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 فصل اول

 آشنایی با مصالح ساختمانی
 

 

 مقدمه -1-1

، عبارت است از موواد  کو    (Construction Materialیا  Building Material) مصالح ساختمانی

شووند   شوند. بسیار  از مواد  ک  بو  ووورت یبیعوی ایجواد موی      ساز استفاده می و  برا  ساخت

کوچک(، برا  ساختن یک ساختمان کاربرد  ها  )مانند رس، ماس ، چوب، سنگ و حتی شاخ و برگ

دارند. ب  غیر از مواد و مصالح یبیعی، برخی از مواد ساخت  شده توسو  انسوان نیوه بو  ووورت      

شوند. در بسیار  از کشورها، تولیود مصوالح سواختمانی بو       ساز استفاده می و  ترکیبی، در ساخت

ها  زیاد ،  این مصالح، مشاغل و پیش  است. عالوه بر این، استفاده از  آمده وورت یک ونعت در

هوا،   است. این گون  از پیشو    کار  را ب  وجود آورده ساز  و عایق کشی، سقف همانند نجار ، لول 

 ها را برعهده دارند. ها و خان  ین و زیبایی ساختمانئکار ته

 

 بندی مواد معدنی غیرفلزیطبقه -1-2

رامیک، شیش ، مواد خوا  موواد چسوبنده و سوایر     غیرفله  ب  چندین گروه شامل سمواد معدنی 

نشان داده شده است، گروه مصالح  1-1شوند. همانطور ک  در شکل مصالح ساختمانی تقسیم می

شوند. ساختمانی خود ب  دو گروه مصالح ساختمانی مصنوعی و مصالح ساختمانی یبیعی تقسیم می

توجهی با رشت  مهندسوی معودن دارد.   گروه مواد چسبنده، گروه مهمی است ک  همپوشانی قابل

دهنوده و همننوین بوا آب بو      مقصود از مواد چسبنده مواد  است ک  با مواد پرکننده یا تقلیول 

پذیر  خوبی دارند و دهند ک  شکلا  )مالت( ب  دست مینسبتها  مختلف مخلوط شده و توده
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ت ک  ب  وورت خمیر  مالت مخلویی از آب و مواد معدنی اس شوند.با گذشت زمان سخت می

  باشد.پذیر  مناسب برا  کارها  ساختمانی میو دارا  خاویت شکل

 

 
 بند  مواد معدنی غیرفله تقسیم -1-1شکل 

 

نشان داده شده اسوت، مهمتورین موواد چسوبنده عبارتنود از آهوک،        2-1چنانن  در شکل 

 شوند.چند زیرگروه با خواص و کاربردها  خاص تقسیم میسیمان و گچ ک  هر کدا  از آنها ب  

گروه س  توان از نظر فناور  یا روش کار با مواد خا  اولی  ب  مواد معدنی غیرفله  را می

در ایون سو  مرحلو ، پوودر      باشود. دهنده عملیات مشاب  رو  مواد خا  میتقسیم نمود ک  نشان

انجا  عملیات فوق بر  اولویتشترک هستند و فق  کردن، شکل دادن و حرارت دادن با یکدیگر م

بو  عنووان ملوار در     ارائ  شده اسوت.  3-1بند  در شکل رو  مواد خا  متفاوت است. این تقسیم

اور پودر کردن مواد خا  و سپس شکل دادن و در نهایت، حرارت دادن یا پختن  سرامیکها، مرحل 

مرحل  حرارت دادن بعود از پوودر کوردن و مرحلو      در وورتی ک  در ونعت تولید شیش ، است. 

باشد. برا  مواد چسبنده همواره مرحل  حرارت دادن نهایی آن شکل دادن مواد مذاب شیش  می

در مرحل  اور قرار گرفت  و سپس، پودر کردن و در نهایت، شکل دادن آن در مرحل  آخر قورار  

 دارد. 

 

 

 مواد معدنی غیرفلزی

 سرامیک شیشه مواد خام مواد چسبنده مصالح ساختمانی

 مصالح ساختمانی
 مصنوعی

 سیمان
غیرپالستیکی 
 )شکل ناپذیر(

 شیش ورق 
رسی  سرامیک

 )سفار(

 مصالح ساختمانی
 یبیعی

 آهک
 پالستیکی

 پذیر()شکل

مجوف  شیش 
 ر ()بط

 سرامیک
 مخصوص

 گچ
ها  شیش 

 مخصوص

 مواد چسبنده
 مخصوص

عملیات بعد  بر رو  
شیش  و نجیب کردن 

 آنها
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 چسبندهبند  مواد قسیمت -2-1شکل 

 

 
 بر اساس مراحل ساخت و تولید بند  مواد معدنی غیرفله تقسیم -3-1شکل 

 

 

 مواد چسبنده

 سیمان آهک گچ مواد چسبنده مخصوص

 گچ خا  سیمان مخصوص
آهک کلوخ  و 
 آهک پخت 

 سیمان پرتلند آهک ساختمانی

 سیمان سرباره  آهک باد آهک هیدرولیکی گچ ساختمانی

 آهک سفید گچ قالبساز 

 گچ بتا

 گچ مخصوص

سیمان پرتلند 
 دارآهن

 سیمان
 دارآلومین

 آهک دولومیتی

 آهک آبی

آهک هیدرولیکی 
 قو 

 آهک رمان

 مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 پودر کردن
مواد جامد یبیعی و یا مصنوعی ب  

 وورت پودر )توده(

 پودر کردن
تشووکل  از کوووارته و مووواد ممووواد 

 زود ذوب شونده

 حرارت دادن
پختن مواد و رسیدن ب  یک حالت 

 قابل فعل و انفعار

 شکل دادن
پرس خشک؛ شکل دادن پالستیکی؛ 

 ریختن

 حرارت دادن
 ا  و یا بوت ذوب در کوره شعل 

 پودر کردن
نر  کردن برا  رسویدن بو  یوک    
 حالت قابل فعل و انفعار سطحی

 دنحرارت دا
 سخت شدن در اثر پخت )زینتر(

 شکل دادن
شووکل دادن تحووت ریخووتن نووورد  
 کردن و باد کردن و پرس کردن

 شکل دادن
ریختن، کوبیودن، پورس کوردن و    

 غیره
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دومفصل   

 شن و ماسه
 

 

 مقدمه -2-1

قسمت اصلی ساختن یک سازه بتنیی را ششیلی    (، Sand and Gravel; Aggregate)شن و ماسه 

 هیا شیر آن شوجه به مقاومت ساختمانهای بتنی در مقاب  عوامی  جیوی و عمیر نیو نی     با .می دهند

 ریع و آسان مصالحی کیه ساختمانهای فلزی و آجری و همچنین با شوجه به املان شهیه س نسبت به

( و باشید که قسمت عمده آن شن و ماسیه میی  )شود مصرف میی یساختمانهاچنین برای ساختن 

بندی )فرآوری( در همچنین، نظر به اینله کلیه مراح  شهیه این مصالح، از اکتشاف، استخراج و دانه

تری صیورت   زم است در مورد شن و ماسه مطالعات بیشی  ،حیطه شخصص مهندسین معدن است

 گیرد.

 آنهیا  شیرین محی  مصیرف    عالوه بر مصرف شن و ماسیه در سیاختمانهای بتنیی کیه اصیلی     

مورد مصرف دارد. از جملیه  سازی و همچنین راهاین مصالح در نقاط مختلف ساختمانها باشد، می

ردد که گتن استفاده میباز باشند، بلندشر میاشفاق ساختمانها که از دو نبقه  سازی قریب بهدر پی

همچنین در ساختمانهای آجری برای چیدن آجر از  دهد.جزء اصلی آن را ششلی  می شن و ماسه

از میالت ماسیه   نییز  نمایند. برای فرش موزائییک و نصیب کاشیی    سیمان استفاده می مالت ماسه

 دنشیو کف فضاهایی که روی زمین سیاخته میی  بندی همچنین برای دانه. شودمی سیمان استفاده

 برای آنله از نفوذ رنوبت به سطح جلوگیری شود از شن با ابعیاد مختلیف   ،زمین(زیر یا کف)هم

از  ایران معمیو ا  سیسات که درأهای شداشتن لوله برای محفوظ نگاه همچنین،گردد و استفاده می

 یه ها را با یک روی لوله، نایلون پیچی و پشم شیشه، کند عالوه بر ضد زنگکف ساختمان عبور می

پوکه ییا میالت وجیود دارد روی آن ا یر      در پوشانند شا مواد آهلی که احتما اآهلی میماسه غیر



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

5 

 

محیطی نیز استفاده از شن و ماسه با ابعاد محاسیبه شیده جهیت سیاخت     در مصارف زیست. نلند

 ای برخوردار است.ای از اهمیت ویژهفیلترهای شنی و ماسه

 

 منابع تهیه شن و ماسه -2-2

 :شودشهیه می نریقهای ساختمانی به دو برای کار ماسه شن و

 شن و ماسه نبیعی (Natural) 

 ماسه شلسته شن و (Crushed) 

 

 شن و ماسه طبیعی -2-2-1

رودخانیه   ها مقدار زیادی شن و ماسیه در بسیتر  از فص  بارندگی و نغیان رودخانه هر سال پس

گییرد و ایین   ع در دسیتر  قیرار میی   این منیاب  ،هاماند که پس از کم شدن آب رودخانهباقی می

 .دهندسرند کردن مورد استفاده قرار می ها را پس از شستن وماسه
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 شکستهشن و ماسه  -2-2-2

 ؛های مختلف شلسته و خرد میی نماینید  شلنشله سنگهای درشت را بعد از شعیین جنس آن در سنگ

 .رسانندنموده و به مصرف میبندی مخصوص دانه )سرندهای( وسیله اللهایه را ب هاآنگاه آن

 

 
 

 با شکسته شن و ماسه طبیعیتفاوت  -2-2-3

رودخانه و خرد شیدن آنهیا    هم غلطیدن شله سنگها در ا ر جریان آب شن و ماسه نبیعی از روی

در بستر رودخانیه نیی نمایید.     د و مملن است راهی نو نی را با سنگهای دیگر درنشوشولید می

 طعیات ریزشیر عمی     ق ای نسیبت بیه  گلولیه  یماننید آسییا  هشیر  درشیت  قطعه سنگهایاین مسیر، 

 خواهند بود.گرد گوشه  های شن و ماسه حاص  از جریان آب رودخانهدانه ،در نتیجه و نمایندمی

ه دلیی  دارا  گوشیه بی   های گیرد دانه .شیز گوشه هستند ،های شن و ماسه شلستهدانهحالی که، در 

لغزنید و در  هم میی  ویر بهتر بربنابراین، و دارند ی کمتری اصطلاک داخل ،ح صیقلیوسطبودن 

گیرنید و زییر آجیر ییا فیرش      میی  ها بهتر زیر ماله بنا شل ه مالت شهیه شده با اینگونه ماسهنتیج

همدیگر لغزیده و حجم قالب را  ریزی نیز رویشوند. در بتنپهن میبهتر موزائیک یا فرش سنگ 

 بیین  اصیطلاک   ،شییز گوشیه بیودن    علته ه شن و ماسه شلسته بک در صورشی ؛نمایندبهتر پر می
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لغزند. به همین دلی ، این نوع شن و ماسیه  بر روی یلدیگر به راحتی نمیو بیشتری دارند  ایدانه

 چرخهیای اشصیال  در قسمت روسازی راه بیشتر مورد استفاده دارند زییرا   و به ویژهسازی در راه

 دهند. می با سطح جاده را بهبودها اشومبی 

وسییله  ه ابعیاد آن بی   کننیده اسیت زییرا   در اختییار مصیرف   شلسته کامالا شن و ماسهابعاد 

نسبت به شلسته  بتن ریخته شده با شن و ماسه ،در نتیجه و گرددهای مخصوص شعیین میسرند

 .باشدشر میشر و همگنیلنواخت شن و ماسه نبیعی

  آلیی و سیایر میواد    ذغیال ، از جملیه چیوب  دارای مواد اضافی فراوانیی   شن و ماسه نبیعی

شن و ماسه نبیعی به مقیدار  بعالوه،  باشند.میبرای قطعات بتنی و مالت مضر همگی باشد که می

 درصد ایین چنانچه  .گویندبه آن خاک می که اصطالحاااست های بسیار ریز دارای دانهشوجهی قاب 

ده پوشان نازکی روی دانه را) یه( صورت فیلم  هب ،درصد در ماسه زیادشر باشد 3الی  2ها از دانه

موجب شضعیف  خود ، به نوبهگردد که اینو مانع اشصال آن با سیمان و در نتیجه با دانه مجاور می

مرشبیه بیا   دو یا سیه  باید شن و ماسه نبیعی پدیده برای جلوگیری از این  شد.قطعه بتنی خواهد 

شسیتن داشیته    بار هم احتییاج بیه   5یا  4)بر حسب مقدار خاک آن مملن است شا  آب شسته شود

شلسته به هیی    که شن و ماسه . در صورشیخواهد شدهزینه افزایش این خود موجب  کهباشد( 

 در اختییار   کارهیای بتنیی کیامالا    ها و درصد آنها دردرشتی دانه بعالوه،وجه مواد خارجی ندارد و 

  .باشدمیکننده مصرف

پیییری  خاصیت شل  ،های بیشترریزدانهبودن  دارابه دلی  ماسه نبیعی  ،سازیبرای مالت

 . شودپهن میبهتر شلسته دارد و زیر ماله بنا  بیشتری نسبت به شن و ماسه

 

 های شن و ماسهشکل هندسی دانه -2-3

کیره اسیت و   ه بنظر هندسی برای مصرف در بتن شل  نزدیک  بهترین و باربرشرین شل  دانه از

شده با  شر بوده و قطعه ریختهلتر باشد و یا دراز باشد نامطلوبقدر شل  دانه به صفحه نزدی هر

 میورد  های دراز و پهنمجموع دانه ،به همین دلی خواهد بود. از مقاومت کمتری برخوردار  ،آن

 ای گفتیه  نیه درصد مجموع شن و ماسه بیشتر باشد. دانیه پهین بیه دا    55مصرف در بتن نباید از 

که این دانه بیین آنهیا   باشد سرندی سوراخهای دو میانگین  6/0 کمتر از شود که ضخامت آنمی

سوراخهای دو میانگین  8/5 بیشتر از شود که نول آنای گفته میگیرد. دانه دراز به دانهمی قرار
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شن و ماسه نشان  در شل  زیر، شللهای متداول .گیردکه این دانه بین آنها قرار میسرندی باشد 

 داده شده است.

 

ت
کروی

 

 زیاد

   

 کم

   
 نسبتاً گرد گرد گردشدگی باال  

ت
کروی

 

 زیاد

   

 کم

   
 داربسیار زاویه دارزاویه دارنسبتاً زاویه  

 گردشدگی و تیزشدگی  

 

 جنس شن و ماسه -2-4

 است از همیه نیوع سینگی در آن   نیست و مملن نور دقیق مشخص ه بجنس شن و ماسه نبیعی 

نوع شن و  جنس این است؛ وجود داشته باشد ولی در مورد شن و ماسه شلسته حق انتخاب بیشتر

نگهای سی شلسیته،  ماسیه   بهترین سنگ بیرای شهییه شین و   معمو ا  .دارد آن بستگی ماسه به معدن

مخصیوص آن   متراکمتیر و وزن  اء،منشی قیدر سینگ   چ باشند و هرگرانیت و سنگهای سیلیسی می

مناسبتر خواهد بود. سازی هاجهت مصرف در بتن یا ر ، به ویژهبیشتر باشد برای شهیه شن و ماسه

 .های خاکی باشندسنگهای انتخاب شده باید یک دست و فاقد رگهبعالوه، 

ایین سینگها    تیمتر ملعب کمتیر باشید.  نگرم بر سا 5/5نباید از  منشاءسنگ وزن مخصوص 

 د و درنی دگی موضعی داشته باشیند. نبایید در فعی  و انفعیا ت شیرکت نمای     و یا پوسی نباید پوک

موجیب   نفیوذ آب در آن نبایید   ،عبیارت دیگیر  ه د و بی نمجاورت آب نباید شغییر شل  و حجم ده
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میالت در   از نرفی جیب آب نباید آنقدر کم باشد که میانع نفیوذ آب  گردد؛ متالشی شدن دانه 

  .ها به یلدیگر شودموجب نچسبیدن دانه ،در نتیجه آن و

ضربه و سیایر نیروهیای وارده بیر سیازه      ،سایش، مقاب  عوام  جوی شن و ماسه باید در

همچنین برای انتخیاب   .ها باشند ی و سایر ریزدانه ،ر  . سنگها نباید آلوده به خاکدباشمقاوم 

 فیو د ا یر   شوجه داشت که این سنگها فاقد نملهیایی باشیند کیه روی     دماسه بای سنگ جهت شن و

 .های بتن آرمه مصرف شوندنباید در سازه چنین سنگهایی مخصوصاا ؛گزاردمی

 

 های شن و ماسهبزرگی دانه -2-5

محصیول شین و   بنیدی  ست که در نهایت دانیه ا از بلار بردن دانه با ابعاد مختلف آن هدفاصو  

قطعه ریخته  شاکنند شر را پر های درشتهای ریزشر فضای بین دانهباشد که دانهای به گونه ماسه

بزرگیی  . شیر و دارای وزن مخصیوص بیشیتری باشید    متیراکم  ،شیو پرشیر   شا حد مملین شده با بتن 

های ریزیبرای بتنبه عنوان مثال،  ؛مختلف متفاوت است یهابزرگترین دانه شن و ماسه در سازه

نییز  سیانتیمتر   25زرگیی  هیایی بیا ب  دانهمملن است  ،های بزرگ پیحجیم مانند بتن سدها و پایه

 انیدازه )قطیر  حیداکثر  ی بیا  یهیا دانیه  شوان ازسازی در ساختمانهای بتنی میبرای پیشود. انتخاب 

 8/0دانیه شیا   ابعیاد   ،سانتیمتر استفاده نمود و برای شیرهیای اصیلی سیاختمانهای بتنیی     5/2معادل( 

  .استقاب  قبول سانتیمتر 

. در وردآدر بتن ناهماهنگی به وجیود   باشد کهای زهبه اندابزرگی دانه نباید به نور کلی، 

 البته ایین بیدان   .قطعه بزرگتر باشدبعد کوچلترین  نصفبزرگترین دانه شن نباید از  این شرایط،

از  شوانیممتر بسازیم می 56متر و عرض  200 سدی به نول بخواهیم مثالا چنانچهمعنی نیست که 

اسیتفاده از چنیین   دریافت که  شوانمی نگاهیم زیرا در اولین نمای متر استفاده 4سنگهایی به بزرگی 

 .موجب ناهمگنی و متالشی شدن آن خواهد گردید ،سنگی در بتن

های فرآوری شن و ماسه، محصیو ت متناسیب بیا ابعیاد بیه نامهیای مختلفیی        در کارخانه

شوسیط  دانیه شین و ماسیه کیه     شوند. بخش درشیت همچون نخودی، فندقی و بادامی نامیده می

 شود.شود زیرا در کالسیفایرها شسته مینامیده می "شسته"شود به نام شلنها خرد میسنگ
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سومفصل   

 پوکه ساختمانی
 

 

 مقدمه -3-0

  اسا  کاپ  از از    یهای آتشفشاان متشکل از گدازه(، Pumice) یا پامیس پومیس، پوكه معدنی

گاردد   میهای ریز و درش  متخلخل تشکیل صورت دانپ رسیدن بپ سطح زمین سرد شده و بپ

آنها همراه باا انبساا    در اثر انباشتپ شدن خاکسترهای آتشفشانی و آهستپ سرد شدن این مواد 

مزیا    آیاد   ناشی از حبابهای بپ وجود آمده توسط بخار و گازهای موجود در آن بپ وجاود مای  

عمده  وکپ معدنی نسب  بپ مصالح ساختمانی مشابپ از قبیل شن و ماسپ، وزن مخصاو  بسایار   

عدنی سافید یاا   باشد  رنگ این ماده ممی آن فراوان کم، دارا بودن درجپ سختی باال و نیز تخلخل

 در صورت مرغوبی  مشکی اس   و  خاکستری مایل بپ سفید یا زرد

 

 استخراج ذخایر پوكه -3-2

متار در زیار    0حادود   ارتفاا   متار و  055 تاا  05قطار   باا  هاایی عدسی  امیز بپ صورتذخایر 

و  گیردترانشپ صورت میکمک حفر چاه و ایجاد    اکتشاف بپدارد وجود و سنگ خاك از هایی الیپ

هاای   یعنای برداشاتن سانگ و خااك از روی الیاپ      برداری بلدوزر عملیات باطلپ توسط آن  ز از

 ايیرد و حمال    می لودر صورت کمک بپ بارگیری مرحلپ بعد عملیات در شود  می انجام  امیز 

 شاکن جها  ایجااد    باپ سام  سانگ    ماده معدنی بپ وسیلپ کاامیون و کمررسای از م ال معادن    

  شود ف انجام میهای مختلبندیدانپ
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 پوكهخواص  -3-2

 توان بپ صورت زیر برشمرد:را می  وکپ معدنی مهمترین ویژگیها و مزایای

 بایش  این ماده   ماند( بپ طوری کپ روی آب شناور می7/5تا  0/5ین )یوزن مخصو   ا

حمال و نگهاداری آن سااده اسا  و احتیاا  باپ       و بناابراین،   باشد تر از ماسپ میسبک 05۵از 

  خاصی ندارد   قب مرا

 در سااختار آن اسا    های ریز هوا بپ دلیل داشتن حباب این ویژگی: عایق صدا، گرما و سرما 

های یخبندان را بپ راحتی ت مال  توجپ بپ تخلخل باال چرخپ های سبک  وکپ معدنی بادانپ

 کنند می

  انتیگراد درجپ س 765سوزی؛ بپ طوری کپ تا مقاوم در مقابل آتشضریب کشسانی باال و

 0431شاود  نقطاپ ذوب ایان مااده معادنی      تغییری در حجم و شکل آن حاصل نمیهیچ 

  اس درجپ سانتیگراد 

 لح تشکیل شده از  وکپ معدنی از میازان  بتون و مصا :مقاوم  باال در برابر ضربپ و فشار

   ندباالی دوام نسب  بپ وزن برخوردار

  شاابپ: باپ دلیال وزن مخصاو  انادك،      قیم  بسیار کمتر نسب  بپ مصالح با کااربری م

 شود قیم  این ماده بپ ازای هر متر مکعب آن م اسبپ می

 ایان مااده    باشاد  قابل حل و فاقد خاصی  مغناطیسی مای  غیر ، امیز از نظر شیمیایی خنثی 

هایی از اکسید فلزات دیگار   های نامنظم و اکسید آلومینیوم و الیپ حاوی مخلوطی از سیلیکات

  باشد می

 

 بندی پوكهدانه -3-3

 055های متفاوت از ذرات غباری تاا قطعاات بازرا باا قطار بایش از       بندیدانپ در وکپ معدنی 

سانگ  ت ا  نامهاای مختلاف شاامل     هر یک از اندازه های فوق   شودبپ بازار عرضپ میمیلیمتر 

صای  بارای مصاارف بخصو  ی از آنهاا،  مخلاوط  وای ماساپ  عدسی،نخودی، ، ، فندوقیبادامی،  وکپ

  :کاربرد دارند

 کاام نسااب  بااپ ماسااپ معمااولی   بااپ دلیاال وزن بساایار  :(میلیمتاار 5-0) ماسااپ  وکااپ 

نماودن    ار  و )دیواری/ساقفی(  زنیبلوك، ساخ  بتن هایاهگدرکار ای()شستپ/رودخانپ

  گیردمی استفاده قرار موردغیره  های ساختمانی وکشیسطح لولپ
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 های تولید بلوکهای درکارگاه کم وزن بسیار زه وبپ دلیل اندا :(میلیمتر 4-7)  وکپ عدسی

  گیردسقفی بسیار سبک مورد استفاده قرار می

 کاردن ساقف    دارجملپ شایب  از موارد مصرف زیادی دارد :(میلیمتر 0-01)  وکپ نخودی

 غیره  نمودن کف طبقات و سطح ساختمانها و هم

  هماننااد  ااوك نخااودی : (میلیمتاار 05-45) بااادامی و (میلیمتاار 05-15)فناادوقی  وکااپ 

  بزرگتر قیم  کمتری هم دارد ابعادعل  پ ب باشند ومی

 غیاره    لهاا و  ،هاسدسازی ،های آب و فاضالبخانپدر تصفیپ (سانتیمتر 7-10) سنگ  وکپ

 .گیردمورد استفاده قرار می

 

 
 

 مصارف پوكه -3-3

 روی  ای را  اایششااده، کاربردهااای گسااترده بفاارد عنااوان   وکااپ بااپ دلیاال خااوا  من صاار 

سال کپ جهان در استفاده از  امیز  005ای بالغ بر  بپ تجربپ توجپبا کنندگان قرار داده اس   مصرف
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میز در صانع  سااختمان و   ابدس  آورده و با توجپ بپ کاربردهای متنو  و مدرنی کاپ اماروزه  ا   

  نمودتوان ذکر  ه مختلفی را برای این م صول میقابلیتهای تفکیک شد ،کند عملیات عمرانی ایفا می

 

 اجرای عملیات ساختمانی و عمرانی در كاربردهای پوكه معدنی -3-3-0

 میلیمتار(  35هاا و ذرات کاوچکتر از   )دانپ بندی  ش  بام  ر کننده کف ساختمان و شیب :

رین بهتا  دلیال وزن کام و ساهول  در اجارا،    پ های متفاوت با بندی وکپ معدنی در دانپ

جویی در صرفپجه   اس   بعالوه،مصالح ساختمانی جه   وشش سریع کف و سقف بام 

زلزلاپ نقاش    ی نظیار حوادث مقابلکیفی  ساختمان در بهبود سازی و سبک آهن،مصرف 

 کند مهمی را ایفا می

 مخلو  این ماده با آهاک شاکفتپ تشاکیل ناوعی     : کاریهای نما و رویپکاری   سیمانانوا

در صنع  سیمان   گردددهد کپ در زیر آب و بیرون آب سخ  میی را میسیمان طبیع

دهناده سایمان اساتفاده    توان از این ماده معدنی بپ عنوان یکی از اجزاء مهام تشاکیل  می

 نمود 

       حائل بین خاك و بتن )مانند بتنهای فونداسیون،  ایپ  لهاا، دیاوار تونلهاا و سادها، ساقف

  یوارهای طبقات زیرین با خاك(های زیرزمینی، حائل بین دکانال

 ها و  لها )ذرات  ودر مانند(برای استفاده در ساختمان سدها، اسکلپ 

  بلوکهای سبک سقفی و دیواری، موزائیک سبک، بتون سابک، قطعاات بااربر     ساخ  انوا

هاای  ایش     نال ، انوا  بلوکهای سیمانی سبک تپ باز و تپ بساتپ ، سبک و قطعات جداکننده

هاا و ذرات کاوچکتر از   دانپ) انو  آجرهای سبک با ابعاد مختلفو  مانیتخساختپ نمای سا

   میلیمتر( 00

 گوناپ   با توجپ بپ اینکپ فاقد هار : هاها و دریاهای زیر آب رودخانپ والسیون لولپانجام ایز

 يیر سیساتی آسیبأهای آب و سایر اجزای تامتیازی برای حفظ لولپ عنصر مخرب اس ،

  باشدمیدر مقابل خوردگی 

 هاای حرارتای   هاا و  وشاش لولاپ   هاا، گرمخاناپ  بارای ساردخانپ   یعنوان عایق حرارتپ ب 

 میلیمتر( 35تا  1های )دانپ

 هاهکارگاو صدا نظیر موتورخانپ  ر سر و برای م لهای  بپ عنوان عایق صوتی 

  روکش سیاه سطح آسفال 
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 كشاورزی و باغبانی در كاربردهای پوكه معدنی -3-3-2

  تر سازی خاك ضعیف و برای بهاصالح و بهینپ جه  میلیمتر( 05تا  0 هایدانپ) ومیز

شود رطوب  درون خاك رود چرا کپ باعث میشدن آبیاری و زهکشی بپ کار می

در  رورش گل، تهویپ مطبو  زمینهای مسابقپ، تهویپ زمین این ماده   همچنان باقی بماند

   نی و ایجاد مزار  کیوی کاربرد بسیار داردمواد معد چمن گلف و کود زمینهای فقیر از

  در مناطق خشک و یا مناطقی کپ احتیا   میلیمتری( 45)از ذرات ریز تا دانپ های  ومیز

ها، ایجاد فضای سبز بر باشد )گلخانپای سبز و باغبانی در نقا  خا  میبپ ایجاد فض

ن الیپ زیرین خاك نواعپ روی کانالهای بتنی زیرزمینی و کشاورزی در مناطق کم آب( ب

شود کپ خوا  مهم آن عبارتند از حفظ آب و انتقال تدریجی آن بپ بپ کار برده می

باال بردن خاصی  معدنی و و  استفاده بهینپ از حجم خاك، کم کردن فشار خاك، خاك

  جود مواد معدنی در حد و درصد خا عل  وپ قدرت خاك ب

 

 كاربردهای پوكه معدنیسایر  -3-3-3

 در صنایع استفاده نیز بپ عنوان یک ساینده بسیار خوب میلیمتری(  05تا  15)قطعات ز  ومی

ها و  ارچپرنگبری و شور کردن   ساخ  کاغي سند باده، صف ات دستگاه فرز، سنگشودمی

جه  صیقل دادن توان این ماده را می  باشدمیز میوسنگ  ا ازجملپ کاربردهای سایشی  

 مورد استفاده قرار داد  فلزی ای و قطعاتظروف نقره
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چهارمفصل   

 آجـــر
 

 

 مقدمه -4-5

اند و ت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شدهاز مصالح هستند که به صور گروهی (،Bricks) آجرها

 ساخته دست بشر هستند، سنگی دگرگوون کوه از تیییور وتوعیت خشوت  دیود        حقیقت سنگی در

انی به دست بشر به شمار این گروه از مصالح که اولین تولید صنعتی و انبوه مصالح ساختم .آیدمی

 متنووعی تقسوی    اسوا  نووم موواد اولیوه، رونود تولیود و مفوب مصورا بوه انووام           آیند بور می

 .شوندمی

رمز توانایی آجر در خلق شگفت انگیزترین ساختمانهای تاریخ، عالوه بر خصوصیات ذاتی آن 

ری و تناسوبات آن  باشود، در زیبوایی هواه   که  ایداری در برابر سرما، گرما، رطوبت و غیوره موی  

در طی زمان متفول شده و در حال حاتر با ساختار و توانایی بودن انسوان    آجر نهفته است. ابعاد

گردنود.  بسوت موی  هماهنگ شده است. ابعاد آجر به طریقی است که به راحتی در یكدیگر قفب و 

گر بوه وجوود   شماری از جمله در مفب اتصال دو دیوار به یكودی این خاصیت، کیفیتهای مهندسی بی

 یكنوواختی را بوه وجوود   شووند و سو ح   آورد. آجرها به کمو  موالت بوه یكودیگر متصوب موی      می

های وسیع بوه  منظور اجرای دهانهآورند. این ابعاد متناسب باعث شده است که این مصالح به می

یی ان در ایوران روا  داشوته اسوت، کوارا    صورت قو  و طاق و گنبد که از زمان قبوب از ساسوانی  

 فصر به فردی داشته باشد.من

ننوده دیووار و سوقز از جملوه     خواص آجر باعث شوده اسوت کوه بوه عنووان مصوالح  رک      

چینوی باعوث شوده اسوت کوه بوه       زیبایی آجر و الگوی حاصب از آجر ترین مصالح باشد. رمصرا

صورت نما در داخب و خار  بنا مورد استفاده قرار گیرد و هویوت خاصوی بوه سواختمان ببخشود.      
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های اقلیموی ایون   ، فارغ از مقاومت م لوب آن، ویژگیده از آجر به عنوان فرش کز و  لكاناستفا

 مصالح کویری را بیشتر به نمایش می گذارد.

 

 بندی آجرطبقه -4-2

 هوای مختلوز، ابعواد و شوكب    شماری از آجرها بوا کیفیت نوام بیتكنولوژی و عل  شیمی ا با  یشرفت

توان بر اسوا  ویژگیهوای مختلوز آنهوا     آجرها را می .اندهاهری متنوم راهی بازار مصرا شده

 بندی کرد. طبقه ، ابعاد و حتی رنگروش ساخت کاربرد،)جنس(،  ترکیب شیمیایی همچون

 

 ابعادبندی آجر بر اساس طبقه -4-2-5

 شوند:آجرها از نظر ابعاد به انوام زیر تقسی  می

کواری  شوود و در سوفت  ساخته می cm 5×5/01×22های این آجر در اندازه آجر فشاری:

چینی با این آجر را بوه علوت نداشوتن    گردد. در اص الح بنایی، آجره می)اسكلت بنا( از آن استفاد

هوای  گویند. ایون نووم آجور در کووره    چینی میبرو نبش صاا و همچنین در ه  چیدن آن، گری

 شود.هوفمان  خته می

 

 
 

بدنه و نبشهای صاا و رنگ آن که مایوب بوه    این آجر به علت بهی:  آجر قزاقی سفید و

ای( تهیه ی )استوانهههای چاباشد، یكی از مرغوبترین انوام آجر است که در کورهبهی می سفید و
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بهوی هماننود آجور     گردد. ابعاد قزاقی سفید وو در روکار ساختمان )نماسازی( از آن استفاده می

شود معموالً  شت اقی سفید جهت نما استفاده میفشاری است زیرا در ساختمانهایی که از آجر قز

شد تا بتوان شود؛ بدین جهت بایستی ابعاد آنها الزاماً یكسان بانما و تو کار با آجر فشاری چیده می

 "ی  سانتیمتر + دو عور    طوول  "طور کلی راب ه ه چینی را ادامه داد. ببه طور همزمان دیوار

 اشد.بدر این نوم آجرها همیشه برقرار می

آجر سه سانتی نیز مانند آجر قزاقی سفید در نماسوازی موورد مصورا     آجر سه سانتی:

دهود. آجور سوه    ، زیبایی خاصی به نموا موی  (cm 3)همواره  دارد و به علت ک  بودن تخامت آن

 گردد.ها و شكلهای مختلز تهیه میسانتی با رنگهای قرمز و سفید در اندازه
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های اتوماتی  ابتودا بوه شوكب خشوت     به وسیله دستگاه رهااین آج آجر سفال سوراخدار:

یابند. وجود سوراخ در این آجرهوا باعوث   های هوفمان انتقال میسوراخدار تهیه و سپس به کوره

شود که اوالً از وزن آنها کاسته شود و دوم اینكه، مالت از این سوراخها عبور کرده و مالت زیر می

 . ابعاد این آجرها نیز همانند انوام فشاری است.و روی آجرها را به  متصب نماید
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آجر ختایی در ساختمانهای قدیمی برای فورش کوز خیوا  و غیوره      آجر ختایی یا خطائی:

شد. درجه حرارت  خت این آجر از درجه ساخته می cm 5×25×25رفته است و در اندازه بكار می

اری و دوامش نیز ار آجور فشواری بوه    حرارت  ختن آجر فشاری زیادتر و در نتیجه، مقاومت فش

ایون نووم   باشود.  رنوگ موی  است. رنگ این آجرها کرمی مایب به سفید و یا سبز کو   مراتب بیشتر

شوند. با  یودایش موزاییو  و اسوتفاده از آن در فرشوها،     های چاهی  خته میآجرها نیز در کوره

 د.کلی فراموش گردیه مصرا آجر ختایی تدریجاً ک  و  س از مدتی ب

تهیوه و در   cm 5×01×01و  cm 5×51×51های مختلز در اندازهآجر نظامی  آجر نظامی:

گرفت و به ها و ادارات دولتی به جای موزایی  مورد استفاده قرار میفرش کز سالن سربازخانه

 همین دلیب، به آجر نظامی مشهور است. این آجر امروزه با موزایی  جایگزین شده است.

تهیوه و بورای    cm 5×21×21هوای  آجر چهار گووش در انودازه   ا ایرانی:آجر چهار گوش ی

 گردید.ا تییه بین دو دیوار و فرش کز از آن استفاده میای یسقفهای تییه

سانتیمتر باشد ولی دو  5تا  3تخامت آجرهای مورد استفاده در نما ممكن است  آجر نما:

 باشد. می cm 01×21بعد دیگر این آجرها مانند آجرهای فشاری یا ماشینی 

 

 بندی آجر بر اساس رنگطبقه -4-2-2

چینی ااسوتفاده در نمو   کند. برایاستفاده از آجر در نماچینی رنگ آجر اهمیت  یدا می در صورت

بهی  گویند و زرد  ررنگ که به آن آجرکمرنگ که به آن آجر سفید می آجرهایی به رنگهای زرد

علوت  . وجوود دارنود   مز روشن یا قرمز سویر در بوازار  گویند و همچنین آجرهایی به رنگ قرمی

بودن این آجرها مربو  به طریقه چیدن آجر در کوره و نفوه آتش دادن به آن و کنتورل   رنگی

)ماننود  اکسوید فلزاتوی    بور اسوا    باشد است؛ بعوالوه، س وحی که با آتش در تما  مستقی  می

. برای توان رنگ آن را تیییر دادشود میاتافه میمواد اولیه آجر  بهکه اکسیدهای مختلز آهن( 

کنی آجرهای رنگوی دقوت و هزینوه     خش   زنی و خشت تهیه مصالح اولیه و همچنین مراحب خشت

 شوند:آجرها از نظر رنگ به انوام زیر تقسی  میبه طور کلی،  آید. بیشتری به عمب می

 نود و خووب  ختوه    بیبه علت اینكوه در کووره کمتور حورارت موی     این نوم آجر  آجر قرمز:

باشود و بوه هموین دلیوب، از نوامرغوبترین      شود رنگ آن قرمز و مقاومت فشاری آن ک  مینمی

های واسط، در دیوارهایی که بار کمتوری را  شود. این نوم آجر معموالً در تییهآجرها به شمار می

 گیرند.کنند مورد استفاده قرار میتفمب می
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)گب بهی( های قرمز  ی  نوم آجر ابلق به رنگ 0301ا ت 0321در حدود سالهای  آجر ابلق:

وسیله کوره آجر زی بوه هموین نوام    ه شد که ب نام آجر بهمنی به بازار عرته میه ب)بهی( و زرد 

شود و به آجر ابلق در کوره نسبت به آجرهای دیگر حرارت زیادتری داده می به .گردید تهیه می

 باشد.تر میهمین دلیب، جنس آن از آجرهای دیگر مفكم

بینود و رنوگ آن بوه    این نوم آجر نسبت به آجر ابلق درجه حرارت بیشتری می آجر سبز:

و  اسوت  باشد. با توجه به اینكه دوام و مقاومت آن بسیار زیادرنگ یا بهی مایب به سبز میسبز ک 

 گیرد.نبشهای صاا دارد، بیشتر در نماسازی ساختمانها مورد استفاده قرار می

 

 
 

 بندی آجر بر اساس روش ساختطبقه -4-2-3

 :شوندبندی میساخت آجرها به صورت زیر طبقه بر اسا  روش

خشت آن با  ،ست که در ابتدای تولیدا دلیب نامگذاری این نوم آجر این :آجرهای فشاری

های قالب به وسیله گب مخصوص  ر  گوشه ،زنخشت شد و با فشار دستی کارگران دست زده می
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است. این نوم آجر بورای کلیوه    cm 5/5×00×22 و یا cm 5×01×21 ابعاد این نوم آجر گردید. می

 چینی مناسب است. طاق تربی، دیوارهای حمال و تییه چینی، کارهای ساختمانی مانند گره

 

 
 

گیرند به علت حرارت بیش از خشتهایی که در مفب آتش سوز کوره قرار می آجر جوش:

چسوبند و بوه شوكب    رسد ذوب شده، از حالت عادی خار  و به ه  موی که به آنها میحد معمولی 

ها برای  خت آجور معموولی   آیند. درجه حرارت کورهای در میجسمی در ردیز سفالهای شیشه

باشود. در ایون نووم    درجه سانتیگراد می 0211درجه و برای آجر جوش در حدود  011در حدود 

کار برد بلكه از مالتهای ه توان مالتهای معمولی بمیآجرها چون حالت مكندگی آب وجود ندارد، ن

شود. همچنین این نوم آجر در مواردی مورد مصرا نوم ماسه سیمان یا ماسه آه  استفاده می

 دارد که نیاز به دیوارهای مقاوم و مفك  باشد. ابعاد این آجرها همانند آجرهای فشاری است.

 2توا   5/0سوراخ به ق ر  01یا  0 دارای ،ارآجر ماشینی یا آجر سوراخد :آجرهای ماشینی

و در بوازار ایوران بوه آجرهوای هشوت یوا ده سووراخه        است بر روی س ح بزرگتر آن سانتیمتر 

  ماشینی معروا است.
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مؤسسه استاندارد و تفقیقات صنعتی ایران، این سوراخها باید تموام   ۷در استاندارد شماره 

درصود سو ح    25جمووم سووراخها نبایود بیشوتر از     تخامت آجر را طی نموده و س ح مق وع م 

بزرگتر آجر باشد و فاصله سوراخها از لبه آجر و همچنین فاصله سوراخها از یكدیگر در هور بعود   

درصد طول همان بعد باشد. علت وجود ایون سووراخها ایون اسوت کوه در       31آجر نباید کمتر از 

کورده و باعوث اسوتفكام بیشوتر دیووار       هنگام دیوارچینی، مالت به طور عمودی نیز در آجر نفوذ

توان به وسیله سوراخهای موجود در س ح آجر  شود. در ساخت دیوارهای حمال به دلیب اینكه می

شود. دیوار آجری مسلح بورای مقابلوه بوا     آن را با میلگرد، مسلح کرد از این نوم آجر استفاده می

آجرهای فشاری بسیار ترد و شكننده  شود. جنس این نوم آجرها نسبت به نیروی زلزله ساخته می

بوده و خاصیت مكندگی آن نسبت به آجر فشاری کمتر است. این آجرها به علت ترد بودن قابب 

توانند بوه خووبی    دلیب اینكه خاصیت مكندگی زیادی ندارند و نمی  داری نیستند و همچنین به تیشه

باشود.   می cm 5/5×00×22ن نوم آجر ابعاد ای شوند. به مالت بچسبند در طاق تربی استفاده نمی

 باشند. اتالم این نوم آجر گونیاتر بوده و دارای س وح صافتری نسبت به آجرهای فشاری می

طریقه ساخت این نوم آجر همانند آجرهای معمولی است با این تفاوت کوه   آجر لعابدار:

 گردد.ن استفاده میشود و فقط در نماسازی ساختمان از آروی آن با لعاب کاشی  وشانیده می
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 بندی آجر بر اساس شکلطبقه -4-2-4

 شوند:آجرها از نظر شكب به انوام زیر تقسی  می

درصد حج  آجر )یوا در حالوت    25که در آن حج  سوراخها از  :(Solid Brick) پر آجر تو

 کند. در ایون نووم آجور سووراخها    درصد آجر( تجاوز نمی 21آجرهای  رسی، حج  فرورفتگی از 

 کنند.کامالً یا تقریباً از میان آجر عبور می

گوذرد از  که در آن حج  سوراخهایی که از میان آجر می :(Cored Brick) آجر سوراخدار

 % حج  آجر بیشتر باشد.25

که در آن حج  سوراخهایی که از میوان   :(Ceramic Brick) یا بلوک سفالی آجر تو خالی

شتر است و هیچگونه مفدودیتی در ابعواد سووراخها وجوود    % حج  آن بی25کنند از آجر عبور می

 در بازار کار ایران اص الحًا بوه آجرهوای سوفالی بوا حجو  زیواد و وزن کو  کوه در موقوع           ندارد.

گویند. بلوکهای رایج در ساختمان شود بلوک میگیری در آن سوراخهای بزرگتری ایجاد میقالب

 01د. بلوکهای سقفی ق عاتی از سفال هستند به  هنای شونای تقسی  میبه دو دسته سقفی و تییه

باشند سانتیمتر که دارای لبه مخصوصی می 25یا  21سانتیمتر و درازای  25یا  21سانتیمتر، ارتفام 
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 گیرد. مورد مصرا این بلوکها فقوط در سواختن سوقفهای تیرچوه بلووک      که روی تیرچه قرار می

این گونه سفالها ایجاد شده، وزن آن بسیار سب  است و باشد. به علت سوراخهایی که در حج  می

کند که بوتن روی  جای قالبی کار میه هیچگونه تفمب باری ندارند و در سقز تیرچه بلوک فقط ب

ای نیز از آجرهای سب  بوده و فقوط حجو    بلوکهای تییهسقز را تا زمان سخت شدن، نگه دارد. 

 21انتیمتر است و بلندی و  هنای آن ممكن اسوت  س 01تا  0باشد. تخامت آن آن مورد نظر می

 سانتیمتر باشد. این سفالها فقوط بورای جداسوازی فاواهای مسوكونی موورد اسوتفاده قورار          25یا 

 گیرد. این سفالها نیز همانند انوام سقفی، بار بر نیستند. می

 

 
 

% 21ز که در آن حج  منافذ )سوراخهای بسته شوده در یو  انتهوا( بویش ا     آجر متخلخل:

حج  آجر باشد. نكته مورد توجه این است که آجرهای متخلخب معموالً با روشهای  رسوی تولیود   
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شوند و آجرهای سوراخدار و تو خالی با استفاده از روش دکسترودر )بورون رونوده( سواخته    می

 شوند.می

کوه دارای شوكب هندسوی بوه غیور از مكعوب مسوت یب معموولی          آجر با شکل مخصوص:

 هستند.

 

 بندی آجر بر اساس نوع مصرفطبقه -4-2-1

 شوند:آجرها بر اسا  نوم مصرا به انوام زیر تقسی  می

باشند و بوه  آجرهایی هستند که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب می آجر معمولی:

 شوند. روش دستی یا ماشینی تولید می

بودون نیواز بوه     شووند توا هنگوام مصورا    این آجرها به طریق خاصی ساخته موی  آجر نما:

تواند به روش اندودکاری یا روکشهای دیگر، خود دارای هاهر مناسبی باشند. این نوم آجر ه  می

 دستی )قزاقی( و ه  ماشینی تولید شود.

ای است و این آجر دارای جسمی متراک ،  رقدرت و نیمه شیشه آجر مهندسی مرغوب:

شوود. ایون آجور منفصوراً بوه روش      ر برده میکاه های با قدرت تفمب بار زیاد بعمدتاً در سازه

 شود.ماشینی تولید می

 

 بندی آجر بر اساس کیفیتطبقه -4-2-1

 شوند:آجرها بر اسا  کیفیت به انوام زیر تقسی  می

این آجر بورای مصوارا معموولی     آجر با کیفیت مناسب برای مصارف داخلی )توکار(:

 رود.کار میه در داخب ساختمان ب

این نوم آجرها دارای دوامی کمتر از آجرهوای بوا کیفیوت ویوژه     ت معمولی: آجر با کیفی

 هستند ولی معموالً در نماهای خارجی ساختمان دوام کافی را خواهند داشت.

این نوم آجر در شرایط سخت و ویژه کاربرد دارد نظیر مناطقی که  آجر با کیفیت ویژه:

دهود، نظیور دیوارهوای حایوب، کانالهوای       زدگوی ممكون اسوت رخ   از آب اشبام شده باشد و یا یخ

 روها و غیره.فاتالب، فرش  یاده

 

 ترکیب شیمیاییبندی آجر بر اساس طبقه -4-2-1

 شوند:به انوام زیر تقسی  می ترکیب شیمیایی و جنسآجرها بر اسا  
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بوه وسویله بشور تولیود شوده       قدیمی ترین مصالح ساختمانی که آجر رسی از آجر رسی:

شود، الزم نیست که ر  خالص خاک رسی که برای تهیه اینگونه آجرها انتخاب می. باشداست، می

هایی از قبیب ریشه گیاهان، چوب، زغال و و بدون ترکیبات دیگر باشد. فقط کافی است که ناخالصی

غیره در آن وجود نداشته باشد؛ زیرا این مواد هنگام  خت آجر در داخب کوره سوخته و جای آن 

کند. خاک ر  مناسب برای تولید آجرهوای رسوی، طبوق    ند و از مقاومت آجر ک  میماخالی می

(، اکسوید آهون   9-20(، اکسید آلومینیوم )%01-01استاندارد ایران باید دارای اکسید سیلیسیوم )%

 %( باشد.0%( و اکسید منیزی  )حداکثر 0۷(، اکسید کلسی  )حداکثر 02-3)%

باشود،  ر  در دستر  نیست و یا بسیار کو  موی  در مناطقی که خاک  آجر ماسه آهکی:

شود )مانند سواحب دریا(، باید از آجر ماسه آهكی استفاده شوود. در  ولی ماسه به وفور یافت می

دهد. درصود وزنوی اکسوید منیوزی  و     درصد وزن آجر ماسه آهكی را ماسه تشكیب می 95حدود 

باشد. آه  مورد نیواز در ایون نووم    درصد کب وزن مصالح تهیه شده بیشتر  3خاک ر  نباید از 

باشد. مقدار آهو  موورد نیواز در آجور      CaOدرصد وزن آن باید  91آجر باید خالص و حداقب 

هوای  درصد وزن ماسه است. آب مورد استفاده نیز باید  اک و بدون دانه 0تا  0ماسه آهكی بین 

درجوه   251ه حورارت  هوای توونلی و تفوت درجو    شناور باشد. قالبهای این نووم آجرهوا در کووره   

شوند. مشخصات باربری آجر ماسه آهكی تقریباً مانند اتمسفر  خته می 0۷تا  0سانتیگراد و فشار 

 توان ساختمانهای سه تا چهار طبقه را بنا نمود.باشد و با آن میآجرهای فشاری می

 دلیب مقاومت حرارتوی بواال، در  وشوش   ه از آجرهای نسوز ب :آجرهای نسوز یا دیرگداز

شود. آجرهای نسوز با توجه به نوم ماده اسوتفاده شوده در    های صنعتی استفاده می درونی کوره

از انوام مختلز آجر دیرگداز به اختصار توتیح  ترکیبات آنها، انوام مختلفی دارند. در ادامه برخی

 شوند:داده می

 ارتزیوت  های سیلیسی که بوه کو این آجرها را خاک %(95) قسمت عمده :آجرهای سیلیسی

دهود. از ایون آجرهوا در گذشوته بورای  وشوش جودار درونوی         معروا است تشكیب می

نفوذنا وذیری   ودلیب رسانایی گرمایی زیاد ه ولی ب شد های فوالدسازی استفاده می کوره

های تولید خمیور شیشوه    در مقابب گازها، امروزه بیشتر برای  وشش جدار درونی کوره

سوازی  هوای سورامی    سازی گازسوز و کووره های ک  رهسازی، کوهای شیشه در کارخانه

 شود. استفاده می

 آجرهای آلومینیومی: ( این آجرها، دارای درصد باالیی از آلومینAl2O3می )  باشند. آنها را

کننود.   % آلوومین دارد، تهیوه موی   ۷1از مخلو  کایولن، بوکسیت و کروندوم که بویش ار  
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باشود. آجرهوای    درجوه سوانتیگراد موی    0011توا   0211دمای  خت این آجرها در حدود 

شووند.   های ذوب فوالد مصرا موی  نسوز آلومینیومی برای  وشش جداره درونی کوره

هوای   در مقابب مواد قلیایی مقاومند، بنابراین از آنها برای  وشش جوداره درونوی کووره   

 شود. سازی ه  استفاده می سازی و شیشهسیمان

   :ایوون آجرهوا   آجرهاای نسااوز قلیاایی (  شووامب اکسوید منیووزیMgO ) و سوویلیس(SiO2 )

 هوای بواز در فوالدسوازی،    باشند. از این آجرهوا بورای  وشوش جودار درونوی کووره       می

های ذوب شیشوه  سازی و در قسمتهای باالی کورههای سیمانکارخانه های دوار درکوره

 شود.و صنایع فلزات غیرآهنی استفاده می

م خاصی از آجرهای نسوز هستند و در صونعت بورای   این آجرها نو آجرهای نسوز ویژه:

شووند. متوداولترین    ای کاربرد دارند. این آجرها از ترکیبات فلزات واسو ه موی   منظورهای ویژه

 آجرهای این گروه عبارتند از:

 :این آجر از سولفات زیرکونیوم طبیعی با افزودن مقدار کمی آلومین به  آجر زیرکونیوم

شترین کاربرد آن در ساختن کوره ذوب آلومینیوم، کوره مخزن شود. بی کوارتز تهیه می

مقاومت گرمایی باالیی دارد، به  ZrO2باشد.  های دارای دمای باال می شیشه مذاب و کوره

های ذوب فلز در صنایع ذوب فووالد و در راکتورهوای    همین دلیب از آن در ساختن بوته

 شود. دهنده نوترون استفاده میاتمی به عنوان بازتاب

 درصد اکسید کروم  01تا  5این آجرها دارای  کوروندوم:/آجر اکسید کرومI، II  تا  91و

( هستند و در مقابب مواد قلیایی مقاوم هسوتند. از ایون نووم    Al2O3اکسید آلومینیوم ) 95

 شود. آجر برای ساختن بخش درونی کوره بلند ذوب آهن استفاده می

 :درصوود 95دارای  آجرهااای اکسااید کااروم Cr2O3 باشوود. بوورای تهیووه آن از  موویCr2O3 

شود. این نوم آجر در ساختن کوره ذوب خمیور شیشوه مخوزن در     مصنوعی استفاده می

 سازی مصرا دارند. صنعت شیشه

 

 اجزاء )پاره( آجر -4-3

کار برد. ه توان تمام آجرها را به اندازه قالبی آنها بشوند نمیدر دیوارهایی که با آجر ساخته می

شود تا بوه وسویله آن، بوه    سا، در بعای موارد احتیا  مبرم به اجزاء آجر ) اره آجر(  یدا میچه ب

هوای آجور در اصو الح    مقاومت دیوار آجری در مقابب نیروهای کششی کم  بیشتری شود.  اره

 کارگاهی نامهای مخصوصی دارند که عبارتند از:
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باشد به می cm 5×5/01×22ن اگر طول ی  آجر فشاری را که ابعاد آ کلوک و سه قدی:

تقسی  کنند و ی  قسمت از چهار قسمت آن را بشكنند، قسمت جدا شوده را  چهار قسمت مساوی 

الزم به ذکر است که نامند. کلوک یا چارک و مابقی )معادل سه چهارم طول آجر( را سه قدی می

سه قود  ب اتالق گردد. تواند به هر  اره آجر کوچكتر از ی  چهارم طول آجر کامعبارت کلوک می

 عمومًا در ابتدا و انتهوای دیووارچینی و کلووک معموواًل در داخوب دیووارچینی جهوت  ور شودن و          

 جویی به عنوان تو کار مصرا دارد.صرفه

چنانچه طول آجر به دو قسمت مساوی تقسی  گردد، هر کدام از دو قسمت را نیمه  نیمه:

 باشد.سانتی )ابتدا و انتهای دیوار( می 00ی گویند. موارد مصرا نیمه غالباً در دیوارها

سانتیمتری آن به دو نی  تقسوی    5/01اگر آجر فشاری از عر ، یعنی از طرا  قلمدانی:

آیود کوه در اصو الح بنوایی بوه آن      به وجود موی  cm 5×5×22شود، دو  اره آجر به ابعاد تقریبی 

 گویند.قلمدانی می

 چنانچووه آجوور از تووخامت بووه دو نووی  مسوواوی تقسووی  گووردد )ابعوواد تقریبووی  :یاایالناای 

cm 5/2×5/01×22 الیی بسیار گویند. مورد مصرا نی الیی یا ال ه می(، به هر ی  از دو قسمت نی

 کند.ک  بوده و گاهی بنا به ترورت از آن استفاده می

كوی از دو قسومت ترسوی     چنانچه آجری را به دو قسمت متساوی تقسی  و وتر ی کالغ پر:

آید که اگر مثلث با تیشه جدا شود باقیمانده را کوالغ  گردد ی  مثلث در گوشه آجر به وجود می

  ر یا دم کالغی گویند.

 

 کیفیت و مرغوبیت آجر -4-4

آجر مرغوب آجری است که بتواند بارهای وارده از ساختمان را به خوبی تفموب نمووده و خورد    

آجر مرغوب آجری است که خوب  خته شده باشد و خواک ر  موجوود   نشود. به عبارت دیگر، 

های سنگی داخوب خشوت   در آن در اثر حرارت به مرحله خمیری رسیده و موجب چسبانیدن دانه

باشود. رنوگ آجور نوامرغوب موات و      چنین آجری دارای رنگی باز و روشن موی به یكدیگر گردد. 

)همانند صدایی کوه   شوددای زنگ بلند میغیرشفاا است. از به  زدن دو ق عه آجر مرغوب ص

رسد(. در صوورتی کوه آجور خووب     از وارد کردن تربه کوچكی به کاسه چینی سال  به گوش می

ای کوه  دهد )مانند صدای کاسه چینی ترک خوورده  خته نشده باشد، در اص الح صدای مرگ می

 رسد(.در اثر تربه زدن به آن به گوش می
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اشد در موقوع تخلیوه بوه وسویله ماشوینهای کمپرسوی، تعوداد        همچنین، اگر آجر مرغوب ب

های آجرهای نوامرغوب در موقوع تخلیوه    شكند؛ در صورتی که تعداد شكستهمعدودی از آنها می

تر از آجر نامرغوب است. در این صورت اگور  باشد. آجر مرغوب تو رتر و متراک بسیار زیاد می

 تر خواهد بود.وزن کنی (، آجر مرغوب سنگین آجرها را با دست سب  سنگین نمایی  )با دست

 ویژگیهوا و  :ویورایش چهوارم تفوت عنووان )آجور رسوی       ۷استاندارد ملی ایران به شوماره  

نیز  روشهای آزمون( مشخصات فنی و کیفی مفصول آجر رسی را برای الزام واحدهای تولیدی و

 ، آجرهوا استاندارد ملوی  این. گاهی دست اندرکاران و ذینفعان ساخت و ساز مشخص نموده است

مشخصوات کیفوی خواص خوود را     ، و بورای هور نووم     گروه فرعی تقسی  0به سه گروه اصلی و را 

و انتخاب را بر اسا  نوم و مفب  فرآیند خرید ،کند که آگاهی از این شرایط و ویژگیها تعریز می

مفب مصرا به آجرهای رسی بر حسب . بر اسا  این استاندارد، سازد مصرا میسر و ممكن می

 :شوند بندی می  سه دسته اصلی تقسی 

 آجر مهندسی (AM):   بور حسوب    این نوم آجر به دو دسته تو ر و سووراخدار و هرکودام

 .شوند بندی می تقسی  2و  0مقاومت فشاری به دو درجه 

 آجر نما (AN): دو دسوته توو ر و    این نوم آجر به دو دسته متعارا و  الکی و هرکدام به

شووند. قابوب    موی  بندی تقسی   2و  0و بر حسب مقاومت فشاری به دو درجه سوراخدار 

سو وح   توانند به شوكلهای هندسوی مختلوز و بوا     ذکر است که آجرهای نمای  الکی می

 .لعابدار نیز تولید شوند

 آجر توکار (AT): این نوم آجر بر حسب مفب مصرا به دو نوم باربر (ATB) باربر  غیر و

(AT)  شوند بندی می به دو دسته تو ر و سوراخدار تقسی و هرکدام نیز. 

گوردد و   بر اسا  نیاز مشتری تولیود موی   آجر نكته مورد توجه در استاندارد این مسئله است که

شود ولی بر اسوا  انودازه اسومی اعوالم      خریدار تعیین می درازا،  هنا و بلندی آجر بنا به سفارش

 :باشد عد م ابق با جدول زیر میدر هر ب شده از سوی تولیدکننده، رواداری

 

ر بمحدوده اندازه هر بعد آجر 

 متر حسب میلی

 متر رواداری بر حسب میلی

 آجر مهندسی و نما آجر توکار

51 ≥ 2 0 

 0 5/2 ≤ 011تا  > 51

 5/0 5/2 ≤ 051تا  > 011

 5/0 3 ≤ 251تا  > 051
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صوورت مودوالر م وابق    ه آجور بو  انووام   در استاندارد اشاره گردیوده اسوت کوه ابعواد ترجیفوی     

 :های زیر بر حسب میلیمتر است اندازه

 

 بلندی پهنا درازا نوع

 51 011 201 0درجه 

 53 015 221 2درجه 

 

زیر مورد توجوه   به شرحمشخصاتی  از نظر هندسه، مساحت و مشخصات سوراخهای آجر

 :گیرد یم قرار

 )01: نسبت سوراخهای آجر به حج  آجر )حداکثر% 

 25: جموم تخامت جداره سوراخها در درازا به درازا )حداقب(نسبت م% 

 )25: نسبت مجموم تخامت جداره سوراخها در  هنا به  هنا )حداقب% 

 )01: نسبت مجموم تخامت جداره سوراخها در  هنا به  هنا )حداقب% 

هواهری و حودود مشوخص شوده در ایون       از دیگر ویژگیهای مورد اشاره در خصوص ویژگیهوای 

 :باشد می ارد موارد مربو  به تفدب و تقعر آجرهااستاند

 

 تحدب )حداکثر( تقعر )حداکثر( نوع آجر

 5/1 0 مهندسی

 0 2 نما

 2 5 توکار

 

مقاومت فشواری ایون مفصوول     فنی مربو  به آجر مربو  به ویژگیهاییكی از مهمترین 

ت. ایون ویژگیهوای   جودول زیور اسو    باشد. ویژگیهای این مفصول بر اسا  نوم آجر م ابق با می

 :سوراخدار تفاوتی ندارد مقاومت فشاری آجر برای هر نوم شكب آجر اع  از تو ر و

 

 نوع آجر
 متر مربع( حداقل مقاومت فشاری )کیلوگرم بر سانتی

 آجر منفرد آجر 01میانگین 

 آجر مهندسی
 311 351 0درجه 

 211 251 2درجه 

 آجر نما
 001 001 0درجه 

 91 021 2درجه 

 آجر توکار
 01 01 باربر

 31 01 غیر باربر
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باشود کوه نقوش اساسوی در      می جذب آب ،ویژگی بعدی با اهمیت در مورد مفصول آجر

توانود دو ق عوه از مصوالح    علوت آنكوه موالت موی     کنود.  استفكام و دوام دیوارهای آجری ایفا می

مصوالح سواختمانی خاصویت    در ق عوات  ساختمانی را به خود و یا به یكدیگر بچسباند آن است که 

کنود و  مكندگی وجود دارد و به مفض قورار گورفتن در مجواورت موالت، آب آن را جوذب موی      

کنود و در  مقداری سیمان و یا هر چسب دیگری که در مالت وجود دارد به عمق مصالح نفوذ می

آمده است، تواند با هزاران رشته باری  که در اثر مكندگی در آن ق عه به وجود نتیجه، مالت می

آن ق عه را به خود بچسباند. درصد جذب آب آجر در آزمایش استاندارد مربوطوه، بور اسوا     

 شود:راب ه زیر مفاسبه می
 

011 × 
 وزن آجر در آب مانده –وزن آجر خش  

   درصد جذب آب
 وزن آجر خش 

 

ماننود دیگور   ه زاین ویژگی نی  .درصد باشد 0جذب آب هر نوم آجر نباید کمتر از  طور کلی،ه ب

 :گیهای استاندارد بر اسا  نوم مفصول متفاوت استژوی

 

 نوع آجر
 جذب آب )حداکثر( درصد

 آجر منفرد آجر 01میانگین 

 05 02 آجر مهندسی

 21 00 آجر نما

 در مورد این نوم مفصول الزامی ندارد آجر توکار

 

باشد. این  ر آب میمفلول د زمون نمكهایآ ،ویژگی بعدی مورد آزمون در خصوص آجر

مهندسی و نما بر اسا  آزمون  آزمون برای آجرهای توکار الزامی ندارد اما در مورد آجرهای

 .درصد بیشتر باشد 0/1 از استاندارد نباید

به درخواسوت خریودار و یوا در     باشد که زدگی میگر آزمون استاندارد آجر آزمون یخدی

یابد ولی در حالت کلی این  می جذب آب الزامصورت برآورده نشدن و مردود شدن در آزمون 

روش آزموون موورد اشواره در     اسوا   باشد. بور  موارد الزامی استاندارد آجر نمی ءجز زمونآ

 .وزنی باشد استاندارد ملی درصد افت وزنی آجر نباید بیشتر از سه درصد

 05ه اصله ی  متری تفت زاویف همچنین از نظر بصری س وح آجرهای نما هنگامی که از

 ریودگی، حفووره،   تورک، لوب   شووود بایود عواری از   درجوه در زیور نوور فلورسونت مشواهده موی      
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آلوی ( و هرگونوه نواهمواری   ) های سنگی کوچ ، ذرات آه  منبسط شونده شدگی، دانه  وسته

 .س فی باشد

کلوی تموامی اسوتانداردهای     طوور ه از موارد بسیار حایز اهمیوت در اسوتاندارد آجور و بو    

نوم و ویژگیهای مفصول است کوه   سازی مشتری ازگذاری و آگاهالزام نشانه ،مفصوالت مختلز

شود کوه در موقوع خریود بوا      می بر روی هر قالب آجر ح  ، کد شناساییدر مورد مفصول آجر

تووان خریود مناسوب بور      ساختمان موی  بررسی چشمی این عبارات و ت بیق آن با نیازهای سازه و

فنی اعوالم شوده و اسوتاندارد هور      سا  ویژگیها و مشخصاتاسا  نوم و مفب مصرا آجر بر ا

تولیدی موهوز اسوت در صوورت     واحد عنوان شده،نوم آجر باشد. عالوه بر هر کدام از موارد 

 .اقدام نماید روی ت  ت  آجرها اخذ نشان استاندارد نسبت به ح  این نشان

 

 مراحل ساخت آجر -4-1

سازی از تهیه و آمادهدارای چند مرحله کلی است که  تولید آجر چه به صورت سنتی و چه صنعتی،

شود. در هر مرحله مد نظر قورار دادن  گیری وارد مرحله  خت میمواد خام آغاز و  س از قالب

 مالحظاتی الزامی است کوه بوه طوور مسوتقی  بور کیفیوت و مرغوبیوت آجور تولیود شوده تو ثیر            

 گذارند.می

یران منابع م لووب از موواد اولیوه وجوود دارد کوه      در مناطق مختلفی از ا مواد خام: تهیه

گردنود. البتوه   های تولید آجر چه به صورت سنتی یا مدرن در کنار این معادن احودا  موی  کارگاه

معدن مواد اولیه ندارند و مواد اولیوه موورد نیواز خوود را از سوایر       ،های تولیدیبرخی از کارگاه

ند. در اداموه، موواد موورد نیواز بورای تولیود آجور        کنمعادن خریداری و در مفب کارگاه د و می

 شوند:معرفی می

 :برای تهیوه آجور،   دهد. ماده اولیه آجر را عمدتاً خاک ر  تشكیب می خاک رس آبرفتی

میزان خاک ر  در گب آجر بسیار اهمیت شود. معموالً از خاک ر  آبرفتی استفاده می

ک خووردن خشوت در هنگوام    ب تور موج کند ودارد. خاک ر  زیاد گب آجر را تو ر می

 .شودخش  شدن می

 درو شوود  های سیلیسی حاصب موی ثیر عمب فرسایش هوازدگی بر سنگ از تماسه  :ماسه 

  ووک   آن آجور تورد و   باشد. در صورت افوزایش مقودار  بندی آجر میحقیقت استخوان
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 موجوب  هنگام  ختن منبسط و گب آجر در های درشت ماسه دردانه تمندر  شود ومی

 شوند.آجر می های ریز درایجاد ترک

 به صورت دانه ریز، یكنواخت آه   چنانچه .آه  وجود دارد ،خاک ر  و گب در :آهك

 افزایش مقدارآن نقش گدازآور شود وموجب روشن شدن رنگ آجر می همگن باشد و

کنود.  آه  زنده تولید موی  ،گب آجر  س از  ختن های درشت آه  دردانه وجود دارد.

کسوید  تولید هیدرو کشد وبه خود می آب مالت را  ،هنگام استفاده از آجر نده درآه  ز

 برابور  5/3توا   25/0 حودود ، که بسته به خلوص سنگ آه  کند آه  یا آه  شكفته می

 الویو  یوا    ؛ به این  دیدهشودو موجب ترکیدن آجر می آوردحج  اولیه را به دست می

 .گویندمییا شوره آلوی  آجر 
 

 
 در لوی تورر اسوت و  به مقدار ک  بیحاور این ترکیبات در گب آجر  :کیبات سولفاتیتر 

 .رسانندنمایند و به آجر و مالت آسیب مییون اسیدی می ، تولیدصورت افزایش

 ول را به قرموز  رنگ مفصبعالوه، نقش گدازآور دارند و  ین ترکیباتا :دارترکیبات آهن

 .کنندنزدی  می

 د کوه در  ممكن است در گب آجر ریشه گیاهان وجود داشته باشو  :نباتات و ریشه گیاهان

اولیه آن را الو     س از تهیه ماده. بنابراین، شودسوزند وآجر  وک میحرارت کوره می
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انتخاب منبع خوب بورای خواک    با یكنواخت شود )معموالً کنند تا نرم وو خوب آسیاب می

 .(کنندحدی حب می تا ر  این مشكب را

سازی مواد اولیه به نفوه مورد نیاز جهت آماده اتعملی :گیریو قالب ی مواد اولیهسازآماده

هور   تولید بستگی دارد. برای تهیه خشت آجر رسی سه روش متفاوت وجوود دارد کوه در  فرایند 

 :روش میزان رطوبت خاک و نوم گب متفاوت است

 ن ماده اولیوه تهیوه   وز درصد 02تا  0که با اتافه نمودن آب به میزان حدود  ،گل خشك

کلیه سفالهای  گیرد. بسیاری از آجرهای صنعتی وکم   ر  خشت شكب می شود و بامی

 .شوندساختمانی با روش گب خش  ساخته می

 درصد وزن ماده اولیه تهیوه   25 تا 21که با اتافه نمودن آب به میزان حدود  ،گل سفت

 زنوی ز ماشوینهای خشوت  ننود. در ایون روش ا  زموی  تشوود و بوا روش ماشوینی خشو    می

یا مست یب شوكب  به صورت منشوری با قاعده مربع خشت  شود.هیدرولیكی استفاده می

گاه برش به ق عات مساوی تقسوی   سپس آن را به کم  دست شود واز دستگاه خار  می

 .کنندمی

 توا حالوت    شوددرصد وزن به خاک تهیه می 01ود حد تاب اتافه نمودن آ با ،گل خمیری

قالبهوای  ایون روش گوب را درون    بتوان با دست به آن شكب داد. در کنند و یداخمیری  

 .زننددهند و خشت میدست شكب می ریزند و باچوبی می

تووجهی  شووند مقودار قابوب   دهوی خوار  موی   های شوكب ماشین زمانی که ق عات از :خشك کردن

لوگیری از تیییر شكب رطوبت به همراه دارند. خش  کردن خشت خام قبب از  ختن آن به علت ج

همچنین از صرا هزینوه سووخت بیشوتر درکووره      باشد وایجاد ترک در س ح خشت می زیاد و

کنود.  سوخت ناقص جلوگیری موی  اصلی و امكان دوده گرفتن کوره به سبب رطوبت اولیه زیاد و

 کارخانوه بوه روش   در هفته و 2الی  0درکارخانه به روش سنتی زمان مناسب برای خش  کردن 

حودی   شوود و ایون انقبوا  در   . خش  کردن موجب بروز انقبا  موی باشدمیساعت  30صنعتی 

شودگی در خشوت خشو     مجاز است که مفصول نهایی دارای اندازه مناسب و دلخواه باشد. جمع

درجوه   211توا   01کون از  . درجوه حورارت کووره خشو     ده درصد در هر بعد اسوت  شده حدوداً

. حرارت ییر است که بستگی به نوم ر  داردساعت مت 00تا  20از سانتیگراد و زمان خش  کردن 

کلیه مراحب، حرارت  شود. درهای اصلی فراه  میبه کم  گرمای تلز شده از کوره الزم معموالً

 هوای زیواد   سریع که موجوب بوه وجوود آوردن ترک    گردند تا از انقبا تنظی  می رطوبت کامالً و

گرمای هوا بوه منظوور خشو  نموودن خشوت       گرم و خش  از مناطق . در، اجتناب گرددشودمی
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دار است به ترتیبی که اهمیت فراوان برخور ها ازنفوه چیدن خشت ،این روش در .کنندمیاستفاده 

 انفنا و تیییر شكب آجر در اثر خش  شدن ی  جانبوه   باعث ایجاد ؛ زیراجریان هوا ی  جانبه نباشد

 .باشدمیدرصد  02تا  0است بین  تن آجر آماده شدهخشت خشكی که برای  خرطوبت شود. می

توجه  نیاز با زمان مورد .استساختن آجر  در مراحبمهمترین  گداختن یكی از پخت آجر:

حال حاتور   در .کندساعت تیییر می 051تا  01ر  و سایر متییرها از و مقدار نوم   به نوم کوره،

  که موورد اسوتفاده قورار   هسوتند هوا  ی ازکووره های متناوب انووام جدیود  های تونلی و کورهکوره

از  انود روی واگنهای مخصوص چیده شوده  کوره تونلی آجرهای خش  شده که بر گیرند. درمی

آجور   .شونداز سوی دیگرخار  می نمایند ومی کنند و از کانون حرارتی عبورداخب تونب گذر می

سواعت   0طی زمان  لذا، ؛خوردرک میت زیراشود بعد از  خته شدن ی  مرتبه از کوره خار  نمی

 های دیگور، حورارت بوه طوور متنواوب تیییور       شود. درکورهکوره خار  می به صورت یكنواخت از

 گواز طبیعوی،   هوا کانون حرارتی متییر است. سوخت این کوره ها ثابت واین روش خشت کند درمی

خشوت   .انی برخوردار استاهمیت فراو کنترل زمان  خت درکوره از .باشدزغال سنگ می نفت یا

 شوكب  چنانچه آجر بیش از حد حرارت ببیند تیییر  خام فاقد مقاومتهای مكانیكی مورد نظر است و

 021توا   011حرارت توا دموای    ،بروز ترک باشد. به منظور اجتناب ازو قابب استفاده نمی دهدمی

شود. بعد خش  می ا تبخیر واین دما آب آزاد خشته در .یابدرجه سانتیگراد به کندی افزایش مید

یابود و در  گراد افوزایش موی  درجه سانتی 011الی  ۷11حرارت به سرعت تا  ،خش  شدن خشتها از

تخلخب خود حداکثر خشتها  و (شدن دی هیدراتهفرایند ) شودتبخیر می ،این دما آب تبلور کایولن

 داز هموراه بوا ر  گداختوه    موواد زودگو   ،درجه سوانتیگراد  051تا  011دمای  در. کنندرا  یدا می

یابد و خشت حورارت  می کاهشبعد طولی رسها  و نماینداجزای دیرگداز را احاطه می شوند ومی

  .شودای تبدیب میدیده به مصالح یكپارچه

درجوه سوانتیگراد    0011 تا 911درجه حرارت بین  درداز تشكیب شده از ر  زودگ مصالح

 این مصالح به خوبی در برابر نفود آب .کندتار سنگی  یدا میشوند و مصالح ساخمی گداخته کامالً

 یو  مصوالح   ویژگیهوای برابور یخبنودان و سوایر     مقاومت مكانیكی باال، مقاوموت در  مقاوم است و

 مرحلوه  در روشهای نوین به منظور جوال یوافتن سو ح آجور     بعای از کند. دررا  یدا می مرغوب

بورای  . کنود دهد و جوال  یودا موی   سوزد و تیییر رنگ مینهایی با تزریق گاز طبیعی س ح آجر می

 نماینود و بعود از آن کنتورل نهوایی انجوام      می سرد ها را به آهستگی، آجرترکایجاد  جلوگیری از

سوپس آجرهوای مرغووب     کواری و ماشوین  شودن،  یكنواخت گیرد و در صورت نیاز به منظورمی

 .شوندانبار یا بارگیری می بندی،بسته
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 های آجرپزیع کورهانوا -4-1

شعله  طوری که به همدیگر نچسبند، تا هوا، ه چینند برا درکوره می  س از خش  شدن خشت، آن

 های آجر زی سه نوعند:و گاز از بین آجرها بگذرند. کوره

  کوره با آتش ثابت و آجر ثابت 

 کوره با آتش رونده و آجر ثابت 

 آتش ثابت و هکوره با آجر روند 

  

 (اییکوره تنوره)با آتش ثابت و آجر ثابت کوره  -4-1-5

 مشوعب آن را روشون    یچننود و  کوه خشوت را درآن موی    فراخوی اسوت   تنوره کوتواه و  ،کورهاین 

رونود و گرموای   به الی خشتهای چیده شده درکوره باال موی  ال شعله، هوای داغ و دود از کنند.می

ای  یوسوته  عملكرد کوره تنوره . زندمیخشتها  و کنند()منتقب می دهندخود را به خشتها  س می

شد، سر کوره را  رود زیرا  س از آنكه خشت  خته و آجرو در آن گرمای زیادی هدر مینیست 

  بدهد. شود وگرمایش را به هوا سرددهند تا مهلت میآجر درون کوره به  کنند وباز می

از  ایین بوه بواال جووش،    شود یكسان نیست. ایی  خته میجنس آجرهایی که در کوره تنوره

 دسوت  ه آجر سبز، آجر بهی، آجر سفید، آجر ابلق، آجور قرموز و آجور نوی   ختوه بو       آجر جوش، 

ایی به شكب قارچ ساخته و سر کوره  وشیده شود، به نفوی که های تنورهآید. اگر باالی کورهمی

کش یا هواکش مكیده گاز کوره از باالی آن خار  نگردد و از سوراخهای نزدی  کز کوره به دود

گرمای گواز   دهد و با این کار، گرمایش را به خشتهای چیده شده در کوره  س می گاز داغ،  ،شود

 شود.رود و جنس آجرها همجور میکوره هدر نمی
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 (ای هوفمانهای حلقهکوره) کوره با آتش رونده و آجر ثابت -4-1-2

نخسوتین بوار   این کوره بسیار ک  است.  هارمای آنگهدررفت  یوسته است و  هااین کوره عملكرد

ای ساخته شد و به همین دلیوب  و به صورت حلقه Friedrich Hoffmannتوسط ی  آلمانی به نام 

اکنون  اما  شدندها به شكب دایره ساخته مینخستین کوره ای هوفمان معروفند.های حلقهبه کوره

  .سازندند اینها میایی و مانا به شكب حلقه دراز یا ارهر آن
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 (کوره تونلی) آتش ثابت و هکوره با آجر روند -4-1-3

مانند تونوب خشوت   ها عملكرد این کوره شود.نیز تهیه میسفالهای ممتاز  ،هاتوسط این نوم کوره

تونوب  انتهوای  از شود و وارد میبا بار خشت  ورودی تونب واگنیاز  ؛ بدین نفو کهستاکنی خش 

ا واگون بو  و  س از اینكه  کانون آتش در دیوار درونی تونب جا دارد .آیدده بیرون میآجرسرد ش

خشت کو  کو     و رودبه کندی به سوی کانون آتش  یش می  ،بار خشت به درون تونب رانده شد

سومت  آجور  ختوه بوه     گنکه وا هنگامی . زد، میاز برابر کانون آتش گذشته ،گرم و نی   ز شده

 .را سرد کند دمند تا گرمای آجر را بگیرد و آنبه آن هوای سرد می ،کندمی حرکتتونب  انتهای

مكیوده و بوه    را شود و هواکش  هلوی کوانون آتوش آن  گذرد داغ میمیهوایی که از روی آجر 

در آن بسیار کو  اسوت؛ اموا     گرمااتالا کوره تونلی  یوسته است و عملكرد دمد. کانون آتش می

که برق ارزان در مناطقی . خواهد بود گران غیره ، ارزش واگنها وگذاریریببه دلیب تونب  ساخت

 ، آنکاهش طول تونوب برای  کوره را با برق آتش کرد. کوره تونلی برقی ساخت وتوان می  باشد،

 وشوود  چیده می روی واگن وساخته خشت قسمت ی   در .سازند هلوی ه  میقسمت  را در دو

 بوا  گنهوای سپس وا و گرم و داغ شوند  ها خش ،جا خشتهای روی واگند تا درآنبرنبه گرمخانه می

آن سواخته شوده،    دوم کوه کووره در   قسمت در .راننددوم می قسمتبار خشت داغ را به درون 
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 دمند و گرمای آنروی آجر داغ هوا می ، زندمی ،خشتهای داغ شده از برابر کانون آتش گذشته

 .دمندمی به گرمخانه و به کانون آتشاً مجددگیرند. هوای داغ شده را می را
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پنجمفصل   

 گـــــچ
 

 

 مقدمه -5-1

برختوردار   ایویتهه سازی از اهمیتت  مصالحی است که در صنایع ساختمان (، از جملهPlaster) گچ

 علت خواص خود از اولین قدم در ایجاد یک بنا که پیاده کردن حدود زمتین باشتد و  ه است. گچ ب

سفیدکاری و نصب سنگ است  اصطالح برای ریختن رنگ اطراف زمین تا آخرین مراحل کار کهه ب

  گیرد.نیز مورد استفاده قرار میمورد نیاز است و حتی در نقاشی ساختمان 

دارد از جمله ریختن رنگ ستاختمان بترای    یسازی مصارف متعددگچ در صنعت ساختمان

در  کته  ،کتاری ستنگ  و ستفیدکاری ، سازیمالت ،کردن اطراف زمین و پیاده کردن نقشه مشخص

 طور موقت در جای خود تتا ریختتن متالت پشتت آن متورد     ه ای نگهداشتن سنگ بمورد اخیر بر

 در شود وبرای قالبسازی مصرف می ،گریسازی و ریختهدر صنایع مجسمه .گیردمصرف قرار می

دارویتی نیتز    پتزی و در صتنایع ستیمان  عالوه، ه ببندی مورد نیاز است. کارهای طبی برای شکسته

 .شودمصرف می

 

 تهیه گچ منابع -5-2

 آیتد. ستنگ گتچ از گتروه مصتالت ستاختمانی       دستت متی  ه گچ از پختن و آسیا کردن سنگ گچ بت 

 در تمتام نقتار روی زمتین وجتود     شود و تقریباًوفور در طبیعت یافت می هدار است که بکلسیم

 CaSO4.2H2O فرمتو   اسنگ گچ بقرار دارد. در ردیف پنجم  ،دارد و از لحاظ فراوانی در طبیعت

بیشتر بته  و شود طور خالص یافت نمیه ب ،شدید یبه علت میل ترکیب که استرسوبی  نگهایاز س
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. سنگ گتچ موجتود در طبیعتت بیشتتر     گرددصورت ترکیب با کربن یا اکسیدهای آهن یافت می

شود کته  سولفات کلسیم آبدار یافت می صورته سنگ گچ یا ب .مخلور با آهک و خاک رس است

ه بت  (CaSO4) ستولفات کلستیم بتدون آ     یا به صتورت  شودگفته میم به آن ژیپس )گچ خام( ه

کلسیم آبدار به صورتهای مختلف یافتت   سولفات .شوددریت گفته میینآید که به آن ادست می

 :گرددمی

 سنگهای زینتی است و به علت نرمی ءپزی نداشته و جزکه مصرف گچ سنگ گچ مرمری، 

از آن بترای ستاختن    ،سان است و به همین علتکردن با آن و تراشیدن آن بسیار آ کار

 شود. قا  عکس و غیره استفاده می ،زینتی مانند زیرسیگاری وسایل

 هم ه ب که مانند تارهای ابریشم ایسنگ گچ خوشهو یا  استالیه الیه که  طبقسنگ گچ م

 .پزی ندارداین نوع سنگ گچ نیز مصرف گچ .اندچسبیده

 پتزی ترین نوع سنگ گچ استت و مصترف گتچ   انفراو بلوری وکه غیر سنگ گچ معمولی 

 و سنگ گچ ترکیب شده با کربن به رنگ خاکستتری  ؛رنگ استص بیلسنگ گچ خا .دارد

  کبتود و یتا سترن رنتگ     ،رنتگ، زرد روشتن  بی ،ترکیب شده با اکسیدهای آهن گچ سنگ

 خواهد بود.نوع اکسید آهن این رنگها متفاوت  که بر حسباست 
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 گچانواع  -5-3

 بته انتواع مختلتف     CaSO4―H2Oتوان بتر استاس کتاربرد و یتا ترکیتب آن در سیستتم       گچ را می

 گچ ارائه شده است. مشخصات و خواص انواع 1-5بندی نمود. در جدو  تقسیم

( Retarded Plaster) گچچ مچ    ( و Plaster of Paris، گچی است نیمه هیدراته )گچ بتا

که همراه با ماسه یا مواد پرکننتده   استتر شده( ش طوالنیگچی نیمه هیدراته معوق )زمان گیر

گچ بتا دارای دو نوع عمده است. گچ بتا با خاصیت االستیکی کته دارای   شود.دیگر به کار برده می

هتای گچتی   تخلخل خو  و وزن مخصوص کم است. از این گتچ بترای تهیته صتفحات و یتا بلتوک      

وش پخت در آستیا   درجه سانتیگراد به ر 053ود شود. این گچ در درجه حرارت حداستفاده می

 IIIمانتد و همچنتین انیتدریت    درصد در این روش بتاقی متی   8هیدراتی که تا شود؛ دیتهیه می

ای در کتوره دوار استتوانه   نیتز شود. گچ بتتا نتوع دوم   سبب کاهش زمان گیرش می ،تولید شده

درجه حرارت الزم جهت تهیه این  رود.یشود و جهت تهیه قالب اجسام سرامیکی به کار متولید می

شتود؛ در ایتن   درجه سانتیگراد است و بعد از عمل پخت، آسیا  کتردن انجتام متی    053 ،نوع گچ

 توسط رطوبت هوا مجتدداً بته نیمته هیتدرات تبتدیل      تولید شده  IIIمقداری از انیدریت  ،حالت

 یابد. فزایش میشود و به سبب کم بودن مقدار هیدرات باقیمانده، استحکام امی

است که اغلب بدون مواد اضافی  III ، مخلوطی از نیمه هیدراته و انیدریتگچ تمیزکاری

تتوان در هتر نتوع    گچ تمیزکتاری را متی   گیرد.دیگر و گاهی همراه با آنها مورد استفاده قرار می

یتک و دو   درجه سانتیگراد تولید نمود. این گچ در دو نتوع  053تا  033ای در درجه حرارت کوره

 .استتر بودن زمان گیرش آنها تفاوت این دو نوع گچ در طوالنیشود. تولید می

 آزاد استت.  CaOمقتداری   حاویباشد که ، گچ کامالً پخته شده انیدریتی میگچ استریش

شتود تتا   ای پختته متی  درجه سانتیگراد در کتوره استتوانه   1333تا  833این گچ در درجه حرارت 

البته توجه به این نکته ضروری استت کته   تجزیه شود.  CaOو  SO3کلسیم به مقداری از سولفات 

 شود که اثرات نامطلوبی خواهد داشت.تبدیل می CaSبه  CaOمقدار زیادی از 

زا به کار بترده  ، گچی است انیدریتی که همراه با مقداری زاج به عنوان جوانهیگچ مرمر

ستانتیمتر استت.    8تتا   5/1ای تهیه گچ مرمری بتین  های سنگ گچ برشود. اندازه ذرات یا دانهمی

آید که مستقیماً با مواد سنگ گچ به صورت نیمه هیدرات در آمده و جسم متخلخلی به وجود می

 شود.، دهیدراته میIIشیمیایی حرارت داده و بر اثر مخلور شدن با آنها به انیدریت 
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راه با مخلوطی از مواد شیمیایی ، گچی است بر پایه گچ تمیزکاری و بتا که همگچ چسبنده

شوند، به کار ( که برای بهتر نمودن خاصیت چسبندگی به آن اضافه میMethylcellulose)معموالً 

 رود.می

هایی هستند که زمان گیرش آنها به تعویق نیز گچ گچ چونهو  گچ کار تک، گچ بندکاری

مواد چسبنده و متواد شتیمیایی دیگتر     و بر پایه گچ تمیزکاری و گچ بتا با مخلوطی از است افتاده

 شوند.ساخته و برای به کار گذاردن صفحات گچی به کار برده می

های گچ تحت خالء تهیته  باشد که در کورهخالص می III، نسبتاً انیدریت کنندهگچ خشک

 شود.می

 شود. برای تهیهیا گچ نیمه هیدرات آلفای نوع سخت، در اتوکالو تهیه می گچ دندانسازی

اتمستفر بته    4-0میلیمتتر در فشتار    53تتا   05هایی به قطر این نوع گچ، سنگ گچ به صورت دانه

 شود.ساعت حرارت داده می 5/0مدت 

 

 بندی گچ و ویهگیهای آنهاطبقه -1-5جدو  
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 خواص گچ -5-0

ختواص   دارای ،زودگیر بودن و ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن گچ عالوه بر دو خاصیت عمده

 باشتد. ارزان و سوزی مقتاوم متی  در آتش بوده و که گچ اکوستیک از جمله آن ؛دیگری نیز هست

  .د استیناسفید و خوش یرای رنگاد وفراوان 
 

 زودگیر بودن -5-0-1

 دقیقته ستخت    13 حتدود  طتی باشتد و  مالتهایی است کته بستیار زودگیتر متی    مالت گچ از جمله 

همچنین طاقهای ضتربی را کته بایتد     سانتیمتری و 5های تیغه ساختن این خاصیت امکان .گرددمی

ای ختود ایستتا   است سخت شتده و در جت   چیده شده قبل از چیدن هر ردیف آجر، ردیفی که قبالً

 .آوردرا فراهم می باشد

 

 خاصیت ازدیاد حجم -5-0-2

 شود و پس از خشک شدن تقلیلگچ تنها مالتی است که در حدود یک درصد به حجمش اضافه می

زیرا این  نمودوسیعی را با آن اندود  سطوح توانبا استفاده از این خاصیت می .کندحجم پیدا نمی

 در نتیجته کلیه خلل و فرج خود را پتر کترده و    ،ر موقع سخت شدندازدیاد حجم علت ه اندود ب

 .استبهداشتی  اندود داخل اطاقها کامالً برای

 

 سوزیمقاومت در برابر آتش -5-0-3

الیته  ، چنانچه باشدگچ دارای دو مولکو  آ  تبلور می با توجه به اینکه گچ سخت شده مانند سنگ

دوباره از گتچ   رار گیرد این آ  تبلور در اثر حرارتسوزی قگچ در مقابل حرارت ناشی از آتش

بترای  تتا   قادر خواهتد بتود  و  گیردمیصورت یک الیه از آ  در مقابل آتش قرار ه جدا شده و ب

 .ی دیگر مقاومت نمایدهاتا سه ساعت در مقابل سرایت آتش به فضا مدت دو

 

 خاصیت اکوستیک بودن -5-0-0

ه ارتعاشات را ب درصد این 05 تا 03بین  مطلوبی دارد و تقریباًگچ در مقابل ارتعاشات صوتی رفتار 

ایتن   .کنتد جلوگیری می از ایجاد پهواک ،در نتیجه و شودخود جذ  نموده و مانع انعکاس آن می

کالسهای درس و حتی سالنهای کوچک کنفترانس   مناز  مسکونی،حد جذ  ارتعاش برای اطاقهای 

 .استکافی 
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 ارزانی -5-0-5

دارد و متورد  ها به مقتدار کتافی وجتود    در همه کارگاه ،الحصو  بودنت ارزانی و سهلعله بگچ 

 گیرد.استفاده قرار می

 

 پ ستیسیته قابلیت -5-0-6

وسیله هنتر  ه ب را زیبا شکلها و نقشهایبسیار باال، امکان خلق پذیری علت خاصیت شکله مالت گچ ب

 فراهم نموده است. بری گچ

 

 رنگ -5-0-7

 خاصیاین سفیدی به ساختمان جلوه  .شودسفید رنگ می ،خشک شدن پس از مصرف وچ مالت گ

 رود.به شمار میدهد و در نتیجه یکی از بهترین اندودهای ساختمانی می

 

 
 

 پذیری گچخاصیت رنگ -5-0-8

تتوان  می ،به همین دلیلپذیرد و خود میه هر نوع رنگی را ب اندود گچ پس از خشک شدن تقریباً

 نمود.آمیزی به رنگ دلخواه رنگگچ اندود شده را اهای فض
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 های گچاندازه دانه -5-0-9

ای خرد و پودر و به بازار پس از آنکه گچ از کوره پخت بیرون آورده شد، به وسیله آسیای گلوله

تر بوده و بترای کارهتای   های گچ ریزتر باشد، گچ مرغو شود. هر چقدر دانهمصرف عرضه می

طور کلی، قطر بزرگترین دانه گچ مورد استتفاده  ه رد استفاده قرار خواهد گرفت. بتر موظریف

 15/3( آن بایتد ریزتتر از   d90% )03میلیمتتر بزرگتتر باشتد و     0/3در کارهای ساختمانی نباید از 

 باشد.میکرون(  033)میلیمتر  0/3( باید ریزتر از d99.5% )5/00و  میکرون( 153) میلیمتر

 

 خصوص گچوزن م -5-0-14

وزن مخصوص گچ بر حسب ریزی و درشتی دانته و همچنتین لرزیتده و نلرزیتده آن، متفتاوت      

 تن بر متر مکعب متغیر است. 4/1تا  85/3طور کلی، وزن مخصوص گچ از ه است. ب

 

 سخت شدن گچ -5-0-11

ر اگتر در مجتاورت آ  قترا   بنتابراین،   ؛باشدلکو  آ  تبلور میوم 5/3انی دارای پودر گچ ساختم

و بته ستنگ گتچ    شود میسخت  ،ملکو  آ  تبلور 0لکو  دیگر آ  جذ  کرده و با وم 5/1 گیرد

توانتد در  ختوبی متی  ه سختی سنگ گچ اولیه نیستت ولتی بت    به اندازهاین سختی  .گرددتبدیل می

 .نیروهای وارده مقاومت نماید مقابل

 

 مقاومت فشاری و کششی گچ -5-0-12

شود؛ به همین دلیتل، چنانچته متالت    کاری مصرف میرای نازکمصرف گچ در ساختمان معموالً ب

گچ پس از سخت و خشک شدن قادر به تحمل وزن خود باشد از نظر فنی قابل قبو  خواهد بود. 

کیلوگرم بر ستانتیمتر مربتع و مقاومتت کششتی آن      03مقاومت فشاری گچ سخت شده بیش از 

 بترای مصترف گتچ در ستاختمان بترای       کیلوگرم بر سانتیمتر مربتع استت کته هتر دو     5بیش از 

 کاری کافی است.نازک

 

 تولید گچ -5-5

را  آن لکو  از آ  تبلتور وم 5/1که بتوان  پزی یعنی حرارت دادن به سنگ گچ آبدار به طوریگچ

 دو مولکتو  آ  تبلتور بته فرمتو      ه همتراه سولفات بت  ،شد سنگ گچچنانچه عنوان  ود.تبخیر نم
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CaSO4.2H2O انجتام   مولکو  آ  تبلور ستنگ گتچ در گرمتای بستیار کتم      5/1 عمل تبخیر. است 

 لکتو  از وم 5/1داده شتود  درجته حترارت    103که اگر به سنگ گچ در حدود  شود به طوریمی

. گتردد تبدیل متی  CaSO4.0.5H2O به فرمو  ساختمانیگچ آ  تبلور خود را از دست داده و به 

 لکتو  آ  تبلتور ختود را از دستت     وم 0/1 گ گتچ ندرجه ست  033در اثر حرارت بیشتر تا گرمای 

با  یاین گچ میل ترکیبی شدید .شودتبدیل می CaSO4.0.3H2O به فرمو  گچ تشنهو به دهد می

 لکو  آ  از بخار موجتود در وم 0/3که اگر در مجاور هوای آزاد قرار گیرد  طوریه بدارد  آ 

 .لور تبدیل می شودلکو  آ  تبوم 5/3و به گچ ساختمانی با  کندمیهوا را جذ  

آ  تبلتور ختود را از دستت داده و بته     تمتام  ستنگ گتچ   ستانتیگراد،   درجه 033 دمای در

ایتن محصتو     .گویندمی گچ سوختهگردد که به آن تبدیل می CaSO4 سولفات کلسیم به فرمو 

ان بتا  تونیست. البته میقابل مصرف در صنایع ساختمانی ندارد و بنابراین، ترکیب با آ  تمایلی به 

؛ هتر  عودت دادرا با آ   میل ترکیبی آن، آن مانند زاج و یا سولفات روی افزودن بعضی مواد به

تمام آ  تبلتور ختود را از    گچی که. ساختمانی مقرون به صرف نیست در صنایع عملاین  چند که

 نام دارد.  انیدریتداده است دست 

 فرمتو   کلستیم بته  اکستید  ه و به گچ سوخته تجزیسانتیگراد، درجه  1433تا  033 دمایاز 

CaO  و گازSO3 گتاز  گرددتبدیل می .SO3   بته در ادامته SO2 و O   کته هتر دو   شتود  تجزیته متی

در زمتان   ،در پودر گچ باقی بمانتد است که همان آهک زنده  CaOچنانچه  خواهند شد.متصاعد 

 وکستید )هیتدرات(  شتکفته و بته هیدر   ،و در اثر مجاورت با آ خواهد گذاشت ثیر أت گیرایی آن

در  های آهکسفیدکاری استفاده شود دانه اگر از این گچ برای شود.تبدیل می( Ca(OH)2) کلسیم

آن را و د ننمایکاری شده ایجاد ناصافی میو در سطت گچ کنندمیحجم پیدا  مجاورت آ  ازدیاد

 .گویندئک میودر اصطالح کارگاهی به آن ال کند کهآبله رو می

 

 پزیهای گچکوره انواع -5-6

 پزی چاهیهای گچکوره -5-6-1

های چاهی است که هتم اکنتون نیتز در بستیاری از     پزی در ایران کورهنوع کوره گچترین قدیمی

ده است کته ستنگ گتچ در آن چیت     ایند تنورهها همان. این نوع کورهاستشهرهای ایران متداو  

ها که حترارت آن قابتل کنتتر  نیستت     کوره در این نوعبیند. و تا پخته شدن حرارت میشود می

گچ ساختمانی، گچ تشنه، گچ سوخته، انیدریت و ستنگ گتچ تجزیته     ،گچ پخته شاملع سنگ گچ انوا
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ها به علت یکنواخت نبودن آن مرغو  آید. بدیهی است محصو  این نوع کورهشده به دست می

تواند چو ، زغالسنگ ها میکوره ها پیوسته نیست و سوخت این نوعکار این نوع کورهباشد. نمی

 و غیره باشد.
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 ایهای تاوهکوره -5-6-2

ها متشکل از یک سینی بزرگ هستتند کته ستنگ گتچ آستیا شتده در آن ریختته و        این نوع کوره

ای مجهتز بته   های تتاوه ها یکنواخت و همگن است. کورهشود. محصو  این کورهحرارت داده می

هتای ستنگ گتچ    زنتد تتا کلیته کلوخته    طور پیوسته هم میه ای گچ را بهدستگاهی هستند که دانه

ای است که در محور وسط تاوه قترار دارد  یکنواخت حرارت ببینند. این دستگاه همزن مانند شانه

 زند. ها را هم میچرخد و کلوخهو حو  محور خود می

کن و آسیا خرد و پودر شها، ابتدا سنگ گچ را به وسیله سنگبرای تهیه خوراک این نوع تاوه

دهند تا سنگ گچ به مقدار الزم آ  تبلور خود را از کنند و سپس درون تاوه ریخته حرارت میمی

 هتا بتا دمیتدن هتوای سترد خنتک       سپس، این کلوخته دست داده و به گچ ساختمانی تبدیل گردد. 

درجته   103تتا   133این هتوا، هنگتام ختارج شتدن از روی کلوخته، حرارتتی در حتدود         شوند.می

خوراک کوره قبل از وارد شتدن بته   شود تا سانتیگراد دارد و بنابراین، به ابتدای کوره هدایت می

جویی گردد. تاوه گرم شود و بدین وسیله، از اتالف حرارت جلوگیری و در مصرف سوخت صرفه

 ه ای مجدداً تا اندازه مناستب آستیا و بته بتازار مصترف عرضت      های تاوهمحصو  سرد شده کوره

هتا  ای قابل کنتر  و محصو  آن یکنواخت است. عملکرد این کورههای تاوهحرارت کورهشود. می

 تواند گازوئیل یا زغالسنگ باشد.نیز ناپیوسته و سوخت آن می

 

 های گردنده خفتهکوره -5-6-3

ک هتا بته صتورت یت    پزی هستند. ساختار ایتن کتوره  های گچترین نوع کورهها، رایجاین نوع کوره

 درجته شتیب دارد،    4استوانه تقریباً افقی است که حو  محور خود که نسبت بته افتق در حتدود    

 شتوند.  بته جلتو )پتایین شتیب( هتدایت متی      های سنگ گتچ  ، کلوخهکوره گردد. ضمن گردشمی

به وسیله دمیدن هتوای   ،ها طی حرکت رو به جلو، به تدریج پخته و پس از خروج از کورهکلوخه

درجه سانتیگراد حرارت  133ود این هوای دمیده شده پس از خروج در حدوند. شسرد خنک می

گرم کردن خوراک کوره و تبخیر آ  فیزیکی سنگ گچ مجدداً مورد استتفاده  دارد که برای پیش

 گیرند. قرار می

. استمحصو  آن یکنواخت و مرغو  در نتیجه، و ها قابل کنتر  حرارت در این نوع کوره

بعتالوه، هتر   دهتد.  ها پیوسته است بدین معنی که بدون توقف به کار خود ادامه میکار این کوره

توان به همان نسبت کتوره  به جلو هدایت شود می)سریعتر( چقدر محصو  کوره در اثر گردش 

 را بارگیری نمود.
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 مواد افزودنی به گچ -5-7

ها شامل انتواع  داد. این افزودنی توان خواص گچ را تغییر و بهبودبا افزودن برخی مواد به گچ می

 یهتای اختصاصت  شود. ترکیبتات صتنعتی جدیتد معمتوالً دارای فرمتو      سنتی و ترکیبات مدرن می

 خواهد شد. معرفیهای متداو  گچ و کاربرد آنها تولیدکنندگان هستند. در ادامه انواع افزودنی

 

 گچ صنعتیهای افزودنی -5-7-1

اده فه صورت افزودنی در گچ استت بکه مقاومت گچ  ، مکملی است جهت افزایشمکمل گچ

، ستایر خصوصتیات گتچ را نیتز     ه گچی با خواص مورد نظتر ضمن تبدیل گچ باین مکمل، شود. می

العاده شود و دارای قدرت فوقمایع تولید می یا صورت پودری وه بخشد. این محصو  ببهبود می

مقاومتت گتچ و    یافزایش سه تا پتنج برابتر  عبارتند از خواص و ویهگیهای مکمل گچ  .استباالیی 
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افتزایش  ، افزایش شتدید روانتی متالت گتچ    ، کاهش درصد جذ  آ  گچ تا یک سوم، قطعه گچی

کتاهش  ، گردد(دن با ناخن کشیدن بر گچ هویدا میخش شخش نمودن گچ )ضدسختی گچ و ضد

و شتود  تتوان در آ  انتداخت بتدون اینکته نترم      جذ  آ  و رطوبت )قطعه گچی را متی میزان 

، کتاهش پترت مصتالت   ، کاهش هزینه تمام شده ساخت قطعات گچتی ، پیش آید( آن مشکلی برای

قیمت تمام کاهش  ،های صنعتی و معدنیمزمان با مواد معدنی مانند پرلیت، پوکهامکان استفاده ه

، ساخت قطعات گچی مقاومتوان جهت . از این افزودنی میو درصد مصرف کم قطعات گچیشده 

ساخت گچ پاششتی  ، سنگ مصنوعی گچی، گچهای تزئینی و دکوراتیو گچیار، قطعات و دیوساخت 

مقتدار  بهتره بترد.    افزایش کیفیت گچ و خاک و گچ سفیدکاریو  ()جهت افزایش روانی مالت گچ

 باشد.میدرصد وزن گچ مصرفی  0/3تا  1/3 ،این افزودنی مصرف

جهتت بهینته نمتودن    دنتی  افزواین : افزودنی مخصوص کارهای گچی توسط استادکار

شتود.  کار برده متی ه ت گچ توسط استادکار بزمان کار و مقدار مصرف گچ و همچنین کاهش پر

افزودنی بترای افتزایش کیفیتت، کتاهش هزینته و راحتتی کتار استتادکار در کارهتای          بعالوه، این 

 ی گچیخواص و ویهگیهای افزودنی مخصوص کارها .استقابل استفاده نیز بری گچو  سفیدکاری

افتزایش  ، کشتی یش روانی مالت گتچ جهتت راحتتی مالته    افزا، افزایش زمان خمیری گچعبارتند از 

امکتان کتاهش   ، امکان جلوگیری از ترکهای گچ و خاک ناشی از اجرا در هتوای سترد  ، مقاومت گچ

نتیجته کتاهش    گتچ و در کاهش ضایعات ، گچطبله زدن و جلوگیری از کشته شدن ، جذ  آ  گچ

افتزایش سترعت   غیره، تغییر ندادن دیگر خواص گچ مثل رنگ، بو و ، گچبریی و ارهزینه سفیدک

گتچ و  ، اجرای ستفیدکاری این نوع افزودنی در . کاریسفیدنمودن تر صافو  اجرای کارهای گچی

خوردن سطت کار  اجرای کارهای گچی در سرما و جلوگیری از ترکو همچنین در  گچبری، خاک

یتک  حتدود  وزن گچ مصرفی ) درصد 0/3تا  1/3 ،این افزودنیصرف مقدار مقابل استفاده است. 

 باشد.( میخوری به ازای هر استامبولیقاشق غذا

کتاری  ی گتچ بستیار چستبنده استت کته جهتت گتچ       گچ گیپتون نوع: افزودنی گچ گیپتون

ستاخته  دیوارهای صاف بتنی، سیمانی، فوم، یونولیت و همچنین بترای چستباندن دیوارهتای پتیش    

ساخته به یکدیگر و بته دیگتر   شهای پیگچبری و ، قطعات گچی، سقف یونولیتیف کاذ ، سقگچی

افزودنی گچ گیپتون بدون نیاز به هیچ افزودنی دیگری به تنهایی تمتام ایتن    سطوح کاربرد دارد.

 ، چستبندگی  ، قیمت مناسب، استتحکام و مقاومتت بتاال   بخشد. درصد مصرف کممزایا را به گچ می

  ی و نیز مقاومت باال در برابر رطوبت از ختواص منحصتر بته فترد ایتن افزودنتی      نظیر و دائمبی

نیاز به افزودن هیچ افزودنی دیگری ندارد. نوع دیرگیتر ایتن چستب نیتز جهتت       ،در ضمن .است
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 وزن گتچ مصترفی    درصتد  5/3تتا   0/3 ،ایتن افزودنتی  مقدار مصترف   .استراحتی کار قابل تهیه 

 .باشدمی

گتردد تتا   هت کاهش زمان گیرش گچ استتفاده متی  این افزودنی ج: افزودنی زودگیر گچ

دارنتد   یبعضی از گچها زمان گیرش باالی .خشک نمود و یا از قالب خارج کردسریعتر بتوان گچ را 

در اجرای بعضی از قطعات بعالوه،  .توان از این افزودنی استفاده نمودو برای کاهش این زمان می

 گتچ دیرگیتر    گهگتاه شتود کته   طاق ضربی از گچ استتفاده متی   ههبه ویسقفی و دیواری ساختمان 

گردد. جهت رفع دارد که باعث کاهش سرعت اجرا می باشد و زمان بیشتری برای گیرش الزممی

بتا استتفاده از ایتن     زودگیر گچ( استتفاده نمتود.  کننده گچ )توان از افزودنی تسریعاین مشکل می

ایتن متدت زمتان     نمتود کته  دقیقه تنظیم  13تا  0را بین گچ مالت توان زمان گیرش افزودنی می

افزودنی زودگیر گچ معموالً در مقدار مصرف  کننده بستگی دارد.به مقدار مصرف تسریعگیرش 

 درصد وزن گچ مصرفی است. 0تا  5/3حدود 

 و اولیته  گیترش  زمتان  کنتتر   جهت که است افزودنی گچ دیرگیر: گچ دیرگیر افزودنی

 دیگتر  نظتر،  متورد  ختواص  بتا  گچتی  به گچ تبدیل ضمن و گیردمی قرار تفادهاس مورد گچ نهایی

 زمتان  کنتتر   از عبارتنتد  گچ دیرگیر هایویهگی و خواص .بخشدمی بهبود نیز را گچ خصوصیات

 درصتدی  83 التی  03 افتزایش  ،مصترف  مقتدار  به توجه با ساعت ندچ تا دقیقه چند از گچ گیرش

 افتزایش  ،گتچ  آ  جذ  کاهش امکان ،(پرمایه مالت) گچ هب آ  نسبت کاهش امکان ،گچ مقاومت

  افزودنتی  ایتن  از .متالت  چستبندگی  افتزایش  و جداگانته  صورت به گچ نهایی و اولیه گیرش زمان

 مصتارف  ،گچتی  دکوراتیتو  و تزئینتی  مصتنوعی،  ستنگ  ،گچتی  قطعات  انواع ساخت جهت توانمی

 شتهک مالت جایگزین عنوان به، سیمان ماسه مالت جای به راحت و مقاوم ارزان، مالت تهیه ،دوغابی

بهتره بترد. مقتدار مصترف ایتن       گیپتتون  گچ ساخت و زدن طبله از جلوگیری و سفیدکاری جهت

 .استدرصد وزن گچ  0/3تا  1/3معموالً در حدود  ،افزودنی

این افزودنی جهت ساخت مالت خشک یتا چستب پایته گچتی     : افزودنی چسب پایه گچی

، کاشتی،  های مصتنوعی، ستنگ و نمتای دکوراتیتو    ، ستنگ گچی، دیتوار گچتی   برای چسباندن قطعات

تحکام و ، است . درصد مصرف کم، قیمت مناستب گیردقرار میاستفاده مورد بتن سبک  و سرامیک

مقاومت در برابر رطوبت از خواص منحصتر   ،نظیر و دائمی و همچنینمقاومت باال، چسبندگی بی

 نمای کار را زیباتر در نتیجه، و  استرنگ سفید ن افزودنی به ایبعالوه، . استبه فرد این افزودنی 

تا  1/3 ،این افزودنیمقدار مصرف  نیاز به افزودن هیچ افزودنی دیگری ندارد. ،نماید. همچنینمی

 درصد وزن گچ مصرفی است. 0/3
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، افزودنی جهت افزایش حجم متالت گچتی  این : دهنده گچزایش حجم و پفافزودنی اف

. همچنتین کتاهش پترت گتچ و     گتردد گچی و سبک کردن آنها استتفاده متی   عاتکاهش وزن قط

مزایتای ایتن   دیگتر  از محصوالت گچتی  ، کاهش هزینه و راحتی کار در قالب بندی افزایش کیفیت

ایجاد حبتا   عبارتند از دهنده گچ دهنده و پفی افزودنی حجمهاخواص و ویهگی .استافزودنی 

کتاهش چگتالی قطعتات    ، الت گچی بعد از مخلور شدن با آ افزایش حجم م، هوا در مالت گچی

ستاخت  تتوان جهتت   . از این افزودنتی متی  امکان ساخت قطعات سبک گچیو فراهم نمودن  گچی

 نیتز استتفاده نمتود.    کننده قطعات بزرگتررساخت قطعات سبک به عنوان پُو  قطعات سبک گچی

 ،بتا افتزایش درصتد مصترف    است. درصد وزن گچ مصرفی  0تا  5/3 ،این افزودنیمقدار مصرف 

 .یابدنیز افزایش میکنندگی مقدار پف

این افزودنی جهتت ستاخت متالت خشتک و     : CLCافزودنی چسب هبلکس و بتن سبک 

، سیپورکس، بتتن  CLC ایه گچ برای چسباندن قطعات هبلکس، بتنچسب با پایه سیمان یا چسب با پ

درصد مصرف پایین، قیمت مناستب،  . گرددهای دیواری سبک و معمولی استفاده می، بلوکسبک

نظیتر و دائمتی و همچنتین مقاومتت در برابتر رطوبتت از       مقاومت باال، چسبندگی بیاستحکام و 

در و  استت رنتگ  ستفید  . ضمن اینکه ایتن افزودنتی بته    استواص منحصر به فرد این افزودنی خ

وزن گچ یتا ستیمان    0/3تا  1/3 ،افزودنی چسبنماید. مقدار مصرف نمای کار را زیباتر مینتیجه، 

 .باشدمیمصرفی 

 

 گچ سنتیهای افزودنی -5-7-2

  درصد وزن گچ به آن نمک طعتام اضتافه شتود، آن را تنتدگیر کترده و زمتان        5/3اگر

 رساند.دقیقه می 5گیرش آن را به 

  5/0درصد وزن گچ به آن نمک طعام اضافه شتود، زمتان گیترش آن بته      4از یک تا اگر 

حالی است که از این مقدار به بعد، با افتزایش نمتک طعتام زمتان      . این دررسددقیقه می

درصتد نمتک    13شود به طوری که با افتزودن  گیرش به تعویق افتاده و گچ کندگیر می

 دقیقه خواهد رسید. 5/10شروع زمان گرفتن گچ به  ،طعام

 نماید.زاج سفید گچ را کندگیرتر می 

 درصد وزنی سریش  0ه طوری که با افزودن یک تا نماید بنیز گچ را کندگیر می سریش

 افتد. دقیقه به تأخیر می 08تا  5/10به مالت گچ، آغاز گرفتن گچ از 
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  1تا  5/3با افزودن ( درصد وزن گچ براکسNa2B4O7.H2O    زمان آغتاز گترفتن گتچ از ،)

 افتد.ساعت به تأخیر می 5/1دقیقه تا  15

 ی ندارد.آ  گرم در زمان گرفتن گچ تأثیر چندان 

  درصد وزن آن خاک رس اضافه شود )متالت گتچ و ختاک(،     53تا  13اگر به مالت گچ از

 افتد.دقیقه به تأخیر می 5/10آغاز گرفتن آن حداکثر تا 

    اگر به مالت گچ تا یک درصد وزن آن زاج سفید اضافه گردد، زمان آغاز گترفتن آن تتا

که افزودن بیش از حد زاج، مالت گچ را افتد؛ این در حالی است دقیقه به تأخیر می 5/15

درصد، زمان آغتاز گترفتن    5کند. به عنوان مثا ، افزایش مقدار زاج سفید تا تندگیر می

 رساند.دقیقه می 0مالت را به 
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ششمفصل   

 آهــــک
 

 

 مقدمه -6-1

دار است که در ساختمان بهه شههلهاگ نونهانون مهورد     از مهمترین مصالح کلسیم(، Lime)آهک 

نیرد. ممهن است بشر همزمان با پیدایش آتش به آهک دسترسهی پیهدا کهرده    استفاده قرار می

کردند و د استفاده میباشد. بدین طریق که انسانهاگ اولیه از سنگ آهک براگ ساختن اجاقهاگ خو

ههم  ه و موجه  به   شدهر بارندنی شهفته و هیدراته میاین سنگ در مجاورت آتش پخته و در اث

 نردیده است.میچسبانیدن قطعات سنگی مجاور خود 

 

 سنگ آهک -6-2

سنگی است رسوبی که به وفور در طبیعت یافهت   CaCO3سنگ آهک یا کربنات کلسیم به فرمول 

نر خالص باشد سفید رنگ است و انر با مواد دیگر همراه باشد به رنگههاگ  شود. سنگ آهک امی

اگ یا زرد و یها سهرد در   اگ قهوههشود. به عنوان مثال، با اکسیدهاگ آهن به رنگمختلف دیده می

انهر سهنگ آههک بها     آید و انر با کربن همراه باشد به رنگهاگ آبی، سیاه و یا خاکسترگ است. می

 نویند.( میCaCO3.MgCO3ه باشد به آن سنگ آهک دولومیتی )کربنات منیزیم همرا

درصد سنگ آهک باشد بهه آن معهدن پرمایهه و انهر      09انر معدنی از سنگ آهک داراگ 

همه انواع سنگ آههک  نویند. مایه مینگ آهک داشته باشد به آن معدن کمدرصد س 57کمتر از 

بی دریاها که در اثر خشک شدن آب پزگ قابل مصرف نیست؛ فقط سنگهاگ آههی رسوبراگ آهک

این نوع سنگها به وفهور در تمها    رسند. پزگ میاند به مصرف آهکدریا در دسترس قرار نرفته

 شوند. نقاط زمین یافت می
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 کاربردهای آهک -6-3

دار مخصوصاً کربناتهاگ کلسیم کهه سهنگهاگ آهههی جهز      سازگ، مصالح کلسیمدر صنعت ساختمان

به صورت سنگهاگ ساختمانی ماننهد   ،از جمله ؛شوندنونانون مصرف می هاگبه صورت ندتسه آنها

شوند و یا به صورت اکسید کلسیم سنگهاگ تراورتن و مرمر که براگ فرش کف و پله مصرف می

سازگ از آن اسهتفاده  نویند و به عنوان ماده چسبنده مالت در ساختمانکه به آن آهک زنده می

ده به علت میل ترکیبی شدید با فلزات، با فلهزات مصهرف شهده در سهاختمان     شود. آهک زنمی

کنهد و موجه    هاگ شوفاژ ترکی  شده و در آنها خوردنی ایجهاد مهی  هاگ آب و لولهمانند لوله

شود. به همین علت رفته رفته از میزان مصرف آهک در ساختمان کاسته شده پوسیدنی آنها می

تولید سیمان، این ماده در کمتر ساختمانی به ویژه به عنهوان مهالت   هاگ است و با توسعه کارخانه

 نیرد. مورد استفاده قرار می

 براگ افزایش تحمل فشارگ و کششهی خهام مخصوصهاً در قشهرهاگ پهایینی       ،سازگدر راه

تحها  بخشیدن به آن و همچنین جلونیرگ از روییهدن نیاههان در دامنهه راه و    سازگ براگ اسراه

براگ اصالح بستر طبیعی راه، آهک به شهل دوغاب در آورده  شود.ودناه مصرف میباندهاگ فر

شود؛ مخلوط حاصل بها  بندگ مناس ( و مقدار کافی خام رس مخلوط میو با خام محل )با دانه

خوابانند تا پهس از چنهد   شود تا شفته تشهیل شود. سپس، شفته را در بستر راه میآب مخلوط می

کوبند تها بهه   آالت مخصوص میباً تبخیر و روگ آن ترم ایجاد شد با ماشینروز که آب آن تقری

 زنند.حداکثر تراکم خود برسد و سپس روگ آن را غلطک می

شود بسیار قابل اطمینان است زیهرا آب از پهایین در   بستر راهی که بدین طریق اصالح می

کنهد و در نتیجهه، بسهتر راه را    راه هم در آن نفوذ نمهی  کند و همچنین، آبهاگ کناروذ نمیآن نف

سازگ شوید. این بستر حداکثر پس از یک هفته قابل بارنذارگ بوده و امهان ادامه عملیات راهنمی

کنهد و بها   کیلونر  بر سانتیمتر مربع بار را تحمهل مهی   4-7کند. این بستر در حدود را فراهم می

 09رسد و قادر است حدود خود میدرصد مقاومت نهایی  09روز به  47نذشت زمان حداکثر تا 

کیلونر  بار کششی را تحمل کند که در  09کیلونر  بر سانتیمتر مربع بار فشارگ و حدود  59تا 

 .کندتوجهی از نشست بستر راه جلونیرگ مینتیجه، به میزان قابل

شد انر بستر راه ساخته شده از قبل داراگ مقاومت کافی نباشد و احتیاج به تحهیم داشته با

توان به وسیله تزریق آهک، بستر راه را مرمت نمود. براگ ایهن منوهور، نودالههایی بهه قطهر      می

شود و داخل آنهها بها دوغهاب آههک بها      سانتیمتر و به عمق الز  )تا بستر راه( حفر می 79تقریبی 
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نردد؛ ایهن  شود. غلوت دوغاب آهک با توجه به جنس خام محل تعیین میغلوت مناس  پر می

ساعت دوغاب به جسم راه نفهوذ نمایهد. در صهورت نیهاز      04باید طورگ باشد که پس از  غلوت

دوغاب آهک پر نمود. در اثر نفوذ آب آهک به جسم راه، توان نودالها را سه یا چهار مرتبه با می

 شود. استحها  الز  در بستر راه ایجاد می

نهرگ، ذوب  سازگ، شیشهه چینی سازگ، آهک در صنایعسازگ و راهعالوه بر صنایع ساختمان

آهن، صنایع غذایی )تصفیه قند(، صنایع فرآورگ )فرایندهاگ فلوتاسیون قلیایی( و همچنین در تهیه 

 آجرهاگ ماسه آههی کاربرد دارد.

 

 و طرز تهیه آنها انواع آهک -6-4

 د:شوبندگ میالمللی به طریق زیر تقسیمآهههاگ ساختمانی طبق بعضی از استاندارهاگ بین

 

 بادی هایآهک -6-4-1

 شود. انواع آهههاگ بادگ عبارتند از:هها در مجاورت با هوا سخت میخمیر )مالت( این نوع آه

 آهک سفید 

 )آهک دولومیتی )آهک خاکسترگ 

 آهک کربیدگ 

 ارائه شده است. 1-0هاگ آهههاگ فوق در جدول ویژنی

 

 آهههاگ بادگ انواع خواص -1-0جدول 

 آهک کربیدی دولومیتیآهک  آهک سفید ویژگی

 - ≥ CaO  +MgO 09 ≤ 09مقدار درصد 

 - ≥ 4 ≤ 0 )درصد( MgOمقدار 

 ≤ 7 ≤ 7 ≤ 7 )درصد( CO2مقدار 

 - < 7 < 7 اثرمقدار مواد بی

 - آهسته به شدت شدنحالت خاموش 

 - خاکسترگ سفید رنگ

 - ≥ 04 ≤ 04 (Kg 1/10انبساط حجمی )

 ≥ 07 ≥ 07 ≥ 57 د )نسبت آب به آهک، %(مقدار آب مورد نیاز براگ تولی
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 ،براگ مصرف مالت آهک از انواع فوق باید سنگ آهک زیر نقطه زینتر پخته شود و بدین ترتی 

براگ تهیه مالت آهک، آهک پخته شده را با آب مخلوط نامند. می آهک پختهآهک تولید شده را 

آهک خمیرگ شهل  ،و به این روش نویندمی آهک خاموش شدهنمایند که به اصطالح به آن می

شود؛ در صورتی که روش خاموش کردن خشک باشد محصول به دست آمده در ایهن  تولید می

 مراحل تهیه آهک پخته به صورت زیر است: حالت به صورت پودر خواهد بود.

 :مواد خا  جهت تهیه و تولید آهک سفید همان سنگ آههی است  مواد خام و تغلیظ آن

بهه همهراه مقهادیر بسهیار      CaCO3یعی وجود دارد و ترکی  شهیمیایی آن  طور طبه که ب

است. قبل از پخت، سهنگ آههک را    Fe2O3و  SiO2 ،Al2O3هایی همچون ناچیز از ناخالصی

 کنند:بندگ میشهن خرد و سرند و سپس به صورت زیر طبقهدر سنگ

 میلیمتر: براگ کوره حلقوگ 109بزرنتر از 

 اگراگ کوره استوانهمیلیمتر: ب 09-109بین 

 میلیمتر: به دلیل ناخالصی زیاد غیرقابل مصرف 09کوچهتر از 

 :پخت مواد خا  آههی تا خارج شدن کامل ناز  پخت آهکCO2   در درجه حرارت بهیش

سنگ دولومیت بهه صهورت    نیرد.ها صورت میدرجه سانتیگراد در انواع کوره 1999از 

درجه سانتیگراد به  099-599ا در درجه حرارت یعنی ابتد ؛شوداگ تجزیه میچند مرحله

MgCO3 درجه سانتیگراد به  099، در درجه حرارتCaCO3   و در نهایت بههCaO   تبهدیل

 شود.می

 :براگ کاربرد آهک پخته شده به عنوان مصالح ساختمانی بایستی  خاموش کردن آهک

آهک را با آب مخلوط کنند که در این عمهل، آههک بهه هیدروکسهید کلسهیم )هیهدرات       

نامنهد. فراینهد فهوق معمهوالً در     نردد. این عمل را خاموش کردن میکلسیم( تبدیل می

کردن آهک بر اسهاس  نردد. چنانچه مقدار آب جهت خاموش محل ساختمانی انجا  می

نوینهد و در  اضافه شود به آن خاموش کردن خشهک مهی   به آهک پودر محاسبه نورگ

بیش از اندازه به آهک اضافه شود به آن خهاموش کهردن خهیس    صورتی که مقدار آب 

کنند و سپس بر روگ براگ حالت خشک، پودر آهک را بر روگ زمین پخش مینویند. می

فی آب جذب آههک شهود. در فراینهد خهیس، آههک را در      پاشند تا به حد کاآن آب می

دهند تا رسوب زنند، سپس به آهک مهلت میمخازن پر از آب ریخته و خوب به هم می

 کند؛ خمیر آهک تولید شده در این حالت قابل استفاده خواهد بود.
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  آهکهای آبی -6-4-2

 ههاگ بهادگ بها آب خهاموش     بعالوه، بهر خهالف آهه  شوند. در مجاورت با آب سخت می آهههااین 

آهههاگ آبی بر حس  مقدار فاکتور هیهدرال  نردند. شوند و یا خیلی به آهستگی خاموش مینمی

 :شوندزیر تقسیم میانواع به 

  :روزه  00درصد فاکتور هیدرال و داراگ حهداقل اسهتحها     19محتوگ حداقل آهک آبی

KPa/cm2 19 باشند.می 

  :00درصد فاکتور هیدرال و داراگ حداقل استحها   17محتوگ حداقل آهک هیدرولیهی 

 باشند.می KPa/cm2 09روزه 

     :درصهد فهاکتور هیهدرال و داراگ حههداقل     17محتهوگ حهداقل   آههک هیهدرولیهی زیهاد

 باشند.می KPa/cm2 79روزه  00استحها  

  :توجهی فاکتور هیدرال و داراگ حهداقل اسهتحها    قابلبسیار محتوگ مقدار آهک رومان

 باشند.می KPa/cm2 79وزه ر 00

 ارائه شده است. 0-0هاگ انواع آهههاگ آبی در جدول ویژنی

 

 آهههاگ آبیانواع خواص  -0-0جدول 

 آهک آبی ویژگی
آهک 

 هیدرولیکی

آهک هیدرولیکی 

 زیاد
 آهک رومان

 ≥ CO2 5 ≤ 19 ≤ 17 ≤ 17درصد 

 شودنمی اگتا اندازه اگتا اندازه آهسته حالت خاموش شدن

 - - - ≥ 10 (Kg 1/10غییرات حجمی )ت

 1 3 7 5 قدرت جذب آب باید حاصل شود بعد از ... روز

 ≥ 39 ≥ 39 ≥ 49 ≥ 79 نسبت آب به آهک براگ تهیه دوغاب آهک )%(

 ≥ 79 ≥ 79 ≥ 09 ≥ 19 روزه 00استحها  فشارگ 

 ≥ 19 ≥ 19 ≥ 7 - روزه 00استحها  کشش 

 

 است: مراحل تهیه آهک پخته به صورت زیر

 :براگ تهیه آهههاگ آبی، سنگ آهک را با رس مخلوط کرده و به عنوان مهواد   مواد خام

به عنوان مهواد   CaCO3درصد  07تا  07کنند. مخلوط سنگ آهک فوق با خا  استفاده می



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

61 

 

مواد خا  آهک باشد. خا  اولیه براگ تهیه آهک هیدرولیهی و هیدرولیهی زیاد مناس  می

 باشد.می CaCO3درصد  77-09درصد و حداقل  57داکثر از رومان، سنگ آهک با ح

  :پخت آهههاگ آبی مشابه با پخت آهک بادگ است.پخت 

 :براگ کاربرد آهک آبهی بایهد کهامالً آسهیا و خهاموش شهود. در        خاموش و نرم کردن 

هاگ مالت آهک آبی نباید آهک آزاد وجود داشته باشد زیرا باعث ترکیدن و شهفته دانه

شهود تها   خواهد شد. به همین دلیل، آهک آبی به روش خشک خهاموش مهی   شدن مالت

 با آب ترکی  شود. CaOفقط 

 

 
 

 پزیهای آهککوره -6-5

 های چاهیکوره -6-5-1

درون زمهین و   ،هااین کورهبراگ ساخت هاگ چاهی هستند. ترین نوع کوره در ایران کورهقدیمی

کنند و درون آن یک الیه سنگ آهک سه متر حفر می یا در سینه کوه نودالی به عمق حدود دو تا

سهانتیمتر   17چیننهد و روگ آن حهدود   سانتیمتر مهی  79که از قبل کلوخه شده است به ضخامت 

سانتیمتر زغالسنگ تا به همین ترتی   17سانتیمتر سنگ آهک و  79ریزند و دوباره زغالسنگ می

. در هنگا  چیدن سنگ آههک و زغالسهنگ بایهد    کنندآتش میکوره پر شود؛ آنگاه کوره را از زیر 
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آتهش   ،و در نتیجه شودهاگ آهک رد اگ روگ هم قرار دهند که هوا از بین کلوخهآن را به نونه

ها به صورت دودکش عمل به همه جاگ کوره برسد. با توجه به اینهه این نوع کورهبه طور یهسان 

طور یهنواخهت در  ه کند لذا سرایت آتش بیدا میو هوا از پایین به باال با سرعت جریان پ کنندمی

 نردد. تما  کوره میسر می

کننهد و  ساعت، قسمتهاگ زیر پخته شده است و آن را از کوره خارج مهی  40بعد از حدود 

کنند و آهک خارج شده را پس هاگ سنگ آهک و زغالسنگ تغذیه میدوباره کوره را از باال با الیه

همیشهه  تهوان  ها پیوسته است یعنی مهی کار این نوع کورهنمایند. ه میاز سرد شدن به بازار عرض

هها  پخته شده را از پهایین کهوره خهارج نمهود. در ایهن کهوره       ککوره را از باال تغذیه نموده و آه

العاده زیاد است زیرا حرارت خارج شده از دودکش و همچنین حرارتهی کهه   مصرف سوخت فوق

رود. از طرفی ناز خهارج شهده از ایهن    ز کوره دارد هدر میآهک پخته شده هنگا  خارج شدن ا

 نردد.ها موج  آلوده کردن محیط زیست مینوع کوره

 

 های ایستادهکوره -6-5-2

تن آههک در روز هسهتند. عملههرد ایهن      399تا  57ها پیوسته و داراگ ظرفیتی بین این نوع کوره

 هها، ابتهدا سهنگ آههک را بهه وسهیله       کهوره . در ایهن  اسهت هاگ چهاهی  ها تقریباً مانند کورهکوره

کنند و سپس آنها را توسط آسانسور و یا نوار نقالهه بهه بهاالگ    هایی تبدیل میشهن به کلوخهسنگ

هها  کوره، این کلوخه ندر اثر تخلیه آهک پخته شده از پاییکنند. کوره منتقل و کوره را تغذیه می

شهوند. آنگهاه، آههک    هنگا  پایین آمدن پخته میلغزند و در به آهستگی به سمت پایین کوره می

پخته شده را از پایین کوره خارج کرده و با دمیدن هواگ سرد به روگ آن، آن را خنک نمهوده و  

هواگ دمیده شده روگ آهک خارج شده از کوره را که داراگ حرارتهی در  رسانند. به مصرف می

و بخار خارج شده از دودکش کوره براگ درجه سانتیگراد است به همراه دود  099تا  799حدود 

آب فیزیهی مهواد اولیهه را    ،کوره هدایت و با این حرکتنر  کردن آهک کلوخه شده به ابتداگ 

رسهانند و  درجهه مهی   399تها   099کنند و نرماگ آن را هنگا  ورود به کوره به حهدود  تبخیر می

سوخت ایهن نهوع   کنند. یی میجواگ صرفهبدین طریق، در مصرف سوخت به مقدار قابل مالحوه

ها قابل کنترل است و در نتیجهه،  حرارت در این نوع کوره. استها مازوت، نازوئیل و یا ناز کوره

 ها یهنواخت و مرغوب است.محصول این نوع کوره

 

 



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

63 

 

 های گردنده خفتهکوره -6-5-3

ا، ضهمن چهرخش   هه پهزگ هسهتند. در ایهن کهوره    هاگ آهکترین انواع کورهها رایجاین نوع کوره

شوند و سهنگ  محفوه پخت حول محورگ با شی  بسیار مالیم، محتویات کوره به جلو هدایت می

شهود. بهر روگ   آهک کلوخه شده از یک طرف وارد و آهک زنده از طرف دیگر کوره خهارج مهی  

دمند تا خنک و قابل عرضه به بازار نردد. هواگ نر  شده را بهه  آهک پخته شده هواگ سرد می

سنگ آهک قبل از ورود به کوره به اندازه کافی نهر   هاگ کنند تا کلوخهاگ کوره هدایت میابتد

ایجاد شهده از عمهل    CO2هاگ بزرنی ناز در بدنه کوره پنههو باعث تبخیر آب فیزیهی آن شود. 

و سوخت آن ماننهد   استها پیوسته . عملهرد این کورهکنندپخت را به دودکش کوره هدایت می

 تواند مازوت، ناز و یا نازوئیل باشد.ایستاده می هاگکوره
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هفتمفصل   

 سیمــــان
 

 

 مقدمه -7-1

سازي ايجاد با توجه به تحوالت قرن اخیر که در کلیه علوم و فنون از جمله در صنعت ساختمان

و با توجه به رشد روزافزون جمعیت و احتیاج جوامع بشري به مسكن بیشتر و در  ه استگرديد

طور افقی گسترش ه شهرها ب نتیجه احتیاج به گسترش شهرها، کارشناسان متوجه شدند که اگر

هاي شهري به شهروندان با مشكل مواجه خواهد گرديد. بدين لحاظ رسانیدن سرويس ،دنياب

طور عمودي گسترش يابند؛ در نتیجه ساختمانهاي يك يا دو ه تشخیص دادند که شهرها بايد ب

الحی مانند آجر به ساختمانهاي بلند قرن بیستم تبديل گرديد. رفته رفته مص 81و 81طبقه قرون 

و آهك و مالتهاي کم مقاومت منسوج شده و مصالح مرغوبتري که بتواند بارهاي فشاري و 

کششی بیشتري را تحمل نمايد مورد توجه قرار گرفت که در رأس آنها سیمان و انواع فوالد 

نیا هاي مهم دباشد که روز به روز مراحل تكامل خود را طی نموده و هر لحظه در آزمايشگاه می

 گردد.  تري از آنها ارائه می روزي انواع مرغوبتر و کاملطی آزمايشهاي شبانه

اي است که از لغت سمنتوم رومی گرفتهه شهده و قهدمت آن بهه      واژه (Cement) سیمان

نهام ژوز   ه به يك بنهاي انگلیسهی به    منصوبکشف سیمان به شكل امروز  .رسد پیش از میالد می

کهردن آن موفهش شهد     در حهرارت بهاال و آسهیا    و خها  رس کهه از پخهتن آههك    اسهت  اسپدين 

نام خود در انگلستان ه ب 8111اکتبر  18را در تاريخ  ترين نوع سیمان را کشف نموده و آن ابتدايی

 علت اين نامگذاري همهانووري  .ثبت نمايد و نام محصول بدست آمده را سیمان پرتلند گذاشت

اي است در انگلستان که رنگ سیمان  تلند نام جزيرهکه گفته شد از سمنتوم روم گرفته شده و پر
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مین دلیل نام پرتلند را به ه به ؛آيد شدن به رنگ سنگهاي ساحلی اين جزيره در می پس از سخت

  .دنبال سیمان براي آن انتخاب نمودند

 

 پرتلند دهنده سیمانمواد تشکیل -7-2

که تقريباً شامل است صلی تشكیل شده ه ادرود از دو ما موادي که براي پختن سیمان به کوره می

که  از خا  رس و سنگ آهك ندباشد. اين دو ماده عبارت پزي می تمام مواد مورد نیاز سیمان

 :حاوي ترکیبات زير هستند

 CaO  جاي ه درصد؛ البته بايد توجه نمود که در ابتدا ب 06تا  06)آهك زنده( به میزان

 CaOبه  CaCO3و در مراحل اولیه پخت،  شود سنگ آهك به کوره وارد می ،آهك زنده

مانده و در فعل و در کوره باقی  CaOشود و  متصاعد می CO2تبديل گشته و  CO2و 

 .کند پزي شرکت میانفعاالت سیمان

 ( سیلیسSiO2 در حدود )16% 

 ( اکسید آلومینیومAl2O3 در حدود )0% 

 ( اکسید آهنFe2O3 در حدود )1% 

 ( اکسید منیزيمMgOدر حدود ) 3% 

 K2O ،SO3  وNa2O  1در حدود% 

  1مواد ديگر در حدود%  

شود و اين رصد کمتر و يا زيادتر وارد کوره بايد توجه داشت که ممكن است مواد فوق چند د

  .بستگی داردبه جنس سیمان و ساير مشخصات فنی آن تفاوت 

کوره شوند که در  صورت کربنات يا سولفات وارده اکسیدهاي فوق ممكن است ب

مانند کربنات کلسیم که در کوره به اکسید )د نشو هاي اولیه تجزيه و به اکسید تبديل میحرارت

 (.شود تبديل می MgOکه در حرارتهاي اولیه به  MgCO3شود و يا کربنات منیزيم  کلسیم تبديل می

درصد خا  رس مخلوط  17درصد آهك و  07نسبت تقريبی  بهسنگ آهك و خا  رس را 

گاهی در طبیعت مخلوط سنگ آهك و خا  رس به نسبت مورد  .برند کوره میکنند و به  می

به اين اختالط که از قبل براي بشر آماده  ؛شود طور دقیش يافت میه پزي بنیاز در صنعت سیمان

  گويند. ( میMarlمارل )( يا Marnمارن )شده است 
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 مراحل تولید سیمان -7-3

غاز کار که تهیه مواد اولیه است تا آخرين مرحله که در تمام طول فرايند تولید سیمان از آ

 باشد همیشه دو عمل مورد نظر است: بارگیري می

 :مان به هر یاز ابتدا سعی بر اين است که در تمام مراحل تهیه س مخلوط كردن مواد

اي که ممكن باشد مواد مختلف سیمان با يكديگر بهتر مخلوط شده و محصول  وسیله

 شود.  ايد. عمل مخلوط کردن حتی در سیلوها نیز انجام میيكنواختی تولید نم

 در کلیه مراحل تهیه سیمان همیشه آزمايشگاه ناظر بر کار تهیه سیمان  :كنترل كیفیت

باشد تا محصول بدست آمده موابش مشخصات ارائه شده از طر  کارخانه باشد. در  می

مراحل مختلف تهیه و به اي از محصول در طور خودکار نمونهه هاي جديد ب کارخانه

دهنده سیمان کنترل شده و آن را با شود تا اوالً درصد مواد تشكیل می ارسالآزمايشگاه 

مشخصات تعیین شده در کارخانه توبیش نمايند و مواد کم و يا زياد آن را تصحیح کنند، و 

 دوم اينكه پراکندگی مواد مختلف در کل محصول کنترل شود تا اگر بعضی از اقالم

هاي مختلف اين تجمع را همزن اي متمرکز شده باشد به وسیله  محصول در نقوه

 المقدور محصول يكنواختی بدست آيد. پراکنده کرده تا حتی

خورا  ذخیره  - خردايش اولیه -سنگ معدن تهیه  :شود زير انجام میبراي تهیه سیمان مراحل 

 -لجن براي تهیه سیمان به روش ترحوض تهیه  -کردن مواد  آسیا - ردنک مخلوط - فرايند

 خنك -کوره گردنده خفته و تهیه کلینكر  - کنگرمکوره پیش -سیلوهاي نگهداري خورا  کوره 

 بارگیري. -انبار سیمان  -% سنگ گچ 1کلینكر با  کردن آسیا -کلینكر  کردن انبار -کردن 
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 تهیه سنگ معدن -7-3-1

ه شود که به معادن سنگ آهك و خا  رس و يا ب احداث میهاي سیمان در نقاطی  کارخانه معموالً

وسیله ه بخورا  کارخانه در اين معادن  .طور کلی در صورت امكان به معادن مارل نزديك باشد

پس از آزمايش و و دپو شده  مواد خام ابتدا .شود به کارخانه هدايت می آتشباري و بارگیري

 شود. آزمايشگاه به کارخانه حمل می تأيید

 

 خردایش اولیه -7-3-2

سانتیمتر برسد  86آن به حداکثر  ابعادشود تا  شكنها خرد می وسیله سنگه ب ابتدا خورا  کارخانه

 اي )چكشی( شكنهاي فكی يا ضربهاده گردند. در اين مرحله بیشتر از سنگو براي آسیا کردن آم

معدن ممكن است در يك يا گردد و با توجه به نوع و سختی مصالح استخراج شده از  استفاده می

 چند مرحله خرد شوند.

 

 ذخیره كردن مواد -7-3-3

در حالی کنند  روز کار میپزي پیوسته بوده و شبانههاي سیمان کار کوره با توجه به اينكه معموالً

هايی کنند در اين صورت بايد همیشه سالن شكنهاي مقدماتی فقط روزها کار میکه معادن و سنگ

هاي ذخیره شكنها به سالنمحصول سنگ به همین دلیل،. مواد موجود باشدکردن براي ذخیره 

کن با هاي مخلوطه وسیله دستگاهکنترل شده و تا حدودي بها مواد د. در اين سالنشو برده می

 د.نگرد يكديگر مخلوط می
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 های مقدماتیكنخشك -7-3-6

داراي آب بیش از  ي ذخیرهيت شده به سالنهاممكن است بعضی از مواد اولیه هدا با توجه به اينكه

شود و رطوبت زياد  مانند خا  رس که اغلب با رطوبت زياد از معدن استخراج می)اندازه باشند 

یله هواي وسه اين مواد را ب به همین دلیل دهد(،را کاهش میهاي مرحله دوم آسیا کارايیآنها 

 توان توسطمیمصالح را  کنند. د خشك میشو هاي مختلف کوره اصلی تولید میگرم که در قسمت

آورد  اي پايین می رطوبت مواد را به میزان قابل مالحظهاين عمل، که  نیز خشك نمودکوره دوار 

از خشك کردن مصالح با بخار آب حاصل  .نمايد آماده میبراي پودر کردن و مصالح را 

 شود. می هاي مخصوص که در خشك کن تعبیه شده است به بیرون هدايتهواکش

 

 كردن مواد اولیه پودر -7-3-6

هاي بسیار ريز  صورت دانهه را ب بايد آن کنندبراي آنكه مصالح را براي هدايت به کوره آماده 

يكی از علل ريز  .بیشتر باشدمیكرون(  866)میلیمتر  8/6ها نبايد از  قور اين دانه آورند.در 

ح واحد حجم يا سوح واحد وزن( دانه قدر سوح مخصوص )سوچست که هر ا ها آن کردن دانه

گردد و از حرارت  تر انجام میيعبیشتر باشد سوح جذب حرارت بیشتر بوده و پخت سیمان سر

اي  ترين آسیا براي پودر کردن مواد اولیه آسیاهاي ساچمه متداول .شود کوره استفاده بیشتري می

هاي فوالدي به  درون آن گلولهها از يك استوانه که اين آسیا .هستنداي  يا آسیاهاي گلوله

اين استوانه داراي  اند. تشكیل شده سانتیمتر قرار دارد 86سانتیمتر تا  1قورهاي مختلف از 

 کنند ها به باال برده شده و سقوط می حرکت دورانی يكنواخت است و در نتیجه اين دوران، گلوله

. پودر خارج شده از اين شوندمی ها مواد داخل آسیا پودر سقوط گلولهضربه حاصل از که در اثر 

وسیله آزمايشگاه کنترل شده و اگر درصد مواد و همچنین پراکندگی ذرات آن مورد ه ها بآسیا

به دو روش به کوره پودر شده مواد  .گردد پزي می يید باشد آماده رفتن به کوره سیمانأت

 روش خشك و روش تر. :رود پزي می سیمان

 17 وجود در مصالح از مقدار معینی بیشتر باشد )حدوداگر مقدار رطوبت م :روش تر 

در حین آسیا کردن با  ،و تجهیزات کارخانه اجازه دهد طراحیدرصد( و همچنین اگر 

مواد  ،با اين مقدار آب .رسانند درصد وزن مواد می 16رطوبت مواد را به  ،افزودن آب

ضهاي مخصوصی هدايت اين لجن را به حو سپس .آورند در می )پالپ( صورت لجنرا به 

باشد که مواد داخل شده به حوض را به خوبی  کرده که در وسط آن همزنی موجود می

صورت شانه بزرگی در مرکز حوض حول محور خود ه اين همزنها ب .کند مخلوط می



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

46 

 

اين مصالح پس از  .نمايد چرخد و مواد وارد شده در حوضچه را به خوبی مخلوط می می

يید آزمايشگاه مورد أشوند و پس از ت ذخیره هدايت می مخلوط شدن به سیلوهاي

  .گیرند تغذيه کوره قرار می

 کنهاي مختلف وسیله خشكه را ب اگر آب موجود در مصالح کم باشد آن :روش خشك

 .کنندمنتقل میکنند و آنگاه به سیلوي ذخیره مواد  می  خشك کرده و آسیا

  :نمايد. سیمان  ار کمتري تولید میدر روش تر گرد و غبتفاوتهای روش خشك و تر

باشد. هزينه تر می حاصل از روش تر به علت آن که بهتر مخلوط شده است مرغوب

شود.  تر تمام میپزي در روش تر بیشتر است در نتیجه سیمان گران سوخت سیمان

ها با سهولت  نگهداري مصالح در سیلوهاي ذخیره به دلیل پراکندگی يكنواخت دانه

خورد به همین دلیل، سیلوهاي نگهداري مصالح به  ت به روش خشك بهم میبیشتري نسب

کن باشند که ممكن است اين مخلوط کردن به وسیله روش تر بايد مجهز به مخلوط

 دمیدن هوا از پائین در سیلو انجام شود.
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 ییآزمایش نها -7-3-4

اگر اين نمونه با توجه  .شود می ارسالبرداري شده و به آزمايشگاه  از نقاط مختلف هر سیلو نمونه

به نوع سیمانی که بايد تهیه شود داراي کلیه مواد مورد نیاز سیمان با درصد الزم بوده و 

در اين صورت  .باشد پراکندگی مواد در آن مولوب باشد آماده وارد شدن به کوره می

ید آزمايشگاه نباشد، يأولی اگر درصد مواد مورد ت ؛نمايد را صادر می آزمايشگاه اجازه پخت آن

سیلوي دوم و اول به  درشوند زيرا ممكن است درصد مواد  منتظر بارگیري سیلوي دوم می

در غیر اين صورت  ؛مواد مورد نیاز سیمان را شامل شود ،نسبتهاي داده شده از طر  آزمايشگاه

ط کردن مواد مانند و اگر باز هم با مخلو منتظر سیلوي سوم و چهارم و باالخره سیلوي پنج می

مصالح دلخواه حاصل نشود آنگاه آزمايشگاه سیلوي ششم را با مصالحی که بتواند  ،اين پنج سیلو

 .گويند به اين سیلو در کارخانه، سیلوي تصحیح می .کند پنج سیلوي قبلی را اصالح نمايد تكمیل می

ايشگاه انجام شده و تا ه آزموسیله بوسیله انتخاب سنگهاي مورد نیاز ه اين تصحیح مواد از معدن ب

در اين صورت با درصد داده شده از  .کند نقاله ادامه پیدا می نوارهايو ثانويه اولیه و  يآسیا

 .کنند مصالح سیلوها را مخلوط کرده و براي تغذيه کوره اصلی آماده می ،طر  آزمايشگاه

 نامند. ماده شده باشد خورا  کوره میآکه براي رفتن به کوره  را مصالحی

هر يك  .استپزي به نسبت بزرگی و کوچكی داراي سیلوهاي متعددي  هر کارخانه سیمان

سیلوها از باال تغذيه شده و از  .مین نمايدأتوانند خورا  سه تا پنج روز کوره را ت از سیلوها می

اگر از مصالح ذخیره شده در سیلو بالفاصله استفاده  .کنند ین مواد خود را به کوره هدايت میيپا

سیمان يكسان نیست ممكن است در اثر  دهندهتشكیلنشود با توجه به اينكه وزن مخصوص مواد 

مواد بهم خورده و مواد همگن که از مهمترين اصول تهیه سیمان است وارد  یگپراکند ،رسوب

صورت لجن در خود ه که مواد را ب یسیلوهايدر  آنهارسوب مواد و ناهمگن شدن  .کوره نشود

براي جلوگیري از اين موضوع سیلوها را مجهز به دستگاه  .يند به مراتب بیشتر استنما ذخیره می

ین و عبور هوا يو با دمیدن هوا از پا هستندرواساليد )بادي( ئکه اغلب اين همزنها ا کنند همزن می

اين  .باشد الي مواد و خروج آن از باال، مواد داخل سیلو همیشه در حال مخلوط شدن میاز البه

جنس اين سیلو  .وها بايد بتوانند به آسانی مواد ذخیره شده در خود را به کوره هدايت نمايندسیل

 .استمعموالً از بتن 
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 كنگرمهای پیش كوره -7-3-7

که  هستندصورت پودر داراي حرارت محیط ه صورت لجن و چه به مواد موجود در سیلوها چه ب

لب داراي مقداري آب فیزيكی هستند که اگر به همین درجه سانتیگراد و اغ 17تا  87در حدود 

و دوم رود اي میزان مصر  سوخت باال می به مقدار قابل مالحظه ند اوالًوصورت وارد کوره ش

مواد درون سیلو، قبل از ورود به  . به همین دلیل،شود در کار پخت سیمان اخالل ايجاد می اينكه

هاي زها که با هواي گرم و گا ديده و در اين کورهکن گرگرمهاي پیش کوره اصلی وارد کوره

شود آب فیزيكی و حتی آب تبلور مواد متصاعد گشته و  هدايت شده از کوره اصلی گرم می

 CaOبه اکسید کلسیم  MgCO3و کربنات منیزيم  CaCO3همچنین قسمت زيادي از کربنات کلسیم 

درجه  366ها تا حدود  ر اين کورهدرجه حرارت مواد د .گرددتبديل می MgOو اکسید منیزيم 

 مانند از سیلوها به کوره ورود گازهاي هدايت شده از کوره اصلی و مواد پودر  .رسد می

نمايد که اين گردباد موجب معلش  اي است که در کوره ايجاد گردباد می کن به گونهگرمپیش

زياد شده و مواد با  شدن مواد در کوره گرديده و در نتیجه میزان تماس مواد با هواي گرم

همچنین اين  .رود و آب آنها تبخیر گشته و حرارت آنها باال می شوندمیسرعت بیشتري خشك 

در نتیجه به مقدار  ؛نمايد کربنات کلسیم و کربنات منیزيم کمك می CO2حرارت به متصاعد شدن 

 شود. ی میيجواي در سوخت و وقت صرفه بل مالحظهقا

 

 پزیسیمان -7-3-6

هاي  درجه سانتیگراد به دانه 8766 وسیله حرارت دادن تا حدوده د فعل و انفعاالت شیمیايی بايجا

 36تا  16که حدود  طوريه گويند، ب پزي می انبار شده در سیلوها را تا حد عرق کردن سیمان

ه جديد که ب يها اين دانه .شوده يكديگر ها ب ذوب شده و باعث چسبیدن ساير دانه ،درصد مواد

 هاي انواع کوره اي روشن است کلینكر نام دارد. باشد و داراي رنگ قهوه ازه فندق میاند

 پزي عبارتند از:سیمان

 است که عبارت است  كوره گردنده خفتهپزي  هاي سیمان ترين و متداولترين کوره رايج

بدنه  ضخامتمتر که  1متر و به قور تقريبی  866طول تقريبی ه از يك استوانه فلزي ب

 1تا  7/8درصد نسبت به افش شیب دارد و  1تا  3در حدود  .میلیمتر است 16تا  16 آن

يك  .هايی قرار دارد بلند روي پايه استوانهاين  .چرخد دور در دقیقه حول محور خود می

 .کند مین میأرا ت دنده حرکت دورانی آنموتور، با چرخ
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  اي است به  اين کوره، استوانه .است ستادهكوره ایپزي  سیمان هايديگر از انواع کورهيكی

متر  86طول اين استوانه در حدود  .است ترعريضمتر که دهانه باالي آن  3قور حدود 
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سانتیمتر در  86هايی به قور تقريبی  صورت گلولهه مواد سیمان را با رطوبت ب .است

 .کنند ز پايین آتش میريزند و کوره را ا را از باال با ذغال کك به کوره می ورند و آنآمی

ها تا ظرفیت روزانه  از اين نوع کوره .نمايند پس از پختن، کلینكر را از زير کوره خارج می

 تن هم ساخته شده است. 366

طور کلی جزئیات چگونگی تشكیل سیمان و مراحل مختلفی را که خورا  کوره در طول کوره ه ب

طور کامل مشخص نشده ه يكديگر هنوز به ب نمايد و تشكیل عناصر مختلف و تبديل آنهاطی می

طور خالصه ه باشد ب است ولی قسمت عمده اين فعل و انفعاالت که براي محققین روشن می

 عبارتند از:

 درجه و تا اواسط کوره به  866کن( در حدود گرمحرارت در ابتداي کوره )يا کوره پیش

 رسد. درجه می 8766

  درجه  366شود و در حرارت  ر تبخیر میدرجه آب فیزيكی عناص 866در حرارتCO2 

  .گردد تشكیل می MgOشود و  متصاعد می  MgCO3موجود در کربنات منیزيم 

  066شود و از گرماي  درجه آب شیمیايی خا  رس متصاعد می 066تا  766در گرماي 

موجود در کربنات کلسیم )سنگ آهك( در  CO2درجه رفته رفته  166درجه به باال تا 

گردد. در همین حرارت  تشكیل می CaOعناصر موجود در خا  رس متصاعد و کنار 

شود و در اين  فعل و انفعاالت میان آهك و سیلیس و ترکیب آن دو با يكديگر شروع می

باشد اين فعل و انفعاالت به کندي پیش  وجود آمدن سیمان میه مرحله که آغاز ب

 :شود تشكیل می زير ترتیبیمان به درجه به باال ترکیبات اصلی س 166رود و از  می

o  درجه منوکلسیم آلومینیات به فرمول  166درCaO,Al2O3  به عالمت اختصاري

CA 
o  درجه منوکلسیم سیلیكات به فرمول  166درCaO,SiO2  به عالمت اختصاريCS 

o  5درجه پنتاکلسیم آلومینات به فرمول  176درCaO,3Al2O3  به عالمت

  C5A3اختصاري 

o  2کلسیم سیلیكات به فرمول  دي درجه 8166درCaO,SiO2  به عالمت اختصاري

C2S 

o  درجه قسمتی از مواد به مرحله عرق کردن و ذوب شدن  8366در حرارت

به  3CaO,Al2O3کلسیم آلومینات به فرمول  تري  رسد و در اين حرارت می

و در همین حرارت تتراکلسیم آلومینات فريت به فرمول  C3Aعالمت اختصاري 

4CaO,Al2O3,Fe2O3  به عالمت اختصاريC4AF شود تشكیل می.  
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o  درجه کلیه عناصر فوق به چهار عنصر اصلی سیمان  8766باالخره در گرماي و

 گردند به شرح زير: تبديل می

 3CaO,Al2O3=C3A  کلسیم آلومینات  تري

 2CaO,SiO2=C2S  م سیلیكاتیکلس دي

 3CaO,SiO2=C3S  تري کلسیم سیلیكات

 4CaO,Al2O3,Fe2O3=C4AF آلومینات فريت تتراکلسیم 

 انجامد. می لطوه ساعت ب 7تا  3دارد و تقريباً بستگی سوخت و مواد  ،زمان پخت به نوع کوره

 

 كلینکر -7-3-6

گويند که رنگ آن  باشند کلینكر می می هبه چهار عنصر فوق که محصول نهايی کوره گردند

  است.اي روشن و بزرگی آن در حدود يك فندق  قهوه

 

 
 

درجه سانتیگراد است. براي  8166کلینكر هنگام خروج از کوره داراي حرارتی در حدود 

اين هواي دمیده شده را  .دمند هواي سرد میروي آن هاي مخصوص  خنك کردن کلینكر با پنكه

درجه  166تا  066که در اثر گرماي کلینكر هنگام خروج از محیط داراي حرارتی در حدود 
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کن گرمهاي پیش خورا  کوره در کوره است به ابتداي کوره برده و براي گرم کردن سانتیگراد

جويی اي صرفه خت به مقدار قابل مالحظهنمايند و بدين وسیله در مصر  سو استفاده می از آن

همچنین گازهاي متصاعد شده از روي موادي که در کوره اصلی مشغول پخته شدن  .کنند می

اين  .شود کن هدايت میگرمهاي پیشروند از باالي دودکش به اطاقكهستند و به دودکش می

 درجه سانتیگراد حرارت دارند. 766گازها تا حدود 
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 كردن كلینکر آسیا -7-3-17

را  برند و يا در صورت احتیاج مستقیماً آنکلینكر را پس از خنك شدن به سیلوهاي مخصوص می

وسیله آسیابهاي ه ب الًکلینكر معمو .نمايند درصد سنگ گچ پودر می 1برده و با افزودن  به آسیا

درشتی  .تر استهاي سیمان ريزتر باشد مرغوب دانهقدر چهر  .شود خرد میچند بخشی اي  ساچمه

  .میكرون است 1تا  1هاي سیمان پرتلند معمولی در حدود  دانه

 

 
 

 سیماننقل و انتقال و بارگیری  -7-3-11

پاکتهاي کیلويی،  76هاي گونیه لوسیه کردن به قسمت بارگیري برده و ب کلینكر را پس از آسیا

گويند به  وسیله کامیونهاي مخصوص که به آن بونكر میه صورت فله به کیلويی و يا ب 76تا  16

شود و گاهی  ینقاله انجام م نواروسیله ه بیشتر ب ،بديهی است نقل و انتقاالت کنند. بازار عرضه می

  .گردد وسیله واگنهاي هوايی يا زمینی و يا باالبرهاي مخصوص حمل و نقل انجام میه نیز ب

اگر تولید قسمت آسیا بیش از اندازه مصر  و بارگیري باشد، مازاد آن به انبار سیمان 

زير  باشد و از شود. سیلوهاي ذخیره سیمان هم مانند سیلوهاي مواد خام اغلب بتونی می حمل می

توان به درون آن هوا دمید. دمیدن هوا به داخل سیلو از فشار وزن قسمتهاي باال به سیلو می

گردد و همیشه به  هاي زير جلوگیري کرده و مانع سخت شدن و گلوله شدن سیمان می اليه

 ماند. حالت پودر باقی می
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 انواع سیمان پرتلند -7-6

به پنج گروه اصلی تقسیم  ASTMآمريكايی آزمايش و مصالح سیمان ايران به پیروي از انجمن 

 شده است که هر کدام داراي مشخصات مخصوص و همچنین محل مصر  مخصوص هستند. 

 

 (1سیمان پرتلند نوع ) -7-6-1

هاي ايران و حتی  باشد و اغلب کارخانه ترين نوع سیمان می ترين و پرمصر  اين نوع سیمان رايج

 مصر  .نمايند نیا در شرايط عادي نسبت به تولید اين گونه سیمان اقدام میهاي د اغلب کارخانه

ساختمانهاي بتنی و غیره مجاز  ،تونل ،اين گونه سیمان در تمام کارهاي ساختمانی مانند پل

 ؛وسیله اين گونه سیمان نبايد در معرض حمله سولفاتها باشنده هاي ساخته شده ب سازه .باشد می

باشند با  ها و پايه پلها که با آب دريا و يا آبهاي سولفاته در تماس می كلهدر نتیجه ساختن اس

 سیمان نوع يك مجاز نیست.

 

 (2) سیمان پرتلند نوع -7-6-2

تواند تحمل کند در نتیجه براي ساختن کانالهاي  ( حمله اند  سولفاتها را می1) سیمان نوع

نوع سیمان  اينسیون( تولید شده )حرارت هیدرا درجه حرارت .است مناسبب و غیره فاضال
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 .باشد ريزي در هواي گرم مناسب مینسبت به سیمان نوع يك کمتر است در نتیجه براي بتن

هايی که مورد حمل شديد سولفاتها هستند مجاز نیست  براي سازه نیزگونه سیمان  مصر  اين

 .(مانند کارهاي دريايی و يا پايه پلها)

 

 (3) سیمان پرتلند نوع -7-6-3

برداري فوري  همین علت در محلهايی که احتیاج به قالبه باشد ب ( زودگیر می3) سیمان نوع

ه ب .رود شود زيرا مقاومت اولیه اين سیمان خیلی زود باال می می استفادهباشد از اين نوع سیمان 

علت ه شود و همچنین ب هواي سرد پیشنهاد می علت زودگیر بودن، مصر  اين نوع سیمان در

 گیر بودن، گرماي تولید شده آن نسبت به سیمانهاي ديگر در ساعات اولیه مصر  زياد است.زود

 

 (6) سیمان پرتلند نوع -7-6-6

به همین  ؛نمايد( کمترين حرارت هیدراسیون را در موقع سخت شدن تولید می1) سیمان نوع

. گردد شنهاد می( پی1) هاي انبوه مانند سدها مصر  سیمان پرتلند نوعريزيدر بتن دلیل

شود از  از سیمان براي بتن مضر تشخیص داده می هايی که گرماي حاصلريزيهمچنین در بتن

مانند مناطش جنوبی خصوصاً در فصل . در مناطش گرم کشور شود اين نوع سیمان استفاده می

تابستان که حرارت محیط زياد است و حرارت هیدراسیون سیمان ممكن است روي فعل و 

 ت سخت شدن آن اثر بگذارد بايد از اين نوع سیمان استفاده شود.انفعاال

 

 (6) سیمان پرتلند نوع -7-6-6

. کند خوبی مقاومت میه ( ضدسولفات بوده و در مقابل حمله شديد سولفاتها ب7) سیمان نوع

  .شود هاي پلها و کارهاي دريايی پیشنهاد می ها و پايه مصر  اين نوع سیمان در ساختن اسكله

 

استاندارد  ASTMباال شرح داده شد سه نوع سیمان ديگر نیز وسیله  نوع سیمان که در 7عالوه بر 

و سیمان پرتلند  A1نوع است که عبارتند از: سیمان پرتلند نوع  7مین ه شده است که وابسته به

و سه  نند سیمانهاي پرتلند نوع يك و دوکه مشخصات آن ما A3و سیمان پرتلند نوع  A2نوع 

ترکیب  باشد که اين سیمانها داراي مواد افزودنی هوازا هستند. ست ولی تفاوت آنها در اين میا

 انواع سیمان در شكل زير نشان داده شده است.
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 سایر انواع سیمان -7-6

 سیمان پرتلند ممتاز -7-6-1

عمل ه باين نوع سیمان کامالً شبیه سیمان پرتلند معمولی است فقط در تهیه آن دقت بیشتري 

موابش درصد مواد تعیین  برند کامالً نمايند تا ترکیب موادي را که به کوره می آمده و سعی می

شده به وسیله آزمايشگاه باشد و همچنین بهتر مخلوط شده باشد يعنی پراکندگی مواد تشكیل 

نوع دهنده آن قبل از ورود به کوره يكسان باشد تا کلینكر بدست آمده از اين مواد همگی يك 

سوح تماس  کنند تا را ريزتر آسیا میها همچنین قبل از آنكه مواد را به کوره ببرند آن .باشند

ترکیب آهك با ساير مواد بیشتر و بهتر انجام شود و  ،شود و در نتیجهها با آتش بیشتر  دانه

تر آسیا ها ريز آورند تا دانه عمل میه باالخره در مرحله آخر در آسیا کردن مواد دقت بیشتري ب

ها با آب  شود تا بدين وسیله سوح تماس دانهمیكرون  1ها به بزرگی  همه دانه شود و تقريباً

را دو بار به کوره  براي تهیه سیمان پرتلند ممتاز آن شود.ر و سیمان زودتر و بهتر سخت زيادت

را پخته  ره آنبرند و دوبابرند بدين معنی که کلینكر را پس از آسیا کردن دوباره به کوره می می

درصد آهك ترکیب نشده با خا  رس به حداقل  طريشبدين  ؛نمايند و دوباره کلینكر تهیه می

بايد توجه نمود که هر قدر میزان آهك ترکیب نشده کمتر باشد سیمان بدست آمده  .رسد می
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وت همین دلیل تفاه ب ؛شود تر میه زمان سخت شدن مالت يا بتن سريعدر نتیج تر بوده و مرغوب

ست که سیمان پرتلند ممتاز سريعتر سخت ا سیمان پرتلند ممتاز و سیمان پرتلند معمولی آن

 11درصد مقاومت  76ريزي مقاومت آن به بیش از در هفته اول پس از بتن شود و تقريباً می

 رسد. روزه آن می

 

 سیمان زودگیر -7-6-2

 71ی باشد و در حدود ات( بااليکلسیم سیلیك تري) C3Sسیمان زودگیر سیمانی است که داراي 

 C4AFدرصد و  86حدود  C3A ،درصد 16حدود  C2S ،درصد کلینكر را اين ماده تشكیل دهد

ی در يعلت زودگیر بودن داراي حرارت هیدراسیون بااله اين نوع سیمان ب .درصد 88حدود 

پیشنهاد مصر  اين نوع سیمان در مناطش سردسیر  ،مین علته باشد به سخت شدن می يابتدا

 گويند. در استاندارد ايران به آن سیمان نوع سوم می .گردد می

درصد  76روزه آن مساوي  0شود که مقاومت  طور کلی به سیمانی زودگیر گفته میه ب

بديهی است از بتنی که با چنین سیمانی  .روزه سیمان معمولی از همان نوع باشد 11مقاومت 

آمريكا به سیمانی  ASTMطبش استاندارد  .برداري کرد بتوان قالريخته شود خیلی به سرعت می

کیلوگرم  110روزه آن  3کیلوگرم و مقاومت  810گويند که مقاومت يك روزه آن  زودگیر می

 بر سانتیمتر مربع باشد.

 

 سیمان ضدسولفات -7-6-3

قدار اگر م .استباشد و در مقابل حمله سولفاتها مناسب  می 7اين نوع سیمان همان سیمان تیپ 

C3A  تواند در مقابل حمله  درصد تقلیل يابد سیمان حاصل می 7تا  3موجود در کلینكر به حدود

بايد در خورا  اولیه کوره از  C3Aبراي بدست آوردن اين مقدار  .شديد سولفاتها مقاومت نمايد

اکسید  يي باالامحتوعلت ه به چنین سیمانی ب اضافه نمود. Fe2O3کاسته و به مقدار  Al2O3مقدار 

 گويند. نیز می Iron cement سیمان آهنی يا ،آهن

 

 سیمان هوازا -7-6-6

هاي بتنی همیشه محققین در آزمايشگاه در صدد پیدا کردن  از ابتداي مصر  بتن و ايجاد سازه

دهند و از يخ زدن بتن و ريزي را ادامه صفر درجه نیز بتنراهی بودند که بتوانند در هواي زير 

همیشه همراه بتن مقداري حبابهاي ريز هوا  ن هراسی نداشته باشند.آالشی شدن در نتیجه مت
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شوند و  می اين حبابهاي هوا همیشه در مجاورت آب واقع شده و از آب پر ؛شود وارد قالب می

شود که در  در نتیجه اتصال اين فضاها به يكديگر فضاي بزرگتري از آب در داخل بتن تشكیل می

به  مشكلبراي رفع اين  .گردد د حجم پیدا کرده و موجب متالشی شدن بتن میاثر يخبندان ازديا

روغنهاي نباتی و اسیدهاي چرب اضافه  ،سیمان مواد افزودنی مانند رزين مصنوعی يا طبیعی

 3/6نمايد که قور آن در حدود  طور مصنوعی ايجاد حبابهايی میه اين مواد در بتن ب .نمايند می

وجود اين حبابها باعث بیرون راندن  .نمايد هاي ماسه در بتن عمل می ي دانهجاه میلیمتر بوده و ب

شوند و هر  ديگر مربوط نمیيكهواي اضافه در بتن شده و خود اين حبابها هم مانند ذرات آب به 

داراي مكرر زدگی و ذوب يخ ها در مقابل يخگونه بتناين ؛نمايند طور مستقل عمل میه کدام ب

 باشند. مقاومت بیشتري می

در موقع ساختن بتن، مواد هوازا وجود دارد، اغلب مواقع در فصل سرما که خور يخبندان 

با توجه به  .اي کاسته شود نمايند تا از خور يخ زدن بتن به مقدار قابل مالحظه به آن اضافه می

از  سیمان( هر ماده ديگري که به آن افزوده شود و اينكه بجز مواد اصلی بتن )شن، ماسه، آب

استفاده  A3و  A1 ،A2 جاي مواد هوازا از سیمان نوعه نمايد، لذا بهتر است ب مقاومت بتن کسر می

 داراي خاصیت هوازايی نیز هستند.سیمان، عمومی واص اين سیمانها عالوه بر خ .شود

 

 سیمانهای رنگی -7-6-6

کف احتیاج به سیمانی سازي مخصوصاً در نماسازي و يا فرش افتد که در ساختمانگاهی اتفاق می

در مورد به عنوان مثال،  .بلكه زيبايی آن مورد نظر است نباشدباشد که باربري آن مورد نظر 

سیمان سفید اهمیت خود را  هاي رنگی مخصوصاًهاي رنگی و سیمانكاري نما، سیمان ساختن موزائیك

اکسیدهاي آهن در علت رنگ دودي متمايل به سبز سیمان پرتلند معمولی وجود  .دهد نشان می

کنند و يا ید اکسیدهاي آهن را از آن جدا میدر اين صورت براي ساختن سیمان سف .باشد آن می

اگر جدا کردن کلیه اکسیدهاي آهن مقدور نبوده و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نباشد 

ه نمود که درصد البته بايد توج .رساننددرصد وزن کلینكر می 1حداکثر مقدار اين اکسیدها را به 

رنگ  درصد نیز اجازه داده شده است و براي بی 7/3مجاز اکسیدهاي آهن در سیمان سفید تا 

کلسیم و مقداري ماسه سیلیسی خالص به  درصد وزن مواد خام به آن کلرور 3کردن آن حدود 

ت درجه حرارت الزم جهت پخت سیمان سفید از سیمان معمولی باالتر اس .نمايند آن اضافه می

براي جلوگیري از ذوب شدن و روان شدن مواد در کوره بايد از ديرگدازهايی مانند کلسیم 

اين مواد بايد با خورا  کوره به داخل کوره  .فلدسپات استفاده گردد و ياشیشه  ،گچ ،فلورايد
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درصد وزن سیمان به آن مواد معدنی رنگی اضافه  16 ،براي تهیه سیمانهاي رنگی ديگر وارد شود.

براي تهیه سیمان قرمز و قرمز کم رنگ و سیاه از  ،کرم براي تهیه سیمان سبز از اکسید .نمايند می

 برند وصورت سنگ همراه کلینكر به آسیاب میه اين مواد را ب .شود هن استفاده میآاکسیدهاي 

ر سازند. البته بايد توجه داشت که اين مواد بايد طوري انتخاب شوند که دسیمانهاي رنگی می

توان در موقع مصر   همچنین می ؛موقع سخت شدن سیمان با آن ترکیب شیمیايی نداشته باشد

 دست آوردن رنگهاي مختلف به سیمان سفید رنگهاي معدنی اضافه نمود.ه براي ب

 

 كنیسیمان چاه -7-6-4

هاي نفت پس از حفاري در موقع حفر چاه .شود کنی فقط در صنعت نفت مصر  میسیمان چاه

گذارند حفر اي که درون آن می معموالً قور چاه را قدري بزرگتر از لوله .کنند گذاري می هلول

شود که مانع  اين فاصله بايد به وسیله موادي پر راحتی درون آن قرار گیرد.ه نمايند تا لوله ب می

قداري براي اين کار ابتدا م .شودی از درز بین لولها به داخل چاه نفوذ آبهاي سوحی و زيرزمین

سوزآور و کربنات و سیلیكات سديم و  دوغاب خا  رس همراه با مواد معدنی ديگر مانند سود

کنی را با فشار پمپ به آنگاه دوغاب سیمان چاه ؛ريزند غیره در فاصله بین لوله و جداره چاه می

 سیمان شود. نموده و مانع نفوذ آب  خوبی فاصله را پره نمايند که ب داخل اين جداره تزريش می

شود و در مقابل عوامل شیمیايی که در طول چاه در حرارتهاي زياد عمش چاه سخت  کنی بايدچاه

 خود را از دست ندهد.خواص ه و دوجود دارد مقاومت نمو

 

 سیمان روباره -7-6-7

نگ سهاي ذوب آهن در کوره بلند همراه سنگ آهن مقداري مواد گدازآور مانند  در کارخانه

سنگ و سنگ آهن  غالزين مواد همراه با اضافاتی که از ريزند که اداخل کوره می آهك و غیره به

ها را جمع  اين روباره .گیرد علت سبكتر بودن روي آهن ذوب شده قرار میه ماند بباقی می

در  .نمايند هاي تهیه سیمان ارسال می نموده و به وسیله آب به سرعت سرد کرده و به کارخانه

به آن سیمان پرتلند روباره  کنند و را با کلینكر مخلوط کرده و آسیاب می ان آني سیماه کارخانه

نسبت مخلوط کردن روباره با کلینكر در استانداردهاي مختلف  .گويند ژيكی میرو يا سیمان متالو

باشد. سیمان  درصد می 16تا  07درصد و کلینكر از  16تا  37مقدار روباره از  ؛متفاوت است

قیمت  .کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است 166روز داراي مقاومتی در حدود  11 روباره پس از

درصد  76تر است و تقريباً به طور متوسط سیمان روباره نسبت به سیمان معمولی بسیار ارزان
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درصد  11و  Al2O3درصد  0و  SiO2درصد  30روباره داراي  .باشد قیمت سیمان معمولی می

CaO ًد ديگر ماننددرصد موا 83 و تقريبا MgO ،FeO در مقايسه با سیمان پرتلند  .گرد استو گو

تر است و همچنین داراي حرارت  ره در مقابل عوامل شیمیايی مقاوممعمولی سیمان روبا

 باشد. سیمان پرتلند معمولی می نسبت بهتري  ینيهیدراسیون پا

 

 سیمان پوزوالن -7-6-6

باشند که بخودي خود خاصیت  و آلومینی میپوزوالن يا تراس ماده سیلیسی و يا سیلیس 

چسبندگی ندارد ولی اگر پودر شده و با گرد آهك شكفته مخلوط گردد خاصیت چسبندگی پیدا 

درصد  06تا  16درصد پوزوالن را با  16تا  16گويند و اگر  کند که به آن سیمان طبیعی می می

وط را کوبیده و پودر نمايند سیمان کلینكر سیمان پرتلند مخلوط کرده و به آسیاب ببرند و مخل

سیمان پوزوالنی در مقابل حمله سولفاتها مقاوم بوده و از سیمان  .آيد دست میه پوزوالنی ب

 تر است.پرتلند ارزان

 

 سیمان انبساطی -7-6-6

درصد به حجمش اضافه  8سیمان انبساطی سیمانی است که در موقع سخت شدن در حدود 

جمله بتن يا مالت سیمان در موقع از کلیه مصالح ساختمانی بجز گچ، که بايد توجه داشت  .شود می

ست که مقدار ا علت ازدياد حجم سیمان انبساطی آن .کنند سخت شدن تقلیل حجم پیدا می

 .آلومینات و سولفات موجود در مواد اولیه اين نوع سیمان از سیمان پرتلند معمولی بیشتر است

ب انبارها و همچنین اندود روي ديوار آب انبارها آستخرها و بندي درز ا اين سیمان براي آب

 مورد مصر  دارد.

 

 سیمان برقی -7-6-17

ومینیم زياد گويند سیمانی است که داراي اکسید آل ان آلومینا هم مییمسیمان برقی که به آن س

خت هاي پرتلند دانست زيرا عامل ستوان از خانواده سیمان را نمی نآباشد و  و آهك کم می

که عامل سخت شونده  هاي سیلیكات کلسیم است در صورتی شونده در سیمان پرتلند هیدرات

هاي کلسیم است که پس از ترکیب با آب تبديل به هیدرات کلسیم  در سیمانهاي برقی آلومینات

مواد اولیه براي تهیه سیمان برقی عبارت از سنگ آهك و بوکسیت يا  شود. آلومینات می

 .Al2O3,2H2Oینیم به فرمول شیمیايی هیدراکسید آلوم
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هاي سیمان برقی مانند سیمان پرتلند است ولی نسبت به سیمان پرتلند بسیار  ريزي دانه

 .يابد ساعت پايان می 11ساعت شروع و حداکثر تا  8گرفتن آن پس از  ززودگیرتر است و آغا

مخصوص نلرزيده  وزن .مكعب است تن در متر 17/3تا  3وزن مخصوص سیمان برقی لرزيده 

سیمان برقی را نبايد با سیمان پرتلند مخلوط کرد زيرا  .باشد تن بر متر مكعب می 1/8تا  1/8آن 

در  وگرماي هیدراسیون آن مانند سیمان پرتلند  .دهد را کاهش می به مقدار زيادي مقاومت آن

به آزاد و يك مرت، اين حرارت سريع علت زودگیر بودنه باشد ولی ب گرم می کالري بر 16حدود 

از اين رو سیمان مذکور  ؛رساند آب مالت را بسیار گرم کرده و نزديك به نقوه جوش می شده و

 مورد استفاده قرار گیرد. نبايد در مناطش گرمسیر

هاي شبیه کوره  یه آن از کورهکوره سیمان برقی مانند سیمان پرتلند نیست بلكه براي ته

ه را ب آنگاه آن ؛کنند دين طريش که خورا  کوره را با آب تر میب .نمايند گدازي استفاده میآهن

ین به آن حرارت يها را از باال وارد کوره کرده و از پا بعد اين کلوخه .ورندآصورت کلوخه در می

در  است.درجه سانتیگراد  8066حرارت مورد احتیاج براي تهیه سیمان برقی در حدود  .دهند می

هايی که با  اين مواد ذوب شده به درون محفظه .رسد به حد روانی می اين گرما مواد داخل کوره

 برند. را خنك کرده به آسیا می شد آن وقتی محفظه پر .گردد شود وارد می برق گرم می

به سیمان برقی  .تر استوع تهیه آن از سیمان پرتلند گرانعلت نه قیمت سیمان برقی ب

علت زودگیر بودن بیشتر براي ه از اين سیمان ب .يندگو سیمان آلومینا يا سیمان مذاب نیز می

 شود. هاي بتنی و غیره استفاده می لوله ،پلها ،گیري سدها لكه

 

 ییسیمان بنا -7-6-11

درصد  76و بیش از زي است درصد سیمان مصرفی در ساختمانهايی که اسكلت آنها فل 16 تقريباً

و يا  است به مصر  مالت يا فرش موزائیكسیمان مصرفی در ساختمانهايی که اسكلت آنها بتنی 

براي تهیه سیمان  .شود رسد و يا براي سیمانكاري در نماسازي مصر  می چسبانیدن کاشی می

ترين و در عین حال ارزان. ی احتیاج به سیمان مرغوب پرتلند با کیفیت باال و هزينه باال نیستيبنا

ايران پیشنهاد شده است مخلوط يك قسمت  ی دريکنون براي مالت بنا ن مالتی که تاتري مرغوب

اين مالت که در حدود  .باشد قسمت ماسه می 0آهك شكفته و  سیمان پرتلند و يك قسمت گرد

شود از ديرباز در ايران مورد مصر  داشته و  تر تمام میدرصد از مالت ماسه و سیمان ارزان 16

یرتر از مالت ماسه سیمان است ولی باشد. اين مالت قدري ديرگ نام مالت باتارد مشهور میه ب

روز اول در محیط مرطوب باشد  7تا  1 ر در محیط مرطوب باشد و يا حداقلهفته اگ 1بعد از 
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اين مقدار براي  .نمايدمیسانتیمتر مربع بار فشاري را تحمل  کیلوگرم بر 876در حدود 

 .زائیك و يا نصب سنگ و غیره کافی استوديوارهاي باربر آجري و فرش م

مخلوط سیمان پرتلند و سنگ تراس است که بايد به نسبت يك  ،یينوع ديگر سیمان بنا

 شوند.قسمت سیمان پرتلند و يك قسمت سنگ گرد شده تراس و سه قسمت ماسه مخلوط 

باشد که اين مقاومت  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می 816روزه آن در حدود  11مقاومت فشاري 

هاي  کنندهکافی است ولی تهیه سنگ تراس پودر شده براي مصر  عنوان مالته براي سیمان ب

  .معمولی میسر نیست
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هشتمفصل   

 پرلــــیت
 

 

 مقدمه -8-1

شناختند.  را به عنوان یک شیشه آتشفشانی می پرلیتها از حدود قرن سوم قبل از میالد انسان

 به معنی مروارید که یک کلمه فرانسوی است گرفته شده است. (Pearl) پرلیت از کلمه پرل

باشد.  یم پتاسیم مییک سنگ آتشفشانی از نوع سیلیکات آلومینیوم سد (Perlite) پرلیت

بعضی از دانشمندان معتقدند پرلیت از  .پرلیت از مشتقات معدنی سنگ مادر میکا است

عامل گردیده است و آب موجود در آن به صورت مولکولی  یدینپاس هیدراسیون

و منیزیم  اکسید کلسیم مقداراست. نسبت مقدار این دو نوع آب در پرلیت به  هیدروکسیل و

کنند و سپس خاصیت اصلی  رلیتها ناپایدارند و با گذشت زمان شروع به تبلور میبستگی دارد. پ

تعلق  شناسیدوران سوم و چهارم زمین دهند. بیشتر پرلیتهای مرغوب به خود را از دست می

  .گردد می تبدیل کلسدونی و اوپال مونتموریلونیت، دارند. چنانچه پرلیت آلتره گردد، به

 

 یتمنابع تولید پرل -8-2

زارش شده است. کشورهای میلیون تن گ 9/7تا  8/7 ،7991میزان پرلیت مصرفی جهان در سال 

 .ژاپن و ایتالیا یونان، روسیه، آمریکا، کننده پرلیت عبارتند ازمهم تولید

معادن عمده این کانی غیرفلزی در استان آذربایجان شرقی در حوالی میانه در ایران، 

کیلومتری  64ه )تبریز در ناحیه سفید خان -در شرق جاده میانه است. ذخایر بزرگی از پرلیت 

معدن  در غرب میانه کشف گردیده است. میزان ذخیره) آبادی طارم اطراف شمال شرقی میانه،
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ط اداره کل است. با اکتشافات انجام شده توس شدهمیلیون تن گزارش  05در حدود  سفید خانه

کشف گردیده  طبس و فردوس بیرجند، در اطراف ارزشیمعادن و فلزات خراسان، ذخایر با

نیز  کاشان و نائین و شهرهای استان سیستان و بلوچستان و از جمله در ایران است. در دیگر نقاط

  .ذخایر پرلیت کشف شده است

 

 فرآوری پرلیت -8-3

ین برای ا. ( شودExpand)برای اینکه پرلیت در صنعت قابل استفاده گردد ابتدا بایستی منبسط 

کنند. این  بندی و خشک می سپس دانهو ، پرلیت را از معادن استخراج و خردابتدا سنگ  منظور،

 گردد: بندی می دانه گروه چهاربه گویند،  می( Raw)پرلیت که به آن پرلیت خام 

   میلیمتر  0/7-7( 2                         ( زیر یک میلیمتر 7

 میلیمتر 0/3-0/2( 6                       میلیمتر 0/7-0/2( 3

 گردد.  های مورد نیاز در صنایع مختلف تولید می ها بر اساس اندازه بندی این دانه

های  کردن، پرلیت خام آماده پخت و در واقع انبساط در کارخانه بندی و خشک پس از دانه

 ا بدون ای ثابت عمودی همراه یه در کوره ،ها در این کارخانه گردد. انبساط پرلیت می

درجه  055الی  655حدود  در دمای ابتدا پرلیت شود؛ عمل انبساط انجام می ،کن گرمپیش

 7305الی  155در دمای حدود  و گردد سپس وارد کوره اصلی میو گرم شده پیشگراد  سانتی

که است  محتویدرصد آب  4-2وجود  پرلیت به دلیلشود. علت افزایش حجم  درجه منبسط می

ای نازک در آن  شود. در این حالت هزاران حباب شیشه ن و انبساط این ماده میباعث نرم شد

کند بخاطر ایجاد شدن همین  گردد و سبکی و خواص استثنایی که پرلیت پیدا می تشکیل می

روی مزه، بو و رنگ مواد هیچگونه تأثیری  و پرلیت خنثی بوده باشد. های شیشه مانند می حباب

و معدنی قابل حل نیست. در بازهای قوی بسته به دما و مدت زمان  ندارد. در اسیدهای آلی

 تواند حل شود. تماس می

بندی  جا خنک و همچنین دانههایی شده و در آن یت وارد سیکلونبعد از انبساط پرل

شود. قطر ذرات پرلیت پس از  گردد. نهایتاً گرد و خاک آن در انتهای خط تولید گرفته می می

 7255. پرلیت خام چگالی حدود شود برابر می 21ابر و حجم آن حدود بر 3انبساط حدود 

یابد کاهش میکمتر از یک دهم  حدودتا کیلوگرم در مترمکعب دارد که پس از انبساط، چگالی آن 
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این فرآوری رنگ  کیلوگرم در مترمکعب(. 755-705)بطور میانگین در اغلب موارد حدود 

  .کندیل میخاکستری تبد ای به سفید برفی یا سفیدیشهت را هم از خاکستری یا سیاه شپرلی

 

 
 

 خواص پرلیت -8-4

 ارائه شده است: 7-1در جدول  خواص فیزیکی پرلیت

 

 مشخصات عمومی پرلیتها -7-1جدول 

 oC 7305-7285 نقطه ذوب سفید رنگ

 Btu/lb F 2/5 گرمای ویژه 0/5 رطوبت آزاد

pH 5/8 – 0/4 مساحت سطح ویژه m/g 0/3 

 ppm 3/8 آهن محلول 0/7 ضریب انکسار

جرم مخصوص پرلیت 

 خام
 Darci 6-3 نفوذپذیری 6/2-2/2

 دانسیته توده

 )پرلیت منبسط(
Kg/m 655-32 جذب آب واقعی gr.ml 455-255 

نقطه نرمی پرلیت 

 منبسط

oC 7555-815 4-0 سختی 

 حاللیت

(، در <%75تاً محلول )در بازهای غلیظ داغ: محلول، در محلول یک نرمال سود: نسب

(، در آب یا اسیدهای ضعیف: بسیار <%35اسیدهای معدنی یک نرمال: کمی محلول )

 (<%7کم محلول )
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 عبارتند از:پرلیت  ویژهکاربردی خواص 

 های بسیار پایین در قطعات عایق غیر باربر )پایین آمدن مؤثر وزن بنا(وزن 

 خشک شدن سریع و زمان کیورینگ پایین 

  فشاری مناسبمقاومت 

  آبعایق حریق، صدا و 

 حمل و نقل و اجرا ،سهولت باال در ساخت 

 قابلیت پذیرش برش، میخ، پیچ، رول پالک و کورپی 

 قابلیت پذیرش انواع پالستر و امکان تراشیده شدن آسان 

 پذیری مطلوبپذیری و شکل انعطاف 

 صرفه اقتصادی باال 

 قابلیت تولید انبوه 

  ایمنی باال در برابر نیروهای جانبی مثل زلزله و عدم ایجاد رفتار مناسب و مقاومت و

 آوار

 کاهش ابعاد اجزای بنا و افزایش مؤثر فضای مفید داخلی ساختمان 

 

 کاربردهای پرلیت -8-5

نوع کاربرد نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف دارد که مهمترین این  7055پرلیت با بیش از 

 :عبارتند ازکاربردها 

 شات ، کرونبندی سقف، ساخت قطعات بتنی سبک و قطعات پیش ساخته: نصنعت ساختما

 پوشش پلی استریو  پالسترها )گچ و پرلیت(، کریت

 های سطح آب )نشت هجذب آالیند، و های نفتی ایزوالسیون مخازن و لوله: صنعت نفت

 نفتی(

 یه ته، بهبود خواص خاک )ایجاد تخلخل(، حمل سموم دفع آفات نباتی: صنعت کشاورزی

 ها در استادیوم ورزشی و زمین چمن حفاظت از چمنو  کودهای شیمیایی

 فیلتراسیون جهت تصفیه مایعات: صنعت آب و فاضالب 

 اثر  پرکننده بی، صنعتی های خوراکی وفیلتراسیون روغن: دارویی و صنایع غذایی، شیمیایی

 )خنثی(
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 زدارکننده و ساینده سبک جهت ایجاد سطوح پر ماده پاک: صنعت نساجی 

 ماده پرکننده حجیم و سبک )کاغذ، رنگ، کالک، صابون، گریس و ...(: صنایع شیمیایی 

 های مواد مذاب و حفظ حرارت  برای گرفتن سرباره: گری ریخته متالورژی و صنعت

گیرد مانع  پرلیت خام اگر به صورت الیه روی مواد مذاب قرار؛ قطعات ریخته شده

 .شود می سربارهبهتر  آوریدما و جمعفت ا، کاهش اکسیده شدن ماده مذاب

 کننده به عنوان ماده کمکی استفاده در ساخت مواد پاک 

  ،استفاده به عنوان عایق سرما در مخازن نگهداری گازهایی مایع شده )اکسیژن، نیتروژن

 اک و ...(متان، پروپان، آمونی

 وبت استفاده شده و اندود قیر در جلوگیری از انتقال رط )منبسط( از پرلیت اکسپند

 گردد. می

 توان به کاربرد آن به عنوان اندود مقاوم در مقابل  از دیگر موارد استفاده پرلیت می

 855تا  255کاری در دماهای بین  هایی که عایقو نیز عایق حرارتی در درجه حرارتآتش 

 درجه سانتیگراد مورد نیاز است نام برد.

 آلکانی   سیلیس برای تهیه عناصر : تمحصوالت سرامیکی پرلیسازی و صنایع سرامیک

توان ترکیب همگن و یکسان پرلیت خام را  مورد نیاز برای سرامیکها می آلومینیوم و

از توان نیز میدر تهیه چینی نمود. در تهیه لعابهای رنگی  فلدسپات جایگزین کوارتز و

 30تا  72کف و سرویسهای بهداشتی، پرلیت به میزان  کاشی پرلیت استفاده نمود. در

نیز ای پرلیتها  و فیبر شیشه سرامیکهای الکتریکی. شوددرصد جایگزین فلدسپات می

های حرارتی  فسفات و پرلیت در ساخت کوره. استفاده از اند مناسب تشخیص داده شده

کتورهای شیمیایی و سایر تأسیسات به علت ویژگیهای عایق حرارتی این االکتریکی، ر

 رواج یافته است. ای محصول به طور گسترده

 :در زمینهایی با بافت سنگین و  استفاده از پرلیت در صنعت کشاورزی، باغبانی و گلخانه

 دهد؛ بدین ترتیب،مینفوذپذیری کم، خاک را مساعد نموده و نفوذپذیری را افزایش 

و با ورود کانیهای موجود  خواهد شدها در خاک و اکسیژن به راحتی انجام  حرکت ریشه

توان در فصل  به دلیل عایق بودن می ،در ضمن شود. خاک غنی و تقویت می ،تدر پرلی

از  سرما با تکنولوژی خاصی محصوالت مورد نیاز را تولید و در اختیار مردم قرار داد.

العاده آب در خود  جمله ویژگیهای منحصر به فرد پرلیت در بخش کشاورزی جذب فوق

ردن پرلیت به خاک مزایای مهمی دارد، از و به وجود آمدن زهکش کشت است. اضافه ک
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گردد تا از  جمله: میزان جذب و نگهداری آب آن زیاد است که این موضوع سبب می

مرطوب بودن  ؛تبخیر آب، جلوگیری شود و آب به مدت طوالنی در خاک باقی بماند

شود تا نیاز خاک به آب کمتر باشد و بدین ترتیب از شسته شدن  خاک موجب می

شود. وجود خلل و فرج در پرلیت همراه با خاک، تبادل  ایی خاک جلوگیری میموادغذ

از  نمایند. بخشد و ریشه گیاهان به سهولت در خاک رشد می هوا و خاک را فزونی می

گردد لذا پرلیت به  آنجا که عمده اکسیژن مصرف گیاهان از طریق ریشه آنها تأمین می

دلیل دارا بودن حفرات ریز هوا قادر است آب و اکسیژن مورد نیاز را به سهولت در 

دهی آنها ناچیز  باشند قدرت آب اختیار ریشه قرار دهد. ترکیباتی که فاقد پرلیت می

ند که این باعث مسدود شدن تارهای کشنده ریشه و در ده و اکسیژن را پس می است

اصالح  پرلیت باعثبه طور کلی،  گردد. نهایت خفگی گیاه در اثر کمبود اکسیژن می

قدرت نگهداری آب و مواد غذایی در خود و تغذیه  ،دهی خاک سیستم هوادهی و آب

 شود.ک میشدن خا استریلو عدم ایجاد تغییر ناگهانی در دمای خاک  ،مداوم گیاه

 های  بعضی از زمینه ؛کاربردهای پرلیت در آینده تنوع و دگرگونی وسیعی خواهد یافت

زئولیت در غذای حیوانات، بکارگیری به عنوان  جایگزین جدید کاربرد پرلیت عبارتند از:

بندی، عایق دیگ بخار و  دهنده رنگ، بسته های آکوستیک، بافت کود کشاورزی، سفال

 ان.های پخت سیم کوره

 

 سازی ساختمان استفاده از پرلیت در سبک -8-5-1

قرن گذشته،  یکی از متداولترین مصالح ساختمانی مورد استفاده در صنعت ساختمان ایران در نیم

باشد که به لحاظ وزن و  های سفالی می های سیمانی و همچنین آجر و بلوک انواع بلوک و پانل

 ار نبوده است.روش تولید سنتی از کیفیت مطلوبی برخورد

وضع استانداردهای جدید جهانی در این صنعت و  ،همگام با پیشرفت تکنولوژی و همچنین

تر به فاکتورهای زیست محیطی، مصرف انرژی، سهولت تولید و اجرا، ایمنی، صرفه  با نگرش جدی

و  کم در حال منسوخ شدن اقتصادی و عامل رفاهی، امروزه استفاده از اینگونه مصالح سنتی کم

های سبک هوادار )فوم بتن  بهترین گزینه جایگزین، استفاده از انواع بتن سبک به خصوص بتن

 .باشد سبک و بتن گازی( و همچنین بتن دانه سبک می

های  پرلیت، پوکه مانندهای سبک طبیعی و صنعتی ) های سبک با استفاده از دانه ساخت بتن

های مختلف، سالهاست که در  بندییره( با فرمولا، پلی استایرن و غآتشفشانی، ورمیکولیت، لیک
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های سبک با  های سبک حاصل از اختالط هر یک از این دانه بتن صنعت ساختمان رواج داشته است.

ای است  ها، دارای خواص ویژه های سیمانی، با توجه به وزن حجمی و مقاومت و کیفیت دانه مالت

های سیمانی و در کنار استفاده از  ز آنها در مالتکه در صورت استفاده از ترکیب همزمان بعضی ا

ها، بتن سبک حاصل دارای خواص برتر به لحاظ مسائل فنی و  های شیمیایی خاص و پوزوالن رزین

همچنین هزینه پایین تجهیزات تولید و  ؛از جمله آنهاست  قیمت خواهد بود که بلوک و پانل

مالت حاصل از این ترکیب با آب و سیمان، به  ود.ر سهولت اجرا از ویژگیهای برتر آن به شمار می

های سبک  آالت تمام اتوماتیک به بلوک و یا ماشین زنهای ساده بلوک راحتی توسط دستگاه

کیلوگرم در مترمکعب )شناور روی آب( تبدیل  855دیواری و سقفی با وزن مخصوص تقریبی 

های معمولی و  ابعاد دلخواه در قالب از این مالت جهت تولید انواع پانل با همچنین،شود و  می

 توان استفاده نمود. همچنین پوشش احجام حتی کروی نیز می

توان با تغییر جزئی در  های کامپوزیت می جهت تولید قطعات سبک باربر مسلح و سقف

پس از آماده  های فلزی و آرماتورهای حائل به این منظور دست یافت. فرمول به همراه مشبک

 توان از آن در موارد زیر استفاده نمود: نه سبک، میشدن مالت دا

 دار( سازی )حتی سطوح شیب بندی و کفشیب 
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  مختلف مسلح و غیرمسلح ابعادتولید انواع پانل در 

 دار با  وپر یا سوراخهای سقفی و دیواری، تیغه غیر باربر به صورت ت تولید انواع بلوک

 زندستگاه بلوک

 

 
 

 سبک روی سطوح انواع رابیتزبندی و روفیکس حتی روی احجام  اجرای پوشش بتن دانه

 دار کروی شکل و سطوح شیب

 

 بتن سبک -8-5-2

مواد تشکیل دهنده بتن سبک  العاده سبک و مقاوم. ای است با ترکیبات جدید و فوق بتن سبک ماده

بتنهای در این بتن همانند . 2عبارت است از ورموکولیت، پرلیت، سنگ بازالت و سیمان تیپ 

عدم وجود ماسه باعث سبک و همگن شدن ساختار بتن و  شود. عادی، از ماسه استفاده نمی

مهمی پارامتر بسیار  ویژگی،این  است؛ساختمان این بتن متخلخل افرایش ثابلیت جذب آن شود. 

تخلخل موجود در بتن باعث مقاوم شدن در برابر زلزله و عایق شدن در برابر صدا، زیرا،  است
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کند که حالت ضد رطوبت به خود  ای عمل می ترکیبات این بتن به گونه گردد. ا و سرما میگرم

 کند. گرفته و به مانند بتن معمولی که جذب آب دارد عمل نکرده و آب را از خود دفع می

گیری بتن در فشار،  به دلیل شکل شود. این بتن تحت فشار مستقیم )پرس( ساخته می

بتن سبک در قالبهای طراحی شده توسط  گی قابل قبولی است.ساختار آن دارای یکپارچ

به دلیل یکپارچگی در نوع ساختمان بتن، قطعه  شود. متخصصین، بصورت یکپارچه ریخته می

و در برابر زلزله مقاومت باالیی از خود نشان خواهد  استتولیدی از استحکام باالیی برخوردار 

 داد.

که این شود میالیه شبکه فلزی در داخل بتن استفاده برای تقویت این بتن از یک یا چند 

هزینه تولید این نوع بتن از دیگر  .استحالت همانند مسلح کردن بتن معمولی به وسیله میلگرد 

زمان بسیار کمتری جهت تولید دیوارهای بتنی  تر است. مواد ساختمانی به نسبت ویژگی آن پایین

د اولیه جهت تولید بتن سبک بسیار کمتر از بتن معمولی پرت موا سبک یا قطعات دیگر الزم است.

به دلیل طراحی کلیه مراحل  .گیردمیاست. چون تمام مراحل تولید در محل مشخصی صورت 

 استاندارد خاصی تعریف شده است.  ،مادهبرای این  ،تولید و وجود نظارت بر تمامی این مراحل

کمتری برای سازنده در بر خواهد گیرد و هزینه  خرید مصالح بطور عمده صورت می

قطعات تولیدی در  گردد. تری عرضه می داشت و در نهایت خانه پیش ساخته با قیمت پایین

کارخانه از آزمایشات کنترل کیفیت گذر کرده و در صورت تأیید به بازار مصرف عرضه 

 گردد. می

آمیزی  رنگکاری ساده بر روی آن  توان با یک ماستیک بتن سبک مسطح بوده که می

گرم بر سانتیمتر مکعب نظیر پامیس، پرلیت، شیل و اسلیت  0/5-7 های سبک وزنسنگ کرد.

منبسط شده در بخشهای خاص ساختمان به منظور کاهش وزن، عایق حرارتی و صوتی استفاده 

های سبک  توان به نسبتهای مختلف با سیمان مخلوط کرد و از آن قطعه پرلیت را می شود. می

تر و هدایت صوتی آن ان سبکتر، هدایت گرمایی آن کممیمالت پرلیت از مالت س کرد. وزن تهیه

 است. کمتر

 

 صفحات پرلیتی -8-5-3

توان تهیه نمود. این صفحات  صفحات پرلیتی را به کمک پرلیت و یک ماده چسباننده نظیر گچ می

فحات جذب صدا، از روند. ص وزن کم دارند و به عنوان عایقهای خوب حرارتی و صوتی بکار می
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ای از صفحات پرلیتی در شکل زیر، نمونه گردند. مخلوط پرلیت و آزبست پرس شده تهیه می

 جهت عایقکاری نشان داده شده است.

 

 
 

 ی پرلیتیها بلوک -8-5-4

و از لحاظ  شودمیسیمان پورتلند و پرلیت منبسط شده )یا تغلیظ یافته(  شاملهای پرلیت  بلوک

 ویژگیهای بلوکهای پرلیتی عبارتند از: های معمولی هستند. شابه بلوکظاهر و ابعاد م

 های محکم معمولی است. وزن آنها تقریباً نصف وزن بلوک 

 العاده خوب صدا را دارد. خاصیت جذب فوق 

 پذیری آنها بسیار  و اشتعال هستندزدگی و خوردگی موریانهضد ، ناپذیرغیرسمی، فساد

 باشد. اندک می

 های معمولی است. یار آسان و نصب آنها سریعتر از بلوکحمل و نقل بس 

 نشان داده شده است.و ابعاد متداول بلوکهای پرلیتی زیر، چند نمونه بلوک پرلیتی  هایدر شکل
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 مالت گچ و پرلیت -8-5-5

شود که جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی  از پرلیت منبسط و گچ، مالت سبکی ساخته می

 ود پرلیت و گچ از نفوذ آتش به اسلکت فوالدی و بتن فوالدی ساختمانها جلوگیری است. اند

توان با افزودن برخی از خواص این مالت را می دهد. و خطر گسترش آتش را کاهش می کندمی

 آهک تغییر داد.

کند جهت پیشگیری از هدر  تجاوز نمی %45 مناطق خشک که رطوبت نسبی هوا از برای

پرلیت و همچنین از مالت  وساخته گچ  توان از قطعات پیش رمایی و یا سرمایی میرفتن انرژی گ

است  ترباال %45 اما در مناطق شرجی یعنی مناطقی که میزان رطوبت هوا از استفاده کرد. هاآن

پیمانه خمیر آهک به یک پیمانه گچ )وزن آهک باید دو برابر وزن گچ باشد(  3توان با افزودن  می

را در ساخت  برابر وزن مالت( آن 0تا  3و با مخلوط کردن پرلیت )به میزان  مالتی ساخت

ساخته و یا به عنوان پالستر و یا مالت مورد استفاده قرار داد. پس از مدتی که از  قطعات پیش

از هوا به سنگ آهک تبدیل )دی اکسید کربن( مصرف آن گذشت، آهک با گرفتن گاز کربن 

نکته قابل توجه در هر دو  و در برابر آب و بخار پایدار است. شود که جسمی سخت بوده می

پرلیت( این است که ضمن عایق حرارتی  - آهک - پرلیت( و )گچ -های )گچ  مورد قطعات و مالت

 خاصیت عایق صوتی نیز دارند. ،بودن

 



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 باهنر کرمان، دانشگاه شهید مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

011 

 

 

نهمفصل   

 ــنگســ
 

 

 مقدمه -9-0

هتاي   براي تمام رشتته  باشند که تقريباً ترين عناصر طبیعی می يكی از قابل مطالعه( Stone) سنگها

علوم مورد استفاده هستند زيرا اگر اين باور را داشته باشیم کته عمتر ستنگهاي مو تود در کتره      

گها شاهد تمام تحوالت کره زمین باشد در اين صورت اين سن زمین مساوي پیدايش کره زمین می

در اين صورت مطالعه اين ستنگها   .بوده و باالخره اين سنگها مانند شناسنامه اين کره خاکی هستند

کشاورزان و خیلی از علوم ديگر  ، غرافیدانان، معدنمهندسین  ،شناسانفسیل ،شناسانبراي باستان

طالعه وسیع و طوالنی در شناخت سنگ و ساير ها نیاز به م باشد که هر کدام از اين رشته  الب می

مطالعته در ستنگ بستیار     ،هاي خود را دارند. از نظر مهندستین ستاختمان  مختصات آن از ديدگاه

آن در مقابتل عوامتل  توي و همننتین پايتداري آن در       يبه رنگ و پايتدار  اندك بوده و تقريباً

 شود. مقابل سايش و غیره محدود می

 

 ابندی سنگهطبقه -9-2

نیازهاي همان  پاسخگويد که بیشتر نماي بندي میتقسیماي  هر رشته از علوم سنگها را به طريقه

تشكیل نحوه سنگها در ابتدا به نوع پیدايش و بندي تقسیمبراي مهندسین ساختمان  .رشته باشد

 گردد. محدود می هاآن

در شوند. سیم میرسوبی تق و دگرگونی ،آذرينگروه به سه بر اساس منشاء تشكیل سنگها 

ین قرار دارند از سنگهاي آذرين بوده يمتري زمین به پا درصد سنگهايی که از عمق صد 59حدود 

باشد ولی در سطح زمین تا آنجا که در دسترس   درصد بقیه سنگهاي رسوبی و دگرگونی می 9و 



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 باهنر کرمان، دانشگاه شهید مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

010 

 

گهاي درصد بقیه را سنگهاي آذرين و سن 59درصد سنگها را سنگهاي رسوبی و  59بشر است 

 .دهد دگرگونی تشكیل می

 

 سنگهای آذرین -9-2-0

گويند سنگهايی هستند که از سرد شدن مواد  سنگهاي آذرين که به آنها سنگهاي آتشفشانی هم می

 ء. بطور کلی منشااندگداخته که از قسمت مذاب زمین به بیرون فوران کرده است ايجاد شده

روي  رين سنگها در اثر عوامل  وي و غلطیدن بسنگهاي روي زمین آذرين هستند ولی بعضی از ا

  مع ترعمیقرفتها شسته شده و در محلهاي وسیله آبه شده و اين قطعات کوچك ب هم خرد

ان تحت فشارهاي و به تدريج ضخامت اين آبرفتها زيادتر گشته و در اثر مرور زم اندشده

سرد شدن  نحوهي آذرين برحسب سنگها اند. و تشكیل سنگهاي رسوبی را داده مختلف قرار گرفته

 شوند: به سه دسته تقسیم می

 باشد که مواد مذاب داخل  سنگهاي آذرين درونی: طرز تشكیل آنها بدين طريق می

هسته مرکز زمین به پوسته زمین نفوذ کرده و در آنجا به کندي و به تدريج سرد شده 

بوده و کريستالهاي آن اين سنگها بلوري  .اند و تشكیل سنگهاي آذرين درونی را داده

درشت دانه بوده و  هامین علت کريستالهاي آنه به ؛مجال تشكیل شدن را داشته است

  .(مانند گرانیت و ديوريت)باشد  اندازه آن در حدود میلیمتر می

 اند که مواد مذاب درون  سنگهاي آذرين بیرونی: اين سنگها بدين طريق تشكیل شده

و در مجاورت هوا قرار گرفته و خیلی فوري و سريع سرد زمین به بیرون راه پیدا کرده 

 )آمورف( شكل خمیريه در اين سنگها کريستالها مجال تشكیل شدن نداشته و ب .اند شده

مانند )در ساختمان اين سنگها بلور و ود نداشته و يا خیلی کم و ود دارد  .اند سرد شده

 .(بازالت

 ه سته داخلی زمین نفوذ کرده و در آنجا بسوم سنگهايی هستند که مواد مذاب آن به پو

 ولی قبل از آنكه خمیر آن کامالًانواع درونی( مانند )تدريج مشغول سرد شدن بودند 

مجال تشكیل شدن داشته باشند در اثر يك دگرگونی  سرد شده و کريستالهاي آن کامالً

سنگها شكل اين  .ديگر به بیرون رانده شده و بقیه خمیر به سرعت سرد شده است

بدين ترتیب که کريستالهاي آن داخل قسمت خمیري  ؛باشد مخلوطی از دو نوع باال می

و  ي نس اين سنگها يكنواخت است ولی شكل ظاهر علیرغم اينكه .باشد بوده و در هم می

 باشد. در قسمتهاي مختلف متفاوت می هاساختمان آن
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 باشد: رسوبی فاقد آن میداراي خواص مشترکی هستند که سنگهاي  نکلیه سنگهاي آذري

 يكنواخت  هاباشد و  نس آن بندي میو بدون اليهاي بوده و يكپارچه  توده نسنگهاي آذري

 است.

 باشد زيرا از زمان بیرون ريختن  فاقد فسیل و بقاياي مو ودات زنده می نسنگهاي آذري

زديك توانست در اثر حرارت زياد به آن ن اي نمی تا زمان سرد شدن هیچ مو ود زنده

 شود.

 رسوبی که سنگهاي  در صورتی .يكنواخت بوده و فاقد رگه هستند ن نس سنگهاي آذري

اليه خاك و يا الي و ود  ،اليه اليه بوده و ممكن است در وسط توده بزرگی از سنگ

 داشته باشد که مجال سنگ شدن پیدا نكرده است.

 مه بلوري هستند.برحسب نوع سرد شدنشان يا تمام بلوري و يا نی نسنگهاي آذري 

 باشند. تر می از سنگهاي رسوبی سخت نسنگهاي آذري 

 باشد. کمتر از سنگهاي رسوبی می نسنگهاي آذري نفوذپذيري 

 بیشتر از سنگهاي رسوبی است. نوزن مخصوص سنگهاي آذري 

 

 سنگهای رسوبی -9-2-2

ها  اين رودخانه .دهستنها( )رودخانهاصلی سنگهاي رسوبی مواد ريز  امد معلق در مايعات  ءمنشا

نها آهم غلطانیده و مو ب خرد شدن  روي رسنگهاي ريز و درشت را ب ،در ضمن حرکت

بندان و غیره از تخته ر اثر ساير عوامل طبیعی مانند يخهاي ريز سنگها د تكه ،همننین .دنشو می

برده  ها  ابجا و به محلهايی که عمق آنها بیشتر است وسیله رودخانهه ب و  سنگها  دا شده

ريز در اثر نیروي ثقل و همننین در اثر فعل و انفعاالت شیمیايی در اين  يها اين دانه .شوند می

 هاي فوقانی  اين فشار ممكن است در اثر اليه .گیرند ین شده و تحت فشار قرار مینشمكانها ته

را و سنگهاي رسوبی ها يكپارچه شده  بعد از سالیان دراز اين اليه سرانجام، . ديد باشد نشستهايته

 عبارت است از: مشخصات سنگهاي رسوبی .دهندشكل می

 امد  ذراتنشین شدن باشند زيرا تشكیل آنها در اثر ته کلیه سنگهاي رسوبی اليه اليه می 

 د.نگرد نشین میمو ود در آب درياها است که به مرور و اليه اليه ته

 اشد که اين لف سنگها و ود داشته بهاي مخت ممكن است بقاياي ا ساد حیوانات در اليه

 باشد. شناسان میخود مورد مطالعه فسیل

 الي باشد. هاي خاك و  سم سنگ يكنواخت نیست و ممكن است داراي اليه 
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 يافت شود هاالي آنممكن است بقاياي گیاهان در البه. 

رسوبی  درصد سنگهايی که در دسترس بشر در سطح زمین قرار داد از نوع سنگهاي 59تقريباً 

 هستند.

 

 سنگهای دگرگونی -9-2-1

تار ساخاند و اين دگرگونی باعث تغییراتی در  سنگهاي دگرگونی سنگهايی هستند که دگرگون شده

اگر سنگهاي رسوبی و يا آذرين از محل تشكیل به علل  .شده است هاو ساير مشخصات آن بلورين

ا حرارت و در ثیر فشار و يأر آنجا تحت تشوند و داي ديگر مثالً اعماق زمین منتقل گوناگون به  

شود میشود که باعث دگرگونی آنها  گیرند تغییراتی در شكل آنها پیدا میمجاورت رطوبت قرار 

مانند سنگهاي شیست و يا سنگ لوح و )گويند  مین علت به آنها سنگهاي دگرگونی میه و به

اند  شده فشاري دگرگون و يا حسب آنكه تحت چه در ه حرارت ري دگرگونی ب. سنگها(مرمرها

دگرگون شده را پارا رسوبی شده را ارتو و سنگهاي  دگرگون نسنگهاي آذري .انواع مختلف دارند

 گويند. می

 

 سنگهای ساختمانی -9-1

که با  ستد و مشخصات مخصوص به خود را دارابندي سنگها در ساختمان، اصول و قواعتقسیم

شود و بعد از آن مقاومت آن  رنگ سنگ تكیه میبر بیشتر  ،در ساختمان .ساير علوم متفاوت است

 گیرد. در مقابل عوامل  وي و سايندگی مورد تو ه قرار می

شوند يكی بر حسب شكل  سنگهاي مورد مصرف در ساختمان به دو گونه نامگذاري می

حسب محلی که  ديگر بر ؛ واي و غیره سنگ تیشه ،سنگ قرنیز ،هندسی سنگ مانند سنگ پالك

معدن اين سنگها در آن واقع است مانند سنگ باغ ابريشم که سنگی است سیاه رنگ و يا سنگ 

 باشد و يا سنگ اسالم آباد و غیره. سنندج که سنگی قرمز رنگ می

 

 استخراج سنگهای ساختمانی -9-1-0

باشد  سنگهاي ساختمانی از معدن بصورت قطعات بزرگ که ابعاد آن در حدود سه متر می

وسیله چال زدن و دينامیت گذاري و ه  دا کردن قطعات سنگ از معدن اغلب ب .شود میاستخراج 

روشن کردن دينامیت است که بدين طريق مقدار زيادي از سنگ در اثر انفجار ناشی از دينامیت 
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سنگهاي نرم مانند مرمر و تراورتن را با استفاده  .دگرد اده میفو غیره خرد شده و غیرقابل است

وسیله ه را ب دن آنپس از  دا کردن سنگ از مع .کنندش )سیم الماسه( استخراج میاز سیم بر

 نمايند. بري حمل میوسیله تريلی به محل کارخانه سنگه برثقیل بارگیري کرده و  

 

 برش سنگهای ساختمانی -9-1-2

 بريد در اصطالح کارخانجات سنگشو بري حمل میسنگی که از معدن به کارخانه سنگ به قطعات

هاي مخصوص که روي ريل حرکت  وسیله  رثقیله ها پس از حمل به کارخانه ب گويند. قله قله می

را با  پس از آنكه قله روي دستگاه قرار گرفت آن .گیرد کند، روي دستگاه برش قرار می می

ن در زير اره در هنگام برش آهاي احتمالی کنند تا از حرکت  اي خود محكم میلی در يوسا

باشد از تعداد ده تا  تر می نوع اول که قديمی :بري دو نوع استهاي سنگ اره .نند لوگیري ک

 همگی کهتشكیل شده است قرار گرفته  يكديگرسانتیمتر از  4يا  3 تا 5دوازده تیغه که به فاصله 

و با حرکت رفت و برگشت يكنواخت، سنگ را به ضخامت  شوند اهرمی روي قله واقع میتوسط 

د نآي تر می ینيبرگشت يكی دو میلیمتر پا ها در هر رفت و اين مجموعه اره رد.ب تعیین شده می

وسیله ه ب ،براي  لوگیري از ايجاد حرارت .باشند با سنگ در تماس میهمواره ها  بطوريكه تیغه

ابعاد سنگ بدست آمده با اين دستگاه دلخواه بوده و  .شود اي مرتباً روي قله آب ريخته می لوله

ها از يكديگر دارد و هر بار  باشد و ضخامت آن بستگی به فاصله تیغه ي ابعاد قله میحدکثر مساو

برد بطوريكه براي اين اره به آهستگی قله سنگ را می .نمايند چندين پالك را با همديگر آماده می

استفاده  .روز وقت الزم است 3تر باشد بیش از م 5م ضخامت سنگ که شايد در حدود بريدن تما

 شود. علت کندي کار رفته رفته منسوخ میه ها ب ن نوع ارهاز اي

باشد عبارت است از يك تیغه  تر میتر بوده و متداولوع دوم که از نوع اول بسیار سريعن

قله  .چرخدله الكتروموتوري حول محور خود میسانتیمتر که بوسی 95مدور به شعاع تقريبی 

کنند و اره به آرامی سنگ را بريده  ه نزديك میوي میزي ثابت شده است به اين اررسنگ را که 

بديهی است که طول پالك بدست  .نمايد رود و قله سنگ را به پالك سنگ تبديل می و به  لو می

وسیله اين نوع اره به اندازه طول قله و عرض آن دلخواه بوده و حداکثر چند سانتیمتر ه آمده ب

با اين  .عد از  دا شدن هر پالك، قابل تغییر استباشد و ضخامت آن نیز ب کمتر از شعاع اره می

 شود. ها هر بار يك پالك از قله  دا می نوع اره

هاي کوچكتر و  وسیله ارهه پالکهاي بدست آمده را به قسمت اندازه کردن سنگها برده و ب

آنگاه قطعات بدست  دهند.برش میرود به ابعاد دلخواه  میزي که با يك اهرم دستی به  لو می
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را با  يا به بازار عرضه نموده و يا به سالن ساب برده و يك طرف آننیاز  بر حسبمده را آ

دن سنگ در يك یممكن است ساي کنند. را به بازار عرضه می آنسپس  و سايند سنگهاي سمباده می

 يا دو مرحله انجام شود.

 

 ابعاد سنگهای ساختمانی -9-1-1

ابعاد گوناگون  دران و نظر مهندس معمار سنگ را در ساختمانها با تو ه به مرغوبیت ساختم

بعضی از مهندسین اندازه قطعات سنگ را قبل از مصرف تعیین نموده و اندازه  کنند.میمصرف 

سنگ را بريده و هر اندازه در محل  ،ها دهند و کارخانه نیز طبق همان اندازهرا به کارخانه می آن

گويند و قیمت آن در  گیري سنگ، حكمی می ازهاند روشبه اين  .گردد مخصوص خود نصب می

 تر از انواع ديگر است. شرايط مساوي گران

با تو ه به محل  بدين معنی کهنمايند و  مصرف می عضی از مهندسین سنگ را طول آزادب

ل وط سانتیمتر( و 45و يا  35 ،05 ،5)به عنوان مثال مصرف يك پهناي معین را در نظر گرفته 

معموالً براي  .گويند به اين طريقه مصرف سنگ، طول آزاد می .باشد ارخانه میسنگ به اختیار ک

استفاده  روشفرش کف فضاهاي بزرگ و يا نماي ساختمانهايی که زياد مرغوب نیست از اين 

 هستند. ترسنگهاي طول آزاد از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه .شود می

 

 مصارف سنگهای ساختمانی -9-1

 ،شود يكی بعلت زيبايی و رنگ آن و ديگر تمان از سنگ به دو علت استفاده میدر ساخ معموالً

هر دو مطلب را با هم معموالً در موقع انتخاب سنگ  .مقاومت آن در مقابل عوامل  وي و سايش

 محل مصرف سنگ در ساختمان بشرح زير است: .گیرند در نظر می

 

 )یا آزاره( سنگ ازاره -9-1-0

مكانها تحت  سايري خار ی ساختمان يا زمین در محیط خار ی آن بیشتر از محل برخورد ديوارها

بلوك سیمانی و يا  ثیر شديد عوامل  وي مانند برف و باران و يخبندان قرار دارد و معموالًأت

شود مقاومت در مقابل اين همه تغییرات  وي  بلوك سفالی و يا آ ري که ديوار با آن ساخته می

تري ها بايد از مصالح مقاومدر اين محلبه همین دلیل،  .گردد تخريب می را ندارد و خیلی زود

 سانتیمتر قرار  39تا  59يك رديف سنگ به ارتفاع چنین محلهايی، در  معموالً .استفاده شود
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در و در مقابل عوامل  وي مقاومت نمايد  کنند که اوالً دهند و اين سنگ را طوري انتخاب میمی

در اين مكانها  .شد که زود چرك نشده و در مقابل آفتاب مقاوم باشدثانی رنگ آن طوري با

نمايند و نام کارگاهی متداولترين آن، سنگ داغون  اي تیره رنگ استفاده می از سنگ تیشه معموالً

 باشد. اي می تیشه

 

 سنگ قرنیز -9-1-2

کنند و گچ  هاي داخلی ساختمان را با گچ سفید میبا تو ه به اينكه در ايران اکثر قريب به اتفاق فضا

وسیله ه را ب اتاقهاکف  الزم باشد تاباشد و ممكن است  در مقابل آب بسیار ضعیف و حساس می

گردد و در اثر اين رطوبت ممكن است ديوارهاي  اقها مرطوب میتکف ا ،دار تمیز نمايند گونی نم

 05تا  8اق يك رديف سنگ به پهناي تا کف الذا در محل برخورد ديوار ب ؛گنی آسیب ببیند

هاي گنی ديوار  لوگیري شود و هم هند که هم از نفوذ رطوبت به قسمتدسانتیمتر قرار می

اق به پاي تهاي احتمالی که بر اثر  ارو کردن و  ابجايی لوازم ا قسمت مقاومی در مقابل ضربه

گذارند و ضخامت آن معموالً يك  ار میاين سنگ را با سیمان ک .شود ايجاد گردد ديوار وارد می

سفیدکاري ديوار نصب شود  راستاي )هم باد(هم  بهتر است که اين سنگ کامالً .سانتیمتر است

اگر چند  ؛گردد اك ايجاد میصب گردد محلی براي نشست گرد و خزيرا اگر چند میلیمتر  لوتر ن

پذير  گردد آسیب ايجاد می میلیمتر عقب نصب شود لبه تیز گچ که در اثر اين عقب رفتگی

کاري نصب کرده و با يك فرورفتگی در ین معمار سنگ قرنیز را هم باد گچاغلب مهندس .باشد می

 کنند. گويند قسمت سنگ را از قسمت گچ  دا می گچ که به آن چفت می

 

 كف درگاه و كف پنجره -9-1-1

سانتیمتر  39حداقل به ضخامت  ،ناگزيرحمال بوده و  در ساختمانهاي بنايی که ديوارها معموالً

باشد و با تو ه به  سانتیمتر می 4ها که ضخامت آن در حدود  در محل پنجره ،دنشو ساخته می

اق تدر داخل ا ،گذارند تر کار می سانتیمتر از نماي  لو عقب 6يا  9اينكه پنجره را در حدود 

روي آن قطعه سنگی کار گذاشته  گردد که معموالً سانتیمتر ايجاد می 55اي به پهناي حدود  طاقنه

 3تا  5پهناي اين سنگ با تو ه به اينكه در حدود  .شود تا سطح مقاومتر و زيباتري ايجاد نمايد می

باشد و اين  سانتیمتر می 59تا  53شود در حدود  سانتیمتر هم  لوتر از باد ديوار کار گذاشته می

باشد و به آن کف درگاه  ديگر می ءشیاطاقنه کوچك محل مناسبی براي گذاشتن گلدان و يا ا

 گويند. می
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و براي آنكه آب  گردد سانتیمتر ايجاد می 6يا  9اي به پهناي  از قسمت بیرون نیز طاقنه

ه را ب نكند با تو ه به نماهاي مختلف ساختمان، ممكن است روي آن نفوذاق تباران به داخل ا

هاي مختلف ممكن  البته در نماسازي .ندشانپوبگويند  وسیله قطعه سنگی که به آن کف پنجره می

 وسیله سیمان و يا ورق آهن و يا مصالح ديگر نیز پوشانیده شود.ه است اين قسمت ب

 

 سنگ پله -9-1-1

در ايران براي ساختن پله اغلب از مصالح سیمانی مانند موزائیك و غیره استفاده  0345تا سال 

رفته رفته براي ساختن پله و بري زياد شد هاي سنگ هسال به بعد کار کارخان گرديد ولی از آن می

شود بايد از  علت عبور و مرور زيادي که از روي پله میه ب نمايند. از سنگهاي پالك استفاده می

سانتیمتر  4سنگ پله را حداقل  ضخامتتري در اين محل استفاده شود بدين لحاظ  م مصالح مقاو

سانتیمتر و درازاي آن به نسبت نوع ساختمان  39تا  35د پهناي سنگ پله در حدو .کنند انتخاب می

گويند با قطعه  ارتفاع پله را که به آن پیشانی پله می .متر است 5/0متفاوت بوده و در حدود 

در کناره پله و در محل برخورد آن با ديوار نیز قطعه  .پوشانند سنگی به ضخامت دو سانتیمتر می

ارتفاع پله با تو ه به شدت رفت و  گويند. گ نیز سنگ قرنیز میدهند که به اين سنسنگی قرار می

باشد و براي ساختمانهاي  سانتیمتر می 95سانتیمتر تا  09شود از  آمدي که روي آن انجام می

 سانتیمتر است. 05مسكونی معمولی در حدود 

 

 فرش كف -9-1-1

رفت و آمد زياد بوده و کف  مدارس و ادارات که ،هتلها ،در سالنهاي عمومی مانند بیمارستانها

ها براي فرش کف ،سالنها در معرض سايش قرار دارد و همننین بايد نظافت کردن آن آسان باشد

براي آپارتمانهاي مسكونی نیز فرش سنگ با تو ه به رنگهاي  .نمايند اغلب از سنگ استفاده می

ه به وسعت آن از سنگهايی براي فرش اين فضاها با تو  .باشد  الب و قیمت ارزان آن متداول می

و  سانتیمتر 35×09 ،55×45 ،95×95 ،45×45 )به عنوان مثالنمايند  به ابعاد مختلف استفاده می

حمام و توالت نیز از سنگ استفاده  ،همننین براي فرش کف سرويسها مانند آشپزخانه (.غیره

به اينكه اين کفها بايد داراي  بايد تو ه نمود که ابعاد سنگ براي فرش اين مكانها با تو ه .گردد می

)به عنوان د بايد کوچك انتخاب گردد نداشته باش )کف شوي( شیب ماليمی به طرف کف شور

 .سانتیمتر( 09×09و يا حداکثر  05×05 مثال
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 نصب سنگ روی دیوار -9-1-1

متداولترين ديواري  .نصب سنگ روي ديوار ممكن است در مكانهاي مختلف ساختمان انجام شود

ه ممكن است با سنگ پوشانیده شود ديوارهاي خار ی ساختمان بوده که بعضی از مهندسین ک

در ساختمانهاي عمومی اغلب ديوارهاي راه پله را که عبور و  .دهند نماسازي را با سنگ انجام می

در  .شود باشد با سنگ پوشانیده می مرور از آن زياد بوده و ديوارهاي آن در معرض آسیب می

کردن آن آسان باشد  تفباشد و بايد نظا انها و ادارات و مدارس که رفت و آمد زياد میبیمارست

در بعضی از ساختمانها ديوارهاي  .پوشانند اقها را تا حدود يك متر با سنگ میتا اغلب ديوار

 پوشانند. سرويسها را نیز بجاي کاشی با سنگ می

 

 پاگردها -9-1-1

شود معموالً براي فرش پاگردها نیز از  ز سنگ استفاده میدر ساختمانهايی که براي نصب پله ا

سانتیمتر  5اين سنگ اغلب از نوع سنگ پله بوده و ضخامت آن در حدود  .گردد سنگ استفاده می

اين فضاها کوچك با تو ه به اينكه  .باشد می سانتیمتر 55×55يا  05×05و ابعاد آن نیز در حدود 

د براي فرش آن از سنگ به ابعاد کوچك استفاده نباش می متر مربع 4الی  3بوده و در حدود 

 گردد. می

 

 محل مصرف سنگهای ساختمانی بر اساس شکل هندسی آنها -9-1

 گیرند:سنگهاي ساختمانی با تو ه به شكل هندسی در دو  ايگاه مورد مصرف استفاده قرار می

 

 سنگ الشه -9-1-0

به همان شكلی  صورت گیردل دادن روي آن اين نوع سنگ بدون آنكه هیچ نوع کاري براي شك

در فقط ابعاد آن بايد طوري  ؛شود مورد مصرف قرار می گیرد از معدن سنگ استخراج میکه 

اين سنگها بیشتر  .که کارگران ساختمانی قادر به حمل و نقل و  ابجايی آن باشندنظر گرفته شود

بايد سالم و توپر باشد و پوسیدگی  نگاين نوع س .دنگیر براي ديوارسازي مورد استفاده قرار می

کیلو  35يا  55وزن هر قطعه آن از  .هاي الي و خاك مو ود نباشد روي آن توده .نداشته باشد

شود  نس آن طوري باشد که در اثر عوامل  وي  بیشتر نباشد و اگر در پاي ديوار مصرف می

انواع ديگر از  .ر را تحمل نمايدهاي مكر ايجاد نشود و بتواند يخبندان يدر آن تغییر شكل زياد
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سازي است که در راهشود سنگهايی  سنگهايی که به طور طبیعی و بدون کار روي آن مصرف می

هاي مخصوص روي  گیرد و مختصري با تیشه مخصوصاً ساختن پل و ديوار مورد مصرف قرار می

 گیرند.ديگر قرار يكکنند که به راحتی روي  را صاف می را تراشیده و دو سطح موازي آن آن

شود به  دور تا دور سطحی از سنگ را که ديده می روش ديگر در پرداخت اين سنگها آن است که

نمايند تا منظره  البتري داشته  میلیمتر و حداکثر يك سانتیمتر تراشیده و مسطح می 9پهناي 

  باشد.

 

 
 

 سنگهای پالك -9-1-2

حسب محل  گهاي پالك است که ضخامت آن برسازي سنترين سنگها در صنعت ساختمان پرمصرف

باشد. سنگهاي يك سانتیمتر براي قرنیز  گاهی هم بیشتر میو سانتیمتر  4تا  مصرف از يك سانتیمتر

براي فرش کف  يسانتیمتر 3سنگهاي  ،براي فرش کف و نماسازي يسانتیمتر 5سنگهاي  ،اقهاتا

نتیمتر براي مكانهاي مخصوص مانند سا 4براي پله و بیشتر از  يسانتیمتر 4اي هسنگ ،حیاط

ممكن است يك روي بعالوه  .دنشو شمینه و يا  اهايی از اين قبیل مصرف می، ستونهاي تزئینی

اين نوع  .گويند اي می هاي مخصوص خط بیاندازند که به آن سنگ تیشه سنگ پالك را با تیشه

مانند کف )باشد  روي آن می عابرانشود که امكان لیز خوردن  سنگها بیشتر در محلهايی فرش می

روها و يا عماري براي زيبايی سنگهاي کف راههمننین ممكن است با نظر مهندس م (.حیاط

 .کننداي  نماسازي را نیز تیشه
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 رنگ سنگهای ساختمانی -9-1

 :اند رنگ سنگهاي طبیعی را به سه دسته تقسیم نموده

 نمك و يا کم بلور باشند مانند  مینگ آنهايی هستند که يا بكلی فاقد رنگ ر سنگهاي بی

 شود و يا پنبه کوهی و غیره. رنگ هستند مانند سنگ يا خاکی که از آن چینی تهیه می

 باشد  سنگهاي مات سنگهايی هستند که ترکیب آنها طوري است که فاقد درخشندگی می

 مانند گوگرد و يا اکسید آهن آبدار.

 باشند. مانند طال و گوگرد که داراي  لزي میسنگهاي براق آنهايی هستند که داراي  الي ف

 باشند.  سنگها که داراي رنگ سیاه می غالزرنگ زرد هستند يا کربن، گرافیت، 

کننده تعیینو يكی از عوامل مهم  .باشد در صنعت ساختمان رنگ سنگ بسیار مهم و مورد تو ه می

که سنگ از آنجا استخراج رنگ آن است و اغلب رنگ سنگها را با نام محلی  ،در انتخاب سنگ

سنگ سنندج که سنگی  ،باشد مانند باغ ابريشم اصفهان که سنگی سیاه رنگ می ندشناسشود می می

سنگهاي کريستال که کبود است و يا سنگهاي تراورتن  ،رنگ سرخ تیره متمايل به  گري استبه 

 که کرم رنگ هستند.
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 وزن مخصوص سنگهای ساختمانی -9-1

مكعب  متر تن بر 5/0پر بودن آن از  هاي ساختمانی با تو ه به پوکی و يا تووزن واحد حجم سنگ

پذيرتر ن مخصوص سنگ زيادتر باشد سنگ  الهر قدر وز .باشد تن بر متر مكعب می 3تا 

نمیدارد و سنگ با وزن  تن بر مترمكعب  ال بر 9/0باشد بطوريكه سنگ با وزن مخصوص  می

هر قدر وزن بعال.وه،  .باشد اي شدن  الپذير می حد آينهتن برمكعب به باال تا  9/5مخصوص 

مانند )شود  مخصوص سنگ زيادتر باشد سنگ در مقابل نیروهايی که در ساختمان به آن وارد می

باشد ولی در عوض خاصیت نفوذپذيري آن کم بوده و  تر می مقاوم (عوامل  وي و ضربه ،سايش

 استفاده شود. نیز ل ديگريراي نصب آن بجز مالت بايد از وساب

 

 سنگهای ساختمانی ویژگیهای -9-1

 هايی به شرح زير باشند: شود بايد داراي ويژگی سنگهايی که در ساختمان مصرف می

 رگه بوده و يكنواخت باشند. بايد بی 

 تر نباشد. داراي حفره و سوراخ نبوده و سست قسمتی از سنگ 

  ن قرار دارد پوشیده نباشد.ن از مواد نرمی که بین دو اليه سنگ در معدآسطح 

 .در بین آن گره و ود نداشته باشد 

 باشد.  برحسب محل مصرف در مقابل عوامل  وي مقاوم 

 .برحسب محل مصرف نیروهاي فشاري را بتواند تحمل نمايد 

 .برحسب محل مصرف در مقابل سايش مقاوم باشد 

 اشد.پذير باشد و با فرز دستی در کارگاه قابل بريدن ب به آسانی شكل 

 .رنگ ثابت داشته باشد 

 .به آسانی قابل استخراج باشد 

  متناسب با محل مصرف داشته باشد.)نفوذپذيري( خاصیت مكندگی 

 

 نصب سنگ -9-9

در ساختمان مورد استفاده  یینيعنوان باربر يا بصورت تزه کلیه مصالح غیرفلزي ساختمانی که ب

مین علت اگر در مجاورت مالت قرار ه باشند و به گیرند داراي خاصیت مكندگی می قرار می
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كند که اين چسب مرا مكیده و همراه آب قسمتی از چسب مالت را نیز به خود می آب آن ،گیرند

بصورت تارهاي باريكی به داخل آن مصالح نفوذ کرده و مو ب چسبیدن آن قطعه به مالت 

ت مكندگی آن کافی نباشد حال اگر اين مصالح خاصیت مكندگی نداشته باشند و يا خاصی .گردد می

  .اتصال آن به مالت بحد کافی نبوده و اگر در مكانهاي مرتفع نصب شود خطر سقوط دارد

از آنجا که خاصیت مكندگی بعضی از سنگهاي ساختمانی به اندازه کافی نیست مانند کلیه 

 ت نیست.روي نماي ساختمان بدون مهار کردن آن درس رسنگهاي چینی و يا گرانیت، نصب آنها ب

ترين آن ايجاد شیار باريكی روي  مختلف دارد که ساده روشهايطريقه مهار کردن سنگ به نما، 

تا  5را يك يا دو دور سیم غیرگالوانیزه نمره  دور آنسپس، و است ضخامت سنگ با دستگاه فرز 

 .هنددآنگاه سر سیم را از پشت  مع کرده و داخل دوغاب پشت سنگ قرار می .پینند نمره می 3

  .کند اي از سقوط سنگ  لوگیري می اين عمل به مقدار قابل مالحظه

 

 سنگ صیقل دادن -9-01

گردد  سنگهايی که روي کف يا نما نصب می ،در قسمت تهیه سنگ پالك توضیح داده شد چناننه

پس از آنكه سنگ در  .شود یده میيغلب با دستگاه ساب در کارخانه ساپس از آنكه بريده شد ا

ي داخل ساختمان فرش شد و با تو ه به اينكه در محل درزها قطعات در يك سطح نبوده و فضاها

را پس از نصب  باشند لذا براي مسطح شدن آنمیلیمتر داراي پستی و بلندي می 5يا  0در حدود 

یدن در چهار ياين سا معموالً .دهند و ريختن دوغاب با دستگاه ساب دستی در محل ساب می

شود و در مرحله چهارم با نمد و اسید  تر انجام مینرم و نرم ،ب با سنگهاي زبرمرحله به ترتی

 شود. را  ال داده و بدين طريق تمام گل و بوته سنگ نمايان می روي آن
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دهمفصل   

 مصنوعی نگس
 

 

 مقدمه -11-1

 سزات  یزا مهزره درسز      کرد و از آنها ابززار مزی  ها را جمع میریزهانسان از زمانهای دور سنگ

ای کز  اکنزون   هزار سال قبل از میالد، مزرد  منقهز    8زد تا زین  تن او شود. کرد و رنگ میمی

گزااری و تقزو    هزا، نهقز   ریزهی سنگشود با اجرای رنگ قرمز روفرانس  و اسپانیا نامیده می

 اند.کردهکشیده و آنها را تزئین میموجدار می

با پیشرف  علو  شیمی و متالورژی ب  ویزهه در گرایشزهای پلیمزر پبسزپارک و کامپوزیز ،      

تحول شگرفی در صنایع و معادن ب  وجود آمده اس . سات  و سنتز مصنوعات شیمیایی و احیای 

فعل و انفعاالت شیمیایی، یکی از کارکردهای شیمی پلیمزر در عصزر حا زر     مواد معدنی ب  وسیل 

از سوی دیگر، ترکیب مواد طبیعی بازیافتی بزا بسزتری از مزواد نسزبنده، منجزر بز  تولیزد        اس . 

 مصنوعاتی ویهه با کارکردهای متنوع شده اس .

 

 سنگهای مصنوعی -11-2

در ایتالیا پدید آمد و در همان ده ،  0691 ک از سالArtificial Stoneپ سنگ مصنوعیتکنولوژی 

ایده پدید آمزدن سزنگ   اولین کارتان  تولید سنگ مصنوعی در این کشور شروع ب  فعالی  کرد. 

 مصنوعی از آنجا شکل گرف  ک  طراحزان و معمزاران احسزار کردنزد بزرای هزر نز  زیبزاتر و         

هزای مزورد ن زر تزویش را نیزاز      نوازتر کردن فضاهای درونی و بیرونی، سنگهایی با فاکتورنشم

هزای مختلزن نیزز سزنگهایی بزا      گویی ب  سزلیه  همچنین، پیشرف  صنع  ساتتمان و پاسخدارند. 
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بزدین  طلبیزد.  های فیزیکی و مکانیکی، کیفی  باال و قیم  مناسزب را مزی  مشخص طرحهای متنوع، 

وی این نیزاز نبودنزد    گها، سنگهای طبیعی پاسخشدن سلیه ترتیب با رشد جمعی  جهان و متفاوت 

بنابراین، ترکیبهای مختلفی از مواد برای سات  سنگهایی با سیمای جدیزد، زیبزایی تزا  و نمزای     

یکدس  و بدون تغییر در رنگ و طرح ب  کار گرفت  شد. با وجود اینک  مواد اولی  تولید سزنگهای  

مزورد ن زر بزا افززودن     شود، امکان تعیین رنگ و طرح مصنوعی از اجزاء سنگهای طبیعی تهی  می

امکزان بز  کزارگیری    ها و ب  کار بردن جنسهای مختلن در سنگهای مصنوعی وجزود دارد.  رنگدان 

های فسیلی، ققعزات سزنگهای قیمتزی در سزاتتار سزنگ      اجزاء مختلن از جمل  ققعات فلزی، دان 

های و مدلمصنوعی، ار جمل  مزایایی اس  ک  سبب زیبایی بیشتر و منحصر ب  فرد شدن طرحها 

 توان سقوح مختلفی را ب  وجود آورد.شود. همچنین در سنگهای مصنوعی، میآنها می

سنگهای مصنوعی از ترکیب مجدد سنگهای طبیعی بزا مزواد افزودنزی دیگزر بزا وزن کمتزر       

ایزن سزنگها از ترکیزب سزیمان، رسزها،      شود. شود، در نتیج  نصب آنها سریعتر انجا  میحاصل می

شوند. مواد بکار رفت  در این سنگها، گهای  ایعاتی و تاکهای سبک وزن ساتت  میهای سنآگرگات

 همگی کیفیتی مبتنی بر مالح ات محیقی و انسانی دارند.

شزود. ترکیبزی   های اکسید آهن، باعث ایجاد تنوع رنگ در این سنگها میاستفاده از رنگدان 

نگهای شزود کز  دارای نهزش و نگارهزای سز     آید در قالبهایی ریخت  مزی ک  از این راه ب  دس  می

ایی کامالً طبیعی تواهند داش . از ن ر قیم ، سنگهای مصنوعی ب  طبیعی اس  و بدین جه ، سیم

تر از سنگهای طبیعی هستند  نرا ک  انجا  کارهای دشواری کز  روی سزنگ طبیعزی،    مراتب ارزان

مصزنوعی  زروری نیسز . وزن     گیرد، در مزورد سزنگهای  برای رساندن آنها ب  بازار صورت می

پایری توب از دیگر مزایای سنگهای مصنوعی اس . عالوه بر آن، کمتر،  خام  کونکتر و  رب 

 های تا ، توانایی تحمل بارهای زیاد را دارند.ب  دلیل مهاوم  ساتتاری باال، در فونداسیون

 

 سمنت پالست -11-1

نوعی سزنگ مصزنوعی اسز  کز  بزا تغییزر       ک یا سیمان پلیمر شده Cement Plastسمن  پالس  پ

ساتتار مولکولی سیمان و انجزا  واکزنش پلیمریزاسزیون پبسزپارشک و تشزکیل شزبک  زنجیرهزای        

این واکنش سبب کریسزتال  شزدن سزیمان و تشزکیل شزبک       آید. مستحکم در سیمان ب  وجود می

رسزد.  ابر بتن مزی بر 3شود و در نهای ، محصول تولید شده ب  مهاومتی حدود بلوری در آن می
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شزکل زیزر سزاتتار    در ننین شرایقی، از لحاظ استحکا  با بسیاری از سنگهای طبیعزی برابزر دارد.   

 دهد. سمن  پالستها را نشان می

 

 
 در جدول زیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی سمن  پالس  با سنگ طبیعی مهایس  شده اس .

 

 سنگ طبیعی )حداقل( سمنت پالست عنوان

 011تا  Kg/cm2 011 0111تا  Kg/cm2 911 م  فشاریمهاو

 Kg/cm2 31 051تا  Kg/cm2 91 مهاوم  کششی

 Kg/cm2 Kg/cm2 0/1 0/0کمتر از  مهاوم  سایشی

 + 51 - 51+ 511 مهاوم  دمایی

 %05 -% 0 %3کمتر از  نفوذ آب

 Kg/m3 0011 Kg/m3 0011 دانسیت 

 

 طرحهای سنگهای مصنوعی -11-1

 زایعات سزنگ طبیعزی و در مرحلز  دو ، از     عی در مرحل  اول از بازیاف  تح  فشار سنگ مصنو

شود. فرایند پخ ، مهمترین مرحل  تولید سنگهای مصنوعی اس . در این پخ  در کوره تولید می

های مختلن با سنگهای بازیافتی ترکیب شده، در حرارت و فشزاری کنتزرل شزده، پختز      فاز، رزین

انزواع سزنگها بزا مزدل، طزرح و رنگهزای       دهی، پایری و شکلب  فرایندهای رنگبا توج  شوند. می

 شوند:شوند. سنگهای مصنوعی در دو نوع تولید میگوناگون تولید می

 سنگ با سقوح صاف شامل صیهلی، مات و نیم  مات 

 

 پلیمر

 سیمان
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  سنگ با نهوش برجست 

، مشبک، کاشی، گچبزری،  انواع طرحهای سنگ با نهوش برجست  عبارتند از طرح سفال، معرق، مس

 ای، سزنگ پلز ، درپزوش و    نر ، فرش و طرح نوب. سنگهای صاف نیز بزا طرحهزای بزادبر، تیشز     

 شوند.ای تولید میالش 
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از محصوالت شامل انواع موزائیزک،   تریطین وسیعسمن  پالس ، با استفاده از تکنولوژی 

ن پوشزهای پیزاده روهزا، انزواع نماهزای      کاشی و سرامیک، انواع سنگهای مرمر و گرانیتی، انواع کز 

قابل تولید اس . در حال حا زر بزال     غیره ی وس  بعدی و زینت ءداتلی و بیرونی ساتتمان و اشیا

ک  روز ب  روز بر تعداد آن افزوده  نوع محصول توسط این تکنولوژی قابلی  تولید دارد 311بر 

 شود.می

 

 
 

 ویژگیهای سنگهای مصنوعی -11-1

 توان ب  موارد زیر اشاره کرد:لی، از ویهگیهای بارز سنگهای مصنوعی میب  طور ک

 تنوع در رنگ با قابلی  اجرای طرحهای مختلن و دلخواه 
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   کیلوگر  بر متزر مکعزب    0011کیلوگر  بر متر مکعب پتا  0011تا  0911وزن مخصو

تزر  برای سمن  پالس ک ک  کمتر از سنگهای طبیعزی اسز  و همزین امزر باعزث وزن کم     

 شود.ساتتمان و در نتیج ، کاهش اثر زلزل  بر ساتتمان می

 قابلی  جاب آب در حد صفر 

 عد  محدودی  در ابعاد تولیدی با قابلی  نصب شبی  ب  سنگهای طبیعی 

 استهام  پکشش و فشارک باالتر از سنگهای طبیعی 

 جدا نشدن از بدن  ساتتمان در اثر مرور زمان 

 استحکا  و انسجا  باال 

 پایری باالتنوع 

 .نصب راح  و آسان 

 

 سنگ مصنوعی تکنولوژی ساخت -11-1

فرایند تولید سنگهای مصنوعی دارای تکنولوژی انحصاری اس  هر نند کز  از سز  فراینزد اصزلی     

تشزکیل  سازی تح  تالء و پخ  در کزوره  ایجاد فشار و ارتعاش برای مخلو  شدن مواد، فشرده

ک بزا ابعزاد و  زخامتهای    slabهزایی پ تهیماً ب  صورت ورقز  توان مسشود. سنگ مصنوعی را میمی

شوند تولید نمود. نکات کلیدی در متفاوت و یا ب  شکل بلوکهایی با ابعاد مختلن ک  بعداً بریده می

 فرایند تولید سنگ مصنوعی عبارتند از:

 سازیامکان استفاده از مهدار صحیح ترکیبات در مخلو  برای فشرده 

   سازیوجود هوا در ترکیبات فشرده شده در تالل فاز فشردهعد 

 سازی و لرزش پارتعاشک مواد تح  شرایط تالءعملیات ترکیبی فشرده 

شزوند کز  بزرای    ای انتخزاب مزی  روند ب  گون موادی ک  برای تولید سنگهای مصنوعی ب  کار می

ژی ترکیبی ویبره/پرر و بز   کارهای داتلی و تارجی ساتتمان پکن و نماک مقلوب باشند. تکنولو

کار بردن سنگهایی مانند مرمرها، سنگهای کلسیتی، گرانیتها و سنگهای سیلیسی ب  همراه سزیمان و  

% کیفیز  تزوا  سزنگ طبیعزی را دارا باشزد.      05دهزد کز    مهدار کمی آب، تواصی ب  سنگ می

تکمیل،  خام  آنها  های آنهامحصوالت استاندارد، پس از تولید، آماده نصب بوده، تما  مشخص 

 هایشان ابزار تورده اس . کالیبره و لب 
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سنگهای مصنوعی امروزه در مهابل فشار، نور، اشع  ماوراء بنفش و نامالیمات جوی بسزیار  

توانند پس از نصزب، بارهزا   مهاو  هستند. همچنین، این محصوالت نگهداری کمی نیاز دارند و می

توان ب  تک الی  از دیگر تصوصیات این سنگها میبیعی رفتار کنند. ساب تورده، کامالً مانند سنگ ط

 شوند و ترکیزب آنهزا شزامل درصزد بزاالیی از      بودن آنها اشاره کرد ک  در محیط تالء پرر می

های سنگهای طبیعی ماننزد مرمزر، گرانیز ، کزوارتز و     ب  هم پیوست  از ترکیب آگرگاتهای دان 

نسبند. رنگ آنهزا در برابزر نزور طبیعزی و نیزز نزور       د ب  هم میدیوری  اس  ک  با سیمان پرتلن

  شوند.کند و مات نمیماوراء بنفش تغییر نمی

ها، پودرها و روند عبارتند از آگرگاتمواد تا  اصلی ک  در ترکیب سنگ مصنوعی بکار می

 حزاوی   مخلزو  مزواد تزا    هزا و سزایر افزودنیهزا.    هزا، رنگدانز   هزای پرکننزده، نسزباننده   مینرال

نسزبند. ترکیبزات مزواد    بنده ب  یکدیگر میسنگهای طبیعی اس  ک  توسط مواد نسهای آگرگات

 نسبنده نیز باید ب  مهدار مناسب بکار گرفت  شوند.

 

 هاآگرگات -11-1-1

شزوند.  ها مواد سنگی هستند ک  با عوامل نسزبنده مخلزو  شزده و کزامالً فشزرده مزی      آگرگات

ی مانند مرمری  و دولومی  و یا سیلیکات  مانند گرانیز  پزورفیری،   ها ممکن اس  آهکآگرگات
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های ماسز   ها معموالً ب  شکل دان آگرگات های سیلیکاتی و کوارتزی  باشند.کوارتز، بازال ، ماس 

شوند و ممکن اس  از تردایش ققعات بزرگتر سنگی و یزا  های مختلن ب  کار برده میدر اندازه

بنزدی آنهزا بز     انتخزاب طبیعز ، انزدازه و دانز     ب  دس  آیند. ای ت ماس بقور مستهیم از رسوبا

 سیمای سنگ و مشخصات فیزیکی و مکانیکی محصول بستگی دارد.

 

 های پرکنندهپودرها و مینرال -11-1-2

های پرکننده با رزین، تشکیل نسبهای پای  رزینی اس . این مواد حاوی مزواد  حاصل اتتال  مینرال

کامالً ترد شده با جنسهای متفاوت هستند. ب  طور طبیعی، کربنزات کلسزیم بزرای    معدنی و سنگی 

هزای آهکزی در ابعزاد    گیرد ک  حاوی آگرگاتآن دست  از سنگهای ترکیبی مورد استفاده قرار می

ها، ب  طور وسیعی در ترکیب مزواد تزا  بز     های پرکننده مانند آگرگاتمینرالسیلیکاتی هستند. 

 روند.کار می

 

 هاچسباننده -11-1-1

هزا بز    ها برای نسباندن دان این مواد دارای ترکیب ساتتاری رزینی هستند ک  همراه با پرکننده

ها را کامالً ب  هزم محکزم کزرده، سزنگ     ها و آگرگاتروند و پس از سخ  شدن، پرکنندهکار می

 اسزتفاده قزرار   رایجتزرین نسزب ارگزانیکی کز  مزورد      آورنزد.  فشرده و مهاومی را ب  وجود مزی 

با فرمولی بسیار مناسب برای تولید محصوالت سزنگ مصزنوعی    گیرد رزین پلیمری غیراشباعمی

گیزرد، اورتوفتالیزک، رزینزی نیمز  سزخ  بزا       قرار میآنچ  ب  طور گسترده مورد استفاده اس . 

 حداقل واکنش اس .

سزات  سزنگهای   ا کزاربرد زیزاد هسزتند. در تکنولزوژی     های پلی استر، محصزوالتی بز  رزین

هزای  ، هم از نسبهای ارگانیک پرزیزن سزاتتاریک و هزم از نسزباننده    بلوکهامصنوعی، برای تولید 

ای باعث ایجاد البت  هر نسبانندهشود. غیرارگانیک پسیمان پرتلندک، بدون هیچ تغییری استفاده می

 شود.ویهگیهای تاصی در محصول می

 

 هارنگدانه -11-1-1

توان تنوع رنگهای فراوانی در ترکیزب سزنگهای مصزنوعی بز      های گوناگون، میبا افزودن رنگدان 

کنندگی در فراینزد سزات  را دارنزد  در واقزع بز       ها نهش رهبری و هدای رنگدان وجود آورد. 

آورنزد.  ها، آنهزا رنگهزای جزااب و زیبزایی را بز  وجزود مزی       همراه رنگ طبیعی و اندازه آگرگات

توان بز  سزادگی   رد استفاده، اکسیدهای فلزی پودر شده هستند ک  میهای مورایجترین رنگدان 
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ب  دلیزل سزاتتار شزیمیایی    شوند. آنها را تأمین کرد و در بازار با عنوان رنگهای صنعتی عر   می

 دهنزد. میززان مصزرف ایزن    ییر رنگ نمزی ها، اکسیدهای فلزی ب  مرور زمان تغثاب  این رنگدان 

در شکل زیر، رنگهزای  کیلوگر  اس .  5تا  3ر مکعب سنگ مصنوعی، اکسیدهای فلزی برای هر مت

 اصلی سنگهای مصنوعی نشان داده شده اس .

 

 
 

 سایر افزودنیها -11-1-1

توان مواد مختلفی پالبت  ب  مهزدار کزمک را بز  مخلزو      برای ایجاد یک سری ویهگیهای تا ، می

تزوان بز    شود مزی مخلو  افزوده می از جمل  موادی ک  برای سخ  کردن رزین ب ا اف  کرد. 

 درصد وزنی اس . 03ها و پروموتورها اشاره کرد ک  مهدار مصرف آنها بین یک تا کاتالیس 

 

 سنگ مصنوعیهای و اسلبمراحل تولید بلوک  -11-1

آالتزی کز    شود کز  تزود بز  وسزیل  ماشزین     هر پالن تولیدی ب  س  بخش یا دپارتمان تهسیم می

 اری تود را دارند تجهیز شده اس :فرایندهای تا  ک
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 آالت زیر اس :مرحل  اول: سات  بلوک ک  شامل مراحل و ماشین 

o کنند و آنهزا را بزرای پزالن    ماشینها و تجهیزاتی ک  ترکیبات مخلو  را تأمین می

 سازند.بعدی مهیا می

o   ماشینها و تجهیزاتی برای مخلو  کردن ترکیبات و فرستادن آنها ب  تط سات

 بلوک

o کننده بلوک برای پرر تالءماشینهای ترکیب 

   مرحل  دو : بریدن بلوکها و تبدیل آنها ب  ورقز  سزنگ پSlab    ک بزا اسزتفاده از ماشزینها و

 تجهیزاتی تا .

  آالتزی بزرای پرداتز     سنگها توسط تقو  پیوست  و ماشین مرحل  سو : پردات  ورق

 یک.آنها پکالیبره کردن، پولیش، اندازه کردن و ابزارکار

محصوالت نهزایی ایزن تکنولزوژی شزامل     شود. بندی اتوماتیک انجا  میدر انتهای تط تولید، بست 

 موارد زیر می باشند:

 انواع سنگهای گرانیتی در ابعاد و رنگهای مختلن 

  انواع کاشی و سرامیک برای کن و دیوار 

 انواع موزائیک در شکلها و رنگهای مختلن 

 غیرهدر کن، دیوار، پل  و  انواع سنگ مرمر قابل استفاده 

  انواع نماهای آنتیک، دکوراتیو و بادبر برای نماکاری بیرون و داتل ساتتمان 

 غیرهروها، پارکها، مراکز تفریحی و پوش برای زیباسازی پیادهانواع کف 

  غیرهانواع اجسا  حجمی مانند شومین ، گلدان، نرده و 

  های هنری و تاریخیانواع کتیب 
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یازدهمفصل   

 مال تهــــا
 

 

 مقدمه -33-3

باشند که موجب چسبانیدن قطعات مصالح به  از جمله چسبهاي ساختمانی می(، Masonry) مالتها

البته بايد  ؛چسبانند عبارت ديگر دو قطعه از مصالح ساختمانی را بخود میه يا ب گردند و يكديگر می

رود مانند چسبهايی که براي  ساختمان بكار میتوجه کرد که بجز مالتها چسبهاي ديگري نیز در 

شود و يا چسب سنگ و يا در بعضی از ساختمانها کاشی را با  هاي پولیكا مصرف می اتصال لوله

اين نوع چسبها در اصطالح کارگاهی مالت  هنمايند ولی ب ی به ديوار متصل میچسبهاي رزين

 گويند. نمی

 

 خواص مالتها -33-2

 واص زير باشند:مالتها بايد داراي خ

  مالتها بايد خاصیت چسبندگی داشته باشند بطوريكه بتوانند بعد از مدتی که از مصرف

 گذشت دو قطعه از مصالح ساختمانی را بخود بچسبانند. هاآن

  خاصیت چسبندگی در مالت بايد حداکثر يكی دو ساعت پس از مصرف در مالت ظاهر

 برسد. ساعت به حداکثر خود 01الی  01شده و پس از 

 ساير خواص خود را براي مدتها حفظ کند. مالت بايد بتواند خاصیت چسبندگی و 

  خود را از دست ندهد. خواصمالت بايد در مقابل عوامل جوي مقاوم باشد و 
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 را بخوبی روي  اندازه کافی پالستیك باشد تا کارگران ساختمانی بتوانند آنه مالت بايد ب

 د.نبه آن شكل ده دلخواهطور  بهوده و پهن نم يديگر ديوار و يا هر محل

  مالت بايد نفوذپذير باشد تا بتواند در قطعات مجاور خود نفوذ کرده و موجب چسبیدن

 .گرددآنها به خود 

 اندازه کافی مقاوم ه مالت بايد بتواند در مقابل نیروهاي فشاري و کششی ساختمان ب

 باشد.

 عیفترين عضو ساختمان باشد زيرا حداقل مقاومت فشاري و کششی مالت بايد مساوي ض

 باشد. حداکثر مقاومت يك سازه مساوي با توان باربري ضعیفترين عضو آن سازه می

 .مالت بايد ارزان و فراوان باشد 

 

 اجزاء تشکیل دهنده مالت -33-1

چسب که داراي حجم کمی بوده و جسم پرکننده که  :دشو الت از دو قسمت اصلی تشكیل میم

در يك مالت ماسه سیمان  ،براي مثال .دهد درصد حجم مالت را تشكیل می 01د تقريباً در حدو

عنوان جسم پرکننده نام برد و يا در يك مالت گچ ه عنوان چسب و ماسه را به توان سیمان را بمی

 عنوان جسم پرکننده معرفی نمود.ه عنوان جسم چسبنده و خاك را به توان گچ را بو خاك می

 

 هاانواع مالت -33-1

باشد  مالتهاي زودگیر که ماده چسبنده اين مالتها گچ می :توان به دو گروه تقسیم کردمالتها را می

 و مالتهاي ديرگیر که شامل سايرمالتها است.

 

 انواع مالتهای زودگیر -33-5

بطوريكه سه الی چهار  باشندمیکه از اسم آن پیدا است بسیار زودگیر  طوري اين مالتها همان

دقیقه پس از  01الی  01آن که با آب مخلوط شدند شروع به سخت شدن نموده و س از پدقیقه 

 1هاي  محل مصرف اين مالتها بیشتر در تیغه .رسد مصرف عمل سخت شدن آنها به پايان می

به عنوان مثال،  .باشد و يا براي نصب موقت قطعات به يكديگر و يا به ديوار است سانتیمتري می
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را موقتاً با مالت گچ در محل ها پالکهاي سنگی را دوغاب ماسه سیمان بريزند آنقبل از آنكه پشت 

 کنند. خود ثابت می

 

 مالت گچ و خاك -33-5-3

خاك مورد مصرف در اين مالت  .باشد ترين انواع مالتهاي زودگیر مالت گچ و خاك میپرمصرف

زودگیر متناسب با  .درصد با گچ مخلوط شود 11خاك رس است که بايد سرند شده و به نسبت 

هر قدر گچ  .درصد باشد 11ممكن است درصد خاك بیشتر يا کمتر از  ،يا ديرگیرتر بودن گچ

زودگیرتر باشد و يا به اصطالح کارگاهی هر قدر گچ تیزتر باشد بايد درصد خاك مورد مصرف 

نمايد  تر می كمالت را پالستی وجود خاك در مالت گچ و خاك اوالً .در مالت گچ و خاك بیشتر باشد

تر ي نسبت به مالت گچ به صرفه نزديكاز لحاظ اقتصاد بعالوه،کند و  مالت را ديرگیرتر می و دوم،

 باشد. می

سانتی در زيرسازي سفیدکاري نیز استفاده  1هاي  از مالت گچ و خاك عالوه بر تیغه

هاي  فاصلهگیري کرده و بین شمشه بدين طريق که روي ديوار آجري را قبالً؛ نمايند می

  .نمايند گیري را با مالت گچ و خاك پر می شمشه

بايد توجه نمود که مصرف مالت گچ و خاك فقط در مناطقی که رطوبت هوا زياد نیست و 

باشد و در شهرهاي مرطوب مانند گیالن و مازندران اين  اصوالً آب و هوا خشك است مجاز می

 ود.ش مالت به سرعت رطوبت هوا را گرفته و فاسد می

را در ظرفهاي  مالت گچ و خاك را بايد به میزان کم ساخت و آن ،علت زودگیر بودنه ب

بطوري که از زمان ريختن گچ و خاك  نمودگويند تهیه  کوچكی که به آن درکارگاه استانبولی می

 دقیقه تجاوز ننمايد. 01الی  01به داخل آب تا پايان مصرف آن حداکثر از 

ريزند. آنگاه  ابتدا قدري آب درون استانبولی می ،مالت گچ خاك مالت گچ و يابراي ساخت 

د. آنقدر نپوشان درون استانبولی محتوي آب می اندشدهمخلوط گچ و خاك را که از قبل مخلوط 

 ريزند که سطح گچ و خاك از سطح آب باالتر بیايد و تقريباًمخلوط گچ و خاك را درون آب می

شته و بعد از يك ادقیقه بحال خود گذ 6تا  1 در حدودرا  آنگاه اين مخلوط .آب ديده نشود

ست که تمام ا علت پاشیدن گچ و خاك درون آب آن .کنند مالت را هم زده و استفاده می ،گوشه

براي مخلوط کردن گچ و خاك بايد ابتدا خاك رس خشك  ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرد.

نقدر با گچ مخلوط نمايند تا پراکندگی خاك درون را با بیل يا دست آ آنگاه آن ،را سرند کرده
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بهترين آزمايش براي میزان پراکندگی خاك درون گچ رنگ يكنواخت آن  گچ يكنواخت باشد.

 هاي سیاه خاك در مخلوط موجود نباشد. هاي سفید گچ و يا رگه باشد. بايد دقت نمود که رگه می

 

 زنده مالت گچ -33-5-2

تیاج به مالتی داشته باشیم که از مالت گچ و خاك زودگیرتر باشد از اگر در محلی از ساختمان اح

نمايند و يا اگر رنگ سفید مالت براي ما مطرح باشد باز هم از مالت گچ  مالت گچ استفاده می

گاه موقت  همچنین در محلهايی که احتیاج به يك تكیه .اقهاتنمايیم، مانند سفیدکاري ا اده میاستف

یم از مالت ينه چندان محكم به ديوار متصل نماگاه  هیم آجري را براي يك تكیهداشته باشیم و بخوا

و براي گويند به اين نوع مالت گچ که بسیار زودگیر است گچ زنده می .شودمیگچ استفاده 

به دلیل بسیار  به اين مالت .را آغاز می کنند آب ريخته و بالفاصله کار درونساختن آن، گچ را 

 چ تیز يا دستی نیز گفته می شود.گ زودگیر بودن،

کنند )حداکثر به اندازه مالت آن را بسیار کم درست می ،گیر بودن گچ زندهبه علت زود

زيرا قبل از  صیقلی کرد توان سطوح زيادي را با آن سفید کرده و کامالًيك استانبولی( لذا نمی

پالستیك بودن خود را از  گچ سخت شده و حالت کرد،آنكه بتوان سطح گچ را با ماله پرداخت 

 .اشتباه گرفتآن با خشك شدن نبايد سخت شدن مالت گچ را البته . دهددست می

ريزند )حداکثر نصف حجم آب درون استانبولی می مقداريابتدا براي تهیه مالتهاي گچی، 

 ؛شود(میزان آب زيادتر از حد الزم باشد گچ کشته می استانبولی چون اگر در ساخت مالت گچ

 اي می ريزند که که سطح گچ از سطح آب باالتر بیايد و تقريباًآنگاه گچ را درون آب به اندازه

از يك گوشه  سپس،دقیقه بحال خود گذاشته و  6تا  1 آنگاه اين مخلوط را تقريباً .آب ديده نشود

روي ماده ها آب را براي ساختن ساير مالتبرخالف گچ، کنند. استفاده میآن  از مالت را هم زده و

 ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرد.علت پاشیدن گچ درون آب آن است که تمام . پاشندمی

لیتر  1/1مقدار آبی که يك کیلوگرم پودر گچ احتیاج دارد تا مالت شود از لحاظ تئوري 

پذيري بهتري در مالت گچ عمل براي اينكه شكلدر ولی  درصد وزن گچ 11 است يعنی تقريباً

 01تا 01بايد به مالت گچ حدود  ،و کارگران مجال کار کردن با آن را داشته باشند دايجاد شو

 درصد وزنش آب اضافه نمود. 

شدن آن نیز بايد گچ ساختمانی بايد زود شروع به گرفتن و سخت شدن کند و سخت 

دقیقه  0تر از آن زودرسد. گچ ساختمانی مرغوب آن است که شروع زمان گرفتن زود به پايان 

 دقیقه و ديرتر از يك ساعت نباشد. 11و پايان سخت شدنش زودتر از  دقیقه نباشد 11و بیشتر از



 آشنایی با مصالح ساختمانی برای دانشجویان مهندسی معدن

 شهید باهنر کرمان، دانشگاه مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

321 

 

 ،شودتر از محیط کارگاه میدرجه گرم 11تا 01تا حدود  سازي تقريباًگچ در موقع مالت

در کارگاه  نیز مصرف کرد ولی عمالً را در دماهاي زير صفر توان آنبنابراين از لحاظ تئوري می

درجه باالي صفر مصرف  6 يا 1 د از اين کار خودداري کرده و مالت گچ را در دماهاي کمتر ازباي

 . نكرد

 

 سایر مالتهای زودگیر -33-5-1

عنوان مالت زودگیر در باال شرح داده شد بسیار متداول بوده ه مالت گچ و خاك و مالت گچ که ب

باشد ولی بجز مالتهاي فوق انواع ديگر  ها مورد مصرف میو در اکثر قريب به اتفاق کارگاه

 شود مانند سیمانهاي زودگیر و غیره. مالتهاي زودگیر نیز يافت می

 

 انواع مالتهای دیرگیر -33-1

زمان سخت شدن اين  .شوند اين مالتها اغلب در مجاورت هوا و گاهی نیز در زير آب سخت می

  .رسنددرصد سختی خود می 01به  ساعت تقريباً 80تا مالتها اغلب از دو ساعت شروع شده و 

 

 مالت گچ کشته -33-1-3

براي ساختن اين مالت ذرات گچ بايد بسیار ريز و نرم باشد؛ پس گچ را از الكهايی با سوراخ ريز 

 به خوبیدقیقه(  01تا  01)براي آن را بالفاصله کنند و سپس به آنها آب اضافه می گذرانند.می

چ کشته مالت گ در اين حالت مالت گچ گیرش خود را از دست می دهد و اصطالحاً ند.دهمی ورز

 اين نوع مالت پس از سفت شدن داراي مقاومت فشاري بسیار کمی است و به آيد.بدست می

 مین دلیل براي اندود و سفیدکاري مناسب نیست. از آن براي پرداخت نهايی سطوح ه

اين نوع گچ در هنگام گیرش ازدياد حجم ندارد  شود.ده میکاري شده و گچبري کردن استفاگچ

 دهد و کار با آن راحت است. و تا قبل از خشك شدن، حالت پالستیسیته خود را از دست نمی

ه صورت پوست ضخامت گچ کشته حداکثر نبايد از يك میلیمتر تجاوز کند زيرا در غیر اين

کر است اگر گچ کشته استفاده گردد وقتی گچ الزم به ذشود. پوسته شده و از سطح کار جدا می

آن دست کشیده شود خشك شود، اجسام در تماس با آن را سفید خواهد نمود و وقتی روي 

 گیرد.صورت می روي گچ کشته آمیزي معموالًرنگ کند.دست را سفید می
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 مالت گل -33-1-2

 ؛ساختندتمانها را با مالت گل میاکثر ساخ 0211 لتا سا قبل از رايج شدن سیمان در ايران تقريباً

ب را سرند از حفره آب انبار و يا چاه فاضالبدين طريق که خاك محل ساختمان و يا خاك حاصل 

را با آب مخلوط نموده و به جاي  آنگاه آن .کردند هاي سنگ و غیره را جدا می کرده و کلوخه

 نمودند. مالت استفاده می

خاك رس موجود در خاك مورد استفاده داشت که چسبندگی اين مالت بستگی به میزان 

عنوان ه مصرف اين مالت فقط ب .هیچ وجه قابل محاسبه نبوده اين چسبندگی بسیار ناچیز بوده و ب

پوشاند و به بنا امكان استفاده بهتر از چیدن رديف بعدي  ماده پالستیكی که روي سطح ديوار را می

بديهی است که با مصرف اين مالت  .گرفت قرار میداد مورد استفاده خشت خام يا آجر را می

گرفتند و ساختن بناهاي بیشتر از يك طبقه و يا حداکثر  عرض ديوارها را بسیار زياد در نظر می

تواند تحمل  اين نوع مالت هیچ گونه نیروي جانبی را نمی .دو طبقه با اين نوع مالت مقدور نبود

 .زلزله و يا باد فرو خواهد ريختنمايد و در اثر کوچكترين لرزش ناشی از 

 

 مالت گل آهك -33-1-1

اندرکاران ساختمان مصرف پزي، بعضی از دستهاي آهك با رايج شدن آهك و ساختن کوره

مالتهاي بهتر و با چسبندگی بیشتر را تشخیص داده و در خاك محل قدري آهك نیز مخلوط 

در مجاورت رطوبت قرار گیرد و اگر نمودند. اين مالت اگر تا چندين روز بعد از مصرف  می

اين مالت هم در مقابل نیروهاي  .شود بندي مناسب باشد نسبتاً سخت میخاك محل از لحاظ دانه

 جانبی مقاومت چندانی ندارد.

 

 مالت ماسه آهك -33-1-1

اي که با خاك مخلوط است و شسته نیست( )ماسهاگر بجاي خاك محل ساختمان از ماسه کفی 

مالت آهك استفاده شود مالتی به مراتب مرغوبتر و داراي چسبندگی بیشتر حاصل  براي ساختن

اين  در غیر ؛داشته شود اين مالت نیز پس از مصرف بايد تا چندين روز مرطوب نگاه .شود می

ه سوزد و بصورت فعل و انفعاالت شیمیايی آهك در مالت مذکور متوقف شده و مالت می

 211مقدار آهك اين مالت نیز در حدود  .آيد از هم در میچسبنده و جدا صورت جسم غیر

 باشد. مكعب ماسه می کیلوگرم در متر
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 مالت باتارد -33-1-5

توان از  . براي ساختن اين مالت میتشكیل شده است مالت باتارد از مخلوط سیمان و ماسه و آهك

ار سیمان مورد نیاز در اين مقد .باشد ماسه کفی نیز استفاده نمود که داراي ريز دانه بیشتري می

 کیلوگرم در متر 111تا  011کیلوگرم و میزان آهك در حدود  011تا  011مالت در حدود 

مرطوب  ساعت در محیط کامالً 80اگر اين مالت پس از مصرف حداقل تا  .باشد مكعب ماسه می

ی که مالت ماسه توان در تمام مكانهايهداري شود داراي سختی بسیار خوبی است و تقريباً مینگ

آهك در آن است زيرا آهك با  کلی اين مالت وجودايراد  .سیمان مورد نیاز است مصرف شود

هاي آب و غیره به شدت ترکیب شده و موجب  فلزات مورد مصرف در ساختمان مانند لوله

مین علت مصرف اين نوع مالت و کلیه مالتهاي ديگر که ماده ه گردد و به آنها میپوسیدگی 

  .ده آن آهك است در ساختمان منسوخ شده استچسبن

 

 مالت ماسه سیمان -33-1-1

ترين مالت مورد مصرف در ساختمان مخصوصاً ساختمانهاي فعلی که بیشتر  ترين و رايج مرغوب

ماسه اين مالت بايد حتماً شسته  .باشند مالت ماسه سیمان است داراي اسكلت بتنی يا آهنی می

میزان سیمان مورد نیاز در  .تجاوز ننمايد درصد حجم آن 1کثر از خاك آن حدا باشد و میزان

ها به نسبت ماسه و سیمان در کارگاه ل مصرف متفاوت بوده و متداولتريناين مالت برحسب مح

با اين حساب اگر ابعاد هر  .باشد نسبت يك قسمت حجمی سیمان و پنج قسمت حجمی ماسه می

 6تا  1/1مكعب ماسه در حدود  متر کنیم بايد براي هرسانتیمتر حساب  81×68×08کیسه سیمان 

 ماسه و يا شن و ماسه را بر ،البته بايد توجه نمود که براي ساختن بتن نمود.کیسه سیمان مصرف 

 نمايند. حسب کیلوگرم تعیین می مكعب و مقدار سیمان را بر حسب متر

ن مخلوط کردن دانه با مالت ماسه سیمان بايد به مقدار کم ساخته شود بطوريكه از زما

براي ساختن مالت ابتدا بايد مقدار  .آب تا پايان مصرف آن حداکثر بیشتر از دو ساعت طول نكشد

و بخوبی با هم ريخت مان و درصد آن را تعیین نمود و آنگاه بايد آنها را روي هم یماسه و س

ساز تهیه با مالتگر مالت ا .يكنواخت باشد بطوريكه پراکندگی سیمان در ماسه کامالًنمود مخلوط 

ساز ساز بچرخد و اگر مالت را بدون مالتدقیقه درون مالت 2در حدود بايد حداقل مالت شود، 

برگردان نمود بطوريكه مخلوط کامالً  بايد ابتدا سیمان و ماسه را با بیل حداقل دو بارتهیه کنند 

سیمان در ماسه رنگ يكنواخت براي پراکندگی يكنواخت  بهترين آزمايش تشخیص .يكنواخت شود

بايد دقت نمود که مقداري سیمان در يكجا جمع نشده و کلیه مخلوط داراي رنگی  .باشد آن می
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آنگاه از يك گوشه، مخلوط ماسه و سیمان را با آب مخلوط  ؛يكنواخت و متمايل به سبز باشد

 1ي به ابعاد بهتر است مالت را درون ظرفهاي مخصوصی که طشتی فلزنمود. کرده و مصرف 

 تا شیره مالت جاري نشده و به زمین فرو نرود.تهیه کرد باشد  متر می 1متر در 

 

 ساروج -33-1

ساروج را  .آيد دار و خاکستر بدست میاست که از مخلوط کردن آهك خاك رسساروج مالتی 

  شناختند و قبل از تولید سیمان در ايران از آن در امراز زمانهاي قديم در ايران می

بندي مخازن آب و آب انبارهاي براي آب نمودند و عنوان مالت استفاده میه سازي بساختمان

  .گرفتعمومی مورد مصرف قرار می

طرز تهیه  .مصرف ساروج در بعضی از شهرهاي بندري در جنوب ايران هنوز رواج دارد

را طوري بپزند دار  آن در نقاط مختلف متفاوت است ولی در هر حال بايد سنگ آهك خاك رس

دار را کوبیده  ممكن است سنگ آهك خاك رسبه عنوان مثال  .که با خاکستر مخلوط شود

پهن و کاه در  .را با پهن يا کاه و آب مخلوط کرده و خشت بزنند آنگاه آن ؛بطوريكه نرم شود

مقداري از آن به بعالوه، کند و  حرارت کوره سوخته و به امر مغز پخت کردن خشت کمك می

خشتها را پس از خشك شدن به کوره  .نمايد به ساختن ساروج کمك میشده و اکستر تبديل خ

عنوان ساروج مصرف ه را کوبیده و ب آنگاه آن ؛دهند برده و تا درجه سرخ شدن حرارت می

در موقع مصرف  .باشد تهیه ساروج در بنادر جنوبی ايران هنوز هم رايج می روشاين  .نمايند می

مصرف الیاف  .نمايند ايران به مالت ساروج الیاف گیاهی مانند لوئی اضافه می در بعضی نواحی

 کند. گیاهی در ساروج از ترکیدن آن هنگام خشك شدن و تقلیل حجم جلوگیري می
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