
 

 

 بلوک بتنی با لساخت دیوارهای حائ

 کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. مزایا و، مصالح، ساخت مراحل ،بلوک بتنیبا  حائلدیوارهای  در مورد در این مقاله

گوناگون  هایپروژه. این سازه در شودمیساخته  ریزخاکحجمی از خاک یا  و مهار داشتننگه منظوربهمعموالً  حائلدیوار 

 .شودمیاهداف مختلفی ساخته  بامهندسی 

دیوار  و گابیون حائل، دیوار سگمنتی حائلبتن مسلح، دیوار  حائلاز: دیوار  اندعبارتوجود دارند که  حائلانواع مختلف دیوار 

 بلوک بتنی.با  حائل

 
 (SEXTON ،2017بلوک بتنی ) حائل. دیوار 1شکل 

 
 (GADANG ،2017بلوک بتنی ) حائل: دیوار 2شکل 

 بلوک بتنی حائلدیوار فواید 

 ریزخاک حفظ 

  ریزخاکزمین یا شیب حذف 



 

 

 کنترل فرسایش 

 ساخت آسان 

 بودن صرفهبهمقرون 

 دیگر انواع دیوارهای حائل دوام بیشتر در مقایسه با 

 بلوک بتنی حائل راحل ساخت دیوارم

 هپایون، ساخت خاک فونداسی سازیآماده، برداریخاکاز  اندعبارتکه  استبلوک بتنی شامل چند مرحله  حائلساخت دیوار 

مختصر در ادامه شرح  صورتبه. این مراحل دوغاب ریزی و نصب سیستم زهکشیبتنی،  هایبلوک جای گذاری، حائلدیوار 

 :اندشدهداده

 بلوک بتنی حائلبرای دیوارهای  برداریخاک

ه رسیم، ادامب نخوردهدستخاک  بهتا جایی که  برداریخاک بدین منظور استفاده کرد.یا ابزارهای مناسبی باید  هاماشیناز 

 .یابدمی

 باید دقت زیادی کرد. اضافی برداریخاکجلوگیری از  منظوربهانجام شود.  حائلطراحی دیوار  هاینقشه طبقکار باید این 

امات و اقد شدهمشخصقرار دارند، پروژه  محلدر نزدیکی  که تأسیساتیو  هاسازهموقعیت  به یاد داشته باشید که الزم است

 انجام شود. برداریخاکناشی از  هایآسیبجلوگیری از  منظوربهضروری 

 
 حائلبرای ساخت دیوار  و شیب بندی برداریخاک. 3شکل 

 بلوک بتنی حائلیوارهای خاک فونداسیون برای د سازیآماده

 95تا % حداقلشود. این خاک باید  برداریخاکبلوک بتنی  حائلطراحی دیوار  هاینقشهباید مطابق با خاک فونداسیون 

 متراکم شود. ،پروکتورآزمایش تراکم 

 در. شوندمیارضا طراحی  الزاماتمهندس سایت باید خاک فونداسیون را بررسی کرده و آن را آزمایش کند تا مطمئن شود 

 طراحی را ارضا نکند، باید با مصالح قابل قبولی جایگزین شود. الزاماتفونداسیون خاک  صورتی که



 

 

 
 . تراکم خاک فونداسیون4شکل 

 بلوک بتنی حائلدیوار  پایهساخت 

مصالح  دشومیانجام شود. پیشنهاد  شدهارائه هاینقشهق با دیوار نیز باید مطاب ساخت پایه ،حائلدیوار  هایبخشیگر دمشابه 

 .شودمی فونداسیون اجراه روی حلده شوند. این مرنفوذپذیری کم بدین منظور استفا با ایهدان

 مترمیلی 13 متشکل از سطح فوقانی که شودمیتوصیه  استاندارد متراکم شوند. ش پروکتورآزمای 95مصالح کف باید تا %

 باشد.شده  بندیدانهخوب  یماسه

 
 (KOWALSKI ،2008) تراز کردن. 5شکل 

 100ضخامت  ،متر 1.2کمتر از  هایارتفاع. برای مثال، برای شودمیتعیین  حائلارتفاع دیوار  بر اساس این الیهضخامت 

 در نظر گرفت. توانمیرا  مترمیلی 150ضخامت  ،متر 1.2بیشتر از  هایارتفاعو برای  مترمیلی

 
 (KOWALSKI ،2008) متراکم کردن. 6شکل 



 

 

 بتنی هایبلوک قرار دادن

 صورتهب هابلوککه این  الزم است در جای خود قرار گیرند. شدهطراحی آنچهمناسبی مطابق با  صورتبهباید بتنی  هایبلوک

 دمطمئن شباید در هردو جهت افقی و قائم بکار برده شود.  و تمامی سطوح بلوک رویباید  نیز مالتعمودی قرار داده شوند. 

 ف دارد.اتصال مناسبی با کدیوار  ردیفاولین  که

 صورتبه درز راباید دیده شوند،  درزهااین  که در صورتیباشد.  مترمیلی 10نباید کمتر از  مالتافقی و قائم  درزهای ضخامت

 دچار نقص خواهد شد. شدهپرداختهصورت سطح  غیر ایندر  ساختمقعر 

استفاده  مایع یکنندهغلیظ  عالوهبهماسه  5سیمان به  1 ماسه یا 6آهک به  1سیمان یا  1مالت با نسبت که از  شودمیتوصیه 

ز مناسب تمی هایروشاز ابزار و  با استفاده هاحفرهباید د، با میلگردهای فوالدی تقویت شو حائلکه دیوار  در صورتیشود. 

 د.نشو

حذف  بلوک مراحل قرار دادنفرآیند ساخت و یا بعد از تکمیل باید یا در حین  دشومیاطراف مالیده که به این، مالتی  عالوه بر

 در نظر گرفته شوند. مترمیلی 1200پیشنهادی  یهفاصلی خروج آب نیز در هاحفره که شوند. الزم است

 
 بلوک بتنی حائلدر دیوار  آرماتور. قرارگیری 7شکل 

 
 بلوک بتنیآرماتورهای افقی و قائم در دیوار  قرارگیری .8شکل 



 

 

 
 بلوک بتنی حائل. جزئیات دیوار 9شکل 

 بلوک بتنی حائلریزی دیوار  گروت

 :شودمیزیر انجام  صورتبهریزی  گروتفرآیند 

 بپوشانید.را تمیز  خارجی یهاحفره 

 ایجاد  چسبندگیتا بیشترین مقدار  اندشدهپر را بریزید و مطمئن شوید که تمام فضاها به مقدار کافی با مالت مالت

 .شود

  شوند. حذففضاهای خالی گروت را باید متراکم کرد تا 

 بلوک بتنی حائلبازرسی ساخت دیوار 

 است، انجام شود: شدهدادهکه در زیر توضیح  به صورتیالزم است بازرسی در مراحل ساخت 

  ریزیبتنو قبل از  فونداسیون و قرارگیری آرماتورها برداریخاکبازرسی بعد از تکمیل 

 میلگردهای فوالدیار دادن قر وبتنی  هایبلوک چیدن، بعد از قبل از گیرش مالت 

  ریزیخاکقبل از 

 اتمام کار، بعد از در نهایت 

 ترجم: علی برزگرم

 :منبع

https://theconstructor.org/structures/concrete-block-retaining-wall-construction/18885/ 

https://theconstructor.org/structures/concrete-block-retaining-wall-construction/18885/

