
 

 

 هوادار اتوکالویبتنی  یهابلوک ،AAC یهابلوک

 بادین و خاکستر آهک، سیما ی بین آلومینیوم،واکنشانجام طی  هابلوکاین هستند. بلوک بتنی اتوکالو هوادار  ACC هایبلوک

 و در نتیجه کندمیسلول هوای کوچک ایجاد  هامیلیون ،شودمیطول این فرآیند، گاز هیدروژنی که خارج . در دنشومیتولید 

ACC  از . شودمی تقویتبیشتر ها خار باالی عمل آورنده در اتوکالوبا فشار ببلوک . این گیردمیشکل قوی  ساختار سلولیبا یک

 650تا  550بین  معموالًسبک  هایبلوکچگالی این  است. هاآنی باالمقاومت فشاری  و وزن سبک ،هابلوکاین خصوصیات 

با  مصالحیدرصد نسبت به  25 ووزن برتری دارد  سبک هایبلوکبیشتر انواع  بر این بلوک متغیر است مترمکعبکیلوگرم بر 

 است. ترقوی ،چگالی مشابه

 .دگیرنمیرایج را  آجرهای قرمزکم کم جای  هابلوکتوکالو در صنعت عمران جدید هستند. این ا یشدهبتنی هوادهی  هایبلوک

 

 :ACC هایبلوکمزایای 

 .شودمیاز فوالد و بتن  کمتری استفاده و یابدمیسازه کاهش  یمردهبار  ،ینکه سبک وزن هستندتوجه به ابا  .1

 است. ACC ،12″-4″ x 8″ x 9″سایز اسمی بلوک  .2

X 9″ ″8  اسمی ابعاد با قرمز آجر 7 با برابر ACC بلوک 1 ،شودمی مقایسه ACC آجرهای با قرمز آجر حجم که وقتی .3

4″ X بود. خواهد 

 مالت ینهیهز بنابراین ؛داریم بیشتری مالت به نیاز ACC بلوک یک درزبندی با مقایسه در قرمز آجر 7 درزبندی برای .4

 .یابدمی کاهش هابلوک این از استفاده هنگام درزگیر

 مرده بار از درصد 60 قرمز، آجر از استفاده با مقایسه در است. کیلوگرم 12 تا 9 بین رطوبت میزان به بسته بلوک وزن .5

 .یابدمی کاهش هابلوک این از استفاده با

 است. مترمربع بر نیوتن 6 تا 5 هابلوک این فشاری مقاومت .6

 این کنند. مقاومت آتش برابر در سایز به بسته ساعت 6 تا 2 قادرند و دارند آتش برابر در خوبی مقاومت هابلوک این .7

 هستند. مناسب است، مهم بسیار آتش برابر در ایمنی که مناطقی برای هابلوک



 

 

 ACC هایبلوک برای صوت انتقال کالس میزان .شودمی صوت باالی جذب به منجر ACC هایبلوک متخلخل ساختار .8

 ،تئاتریآمف دیوارهای ساخت برای مصالح ترینآلایده ACC هایبلوک رو، این از است. شده برآورد بلدسی 45 تا

 هستند. غیره و وهایاستود ،هامارستانیب ،هاهتل

 باالتری استحکام نتیجه در و دارد سبکی وزن ACC ؟!دارد سازه وزن با مستقیمی رابطه لرزهنیزم اثر که دیدانستیم آیا .9

 است. اعتمادترقابل و ترایمن و دارد سنتی قرمز آجرهای به نسبت

 غیره و نواری یاره مته، مانند چوب برش برای معمول ابزارهای از توانمی و است راحت بسیار ACC بلوک از استفاده .10

 اختیار در تربزرگ سایزهای در توانمی را ACC هایبلوک این، بر عالوه شود. زده برش ACC راحتیبه تا کرد استفاده

 ترکم تعداد علت به نصب زمان که طوری به ،شودمی ترسریع ساخت به منجر نهایتاً هابلوک این از استفاده .داشت

 زمان کاهش به منجر طبع به و شودمی کمتر نیز نیاز مورد بنایی مصالح مقدار و دهدیم کاهش اساسی طوربه هابلوک

 .شودمی ساخت

11. ACC ندارد. سمی گازی مواد گونههیچ 

 

 زیستمحیط با سازگار

ACC در طی فرآیند تولید، ضایعات ناشی از فرآیند برش کندمییک محصول غیر سمی است که هوا، زمین و آب را آلوده ن .

 مصرف . انرژیشودمیتولید ن ضایعاتیهیچ  تقریباً. در طی ساخت و ساز، گیرندمیدوباره مورد استفاده قرار  بازیافت وسیلهبه

فرآیند تولید هیچ آالینده و هیچ فرآورده فرعی یا ضایعات  در است. بسیار اندکدر فرآیند تولید در مقایسه با دیگر مصالح  شده

است و به محصول نهایی سه برابر حجم مصالح خام حجم  .شودمیاز مصالح خام طبیعی ساخته  ACC. شودمیسمی تولید ن

 .شودمیمحسوب  زیستمحیط سازگار و دوستدار ایمادههمین دلیل 

 

 

 



 

 

 و آجرهای رسی ACCبین آجرهای  یمقایسه

 آجرهای قرمز/ رسی ACCآجرهای  توصیف

 جوییصرفهبدون  درصد 15در فوالد بیشتر از  جوییصرفه سازه یهزینه

 درصد 12تا  10میانگین بین  درصد 5از  ترکم شکستگی/ تلفات

 سرعت ساخت
ساخت سریع به علت سایز بزرگ، وزن سبک و راحتی 

 برش آن در هر سایز و شکلی
 کند نسبتاً

 مالت
به علت سطح یکنواخت و صاف و تعداد مفاصل پایین 

 نیاز دارد ترکم

، زیاد درزهایو تعداد  نامنظمبه علت سطح 

 نیاز بیشتری وجود دارد

 موسمی کم است هایباراندر فصل  هر زمان دسترسی

در  جوییصرفه

 انرژی
 ندارد چنانیآن جوییصرفه یدرصد 30کاهش تقریبی 

 درصد 90 درصد 99 دقت در ابعاد

  قرمز آجرهای از ترارزاندرصد  30 هزینه

 مرادی مترجم: عظیم

 منبع:

https://civilread.com/technology-aac-blocks/ 
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