
 

 :های مورد استفاده در ساختمانشناخت تمامی بلوک

 :تبلوک چیس

و همچنین قالب  T های جان تیرگونه بندیقالب به عنوان قالب دائمی برای بلوک

 .شودپوششی درجا، استفاده می نبت زیرین

های کاری و لبهبرای تامین سطح صافی برای انجام نازک کبلو قسمت زیرین

 .شودبرای تقویت ایستایی مقطع آن، تعبیه می هابلوک داخلی

های دائمی شود و همواره به عنوان قالبدر محاسبات ایستایی سقف، منظور نمی هابلوک مقاومت

 .شوندو مصالح پرکننده محسوب می

های ناشی از حمل و نقل متعارف و نیروهای ناشی از ها باید قادر به تحمل ضربهبا این وجود بلوک

 .ریزی باشندعبور و مرور در زمان بتن

 :شوند مانندمی از مواد مختلفی تولید هابلوک

 نبت 

 لسفا 

 یونولیت و … . 

 .اثر شیمیایی داشته باشد نبت بطور کلی مواد تشکیل دهنده آنها نباید روی

 .کامل نسبت به نوع آن متغیر است بلوک وزن یک

 .شوداستفاده می هابلوک از هاتیرچه برای پر کردن فضای خالی بین
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کاری مناسب صاف بوده به منظور انجام نازک هابلوک توخالی بوده و سطح زیرین هابلوک این

 .های عادی مانند عبور افراد را تحمل نمایدباید بتواند وزن سرباره هابلوک و

 .آینددر محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی هابلوک البته

 :کانواع بلو

 یک سیمانبلو .1

 نک پلی استایربلو .2

 نک سنگیبلو .3

 کک سببلو .4

 تک سقفی یونولیبلو .5

 یک سفالی سقفبلو .6

 یک سیمانی سقفبلو .7

 اک لیکبلو .8

 یک پوکه معدنبلو .9

 یک بتن گازبلو .10

 یک گچبلو .11

 سک هبلکبلو .12

 سک پرلکبلو .13

 :یک سیمانبلو
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کاربرد  هاسقف یا دیوارها یا هاساختمان شوند که معموال برای ساختبه قطعاتی گفته می

 .دارند

 .شوندمتفاوتی بسته به نیاز ساخته می مصالح ها و ابعاد و بادر اندازه های سیمانیبلوک

 .سازندهای استاندارد میهای استاندارد با ضخامتهای اخیر آنها را در اندازهالبته در سال

 

 

 :یمزایای بلوک سیمان

 موزن ک 

 نت و حرارت پاییضریب انتقال صو 

  یسانتیمتر 3اندازه جداره 

 ددارای استاندار 
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 :یمشخصات فنی بلوک سیمان

  :رسانتیمت 15*20*40ابعاد 

  :مکیلوگر 9.8وزن تقریبی 

 هو پوک سیمان :مواد اولیه پایه بلوک سبک 

 :نک پلی استایربلو

 مجاز است های پلی استایرنبلوک تنها استفاده از انواع کند سوز شده در. 

 و جلوگیری از برخورد مستقیم هر  پلی استایرن های سقفیکبلو برای حفاظت از

به وسیله پوشش مناسب محافظت  سقف الزم است تا زیر کبلو گونه حریق احتمالی با

 .شود

 1.5به ضخامت حداقل  تخته گچی ،پایه گچ های محافظپوشش ،گچ پوشش 

 .مهار شده باشد ایسقف سازه به کبلو سانتیمتر باید بطور مناسب و مستقل از
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 با هر شکل هندسی اعم از معمولی یا دارای انواع شیار،  هابلوک اتصال مستقیم اندود به

به تنهایی و بدون استفاده از اتصاالت مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از 

 .استفاده شود رابیتس ها، نظیر سیستماتصاالت مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه

 کیلوگرم  200های تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با حداقل مقاومت بلوک

 .باشد کبلو سانتیمتر طول 30به ازای هر 

 .اعمال شود کبلو سانتیمتر در وسط 7این بار باید در نواری به عرض حداکثر 

 میلیمتر باشد 27در محل قاعده باید  اهبلوک عرض لبه نشیمن. 

  سانتیمتر الزامی است 5و قاعده  5رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع. 

 :نک سنگیبلو

 .بتنی توپر( به شکل ساده مکعب مستطیل است) بلوک سنگین

اینچی  16اینچی و ارتفاع  8آن در کشورهای مختلف معموال با ابعاد طولی و عرضی  استاندارد نوع

 .باشددر بازار مصرف موجود می

 .معموال باربر هستند هابلوک این

کیلوگرم بر مترمکعب است و حداکثر  140-120باربر بین  ک استانداردبلو مقاومت فشاری یک

 .باشدکیلوگرم بر متر مکعب می 208جذب آب آن 

دیوار  استاندارد در ایران طبق منابع ذکر شده برای های سنگینکبلو بلندی، پهنا و درازای

 .باشدسانتیمتر می 40و  20، 20 چینی

 .بزرگتر هستند و ضخامت آنها بیشتر است های سبککهبلو از نظر ابعاد نسبت به هابلوک این

 .برای استفاده در سازه بنایی یا ساخت دیوارهای محوطه کاربرد دارند
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 :کک سببلو

 .باشددارای تنوع زیادی از نظر شکل و ترکیب آن می کبلو این

 :گردندبندی میطبق استاندارد موجود در ایران به صورت زیر طبقه

 بلوک سیمانی سبک رده یک: 

کیلوگرم بر متر مکعب پس از خشک شدن در گرمخانه  700تا  500بین  کبلو چگالی این نوع

 .باشدمی

 بلوک سیمانی سبک رده دو: 

کیلوگرم بر متر مکعب پس از خشک شدن در گرمخانه  1000تا  700بین  کبلو چگالی این نوع

 .باشدمی

 بلوک سیمانی سبک رده سه: 

کیلوگرم بر متر مکعب پس از خشک شدن در گرمخانه  1700تا  1000بین  کبلو چگالی این نوع

 .باشدمی

 بلوک سیمانی سبک رده چهار: 

بر متر مکعب پس از خشک شدن در گرمخانه کیلوگرم  2000تا  1700بین  کبلو چگالی این نوع

 .باشدمی

 .گردندرده چهار نیمه سبک محسوب می های سیمانیبلوک قابل ذکر است که

 .کیلوگرم بر متر مکعب است 288های یک تا سه بندی برای ردهجذب آب در این رده

 .کیلوگرم بر متر مکعب است 240این مقدار برای رده چهارم 
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 :باشدبه شرح زیر می سبک بلوک استاندارد یف شده برایمقاومت فشاری تعر

 بلوک سیمانی سبک رده CS2: 

 .مگا پاسکال است 2/5میانگین مقاومت فشاری این بلوک ها حداقل 

 بلوک سیمانی سبک رده  CS4  

 .مگا پاسکال است 5میانگین مقاومت فشاری این بلوک ها حداقل 

 بلوک سیمانی سبک رده CS6  

 .مگا پاسکال است 7/5میانگین مقاومت فشاری این بلوک ها حداقل 

 بلوک سیمانی سبک رده  CS8 

 .مگا پاسکال است 10ها حداقل میانگین مقاومت فشاری این بلوک

 .کاربرد دارند تیرچه بلوک سقف در هابلوک این

کمی تفاوت دارد و از نظر وزن  های سنگینبلوک های مورد استفاده در آنها نسبت بهریزدانه

 .تر هستندسبک

 :تک یونولیبلو

انبساطی و فوم سقفی نیز  استایرنپلی های پالستوفوم،که به نام های سقفی یونولیتبلوک

 .را دارند تیرچه بلوک سقف شود بیشترین کاربرد را درشناخته می
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 :تمزایای بلوک یونولی

هم باعث سبک شدن سقف و سازه، افزایش سرعت اجرای  بلوک یونولیت سبک بودن .1

 .شودسقف و راحتی کارگران می

 .نداشتن پرتی و نشکستن در زمان حمل از کارخانه تا محل پروژه .2

 .ک یونولیتبلو به داخل نبت عدم نفوذ .3

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
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، سفالی و بتنی پیش تنیده سقف ،تسقف تیرچه کرومی قابل استفاده با انواع .4

 .باشدمی

 :تمعایب بلوک یونولی

ها و های حاصل از اره کردن یونولیت به داخل تیرچهها و خرده یونولیتپخش تکه .1

 .های ساختمان در حال ساختمنازل همسایه

ریزی باعث شکسته کیفیت و غیر استاندارد که در زمان بتنخرید یونولیت بی .2

 .شودمی نبت و هدر رفتن هابلوک شدن

کیفیت غیر کند سوز تولید هایی که با مواد ضایعاتی و بیامکان آتش گرفتن یونولیت .3

 .اندشده

ها بر روی تیرچه، یونولیت هابلوک در صورت برش نامناسب قسمت آویز و نشیمن .4

چسبند که موجب کم شدن عرض های عرضی )زیگزاگ( تیرچه می میلگرد به

 .شودمی تیرچه جان در نبت موثر

 یک سفالی سقفبلو

 .های تیرچه سفالی و بتنی استدر سقف های سفالیکبلو بیشترین کاربرد

 سفالی بلوک مزایای: 

 اهکیفیت و ابعاد یکسان بلوک .1

 بقیمت مناس .2

 نعدم آتش گرفت .3

 سفالی معایب بلوک: 
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 دوزن زیا .1

 لپرتی و شکستگی زیاد در مرحله حمل و نق .2

 یک سفالبلو هایبه داخل حفره نبت نفوذ .3

 فکاهش سرعت اجرای سق .4

 

 :یک سیمانی سقفبلو

 .شوندای تولید می شن و ماسه ای و سنگیندر دو نوع سبک پوکه های سیمانیبلوک

تر و ای آن سبکبوده با این تفاوت که نوع پوکه بلوک سفالی مانند هابلوک مزایا و معایب این

 .تری استعایق مناسب

 :اک لیکبلو

 .محسوب شده است پوکه صنعتی هاییکی از فراورده ک لیکابلو

 .شناسندمی بلوک سبکدانه را بعنوان یک ک لیکابلو
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 .بسیار سبک است های بتنیبلوک به نسبت کبلو وزن این

 .منبسط شده است رس به معنای دانه لیکا

 .دهندسانتیگراد قرار می 1200در دمای  کبلو را با مواد تشکیل دهنده خاک رس

به حالت  کبلو شودشود که باعث میرسد گازهایی از آن خارج میبه این دما می خاک رس وقتی

 .منبسط در بیاید

 .را سبک و بسیار مقاوم کرده است های لیکاکبلو ،کبلو هایهمین منبسط شدن دانه

 

 :ک سبک لیکابلو موارد تشکیل دهنده در تولید

 هماس .1

 سخاک ر .2

 سیمان .3

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
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 گچ .4

 بآ .5

 رقالب توخالی و توپ .6

 :اانواع بلوک لیک

ک سبک بلو شود،های مختلفی استفاده میاز قالب ک لیکابلو به دلیل اینکه در مرحله تولید

 .در انواع و ابعاد مختلفی وجود دارد لیکا

مورد  ساختمان های مختلفدارای وزن مخصوص به خود هستند و در قسمت هابلوک هر کدام از

 .گیرداستفاده قرار می

 هک لیکا دوجداربلو .1

 هک نیمبلو .2

 هک سه جداربلو .3

 وک ترمبلو .4

 یک آجربلو .5

 هک هشت جداربلو .6

 رای پک تیغهبلو .7

 یک تو خالبلو .8

 یک فارسبلو .9

 :امشخصات فنی بلوک سبک لیک
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https://ostovarsazan.com/%da%af%da%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


 

کیلوگرم  700تا  600در هر متر مکعب چیزی برابر است با  ک لیکابلو وزن مخصوص .1

 .تر استسبک هابلوک که به نسبت سایر

 .کیلوگرم برخوردار است 20از مقاومت فشاری  بلوک سبک این .2

 .است wmc 0.25  کبلو همچنین ضریب هدایتی حرارت .3

برابر  ک سبک لیکابلو سانتیمتر ضخامت داشته باشد، میزان افت صدا با 15اگر دیوار  .4

 .دسبیل 46است با 

 :امزایای بلوک سبک لیک

 بسیار کار راحتی است کبلو ، حمل و نقل اینهای لیکاکبلو به خاطر وزن کم. 

 طر اینکه ضریب هدایتی باالیی دارند، به عنوان عایق به خا های سبک لیکابلوک

 .اندحرارت شناخته شده

 انجام  کبلو هایی که در مراحل تولیدطبق تحقیقات صورت گرفته و آزمایش

 .ساعت در برابر آتش مقاوم باشد 3تواند تا می بلوک لیکا شده،

  درصد است که باعث  0٫065حداقل میزان جمع شدن یک بلوک سیمانی

 .بعد از مدتی ترک بخورد کبلو شودیم

باشد و مانع ترک کمتر از این میزان می بلوک سبک لیکا اما میزان جمع شدن

 .شودمی کبلو خوردگی

 شودسازی بسیار بیشتر میهای ساختمانسرعت در انجام پروژه. 

 شودجویی میدر مصرف انرژی نیز صرفه کبلو با استفاده از این. 

 صدا از میان ساختمان به بیرون های سبک لیکاکبلو به خاطر چند جداره بودن ،

 .کندعبور نمی
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 :سک هبلکبلو

درجه  200و پودر آلومینیوم که در حرارت  آهک ،سیمان هبلکس مخلوطی است از سیلیس،

 .شوداتمسفر در اتوکالوها پخته و به قطعات مورد نیاز ساختمانی بریده می 12سانتیگراد و فشار 

گیرد تا از عمدتًا به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می ک هبلکسبلو

 .جلوگیری کند تبادل حرارتی با فضای خارج

 500الی  75و ضخامت آن بین  250، ارتفاع 600 های هبلکسکبلو معموال در ایران طول

 .میلیمتر است

 

 :سمزایای بلوک هبلک
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  یلوگرم در متر مکعبک 600الی  550سبکی وزن. 

 بار مرده ساختمان  ک هبلکسبلو با توجه به سبکی نبت جویی در مصرف فوالد وصرفه

 .یابدکاهش می

 یابدکاهش می بتن از این رو مصرف فوالد و. 

 و سفال، رآج معمولی مثل مصالح بر خالفAAC  توان سوراخ نمود، میخ زد و را می

 .یا برید

  گرددهای سرمایش و گرمایش ساختمان میحرارتی که باعث کاهش هزینهعایق بودن. 

 در مصرف مصالح  هبلکس با توجه به صاف بودن سطح دیوارهای چسبیده شده با

 .شودجویی میو خاک گچ( صرفه گچ) پوششی

 انجام سفید گچ فقط و نمود حذف را توان خاک گچحتی در صورت اجرای دقیق می 

 .داد

 سرعت اجرای آن نسبت به مصالح سنتی بیشتر است. 

 سازی استفاده کرد و در توان به عنوان پوکه در کفمی هبلکس از تمامی ضایعات

 .شودای ایجاد نمینتیجه هیچگونه نخاله

توان آن را به عنوان دیوار باربر در نظر عایب آن بوده و نمیالبته مقاومت فشاری کم از م

 .گرفت
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 :سکاربرد بلوک هبلک

گیرد تا از عمدتًا به عنوان دیوار خارجی غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می ک هبلکسبلو

 .تبادل حرارتی با فضای خارج جلوگیری کند

 .د داردولی در دیوارهای داخلی و نیز با ضخامت کمتر با توجه به عایق صوت بودن، کاربر

 :سمشخصات فنی بلوک هبلک

 500الی  75میلیمتر، ضخامت  250میلیمتر، ارتفاع  600به صورت طول  AAC بلوک ابعاد

 .باشدمیلیمتر می

است که معادل یک سوم وزن یک متر  600الی  550وزن یک متر مکعب حدوداً 

 .فشاری است رآج مکعب

 .فشاری است آجر عدد 20سانتیمتر معادل  10به ضخامت  AAC کبلو حجم یک
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 :یک پوکه معدنبلو

 .غالبا از خاکسترهای آتشفشانی به عنوان آگریگیت استفاده شده است کبلو برای ساخت این

دارد، ولی عالوه بر سبک بودن، دارای هدایت  ک لیکابلو تخلخل کمتری نسبت به کبلو این

 .باشدحرارتی و عایق صوتی مناسبی می

 

 :یک بتن گازبلو

که با توجه به فناوری ساخت آن با آتوکالو نامگذاری گردیده، از مخلوط پودر  کبلو این

 .در ساخت آن استفاده شده است سیمان آب، پودر آلمینیوم و ،آهک سیلیس،

شده به طور وسیعی در سطح جهان به دلیل تنوع فراوان در شکل مورد  بلوک هوادار آتوکالو

 .گیرداستفاده قرار می
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 :یک گچبلو

 .گردداز ژیپس استفاده می بلوک گچی در ساخت

 .دارای فاق و زبانه است ک گچیبلو

 .خواهد کرد بلوک چینی این خصوصیت کمک شایانی به راحتی و سرعت

 .بدیهی است، این بلوک از مقاومت بسیار کمی در مقابل صدا و حرارت برخوردار است

های بدون حفره و مکعب مستطیل شکل است و برای تشخیص نحوه ساخت آن در رنگ کبلو این

 .شودمختلف تولید می
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 :سپرلک کبلو

 .نیز در ایران از اسم تجاری خارجی آن استفاده شده است کبلو در نام گذاری این

 .گرددهمراه با فوم مایع استفاده می سیمان از دوغاب ماسه بادی و ک پرلکسبلو در ساخت

 .گویندنیز می فوم بتن به همین علت به آن

 .شوددر دو نوع پلی استایرنی و بدون پلی استایرن تولید می ک پرلکسبلو

 .فاقد اعواج بوده و دقت باالیی در اندازه دارد

 .ی آن مناسب و ضریب انتقال حرارت در آن بسیار پایین استمقاومت فشار

 .افت صوتی بسیار مناسبی دارد بلوک پرلکس همچنین

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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