
 

               
                      

                    
 

 

 مقایسه مالت ماسه بنایی و چسب بلوک

 

 :مالت ماسه تنایی -1
     وـی هالت ضخاهت هشتغ هتش100 یاصا تِ تٌایی  هاػِ هالت تا  ػاًتیوتش60*25*10 اتؼاد تا ػثه تلَن دیَاسچیٌی        ّضیٌِ

 : اػت ؿذُ گشفتِ ًظش دس CM3.5        هیاًگیي  

 هتشهىؼة1.5 دیَاسچیٌی هتشهشتغ100 یاصا تِ هصشفی هاػِ همذاس 

 پاوت 9 ػیواى همذاس 

 لیتش 300 آب همذاس 

 هاّش ًیشٍی احتؼاب تذٍى تٌایی هاػِ هالت تا دیَاسچیٌی هتشهشتغ100 یاجشا ٍ طثمات دس حول یتشا الصم واسگش ػاػت ًفش 

 ( یواس سٍص دٍ دس ًیشٍ ًفش 2) ػاػت ًفش 32( تٌا)

 سیال000/150 ییتٌا هاػِ هىؼة هتش ّش لیوت  

 سیال000/75ػیواى   پاوت ّش لیوت  

 سیال000/60ًیشٍ   ػاػت ًفش ّش دػتوضد  

(1/5 * 150/000) + (9 * 75/000) + (32 * 60/000) = 2/820/000 

 

 :چسة تلوک -2

  :دیَاسچیٌی هشتغ هتش100یاصا تِ ًاصن الیِ چؼة تلَن تا ػاًتیوتش 60*25*10 اتؼاد تا ػثه تلَن دیَاسچیٌی        ّضیٌِ

 ویلَگشم200 هصشفی  تلَنچؼة همذاس  

 لیتش60هصشفی  آب همذاس  

 (تٌا)تا چؼة تلَن تذٍى احتؼاب ًیشٍی هاّش   هتشهشتغ دیَاسچیٌی100 یاجشا ٍ طثمات دس حول یتشا الصم واسگش ػاػت ًفش 

 (یه ًفش ًیشٍ دس دٍس سٍص واسی) ًفش ػاػت 16

 سیال500/8 تلَن  ویلَگشم چؼةّش لیوت  

 ٌِسیال000/60 ًیشٍ ػاػت ًفش ّش ّضی  

(200 * 8/500) + (16 * 60/000) = 2/660/000 
 

 تا دیَاسچیٌی ضوي دس اػت ًـذُ گشفتِ ًظش دس هصشفی آب  ٍ ّوچٌیي ّضیٌِؿذُ گشفتِ ًظش دس حذالل ػیواى ، ٍ تٌایی هاػِ لیوت

تا توجه ته کمثود و وضع تحرانی آب در ) داسد اجشا اص تؼذ دیَاس هجذد آتگیشی  ٍاجشا اص لثل تلَن خیؼاًذى تًِیاص  ییتٌا هاػِ هالت

 وِ تاػث هی گشدد هصشف (تمامی نقاط کشور حتی شهرهای شمالی این یکی دیگر از نکات منفی استفاده از مالت ماسه تنایی می تاشد

 هصشف آب ووتش ٍ ًیاص تِ خیؼاًذى تلَن ٍ آتگیشی تؼذ اص اجشا تلَن چؼة تا دیَاسچیٌی سٍؽ دس صیاد ؿَد ، ٍلی آب صیاد ٍ صهاى اجشا 

 .ًذاسد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 ( وشدى پخؾ )وـیذى یتشا هاّش ًیشٍی تِ ًیاصی چؼة تَدى ًاصن الیِ ٍ تَدى سٍاى دلیل تِ تلَن چؼة اص اػتفادُ صَست دس

 .ًیؼت تلَن ػطح دس هالت

 تا تَجِ تِ ٍصى پاییي چؼة تلَن ًؼثت تِ هالت هاػِ تٌایی ٍصى هشدُ ػاختواى واّؾ چـوگیش پیذا هیىٌذ. 

  تاػث واّؾ ّضیٌِ ّای تاستشی تا هحل پشٍطُ ًؼثت تِ ّضیٌِ ّای هالت هاػِ تٌایی  (اص لحاظ ٍصًی)تا تَجِ تِ هصشف پاییي

 . هی گشدد

وِ  ( ویلَیی ػیواى50 پاوت 9+  ویلَگشم هاػِ 500/1تمشیثا ) هتش هشتغ 100تطَس هثال طثك هثال تاال هالت هاػِ تٌایی دس }

 ویلَگشم هی تاؿذ وِ هتَجِ 200 هتش هشتغ تشاتش تا 100 ویلَگشم هی ؿَد ٍ چؼة تلَن هَسد ًیاص دس 950/1تمشیثا تشاتش تا 

 {. هتشهشتغ دیَاسچیٌی هیـَین وِ همذاس صیادی هی تاؿذ100 ویلَگشهی دس 750/1اختالف 

  تا تَجِ تِ هیضاى هصشف ون چؼة تلَن ًؼثت تِ هالت هاػِ تٌایی دس هتش هشتغ ، تاػث هی گشدد واسگشاى ایي هحصَل سا

 .ساحتتش دس پشٍطُ ّای طثماتی جاتجا ٍ تِ هحل اجشا هٌتمل وٌٌذ

  ، تا تَجِ تِ ؿىل ظاّشی تلَوْای ّثلىغAAC ِػیپَسوغ ؛ دس صَست اػتفادُ اص چؼة تلَن دس دیَاسچیٌی تا تَجِ تا الی ، 

 هیلیوتشی تیي تلَوْا ، دیَاس چیذُ ؿذُ تؼیاس صاف ٍ یىذػت ٍ تشاص هی تاؿذ وِ ایي هضیت تاػث واّؾ ّضیٌِ 1اػتفادُ ؿذُ 

 .ّای گچىاسی داخلی ٍ ّش ًَع پشداخت دیگش دس ػطح داخلی ٍ خاسجی دیَاس هیگشدد

 

 عایق حرارتی و ترودتیتلوک هثلکس 

ػایك حشاستی خَتی تِ  ، تلَن ّثلىغ تِ خاطش ػاختاس ػلَلی خَد وِ ؿاهل همادیش صیادی اص حثاتْای سیض هحثَع ؿذُ اػت      

 تِ ٍیظُ دس ًماطی وِ   ػثة واّؾ هیضاى تماضا تاسی اًشطی دس طی فصَل گشم ٍ ػشد ػال هی گشدد ٍٍیظگیؿواس هی سٍد وِ ایي 

لیوت توام ؿذُ اًشطی دس صهاًْای اٍج هصشف تا حالت ػادی تفاٍت صیادی داسد ظشفیت حشاستی تاالی تلَوْا ػثة هیـَد وِ تتَاى 

. تیـتش هذت صهاى واس دػتگاّای تَْیِ هطثَع سا دس اٍلاتی اص ؿثاًِ سٍص لشاس داد وِ ّضیٌِ اًشطی پاییي تش اػت

حشاستی اتاق سا وِ هثٌای اًتخاب هثذلْای حشاستی اص  تا تَجِ تِ ایٌىِ حاصل جوغ تلفات حشاستی جذاسُ ّا ٍ َّای ًفَری ، تاس     

   لثیل سادیاتَس في وَیل ٍ غیشُ خَاّذ تَد تذػت هیذّذ تذیْی اػت وِ چٌاچِ ضشیة اًتمال حشاستی جذاسُ ػاختواى پاییي تاؿذ 

هی   تش اػاع آصهایـات اًجام ؿذُ تَػط هشوض تحمیمات ػاختواى ٍ هؼىي ،ضشیة ّذایت حشاستی تلَوْای ّثلىغ)

هیضاى تلفات حشاستی دس ػاختواى پاییي آهذُ ٍ ًیاص تِ ػیؼتن حشاست هشوضی ٍ تَْیِ تا ظشفیت ووتشی خَاّذ تَد ایي اهش  ( تاؿذ

 تتَاى تلفات حشاستی چٌاًچِخَاّذ ؿذ ٍ تِ ػالٍُ   %30كاهش سزمايه گذاري اوليه مزبوط به بخش تاسيسات درحذود هَجة 

 ، ایي تاصدّی صهاًی اهىاى پزیش هی تاؿذ دس ػاختواى سا پاییي آٍسد ّضیٌِ ّای تْشُ تشداسی ػاوٌاى واّؾ چـوگیشی خَاّذ داؿت

( AACاتَوالٍ یا )وِ دیَاسُ چیذُ ؿذُ تصَست یىپاسچِ اص تلَن ّثلىغ ایجاد گشدیذُ تاؿذ ٍ ّیچ فاصلِ ای تیي تلَوْای ّثلىغ 

 ػاًتیوتش تیي تلَوْا فاصلِ هی افتذ وِ ایي هَسد تاػث 4 الی 3، دس صَستی وِ دس صهاى اػتفادُ اص هالت هاػِ تٌایی حذالل تیي ًثاؿذ 

 .واّؾ اثشات هثثت اػتفادُ اص تلَن ّثلىغ هی گشدد

 


