
 

 
   

ها  مالت  انواع  با   آشنایی 

      



 

  

  

 فهرست

  

  1.........................................................................................................................................................................تعریف

  1.................................................................................................................................................................يدسته بند

  2................................................................................................................................................................انواع کاربرد

  3............................................................................................................................................نحوه و مقدار تهیه مالت

  4...........................................................................................................................................مالت ............. هايویژگی

  6..................................................................................................................................................................انواع مالتها

  17.................................................................................................................................................................بتن.............

  23...........................مالت ها................................................................................................................... نسبت اختالط

  24...................................................منابع........................................................................................................................

  



 

 pg. 1 

 

  تعریف

مالت تازه ، جسمی است خمیري که از اختالط جسم چسباننده ، مانند خمیر سیمان ، و جسم پر کننده ، مانند 
نیاز به مشخصات ویژه ي کاربري ، از مواد افزودنی در آن استفاده می شود . سنگدانه ي ریز ، ساخته و در صورت 
ند براي توزیع بار ، اندود کاري ، نماسازي و ب لح بنایی به یکدیگر ، تأمین بستراز مالت براي چسباندن قطعات مصا

مان بکار می رود مانند البته باید توجه کرد که بجز مالتها چسبهاي دیگري نیز در ساخت . کشی استفاده می کنند
   چسب سنگ و یا چسبهاي رزینی که به آنها مالت گفته نمی شود.

  دهند:زیر را انجام می پنجگانهل اعممالت ها بطور کلی ا

 ما بین آن ها را پر فضايچسبانند و قطعات را به یکدیگر می .1
  نمایند.می

 تقریباً یک توزیعنمایند باعث که ایجاد می یک پارچگیبا  .2
  شوند.می نیرونواخت 

  نمایند.اندازه در اجزا را جبران می اختالف .3
 ، بهدیوارو مسلح کننده ها با  فلزيشوند قطعات موجب می .4

  عمل کنند. یک پارچهصورت کامل و 
  شوند.دید آمدن ماهیتی زیبا میموجب پ رنگبه کمک ایجاد خطوط سایه روشن و یا تاثیر  .5

براي بر آوردن  رامطلوبی  تعادلگیري و مخلوط شوند تا باید به دقت اندازه مورد استفاده در مالت مصالح
  دهند. بدست ب آن  اساسی خصوصیات

  

  بندي دسته

 
 : مالت ها ، از نظر گیرش و سخت شدن ، به دو دسته هوایی و آبی به شرح زیر تقسیم می شوند 

هوایی : این نوع مالت ها یا به طور فیزیکی در هوا خشک می شوند و آب آزاد آنها تخمیر می شود مالت  (الف 
(مانند مالت گل و کاهگل ) یا به طور شیمیایی در معرض هوا می گیرند و خشک و سفت می شوند ، مانند مالت گچ 

 . وا نیاز دارنداین مالت ها براي گرفتن و سخت شدن و سخت ماندن به ه . و مالت آهک هوایی

بطور شیمیایی می گیرند و سفت و سخت می شوند ؛ مانند  ي مرطوبب ) مالت آبی : این مالت ها در آب یا هوا
  .مالت هاي سیمانی یا گل آهک

  عمدتا شامل مالتهاي زودگیر و مالت هاي دیر گیر هستند. زمان گیرشمالتها از نظر 
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  مالتهاي زودگیر : 

دقیقه بعد از آنکه با آب مخلوط شدند شروع به سخت  4الی  3زودگیر بوده بطوریکه پس از این مالتها بسیار     -
دقیقه عمل سخت شدن به پایان می رسد. محل مصرف این مالتها بیشتر در تیغه  15الی  10شدن نموده و بعد از

  .سانتی متري می باشد و یا براي نصب موقت قطعات به یکدیگر و یا به دیوار است  5هاي 

  مالت خاك و گچ و مالتها با سیمانهاي زودگیر نام برد. –از انواع مالتهاي زودگیر می توان مالت گچ 

  مالتهاي دیرگیر:

 2این مالتها اغلب در مجاورت هوا و گاهی نیز در زیر آب سخت می شوند. زمان سخت شدن این مالتها اغلب از 
  سختی خود می رسند.  %80به   ساعت تقریبا 48ساعت شروع شده و تا 

  یط آب و هواییادسته بندي بر اساس شر

دسته بندي کلی در این زمینه وجود ندارد و تنها با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه هاي پیشین میتوان انواعی 
  از مالت را انتخاب کرد.مثال:

 .استفاده کرد باتاردو  ماسه سیمانهاي مالتز توان ادر هواي سرد می : براي کار در هواي سرد

  د.شواضاف می ضد تبخیرکننده و  ریکندگمواد افزودنی نگهدارنده آب و  : براي کار در هواي گرم

 انواع کاربرد

 هاي ویژهی، مالتلهاي معمومالت : شوندمالت ها از نظر کاربرد به دو دسته تقسیم می

 :داراي انواع گوناگون مالت هستندکه  هاي معمولیمالت

 مالت رسی:

خاك رس پی از مکیدن آب به  هايپولک.خاك رس است کاه گلمالت گل و کاه گل:ماده چسباننده مالت گل و -1 
  چسبانند.سه داخل خاك را به یکدیگر میهاي ماآیند و دانهصورت خمیري در می

و  ترك خوردنناشی از خشک شدن و انقباضمالت گل آهکی:دو اشکال عمده در مالت گل وجود دارد، یکی -2
 .بآمالت در  وارفتندیگري 

 مالت ساروج

، مالت گچ پرلیتگچ و  ، مالت گچ وخاك، مالت گچ و ماسه، مالتمرمريمالت گچی:مالت گچی خالص، مالت گچ 
 .و آهک
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-کپوزوالنی و آه-آهک، مالت سیمان بنایی، مالت سیمان-سیمان-مالت سیمانی:مالت ماسه سیمان، مالت ماسه
 .پوزوالنی

 مالت ماسه آهک

 قیريمالت 

 هاي ویژهمالت

وارد به آنها  نیرويباشند که بر اساس سیمانی می سنگینهاي مالت درزبندي قطعات بتنی:این مالت از گروه مالت
 .شوندپیش بینی و تهیه می

 تزریقیهاي مالت

 .سیمان پلیمريو سیمان، مالتهاي  فلز مالت وسیمان، ماسه مالت: مالت کفی

 رطوبتهاي ضد مالت

 صداهاي ضد مالت

 اشعه ایکسهاي ضد مالت

  

  نحوه و مقدار تهیه مالت 

باید هر بار به اندازه  مالت .باالیی بر خوردار است اهمیتاز  مالتاختالط براي ایجاد خواص مورد نظر در نحوه 
مالت ها را  .کرد، تهیه شوند مالت را توان با آنکه می مناسبی ها باید با میزان آبتهیه شود. تمامی مالت ، استفاده

   می توان هم با دست و هم با دستگاه تهیه نمود.
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  مالت  هايویژگی

آن در دو قسمت بررسی  هايشود. بنابر این بررسی ویژگیرود وسپس سخت میمالت با حالت خمیري به کار می
 :شودمی

 خمیريهاي آن در زمان ویژگی

 ویژگی آن بعد از سخت شدن

 اولیه و روانی پس از مکش روانینگهداري آب، قابلیتکارآیی،: بارتند از ها در حالت خمیري عخواص مالت-

خوردار است. این ویژگی آن را براي مطلوب بر غلظتت کارا یک پارچه و چسبنده است و از قوام و مال : کارآیی
قطعه را به  وزننماید. مالت زمانی کارا و کامل است که اجزاي مخلوط از یکدیگر جدا نشوند،بنایی مناسب می

 ائمقخوبی تحمل نماید، به راحتی تراز شود و حالت خود را حفظ کند، امتداد ردیف چینی افقی را به راحتی به وجه 

هاي مالت خور بدون آنکه بچکد و روي دیوار را لکه لکه کند، پهن عنصر ساختمانی بچسباند و به آسانی در محل
 .شود

این ویژگی در مالت مانع از دست رفتن سریع آب مخلوط شده در هنگام تماس آن با سطح  : قابلیت نگهداري آب
با مصالح  تماسشود. در زمان از کاهش حالت خمیري در مالت می مانع شود و در نتیجهمصالح بنایی می جاذب

شود. آب انداختن از آب انداختن مالت می مانع ،نگهداري آب قابلیتداشتن صیت جذب کمی دارند، بنایی که خا
و کاهش  شناوريشود، این حالت موجب باعث به وجود آمدن الیه نازکی از آب بین مالت و مصالح ساختمانی می

 چسبندگی بین مالت و مصالح بنایی خواهد شد. 

از مالت  ناقصشود. یک مخروط ساده مشخص می آزمایشمالت با یک  روانی:از مکش سروانی اولیه و روانی پ
رود. در طول این مالت بار باال و پایین می 25انیه ث 15گیرد.. این وسیله در بر روي دستگاه مخصوص قرار می

شود. روانی نسبت بین میزان افزایش قطر مالت به قطر اولیه است که به صورت مخروط بیشتر می قطرو  یروان
 .شوددرصد نمایش داده می

، مقاومت فشاري، تغییرات حجمی، عدم نفوذ آب، دواماستحکام چسبندگی، : خت شده عبارتند ازخواص مالت س-
 .زدن و رنگ شورهزمان سختی،

وجب چسبندگی زیادي م متغیرهاي.در واقع مهمترین ویژگی مالت سخت شده است : استحکام چسیندگی
 :شوند که عبارتند ازمی

نوع و میزان مواد اولیه (میزان چسبندگی مواد متفاوت است، هر چه میزان ماده چسبنده باال باشد، استحکام و 
 )چسبندگی آن بیشتر است و بلعکس
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آن ارتباط مستقیمی وجود دارد. استحکام چسبندگی براي تمام  کششیروانی (بین میزان روانی مالت با مقاومت  
 یابد.)افزایش میروانی  بهبودها، با مالت

 تاثیر میزان هوا (افزایش میزان هوا در مالت با کاهش میزان چسبندگی هماهنگ است.) 

قابلیت نگهداري آب (هر چه قابلیت نگهداري آب در مالت بیشتر باشد چسبندگی آن بهبود یافته در نتیجه 
 یابد.)استحکام چسبندگی آن افزایش می

شاري مالت بیشتر باشد استحکام چسبندگی آن بیشتر است. مقاومت مقاومت فشاري (هر چقدر مقاومت ف 
فشاري مالت با مقدار ماده چسبنده درون آن بستگی تام دارد. افزایش مقاومت فشاري با افزایش مقدار چسبنده 

 )کندپیدا می معکوسنسبت مستقیم دارد و با افزایش مقدار آب بیش از مقدار مناسب نسبت 

 .شودگیري میهاي مکرر اندازهدر دوره یخ بندانآن در مقابل  تواناییدوام مالت یا  : دوام

 .م با مقدار ماده چسبنده درون آن داردمقاومت فشاري مالت بستگی تا : مقاومت فشاري

ریز بین مالت و اجزاي دیوار صورت  هايتركهاي بنایی از طریق در دیواره نشست آبمقدار عمده  : عدم نفوذ آب
 .پذیردمی

پیدا  سایشو  خراشیدگیزمان سختی مالت، سرعتی است که مالت مقاومت الزم را در برابر :  زمان سختی
 .کندمی

 .شودمی مالتدر  شورهمحلول زیادي است، موجب بروز  هاينمککه داراي  ینفوذ مقدار زیادي آب : شوره زدن

چشمگیري در ظاهر دیوار ساختمانی دارد. شرایط آب و  تاثیرهماهنگی و یک نواختی رنگ بندها  : رنگ مالت
   .مالت در بندها دارد رنگاساسی در  تاثیرهوایی، میزان رطوبت همراه با مصالح بنایی و اختالط مالت 
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 انواع مالتها

    کاهگل و گل مالت  

ماده چسباننده مالت گل و کاهگل، خاك رس است. پولکهاي خاك رس پس از مکیدن آب به صورت خمیري در 
ترین مالتها هستند و در نخستین چسبانند. این مالتها از قدیمیهاي ماسه خاك را به یکدیگر میآمده و دانه

کار رفته است. هم اکنون نیز در ساختمانهاي خشتی و گلی و حتی آجري و ساختمانهایی که بشر بنا کرده، به 
زند و اندابندند و در آن آب میرود. براي ساختن مالت گل، آخوره میسنگی بسیاري از روستاها این مالت به کار می

ن چو  رسانند.دهند و به مصرف میکنند تا پولکهاي خاك رس آب بمکند، پس از آن مالت را خوب ورز میصبر می
خورد، به آن کاه مالت گل پس از خشک شدن جمع شده و ترك می

زنند که آن را مسلح کرده و از ترك خوردن آن جلوگیري کنند. می
سازند و در آن اي از خاك و کاه میبراي ساختن این مالت نیز آخوره

اندازند تا خاك گل شده و کاه خیس خورده و نرم شود. پس آب می
رسانند. مالت کاهگل دهند و به مصرف میالت را خوب ورز میاز آن م

بندي بام براي اندود ساختمانهاي گلی، زیرسازي اندود گچی و آب
شود. مالت کاهگل به علت سبکی وزن، عایق، ساختمانها مصرف می

حرارتی خوبی است و از این رو در گذشته سقف زیرین شیروانیهاي 
کردند تا جلو ورود گرما از اخل اندود میدو پوشه را با این مالت از د

سقف را بگیرند. چنانچه در آب مالت کاهگل کمی نمک طعام اضافه 
 يماند و بهتر جلوکنند، به علت خاصیت جذب و نگهداري رطوبت که در نمک وجود دارد، مالت بیشتر خمیري می

آورد، در فصول سرد این مالت دیرتر یخ گیرد، به عالوه از آنجا که نمک درجه انجماد آب را پایین میعبور آب را می
 45زند، در ساختن کاهگل براي نما باید از کاه نرم و ریز استفاده کرد. براي ساختن هر مترمکعب کاهگل، حدود می
اي کاه کمتري است و براي فرش کردن آجر روي بام در مناطق کم کیلوگرم کاه الزم است. گل نیمچه کاه دار 50تا 

بندي و دوام بیشتر، امولسیون قیر اضافه رسد. گاهی اوقات به مالتهاي گلی به منظور آبباران به مصرف می
 شود. افزودنخوردگی آن میشدگی و در نتیجه کاهش تركکنند. افزودن ماسه به مالت گل، سبب کاهش جمعمی

    شود.هک یا سیمان نیز سبب اصالح بعضی خاکها میکمی آ

 رنگ خاك رسی که گرافیت داشته باشد خاکستري است.*

  خاك رسی که بدون اکسید آهن باشد سفید رنگ است.*

  رنگ خاك رسی که اکسید آهن سه ظرفیتی داشته باشد سرخ است.*

  رنگ خاك رسی که کربن داشته باشد تیره است.*

  آهن دو ظرفیتی داشته باشد کبود است.خاك رسی که اکسید *
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  مالت گل آهک

مالت گل آهک از ارزان ترین و ضعیف ترین مالت هاست همان طور که 
خاك  . ابتدااست آهک شفتهاز اسم آن پیدا است ماده چسبنده در آن 

شیره و یا  آهک شکفته ، سپس گرددمی سرندکوبیده شده و  رس
گردد. مخلوط به صورت اضافه شده و مخلوط می آنبه  عسلی آهک

گردد. پس از خیس الزم به آن اضافه می آبدر آمده،  (تپه اي)آخوره
مالت شدن کامل خاك در زمان کافی، مخلوط ورز داده شده و به عنوان 

 يبناها در زمینها اسکلت سازيو  دیوارچینی، کرسی چینیجهت  عسلی
، مجاريشود. از این مالت در قدیم براي ساختن مرطوب استفاده می

 ...عمومی و  آب انبارهايکوچک و بزرگ،  نبعهايمو  حوضهاي آب

مالت براي استفاده در مکانهایی که داراي رطوبت و نفوذ مستقیم آب مانند  استفاده شده است. به طور کلی از این
   .شودو غیره بهره گرفته می فاضالب، مجاري آبعمومی،  حمامها

از خشک شدن و ترك خوردن و دیگري وارفتن مالت دو اشکال عمده در مالت گل وجود دارد، یکی انقباض ناشی 
آهک دهد. مالت گلشستگی، افزودن آهک به خاك، این دو اشکال را برطرف کرده و آن را تخفیف میدر آب و آب

مالتی است آبی و براي گرفتن نیازي به دي اکسید کربن ندارد. سیلیس و آلومین خاك رس در صورت وجود آب با 
ند. از شستگی و وا رفتن مقاوم هستآید که در برابر آبیلیکات و آلومینات کلسیم به وجود میآهک ترکیب شده و س

   .آهک خوب به عمل آید، باید مرطوب بمانداین رو براي اینکه مالت گل

    مالت ساروج

کردند، ولی میانبارها و حوضها مصرف بندي کردن آبپیش از اختراع سیمان، مالت ساروج را براي اندود و آب
امروزه مصرف آن بسیار کم شده و مالت سیمان جاي آن را گرفته است. مالتهاي ساروج مصرفی در ایران به دو 

    شوند: ساروج گرم و ساروج سرد.گونه تقسیم می

    مالت ساروج گرم

دار به دست ساروجهاي گرم در واقع نوعی مالت آهک آبی هستند که از پختن و آسیاب کردن سنگهاي آهکی رس
رفته و پس از گذشت سالها در آیند و این نوع مالتها در جنوب ایران در کناره شمالی خلیج فارس به کار میمی

    باشد.اند. مشهورترین ساروج از این نوع متعلق به بندر خمیر میساختمانهاي دریایی پابرجا مانده

    سرد ساروج مالت  

شود، براي قوام و چسبندگی به آن خاك رس ط آهک، خاکستر و آب حاصل میماده چسباننده این مالت از اختال
اروج، خوردگی به سبندي دارد، براي جلوگیري از تركافزایند و ماسه بادي نیز در آن نقش پرکنندگی و استخوانمی

الط با نگام اختزدند. خاکستر داراي مقدار زیادي سیلیس غیر بلوري است که به هلوئی (پنبه جگن) یا موي بز می



 

 pg. 8 

ن رود و از ایآید، ولی این عمل به کندي پیش میدوغاب آهک با آن ترکیب شده و سیلیکات کلسیم به وجود می
پیمانه خاکستر الک  7پیمانه گرد آهک شفکته،  10مالت ساروج از اختالط   جهت مالت ساروج، کندگیر است.

کیلوگرم لوئی (براي هر مترمکعب مالت)، آب به قدر  50ا ت 30شده، یک پیمانه خاك رس، یک پیمانه ماسه بادي، 
    آید.کافی و ورز دادن آنها به دست می

  مالت سرخی 

مالت  مصرف شده است. د و شوش مالت سرخیجمشی تخت در هخامنشنیان کاخ از اي پاره  در کف سازي 
آنها ساخته می شود . نمونه  بهسرخی با درهم کردن یک وزن گرد آهک شکفته و سه وزن گرد آجر وافزودن آب 

  وز زیر آب ماندن درست می شدند . ر 25هاي ساخته شده سه روز در هواي نمناك وپس از 

    مالت گچ

آید. چنین مالتی زودگیر است و تنها براي مالت گچ خالص از پاشیدن گرد گچ در آب و به هم زدن آن به دست می
باشد. براي اینکه بتوان با مالت گچ کار کرد، باید زمان گیرش آن می گیرد، مناسبکارهایی که با سرعت انجام می

    .کنندبه تأخیر افتد. افزودن خاك رس، خمیر آهک و افزودنیهایی دیگر مانند سریشم نجاري آن را کندگیر می

 مالت گچ خالص براي قشر میانی سفیدکاري و اتصال قطعات گچی مناسب، است همچنین در بعضی موارد براي
    رود.اندودهاي زودگیر مانند اندود آستر سقفهاي کاذب به کار می

رود و براي اینکه فرصت کافی براي کار کردن با آن وجود در قشر رویه سفیدکاري، مالت گچ خالص به کار می
د و ندهند تا بلورهاي سوزنی شکل گچ مهلتی براي در هم رفتن پیدا نکنداشته باشد، هنگام گرفتن آن را ورز می

    نامند.می گچ کشتهمالت یکپارچه گچ درست نشود. چنین مالتی را مالت 

دهد و بسیار نرم است. وجود آهک نشکفته، آهک دو آتشه (سوخته) گچ کشته در تماس با اجسام، سفیدي پس می
    شود.و منیزي سوخته در مالتهاي گچ، سبب ایجاد آلوئک در اندودهاي گچی می

    رسد.اندودکاري نقاط مرطوب و مکانهایی که نیاز به شستشو دارند، به مصرف میمالت گچی مرمري در 

  مالت گچ دستی یا گچ تیز 

 بدین  مخلوط می کنند گچ تیز عبارتست از مقداري آب و مقداري گچ که با هم
کنند تا سطح آب می  رف می ریزند و به آن گچ اضافه ظ داخل آب مقداري که طریق

مصرف می نظر  مورد محل در را بپوشاند سپس آن را به هم می زنند وبالفاصله 
 گچهاي  دانه مصرف از پس که است آن کنند . خاصیت گچ دستی زودگیر بودن

.مورد مصرف این نوع گچ  کند می کمک آن گیري رطوبت مالت را گرفته وبه خود 
 ترکهاي عمیق ومحلهاي دیگر ساختمان است . کردن پر  در نصب چهار چوب و محکم کردن داربست و تیرآهن،

  .دقیقه خودگیري آن پایان می پذیرد 25دقیقه شروع به خودگیري میکند و پس از  10مالت گچ پس از 
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    مالت گچ و خاك

 1تا  2به  1کند، معموالً نسبت خاك رس به گچ از آن را کندگیر و ارزان می افزودن خاك رسی به گچ به مقادیر زیاد
ر بودن یا به نسبت زودگی .تر استکند که مالت اخیرالذکر به مالت گچ نیم و نیم معروف بوده و متداولتغییر می 1به 

گیرتر باشد ویا به  درصدباشد هر قدر گچ زود 50دیرگیرتر بودن گچ ممکن است درصد خاك بیشتر یا کمتر از 
وجود خاك در مالت  اصطالح کارگاهی هر قدر گچ تر باشد باید خاك مورد مصرف در مالت گچ وخاك بیشتر باشد.

اطقی مصرف مالت گچ و خاك فقط در من .گچ وخاك اوالً مالت را پالستیک تر مینماید در ثانی مالت را دیرگیرتر میکند
و هوا خشک است مجاز میباشد و در شهرهاي مرطوب (جاهاي مرطوب)این  آب "که رطوبت هوا زیاد نیست و اصوال

  مالت به سرعت رطوبت هوا را گرفته و فاسد میشود.

طریقه ساخت مالت گچ وخاك بدینگونه است که ابتدا قدري آب درون استانبولی میریزند(حداکثر نصف حجم 
ب دیده آ سطح گچ وخاك از سطح آب باالتر بیاید وتقریبا پاشند تااستانبولی) آنگاه مخلوط گچ و خاك را درون آب می

و استفاده میکنند.  زده مالت را هم طرفدقیقه بحال خود گذاشته و بعد از یک  6تا  5 نشود آنگاه این مخلوط را تقریبا
  و کلوخه نشود. علت پاشیدن گچ وخاك درون آب آنست که تمام ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرد

دقیقه تجاوز ننماید.براي مخلوط کردن گچ  15الی  10پایان مصرف آن حداکثر از  خاك به داخل آب تا زمان ریختن
و خاك باید ابتدا خاك رس خشک را سرند کرد. بعلت زودگیر بودن گچ و خاك را باید به میزان کم ساخت.

دقت نمود که رگه هاي رنگ یکنواخت آن میباشد. ، بهترین آزمایش براي میزان پراکندگی خاك درون گچ * باید
  *سفید گچ و یا رگه هاي سیاه خاك در مخلوط موجود نباشد.

شمشه گیري کرده وبین فاصله هاي شمشه   سازي سفیدکاري بدین طریق عمل میکنند که روي دیوار آجري را قبال
  .گیري را با مالت گچ و خاك پر مینمایند

 

  

  مصرف مالت گچ در طاقزنی و تیغهسازي و قشر آستر اندودکاریهاي داخل ساختمان است. براي ساختن آن 
مخلوط گچ و خاك را به آهستگی در آب پاشیده به هم میزنند. در مورد استفاده از مالت گچ و خاك براي زیر 
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     مالت گچ و ماسه

گچ و خاك براي توان از آن به جاي مالت شود که میاز اختالط گچ با ماسه ریزدانه مالت گچ و ماسه ساخته می
اي ریزدانه فراوان است، استفاده کرد. انواع ماسه زیرسازي اندودها در نقاطی که ماسه بادي یا ساحلی یا رودخانه

 2ترین دانه در ماسه براي این نوع مالت، ایران آمده است، درشت 301بندي آنها در استاندارد ریزدانه و دانه
    میلیمتر ذکر گردیده است.

    پرلیت مالت گچ و

شود که جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است. اندود از پرلیت منبسط و گچ، مالت سبکی ساخته می
پرلیت و گچ از نفوذ آتش به اسکلت فوالدي و بتن فوالدي ساختمانها جلوگیري نموده و خطر گسترش آتش را 

    دهد.کاهش می

    آهک و گچ مالت  

کند، تجاوز می %60توان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از مناسب است و آن را نمیمالت گچ براي مناطق خشک 
پیمانه خمیر آهک به یک پیمانه گچ یا دو  3تر است. افزودن مصرف کرد. براي این نواحی مالت گچ و آهک مناسب

 سازد. برايقسمت وزنی گرد آهک شکفته به یک قسمت گچ، آن را کندگیر کرده و براي قشر رویی مناسب می
تر است، زیرا پس از مدتی که از مصرف آن گذشت، آهک با گرفتن مناطق مرطوب، مالت گچ و آهک مذکور مناسب

    شود که جسمی سخت و در برابر آب و بخار پایدار است.گاز کربن از هوا به سنگ آهک تبدیل می

    مالت ماسه سیمان

ماده چسباننده این مالت، سیمان پرتلند و ماده پرکننده آن، ماسه است. این مالت از نوع آبی و داراي مقاومت خوبی 
شود و در سطوح بزرگ و بندکشیها ترکهاي ریز (مویی) و به ویژه در سنین اولیه است. مالت ماسه سیمان جمع می

به داخل اندود سیمانی و بندکشیها نفوذ کرده و حتی  دارد. آب برف و باران بخصوص در موقع بوراندرشت برمی
کنند. براي زودگیر کردن مالت سیمانی هیچگاه نباید به آن گچ افزوده شود، زیرا گاهی به داخل ساختمان سرایت می

 هايشود که دور دانهشود. وجود خاك رس در ماسه مالت سبب میچنین مالت و اندودي پس از مدتی متالشی می
دوغابی از خاك رس درست شود و سیمان نتواند به خوبی به آن بچسبد. وجود برخی مواد آلی در مالت، باعث ماسه، 

شود. مواد سولفاتی موجود در ماسه، آب یا آجر مصرفی، باعث از هم گسیختگی مالت و کار دیرگیر شدن آن می
ولفاتها در مالت محدود شده است. در شود. به این علت میزان مواد مضر نظیر خاك رس، مواد آلی و سآجري می

یا سیمان پوزوالنی استفاده  5یا  2مواقعی که خطر حمله سولفاتها مطرح است، باید از سیمان ضد سولفات نوع 
یار شود عیار سیمان در مالت بیشتر اختشود. گاهی اوقات براي مقابله با حمله ضعیف سولفاتها و سرما، توصیه می

الی دارند، در حداشت که هنگام نشست نامتعادل، کارهاي پرسیمان ترکهاي بزرگتري برمی شود، ولی باید در نظر
اي گیري مالتهشوند. براي شمشهکه در مالتهاي ضعیف ترکها در تمام کار پخش شده و به صورت مویی ظاهر می
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و  بت با یکدیگر ترکیب شدهسیمان، هرگز نباید از گچ استفاده کرد، زیرا این دو مالت، به ویژه در صورت وجود رطو
     شوند.متالشی می

  

مالت ماسه سیمان را باید به مقدار کم ساخت بطوریکه از *
  ساعت طول نکشد.2زمان مخلوط کردن دانه با آب تا پایان مصرف آن حداکثر بیش از 

  درون مالت ساز بچرخد.دقیقه باید  3اگر مالت ماسه سیمان را با مالت ساز درست میکنیم حداقل مالت در حدود *

  اگر مالت را با دست (روش دستی) درست میکنیم ابتدا باید سیمان وماسه را با بیل دو بار برگردان نمود.*

  بهترین آزمایش تشخیص براي پراکندگی یکنواخت سیمان در ماسه رنگ یکنواخت آن می باشد.*

  رنگ مالت ماسه سیمان باید متمایل به رنگ سبز باشد.*

از ساختن آخوره (آبخوره) خودداري نمائیم زیرا آخوره دانه هاي سیمان را که سبکتر وریزتربوده میشود *توصیه 
همراه آب شسته وبه قسمتهاي پایین مالت برده ویکنواختی سیمان را در مالت از بین می برد وباعث نا هماهنگی 

  مالت میگردد.

   سیمان و ماسه دوغاب

 است صورت بدین سیمان و ماسه دوغاب ى ى تهیه نحوه

 دوغاب ساخت ى بشکه داخل در را آب ابتدا مقدارى که
 مى زده هم به بیل با و شده اضافه سیمان سپس ریخته و

 مخلوط کامالً یکدیگر با آب و سیمان که آن از بعد .شود

 قدر آن عمل این .گردد مى اضافه شسته شدند، ماسه

  .آید دست به نظر مورد دوغاب شده تا تکرار
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    )باتارد( آهک سیمان ماسه مالت 

 1: 1:  6ترین آنها شوند که متداولمالتهاي ماسه سیمان با نسبتهاي مختلفی از سیمان و آهک و ماسه ساخته می
باشد. حجم ماده پرکننده مالت، باید حجم ماسه) و آب به مقدار کافی می 6(یک حجم سیمان و یک حجم آهک و 

 به و شدگیجمع شدن، کمتر صورت در کند، تجاوز حدود این از تواندنمی و باشد چسباننده ماده برابر 3 تا حدود 
شود. از سوي دیگر مقاومت ت کم میمال کارآیی شدن، بیشتر صورت در و افتدمی اتفاق خوردگیترك آن دنبال

ارآیی مصرف سیمان کمتر، کمالتهاي سیمانی بیش از مقادیري است که در کار بنایی الزم است. لذا براي اینکه با 
    توان مقداري آهک جانشین سیمان نمود.مالت کاهش نیابد، می

    شود که:آهک عالوه بر تأمین کارآیی مالت سبب می

    الف: نفوذپذیري آب در مالت و اندود کم شود.

    خوردگی آن جلوگیري شود.ب: خمیري بودن مالت بیشتر شده و از ترك

    ماسه مالت ترکیب شده و از اثر بد آن در مالت جلوگیري کند.پ: با خاك موجود در 

    جویی شود.ت: در مصرف سیمان صرفه

    ث: قابلیت نگهداري آب مالت افزایش یافته و مالت کارپذیرتر شود.

    ج: ظرفیت حمل ماسه در مالت افزایش یابد.

 1:1: 6لفظی فرانسوي است. عالوه بر مالت باتارد مالتهاي ماسه، سیمان، آهک در ایران به باتارد مشهور هستند که 
تر استفاده کارهاي کم اهمیت توان درنیز می 1:3:12و  1:2:9(نسبتهاي حجمی سیمان به آهک به ماسه) از مالتهاي 

ل، یابد، ولی در مقابنگهداري و کارآیی مالت افزایش می. هرچه مقدار آهک در مالت باتارد زیادتر شود، قابلیت آبکرد
کند. بسته به اینکه کدام یک از این دو ویژگی مالت براي طراح حائز اهمیت مقاومت فشاري آن کاهش پیدا می

گردد که نباید تصور کنیم هرچه مالت شود. به این ترتیب مالحظه میبیشتري باشد، مالت مورد نظر انتخاب می
   ف سفت وسخت میشود.ساعت پس از مصر 48مالت باتارد ظرف  تر باشد، بهتر است.قوي

  مالت ماسه آهک

گویند از بستر رود می ماسه کفیکه به آن  ماسهمصرفی در مالت ماسه آهک باید بیشتر خاکی باشد این نوع  ماسه
در متر مکعب ماسه  آهککیلوگرم  400الی  300نیاز در این نوع مالت در حدود  مورد آهکآید خانه به دست می

 .شودمالت ماسه آهک به دو شکل تهیه می،  رودبه کار می آجر چینیاست این مالت بیشتر براي 

گردد و با اضافه می آبشود و بدان می خورهآبه نسبت معلوم مخلوط شده و سپس  ماسهشکفته شده با  آهک :الف
 .شودتهیه می مالت ماسه آهکورز دادن 
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شود و ورز کامل گرفته تا مالت ماسه آهک به دست شده به آن آب اضافه می ماسه آهک آخورهوارد  شیره آهک :ب
 .آیدبه وجود می ناسبمآید. که این روش کامالً اصولی بوده و مالتی 

بایستی در حد  آهکآید. بدیهی است مقدار به طور کلی از ورز دادن کامل آن مالتی به صورت عسلی به دست می
شود. می اقلیمهاي خشک و گرماً در به مرور زمان خصوص پوك شدن مالتمتناسب باشد. زیرا آهک اضافی باعث 

شود، خواهد بود. گفته می پرمایهکیلوگرم و یا به نسبت یک بر چهار اصطالحاً  250آهک براي هر متر مکعب مقدار 
، مجاري آب، دیوارهاي آجري، کرسی چینیجهت رجهاي  (زنجاب شده)آجرهاي آبخوره شدهاین مالت با رعایت 

در قسمتهایی که احتمال اثر رطوبت و نفوذ آب وجود داشته باشد، با رعایت  انبارهاآبو  حوضهاي آب، ها حوضچه
فرش و  ريسنگ کارود. همچنین در کردن آنها به شکل رج به رج به کار می آب بنديروي رجها و  دوغاب ریزي

و  مالت گل آهکو مواد مشابه کاربرد فراوان داشته و دارد. فرق  پی سازيمرطوب به عنوان مالت و در  کفهاي
احتمال خرد شدن مالت در  هاي ریز و درشتدانهکه در مالت گل آهک به علت عدم وجود است ماسه آهک در این 

وجود داشته، در صورتی که در مالت ماسه آهک خطرترك و خرد شدن مالت وجود  نیروهاي فشاريزیر رجهاي و 
مرغوب به وجود   مالتیباشد که با رعایت آن می هاریزدانه ماسه ندارد. از ویژگیهاي مالت ماسه آهک دانه بندي

روز و خودگیري  28ساعت بوده و مرحله دوم تا  24تا  12مراحل اولیه این مالت پس از  خودگیري .خواهد آمد
به طور ، بوده از این رو در روزهاي اول ترکیب  مالت آبیاین  خواهد بود.وبت بعد از سالها نهایی در مقابل رط
شود تا خودگیري خود را دنبال کرده و اصطالحاً سوخته یا پوك نشود. چنانچه نوع ب پاشیده میمصنوعی به آن آ

خواهد  Kg/Cm2 60روزه تاب فشاري در حدود  28دانه بندي مرغوب و مقدار آهک و آب کافی باشد، براي مالت 
   .بود

     مالتهاي سیمان ـ پوزوالنی و آهک ـ پوزوالنی

یی شود که به تنهاسابقه دیرینه هستند، به طور کلی مواد پوزوالنی به موادي گفته میاین قبیل مالتها داراي 
خاصیت چسبندگی ندارند، ولی با آهک و با وجود آب در درجه حرارتهاي عادي ترکیب شده و نوعی سیمان تولید 

خراج یا به نام پوزولی استاي واقع در ایتالکنند. نام پوزوالن از خاکستر آتشفشانی بسیار فعالی که از ناحیهمی
توان از سیمانهایی که از آسیاب کردن مواد پوزوالنی و گردید، گرفته شده است. به جاي سیمان پرتلند میمی

شوند، استفاده کرد. این مالتها در برابر حمله مواد شیمیایی اختالط با سیمان پرتلند یا آهک شکفته ساخته می
واد پوزوالنی یا طبیعی هستند مانند پوکه سنگها و کف سنگهاي آتشفشانی و بخصوص سولفاتها پایدار هستند. م

اي از این مالتها از مخلوط کردن گرد آجر خاك دیاتومه، یا مصنوعی مانند سرباره کوره آهنگدازي و گرد آجر، نمونه
ان به اسم شده است که در ایران به نام سرخی و در هندوستو آهک در کشورهاي شرقی، ساخته و مصرف می

سورکی و در مصر به نام حمرا نامگذاري شده است. بعضی مواد پوزوالنی در درجه حرارتهاي عادي فعال نیستند، 
    شوند.ولی در اثر گرم کردن تا دمایی معین، فعال و براي ترکیب با آهک و سیمان آماده می

مقاومت چندان زیادي نیستند ولی براي  مالتهاي سیمان ـ پوزوالنی و آهک ـ پوزوالنی، دیرگیر بوده و داراي
     مصرف در نقاطی که احتمال حمله سولفاتها موجود باشد، مناسبند.
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    مالت سیمان بنایی

سیمان بنایی محصولی است که در کشورهاي صنعتی به مقدار زیاد تولید شده و در کارهاي بنایی که مقاومت زیاد 
اثري (از نظر شود. سیمان بنایی از اختالط سیمان پرتلند معمولی با جسم پرکننده بیمیمورد نظر نیست، مصرف 

 آید. حداقل درصدشیمیایی) مانند گرد سنگ آهک و مواد افزودنی حبابساز، مرطوب کننده و دافع آب به دست می
یاالت متحده و کانادا ) و در ا%40سیمان پرتلند در کشورهاي مختلف متفاوت است، در کشور سوئد این نسبت (

باشد. منظور اصلی از مصرف سیمان بنایی، دستیابی به خاصیت خمیري بهتر، کارآیی ) می%75) و در بریتانیا (50%(
تر شدگی مالت است. اختالط این نوع مالت در کارهاي بزرگ، بهتر و سادهنگهداري بیشتر و کاهش جمعو آب

اي از سیمان پرتلند، آهک مرده و مواد مضاف هستند. در مالت یختهشود. بعضی سیمانهاي بنایی آمانجام می
    توان به جاي آهک، سیمان بنایی افزود.سیمانی نیز می

   سیمانی اندود  مالت

می رود.اندود ماسه سیمان  باشد که براي اندود کردن دیوار بکارتی از ماسه و سیمان میمال اندودماسه سیمانی  
یا چهار قسمت ماسه) ساخته می شود.بجز در مواردي  (یک قسمت سیمان به سه 4:1یا  3:1معموالً با نسبتهاي 

باشد اندود در یک مرحله زده می شود. اما براي اندودهاي با سانتی متر می1.5که ضخامت اندود بیش از 
تا  5بین  ه بایدبیشتر اندودکاري در بیش از یک مرحله انجام می شود. در هنگام اندودکاري هر الی هايضخامت

  .روز مرطوب بماند 10
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 مانیس و سنگ خاك پودر

 کار به ییبایز ينما تا شده یکش بند ها آن نیدرز ب است الزم ها، پنجره کف سنگ ياجرا و نصب معموال براي
 مخلوط را قهیسل به توجه با یپودر رنگي ها مانیس ای دیسف مانیس و سنگ خاك پودر منظور نیا يبرا.دهد

 داخل در کار، سطحِ کردن ازمرطوب پس و آورده در ریخم صورت به را آن یدنیآشام افزودن آب با و کرده

   .کشند یم سنگ يبندها

 تیگرانول

 آمادهاز پسکه یتیگراني زهیسنگر و مانیس و ماسه از یمخلوط

 صاف را آن ماله از استفاده با و ختهیر کف يرو بر را آن مالت، کردن

  .کنند یم یقلیص و

 آرمالت

يها سرباره و سخت یمعدن يها یکان از که است یمحصول آرمالت
 نیب يها استاندارد طبق و کنترل شده و قیدق مراحل یط یصنعت
  .شود یم هیته یالملل

  

  

    قیري مالتهاي 

راي آسفالت را بسال قبل، در ساختمانهایی نظیر برج بابل به کار رفته است. امروزه مالت ماسه  5000مالت قیر از 
روها بندي بامها، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگها و پیادهروسازیها، پوشش محافظ قشر نمقشر رویه پیاده

   کنند.و مانند اینها مصرف می
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   سبک آماده مالتهاي

 : این مالت ها در کارخانه پیمانه و مخلوط و در دو نوع زیر عرضه می شود

 . پیش مخلوط شده و فقط به افزایش آب نیاز داردمالت خشک ، که از  -

  . مالت تر ، که براي مصرف آماده است -

مقاوم در برابر ر استفاده از این نوع مالتها( آماده سبک) : کار پذیري مناسب ، فاقد مواد آلی زیان آو يمزایا
 ،، اطمینان از کیفیت هاي سبکیخبندان، استفاده سریع و آسان در تمام مناطق ، ترکیب مناسب با بلوک

  سبکی و... ، آمده بدست  مالت همگنی

  مالت خشک جایگزین مالت هاي سنتی

واحد مسکونی در سال می  5/1امروزه صنعتی سازي یکی از الزامات دست یابی به ساخت سریع مسکن و تولید 
باشد. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن جهت رواج صنعتی سازي و ساخت مسکن به وسیله فن آوري هاي 

لح و فن آوري هاي نوین صنعتی ، تحقیقات گسترده اي را به انجام رسانده است و با معرفی و بومی سازي مصا
  سعی در رواج صنعتی سازي در ساخت و ساز هاي متداول دارد. 

مالت خشک از ماسه و سیمان یا آهک و مواد پزوالنی که با استفاده از یک سري مواد پلیمري پودري خاص ، 
خواص آن ها بهبود یافته تشکیل شده است و این عملیات باعث افزایش سرعت اجرا و ارتقاي کیفیت این مالت 

  ها نسبت به مالت هاي سنتی شده است. 

 تحت سنتی که در محل کارگاه ها تولید می شوند در کارخانه تولید شده و  ي خشک بر خالف مالت هايها مالت
مراحل کنترل کیفی به عمل می آیند. مالت هاي خشک بر اساس محل کاربرد و نوع مصالحی که با آنها استفاده می 

اه ها منتقل ارگشوند به نسبت هاي متفاوت و براي شرایط اقلیمی مختلف تولید می شوندو به مقدار مورد نیاز به ک
حتی در برخی کارگاه ها این مواد با سیلوها به  شده و تنها در آنجا الزم است براي استفاده به آنها آب اضافه شود.

حتی عمل اختالط و اضافه کردن آب هم  محل کارگاه منتقل می شوند که خود این سیلو ها داراي مخلوط کن هستند 
کارگر یا عامل اجرایی هم ندارد.مالت خشک یک نوع مصالح کامال مدرنیزه  تحت کنترل انجام می شود که نیازي به

   .ی در آن به حداقل رسانده شده استو سیستماتیک می باشد که احتمال خطاي انسان
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  بتن

 به دیگر افزودنى و مضاف مواد بعضى و شن ماسه، سیمان، آب، از شده وحساب معین مقدار ترکیب از بتن
 و فعل وارد هم با آب و سیمان شد، افزوده سیمان و سنگى مصالح مخلوط به آب که این از پس .آید مى دست

 انفعاالت و فعل این اثر در .شوند مى زا حرارت شیمیایى انفعاالت
 مختلف مصالح که آید مى وجود به اى چسبنده و مانند ژله ى ماده
 مى در سختى جسم صورت به داده پیوند هم به را مخلوط داخل
  .شود انجام ساز بتن دستگاه وسیله به باید بتن اختالط عمل .آید

  

  

  

 

  بتناختالط 

ردد.اما در ه گتعیین نسبت هاي اختالط در بتن باید از روش هاي تعیین شده در آیین نامه هاي معتبر استفادبراي 
سترسی به آزمایشگاه ها و کارگاه هاي تولید بتن آمده می توان از نسبت هاي کارهاي کوچک و یا در صورت عدم د

  ارائه شده زیر استفاده نمود.

 

 

  بتن دهنده تشکیل مصالح

 و )ماسه(دانه ریز سنگی مصالح )وشن(دانه درشت سنگی مصالح سیمان، :از اند عبارت بتن در مصرفی مصالح
  .شوند استفاده بتن در توانند می نیز افزودنی مواد یعنی بتن، خواص کننده اصالح مواد مصالح، این بر عالوه .آب

 می محسوب شن متر، میلی5 از تر بزرگ و ماسه را متر میلی 5از ریزتر هاي دانه کارگاه، در تقریب کمی با

 .شود
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 بتن در مصرفى سنگى مصالح

 سنگى مصالح.شود می تقسیم ماسه یا ریز هاي دانه و شن یا درشت هاي دانه دسته دو به سنگی هاي دانه
 30 و شن، ها، دانه کل از درصد70 تا 60.کند می اشغال را بتن حجم %70 حدود مجموع در در )ماسه و شن(

 .دهد می تشکیل ماسه را ها دانه درصد 40 الی

 پوشش شده، جذب شیمیایى مواد از عارى و سخت تمیز، باید بتن در مصرفى درشت و ریز سنگى مصالح *

 *گذارد مى اثر سیمان خمیر با ها آن چسبندگى بر که باشد دیگرى ریز مواد و گچى رسى، هاى

 : بتن در ماسه

  .گویند مى ماسه را متر میلى 5 از ریزتر سنگى هاى دانه

 زیر جدول در شده درج مشخصات با دسته سه به دانه قطر اساس بر را ها ماسه

 .کنندمی   تقسیم

  *باشد مى درصد 3 حداکثر ماسه هاى دانه براى مجاز الى و گل میزان *

 

  

 

1   

  

  1 شماره جدول - ماسه بندى دسته

 بتن در شن

  .گویند مى شن را متر میلى 60 از تر کوچک و متر میلى 5 از تر بزرگ سنگى هاى دانه
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 :شن بندى طبقه

 و شوند مى خرد شده، جدا ها کوه از ها سیالب حرکت و جوى عوامل اثر بر بزرگ هاى سنگ :طبیعى شن )الف
 گفته طبیعى شن متر میلى 60 تا 5 قطر با شده نشین ته هاى سنگ به شوند؛ مى نشین ته ها رودخانه بستر در
 با ها، رودخانه بستر در شدن نشین ته هنگام در معموالً و بوده مدور هاى گوشه داراى طبیعى شن .شود مى

  .است مخلوط ) شن از تر درشت سنگ( سنگ قلوه و ماسه

  

  

  

 به کارخانه در مناسب هاى اندازه با هایى سنگ :شکسته شن )ب

 به محصول به .شود مى بندى دانه متوالى، هاى الک توسط و خردشده شکن، سنگ هاى دستگاه ى وسیله

 گویند. مى شکسته شن دست آمده،

 هاي دانه با مقایسه در گرد هاي دانه .شود می استفاده دار گوشه و نامنظم گرد، هاي دانه از سازي بتن در اصوالً
 گوشه هاي دانه با که بتنی بتن، نهائی مقاومت نظر از .دارد را سیمان مصرف ترین کم بتن در دار، گوشه و نامنظم

 ها، آن بین بهتر اصطکاك برقراري و یکدیگر با ها دانه با بهتر شدن درگیر امکان دلیل به شود می ساخته دار

  .بود خواهد تر مقاوم

  

  بتن در سیمان

 واکنش( آب با شیمیایی واکنش انجام با که شود می اطالق اي ماده به اصطالحاً سیمان
 را بتن سخت جسم تولید و یکدیگر به سنگی مصالح چسباندن نقش )هیدراتاسیون

 .است شده تشکیل آهک و رس خاك از سیمان اولیه مواد عمده .کند ایفامی

  3 جدول -1

 سیمان دهنده تشکیل مواد
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 : سیمان انواع

 .ویژه هاي سیمان و گانه پنج پرتلند هاي سیمان :از اند عبارت بتن در مصرفی هاي سیمان

 پرتلند سیمان )الف

 کلسیم سولفات یا گچ سنگ مناسبی مقدار همراه به کلینکر، کردن آسیاب از که است سیمانى پرتلند، سیمان
 :شود مى تقسیم زیر نوع پنج به پرتلند سیمان ایران، استانداردهاى مطابق .آید می دست به خام متبلور

 .رود می کار به ساختمان عمومی مصارف براي که است معمولی سیمان یک: معمولى پرتلند سیمان -1 نوع

 نسبت که است متوسط خصوصیات با سیمان شده؛ اصالح پرتلند سیمان: متوسط زایی حرارت با سیمان -2 وعن

 خواهد وجود سولفات از ضعیفی حمله احتمال که هایی محیط درا مصرف براي و کرده آزاد کمتري حرارت1 نوع به

 .است مناسب داشت،

 کردن آزاد جهت به سردا هواي در بتن ساخت براي سیمان این زودگیر؛ سیمان: زیاد تاب با سیمان -3 نوع

 .است مناسب مراقبت دوره کردن کم و تر بیش گرماي

 و تر کم حرارت تولید دلیل به گرم هواي در معموالً سیمان این کندگیر؛ سیمان: کم زایی حرارت با سیمان -4 نوع
 .شود می استفاده بتن، از مراقبت امر در تسهیل

 ها سولفات حمله مقابل در مقاوم یا و سولفات ضد سیمان یک سیمان نوع این: سولفات ضد سیمان -5 نوع

 حرارت اول، نوع سیمان سبت بهون داشته ي دیرگیر خصوصیات تاحدودي سیمان ین همچنینا .یشودم محسوب

 .کندمی  تولید کمتري

 ویژه هاي سیمان )ب

 شرح به ها آن ترین متداول که کنند مى عرضه بازار به و سازند مى مختلف هاى رنگ و انواع در را سیمان امروزه

 : است زیر

 خام مواد از را آن یا باشد، نداشته آهن اکسید معمولى، پرتلند سیمان خام مواد اگر :سفید پرتلند سیمان-
 با سفید سیمان کلینکر کردن آسیاب از سفید پرتلند سیمان ترتیب بدین .شود مى سفید سیمان رنگ جداکنند،

 .آید مى دست به گچ سنگ مناسبی مقدار

 پرتلند سیمان به شیمیائی اثر بی معدنی رنگی مواد درصد 10 تا 5 افزودن از سیمان نوع این :رنگى هاى سیمان-

 قرمز، رنگی پرتلند ين هاسیما ساخت براي معمولی پرتلند سیمان از .آید می دست به سفید سیمان یا معمولی

 .شودیم استفاده سیاه و اي قهوه
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 آمیخته پرتلند سیمان )ج

 از همگنی و یکنواخت کامل، مخلوط که است آبی اي چسباننده پوزوالنی، پرتلند سیمان :یپوزوالن پرتلند مانیس-

  .باشد می شده آسیاب گچ سنگ و پوزوالن پرتلند، سیمان

 

 درصد 95 تا 15 کردن آسیاب از سیمان این :اي سرباره یا يا روباره پرتلند مانیس-
 مناسبی مقدار و پرتلند سیمان کلینکر کریستالی، غیر و فعال آهنگدازي کوره ي سرباره

 و دارداها سولفات برابر در بیشتري پایداري سیمان نوع این .آید می دست به گچ سنگ
 برابرادر سیمان این .دارد بیشتري دوام و تر کم پذیري نفوذ آن، با شده ساخته بتن

 .است تر کم آن آبگیري گرماي و دیرگیرتر معمولی، پرتلند سیمان

 بنایی پرتلند سیمان )د

 .رودی م اره کب آن مانند و مالت در فقط و باشد نمی مجاز آرمه بتن و بتن در سیمان این از استفاده

 )مضاف( افزودنی مواد

 بتن به مضافامواد .شوند یم عرضه پودر ای و محلول صورت به که هستند یخاص ییایمیش مواد مضاف، مواد

 .دهد ریی تغ را شده سخت ای تازه بتن يها یژگیو از یبعض تا شود یم افزوده

 :از اند عبارت مواد این از برخی .است سیمان وزن درصد 5 مواد این مصرف میزان حداکثر

  کننده ریکندگ افزودنی مواد -

 کننده تندگیر افزودنی مواد-

 هواساز حباب افزودنی مواد -

 آب نگهدارنده افزودنی مواد -

 آب جذب کاهنده افزودنی مواد -
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 آب

 :رود کارمی به بتن در صورت سه به آب

 ها سنگدانه شستشوي براي مصرفی آب -1

 بتن دهنده تشکیل اجزاء از یکی عنوان به آب -2

 بتن آوردن عمل براي مصرفی آب -3

 نمى هیدراته سیمان آب، وجود بدون .کند مى ایفا بتن در را مهمى نقش و محسوب بتن اصلى اجزاء از یکى آب

 شود، مى بتن انسجام سبب که اى چسبنده وخمیر )شود نمى انجام سیمان با الزم شیمیایى هاى واکنش( شود

 می مصرف بتن در که آبی از قسمتی .شود نمى انجام بتن مصالح شدن سخت و یکپارچگى لذا نگردیده، تولید

 اما .شود می گرفته کار به شیمیایی هاي واکنش در و شده سیمان ذرات جذب )،سیمان وزن درصد 25 حدود( شود
 با کردن کار که است سفت اي اندازه به بتنی چنین زیرا نیست؛ پذیر امکان آب نسبت این با بتن ساخت عمل، در

 بتن با بتوان سهولت به که داد افزایش آنجایی تا را سیمان به آب نسبت باید جهت همین به .باشد نمی میسر آن

 چه هر هم باز محدوده همین در اما .دهند می افزایش سیمان وزن درصد60 الی 40 تا را نسبت این لذا .کرد کار

 کرده اشغال جا کند، نمی شرکت شیمیایی واکنش در که آب مازاد زیرا .بود خواهد بهتر تربگیرند، کم را نسبت این

 مفید حجم از حال هر در یعنی کند، می ایجاد خالی فضاي و شده تبخیر یا و شود می محبوس بتن در نهایت در و
 .کاهد می بتن

 به قادر که ماده نوع هر از زیادى مقدار حاوى آب مصرف از و باشد صاف و تمیز باید بتن ساخت در مصرفى آب

 مى خوددارى آلى، ومواد قندى مواد قلیاها،امالح، اسیدها، ها، روغن :قبیل از است، میلگرد یا بتن به زدن صدمه

   .گردد
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  هامالت  نسبت اختالط

  .کیلوگرم کاه الزم است 50تا  45براي ساختن هر مترمکعب کاهگل، حدود  کاهگل : و گل مالت

پیمانه خاکستر الک شده، یک پیمانه خاك رس، یک  7پیمانه گرد آهک شفکته،  10مالت ساروج از اختالط : مالت ساروج
  آید.کیلوگرم لوئی (براي هر مترمکعب مالت)، آب به قدر کافی و ورز دادن آنها به دست می 50تا  30پیمانه ماسه بادي، 

 به خشک حالت در را خاك و معموال گچ .دارد یبستگ خاك نوع و گچ ییرایگ قدرت به اختالط نسبت خاك: و گچ مالت
  و سپس به آن آب می افزایند.  کنند یم مخلوط 1به  1 حدود نسبت

  و ماسه: مانند مالت گچ و خاك. گچ مالت

قسمت گچ، آن را  1قسمت وزنی گرد آهک شکفته به  2یا ،پیمانه گچ  1پیمانه خمیر آهک به  3افزودن : آهک و گچ مالت
 سازد.کندگیر کرده و براي قشر رویی مناسب می

در برخی کارها مانند قالب  5به1و یا  )ماسه قسمت سه + سیمان قسمت یک( 3 به 1 حجمى نسبت با  :سیمان و ماسه مالت
  ماسه) قسمت سیمان+پنج قسمت بندي با آجر(یک

یا چهار قسمت ماسه)  (یک قسمت سیمان به سه 4:1یا  3:1با نسبتهاي سیمان تی از ماسه و :مال اندودماسه سیمانیمالت 
  د.ساخته می شو

 سیمان). پیمانه یک و ماسه پیمانه سه ( 1 به 3 نسبت حجمى با سیمان و ریز ماسه :سیمان و ماسه دوغاب

 )ماسه قسمت شش آهک، قسمت یک سیمان، قسمت یک( 6 به 1 به 1 حجمى نسبت با  :باتارد مالت

 آهک پودر و ماسه کردن مخلوط از) و یا ماسه قسمت پنج و آهک قسمت دو( 5 به 2 حجمى نسبت با  :آهک و ماسه مالت
  .دیآ یم دست به آبو  1به  3 نسبت به

 دست به در مترمکعب، کیلوگرم 350 تا 300 عیار با سیمان و نرم ماسه کردن مخلوط :از اى لیسه سیمان و ماسه مالت
  .آید مى

  )مانیس مانهیپ 1 و سنگ پیمانه خاك2( 1به  2نسبت به ی:رنگ يها مانیس ای دیسف مانیس و سنگ خاك پودر

ماسه ریز دانه)، این نوع مالت بیشتر بصورت کارخانه  قسمت سه + سیمان قسمت (یک 3 به 1 حجمى نسبت بامالت گروت: 
  میشود.کیلویی عرضه 25اي تولید و در بسته بندي 

 یم دست به آب و یشن خاك مکعب متر کی در )آهک پودر( شکفته آهک لوگرمیک 150 کردن مخلوط از آهک: گل مالت
  .دیآ

 .شود یم استفاده ینیآجرچ در و دیآ یم دست به آب با نیمع نسبت به نرم ماسه و خاك مخلوط از مالت نیا: گل مالت
  .ودش یم استفاده ییروستا يها ساختمان در مالت نیا از معموال
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 منابع

  تألیف سیاوش کباري کتاب اجزاي ساختمان و ساختمان کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی و-

  کتب نشر سازمان فنی و حرفه اي-

 کتب نشر سازمان آموزش و پرورش(هنرستان ها و کاردانش ها)-

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


