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انواع ديوار ها
ديوار ها يكي از متداول ترين عناصر قائم در ساختمانهاي گوناگون هستند .مطابق تعريف ،اعضاي سااز اي قاائم باا بعادي
بزرگتر از  3برابر ضخامت ،ديوار نام دارند.
ديوار ها بر اساس ويژگيها و كاربرد خود ،انواع گوناگوني دارند؛ بر اين اساس ،بلوك هاي ساختماني نيز به عنوان واحد بنّائي،
انواع گوناگوني خواهند داشت .متداولترين انواع ديوار به شرح زير است:
الف -ديوار باربر بنّائي :ديواري است كه براي حمل بار قائم ،عالو بر وزن خود ،طرح ميشود .اين ديوار اغلب با بلوك توپر ياا
بلوك توخالي پر شد با بتن و يا به صورت پانل پيش ساخته بتني اجرا ميگردد .همچنين در صورت لزوم آرمااتور هااي قاائم و
افقي در بدنه ديوار توزيع ميشوند .براي ديوار هاي با سطح بزرگ و يا تحت بارهاي لرز اي از كالفهاي قائم و افقي نيز اساتااد
ميشود.
ب -ديوار برشي مسلح :ديواري است كه نيروهاي افقي وارد در صاحه ديوار -نظير نيرو هاي جانبي ناشي از زماين لارز  -را
تحمل ميكند .اين ديوار ها به صورت قاب بند پيش ساخته يا بلوك مسلح يا كالفبندي شد اجرا ميشوند .پائين باودن مادول
كشسان بتن و بلوك هاي دانه سبك ليكا ،سبب كم شدن سختي و در نتيجه كاهش نيروي وارد زمين لرز بر ساز ميگردد.
پ-ديوار غير باربر (تيغهاي)
ديوار هاي غيرباربر تنها وزن خود را تحمل مي كنند در ديوار هاي غير باربر داخلي -تيغهها -ويژگي هاي حرارتاي و صاوتي
مصالح اهميت مييابد .به همين دليل ،اغلب كاربرد بلوكهاي توخالي در اين ديوار ها ترجيح داد ميشود .در مناطق لرز خياز،
اتصال اين ديوار ها به ديوار هاي اصلي (باربر) ،بايد مطابق جزئيات خاص آئين نامه  0022باشد.
ت -ديوار غير باربر (خارجي):
اين ديوار غيرباربر است و در طبقات تكيهگا جانبي كاملي ندارد ،اگرچه ممكن است به اجزاي سااز اي مهاار گاردد .دياوار
خارجي اغلب نگه دارند نماي ساختمان نيز مي باشد .با توجه به موقعيت اين ديوار در ساختمان ،هدايت حرارتي و صوتي آن ها
اهميت فراواني دارد .با توجه به چنين ويژگيهائي كاربرد بلوك هاي توخالي در اين ديوار ها متداول است.
ث -ديوار ميان قاب:
در برخي موارد براي بهبود رفتار لرز اي ساز  ،به جاي ديوار هاي مجوف پوشش خارجي ،از ديوار هاي توپر با تكيه گا كامل
در هر طبقه استااد مي شود .اين ديوار كه قاب بند نيز ناميد مي شود ،به خوبي با قاب هااي خمشي ساختمان كار ماي كناد و
سبب جذب انرژي زمين لرز به ميزان زياد مي گردد.
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ج -ديوار دوجدار :
اغلب براي افزايش عايق كاري از ديوارهاي دوجدار استااد ميشود .اين ديوار ها با بستهاي فلزي يا روشهاي ديگر به هم
مهار ميشوند .همچنين فضاي داخلي بين دو ديوار بر حسب ميزان عايق كاري مورد نياز ،ممكن است با مصالح عايق پر شود.

طرح ديوار هاي پيش ساخته و در جا :
كاربرد قطعات بتن مسلح ليكا به دليل وزن كام و سهولت حمل و نقل ،از روش هااي اقتصادي باراي اجاراي دياوار هاااي
پيش ساخته بتني است .طراحي اين قطعات ،مشابه بتن معمولي و با رعايت ويژگي هاي بتن ليكا صورت ميگيرد.
همچنين ميتوان از بتن ليكا براي ساخت ديوار هاي بتني استااد نمود .در يك روش نيمه پيش ساخته از بلوك هااي ليكاا،
به عنوان قالب دائمي استااد ميشود.

ديوارهاي بنّائي با بلوك
اين ديوار ها از متداول ترين اجزاي ساختماني هستند .ويژگيهاي بلوكهاي ليكا ،آن ها را براي احداث انواع ديوار هاي بنّائي
مناسب ساخته است .همچنين وزن كم اين بلوك ها ،يك روش جديد را براي احداث ديوار با بلوك هائي به بزرگي  102در  02در
 11تا  32سانتيمتر ممكن ساخته است .در اين روش به جاي نيروي كارگر ،از يك جرثقيل دستي با ظرفيت كم ( حدود )322 Kg
براي جابه جائ ي بلوك استااد مي شود و كارگران تنها وظياه تنظيم محل بلوك را دارند؛ همچنين ميتوان قطعات ديوار ساخته
شد با بلو ك و مالت را با آرماتور مهار نمود و به صورت آماد براي نصب آن را اجرا نمود.

ديوار چيني با ليکا
فرآورد هاي ليكا به شكل هاي گوناگون؛ نظير بلوك  ،مالت و پانل بتني ،در ساخت انواع ديوار به كار مي روند  .مهم ترين
ويژگي هاي اين فرآورد ها در اين كاربرد ،وزن كم  ،رسانائي حرارتي كم  ،اُفت صوتي مناسب و مقاومت در برابر آتش مي باشد.
همچنين به كارگيري اين فرآورد ها در اشكال مناسب ،سبب سهولت و سرعت در اجراي ديوار مي گردد.

ديوار چيني با بلوك ليکا :
ديوار ها بر اساس ويژگي ها و كاربرد خود ،انواع گوناگوني دارند  ( .انواع ديوارها )
ديوار چيد شد با بلوك ليكا در طبقه ديوارهاي غير باربر قرار مي گيرد .ديوار هاي غير باربر تنها وزن خود را تحمل مي كنند و
در آن ها ويژگي هاي ديگري مِنجمله سبكي و مقاومت حرارتي و صوتي مناسب ،اهميت مي يابد.
ديوار چيد شد با بلوك ليكا به عنوان ديوار عايق همگن حرارتي ،محسوب شد و شرايط آسايش را براي سااكنين در فصاول
گرم و سرد تأمين مي نمايد .مزايا و ويژگي هاي بلوك ليكا در بخش بلوك آورد شد اند.
از ديگر مزاياي ديوارچيد شد با بلوك ليكا مي توان به موارد زير اشار نمود:
افزايش سرعت اجرا ديوارچيني
كاهش پِرت مصالح مصرفي
كاهش وزن بار مرد ساختمان به ميزان  32درصد
كاهش مالت مصرفي
اجراي روكار سريع با حذف مالت گچ و خاك
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روش هاي اجرائي ديوارچيني :
روش ديوارچيني با بلوك ليكا بسيار آسان بود و مانند ديوارچيني با مصالح بنّائي مي باشد  .بر اين اساس تماامي عملياات
بنايي با بلوك ليكا  ،برپايه مشخصات و ضوابط مندرج در نشريه هاي  122و  11دفتر تدوين ضاوابط و معيارهااي فناي ساازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور و نيز استاندارد شمار  02موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت مي گيرد  .ساير آيين
هاي مرتبط با نحو اجراي درست من جمله آيين نامه  0022زلزله ايران نيز بايد رعايت گردند  .الزم به ذكر اسات ايان روش هاا
كاربرد عمومي داشته و تنها مختص ديوار ليكا نمي باشند  .بعضي از اين ضوابط كه كاربرد بيشاتري در اجارا دارناد باه صاورت
خالصه در ذيل آورد شد است :

نحوه بلوك چيني:
جهت استااد از بلوك هاي ليكا ،پس از آماد سازي سطح و تراز كار ،با ريختن يك اليه مالت ماسه و سيمان ( حادود 012
كيلوگرم سيمان در هر متر مكعب مالت ) به ضخامت حداكثر  0/1سانتي متر در روي سطح كار ،اولين رگ بلوك هاا روي ماالت
قرار داد مي شود  ،سپس با مالت ريزي حداكثر به ضخامت  1/1سانتي متر ،اقدام به چيدن رگ هاي بعدي مي گردد.
 -1بلوك ها بايد كامالً تراز چيد شوند ،به طوري كه جدار بلوك ها كامالً قائم بود و درز هاي قائم رج هاي متوالي ،باه طاور
يك رج در ميان ،در مقابل هم قرار گيرند .بلوك نصب شد  ،نبايد پس از گيرش اوليه ماالت ،از جااي خاود حركات داد شاود.
استقرار نهائي بلوك ،بايد در زماني صورت گيرد كه مالت هنوز شُل باشد .
 -0در ساخت ديوار ها سعي شود تا از يك جنس بلوك استااد شود  .استااد از بلوك ليكا به همرا ديگر مصاالح ،سابب
ايجاد ترك هاي نامناسب در گچ و خاك مي شود .در قسمت هائي كه نياز به قطعات كوچك تر مي باشد مانند زير پنجر ها؛ بهتر
است از آجر ليكا استااد شود .استااد از آجر معمولي به دليل تااوت ضرايب انبساط ،باعث ناهماهنگي دياوار شاد و ممكان
است سبب ايجاد ترك گردد.
 -3در صورت نياز به قطعاتي كه داراي انداز طول رندي نمي باشند ،مي توان بلوك ليكا را به راحتي با فرز گرانيت بر و ياا
تيشه تيز ،به انداز قطعه مورد نظر بريد .در اين حالت پِرت مصالح به ميزان زيادي كاهش مي يابد .بايد در نظر داشت كه از خُارد
كردن بلوك با پتك و يا وسايلي كه با برخورد ضربه باعث ايجاد ترك در جان بلوك مي نمايند ،اجتناب ورزيد.
 -4در مورد اجراي تمامي مصالح بنائي ،بهتر است پيش از اجرا ،بلوك ها كمي خيس شوند تا آب ماالت را باه خاود جاذب
نكرد و به اصطالح مالت را نسوزاند .بلوك ها بهتر است پيش از مصرف ،نم پاشي شوند ،اما بلوك ليكا بر خالف بلوك هااي باتن
گازي ،نيازي به غرقاب شدن ندارند.
 -1براي كنترل ابعاد ،گوشه ها و تقاطع ها و به طور كلي اجراي صحيح كار ،توصيه مي شود ،پس از آماد شادن تاراز كاف،
ابتدا رج اول بدون مالت چيد شد و سپس بر اساس الگوي بدست آمد  ،ديوارچيني شروع گاردد .در دياوارچيني باه وسايله
بلوك ليكا ،از چيدن رج اول با آجر به عنوان استاد كار بايد اجتناب ورزيد.
 -0با توجه به اينكه تمامي مصالح بنائي جهت ديوار چيني به تنهائي عايق رطوبتي نمي باشند ،توصايه ماي گاردد از ايان
مصالح بدون اجراي اليه نما جهت اجراي ديوارهاي خارجي استااد نگردد.
 -0چيدن صحيح و ايجاد قال و بست كامل در ديوارها ،موجب جلوگيري از نشست هاي احتمالي در برابر بار هاي نقطاه اي
(متمركز) خواهد شد ،به ويژ در كُنج ها و محل اتصال ديوارهاي متقاطع.
 -0ديوار چيني بايد به صورت يكنواخت در ارتااع صورت گيرد و نبايد اختالف ارتااع ديوار چيني در يك قسمت ساختمان
نسبت به نسبت هاي ديگر از يك متر تجاوز نمايد .در مورد ديوار هاي متقاطع بايد به منظور تأمين قال و بست كامال ،ياك رج
در ميان از قطعات اتصال يا ال بند ،استااد شود.
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نصب تير نعل درگاهي و آستانه
نعل درگا ها بايد بر اساس جزئيات مندرج در نقشه هااي اجرائي و با طول گيرداري كامل ،ساخته شوند .نعال درگاا هاا
مي بايست حداقل به طول  12سانتي متر در روي ديوار هاي طرفين امتداد داشته باشد.
در صورتي كه نعل درگا خاصي از نظر دهانه وجود داشته باشد ،مي بايست طابق محااسبات ،مقطاع الزم از نظار بااربري
(ميزان بار وارد با توجه به دهانه) تعيين و اجرا گردد .در مورد بلوك ليكا امكان استااد از نعل درگا هاي پيش ساخته بتاوني و
يكپارچه شدن ديوار با نعل درگا وجود دارد .

مهار بندي
 -1حداكثر طول آزاد ديوار جدا كنند نبايد از  42برابر ضخامت ديوار و يا  1متر (هركدام كه كمتر باشاد ) تجااوز كناد .در
صورت تجاوز از اين مقدار ،ديوار هاا بايد به وسيله ستونك قائم ) wall postمهار گردند .دو سر اين اجازاي قائم (كاه معماوالً
قوطي  0 0انتخاب مي شوند) بايد به گونه اي مناسب در كف و سقف مهار گردند.
 - 0حداكثر ارتااع مجاز ديوار هااي جداگار ،از تراز كف  3/1متر مي باشاد .در صورت تجاوز از اين حاد ،باياد باا تعبياه
كالف هاي افقي به گونه مناسبي به تقويت ديوار مبادرت نمود.
 – 3جداگار هائي كه در تمام ارتااع طبقه ادامه دارند ،بايد كامالً به زير پوشش سقف مهار شوند ،در اين حالت بهتار اسات
ديوار به وسيله شاخك هاي عمودي گرفته شد مهار گردند .جهت نچسباندن رج آخر بلوك به سقف و اجراي صحيح ديوار ميان
قاب ،بهتر است رج آخر به صورت آجر چين انجام گردد.
 - 4لبه قائم ديوار هااي جداگار ،نبايد آزاد باشند .لبه جداگار بايد به ديوار يا جداگار عمود بر آن يا يك ستونك عمودي،
به نحو مناسب متصل گردد .چنانچه طول ديوار جداگر پشت بند ،كمتر از  1/1متر باشد ،لبه آن مي تواند آزاد باشد.
 -1چارچوب هاا بايد حتي االمكان همزمان با ديوارچيني نصب شاوند و باه هنگاام ريخاتن دوغاااب در پشات پروفيال
چارچوب هاي فلزي ،بايد با قرار دادن وادارهاي چوبي ،آن ها را كامالً مهار نمود تا در اثر فشار دوغااب ريازي ،خام نشاد و در
جهت طولي تاب بر ندارند .با امتداد شاخك از اجزاي قائم قاب هاي درب و پنجر ها و اتصال آن ها به سقف ميتاوان از آن هاا
جهت تقويت ديوار و ايجاد يك ستونك استااد كرد.

اجراي روکار
جهت اجراي روكار ديوارها ،در صورتي كه ديوار ها به طرز مناسبي اجرا و شاقولي شد باشند ،مي توان اليه گاچ و خااك را
حذف نمود و جهت اجراي روكار تنها از يك اليه گچ استااد كرد .در ديوارچيني با ساال به دليال نيااز باه افازايش ضاخامت
ديوار  ،نياز به اجراي اليه گچ و خاك حداقل به ضخامت  0سانتي متر مي باشد .با توجه به ضخامت بلوك هاي ليكاا (  32تاا 31
ميلي متر) چنانچه ياد شد مي توان اليه گچ و خاك را حذف نمود .جهت پيش گياري از ترك خوردن احتمالي ديوار ها در محل
بادبند ها ،بايد از توري مرغي جهت تقويت سطح استااد شود.

مراقبت
پس از اتمام كار روزانه يا وقاه در عمليات بنايي  ،ديوارچيني را از تابش مستقيم نور خورشيد  ،حارارت زيااد  ،وزش بااد و
جلوگيري از يخ زدن هاي احتمالي بايد با پيش بيني پوشينه هاي مراقبتي ،محافظت نمود .عمليات بناايي در دماايي كاه در آن
امكان يخ زدن مالت وجود دارد ،ممنوع مي باشد  .در شرايط متعارف ديوارچيني با مالت ماساه سايمان  ،باياد حاداقل  3روز
مرطوب نگه داشته شود .با توجه شرايط اقليمي طول دور مراقبت از ديوار توسط مجري مي بايست تنظيم گردد ،اما در هر حال
دور نگهداري نبايد كمتر از يك روز باشد.
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مالت
از آنجائي كه بلوك هااي ليكا از نظر مواد متشكله داراي سيمان مي باشند ،در صورت استااد از مالت ماسه و سايمان ،باه
دليل پيوند مستحكمي كه در نتيجه ناوذ ذرات ماالت به حاار هاي بدنه بلوك هاي ليكا باه وجاود مي آيد ،انسجام بيشاتري
نسبت به ساير واحدهاي بنّائي ايجاد شد و تركيب ماالت و بالوك ،يك واحااد ياكپارچه در مقابل بار هاي ثقلاي و جاانبي را
ايجاد مي كند و لذا داراي مقاومت فشاري و خمشي بيشتاري نسبت به سايار واحد هااي بنّائي است ( .ماد همگان در داخال
محدود تنش هاي مجاز)
انتخاب نوع مالت در ديوارچيني  ،نقش بسيارمهمي خواهد داشت .ولي بكار بردن مالت با عيار زياد ،لزوماً نقش كليادي در
افزايش مقاومت ديوارچيني ندارد .مالت استااد شد در ديوار چيني با ليكا به صورت مالت عمومي ماسه سيمان با نسابت 1 : 0
و يا  1 : 1پيشنهاد مي گردد .د ر صورت تمايل به ساختن مالت ليكا و كاهش وزن مالت مي توان از نسبت حجمي  3به ( 0ريز دانه
ليكا به ماسه) استااد كرد.
ضخامت بند هاي افقي و قائم ،نبايد كمتر از  12ميلي متر و بيشتر از  10ميلي متر باشد .بايد بند هاي قائم (هارز ماالت) از
مالت پر شوند .در بلوك چيني ،در مالت ريزي به دو نكته بايد توجه داشت:
الف) مالت به صورت يكنواخت روي همه سطوح مالت خور بلوك نبايستي پخش شود ،زيرا در اين حالت حار هاي بلوك از
مالت پر خواهد شد .اين روش براي ديوار هاي باربر ،كرسي چيني ها و ستون ها ،مورد استااد قرار مي گيرد.
ب ) مالت به صورت يكنواخت روي جدار هاي خارجي و داخلي به صورت دو نوار جدا از هم پخش مي شود .در اين حالت ،به
علت خالي بودن داخل بلوك ها ،ديوار از نظر عايق رطوبتي و حرارتي ،داراي عملكرد بهتري خواهد بود.

اتصال ديوار با ستون
در مواردي كه ديوارچيني در مجاورت ستون هاي فلزي يا بتني قرار گيرد و در اين نقاط درز انقطاع ،پيش بيني نشد باشد،
بايد نحو اتصال ستون به ديوار ،مطابق نقشه هاي اجرائي باشد ،در صورتي كه اين جزئيات در نقشه نيامد باشد ،بايد باه شارح
زير عمل شود:
الف  -اتصال ديوار با ستون فلزي :
در هر متر ارتااع ،يك قطعه ميلگرد  0جوش شد بين دوستون فلزي بايد در داخل مالت ديوار چيني قرار گيرد .در فاصله
ايجاد شد بين ديوار و ستون ،بهتر است يك اليه پلي استايرن به ضخامت  0سانتي متر قرار داد شود.
ب  -اتصال ديوار با ستون بتني :
در هر متر ارتااع 0 ،عدد شاخك  Uشكل به ابعاد  012 012 02ميليمتر ،از ميلگرد به قطر  12ميلي متر ،به صاحه اي باه
ابعاد  122 122 0ميلي متر جوش داد مي شود ،اين صاحات با شاخك هاي مناسب ،هنگام بتن ريزي در داخل ستون بنادي،
تعبيه مي شوند .شاخك هاي  Uشكل در داخل رج بين بلوك ها و درون مالت ،قرارداد خواهد شد.

نصب خروجي ها و تأسيسات
سوراخ ها و محل هاي باز براي كارگذاري چارچوب ها ،در و پنجر ها ،مجراهاي تهويه ،عبور لوله ها و كابال هااي توكاار و
نظاير آن ،بايد پيشاپيش بر اساس نقشه هااي اجرائي كامالً مشخص و هنگام ديوار چيني ،تعبيه گردناد تاا نياازي باه كنادن و
تخريب ديوار ها به منظور تأمين فضا هاي باز وجود نداشته باشد .در مواردي كه نياز به اين عمل باشد ،بايد از ضربه زدن به ديوار
اجتناب شد و عمليات با دقت و با وسايل مرتبط انجام گردد.
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