
Version.2022

بتن سبک متخلخل القایی
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تولید محصوالت دانش بنیان صنعت ساختمان
CONSTRUCTION ADVANCED PRODUCTS & SOLUTIONS



شرکت مهندسی دژآبســـــــــنگ با نام تجاری داسکو تاسیس سال ۱۳۸۳ به عنوان اولین شرکت

طراح و سـازنده دسـتگاههای سـانتریفیوژ قابل حمل و مخترع بتن و گچ ســبک متخلخل القایی ،

تولید کننده افزودنیهای شیمیایی جایگزین فوم با فرموالسیون اختصاصی و ارائه دهنده فرموالسیون

انواع بتن سبک سلولی بدون نیاز به اتوکالو با قابلیت اجرا در ابعاد و ضخامتهای مختلف میباشد . 

طراحی و ثبت اختراع دستگاه میکســـــر سانتریفیوژ جهت ساخت بتن سبک متخلخل القایی و نیز اختراع

نسل جدید آن با روش القایی جهت ساخت و تولید عایق صوتی و حرارتی متخلخل سیمانی - گچی با چگالی 

۱۵۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب برای اولین بار در دنیا ، منجر به کسب مدال نقره از فدراسیون بین المللی

مخترعین IFIA در مسابقات مخترعین جهان در سال ۲۰۲۲ در شهر ژنو کشور سوئیس گردید .  
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این محصول ترکیبی از آب ، سیمان و ریزدانه های معدنی مانند ماسه سیلیسی است که با اضافه شدن

یک ماده شیمیایی متخلخل کننده یونی با قابلیت تفرق ذرات سـیمان از چگالی ۱۵۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم در 

متر مکعب تولید می گردد . 

بتن سبک متخلخل القایی از دسته بتن های سبک سلولی بوده که در میکسـر سانتریفیوژ با دور بســیار باال

تولید میگردد و ذرات موجود در دوغاب پس از افزودن مواد یون زا به مخلوط داخل مخزن میکسـر ، دارای

قطبیت هم نام شده و این نیروی دافعه ایجاد شده موجب دور شدن ذرات از یکدیگر و ایجاد تخلخل و فضا

و در نهایت ایجاد توده سبک متخلخل سلولی خواهد شد . 

افزودنی القایی استفاده شده در این فرایند موجب افزایش سرعت هیدراتاسیون و جذب آب کامل ذرات سیمان

شده و نیروی دافعه یونی بوجود آمده نیز مانع از جمع شدگی و یا افت محســــــــوس تخلخلهای دوغاب و

در نتیجه پایداری در توده سلولی تا زمان سخت شدن کامل آن خواهد شد . 

بتن سبک متخلخل القایی چیست ؟  

خصوصیات بتن سبک متخلخل القایی  

عایق صوت و قابلیت کاهش صدا تا ۷۰ درصد

عایق حرارت بسیار مناسب و امکان جایگزینی با عایقهای متداول

پایداری بسیار باال در انواع آتش سلولزی و هیدروکربنی تا ۷ الی ۱۰ ساعت

عایق رطوبت و عدم انتقال آب به دلیل سلول بسته بودن و عدم ارتباط حفرات و تخلخلهای محصول

میزان مصرف انرژی فسیلی بسیار پا�ن با توجه به عدم نیاز به گرمایش و یا اتوکالو در خطوط تولید قطعات پیش ساخته

امکان ساخت و تولید قطعات بلوکی با ابعاد مختلف و پانلهای سبک با قابلیت تعبیه فاق و زبانه در مجاورت قطعات پیش ساخته

امکان اجرای کف سازی خود تراز و یا شیب بندی در ضخامتهای دلخواه و عدم نیاز به الیاف جهت جلوگیری از جمع شدگی پس از کف سازی

LSF قابلیت حمل و نقل آسان دستگاه میکسر سانتریفیوژ تک فاز به داخل طبقات و اجرای کف سازی و یا پرکردن داخل دیوارهای خشک مانند سازه های
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مشخصات مکانیکی بتن سبک متخلخل القایی  



کف سازی خودتراز عایق کف ساختمانها

ایزوالسیون حرارتی و شیب بندی بام ساختمانها

تولید خانه های پیش ساخته سبک و قابل حمل

ساخت بلوک ، پانل و قطعات پیش ساخته سبک عایق

LSF عایقکاری صوتی و حرارتی سازه های سبک و توخالی

اجرای بتن مگر و آماده سازی بستر جهت بتن ریزی سازه ای

عایقکاری و محافظت از خوردگی لوله ها و تاسیسات مدفون در خاک

تولید قطعات پیش ساخته به منظور حفاظت از سازه ها در برابر حریق

پر کردن فضای خالی درون سازه ها ، ترانشه ها  و پشت دیوارهای تونل

زهکشی پشت دیوارها و محافظت از عایق رطوبتی اطراف دیوارهای مدفون 

بلوکاژ کف و حذف نم  و رطوبت درون ساختمانها و طبقات زیرزمین جایگزین کرسی چینی

ساخت دیوارها و تیغه های داخلی بصورت یکپارچه و درجا و کاهش چشمگیر میزان وال پست ها
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موارد استفاده پیشنھادی از بتن سبک متخلخل القایی  
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عدم جمع شدگی و بروز ترک خوردگی

سرعت باالی خشک شدن تا ۳ الی ۴ برابر

مقاوم در برابر نفوذ آب و نم و رطوبت از ضخامت

آبدهی کمتر و عدم نیاز به مراقبت خاص پس از اجرا

مقاومت فشاری باالتر تا ۴۰ درصد در جرم حجمی یکسان

عدم نیاز به الیاف به منظور جلوگیری از ترک خوردگی و جمع شدگی

امکان اجرای کف سازی بصورت کامال خودتراز و بدون نیاز به تسطیح

قابلیت اجرای کف سازی خود تراز و رگالژ کردن کف در ضخامتهای کمتر از ۳ سانتیمتر

امکان ساخت و اجرای دیوار درجا و یکپارچه تا ارتفاع ۴ متر به دلیل عدم افت و جمع شدگی

امکان ترمیم و اصالح مالت قدیمی با قابلیت چسبندگی و اجرای مجدد مالت جدید به قدیم

قابلیت کاهش آب در کف سازی با هدف جلوگیری از نشتی احتمالی مالت کف سازی به طبقات زیرین

قابلیت پمپاژ و ارسال مالت از داحل میکسر سانتریفیوژ در مسافتهای طوالنی تا ۷۰ متر بدون تغ�ر محسوس جرم حجمی

چسبندگی کامل به سطوح و المانهای فلزی و ورقهای گالوانیزه در سقفهای شیبدار و یا استفاده بعنوان بتن در سقفهای عرشه فوالدی

 

بتن سبک متخلخل القایی و مزایای آن نسبت به فوم بتن 
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شرکت داسکو به پشتوانه سوابق علمی و تحقیقاتی کارشناسان خود با هدف ارائه خدمات مشاوره ای به همکاران

و مشتریان محترم به منظور افزایش سطح کیفی بتن سلولی در ایران ، اقدام به تجهیز آزمایشگاه تخصصی بتن و

گچ سبک و جمع آوری کلیه آ�ن نامه های مرتبط روز دنیا نموده است . 

ماشین آالت ، تجهیزات و مواد اولیه تولید قطعات سبک القایی در دو نوع سبک قابل حمل و خط تولید کارخانه ای

می باشند که با توجه به حجم تولید و یا اجرای در محل ، طراحی و ساخته خواهند شد . 

خدمات مشاوره ، فرموالسیون و طراحی خط تولید
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قابلیت تغ�ر ابعاد دستگاهها جهت سهولت در حمل و نقل و عدم نیاز به جرثقیل جهت جا به جایی ، امکان

انتقال دستگاههای کف سازی به داخل طبقات ساختمان و افزایش راندمان تولید ، ارائه دستگاه های تک فاز

و سه فاز در ظرفیتهای متنوع و منطبق با نیاز خریدار از قابلیتهای شرکت میباشد . 

مشاوره و شناسایی مشکالت تولید کنندگان بلوک ، ارائه فرموالسیون ، حل معضالت جمع شدگی ، افزایش و بهبود

مشخصات مکانیکی قطعات تولیدی ، اصالح و بهینه سازی روش تولید و افزایش بهره وری ، طراحی ماشین آالت 

و تولید افزودنیهای شیمیایی تخصصی و ... از خدمات قابل ارائه میباشد .  

خطوط تولیدی پیشـنهادی این شرکت بر اساس فضـای عملیاتی موجود ، میزان و قدرت سرمایه گذاری اولیه ، 

ظرفیت حداقل و حداکثر با قابلیت تولید بلوک و پانلهای ساده و یا فاق و زبانه دار بتنی سبک ، پانل و قطعات

گچی سبک پیش ساخته عایق صوت ، حرارت و آتش در ظرفیتهای متنوع به متقاضیان محترم ارائه می گردد .  

طرحهای توجیهی شامل میزان زمین مورد نیاز احداث کارخانه های تولید بتن سبک متخلخل القایی ، فضاهای

سرپوشیده تولید و انبار محصوالت ، فضای دپوی مواد اولیه ، تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی محصوالت و 

نیز انشــعابات آب ، برق و گاز مورد نیاز بر اساس میزان تولید مورد انتظار بر اساس آخرین نوسانات بازار قابل

به روزرسانی و ارائه به سرمایه گذاران محترم میباشد . 

با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته بر روی کلیه مصالح مورد مصرف بازار مسکن به منظور ساخت دیوار و

تیغه های جداکننده در صنعت ساختمان توسط محققین شرکت داسکو ، اطالعات کاملی به منظور مقایسه مالی

و به روز مشخصات فنی ، میزان بار وارده بر سازه ، ضرایب انتقال دما و شاخص کاهش صوت همه محصـوالت ،

جمع آوری شده که در قالب فایل با خروجیهای متنوع در اختیار سرمایه گذاران و یا سازندگان قرار خواهد گرفت .  
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قالبهای مورد نیاز در تولید قطعات پیش سـاخته عمدتا فلزی بوده و با توجه به امکانات ، ابعاد و شــکل مورد انتظار

از محصول ، طراحی ، تولید و ارائه می گردند .با توجه به توسعه صنایع پلیمر و پالستیک و ورود تولیدکنندگان ایرانی

در عرصه قالبهای پلیمری بتن ، امکان استفاده از این نوع قالبها نیز با توجه به انتظار تولیدکنندگان فراهم شده است .  

از دیگر مزایای این نوع قالب میتوان به امکان تولید قطعات فاق و زبانه دار و حذف سیســتم برش قطعات اشاره 

نمود . فواصل بین قطعات در قالب بر اساس ضخامت مورد نیاز قطعات با قرار دادن ورقهای فاصله انداز مشـخص

شده و المانهای فاق و زبانه نیز بصورت موقت در دیواره های طرفین قالب جاگذاری می گردند که در صورت نیاز به

تولید قطعات ساده ، صرفا از فاصله اندازها استفاده خواهد شد . 

قالب ساده و فاق و زبانه دار قطعات بلوک و پانل پیش ساخته

بهترین و با دوام ترین نوع قالب از جنس فلز و  با امکان تعبیه لوال جهت باز شــــدن دیواره های قالب در طرفین

میباشد . این قابلیت امکان نیمه باز کردن بدنه قالب در زمان پر بودن آن و گردش هوا در اطراف را به منظور تسریع

در سرعت خشک شدن قطعات فراهم می آورد .  

فرم قالبهای متعارف عمدتا به دو صورت قالب لگنی و یا قالب تکی و بر اسـاس ابعاد مورد انتظار طراحی می گردند .

در قالبهای لگنی ، مخلوط بتن در داخل قالب ریخته شـده و پس از گیرش اولیه و قبل از افزایش ســختی به منظور 

تفکیک و قطعه بندی به سمت سیستم برش هدایت می گردد . در این روش امکان تعبیه فاق و زبانه بر روی قطعات

میسر نبوده و استفاده از سیستم برش الزامی میباشد .   



دستگاههای برش بر دو دسته تکی و تجمعی یک و یا دو محوره دسته بندی میگردند . از دسته تجمعی در خطوط 

تولید با ظرفیتهای متوسط و باال و از دسته تکی عمدتا در تولیدات کارگاهی و با میزان کم استفاده میگردد . 

به منظور تامین نیاز مجریان و تولید کنندگان محترم ، افزودنی خودتراز کننده خمیری جهت حذف نیـروی کارگـری در

تسطیح عملیات کف سازی و نیز افزودنی سخت کننده با هدف افزایش مقاومتهای مکانیکی نیز تولید و ارائه میگردد . 
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سیستمھای برش تکی و تجمعی

افزودنیهای شیمیایی القایی با هدف ایجاد نیروی دافعه یونی و در نتیجه تولید محصـــــــوالت بتنی  متخلخل 

سبک از چگالی ۱۵۰ لغایت ۱۲۰۰ به منظور استفاده در کف سازی ، شیب بندی ، تولید قطعات بلوک و پانلهای عایق

پیش ساخته بصورت مایع تولید و ارائه می گردند .   

ابزار مورد استفاده در برش در دسته تجمعی به تیغه اره ، زنجیر و یا سیم برش تقسیم بندی میگردند که درصورت استفاده

از ماسه سیلیسـی در طرح اختالط قطعات تولیدی ، طول عمرشان کاهش یافته و یا فاصله زمانی مورد نیاز جهت تعویض

و یا تیز کردن آنها کوتاه تر خواهد شد . 

قطر دیسکهای برش الماسه موجود در بازار نیز محدود بوده فلذا با بکارگیری این نوع سیستم در برش قطعات نیز تابع ابعاد

مورد انتظار میباشد . از دیگر پارامترهای مهم در انتخاب این روش ، هزینه تامین و تعویض آن میباشد .  

افزودنیھای القایی و چسب بلوک

چسب بلوک پودری آماده به مصرف تولیدی شرکت با هدف افزایش چسبندگی بین قطعات بلوک و پانل ها با خاصیت

آببندی کامل درز و عدم امکان جذب آب و رطوبت طراحی و تولید شده است . 



نوعی بتن متخلخل القایی بســــیار سبک و سخت متشـــــکل از سیمان ، افزودنی القایی و آب با چگالی ۱۵۰ الی

۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد . این محصوالت عایق صوتی ، حرارتی با پایداری بسیار باال در حریق و متشکل از 

توده های بسیار سبک معدنی میباشند که قابلیت توید و اجرا در محل پروژه توسط دستگاه میکسر القایی را دارند . 

این دستگاه تک فاز ، بسیار سبک و کم صدا بوده و در کلیه ساختمانهای قدیمی و جدید قابل استفاده جهت تولید و پر کردن

 فضای خالی دیوارها و نیز عایق کردن آنها میباشد .   
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بتن - گچ فوق سبک القایی / عایق صوت . حرارت و آتش

تنها دستگاه قابل حمل به داخل طبقات توسط باالبرهای ساختمانی با قدرت مانور بسیار باال و امکان جابجایی داخل

واحدها با هدف نزدیک بودن به دیوارها و سهولت در تولید و پرکردن دیوارهای توخالی میباشد .  

از مزایای قابل توجه این محصوالت عایق میتوان به کاهش چشمگیر هزینه های عایق کاری در مقایسه با عایقهای متعارفی

چون پشم شیشه ، پشم سنگ و پلی اورتان به منظور پر کردن فضای خالی دیوارهای خشک و پانلی توخالی و یا سازه های

LSF و نیز افزایش سختی در دیوارهای جداکننده سیستم کناف بهمراه سرعت باالی اجرای آن اشاره نمود . 

از کاربردهای نوین این گروه از محصوالت میتوان به ساخت و تولید قطعات پیش ساخته و پانلهای فوق سبک متخلخل القایی

جهت نصب بر روی سطوح تیر و ستونها و یا زیر سقفها با هدف مقاوم سازی آنها در برابر حریق نام برد . 

میکسر سانتریفیوژ تولید عایق القایی فوق سبک

از دیگر مزایای این دستگاه توان تولید و پر کردن تقریبی ۳۰ دهانه در هر ساعت  از سازه LSF می باشد .  



این روش بعنوان یک نو آوری در ساخت و ساز باالخص در ساختمانهای ویالیی و شهرک سازی میباشد که بعنوان یکی

از کاربردهای خاص و متمایز بتن سبک القایی در اجرای دیوارهای یکپارچه عایق بصــورت درجا از طرف شرکت داسکو 

به صنعت ساختمن معرفی شده است .
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ساخت و اجرای دیوار عایق یکپارچه 

استفاده از قالبهای پلیمری ، پالی وود ، چوبی ، فلزی  و یا سازه های سبک پالستیکی و ... و در نهایت پر کردن فضای خالی

ایجاد شده در ضخامتهای مورد نیاز توسط بتن سبک القایی امکان اجرای دیوار های یکپارچه را فراهم کرده است .  

از مزیتهای این روش میتوان به یکپارچگی ، امکان اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ضخامت دیوار و قبل از پر کردن قالبها ، 

عدم نیاز به استفاده از مالت و یا چسب جهت اتصال قطعات ، کاهش هزینه های اجرایی ، عدم نیاز به گچ و خاک و زیر سازی

و امکان اجرای نازک کاری مانند گچ ، رنگ و کاغد دیواری بصورت مستقیم بر روی سطح دیوار ایجاد شده اشاره نمود .  

عدم افت و پایداری مخلوط بتن سبک القایی در ارتفاع مورد نیاز ساخت دیوار سبب شده تا از آن بعنوان پرکننده درون

قالبهای موقت ، با هدف ایجاد سبک نوین دیوارکشی و صنعتی سازی و جایگزین محصوالت متعارفی چون بلوک ، پانل

 و ... استفاده گردد . 
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ع بتن و گچ متخلخل فوق سبک به روش القایی مختر

ع دستگاه میکسر سانتریفیوژ بتن و گچ متخلخل سبک القایی مختر

طراحی و ساخت ماشین آالت و خطوط تولید بلوک و پانل های پیش ساخته

طراحی و ساختماشین آالت خطوط تولید قطعات ضدحریق گچی و سیمانی القایی
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