
 

 :های تشخیص بلوک لیپرراه

 ؟بلوک لیپر چیست

 .باشدپرلیت نوعی پوکه صنعتی و به شکل کروی می از نوع پرلیت است، بلوک لیپر

های سبک مناسب ساختمان سازی و همچنین ساخت سقف، کف، از این متریال برای تولید بلوک

 .گیرددیوارهای جداکننده و غیره مورد استفاده قرار می

، پوکه نسیما لیپر، از مواد دیگری مانند آب،در کنار پرلیت به عنوان ماده اصلی سازنده بلوک

 .شوددیگر مواد افزودنی استفاده می کرپ، میکروسیلیکا، الیاف پلی پروپیلن و

 .شوداستفاده نمی شن و ماسه البته توجه داشته باشید که برای ساخت بلوک سیمانی سبک، از

 .انتخاب خوبی است بلوک عایق باشد، اینخواهید از بلوکی استفاده کنید که اگر می

های صنعتی تولید های سبک سیمانی است که بوسیله پوکهزیر مجموعه انواع بلوک بلوک لیپر

 .شوندمی

 .شودهای سبک به دو دسته بتن گازی و بتن سبکدانه تقسیم میبلوک

 .باشندو هبلکس جزء بتن گازی می Aac , clc هایهای سبکدانه و بلوکجزء بتن ربلوک لیپ

 .باشندهای بتن گازی میتر از بلوکهای سبکدانه مناسبجذب آب بلوک

های بتن گازی به دلیل دارا بودن ذات تشنگی بلوک قبل از اجرا نیاز به به این صورت که بلوک

 .باشدساعت( می 2اقل زنجاب شدن کامل )غوطه وری به مدت حد

 .های لیپر نیاز به این عمل نیستدر بلوک
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 .شودهای لیپر ترک ناشی از خشک شدن آب پالستر دیده نمیدر نتیجه در بلوک

های بتن گازی نیاز به چسب مخصوص نداشته و با هر مالت های لیپر بر خالف بلوکبلوک

 .قابل اجرا هستند سیمان ماسه

های حاصل از اختالف ضریب ترک لیپربلوک الت و دیوار ساخته شده بابه علت هم جنس بودن م

 .شودشود دیده نمیانبساط بین مالت و دیوار که به آن شیرینکیج گفته می

های سبک لیپر چسبندگی الیه آستر نازک کاری بیشتر و همچنین به دلیل خلل و فرج بلوک

 .باشدتر میبهمچنین سیمان کاری نما برای اجرای نمای سنگ مناس

 

 :رویژگی های بلوک لیپ

 .باشددسی بل همراه می 56تا  50ها با افت صوت در اندازه استفاده از این بلوک
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ی مناسب در صنعت ساختمان های لیپر به نوعی عایق صوتاین عامل موجب شده است، بلوک

 .سازی تبدیل گردد

 180درجه سانتی گراد را تا بیش از  1200توانند دمایی در حدود ها میهمچنین این نوع بلوک

 .دقیقه تحمل کنند

های مناسبی برای ها را به متریالهای لیپر در برابر حریق، آناین عامل یعنی مقاومت باالی بلوک

 .است عایق حرارتی تبدیل کرده

 .باشدکیلوگرم می 1000تا  700های لیپر نیز چیزی در میان وزن بلوک

ی صنعتی های سبک سیمانی قرار دارد و برای تولید آن از پوکهی بلوکاین بلوک در دسته

 .شوداستفاده می

بلوک )) 20 × 15 ×50 15تا ابعاد  ×5 20 × 10 لیپر آجر لیپر نیز مانند لیکا در ابعادبلوک

متر در ایران تولید شده ( سانتی20بلوک لیپر  )20 × 20 × 40 و یا  (14سه جدار سوپر لیپر 

 .است

 .کیلوگرم بر متر مکعب است 1000تا  700وزن مخصوص بیشینه آن 

( و 7کیلوگرم بر سانتی متر مربع )لیپر  23بلوک سبک لیپر دارای مقاومت فشاری حداقل انواع آن 

 .( است14کیلوگرم بر سانتی متر مربع )سوپر لیپر  29حداکثر 

ها به عنوان پرکننده استفاده بیشتری داشته، با توجه به این مشخصات طبیعی است که این بلوک

 .های سیمانی توپر برخوردارندت به بلوکزیرا از وزن مرده کمتری نسب

همچنین با توجه به چگالی در دسته بلوک سبک رده دو طبق استاندارد ایران طبقه بندی 

 .شوندمی
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 .عایق صوتی بسیار خوبی هستند Db 56الی  50لیپر با افت صوتی بلوک

اختالف دما بین  2mK )ژول بر ثانیه( بر( 1.09Wتا  0.761همچنین با ضریب انتقال حرارتی 

در مقابل  2mK بر W 1.314تا  0.917سطح و سیال اطراف در متر مربع( و نیز مقاومت حرارتی 

 .دهدها از خود نشان میانتقال حرارت مقاومت بسیار خوبی را نسبت به سایر بلوک

گراد در مقابل آتش مقاومت کرده و درجه سانتی 1200دقیقه در دمای  180بیش از  بلوک این

 .باشدکیلوگرم بر متر مکعب می 190میزان جذب آب آن 

شود تا ها نیز به سبب سبک بودنشان است که همین امر باعث میسرعت نصب باالی این بلوک

 .تعداد نیروی انسانی کمتری به کار برده شود

 

 :رمشخصات فنی بلوک لیپ
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، پوکه صنعتی )پرلیت(، پوکه کرپ، میکروسیلیکا، الیاف پلی پروپیلن، آب و نسیما : تترکیبا

 رهای دیگافزودنی

درصدی در مقاومت  15درصدی در مقاومت فشاری، افزایش  18الیاف پلی پروپیلن باعث افزایش 

 .گردددرصدی در مقاومت کششی برزیلی می 34خمشی و همچنین افزایش 

  /10003mKg –700  :نجرم حجمی بت

  2mKg/c 28  :یمقاومت فشار

برای  /k2mW. 7610. و 15LP برای بلوک w/.k2m 1.09 :لضریب هدایتی حرارتی ک

  SLP14 بلوک

برای  k/W2m. 1.314 و 15LP برای بلوک k/W2m. 0.917 لمقاومت حرارتی ک

  SLP14  بلوک

 (دسی بل) db 56 الی  50dbاز  : یافت صوت

 %0.028  :نجمع شدگی خطی ناشی از خشک شد

  /3mKg 190:بمیزان جذب آ

 ددرجه سانتی گرا 1200 دمای در دقیقه 180 بیش از : شمقاومت در برابر آت

 رهای سبک لیپقابلیت شیارپذیری و حذف گچ و خاک و گیرش میخ، پیچ و رول پالک در بلوک

 :رمزایا بلوک لیپ

 های محیطیمقاومت آن در برابر آسیب .1
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 یعدم اشتعال پذیر .2

 یقابلیت رنگ پذیر .3

 نمتخلخل و سبک بود .4

 یعایق صوتی و حرارت .5

 یعدم فاسد شدگی در برابر تغییرات شیمیای .6

 یقابلیت برش پذیر .7

 :توان بهها میاز مزایای داشتن نر و مادگی در بلوک

 رافزایش سرعت اجرای دیوا .1

 رسهولت در شاقول چیدن دیوا .2

 هیکپارچگی بیشتر و مقاومت بیشتر در برابر زلزل .3

ر و مادگی، توسط مالت های بدون نجلوگیری از ایجاد پل حرارتی عمودی که در بلوک .4

 آیدمعمولی بین دو بلوک بوجود می

 .اشاره کرد
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 :رانواع بلوک لیپ

 40*20*7در ابعاد  7لیپر بلوک

 40*20*10در ابعاد  10لیپر بلوک

 40*20*15در ابعاد  15لیپر بلوک

 40*20*20در ابعاد  20لیپر بلوک

 ()سه جداره 40*20*10در ابعاد  10بلوک سوپر لیپر 

 ()سه جداره 50*20*14در ابعاد  14بلوک سوپر لیپر 

 20*20*10در ابعاد  10بلوک نیمه لیپر 

 20*20*15در ابعاد  15بلوک نیمه لیپر 
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 20*20*20در ابعاد  20بلوک نیمه لیپر 

 20*20*10در ابعاد  10بلوک نیمه سوپر لیپر 

 25*20*14در ابعاد  14بلوک نیمه سوپر لیپر 

 20*10*5آجر لیپر در ابعاد 

 

 ؟تفاوت بلوک لیپر و بلوک لیکا در چیست

 اهای بلوک لیپر و بلوک لیکتفاوت

 باشد در حالی که این عامل در یدسی بل م 56الی  50های لیپر افت صوت در بلوک

 .باشددسی بل می 46به طور متوسط  لیکا هایبلوک

 .باشدهای لیکا میتری نسبت به بلوکهای مناسبهای لیپر عایقبنابراین بلوک
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 دقیقه در صورتی که  120درجه در بیشتر از  1200های لیکا مقاومت حرارت در بلوک

 .باشددقیقه می 180های لیپر این مقدار دما تا حدود بیشتر از در بلوک

 .های لیپر از مقاومت حریق باالتری نسبت به بلوک لیکا برخوردار استبنابراین بلوک

 باشندهای لیپر برخوردار میسبت به بلوکهای لیکا از مقاومت فشاری بهتری نبلوک. 

 باشندهای لیپر برخوردار میتری نسبت به بلوکهای لیکا از قیمت مناسببلوک. 

 های های سبک دانه و بلوک لیکا جزء دسته بتنهای سبک لیپر جزء دسته بتنبلوک

 .گازی هستند

 ی گازی مانند لیکا هاهای سبکدانه مانند لیپر بهتر از بلوکقدرت جذب آب در بلوک

 .باشدمی

 اهای بلوک لیپر و بلوک لیکشباهت

 یقابل استفاده در صنایع ساختمان 

 اهای لیپر و لیکعدم استفاده از شن و ماسه در ساخت هیچ یک از بلوک 

 کهای سبقرارگیری هر دو در دسته بلوک 
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 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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