استاندارد شماره    -

 ساخته

 ويژگيهاي و روشهاي آزمون پلي استر مورد مصرف در عايق هاي            :3880 استاندارد شماره    -

 پيش ساخته رطوبتي 

) دمـاي تـاب خمـش     ( روش آزمون تعيين ميزان انعطاف پـذيري         :3881 استاندارد شماره    -

 عايق هاي رطوبتي پيش ساخته در برابر گرما

 روش آزمون تعيين خواص بار كرنش عايق هـاي رطـوبتي پـيش              :3882ستاندارد شماره    ا -

 ساخته بام ساختمان 



 هاي ساختماني مصالح و فرآورده: مبحث پنجم

 

�٧ 
 
 

  شرايط عمومي آزمون هاي عايق رطوبتي پيش ساخته:3883 استاندارد شماره -

 ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته با قير اصـالح شـده توسـط    :3884 استاندارد شماره  -

 )عايقها(پليمرها 

 )عايق بام( ويژگيهاي عايق هاي رطوبتي بام ساختمان :3885تاندارد شماره  اس-

  روشهاي آزمون عايقهاي رطوبتي پيش ساخته به ويژه عايق پي:3886 استاندارد شماره -

روش آزمون مقاومت عايق هاي رطوبتي پـيش سـاخته در برابـر             : 3887 استاندارد شماره    -

 اوزن

زمون مقاومت عايق پيش ساخته در مقابل نفـوذ بخـار آب   روش آ : 3888 استاندارد شماره    -

 )مقاومتضريب (

 ويژگيهاي منسوج پلي استر نبافته: 3889 استاندارد شماره -

 روش آزمون پايداري عايق هاي رطوبتي در برابر حرارت: 3890 استاندارد شماره -

 )تيشو(ويژگيهاي فلت الياف شيشه : 3891 استاندارد شماره -
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  شيشه5-11

 

  تعريف5-11-1

 و 7 تـا  6سـختي شيـشه   .  شفاف، نورگذران، سخت و شكننده    شيشه جسمي است بي رنگ،    

از شيشه براي عبـور نـور و در عـين حـال جلـوگيري از تـأثير          .  است 5/2وزن توده ويژه آن     

 .عوامل جوي در داخل ساختمان استفاده مي شود

 

  تقسيم بندي5-11-2

 .الزامات كاربردي به انواع زير تقسيم مي شودشيشه برحسب فرآيند توليد و 

 

  انواع شيشه برحسب فرآيند توليد5-11-2-1

شيشه برحسب فرآيند توليد كـه متـشكل از چهـار مرحلـه ذوب، شـكل دادن، بازپخـت يـا                     

 .تاباندن و پرداخت است، در انواع مختلف و به روشهاي متفاوت توليد مي شود

 

 مات كاربردي انواع شيشه برحسب الزا5-11-2-2

شيشه ها برحسب كيفيت، شكل، نماي سطح و محل مناسب مصرف در انواع ايمني، مسلح،               

رنگـي و  (تنيده، نشكن، متورق، مقاوم در برابر صوت، شيشه ضد گلوله، شيشه هاي بازتابنده    

آينه اي، شيشه هاي مقاوم در برابر حرارت، شيشه عايق حرارتي، مـات و              (، ويژه   )پوشش دار 

 .توليد مي شوند) سراميكي
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  ويژگيها و الزامات كاربردي5-11-3

 شيشه جام بايد كامالً صاف، شفاف، بيرنگ، عاري از موج، فاقد حبابهاي هوا، هر نـوع لـب                   -

 .پريدگي، لب برآمدگي، ترك، خراش، لكه، دودزدگي و خم باشد

امت آن  ضخامت شيشه جام بايد در تمام سطح يكنواخت باشد و صافي و يكنـواختي ضـخ      -

 درجه پشت شيشه به جسمي كه در فاصله يـك متـري             60به قسمتي باشد كه اگر از زاويه        

 .آن قرار دارد، نگريسته شود، آن جسم كج و معوج به نظر نرسد

 . شيشه جام بايد قابليت رنگ آميزي داشته باشد-

 .شيشه جام بايد خاصيت ارتجاعي و انعطاف پذيري خود را حفظ كند -

بايد در برابر عوامل جوي و هوازدگي پايدار بوده و پس از گذشـت زمـان كـدر                  شيشه جام    -

 .نشود

 . شيشه ايمني مي تواند رنگي، بيرنگ، شفاف يا نيمه شفاف باشد-

 ميليمتري لبه شيشه هاي ايمني كه ممكن اسـت بـر اثـر              13لب پريدگيهاي كوچك تا     

 .بل گذشت استعمليات حرارتي يا ساير مراحل توليد ايجاد شده باشد، قا

 . وجود هرگونه خراش و ترك در شيشه ايمني مجاز نيست-

 

  فرآورده هاي شيشه اي5-11-4

كاشي شيشه اي نوعي بلوك شيشه اي توپر است و براي رساندن نور از بام : كاشي شيشه اي

كاشي هاي شيشه اي را ساده، گلـدار و         . به زير يا از كف زمين به زيرزمين استفاده مي شود          

 .مي سازند و براي ساختن آن خمير شيشه را به اندازه خواسته شده پرس مي كنندتار 

براي گرمابندي كردن و گذراندن نور، آجرهاي شيشه اي توخـالي مـي             : بلوك شيشه اي  

لبـه  . آجر شيشه اي توخالي از دو قطعه شيشه توگرد پرس شـده سـاخته مـي شـود                 . سازند

 دهند و سپس به همديگر چسبانده و كمي فـشار           دهانه آنها را تا دماي سرخ شدن گرما مي        

اين نوع آجرهاي شيشه اي توخالي، يك سيستم عـايق صـدا بـا              . مي دهند تا جوش بخورند    

 .مقاومت حرارتي مطلوب را تشكيل مي دهند
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پشم شيشه عبارت است از الياف بسيار نازك تارهاي شيـشه           : الياف شيشه و پشم شيشه    

 .ده و براي گرمابندي و صدابندي مورد استفاده قرار مي گيردكه تقريباً به همديگر متصل بو

 . پشم شيشه را در الي كاغذ آلومينيمي، كاغذ قيراندود و تور قرار مي دهند-

 . از الياف شيشه، نمد شيشه اي و شيشه فنري مي سازند-

 

  استانداردها5-11-5

استانداردهاي ايران به شرح ويژگيها و روشهاي آزمون شيشه و فرآورده هاي آنها بايد مطابق         

 :زير باشد

 شيشه: 43 استاندارد شماره -

  سودا-روشهاي استاندارد براي تجزيه شيميايي شيشه آهك : 228 استاندارد شماره -

 روش آزمون نقطه تافتگي و بيشترين نقطه فروكش شيشه: 229 استاندارد شماره -

 شه جام براي ساختمان ويژگي و روشهاي آزمايش شي: 897 استاندارد شماره -

 شيشه هاي ايمني ساختمان : 2385 استاندارد شماره -

 پشم شيشه: 2386 استاندارد شماره -
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  رنگ و پوششهاي تزئيني5-12

 

  رنگ5-12-1

  تعريف5-12-1-1

 به طور كلي، رنگ فرآورده هاي است كه عالوه بر منظور زيبايي، جهـت حفاظـت اجـزاي                   -

مل طبيعي از قبيل ضربه، خراش، ساييدگي، مواد شيميايي و شـرايط            ساختماني در برابر عوا   

 .اقليمي استفاده مي شود

 اجزاي تشكيل دهنده رنگ مايع شامل رزين، رنگدانه، حالل، پركننده و مواد كمكي اسـت     -

در صورتي كه رنگ فاقد رنگدانـه   . كه به عنوان پوششي تزئيني يا غير تزئيني به كار مي رود           

 .ن الك قادر به حفاظت از سطح مي باشدباشد به عنوا

 

  دسته بندي5-12-1-2

 :به طور كلي رنگها به چهار دسته زير تقسيم مي شوند

منظور از رنگهاي پايه آبي، رنگهايي است كه قابليت رقيق شدن توسط آب             : رنگهاي پايه آبي  

ا اسـتفاده مـي     تعداد زيادي از رزينها به صورت پايه آبي توليـد و در سـاخت رنگهـ               . را دارند 

مهمترين رنگهاي پايه آبي در ايران با رزينهاي پلي وينيل اسـتات و آكريليـك توليـد                 . شوند

از انواع ديگر اين رزيتها مي توان پلـي يورتـان و   . تماماً به صورت امولوسيون اندمي شود كه   

 .آلكيدها را نام برد

است كه در برخي حاللهـاي      رنگهاي پايه حاللي، رنگهايي     منظور از   : رنگهاي پايه حاللي  

رنگهاي پايه حاللي در طيف وسيعي از       . آليي محلول اند و قابليت حل شدن در آب را ندارند          

رزيتها مانند آلكيد، پلي اسـتر، فرمالدئيـد اوره، فرمالدئيـد مالمـين، فنوليـك، نيتروسـلولز،                 



 مانيهاي ساخت مصالح و فرآورده: مبحث پنجم

 

 �٢

) يتهـاي ديگـر   همـراه بـا برخـي رز      (اپوكسي، پلي اورتان، سيليكون، كلروكائوچو و آكريليك        

مصرف رنگهاي پايه حاللي به خاطر آلودگيهاي زيـست محيطـي در بيـشتر              . توليد مي شود  

 .كشورهاي صنعتي ممنوع شده است

از اين رنگها براي پوشش صنعتي پروفيلها و قطعات فلـزي           ): پودري(رنگهاي غير حاللي    

ن رنـگ روي آنهـا و       وسايل خانگي استفاده مي شود و در آن با باردار كردن سطوح و افشاند             

در اين رنگها نيز از انواع رزيتها مانند پلي        . سپس پخت حرارتي سيستم رنگ اعمال مي شود       

 .استر و اپوكسي استفاده مي شود

از . اين رنگها امروزه به علت دوام كم كمتر مورد استفاده قرار مي گيرنـد             : رنگهاي سنتي 

 :انواع اين رنگها مي توان موارد زير را نام برد

 رنگ لعابي، رنگهاي بر پايه سيمان، رنگهاي سيليكات سديم

 

  ويژگيها و الزامات كاربردي5-12-1-3

 انتخاب نوع رنگ بايد با توجه به شرايط اقليمي، جنس سطح زير كـار و موقعيـت مكـاني                    -

 .صورت گيرد

 :به طور كلي، رنگهاي ساختماني بايد داراي ويژگيهاي زير باشند

  زير كار؛ سطحPH سازگاري با -

  چسبندگي به سطح زير كر؛-

  امكان رنگ آميزي مجدد؛-

  ثبات در برابر تأثير عوامل جوي؛-

  مقاومت در برابر آثار ناشي از آلودگي هاي هوا؛-

  نفوذپذيري كافي در برابر بخار آب؛-

  مقاومت كافي در برابر آب جاري؛-

  مقاومت در برابر شستشو؛-

 . عدم ايجاد مسموميت-
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  پوششهاي رويه اي ناصاف5-12-2

همانند رنگ بري پوشش سطح زيرين و يـا  ) با بافت سطحي( از پوششهاي رويه اي ناصاف     -

سطح زير كار مي تواند چوب، فلـز، گـچ، بـتن، بلـوك يـا مالتهـاي                  . تزئين استفاده مي شود   

ان واقع شـده    باشد و هر كدام با توجه به اينكه در داخل يا خارج ساختم            ..... سيماني، آجر و    

 .باشند، ويژگيهاي خاصي را براي رنگ ملزم مي سازند

 . پوششهاي رويه اي ناصاف نيز عموماً بر پايه آبي يا حاللي هستند-

 اين پوششها با يكي از وسايل متداول رنگ آميزي مانند قلم مو، غلتـك يـا پيـستوله روي                    -

ف خارجي معموالً از غلتك و      براي اجراي رنگهاي رويه اي ناصا     . سطح پوشش داده مي شوند    

 .پيستوله استفاده مي شود

 

  الكها5-12-3

 در صورتي كه رنگ فاقد رنگدانه باشد به عنوان الك يا پوشش شفاف قادر بـه حفاظـت از                    -

 .سطح مي باشد

 هنگامي كه رنگدانه به الكهاي شفاف اضافه شود نتيجه آن توليد لعاب الكي است كه خود -

 .اي شفاف و رنگي را براي منظورهاي مختلف توليد مي كنددامنه وسيعي از الكه

 

  جالها5-12-4

جالها فرآورده هايي هستند به شكل مايع، كم و بيش شفاف كه به منظور پوشش محافظ                 -

 .ضمن اينكه سطح اصلي كار را نشان مي دهند. سطوح همانند رنگها به كار مي روند

 .صالح شده و مصنوعي ساخته مي شوند جالها با انواع رزينهاي طبيعي، طبيعي ا-

 

  لعاب ها5-12-5

 . لعاب از افزودن رنگدانه به جال توليد مي شود-

 براي ساخت لعابها از هر نوع جاليي استفاده مي شود و دوام آن بستگي زيادي به كيفيـت              -

 .رنگدانه دارد
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  فيلرها5-12-6

ظور پر كردن حفره ها و آماده        فيلرها موادي هستند كه در قشر نهايي سطح چوب و به من            -

كردن سطح صاف و يكنواخت، براي رنگ زدن يا الك زدن و نيز براي رساندن رنگ به حفره    

 .هاي چوب و ضوح رگه ها به كار مي روند

 

  سيلرها5-12-7

 سيلر ماده اي است كه سطح چوب را پر كرده و از جذب مواد قشرهاي بعـدي جلـوگيري                    -

 .مي كند

فت مـي كنـد و      رنگزا مخلوط مي شود، هر نـوع جداشـدگي در چـوب را سـ               سيلر با مواد     -

بنابراين سمباده زني را آسان مي سازد و بين چوب و اليه هاي رنگ چسبندگي ايجـاد مـي                   

 .كند

 

  مواد رنگزا5-12-8

نقش اين .  مواد رنگزا، موادي هستند كه به منظور رنگ كردن سطوح چوبي به كار مي رود     -

چوب را رنگ كنند بدون اينكه رگه هاي چوب را پنهان يا محو سازند ولي مواد اين است كه 

مواد رنگزا بر مبناي نوع حالل به كرا رفتـه بـراي حـل              . پوشش محافظتي را ارائه نمي دهند     

 :كردن ماده رنگي آنها به شرح زير تقسيم بندي شده اند

  مواد قابل حل در آب-

  مواد قابل حل در الكل-

 ده روغني مواد نفوذ كنن-

 . موارد بازدارنده رگه هاي چوب از تورم و مواد پاك كننده رنگدانه-

 

  استانداردها5-12-9

ويژگيها و روشهاي آزمون رنگها و پوششهاي تزئيني بايد مطابق استانداردهاي ايران به شرح              

 :زير باشد
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 -ولسيونويژگيها و روش آزمون رنگ پالستيك بر پايه رزين ام         : 289 استاندارد شماره    -

 كوپليمر

مشخصات رنگ براي استخرهاي شـنا و سـاير سـطوح بتنـي و              : 307 استاندارد شماره    -

 ساختماني

 ويژگيها و روشهاي آزمون رنگ ترافيك: 339 استاندارد شماره -

 روش آزمون رنگهاي آماده به مصرف: 526 استاندارد شماره -

 شت رنگهامواد پالستيك اندازه گيري ن: 914 استاندارد شماره -

 لغات و اصطالحات رنگ: 1171 استاندارد شماره -

 ويژگيهاي رنگ آلومينيمي آماده مصرف: 1176 استاندارد شماره -

 ويژگيهـا و روش آزمـون رنـگ مـورد مـصرف روي اسـكلتهاي                :100 استاندارد شماره    -

 فوالدي ساختمان 

  ويژگيهاي جال براي مصارف داخلي:1554 استاندارد شماره -

  ويژگيها و روش آزمون رنگ آستري و رويه اثاثيه بيمارستان:1555اندارد شماره  است-

  ويژگيها و روش آزمون روغن بزرگ مورد استفاده در رنگ:1592 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي رنگ پوشش زيرين:1697 استاندارد شماره -

 وني مات ويژگيها و روش آزمون رنگ آلكيد سبز زيت:1698 استاندارد شماره -

 ويژگيهـا و روش آزمـون رنـگ آسـتري كرومـات روي بـراي       :1699 استاندارد شـماره    -

 رنگهاي آلكيد سبز زيتوني مات

 و روش آزمون روغني براق تزئيني با پايه الكيد ويژگيها :1700 استاندارد شماره -

 ويژگيها و روش آزمون رنگ آسـتري بـر پايـه كرومـات روي،               :1824 استاندارد شماره    -

 اكسيد آهن براي مصارف روي در و پنجره فلزي

  ويژگيها و روش آزمون قلم مو براي رنگ كاري پنجره:2064 استاندارد شماره -

ي مدور و بيضي شكل جهـت        ويژگيها و روش آزمون قلم موها      :2066 استاندارد شماره    -

 كاري مصارف رنگ

خت بـراي مـصارف رنـگ     ويژگيها و روش آزمون قلم موهاي ت      :2067 استاندارد شماره    -

 كاري
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  ويژگيهاي رنگ روغني مات تزئيني با پايه رزين الكيد:2225 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي رنگ رويه مقاوم مورد مصرف روي چوب:2227 استاندارد شماره -

با پايه رزيـن كـائوچو      ( ويژگيهاي رنگ رويه آستري ضد زنگ        :2238 استاندارد شماره    -

 )كلره

 آيين حفاظت و نگهداري قلم مو: 2248شماره  استاندارد -

  پلي آميد-روش آزمون رنگهاي اپوكسي: 2919 استاندارد شماره -

  پلي آميد-ويژگيهاي رنگهاي اپوكسي: 2920 استاندارد شماره -

 روشهاي نمونه برداري مواد اوليه رنگها و جالها: 2921 استاندارد شماره -

 و روش آزمون بتانه روغن بزركويژگيها : 2959 استاندارد شماره -
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  پالستيكهاي ساختماني5-13

 

  تعريف5-13-1

واژة پالستيك كه امروزه به طور معمول به كار مي رود، اشاره به گروهـي از مـواد مـصنوعي           

دارد كه از يك سري مواد معمولي همچون زغال سنگ، نمك، روغـن؛ نفـت، گـاز طبيعـي،                   

ز اين مواد، مواد شيميايي نسبتاً ساده اي بـه نـام منـومر    ا. پنبه، چوب و آب ساخته شده اند      

از به هم پيوستن منومرها، مولكولهاي . به يكديگرند، توليد مي شود   كه قادر به انجام واكنش      

مواد اصلي پالستيكها را    . زنجيره اي با جرم مولكولي بسيار زياد به نام پليمر حاصل مي شود            

 پالستيك تركيب شـده اسـت از جـسم چـسبنده و             به طور كلي  . پليمرها تشكيل مي دهند   

براي بهره گيري ). گردهاي آلي يا معدني، رشته هاي نخي، پارچه ها و ورقها  (جسم پركننده   

بيشتر معموالً پالستيك با يك يا چند جسم ديگر تركيب مي شـود تـا ويژگيهـاي فيزيكـي                   

بيشتر، مواد پركننـده بـراي   مواد نرم كننده براي كارپذيري . دلخواه در فرآورده به دست آيد    

افزايش حجم و در نتيجه ارزانتر شدن، الياف براي افزايش تاب و پايايي مواد سـخت كننـده                  

 .به منظور گيرش سريعتر به مواد پالستيكي افزوده مي شود
 

  تقسيم بندي5-13-2

 :پالستيكها برحسب ماهيت، خصوصيات و عملكرد به دسته هاي زير تقسيم مي شوند
 

  تقسيم بندي پالستيكها برحسب ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي5-13-2-1

 .از اين ديدگاه پالستيكها به چهار دسته سخت، نيمه سخت، نرم و كشسان تقسيم مي شوند
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  تقسيم بندي پالستيكها برحسب رفتار حرارتي و سخت شدن5-13-2-2

 :از اين ديدگاه پالستيكها به دو دسته زير تقسيم مي شوند
 

 )گرمانرم ها(الست ها ترموپ

ترموپالستها پالستيكهايي هستند كه هرگاه گرم شوند، نرم مي گردند و هنگام سرد شـدن،               

تكرار سيكلهاي گرمـا و     . دوباره سخت مي شوند و به دفعات مي توان آنها را سرد و گرم كرد              

ه سرما ممكن است سبب تغيير رنگ يا از دست رفتن مواد نرم كننده در پالستيك شـود كـ                  

برخـي از ايـن   . خود منجر به بروز تغييراتي در شكل ظاهري و ديگر ويژگيهاي آن مي شـود        

، پلـي اسـتايرن،   (PVC)آكريليكها، پلي اتيلن ها، پلي وينيل كلرايـد        : پالستيكها عبارتند از  

 .، پلي پروپيلن(ABS) استايرن - بوتادين-، آكريلونيتريل)پلي آميدها(نايلن 
 

 )اگرماسخت ه(ترموست ها 

ترموست ها پالستيكهايي هستند كه بنا به ساختار مولكولي شـان، حـرارت مجـدد موجـب                 

آلكيـدها،  : مهمتـرين ايـن پالسـتيكها عبارتنـد از        . برگشت آنها به حالت خميري نمي شـود       

 .، اپوكسي، پلي يورتان)اوره فرمالدهيد و مالمين فرمالدهيد(آمينوزها 
 

  ويژگيها5-13-2-3

الستيكها سبب گسترش روزافـزون مـصرف آنهـا در سـاختمان شـده               ويژگيهاي مطلوب پ   -

 :از جمله ويژگيهاي آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد. است

شفافيت و نورگذراني، ثبات رنگ، پايداري در برابر هوازدگي، ثبات اندازه، طاقـت، ضـربه               

ايـداري در   پذيري، پايداري در برابر سايش، جذب آب كم، شكل پـذيري، چـسب پـذيري، پ               

به عالوه اكثر پالستيكها از مصالح سـاختماني سـنتي سـبكترند و           . برابر واكنشهاي شيميايي  

تعدادي از آنها را مي توان به صورت اسفنج و متخلخل در آورد و فرآورده هاي بسيار سبكي                  

 .از آنها توليد نمود
 

  كاربرد پالستيكها در ساختمان 5-13-2-4

 به سه صورت سازه اي، نيمه سازه اي و غير سازه اي بوده و               مصارف پالستيك در ساختمان   

به عنوان مادة كمكي نيز در ساختمان مصرف مي شـوند و گـاهي از مـوارد بخـشي از مـواد                    
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معموالً بـراي مـصارف سـازه       . را پالستيكها تشكيل مي دهند    ) كمپوزيتها(مركب ساختماني   

 :الستيكها عبارتند ازكاربردهاي مهم پ. اي، پالستيكها را تقويت مي كنند

  تهيه هسته مركزي ديوارهاي ساندويچي-

  ماده چسباننده براي ساندويچها-

  سقفهاي پيش ساخته-

  ديوارهاي ساختمان -

  كفپوش-

  قاب پنجره-

  واشرهاي آب بندي-

  درهاي اليه اي-

 )مسطح و موج دار( ورق -

 )توپر و توخالي( نرده -

  پانل-

  مالت و اندود-

 افزودني بتن مواد -

  كابينت و مبلمان-

 )زهكشي، گاز، مواد شيميايي، آب و فاضالب( لوله -

  لوازم اتصال-

  مخازن-

  دستشويي و آبريزگاه-

  عايق-

  كانال-

  مواد پوشاننده-

  چسبها-

 . مواد درزگيري و آب بندي-
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  استانداردها5-13-2-5

 :داردهاي ايران به شرح زير باشدويژگيها و روشهاي آزمون پالستيكها بايد مطابق استان

 تعيين درصد مواد تفكيك شده از پالستيك توسط   –پالستيك  : 180 استاندارد شماره    -

 استن

 پالستيك: 215 استاندارد شماره -

تعيين عدد گرانوري رزينهاي پلي وينيل كلرايـد در محلولهـاي           : 216 استاندارد شماره    -

 رقيق

  تعيين پس دادگي مواد رنگي-پالستيك: 217 استاندارد شماره -

ويژگيها و روش آزمون لوله هاي پلي وينيل كلرايد سخت براي           : 341 استاندارد شماره    -

 انتقال آب آشاميدني

  تعيين خواص خمشي پالستيكهاي سخت-پالستيك: 357 استاندارد شماره -

گيهـا و    تعيين ثبات حرارتي پلي وينيـل كلرايـد ويژ         -پالستيك: 358 استاندارد شماره    -

 روش آزمون كوپليمرهاي وابسته ويژگيها و روش آزمون تركيبات آنها به وسيله تعيين رنگ

  اندازه گيري جذب آب-مواد پالستيك: 911 استاندارد شماره -

ــدازه گيــري مقــدار اســتات وينيــل در  - مــواد پالســتيك:912 اســتاندارد شــماره -  ان

 استات كوپليمرهاي كلريد وينيل 

  اندازه گيري پلي استيرن محلول در متانول- مواد پالستيك:913ماره  استاندارد ش-

  اندازه گيري نشت رنگها- مواد پالستيك:914 استاندارد شماره -

 اندازه گيري مقاومت مـواد پالسـتيك در برابـر    - مواد پالستيك:915 استاندارد شماره   -

 مواد شيميايي

ــدازه- مــواد پالســتيك:916 اســتاندارد شــماره -  گيــري مقــدار كلــر در پليمرهــا و  ان

 كوپليمرهاي وينيل كلرايد

  تعيين نسبت نارواني پلي آميدها در محلول غليظ:959 استاندارد شماره -

  ورقه هاي نازك پلي اتيلن:1091 استاندارد شماره -

  ورقه هاي پلي استيرن:1182 استاندارد شماره -

  مالمين فرمالدهيد ويژگي مواد قالب گيري:1215 استاندارد شماره -

  روشهاي نمونه برداري از مواد قالب گيري دماسخت:1216 استاندارد شماره -
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  روشهاي آزمون مواد قالب گيري آمينوپالست:1217 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي لوله هاي پلي اتيلن براي آبرساني:1331 استاندارد شماره -

 رايد سخت ورقه پلي وينيل كل:1434 استاندارد شماره -

  ورقه هاي موجدار اكسترود شده پلي وينيل كلرايد:1435 استاندارد شماره -

 ورقه هاي موجدار اكسترود شده پلي وينيل كلرايد: 1436 استاندارد شماره -

ويژگيهاي ورقه پاي اتيلن با وزن مخصوص زياد براي مصارف           :1437 استاندارد شماره    -

 عمومي

 شهاي آزمون كفپوشها ويژگيها و روش آزمون ديوارپوشها رو:1470 استاندارد شماره -

  قابل انعطافPVC ويژگيهاي كفپوشهاي :1471 استاندارد شماره -

  آزبستPVC ويژگيهاي كفپوشهاي مربع شكل :1472 استاندارد شماره -

  ويژگيهاي ديوارپوشهاي پلي استيرن:1473 استاندارد شماره -

 و روش آزمون صفحه اي پلي اسـتيرن قابـل انبـساط             ويژگيها :1612 استاندارد شماره    -

 براي مصارف عايق حرارتي

  ويژگيهاي كفپوشهاي مربع شكل ترموپالستيك:1651 استاندارد شماره -

 ويژگيها و روشهاي آزمون ورقه هاي لينوليوم با آستر نمدي: 1652 استاندارد شماره -

  ترموپالستيك براي فاضالبآيين كاربرد نصب لوله هاي: 1773 استاندارد شماره -

 روش تعيين مقاومت پالستيكها نسبت به باكتريها: 1774 استاندارد شماره -

 روش اندازه گيري سختي پالستيكها به وسيله سختي سنج: 1993 استاندارد شماره -

  با چسب حاللPVC آيين كاربرد روش اتصال لوله و وسايل :2001 استاندارد شماره -

 آيين كاربرد نصب لوله هاي تحت فشار ترموپالستيك در زيـر         :2002ره   استاندارد شما  -

 خاك

  روش آزمون پايداري ابعاد اسفنجهاي پالستيكي سخت:2041 استاندارد شماره -

 اندازه گيري ذرات رزيـن هـاي همـوپليمر و كـويليمر وينيـل      :2042 استاندارد شماره   -

 سنجي كلرايد به روش دانه

  روش تعيين درجه حرارت نرمي ويكات ترموپالستيكها:2116 استاندارد شماره -
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 شــرايط محيطــي اســتاندارد بــراي آمــاده ســازي و آزمــون :2117 اســتاندارد شــماره -

 پالستيك

 تعيين عدد گرانروي پليمرها و كوپليمرهاي متيل متـاكريالت     :2118 استاندارد شماره    -

 در محلول رقيق

برداري و آزمون لولـه هـاي پلـي اتـيلن بـراي              روشهاي نمونه    :2178 استاندارد شماره    -

 آبرساني

  قالب ريزي فشاري براي آزمونه هاي مواد ترموپالستيكي:2208 استاندارد شماره -

  قالب ريزي تزريقي براي آزمونه هاي مواد ترموپالستيكي:2209 استاندارد شماره -

  تعيين نقطه ذوب پلي آميد:2212 استاندارد شماره -

  روش تعيين جذب آب اسفنجهاي پالستيكي سخت:2315شماره  استاندارد -

  روش اندازه گيري ابعاد خطي اسفنجهاي پالستيكي سخت:2316 استاندارد شماره -

قابليـت هـدايت حرارتـي ظـاهري پالسـتيكهاي           روش تعيين    :2317 استاندارد شماره    -

 اسفنجي سخت

فرمالدهيد، تيواوره فرمالدهيـد،     تجزيه شيميايي رزيتهاي اوره      :2318 استاندارد شماره    -

از جـنس مالمـين     (فرمالدهيد و همچنين مواد و اشياي قالب گيري آمينوپالستيك           مالمين

 )فرمالدهيد و اوره فرمالدهيد

 روش آزمـون مقاومـت اشـياي قالـب گيـري شـده از جـنس                 :2319 استاندارد شماره    -

 ترموست در مقابل مايعات در حال جوش

 روش تعيين فرمالدهيد قابل استخراج در قطعات قالب گيـري    :2320 استاندارد شماره    -

 مالمين فرمالدهيد شده از جنس 

فشار اسمي لوله هاي پالستيكي از جـنس پلـي وينيـل             ابعاد،   :2407 استاندارد شماره    -

 كلرايد سخت

 ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هاي پالستيكي از جنس پلـي            :2408 استاندارد شماره    -

 لرايدسختوينيل ك

 ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هـا و اتـصاالت از جـنس پلـي                :2409 استاندارد شماره    -

 وينيل كلرايد سخت براي خط لوله داخل ساختمان 
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 ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هـا و اتـصاالت از جـنس پلـي                :2410 استاندارد شماره    -

  ساختمان وينيل كلرايد سخت با پوشش فرورونده براي خط لوله داخل

 روش تعيين مقاومت لوله هاي سخت پالستيكي از جنس پلي :2411 استاندارد شماره -

 وينيل كلرايد در مقابل مواد شيميايي

  روش اندازه گيري ابعاد لوله هاي پالستيكي:2412 استاندارد شماره -

روش تعيين مقدار جذب آب لولـه هـاي پلـي وينيـل كلرايـد               :2413 استاندارد شماره    -

 ختس

 روش تعيين درجه حـرارت نرمـي و ويكـات لولـه هـاي پلـي                 :2414 استاندارد شماره    -

 وينيل كلرايد سخت

 روش تعيين خاكستر و خاكستر سولفاته شده در رزيـن پلـي             :2415 استاندارد شماره    -

 وينيل كلرايد

 روش آزمون قابليت استخراج سرب و قلع از لولـه هـاي پلـي               :2417 استاندارد شماره    -

 يل كلرايد سخت براي انتقال آب آشاميدنيوين

  روش اندازه گيري ماتي لوله هاي پلي وينيل كلرايد سخت:2418 استاندارد شماره -

 روش آزمون پايداري لوله هاي پلي وينيـل كلرايـد سـخت در    :2419 استاندارد شماره  -

 ستنامقابل 

  سخت تعيين خواص كششي پالستيكهاي اسفنجي:2430 استاندارد شماره -

  تعيين مقاومت برشي پالستيكهاي اسفنجي سخت:2431 استاندارد شماره -

  روش آزمون خمش پالستيكهاي اسفنجي سخت:2432 استاندارد شماره -

  روش اندازه گيري ابعاد آزمونه هاي مواد اسفنجي نرم:2433 استاندارد شماره -

 نجي از نوع نرم تعيين وزن مخصوص ظاهري مواد اسف:2434 استاندارد شماره -

 روش اندازه گيري عدد گرانرواني و نسبت گرانروانـي محلـول            :2435 استاندارد شماره    -

 تات سلولزرقيق اس

  ويژگيها و روشهاي آزمون پلي وينيل استات:2782 استاندارد شماره -

  ويژگيها و روشهاي آزمون رزين الكيد:2783 استاندارد شماره -
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يين وزن مخصوص ظاهري رزين فشرده شده همـوپليمر و           تع :2915 استاندارد شماره    -

 كوپليمر پلي وينيل كلرايد

پـودر رزيـن هـاي همـوپليمر و     ) آب( اندازه گيري مـواد فـرار   :2916 استاندارد شماره   -

 كوپليمر پلي وينيل كلرايد

 روش تعيين ميزان جذب نـرم كننـده رزينهـاي همـوپليمر و              :2917 استاندارد شماره    -

  وينيل كلرايد براي مصارف عام در دماي محيطكوپليمر پلي

  ويژگيهاي رزينهاي پلي وينيل كلرايد:2918 استاندارد شماره -

ــك  : 3857 اســتاندارد شــماره - ــن آكريلي ــه دري ــر پاي ــون ب ــا و روشــهاي آزم  -ويژگيه

 ترموپالستيك سرد

 ويژگيهـا و روشـهاي آزمـون پلـي اسـتر مـصرفي در سـاخت                 :3880 استاندارد شماره    -

 ايقهاي رطوبتي ع




