
 

 

 قرمز آجرهایبا  (AAC)ی اتوکالو هوادار ینبت هایبلوک سهیمقا

ختمانی مصالح سا ترینفراوانبلکه از  ،ترینقدیمییکی از  تنهانهقرمز  هایآجرمصالح ساختمانی است.  ترینمعمول ءقرمز جز آجر

 است.بودن و آسان بودن کار با آن؛ بسیار متداول  بادوام هزینه کم، دلیلبه  آجر. شوندمیمحسوب در سراسر جهان 

 بادوام هایبلوک. این است قرن بیستمصنعت ساخت و ساز در  مهم( یکی از دستاوردهای AACاتوکالوی ) هواداربتنی  هایبلوک

 هستند. زیستمحیطیی دارند و سازگار با باال مقاومت و سبک،

 بتنی هایبلوکهای قرمز و آجر هستند.برای ساخت دیوار  یقرمز هر دو مصالح ساختمانی مهم آجرو  هوادار بتنی هایبلوک

به در این مقاله توجه شما را  .گیرندمیبرای ساخت دیوار مورد استفاده قرار  کم به دلیل در دسترس بودن و هزینه هوادار

 داشته باشید. تریراحتنید انتخاب اطریق بتو از اینتا  کنیممیدو ماده صورت گرفته جلب  که بین این ایمقایسه

 

 

 اتوکالوی هوادار بتنیبلوک  قرمز آجر

 تاکلی. ۱

روی هم قرار ها آجر. است قرمز یک بلوک از مواد سرامیکی آجر. یک ۱

 .شوندمیو با استفاده از انواع مختلف مالت به هم متصل  شوندمیداده 

 .شودمییا استاندارد تولید  معمول هایاندازهدر و  انبوه طوربه آجر. ۲

 

، مصالح ساختمانی هوادار بتنی هایبلوک. ۱

 ترزرگبیا ابعاد بلوک  صورتبههستند که  وزنیسبک

 .شوندمی عرضه تربزرگ هایپانل مثل

یکنواخت هستند و  نسبتاً هوادار بتنی هایبلوک. ۲

 درشت ندارد. هایدانهسنگ

 . مواد خام۲

قرمز از مخلوطی رس )آلومینا(، ماسه، آهک، اکسید آهن و منیزیم  آجر. ۱

 ساخته شده است.

. از این رو شودمیقرمز استفاده  آجرطبیعی برای تولید  هایخاک. از ۲

 ستهبمثال  عنوانبهدارد،  در نهایت بستگی به کیفیت خاک آجرکیفیت 

 متفاوت خواهد بود. آجرکیفیت  ،شودمی استفادهبه نوع خاکی که 

از مخلوط خاکستر، سیمان، آهک، گچ  بتنی. بلوک ۱

 و عامل هوادهی ساخته شده است.

 ،واداره بتنی. خاکستر استفاده شده در تولید بلوک ۲

است و سیمان به مقدار بسیار  زیستمحیطسازگار با 

 .شودمیکمی در آن استفاده 

 

 



 

 

 کاربردها. ۳

 :ایسازهیک عضو  عنوانبهاستفاده  -۱

 یک عنوانبهبنابراین  ،است بادوامقرمز قوی، سخت و  آجر

 ،هاپل ،هاساختمان مختلف مانند هایسازهدر  ایسازهماده 

 استفاده است. قابل روپیادهو  هاطاق ،هاقوس ،هافونداسیون

 :ح نهاییسطنما و  عنوانبهاستفاده  -۲

مختلفی که دارند برای  اندازه وهای قرمز به خاطر رنگ آجر

 .گیرندمیقرار استفاده  مورد سطوحطراحی 

برای ساخت دیوارهای داخلی  توانمیرا  هوادار بتنی هایبلوک. ۱

 و خارجی استفاده کرد.

باربر و غیر باربر استفاده  دیوارهایاز آن در  توانمی. همچنین ۲

 نمود.

 . مزایا۴

بسیار  پس. هستند سدر دستر راحتیبهو  . مواد خام ارزان۱

 .هستند صرفهبهمقرون

سخت و  همچنین دارد و قرمز نیاز به نگهداری کم آجر. ۲

 بادوام است.

 یهاساختماناستفاده در . مقاومت فشاری آن برای ۳

 معمولی مناسب است.

 موجود است. یمختلف سطحی هایبافتو  هااندازه در آجر. ۴

 است. هزینهکمبسیار آسان و  یآجر هایسازه. تخریب ۵

 .. قابل بازیافت است۶

 . در برابر آتش بسیار مقاوم است.۷

بسیار آسان است و با ابزارهای هوادار  هایبلوک. کار کردن با ۱

 را برش داد. هاآن توانمیعادی 

در دسترس هستند و  بزرگ هایاندازهدر  هوادار بتنی هایبلوک. ۲

ساخت و  باعث ویژگیاین . درز کمتری خواهیم داشت از این رو

 .شودمیو مصرف کمتر سیمان  ترسریعساز 

ین ا. در نتیجه . نیروهای زلزله متناسب با وزن ساختمان هستند۳

کاهش یابد و از  هاساختمانکه بار بر روی  شوندمیسبب  هابلوک

 .شودمیمصرف  RCC هایسازهاین رو فوالد کمتری در 

به  و اندشدهاز مواد غیر عالی ساخته  هوادار بتنی هایبلوک. ۴

 .گیرندمیقرار ن هاموریانه همین دلیل مورد هجوم

رده م باردر مصرف فوالد و بتن به دلیل کاهش  جوییصرفه. باعث ۵

 .شوندمی

به دلیل کاهش اندازه ستون و ضخامت  استفادهفضای قابل . ۶

 .یابدمیافزایش  دیوارها

 است.آسان ن به طبقات باال انتقال آ. ۷

 .شودمی جوییصرفه. در زمان ساخت و ساز ۸

 یحرارتی بسیار پایین رساناییدارای  هوادار بتنی هایبلوک. ۹

 در و خنککه در فصل تابستان فضای داخلی را  یطوربه. هستند

 .دارندمیزمستان گرم نگه  فصل

تغییرات درجه حرارت داخلی را کاهش  هوادار بتنی هایبلوک. ۱۰

 .کندمیو دمای آسایش و راحتی را برای ساکنین فراهم  دهندمی

ه تهوی هایدستگاههزینه انرژی ناشی از  هوادار بتنی هایبلوک. ۱۱

حرارتی عالی تا حد زیادی کاهش  هایویژگیمطبوع را به علت 

 .دهندمی

 مینتأ و سوزیآتشبا  همقابلاهداف برای  هوادار بتنی هایبلوک. ۱۲

 ایمنی مناسب هستند.

 x 200 x 100 600عاد ببا ا) هوادار بتنییک بلوک ابعاد . ۱۳

 درزهادرصد میزان  ۵۰است و از این رو  آجر برابر یک ۶ (مترمیلی



 

 

درصد  ۴۸در مالت تا  جوییصرفهو این خود موجب  یابدمیکاهش 

 .شودمی

 حداقل میزان ضایعات را دارند. هوادار بتنی هایبلوک. ۱۴

هستند و همچنین موجب  زیستمحیطدوست دار  هابلوک. این ۱۵

یکی  عنوانبه. از این رو از آن شوندمیدر مصرف آب  جوییصرفه

 .شودمیمحصوالت سبز استفاده  ترینمحبوباز 

باال است اما هزینه کل پروژه  هوادار بتنی هایبلوک. هزینه تولید ۱۶

 .دهندمیکاهش  را

 . معایب۵

 است. گیروقت. ساخت و تولید آن ۱

 برایباال  خیزیلرزهبا  یدر مناطق توانمیقرمز را ن آجر. ۲

 استفاده کرد. باربر هایسازه

 زدگیشورهدچار  نتیجهو در  کندمیقرمز آب را جذب  آجر. ۳

 .شودمی

رشد  باعثممکن ،تمیز نشود درستیبهاگر  آجرزبر ح . سط۴

 شود. هاقارچ

رمز در ساخت و ساز منجر به های قآجر. استفاده مداوم از ۵

 .شودمیکشاورزی  هایزمینو  بین رفتن خاک حاصلخیزاز 

سازه نیاز به مقاومت  بنابراین؛ قرمز زیاد است آجر. وزن ۶

ت ساخ هایهزینهدارد که در نتیجه  بار مردهبیشتر در برابر 

 .یابدمیو ساز افزایش 

و باعث از  کندمیزیادی وارد  هایآسیب زیستمحیط. به ۷

حاصلخیز به علت استفاده از خاک رس  هایزمیندست دادن 

  .شودمی آجربرای ساخت 

 است. آجربیشتر از  نیبت. هزینه تولید هر واحد بلوک ۱

نبودن سطح آن درست از  ناصاف. گچ کاری گاهی اوقات به دلیل ۲

 .آیدنمیآب در 

مراقبتی صورت  در مراحل ساخت و تولید، اینکهبه دلیل . ۳

 آن خیلی صاف نیست. سطح ،گیردنمی

 از روی رنگ . شناسایی۶

 خاکستری است. هوادار بتنی هایبلوکرنگ  قرمز است. آجرهارنگ 

 هاویژگی. ۷

 موجود در بازار سایزهایالف( 

 :اندازه مدوالر استاندارد

 190 x 90 x 90 m m 
 190 x 90 x 40 m m 

 :اندازه غیر مدوالر استاندارد

 230 x 110 x 70 m m 
 230 x 110 x 30 m m 

 هستند. تررایجدر هند  هااندازهاین 

 400-600 x 100-200 x 100-300 m m 
 هالوکبابعاد این دیگر  تولیدکنندهبه  یادکنندهیتولبا این حال، از 

 متفاوت است.

 ب( تغییرات در اندازه

۱. 5 m m (±) ۱. 1.5 m m (±) 



 

 

به  ایمنطقهاز  عموماًو  قرمز دقیق نیست آجرهای. ابعاد ۲

 منطقه دیگر متفاوت است.

ایر وچون از طریق تکنولوژی  استدقیق  هوادار بتنی. ابعاد بلوک ۲

 .آیندمی حساببه ایکارخانهو یک محصول  شودمیتولید کات 

 ( چگالی خشکپ

 1600-1720 
 1721-1820 
 1821-1920 𝑘𝑔/𝑚3 

 451-550 
 551-650 
 651-750 
 751-850 
 851-1000 𝐾𝑔/𝑚3 

 ( وزنت

 کیلوگرم ۳.۵ – ۲.۵. ۱

 .و اندازه بلوک دارد چگالی. بستگی به ۲

 کیلوگرم ۴ -۳. ۱

 .و اندازه بلوک دارد چگالی. بستگی به ۲

 ( مقاومت فشاریث

۱ .30-35 𝑁/𝑚𝑚2 

ظرفیت ایستادگی در برابر نیرو یا فشار  صورتبه. مقاومت ۲

  .شودمیتعریف 

۱. 30-35 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 ( جذب آبج

 درصد از وزن آن باشد. ۱۰نباید بیش از  بلوکجذب آب  درصد از وزن آن باشد. ۲۰نباید بیش از  آجرجذب آب 

 ( مقاومت در برابر آتشچ

در د توانمیساعت  ۲تا  مترمیلی ۱۰۰ باضخامتدیوار یک 

 .برابر آتش مقاومت کند

در برابر د توانمیساعت  ۴تا  مترمیلی ۱۰۰ باضخامتدیوار یک 

 آتش مقاومت کند.

 ح( هدایت گرمایی

۱ .0.6- 1.0 W/mk 

. مقدار انتقال حرارت از یک ماده خاص، هدایت گرمایی آن ۲

 .شودمیتعریف 

بسیار باال است و بنابراین انتقال  آجر. هدایت گرمایی ۳

 است. هوادار بتنیبیش از بلوک  آجرحرارت از 

۱ .0.21 – 0.42 W/mk 

است و گرمای کمتری  ترپایین بتنی هایبلوک. هدایت گرمایی ۲

 .یابدمیقال از طریق بلوک انت

 ( مقاومت در برابر رطوبتخ

 در برابر رطوبت متوسط است.قرمز  آجر. مقاومت ۱

و  آجرجذب آب  میزان به ،رطوبت در برابر جذب . مقاومت۲

 نسبت مالت سیمان بستگی دارد.

مقاومت  ،مترمیلی ۱۱۵-۱۰۰ باضخامت یدیواراگر . ۳

رطوبتی کافی نداشته باشد، دیوارها مرطوب و نمور خواهند 

 شد.

 ت.اس آجربهتر از  هوادار بتنی هایبلوک. مقاومت در برابر رطوبت ۱

هستند که مانع  ریزی هایحفرهدارای  هوادار بتنی هایبلوک. ۲

 .شوندمیانتقال مویرگی رطوبت در یک فاصله زمانی طوالنی 

 

 

 



 

 

 / انتقال نویز( عایق صدا د

 انتقال صدا به ضخامت دیوار بستگی دارد. .۱

ی از نظر ساختاری متراکم است، لذا عایق صوتی آجر. دیوار ۲

 مناسبی است.

 بلدسی ۴۵ صوت با کاهش مترمیلی ۱۵۰ باضخامت ی. در دیوار۳

 ۵۰ صوت با کاهش مترمیلی ۲۳۰ باضخامت یو برای دیوار

 .شودمیمنتقل  بلدسی

ند. هست صدا خوبی برای انتقال عایق هوادار بتنی هایبلوک. ۱

 است. هاحفرهدلیل وجود هوا در 

تا  ۴۰با کاهش صوت  مترمیلی ۲۰۰ باضخامت ی. در دیوار۲

 .شودمیمنتقل  بلدسی ۴۵

 موریانههجوم در برابر  ( مقاومذ

زیرا از  نیستند هاموریانه هجوم های قرمز مقاوم در برابرآجر. ۱

 ، ساخته شده است.شودمیکه از مواد آلی محسوب رس 

هجوم مواد مقاوم در برابر  عنوانبه هوادار بتنی هایبلوک. ۱

 .اندشدههستند چرا که از مواد غیر آلی ساخته  هاموریانه

را  نفوذو آفات اجازه  هاموریانهبه  هوادار بتنی هایبلوک. ۲

 .یابدمیو بنابراین عمر دیوار افزایش  دهدنمی

 . کارایی۸

 تولید ی( خروجالف

 بلوک هوادار است که از باحالتیدر مقایسه  ساخت و سازسرعت 

 ، کند است.شودمی استفاده

رسی  آجر حالتی است که ازدو برابر  ساخت و سازسرعت 

 .شودمی استفاده

 قابلیت استفاده (ب

ی بلند توصیه هاساختمانبرای  هوادار بتنی هایبلوک .شودمیاستفاده  قرمز برای دیوارهای باربر و غیر باربر آجر

ای باعث کاهش بار در کل مالحظهقابل طوربه، زیرا شودمی

 .شوندمیساختمان 

 ( مصرف مالتپ

 نیاز به مالت بیشتری ،بیشتر درزبه علت سطح نامنظم و تعداد 

 دارد.

کمتر، نیاز کمتری  درزبه علت سطح مسطح و حتی سطح و 

 به مالت دارد.

 ( سرعت ساختت

 هوادار بلوک دیوار با کمتر از ساخت یآجرسرعت ساخت دیوار 

 است.

درز بلوک، وزن و  بیشتر ساخت سریع دیوار به دلیل حجم

 .کمتر

 ( مصرف آب در هنگام ساختث

و  برای ساخت نیاز دارد و از این رو هزینه برق یبه آب بیشتر

 .زیاد است انکارگر پرداختی به

ز نی هابلوکو تولید  شودمیبخار انجام  با هابلوک آوریعمل

نیاز به زمان کمتری دارد، از این رو آب کمتری نیز استفاده 

 .شودمی جوییصرفهو همچنین در مصرف برق نیز  شودمی

 استفاده( خرابی و ج

در محل ساخت و ساز  آجرهادرصد  ۱۲تا  ۱۰میانگین  طوربه

نیست.  ریپذامکاندرصد از آن  ۱۰۰، بنابراین استفاده شکنندمی

 ، میزانآجرحتی در بعضی از نقاط، با توجه به کیفیت پایین 

 .رسدیمهم درصد  ۳۳ضایعات به 

درصد قابل استفاده  ۱۰۰ باًیتقرخرابی و ضایعات آن ناچیز و 

 است.

 چ( انبار کردن



 

 

جود و آجربرای اینکه کار دچار وقفه نشود، باید همیشه در کارگاه 

در کارگاه فضای زیادی را اشغال  آجرداشته باشد. انبار کردن 

 .کندمی

قرار در هر زمان و در هر فصل در دسترس  هوادار هایبلوک

 نیاز است. یسازرهیذخهیچ به  ، بنابرایندارند

 هانهیهز. ۹

 ایسازه هایهزینه( الف

 درصد ۷و سیمان تا  درصد ۱۵در فوالد تا  جوییصرفه .نیست پذیرامکان آجردر استفاده از  ایهزینهچنین کاهش 

به دلیل وزن کم خود وزن سازه را نیز  هوادار بتنی هایبلوک

 .یابدمیو در نتیجه مصرف فوالد نیز کاهش  دهندمیکاهش 

 .شودمیکمتر ساخت و ساز  هایهزینهاز این رو 

 محیطیزیست. اثرات ۱۰

 الف( مصرف خاک

 هایبلوکصفر. مواد خام اولیه ساخت به میزان مصرف خاک  .کندمیکیلوگرم از خاک حاصلخیز را مصرف  ۳.۲رسی،  آجریک 

که در غیر این صورت مشکل دفن  خاکستر است هوادار بتنی

 خواهد داشت.زباله 

 ب( محصوالت سبز

 قرمز یک محصول سبز نیست. آجر

 سبز است. زیستمحیط نابودکننده

اما مصرف  قرار داردقرمز از رس ساخته شده که در دسترس  آجر

 .دهدمیرا کاهش  حاصلخیزخاک آن 

ه که ب اندشدهاز مواد غیر سمی ساخته  هوادار بتنی هایبلوک

ضایعات  هاآن. استفاده از رسانندنمیآسیب  زیستمحیط

و همچنین باعث کاهش انتشار  دهدمیصنعتی را کاهش 

 .شودمی ایگلخانهگازهای 

 هوادار بتنی هایبلوکدر طول فرایند تولید، پسماندهای 

. این ضایعات ناشی از فرایند شودمیبازیافت و دوباره استفاده 

 برش هستند.

 صول سبز هستند.یک مح هوادار بتنی هایبلوکاز این رو 

 ( مقاومت در برابر زلزلهپ

مقاومت متوسطی دارند،  لرزهزمینقرمز در برابر نیروهای  آجرهای

 است. هوادار بتنیاز بلوک  تربیش آجر چگالیزیرا 

 هایبلوکنیروهای زلزله متناسب با وزن ساختمان هستند. 

، بنابراین ایمنی در دهدمیوزن سازه را کاهش  هوادار بتنی

 .یابدمیبرابر زلزله افزایش 

 ویژه توضیحات

مداوم برای ساخت و ساز استفاده شود، زمانی خواهد  طوربهقرمز از خاک طبیعی ساخته شده است. اگر این خاک طبیعی  آجر

فاده از . استشوندمیبرای ساخت دیوار استفاده  بتنی هایبلوک. به این دلیل شوندمیآمد که منابع طبیعی بسیار کمیاب 

و فراهم  در انرژی جوییصرفهموجب بلکه ؛ کنندمیرا حفظ  زیستمحیط تنهانهبسیار سودمند است، زیرا  هوادار بتنی هایبلوک

 .شوندمیآوردن زندگی ایمن 

 مترجم: انسیه صالحی
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