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بلوک و پنل های فوق سبکAAC
طرح تولید آجر بلوکه و قطعات پیش ساخته ماسه آهکی )(AAC
بتن هوادار اتوکال (بتن گازی) که در دنیا به اختصار  )Autoclaved Aerated Concrete( AACنامیده می
شود ،نوع خاصی بتن سبک متخلل با همان بتن گازی سبک می باشد .این نوع بتن در سال  192۴میالدی توسط
آرشیتکت سوئدی بنام دکتر یوهان ر کسل اریکسون اختراع و به جامعه مهندسین معرفی گردید .این بتن هم اکنون
در اروپا وآمریکا به نامهای تجاری YTONG ، HEBEL ,یا  Siporexارائه میشود .در سال  19۴۳آلمانیها
نیز از این تکنولوژی استفاده کرده و  AACرا تحت نام های تجاری مختلف تولید کردند .همگام با سوئد و آلمان،
انگلستان نیز خاکستر را جایگزین سیلیس کرده و مدت زیادی است که بلوک  AACتولید شده را در صنعت
ساختمان استفاده می کنند .در حال حاضر ،با تغییرات کوچک در فرموالسیون و فرایند مربوط به  AACتغییرات
چشمگیری در ساختار آن فراهم آمده و این تغییرات موجب تقویت ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی  AACشده است.
در سال های اخیر بیش از  ۴۵0تولید کننده در  ۴1کشور جهان  AACرا تولید و به بازار عرضه میکنند.
در حال حاضر بتن سبک  AACعمدتا از مواد با پایه سیلیس ،سیمان ،گچ و آهک ساخته می شود .این محصول
شامل دو فرآیند اصلی ایجاد تخلخل در دوغاب مخلوط سیمان ،آهک و پودر سیلیس و عمل آوری بتن حاصله توسط
اتوکالو می باشد .مواد چسباننده که عمدتا سیمان ،گچ و آهک می باشند در فرآیند اتوکالو با مصالح سیلیسی
واکنش نشان داده و سیلیکات کلسیم هیدراته تولید می نمایند .ساختار متخلخل  AACکه به علت واکنش آهک
آزاد حاصل از ترکیبات و سیمان ،آهک ،گچ و پودر آلومینیوم به وجود می آید ضمن سبک بودن ،عایق صوتی
حرارتی بسیار خوبی بوده و هم چنین از مقاومت باالیی نیز برخوردار میباشد.
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شرح فرآیند
بتن گازی یا بتن سبک هوادار اتوکالو شده و یا  AACمحصولی است که از مخلوط شدن مقادیر متناسب ماسه
سیلیسی ،آهک اکتیو ،سیمان ،گچ و پودر آلومینیوم ساخته شده است .پودر سیلیس با خلوص حداقل  %7۵و یا
بیشتر با اندازه ذرات در حد میلیمتر وارد دستگاه بال میل تر 1می شود و تا حد  10میکرون آسیاب می شود.
سنگ آهک اکتیو با اندازه ی دانه بندی زیر  2سانتی متر وارد دستگاه بال میل خشک2و یا دستگاه آسیاب چکشی
شده و با اندازه ذرات  100مش آسیاب و در سیلو مربوطه انبار می شود.

Dry Ball Mill

سیمان و گچ نیز به صورت آماده در سیلوهای مربوطه انبار می شوند .پودر سیلیس به همراه آب از بال میل وارد
میکسرهای استوانه ای شکل شده و به همراه آن میزان متناسبی سیمان ،گچ و آهک اکتیو به همراه پودر آلومینیوم
نیز به میکسر اضافه می گردد .این مخلوط به مدت الزم در میکسر مخلوط می شوند و واکنش تولید کلسیم
سیلیکوهیدرات آغاز می گردد.
پس از آن مخلوط برای ادامه واکنش به قالب های چرخدار متحرک مکعب شکلی با ظرفیت حدود  ۳متر مکعب
(بسته به ظرفیت تولید کارخانه) منتقل می شود.

Wet Ball mill
Dry Ball mill
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قالب ها با حرکت بر روی ریل به گرمخانه منتقل می شود و ادامه واکنش در گرمخانه به مدت چند ساعت ادامه
مییابد .در حین واکنش گاز هیدروژن تولید گردیده که باعث متخلخل و حجیم شدن مخلوط می گردد .پس از پایان
واکنش به دلیل تولید مقدار محاسبه شده گاز هیدروژن ،مخلوط دچار اضافه حجم شده و به جرم حجمی  ۴۵0الی
 6۵0کیلو گرم بر متر مکعب (بسته به نوع محصول تولیدی ) می رسد .این مخلوط شکل پذیری خود را حفظ می
نماید ولی هنوز دارای استحکام کافی نمی باشد.
در این حالت محصول مکعبی شکل که معموال ابعادی حدود  100×80×۴00سانتی متر (بسته به ظرفیت کارخانه
می تواند متغیر باشد) را دارد به واحد برش کاری منتقل می شود.
در این واحد مکعب محصول به طور کامل سخت نشده به راحتی به ابعاد و اندازه های دلخواه برش خورده و پس از
آن وارد دستگاه اتوکالو می شود.

Cutting System
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در دستگاه اتوکالو بلوک ها به مدت  10الی  12ساعت تحت فشار  10بار با بخار  200درجه پخته شده و به
استحکام نهایی خود می رسند .پس از خروج از اتوکالو و کاهش دما ،مراحل بسته بندی و پالت گذاری انجام
میپذیرد.

قطعات  AACقبل از ورود به اتوکالو

قطعات  AACپس از خروج از اتوکالو
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میزان مصرف مواد اولیه در فرآیند  AACبه شرح ذیل میباشد.
میزان مواد اولیه مصرفی برای تولید بلوک سبک AAC
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AAC Plant output
)Raw material (input/day
ماسه سیلیسی
)Sand (1000 kg/day
سیمان
)Cement (1000 kg/day
آهک
)Lime (1000 kg/day
گچ
)Anhydrite (1000 kg/day
پودر آلومینیوم
)Aluminum (powder, kg/day

مزایای بلوک های فوق سبک AAC
مزایای فنی
با توجه به این که بتن گازی دارای وزن کم و مقاومت مناسب غیر سازه ای می باشد ،از عمده ترین کاربردهای آن
می توان به بلوک های سبک ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جداکننده و هم چنین قطعات مسلح بتن گازی برای
کاربردهای باربر مانند پانل های پرکننده سقف و دیوار غیر باربر اشاره نمود .از دیگر مزایای بلوک های ساخته شده با
این بتن می توان به مقاومت مناسب آن در مقابل آتش ،عدم تولید گازهای سمی از بلوک در هنگام اشتعال ،عملکرد
حرارتی مطلوب ،عدم نیاز به عایق های حرارتی مجزا ،کاهش انتقال صوت ،افزایش سرعت ساخت و کاهش در مصرف
مصالح مورد نیاز برای نما و هم چنین کاهش در وزن ساختمان را نام برد.
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مزایای اجرایی
با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب بلوک و پنل های دیواری  AACدر همه ضخامتها ،سرعت اجرا نسبت به سایر
مصالح به  ۳برابر بالغ میگردد.
مزایای اقتصادی
پروژههای ساختمانی با استفاده از بلوکهای  AACبا در نظر گرفتن سرعت اجرا ،به دستمزد کمتری احتیاج و هم چنین
استفاده از  AACبه سبب مصرف مالت کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارها که موجب کاهش
ابعاد سازه میشود ،صرفه جویی قابل مالحظهای را در هزینه مصالح مصرفی موجب میگردد.
همچنین این مصالح با وجود تخلخلهایی از حبابهای ریز شرایط مناسبی به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی ساختمان
خواهد داشت ،به عبارت دیگر میتواند عایق صوت و حرارت بسیار ایده الی باشد.به عالوه در مقایسه میان مصالح سنتی و
 ،AACاثر موارد زیر نیز قابل توجه میباشد:
سرعت زیاد دیوارچینی با  ، AACسرعت زیاد کارهای تاسیساتی ،کاهش مصالح ساختمانی مصرفی به هنگام محاسبه و
صرفهجویی قابل مالحظه در سازههای فلزی و بتنی ،سازگاری با محیط زیست ،مقاوم در برابر بارهای ناشی از باد و طوفانهای
شدید و زلزله. ،هم چنین استفاده از  AACموجب صرفه جویی چشمگیری در انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان بعد
ال
از احداث میشود .همچنین ضایعات کالً به عنوان پوکه پرکننده مورد استفاده قرار میگیرد در حالیکه ضایعات زیاد آجر عم ً
بال استفاده میماند.
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دستورالعملها


بتن هوادار اتوکالوشده ) (AACهمگونی کامل با انواع مالت (ماسه ،سیمان ،گچ ،خاک) را دارد.



مالت مصرفی از آب کافی برخوردار باشد.



پس از اجرای کامل دیوارها جهت اجرای صحیح گچ ،باید سطح دیوارها آب پاشی شود و فاصله بین مرطوب کردن
دیوارها و انجام عملیات مورد نظر بیشتر از یک ساعت باشد.



بدلیل خواص مکانیکی و ترموفیزیکی متفاوت مصالح ساختمانی از به کار بردن همزمان بلوک  AACبا سایر مصالح
ساختمانی مانند آجر ،بلوک سفالی ،بلوک سیمانی در دیوارها خوداری شود.



جهت برش قطعات می توان از وسایلی مانند تیشه و اره چوب بری ،شیارزن استفاده نمود.



به منظور نصب وسایل بر روی دیوار (قاب عکس ،تابلو) میتوان از پیچ و رول پالک استفاده نمود.



به منظور نصب تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی به راحتی توسط یک دستگاه برش (فرز) میتوان مسیر عبور را در
داخل بلوک ها تعبیه نمود.

مقاومت حرارتی عالی  AACنقشی بزرگ را برای حفاظت محیط توسط کاهش ظرفیت نیاز به هوای گرم و یا خنک در
ساختمان ها برعهده دارد..
بر خالف دیگر مواد ساختمانی AAC ،میتواند نیاز به استفاده از عوامل ایزوالسیون در ساختمان را که باعث افزایش تاثیر بر
محیط و قیمت محصول میشود را کاهش دهد.
کارکردن با بتن سبک بسیار آسان است مثالً به راحتی میتوان آن را اره نموده و یا میخ در آن کوبید و یا مکان پریز یا کانال
عبور سیم برق و لوله در آن بوجود آورد .عالوه بر این بتن سبک در مقابل آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سالمت محیط
زیست را دارا میباشد .کارکردن با این نوع بتن های سبک نیاز به تخصص خاصی ندارد .با توجه به ابعاد و سهولت کار ،سرعت
اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا  2الی  ۳برابر افزایش مییابد.
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مالت مورد نیاز
مالت ماسه و سیمان
با توجه به اینکه بلوک های  AACاز نوع بتن سبک میباشد و همگونی کاملی با مالت ماسه و سیمان دارد میتوان نسبت
ترکیب را  ۵یا  6به یک تبدیل و در مصرف سیمان صرفه جویی بیشتری نمود .در مواردی که عایق بندی های مورد اجرا با آب
و رطوبت سر و کاری نداشته باشد مثل دیوار اتاق خواب میتوان از مالت گچ و خاک به لحاظ صرفه جویی اقتصادی نیز
استفاده نمود.
چسب بلوک
چسب مخصوص بلوک هوادار اتوکالو شده باعث افزایش سرعت اجرا و کاهش پل حرارتی مالت ماسه و سیمان می گردد.
جذب آب
با توجه به متخلخل بودن بلوک های  ، AACنم و رطوبت توسط این بلوک ها منتقل نمیشود .در حالی که این بلوک ها نم و
رطوبت را منتقل نمیکنند ولی در سطح بلوک ،آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب میکنند.اجرای تاسیسات و
نماسازی (اعم از لوله ،کابینت ،سنگ ،سرامیک) به راحتی بر روی اینگونه بتن قابل اجرا میباشد .از سال  1980توسعهای
جهانی در مصرف  AACو احداث کارخانجات جدید در آمریکا ،اروپای شرقی ،چین ،بحرین ،روسیه ،هند و استرالیا به وجود
آمد .این محصول بطور روزافزونی توسط تولید کنندگان ،معماران و سازندگان خانه استفاده میشود.

شرکت طراحی مهندسی  Blitzcoآلمان طراح و سازنده پیشرفته ترین تجهیزات مدرن صنایع معدنی در اروپا میباشد.
پارس دولومیت نماینده رسمی  Blitzcoدر خاورمیانه میباشد.

www.blitzco.de
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