
 

 

 بسمه تعالی

 

 کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

ساختمانیبلوک های  7782و  7121موضوع: الزام رعایت مفاد استاندارد ملی ایران به شماره   

 

 اهم الزامات 
"بلوك هاي سفالی ديواري باربر و غيرباربر   با سوراخهاي قائم "  

"غيرباربرسبک  سيمانیبلوك هاي "  

 

 هدف و دامنه كاربرد  

هدف تعيين خصوصيات و الزامات عملكردي براي بلوك هاي سفالی ديواري با  

سوراخهاي قائم براي استفاده در ساخت و ساز بنايی است )مانند نماسازي و 

 كاري، سازه هاي بنايی ، شامل زير سازي و جداگر هاي داخلی ساختمان(.اندود 

بلوك هاي سيمانی سبک كه از سيمان پرتلند و در صورت لزوم افزودنی هاي 

مناسب ، آب و سبک دانه هاي پايه معدنی يا تركيبی از سبک دانه هاي معدنی 

رد استفاده قرار در ساخت اعضاي باربر ساختمانی موكه و آلی و يا سنگدانه اي 

 د.نگيرمی 

 

 نكات طاليی:

به بلوک هایی گفته میشود که چگالی آنها  بلوك سبک/ نيمه سبک سيمانی :    

 کیلوگرم بر متر مکعب باشد. 500-1700

سفالی :  سفالی با دو گروه چگالی کمتر از کیلوگرم بر متر   بلوك هاي  بلوک های 

کیلوگرم  1000چگالی زیادتر از  برای استفاده در بنایی محافظت شده و   1000مکعب 

 ت نشده تقسیم می شود.ظبر متر مکعب برای استفاده در بنایی محاف



هنگامی که بلوک های سفالی دیواری با سوراخ های  :تخت بودن سطوح بستر          

ـالت مـورد نظرنـد، تولیدکننده باید حداکثر انحراف از تخت بودن م قائم بـرای اسـتفاده بـا

    بستر را اعالم کند.سطوح 

 3باید  دیواری با سوراخ های قائمبلوک های بنایی سفالی : رواداري تخت بودن       

 5آن که از  درصد ارتفاع در جهت عمود باشد، مشروط بر 3 درصد طول در جهت طولی و

                .میلی متر بیشتر نشود

 

                                          
                                      

                               

پیدایش شـوره زدگی در سـاختمان دلیلی بر خشـد شـدن       شوره زدگی و لک زدگی : 

ناشی از تر شدن متوالی ساختمان و یا به دلیل محافظت ناکافی     ، بنایی تر است و ممکن است   

ــاختمان    ــد که اجازه تراو  آ  را به داخل قســمت های س و جزئیات طراحی نا مناســب باش

مجاور ممکن اســـت در مقدار لد  بتن عالوه ، مواد محلول از مالت یا  تکمیل شـــده بدهد. به

                                        .زدگی یا شوره زدگی مشاهده شده در عمل مشارکت داشته باشد

سفالی نما : راهنماي عمومی در مورد ظا ستفاده ای که از    هري بلوك هاي  بنا بر ا

صیات ذاتی آنها مانند      بلوک های  شود خصو سیب در    ترک های عمیق و وسفالی می  سیع ، آ

       .، باید توجه ویژه ای شود یلبه ها و کنج ها، سنگ ریزه ها و به ذرات منسبط شونده آهک

 مقاومت فشاري 
مگاپاسگال است. 10تا  5/2بین سیمانی مقاومت فشاری بلوک های سبد   

میلی متر و برای   ±3حداکثر مجاز رواداری بلوک های سیمانی سبد برای طول و عرض

میلی متر  ±4ارتفاع   

:  راهنما      
   ارتفاع  - 3   عرض  - 2   طول  - 1
   کله  6   راسته  - 5   بستر  - 4



 

 

 

 ويژگی ظاهري 
گونه نقصی که باعث ضعف بلوک در هربدون  نیزباید سالم، بدون شکستگی و ها  تمام بلوک  

استفاده بازرسی شده و از  هنگامدر ها  بلوک  دباید یکای رو، نازای ، باشند. کار می شود

            شود.   یمعیو  خوددارهای  بلوک  بکارگیری

متری ،ترک و بیرون  6که در نما مورد استفاده قرار می گیرد، نباید از فاصله یی ها بلوک   

.پریدگی و یا هرگونه نقصی مشاهده شود  

مشخصات زیر باید به طور واضح بر روی یکی از موارد شامل بلوک ها،  :نشانه گذاري 

 بسته بندی ،بارنامه یا هر گونه 

نشانه گذاری سیمانی با مشخصات زیر _ بلوک های سفالی ارائه شده باید برای  گواهینامه

 شود:

              درج عالمت استاندارد 

 دیا سایر مشخصات تولیدکننده بلوک سیمانی سب  ینام تجار  

 یرده چگال  

  رده مقاومت فشار     

 ابعاد اسمی  

 تاریخ تولید 

الزم است که رده احتمالی شرایط رویارویی که بلوک ها قرار است با آن مواجه شوند شامل 

 محافظت در برابر رطوبت،حریق، یخ زدگی تعیین شود
   


