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 (RFP) اطالع رسانی طرح تحقیقاتی

ی 
ت پروژه تحقیقات

مشخصا
 

  : تحقیقاتمحور

 ( بلوك ها و صفحات ساخته شده از پلی استایرن ) 11108استاندارد 

 عنوان پروژه:

 استفاده نادرست از پلی استایرن در ساختمانمضررات 
 مسأله کلیدي:

 خلیه ، مرگ خاموش ، انتقال حرارت، دریچه ي ت اثرات کشنده و فاجعه آمیز ، گاز منوکسید کربن

 هدف پروژه:   

 ایرن ماندگار و محبوس شده در سقفاصالح الگوي استفاده  از قالب ها و فوم هاي پلی است

 هاي طرح / پروژه:خروجی

ین ملی ایران ( بلوك ها و صفحات ساخته شده از پلی استایرن ) و تعی 11108اصالح استاندارد شماره ي 

  ضوابط اجرایی صحیح اجراي سقف هاي وابسته به پلی استایرن

 ت و دلیل اجرا:رضرو

 می نام"آتش پنهان"که برخی فعاالن ساختمانی از آن به عنوان  و قالب سقف هاي ماندگار تولید شده با پلی استایرنسقفی  يبلوك ها
 نادرست استفاده و شود نمی محسوب استاندارد ساختمانی، مصالح ساز، و ختسا بر کنترل و نظارت حوزه در فعال قانونی مراجع نظر از برند،

دستورالعمل دولتی ایتالیا هاي سبک ، مرجع دال  د به همراه داشته باشد.توان می ها ساختمان ساکنان براي را ناپذیري جبران عواقب آن از
هاي با در مواردي که از قالب« کند: تصریح می 7-2-2ضمیمه ي  UNI 9502و استاندارد   D.5.1 پیوست 16/2/2007مورخ 

گرم بر  2,77با توجه به نرخ باالي تولید گاز سمی مونوکسید کربن(حدود شود ، استایرن یا مصالح مشابه ، استفاده میجنس پلی
بنابراین، استفاده از »از تعبیه گردد.اي مناسب براي خروج فشاراضافه ناشی از متصاعد شدن گبایست دریچهمیمتر مربع ثانیه)، 

مشکالت دیگر  شود ، تعبیه گردد.ها متصاعد میهایی براي خنثی کردن فشارگازي که از قالبها نیاز به دریچهاستایرن در دالپلی
از ساختمان. پلی استایرن  اند از هزینه بیشتر حمل ونقل و مشکل در نگهداري و انبارداري به خصوص در فضاهاي باز و بیرونیونولیت عبارت

این قطعات خرد شده به همه . ریزندهاي شکسته شده فرو میهاي آن شکننده است که در حین اجرا تکهها و گوشهحجیم و جاگیر بوده و لبه
 .گردندمیفشاري بسیارپایین باعث متخلخل شدن و کاهش مقاومت بتن چسبند (به ویژه شبکه آرماتوربندي) و به علت مقاومتچیز می

  خالصه روش اجرا:

 در فضاي مطالعاتی تئوري و آزمایشگاه. 11108و تطبیق آن با استاندارد  UNI 9502تحقیقات برروي استاندارد 

 

 


