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 20و  15)، (متري دوسوراخهسانتي 10و  7هاي بتني سبكدانه مجوف غيرباربر )بلوككننده توليد

 LIPERبا نام تجاري  جداره(سانتيمتري سه 14و  10و  (سوراخهسانتيمتري سه
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بتني سبكدانه مجوف غيرباربر اجرايی بلوک   -دستورالعمل فنی

(LIPER) 

  

 

 

  

افق فرداي پاسارگادشركت   



2 
 

 (LIPER)بتني سبكدانه مجوف غيرباربر بلوک اجراي 

 

 بخش اول: معرفی

ها و عملكرد سازي وكاهش نيروي زلزله وارده به سازههاي سبك با توجه به امتيازات مختلف آنها نظير سبكاستفاده از بتن

خيز بودن كشور جويي در مصرف انرژي، رو به گسترش است. با توجه به زلزلهبندي حرارتي و صرفهبهتر از نظر عايق

هاي اسرررتفاده از بتن سررربك در صرررننت سررراختمان احسرررا  و همچنين نياز به كاهش مصررررف انرژي، لزور بررسررري پتانسررري 

 شود. مي

هاي همچنين در خواص و ويژگي هاي بتني سبك، داراي مزايا و منايبي در روش توليد، هزينه توليد وهريك از انواع بلوك

باشد كه به لحاظ مصرف هاي سبك ميهاي بتني سبكدانه مجوف غيرباربر يكي از انواع مناسب بلوكبلوكباشند. مربوط مي

شريوه اصرلي دسرتيابي به وزن مخصروص پايين در اين نوع از هاي بسريار ممتازي اسرت. انرژي در توليد آنها داراي ويژگي

هاي بكار رفته، بتن سرررربكدانه با باشررررد. با توجه به نوع سرررربكدانهها در ماتري  خمير سرررريمان مياز سرررربكدانه ها، اسررررتفادهبتن

 اي قاب  توليد است. خواص مختلف از بتن عايق حرارت تا بتن سازه

دوده وسريني از باشرد. امروزه محهاي بكار رفته در بتن بر خواص فيزيكي و مكانيكي و دوار بتن تأثيرگذار مينوع سربكدانه

هاي فرآوري هاي پلي استايرين منبسط شده، سبكدانههاي مصنوعي مانند دانهشوند، از سبكدانهها در بتن استفاده ميسبكدانه

هاي طبيني مانند پومي  و اسرررركوريا و يا شررررده و سرررربكدانهشررررده مانند ر ، شرررري ، پرليت، ورميكوليت و سرررررباره منبسررررط

 توان نار برد. شده را ميدادهخاكستر بادي حرارتهاي حاص  از سبكدانه

 

 ها حمل و نگهداری بلوك: دومبخش 

وسايلی همچون ليفتراک، تاورکرين و جرثقي  می باشد، که در صورت استفاده از بکارگيری  هاروش تخليه صحيح بلوک

تسمه به بلوک در قسمت باالی بار از  ها در مح  اتصا پريدگی بلوکبايست جهت جلوگيری از لبتاورکرين و جرثقي  می

تسمه برزنتی استفاده نموده و يا در صورت استفاده از سير بکس  از نبشی جهت مهار فشارهای احتمالی سير بکس  بکارگيری 

 گردد.

ها روی يک سطح صاف و باالتر از زمين تخليه و نگهداری شوند. در صورت تخليه روی سقف، در بلوک، تخليهدر هنگار 

 های چيدمان شده بر رویپالستيکی بلوک در صورت وجود پوشش .سطح نزديک ستون و ديوارهای برشی توزيع گردد

در توجه گردد تا تباد  رطوبتی و حرارتی با محيط اجرا انجار گردد. برداشته شود  ، پوششفپالت، يک روز قب  از مصر

  .ون پوشيده شودهای باقيمانده با نايلپايان هر روز کاری، روی سطح بلوک

 

 

 

 وسايل مورد نياز جهت ديوارچينی : سومبخش 

 ها و ايجاد مح  عبور تأسيسات برقي و مكانيكي: جهت برش بلوک يا شيارزن فرز -1

 بر  : برای تميز کردن سطح بلوک  -2
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 : جهت تراز کردن و تنظير بلوک  بنايی تراز -3

 چکش پالستيکی : برای تنظير بلوک های  -4

 بر روی بلوک و پرداخت بلوک  مالتريختن  : جهتماله -5

 کاردک : جهت جدا کردن مالت اضافی بر روی بلوک  -6

  

 مالتساخت : چهارمبخش 

 نحوه ساخت : •

تا رسيدن به مقدار مناسب رواني مناسب ريخته و  ظرفداخ  يک ، 1به  3سيمان و ماسه را با نسبت مالت برای تهيه 

توصيه می شود برای اختالط بهتر از همزن برقی با  مقداری آب به آن اضافه نموده و آن را مخلوط می نمايند.مالت، 

 پ  از مدت کوتاهی از اختالط، مالت برای مصرف آماده می شود.  .شودسرعت کر انجار 

 نکات اجرايی : •

ها بايد از هر گونه گرد و غبار يا مواد منلق حداکثر مقاومت پيوستگی بين قطنات و مالت، سطوح بلوک برای دستيابی به

بايد به طور صاف و  تمالرا مرطوب نماييد.  مالتتميز شوند. برای جلوگيری از جذب آب مالت، سطوح تما  بلوک با 

  د نظر پخش شود.به پهنای بلوک مورماله هموار روی سطوح بلوک ها با استفاده از 

 

 بتني سبكدانه مجوف غيرباربر اجرايی بلوک  : دستورالعملپنجمبخش 

)پيرامون  18 و مقررات ملی ساختمان مبحث  )آيين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(  2800 استانداردمطابق 

 درکليهبتني سبكدانه مجوف از بلوک  )پيرامون صرفه جويی در مصرف ساختمان( 19 مبحث و عايق بندی و تنظير صدا(

 شود :ها در موارد ذي  بکار برده میدر ساختمان )غير باربر( ایغيرسازه هایديوار

 

  پيرامونيقاب  استفاده در ديوار غيرسازه ای غيرباربر بلوک بتني سبكدانه مجوف    -

که برای محصور کردن ساختمان به کار می  پيرامونيمورد استفاده در ديوارهای بتني سبكدانه مجوف غيرباربر بلوک  ▪

 های قائر آزاد داشته باشد و بايد به صورت اتصا  مفصلی، به ستون يا کالف قائر متص  گردد.نبايد لبه ،رود

 د.متر باشسانتی 15حداق  ضخامت ديوارهای بيرونی نبايد کمتر از  ▪

 استفاده گردد. جداره يا بيشتر هاي با سهشود براي ديوارهاي پيراموني از بلوكتوصيه مي ▪

 برابر ضخامت آن ديوار بيشتر باشد. 30 حداکثر متر يا 5حداکثر طو  آزاد بين دو ستون يا دو کالف نبايد از  ▪

 متر است. 3،5حداکثر ارتفاع از تراز آزاد کف حداق  نسبت ضخامت به ارتفاع ديوار نبايد از يک سی ار کمتر باشد و  ▪

 شود سمت بيرونی ديوارهای کناری در صورت عدر نياز به اجرای نماسازی با يک اليه سيمان پوشانده شود.توصيه می ▪

 

  :تيغه() ای جدا کننده داخلی ساختمانقاب  استفاده در ديوار غيرسازهغيرباربر بتني سبكدانه مجوف بلوک   -

 .نوع از ديوارها برای جدا کردن فضاهای داخلی ساختمان به عنوان تيغه يا جداگر اجرا می شوداين 

 برابر ضخامت آن ديوار بيشتر باشد. 40متر يا  6حداکثر طو  آزاد بين دو ستون يا دو کالف يا دو ديوار نبايد از  ▪

برابر ضخامت ديوار بيشتر باشد بايد از پشت بند يا کالف قائر متص   40 حداکثر متر يا 6در صورتيکه طو  ديوار از  ▪

 به اسکلت ساختمان استفاده شود.

 متر است. 3،5حداق  نسبت ضخامت به ارتفاع ديوار نبايد از يک سی ار کمتر باشد و حداکثر ارتفاع از تراز کف  ▪
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به بايد به يک تيغه ديگر يا يک ديوار عمود بر آن يا کالف ای جداکننده نبايد آزاد باشد. اين للبه قائر ديوار غير سازه ▪

 تکيه داشته باشد. ،با اتصا  کافی 6قائر و يا پروفيلی مناد  يک ناودانی نمره 

اما الزر است مهار جانبی مستقيما بطور مفصلی به  ،باشدای جداکننده به سقف کاذب مجاز میاتصا  ديوار غيرسازه ▪

 سازه متص  شود.

 
 
 اجرايي نكات

متر بايد از نظر جانبی به  1،8و با ارتفاع بيشتر از بتني سبكدانه مجوف غيرباربر شده با بلوک کليه ديوارهای ساخته ▪

 ،که در تمار ارتفاع ادامه نداردبتني سبكدانه مجوف غيرباربر سازه ساختمان مهار شوند. لبه افقی کليه ديوارهای بلوک 

 به سازه ساختمان يا کالف مقيد شود. 6بايد با کالف فوالدی يا پروفي  مناد  يک ناودانی نمره 

ای به کمک مواد بايد در مح  سقف، تير و ستون سازهبتني سبكدانه مجوف غيرباربر فقی و قائر کليه ديوارهای انتهای ا ▪

 سانتی متر منفص  از سازه باشد. 1،5به ضخامت  اورتان يا يونوليتفور پلی ياالستيک ا

 

 اول ديوار رديفاجرای  ❖

( 1به  3ی برخوردار است، توصيه می شود از مالت ماسه و سيمان )با نسبت ياجرای رج او  ديوار از اهميت بسزا ▪

دهی شوند و از سوی ديگر پ  ها قب  از استفاده کامال رطوبتبه عنوان مالت ترازکننده زيرکار استفاده گردد. بلوک

ای ی يا کف طبقهچين، تراز و شاقولی آن بررسی شود. در صورتيکه اولين رج ديوار روی کرسیاز چيدن هر بلوک

متر است، يک اليه عايق رطوبتی نيز بايد در زير مالت سانتی 30قرار گيرد که فاصله آن از سطح زمين کمتر از 

 رديف او  اجرا گردد. عايق رطوبتی بايد به شک  مناسبی به اعضاء قائر سازه متص  شود.

متر ايجاد و اين سانتی 2الی  1بايست يک فاصله به اندازه ها و ديوار میدر نظر داشته باشيد که در مح  تالقی ستون ▪

های سازه و انبساط شود تا در زمان حرکتاورتان يا يونوليت )آکاسيف( پر نماييد. اين کار باعث میفاصله را با فور پلی

 ای به ديوار وارد نگردد.های صورت گرفته، صدمهو انقباض

زيرا  ،فاصله زمانی تا چيدن رج های بندی در نظر گرفته شود يكگردد توصيه اکيد می ،همچنين بند از چيدن رج او  ▪

مالت ماسه و سيمان نيازمند زمان جهت رسيدن به حداکثر مقاومت خود و خشک شدن، افت و نشست های احتمالی )که 

می  مالت ماسه و سيمان به عنوان يکی از دالي  ايجاد ترک در ديوارها مطرح است(، نيازمند خشک شدن يک روزه

 باشد.

 

 های بعدی  رديفاجرای  ❖

ميلی متر بر روی سطح کار به صورت يکنواخت پهن می شود. ماله بايد  10حدود مالت رج های بندی به ضخامت  ▪

گيری صحيح هر بلوک از نظر افقی و عمودی توسط ضربه زدن با چکش متناسب با پهنای بلوک مورد نظر باشد. جای

 شود.پالستيکی انجار می

مين ترتيب بر روي مالت رديف او  ها بايد از سمت باز بر روي مالت پايه قرار داده شود و رديف بندي به هبلوك ▪

 قرار گيرند.  

سانتيمتر  15در صورت عدر امكان، حداق  هاي رديف زيرين قرار گيرند. درزهاي قائر ميبايست در وسط بلوك ▪

 هاي زيرين ضروري است. همپوشاني هر بلوك با بلوك
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 اتصاالت :  ششمبخش 

کنند ولی در نهايت بايد اتصاالت، الزامات استاندارد توليدکنندگان مختلف جزئيات متفاوتی را ارائه می ،در بحث اتصاالت

 را برآورده نمايند. 2800ملی ايران به شماره 

يک طرف به سازه جوش يا پرچ بصورتی که از  شک  Lها به ستون يا ديوار از بست های فلزی بلوک صا به منظور ات ▪

متر سانتی 75طرف ديگر با دو يا چند ميخ فوالدی به بلوک متص  می گردد. استفاده از بست فلزی در هر شود و از می

 از ديوار توصيه می گردد.

متر  6بيشتر از  برای ديوارهايی با طو  ( Wall Post)  پستمقررات ملی ساختمان استفاده از وا  2800طبق آيين نامه  ▪

هايی با نمره پايين ست پروفي پوا  دانيرهمانطور که می باشد.ضروری میمتر  3از  بيشتروارهايی با ارتفاع و يا دي

ها انتقا  نيروهای حاص  از باد و زلزله از ديوار آن وظيفهو  شودها استفاده میکه در د  ديوار و يا در ميان قاب بوده

 در هنگار بروز زلزله خواهد بود. به فرير می باشد که موجب عدر تخريب ديوار

 

 نکات تکميلی فرآيند اجرا -

هايی به ترک نوع مالت،زيرا در غير اينصورت در مح  اتصا  دو  ،استفاده شود مالتدر ديوار چينی از يک جن   ▪

ديوار بايد در دلي  اختالف ضريب انبساط حرارتی ايجاد می شود. در صورت اجبار به استفاده از دو جن  مختلف در 

 در زير اليه خاک گچ استفاده شود. )مش فايبرگال ( مح  اتصا  از توری مرغی پالستيکی

خور نمای ساختمان به حداق  باد باشند تا دوغابهر دقت نماييد در هنگار ديوارچينی ديوارهای خارجی طبقات، اصطالحا   ▪

سپ  ديوارها با توجه  ،شوداال تا پايين ساختمان آويزان میهايی از ببرسد. بدين منظور قب  از شروع ديوارچينی شاقو 

 شود.ها چيده میبه اين شاقو 

گاه طو  تكيه ايجاد نشود. بلوكمتص  نموده تا وزن اضافی روی آنها را به سازه  بايستمی ار استفاده از نن  درگاههنگ ▪

متر،  3هاي تا دهانه متر و براي نن  درگاهسانتي 30متر، سانتي 135هاي كمتر از درگاه در دهانهجهت نشيمن نن  

متر سانتي 20متر، طو  نشيمن از  1هاي كمتر از باشد. الزر به يادآوري است كه در دهانهسانتيمتر در هر طرف مي 45

 40متر، طو  نشيمن از  3الي  2هاي ، و در دهانهمترسانتي 25متر، طو  نشيمن از  2تا  1هاي بين و در دهانه

 سانتيمتر كمتر نباشد. 

 بندکشی نماييد. ،مالتتوصيه می گردد پ  از اتمار ديوار چينی تمار بندهای افقی و عمودی بلوک ها را با  ▪

نمناک  آبپاشيبه همديگر خواهد چسبيد ک  ديوار را با  بلوكپ  از اتمار ديوارچينی برای اطمينان بيشتر از اينکه مالت و  ▪

 نحوه خي  کردن ديوار بايد به گونه ای باشد که تمار ديوار مرطوب گردد. .روز ادامه دهيد 3نموده و اين عم  را تا 
 

 شيارزنیخکاری و اکاری، سوربرش:  هفتمبخش 

بايست موارد استفاده نمود که در هر صورت می فرزتوان از ها و تبدي  آن به قطنات مورد نظر میجهت برش بلوک ▪

شود تا قطنات، دقيقا به اندازه مورد باعث می فرزبا  هابلوكايمنی رعايت گردد. همانگونه که مشخص است برش اين 

 بيهوده که به دلي  شکستن با تيشه ايجاد می شود کاسته شود.نظر تبدي  شده و از پرت و ضاينات 

. در صورت نياز از شيار زن برقی يا دستی استفاده نمود بهتر استجهت شيار زدن مح  عبور لوله تاسيسات و برق نيز  ▪

های جانبی و نهموجب کاهش هزي استفاده از شيارزن برقي يا دستي. نيز استفاده كرداز قلر و تيشه توان با دقت زياد مي

ها می شود. مورد بلوکهای بیتر شدن مسير لوله ها و جلوگيری از لب پريدگی و شکستهمچنين زيباتر و يکنواخت

 پر شود.مالت بند از اجرا می بايست مح  شيارها با 
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 كارينازک: هشتمبخش 

، اليه نازک ایرا با اجر پيراموني و ديوارهاي داخليهاي ديوارسطح داخلي توان با توجه به سطح صاف بلوک سبک می ▪

 .داديا مالت آماده پوشش ، پالستر سيمان، سراميک، و خاك گچ

 8هاي پيراموني و ديوارهاي داخلي، اندود گچ با ضخامت حداكثر ديواربند از اجراي اليه زيرين بر روي سطح داخلي  ▪

 متر و يا اندودهاي پالستر رزيني اجرا گردد.  ميلي

شود سمت بيرونی ديوارهای کناری در صورت عدر نياز به اجرای نما سازی حتما با يک اليه رويه سيمانی توصيه می ▪

  . پوشانده شود


