
 

 AAC های تشخیص بلوکراه

 ؟چیست AAC بلوک

همان  (Autoclaved Aerated Concrete) سبک بتنی هوادار اتوکالو شده AAC بلوک

 .باشدبتن گازی سبک یا متخلخل )هبلکس( می

را به  (autoclaved aerated concrete) های ساخته شده از بتن هوادار اتوکالو شدهبلوک

 .نامندمی AAC بلوک اختصار

ها های اداری، صنعتی، مسکونی و بیمارستاناین نوع بلوک در سراسر دنیا و در اکثر ساختمان

 .گیردمورد استفاده قرار می

 .ها استفاده کردها و سقفتوان برای دیوارها، کفمی aac بلوک از

 : AAC پیدایش صنعت بلوک

باشد که بیش از یک قرن از بلوک هوادار اتوکالو شده نوعی بلوک سبک با کارایی بسیار باال می

 .گذردعمر تولید آن در اقصی نقاط جهان می

ساخته  1932تا  1920های اولین بار توسط یک مهندس سوئدی بین سال AAC هایبلوک

 .شد

 .ای با خواص چوب بود که این بلوک را کشف کردجستجوی ماده او در

های مختلف چون هبلکس، سیپورکس، سیلکس در ایران تولید تحت برندهایی با نام بلوک این

 .شوندمی

 .باشندمی AAC کارخانه بزرگ در حال تولید بلوک 420هم اکنون در سراسر جهان بیش از 
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 :AAC  مشخصات بلوک

  کیلوگرم است 650تا  550چگالی بین. 

  60طول بلوک هبلکسcm 

  25عرض بلوک هبلکسcm 

  20و  15، 10ضخامت بلوک هبلکس 

 هر متر مکعب بلوک هبلکس به kg 25 چسب نیاز دارد. 

  رمتر مربع دیوا 10برابر است با  10هر یک متر مکعب بلوک هبلکس به ضخامت 

  باشدعدد بلوک می 66، 10هر یک متر مکعب بلوک هبلکس ضخامت. 

  کندکیلوگرم چسب حمل می 900متر مکعب بلوک و  36چرخ حدود  18هر تریلی. 

 :مقاومت دربرابر بخار آب msN/mmKG28600 

  :ضریب انتقال حرارتW/mc0٫16 
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  :0٫05جمع شدگی% 

 حجم یک بلوک AAC  فشاری است آجر عدد 20متر معادل سانتی 10به ضخامت. 

  :مکیلوگر 550 – 450جرم بار خشک 

  :لدسیب 55الی  45انتقال صوت 

 (متر مربع )قابل افزایشکیلوگرم بر سانتی 35فشاری:  میانگین مقاومت 

 

 :AAC مزایا و معایب بلوک

 :مزایا

 نحوه تولید و استفاده از فن آوری پیشرفته روز، محصولی بسیار سبک )حدود  با توجه به

 .باشدیک سوم وزن محصوالت آجری( می

 .این به معنای کاهش وزن ساختمان یا همان بار مرده است

 .خواهد شد زلزله که منجر به کاهش مقاطع اسکلت و مقاومت بیشتر سازه در برابر نیروی مخرب
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 های هوای ریز محبوس در آن، توانایی بسیار به خاطر وجود تعداد بسیار زیاد حباب

 .ان از خود بروز داده استباالیی به عنوان یکی از مصالح عایق حرارتی در ساختم

های ایجاد تاسیسات حرارتی و به صورتی که بر طبق تحقیقات پژوهشگران آلمانی در هزینه

 .گرددصرفه جویی مشاهده می %28برودتی ساختمان تا حدود 

 کاهش خواهد یافت %30های جاری مربوط به بخش تاسیسات نیز حدود هزینه. 

مقررات ملی ساختمان، استفاده از این بلوک توصیه  19مبحث بنابراین در جهت رویکرد به رعایت 

 .شودمی

 رود )بیش از دو با توجه به ابعاد و کارکرد ساده آن، سرعت و بازده کار به شدت باال می

 .یابدبرابر مصالح مشابه( و ضایعات ساختمانی به صورت کامال محسوس کاهش می

 .گرددعالوه بر آن سرمایه سازنده با توجه به کاهش زمان ساخت کمتر می

 باشدهای انجام شده نشان دهنده سازگاری کامل آن با محیط زیست میبررسی. 

 .کندبرای طبیعت مضر نیست و هیچ گونه زباله یا مواد آالینده تولید نمی

 نمایدقابل اشتعال نیست و حرارت را بسیار آرام منتقل می. 

سانتی متر  3های ساخته شده با این نوع بلوک تقریبا به طوری که میانگین سرعت آتش در مکان

 .باشددر ساعت می

 .نمایدمعرفی می (fire wall) همین ویژگی آن را در زمره دیوارهای ضد آتش

زشی ها و مراکز آموها، مسجدها، بیمارستانهای عمومی حساس و با اهمیت از جمله هتلدر مکان

 .دارد خوبی کاربری …و 
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 توان اره کشی، میخ کوبی، سوراخ کاری و یا شیارکنی نمود و محل عبور به راحتی می

 .تاسیسات مکانیکال و الکتریکال را تعبیه کرد

 AAC  باشد و سرعت بدون نیاز به نیروی متخصص انسانی، براحتی قابل نصب می

 .باشداز آجر میتر برابر سریع 4تا  AAC اجرای دیوار با بلوک

 AAC  دهد و عمر باالیی داردبا گذشت زمان کیفیت خود را از دست نمی. 

 AAC  شودزند و دچار خوردگی نمیپوسد، زنگ نمینمی. 

 در برابر آب و هوای مختلف و بالیای طبیعی مقاومت باالیی دارد. 

 نحمل و نقل آسا 

 همقاوم در برابر الکتریسیت 

 تجلوگیری از تجمع حشرا 

 فعدم نیاز به زیرسازی با گچ و خاک به دلیل سطح کامالً صا 

 ناستفاده از ضایعات به عنوان پوکه در ساختما 

 کندو خاک را به طور کامل از ساختمان حذف می گچ پرتی ندارد و. 

 هایهای ابعادی بلوکداریروا :ابعاد دقیق و کارپذیری باال AAC  در بزرگترین وجه در

 .متر استمیلی 3حدود 

این دقت نازک کاری داخلی و خارجی را به حداقل ضخامت رسانده و با افزایش سرعت اجرا وزن 

 .دهدساختمان را نیز کاهش می

بلوک سبک اتوکالو شده ساروج با اره چوب بری برش خورده و ضمن کاربرد آسان، ضایعات آن 

 .بسیار ناچیز است

 بلوک AAC شودشود و میخ در آن به راحتی کوبیده میبه راحتی اره می. 
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تمیزتر و  AAC های ساخته شده از بلوکبنابراین سیم کشی و لوله کشی کردن در ساختمان

 .شودمیسریع تر انجام 

 شکل پذیری باال 

 یهمخوانی با شرایط مختلف جو 

 :معایب

  عدم استحکام کافی و عدم اتصال مناسب به سازه: بنا به تحقیقات انجام شده، این

محصول استحکام و پایداری مناسب و کافی در برابر فشارهای جانبی نداشته و اتصال 

 .پایداری، به اسکلت ساختمان ندارد

 گیرندبرای اعضای غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می بلوک هبلکس معموال. 

 ها را ها را در برابر فشار باال ببرند، باید ضخامت بلوکبرای اینکه پایداری این بلوک

 .افزایش دهند

 .شوداین موجب افزایش هزینه محصول و کاهش فضای مفید ساختمانی می

  ها، سیلیس استخراج شده تولید این بلوکتولید غیر اقتصادی محصول: مواد اولیه برای

 .کندباشد که تولید این محصول را غیراقتصادی میاز معادن و خردایش می

 لایجاد ترک خوردگی با تغییر فصو 

 هجذب آب بسیار باال و در نتیجه ایجاد ترک و سنگینی ساز 

 تتجزیه محصول در مواجهه با رطوب 

 بکاهش مقاومت محصول در مواجهه با آ 

 یمناسب نبودن در شرایط آب هوایی رطوبت 

 بلوک aac های معمولی استحکام کمتری داردنسبت به بلوک. 
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 : AAC کاربرد بلوک

 مایزوالسیون پشت با .1

 .گیرد ها مورد استفاده قرارتواند بعنوان یک عایق حرارتی برای پشت باماین بتن می

 نایزوالسیون کف ساختما .2

 .ها مورد استفاده قرار گیردتواند بعنوان یک عایق رطوبتی و حرارتی برای کفاین بتن می

 .کنداندود عمل می قیر سبک هوادار معادل یک الیه بتن مترسانتی 5بطوریکه هر 

 یساختمان ساز .3

های ی پیش ساخته و قالب درجا بعنوان پارتیشن بندی در انواع سازه )انواع بلوکهاساختمان

 (ساختمانی
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 کژئوتکنی .4

کند و در ها را پر میها نفوذ کرده و تمام روزنهاین بتن با توجه به سیال بودنش داخل تمامی حفره

 .توان از آن حفره برداری نمودمقابل براحتی می

 (ت پیش ساخته یا بتن درجامحوطه سازی )با قطعا .5

این بتن با توجه به خصوصیاتش از جمله مقاومت در برابر یخ زدگی و عدم جذب رطوبت بسیار 

 .باشدها و پیاده روها میپوشش مناسبی برای سطح جاده ها و فرودگاه

 یحصار کش .6

 .و نصب نمودای )هر اندازه و هر شکل( برای دیوار محوطه تهیه توان هر قطعهاز این بتن می

 ههای تزئینی و متفرقبلوک .۷

 .توان هر نوع قطعه بتنی را تهیه نموداز این بتن می

توان برای ساخت گلدان، نیمکت پارک، سنگ فرش پیاده رو، آبراه باران و بر این اساس از آن می

 .نمود استفاده …

 یمجسمه ساز .8

 .ای را تولید کردتوان هر نوع مجسمهبخاطر سیال بودن بتن و در نهایت سبک بودن آن می

 .های مختلف بصورت رنگی تولید نمودتوان همراه با سلیقهتمام موارد باال را می

 : AAC مواد اولیه تولید بلوک

 :عبارت است از (AAC) مواد تشکیل دهنده اصلی برای تولید هبلکس
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 یماسه سیلیس 

 کآه 

 نسیما 

 مپودر آلومینیو 

 بآ 

 چگ 

شود که قابل بازیافت و برگرداندن به چرخه تولید که تمام مواد در طبیعت به وفور یافت می

 .باشدمی

 .و پودر آلومینیوم هستند سیمان دارای آهک، AAC هایآنچه مسلم است تمامی بلوک

در بعضی از برندها ممکن است از ماسه سیلیسی )پودر کوارتز( یا خاکستر بادی و یا از سنگ گچ 

 .کنندپودر شده به میزان خیلی محدود استفاده می

  AAC :تولید بلوک

 .گیردساخت این محصول به روش اختالط و پخت مواد اولیه انجام می

 .شوندتولید می نشی بین آلومینیوم، آهک، سیمان و خاکستر بادیها طی انجام واکاین بلوک

کند ها سلول هوای کوچک ایجاد میشود، میلیوندر طول این فرآیند، گاز هیدروژنی که خارج می

 هو در نتیج

ACC  گیردبا یک ساختار سلولی قوی شکل می. 

ابتدا مواد اولیه شامل مصالح با پایه سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومنیوم را با یکدیگر مخلوط 

 .کنندمی
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سپس مخلوط را داخل قالب ریخته و پس از پف کردن و باال آمدن در قالب مانند کیک آن را به 

 .برندابعاد مورد نیاز می

اتمسفر با بخار عمل  12اد و با فشار زیاد گردرجه سانتی 200سپس آن را در اتوکالو و در حرارت 

 .کنندآوری می

AAC  ها تولید شده استها و مقاومتای از اندازهدر یک طیف گسترده. 

بایست در مرحله نهایی، نوعی پوشش مانند یک برای اینکه دوام و کارایی آن را افزایش دهیم می

 .اضافه کنیم aac بلوک سایدینگ بهگچ اصالح شده با پلیمر، سنگ طبیعی یا ساخته شده و یا 

 

  AAC :نکات مهم ساخت بلوک

دهد شود، چند اتفاق رخ میها قالب گیری میمخلوط شده و در سازه  AAC در زمانی که بلوک

 .درصد از سنگینی سیمان( و خواص گرم است 20وزن سبک آن )  AAC که به
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 .شودکیل هیدروژن استفاده میپودر آلومینیوم با هیدروکسید کلسیم و آب به منظور تش

اینچ( در فاصله دور  8/1متر )میلی 3گاز هیدروژن کوفته و حجم مخلوط گاز خام تولید گاز را به 

 .کندتقسیم می

 .شودشود و از طریق هوا جایگزین میهیدروژن در انتهای روش فومشوایی به هوا منتقل می

 .ست اما هنوز نرم استشود، جامد اها از مواد حذف میهنگامی که قالب

 .گیردساعت در یک اتوکالو قرار می 12شود و در سپس به هر بلوک یا پانلی بریده می

گراد درجه سانتی 190در طی این روند سخت شدن فشار بخار، هنگامی که درجه حرارت به 

کوارتز با هیدروکسید  شن و ماسه رسد،بار می 12تا  8رسد و فشار درجه فارنهایت( می 3۷4)

 .دهندکلسیم واکنش می

استحکام باال و دیگر خواص  AAC دهد کهدر ادامه تشکیل هیدرات سیلیکات کلسیم را می

 .منحصر به فرد خود را به همین خاطر دارد

سه سیلوی نگهداری مواد اولیه وجود دارد که مواد اولیه پس   AAC در خط تولید بتن سبک یا

 .شونداز نگهداری در این سیلوها به تدریج وارد خط تولید می

 :سیلوها عبارتند از

 سسیلوی سیلی 

 کسیلوی آه 

 نسیما سیلوی 
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ها سیلیس، آهک و سیمان بوسیله الواتورهای مخصوص از سطح زیرین سیلوها به داخل آن

 .شوندمنتقل و درمدت زمان مشخص وارد خط تولید می

در نخستین مرحله از تولید بتن سبک، مواد اولیه شامل سیلیس و آب بصورت دوغاب یا گل 

 .شوددرآورده می

 .شوندن بصورت خشک پس از توزین مخلوط میمواد مورد مصرف شامل سیلیس، آهک و سیما

در واقع دو آسیاب در این مرحله وجود دارد آسیاب )مواد تر( و )مواد خشک( که پس از مخلوط 

 .شوندشدن و فرآوری، مواد به محل قالب ریزی انتقال داده می

مخصوصی  بدقت توزین شده و در میکسرهای پیش از آنکه مواد به قسمت قالب ریزی انتقال یابند

 .شونددر مدت زمان الزم و مشخص مخلوط می

هایی که هر مرحله بعدی کار مرحله قالب ریزی مواد است که مواد مخلوط شده در داخل قالب

 .شوندریخته می متر معکب گنجایش دارند 3کدام تقریبا 

در های مورد نظر این مواد پس از فعل و انفعاالت شیمیایی در زمانی مشخص بصورت قالب

 .آیندمی

 .کشدساعت به درازا می 3٫5این زمان حدود 

 .های تولیدی را به خط ریخته گری انتقال دهنداینک زمان آن رسیده است تا قالب

شوند تا این مرحله از کار انجام ها بوسیله شیفتر به خط ریخته گری کارخانه برده میاین قالب

 .شود
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 .گری چسبندگی ایجاد نشودکنند تا در مرحله ریختههای تولیدی را با مازوت، اندود میقالب

گیری ها برای خط برش بوسیله متخصصان کارخانه اندازهمیزان حرارت موجود و آمادگی قالب

 .شودمی

 .ها به خط برش منتقل شودتا پس از اعالم آمادگی قالب

کنترل شده و  د به خط،تواند در مواد اولیه رخ دهد، این مواد پیش از وروبعلت تغییراتی که می

 .شودها انجام میهای شیمیایی روی آنآزمایش

تحت آزمایش و کنترل کیفی قرار  ها دارد،پس از ورود به خط نیز بنا به کیفیتی که درون قالب

 .گیرندمی

تا یک سطح هموار و مشخصی از  شودها برداشته میدر این بخش از کارخانه سطح خارجی قالب

 .مایان گرددها نتمام قالب

 .شوندها جدا میها جدا و از واگندر این قسمت دیوارهای جانبی قالب

 .یابندآنگاه به بخش برش انتقال می

شود و آنگاه ها داده میهای عرضی به قالب، ابتدا برشاهدر این بخش پس از دیواره برداری از قالب

ها های طولی قالبصان کارخانه برشو متخص های برش و با دقت و توجه خاص کارکنانبا دستگاه

 .انجام خواهد شد

که  ها بسته به تقاضای مصرف کنندگان و بازار مصرف آن داردهای طولی و عرضی قالباندازه برش

 .قابل تنظیم و تغییر خواهد بود

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-aac/


 

گیرند تا به بخش بلوکی، که های مخصوصی قرار میها بر روی واگنپس از مرحله برش ، قالب

 .مرحله پخت قالب هاست انتقال یابد

درجه سانتی گراد و  200شوند و در حرارت های محصول در مرحله پخت وارد اتو کالوها میقالب

 .گردنداتمسفر پخته و عمل آوری می 12با فشار 

 یابندمی انتقال تحویل، آماده محصوالت بارانداز اتوکالوها پس از پخت کامل به بخش  ها درقالب

 .شود عرضه مصرف بازار به تدریج به تا

 

  AAC :چسب بلوک

درصد وزن پودر، آب را در ظرف بریزید و پودر را به آن اضافه کنید و خوب هم  25ابتدا به میزان 

 .بزنید تا خمیر مناسب حاصل آید

 .کمی صبر کنید تا چسب قوام یابد

 .دوباره چسب را هم بزنید و در صورت نیاز مقداری آب به آن اضافه کنید
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الی  2سپس چسب را با شانه مخصوص و یا ماله روی سطح بکشید )ضخامت الزم جهت چسباندن 

 .باشد(متر میمیلی 3

را بر روی چسب قرار دهید و پس از تنظیم محل بلوک، اندکی فشار دهید تا  بلوک سبک سپس

 .رین به خوبی بچسبدبه الیه زی

 .کیلوگرم در متر مکعب است 20ضریب مصرف چسب 

 .ساعت مصرف کرد 2توان تا چسب آماده شده را می

 .به همین خاطر ضایعات چسب بلوک در حد صفر است

 .ها را قبل از نصب زنجاب کنیدشود بلوکتوصیه می

 ؟های اتوکالو نشده در چیستبا بلوک AAC تفاوت بلوک

NAAC  نیبه مع (NO Autoclaved Aerated Concrete)  یعنی بلوکی که بدون اتوکالو

 .تولید شده است

 .های فنی با یکدیگر دارنداما این دو بلوک تفاوت

  بار، باعث  12درجه و فشار  190ساعته پخت در اتوکالو در دمای حدود  12فرآیند

 .شودمدت بتن میمدت و بلندهای کوتاهانجام جمع شدگی

شود و در نتیجه فرآیند، سیلیکات کلسیم هیدراته شده و به توبورمورایت تبدیل می طی این

 .دیابشدگی ناشی از خشک شدن کاهش میماند و جمعخواص ثابت می

های عمده بین این محصول و بتن کفی همین ویژگی است که از جدا شدن پالستر یکی از تفاوت

 .نمایدها جلوگیری میاز بلوک
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 تر و وزن کمتر بلوکابعاد دقیق تفاوت دیگر AAC است. 

 روش پخت متفاوت: بلوک AAC پیچیده بسیار فراینده تحت و اتوکالو دستگاه توسط 

 .است شده تولید روز علم با منطبق و

 .شودطبق همان روال قدیم و توسط نور خورشید خشک می NAAC اما

 تر بلوکعایق ضعیف NAAC نسبت به بلوک AAC 

 تر بلوکفمقاومت ضعی NAAC نسبت به بلوک AAC 

 بلوک وزن بیشتر NAAC نسبت به بلوک AAC 

 ترد و شکننده بودن بلوک NAAC کنسبت به بلو 

 AAC :عملیات تیغه چینی بلوک

 :های هبلکس )اجرا دیوار چینی( به دو روش انجام پذیر استبه طور کلی اجرای بلوک

 ه، اجرای صفحات وال پست، روش اول به ترتیب اجرای یک رگی کردن بر اساس نقش

 .ها و اجرای دیوار استاجرای وال پست

 شودهای طبقه اجرا میدر روش دوم ابتدا تمام وال پست. 

 .شودهای از پیش اجرا شده، انجام میپس از آن دیوار بر اساس قاب

 :ها )اجرا دیوار چینی( دارای مزایای منحصر به فردی هستندهر دوی این روش

این است که در روش اول شما پالن اجرا شده طبقه را به صورت واقعی در طبقه  مزیت روش اول

های به نسبت کمتری در مشاهده و لذا با تغییر دادن و یا حذف برخی دیوارها، دارای هزینه

 .مقایسه با روش دوم است

 .توان به اجرای دقیق پالن اشاره کردهای روش دوم میاز مزیت
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شود، لذا برنامه ریزی برای اجرای باز در این روش، ابتدا اجرای وال پست به صورت کامل انجام می

 .شوها به صورت دقیق و بر اساس دیتایل اجرائی بدون خطا قابل اجراست

 .توان به موارد زیر اشاره کرداز نکات اجرائی در هر دو روش می

 ر رج اول صرفا باید از مالت سنتی برای اجرای تیغه چینی و اجرای یک رگی کردن د

 .استفاده کرد (سیمان )مالت ماسه

 .الزم به ذکر است پوشش بندهای عمودی در رج اول الزامی است

 ای که بلوک کارخانهاز همان  های بعدی باید از چسب هبلکس )که ترجیحاًدر رج

 .هبلکس تهیه شده ،خریداری شود( استفاده کرد

 استفاده از چسب در تمامی بندهای عمودی و افقی الزامی است. 

 ای اجرا شودی شاخهچسب هبلکس باید با ماله. 

 رگ اول باید حتما تراز اجرا شود. 

 .های بعدی بسیار سخت و ناممکن استزیرا جبران ناترازی دیوار در رگ

 ای اجرا شوداجرای هبلکس باید به صورت گونیا، شاقول و شمشه. 

 .این کار جهت حذف عملیات گچ و خاک می گردد

 فاصله بین بلوک و وال پست باید با چسب پر شود. 
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