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 گچ
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 تاریخچه و مقدمه ای بر استفاده از گچ

گردید می استفاده مختلف های ابنیه در گچ از االیام قدیم از. 

 

گردد می باز پیش سال 5000 به گچ از بشر استفاده قدمت. 

 

ساخت صنعت انتهای تا ابتدا از که است مصالحی جمله از گچ 
 .گردد می مصرف ساختمان
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 منابع تهیه گچ
گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید. 

سنگ گچ پنجمین  منبع از فراوان ترین منابع طبیعی است. 

معادن سنگ گچ تقریباً در تمام ایران وجود دارد. 
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 فرمول شیمیایی سنگ گچ

OHCaSO
24

2,

فرمول شیمیایی سنگ گچ به صورت زیر بوده و با توجه به میل ترکیبی زیادی 
.که دارد در طبیعت به صورت خالص یافت نمی شود  

(ژیپس)سولفات کلسیم آبدار   
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 آماده سازی سنگ گچ برای خوراک کوره

استخراج از معدن با کمک روشهای گوناگون. 

 

خرد کردن سنگ که در دو مرحله انجام می گیرد: 
 .سانتیمتری تبدیل می گردد 40با کمک سنگ شکن به کلوخه های  :اول

 .با کمک سنگ شکن های فکی به به ابعاد چند میلی متری تبدیل می شود :دوم

 

الک کردن و بازگرداندن قطعات درشت به بخش سنگ شکن. 

 

 (.به اندازه خوراک حداقل یک هفته)ذخیره سازی در سیلوها 
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 نمایی از تاسیسات سنگ شکن

 قیف ورودی سنگ شکن در کارخانجات گچ پزی

 نمایی از دستگاه سنگ شکن فکی

 نمایی از دستگاه سنگ شکن چکشی
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 گچ پزی

گچ پزی یعنی حرارت دادن به سنگ گچ برای تبخیر یک و نیم ملکول از آب 
 تبلور آن

 

 

OHCaSO
24

5.0,OHCaSO
24

2,

درجه 170با کمک حرارت   

 پودر گچ مصرفی سنگ گچ موجود در طبیعت
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 تولید گچ ساختمانی از سنگ گچ

درجه سانتیگراد حرارت دهیم یک و نیم ملکول از  170اگر به سنگ گچ 
 .آب خود را از دست داده و به گچ ساختمانی تبدیل می شود
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 مصارف گچ
 (عمده ترین مصرف)صنعت ساختمان سازی 
مجسمه سازی 
قالب سازی 
کارهای طبی 
صنایع سیمان 
صنایع دارویی 
صنایع شیشه گری و چینی سازی 
صنعت کاغذ سازی 
 پتروشیمی 
ا مورد دیگرهچرم سازی و ده... 
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 خواص گچ
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 خواص گچ

زودگیر بودن 

ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن 

اکوستیک بودن گچ 

مقاومت در برابر حریق 

قیمت ارزان 

رنگ سفید خوش آیند 
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 زود گیر بودن گچ

 دقیقه سفت می شود 10مالت تولیدی با گچ در مدت زمان 

 

 

 به همین دلیل کاربردهای فراوانی برای آن ایجاد شده است
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 خاصیت ازدیاد حجم گچ

   گچ تنها مالتی است که در موقع سخت شدن در حدود یک درصد بهه حجمهش
 .اضافه می شود

 
     به دلیل ازدیاد حجم گچ پس از مصرف کلیه خلل و فهرج را پهر نمهوده و ایجهاد

 .ترک و شگاف نمی نماید
 
   به دلیل عدم ایجاد خلل و فرج مکانی برای زندگی حشرات ایجاد نمی کنهد کهه

 .این امر منجر به بهداشتی بودن کاربرد گچ می گردد



16 16 

 مقاومت گچ در برابر آتش سوزی

با توجه به اینکه گچ پس از سفت شدن مجدداً به سنگ گچ با دو ملکول  
آب تبلور تبدیل می گردد می تواند به مدت دو ساعت و تا زمان تبخیر 

 .کامل آب خود در برابر سرایت آتش به سایر اماکن مقاومت کند
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 خاصیت اکوستیک گچ

درصد ارتعاشات را به خود جذب کرده و مانع  75الی  60گچ می تواند 
 .پژواک صدا گردد

 

 

این میزان جذب برای اطاقها، کالسهای درس و حتی سالن های کوچک 
کافی است لیکن در سالنهای بزرگ موسیقی باید از مواد مناسب تری 

 .استفاده گردد
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 ارزانی گچ

گچ به علت ارزانی و سهل الحصول بودن در همه جا به مقدار کافی وجود 
 .دارد و به همین دلیل کاربرد فراوانی یافته
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 خاصیت االستیسیته گچ

 مالت گچ به دلیل خاصیت شکل پذیری زیاد دست مایه اصلی هنرمندان شده است
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 رنگ گچ

گچ پس از خشک شدن رنگ سفید ایجاد می کند که این امر جلوه خوبی 
به ساختمانها می دهد و در نتیجه یکی از بهترین اندودهای ساختمانی 

 .را تولید می نماید
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 خاصیت رنگ پذیری گچ

 اندود رنگ پس از خشک شدن تقریباً هر نوع رنگی را به خود می پذیرد
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 سخت شدن گچ

پودر گچ دارای نیم ملکول آب می باشد و درصورتی که در مجاورت آب 
قرار گیرد یک و نیم ملکول آب را جذب کرده و مجدداً به سنگ کچ 

 .تبدیل می گردد

 

البته سختی آن به اندازه سنگ گچ اولیه نیست ولی به خوبی می تواند در 
 .برابر نیروهای وارده مقاومت کند
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 مقاومت گچ در برابر آب

گچ در برابر رطوبت مقاومتی ندارد و از گچ در مکانهایی که با آب در 
 .تماس است نباید استفاده کرد
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 مقاوم نمودن گچ در برابر آب

خمیر می زاج را کامالً پودر کرده و آنرا با ( سولفات کلسیم)گچ بدون آب 
پس از آسیاب . درجه حرارت می دهیم 500سپس آن را تا . نمایید

 .مجدد گچ مقاوم به آب تولید می گردد
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 تولید مالت گچ

درصد  20از لحاظ تئوری هر کیلوگرم گچ با دو دهم لیتر آب یعنی تقریباً 
 .وزنی آن مخلوط می شود

 

درصهد آب بهرای    80الی  70به دلیل سهولت در کار با مالت در عمل از 
 .تولید مالت استفاده می شود
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 زمان سفت شدن مالت گچ

دقیقه شروع به سفت  25الی  8گچ مرغوب ساختمانی آن است که مابین 
دقیقه  60الی  20شدن نماید و پایان سفت شدن آن نیز باید مابین 

 .باشد
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 تغییر خواص گچ با افزودن موادی به آن

      افزایش نیم درصد وزنی نمک طعام به گهچ منجهر بهه کهاهش زمهان
 .دقیقه می شود 5گیرش گچ به 

افزودن زاج سفید گچ را کند گیر تر می نماید. 
افزودن سریش نیز گچ را دیر گیر تر می نماید. 
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 زمان مصرف گچ از لحاظ دما

واکنش مخلوط شدن آب و گچ گرماده می باشد و در این هنگام دمای 
 .درجه گرم تر از محیط اطراف خواهد بود 20تا  15مخلوط آب و گچ 

 

 

 به همین دلیل می توان از این مالت در دمای زیر صفر نیز استفاده نمود



29 

 گچ کشته

پس از الک کردن گچ و مخلوط نمودن آن با آب به کمک همزدن شدید 
مالت مانع ایجاد کریستالهای الزم جهت سخت شدن مالت می 

 .شویم

 

 

 .این گچ تا زمان خشک شدن سفت نمی گردد



30 

 اندازه دانه های گچ

 

 .نود و نه و نیم درصد ذرات گچ باید ریزتر از دو دهم میلیمتر باشد 



31 

 علل ترک خوردن گچ کاری

رخ نیز کافی انبساط نرود کار به اولیه مالت تولید برای کافی گچ اگر 
 .داد نخواهد

باشد سانتیمتر 8 الی 7 از بیش شده گرفته کار به گچ الیه کلفتی اگر 
 .گردد می ایجاد ترک سطح شده خشک زودتر دلیل به

بزند یخ مالت آب و نماییم کاری گچ به اقدام صفر زیر دمای در اگر 
 .شود می ایجاد خوردگی ترک و نشده انجام شدن سخت های واکنش

45 زاویه با ترکها این .هستند ساختمان نشست از ناشی ترکها بعضی 
 .گردند می ایجاد درجه



32 

 دلیل استفاده از مخلوط گچ و خاک رس

قیمت خاک رس ارزان تر از گچ است. 

مالت خاک و گچ دیر گیر تر بوده و کار با آن آسان تر است. 

مالت گچ و خاک خاصیت االستیسیته بیشتری دارند. 



33 

 دوغ آب گچ

برای پر کردن خلل و فرج باقی مانده در سازه های گچی از مخلوط رقیق 
 .گچ و آب استفاده می شود



34 34 

 واکنش متقابل گچ و فلزات

تماس کچ با آهن، روی، سرب و غیرره می تواند منجر به تولید سولفات 
 .فلزات مذکور گردد

 

جهت جلوگیری از این امر که منجر به تضعیف فلز می گردد از پوشش 
 .ضد رنگ استفاده می شود



35 

 مقاوم نمودن اندود گچ معمولی در برابر آب

یک الیه رنگ روغنی می تواند منجر به محافظت نسبی اندود گچ در 
 .برابر بخار آب در حمام و دستشویی گردد



36 36 

 مقاومت فشاری و کششی گچ

معموالً مصرف گچ در ساختمانها برای مقاصد باربری نبوده و فقط برای 
 .مقاصد خاص و بدون فشار باال مورد استفاده قرار می گیرند

 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت کششی آن  30مقاومت فشاری گچ 
 .کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد 5

 

 .این مقاومت فقط برای نازک کاری مناسب است



37 37 

 انبار کردن گچ

اگر گچ به صورت فله ای وارد کارگاه گردد باید بالفاصله مصرف شود .
چون همان طور که گفته شد گچ میل ترکیبی شدیدی با آب داشته و 

 .حتی رطوبت هوا هم با آن ترکیب می گردد

 

 اگر گچ به صورت پاکتی و در بسته بندی های استاندارد وارد کارگاه
 .گردد می توان از آن برای مدت یک سال نگهداری کرد
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 شرایط انبار داری گچ پاکتی

 سانتیمتر 10فاصله از زمین حداقل 

 سانتیمتر 20فاصله از دیوار حداقل 

 عدد 10حداکثر تعداد پاکتهای گچ چیده شده بر روی هم 
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 انبار داری صحیح گچ

 انبار داری غلط گچ
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 آهک
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 تاریخچه به کارگیری آهک توسط انسان
 .تاریخ استفاده از آهک به دوران کشف آتش توسط انسان بر می گردد

 .دیوار چین یکی از سازههای عظیمی است که در دوران باستان با کمک آهک ساخته شده است
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 به کار گیری آهک

آهک به دلیل میل ترکیبی زیاد و ایجاد پوسیدگی در فلزات امروزه 
 .مصرف محدودتری نسبت به گذشته دارد

 

 

با این حال هنوز برای افزایش مقاومت فشاری و کششی زیر سازی جاده 
 .ها و جلوگیری از رویش گیاهان استفاده می گردد



43 43 

 مصارف آهک

چینی سازی 

شیشه گری 

ذوب آهن 

صنایع غذایی 

تولید آجر و ماسه آهکی و... 
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 سنگ آهک

سنگ آهک در طبیعت به وفور یافت می شود. 
سنگ آهک اگر خالص باشد سفید رنگ است. 
سنگ آهک ناخالص با توجه به نوع ناخالصی به رنگهای مختلف دیده می شود. 
 

 :فرمول شیمیایی سنگ آهک خالص به صورت زیر است

3
CaCO
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 سنگ آهک پرمایه و کم مایه

درصد از   90اگر سنگ آهک دارای 
وزنش دارای کربنات کلسیم باشد به  

 .آن سنگ پرمایه می گویند

 

  75دارای کم تر از اگر سنگ آهک 
از وزنش دارای کربنات  درصد 

کم مایه  کلسیم باشد به آن سنگ 
 .می گویند
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 آهک پزی

آهک پزی یعنی خارج نمودن دی اکسیدکربن از آن با کمک حرارت دادن سنگ معدن پرمایه  
 .درجه سانتیگراد 1400درجه سانتیگراد و کم مایه آهک تا  1000آهک تا دمای 

 

دمای مورد نیاز برای فرایند پخت آهک به فشار هوا بستگی دارد و با کاهش فشار مقدار دمای  
 .مورد نیاز نیز کم می شود


3

CaCO
2

COCaO حرارت 
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 تولید پوشش دیرگداز از آهک

درجه سانتیگراد گرما دهیم  2600در صورتی که سنگ آهک را تا دمای 
ذوب شده و می توان از آن به عنوان پوشش دیرگداز سایر کوره ها 

 .استفاده نمود



48 48 

 انواع کوره های آهک پزی

کوره های چاهی 

 

کوره های ایستاده 

 

کوره های گردنده خفته 



49 49 

 کوره های چاهی

 متر هستند 3الی  2این کوره ها حفره هایی در دل کوه به عمق. 

    به دلیل حرکت دودکش وار هوا از این نوع کوره ها  سرایت آتهش در تمهام سهطح آن
 .یکسان است اما دما در تمام آن یکسان نیست

 ساعت می باشد 48مدت زمان پخت در این نوع کوره ها حدود. 

به دلیل عدم یکسان بودن دما آهک نیز بطور یکدست پخته نمی شود. 

مصرف سوخت در اینگونه کوره ها به شدت زیاد است و آلودگی هوا را نیز در پی دارد. 
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 کوره های ایستاده

این نوع کوره ها دارای کار پیوسته بوده و بیشتر و 
تن آهک در روز   300الی  75دارای ظرفیت تولید 

 .می باشند

 

در این نوع کوره ها از هوای گرم تولیدی در کوره  
 .برای پیش گرم کردن مواد اولیه استفاده می شود

 

سوخت مصرفی این کوره ها گاز، گازوئیل یا نفت می 
 .باشد
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 کوره های آهک پزی گردنده خفته

 در شکل زیر نمایی از آن نمایش داده شده است



52 

نمایی از یک کوره  
اهک پزی گرده  

 خفته



53 53 

 راندمان تولید آهک از سنگ آهک

کیلوگرم  100با توجه به خروج دی اکسید کربن موجود در سنگ از هر 
کیلوگرم آن به  44کیلوگرم آهک تولید می شود و  56سنگ آهک 

 .صورت گاز خارج می شود



54 54 

 نحوه مصرف آهک

به منظور مصرف آهک باید آن را برای هیدراته شدن به خوبی با آب مخلوط  
 :نمود تا واکنش حرارت زای زیر ایجاد گردد

 

 

 

در زمان هیدراته شدن آهک ممکن است حجم آن به سه و نیم برابر قبل هم  
 .برسد و دمای آن نیز به شدت افزایش می یابد


22

)(OHCaOHCaO  حرارت



55 55 

 سخت شدن آهک

 مالت آهک برای سخت شدن نیازمند هوا می باشد لذا به آن مالت هوایی نیز
 .می گویند

 ًهیدرات کلسیم در مجاورت هوا و آب دی اکسیدکربن را از هوا گرفته و مجددا
 .به کربنات کلسیم تبدیل می شود

طبق معادله زیر سخت شدن آهک نیازمند محیطی نمناک است. 

 

3222
COHOHCO 

OHCaCOOHCaCOH
23232

2)( 



56 

 انواع روشهای هیدراته نمودن آهک

تنگ گذاشتن آهک 

روش خشک 

روش تَر 

شیر آهک 

هیدراته کردن آهک تحت فشار 



57 57 

 آهک آبی

اگر آهک به همراه خاک رس یا سیلیس در کوره حرارت داده شود تبدیل 
به آهک آبی می گردد که در زیر آب نیز قابل کاربرد و سفت شدن 

 .است

 

 .از این آهک برای سازه های زیر آبی استفاده می شود



58 

 شفته آهکی

کیلوگرم آهک شکفته در یک متر مکعب از مخلوط   250الی  200مخلوط 
 .خاک را شفته آهکی گویند

 

 

این مخلوط پس از یک ماه از مصرف خود در ساختمان قابل بار گزاری 
 .می باشد
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 خواص شفته آهک

مالتی بسیار ارزان قیمت است. 
تهیه آهک به راحتی در هرجا امکان پذیر است. 
شفته آهک به راحتی پس از گذشت چند روز قابل بارگزاری است. 
شفته آهک نسبت به بتن دیرگیرتر است. 
آب در آن کم نفوذ کرده و از خطر یخبندان قبل از سفت شدن بدور است. 
هیچ نوع گیاهی در آن نمی روید. 
پس از چند سال به شدت سخت می گردد. 
آهک با فلزات واکنش داده منجر به پوسیدگی  آنها می گردد. 
آهک الیه های قیر گونی را می پوساند. 
اگر رطوبت اولیه زیاد باشد مالت شفته هیچ گاه سخت نمی گردد. 
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 ساروج

(  1)، خاک رس(10)ساروج مالتی قدیمی است و مخلوطی از آهک شکفته
 .و لویی می باشد (1)و ماسه بادی( 7)و خاکستر

 

 

 .از ساروج قبل از تولید سیمان در ایران استفاده می شد
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 سیمان
 portland cement 
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 مواد مورد نیاز برای تهیه سیمان

 نوع ماده درصد مورد نیاز در مواد اولیه

درصد 70الی  60  آهک زنده 

درصد 20  ( سیلیس)خاک رس  

درصد 6  اکسید آلومینیوم 

درصد 4  اکسید آهن 

درصد 3  اکسید منیزیم 

درصد 4  اکسیدهای پتاسیم و سدیم 

درصد 2  مواد دیگر 
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 معادن

 .کارخانجات سیمان در نزدیکی معادن سنگ آهک و خاک رس بنا می شوند
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 معادن مارل

برای تولید سیمان نیاز است خاک رس و سنگ آهک به نسبت تقریبی 
 .درصد رس با هم مخلوط گردد 25درصد آهک و  75

 

در برخی موارد معادنی وجود دارد که نسبت خاک رس و سنگ آهک آن 
 .این معادن را معادن مارل می نامند. دقیقاً مطابق نیاز است
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 انواع روش های تولید سیمان
 )*(تولید سیمان به روش تر  -1

 تولید سیمان به روش خشک -2
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 روند تهیه سیمان
 :در تمام طول مراحل تهیه سیمان دو عمل بطور مداوم در نظر گرفته می شود

 

مخلوط کردن مواد با یکدیگر و تولید مخلوطی همگن 

نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه 
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 مرحله سنگ شکن

تا تبدیل به . مواد اولیه از معادن به بخش سنگ شکن ارسال می گردد
سانتیمتر گردد و برای آسیاب کردن آماده   10ذراتی با قطر تقریبی 

 .شود

 

با توجه این امر که ساعات کاری سنگ شکنها فقط صبح است در حالی 
ساعته است مخازنی برای ذخیره مواد خام باید در  24که تولید سیمان 

 .نظر گرفته شود

 

 



 تولید سیمان پرتلند به روش تر
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 تولید کلینکر

کلینکههر بهها کمههک فعههل و انفعههاالت  
درجهههه  1500شهههیمیایی در حهههرارت 
 . سانتیگراد ایجاد می گردد

مواد اولیه آسیاب شده تها سهرحد ذوب   
شدن حرارت داده می شوند تها نهایتهاً   
دانه ها بهه یکهدیگر چسهبیده و تولیهد     
دانه هایی با رنگ قهوهای روشهن بهه   

 .نام کلینکر کنند

مدت زمهان پخهت بسهته بهه شهرایط      
ساعت بهه طهول    5الی  3مختلف بین 

 می انجامد
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 آسیاب کردن کلینکر

درصد سنگ گچ به   2کلینکر پس از خروج از کوره سرد شده و پس از افزودن 
 .کمک آسیابهای ساچمه ای خرد می گردد

 

 .پس از آسیاب شدن سیمان پرتلند آماده بارگیری و بسته بندی می باشد



 انواع سیمان پرتلند
رایج ترین نوع سهیمان کهه مقهاومتی بهه مواجهه بها        (:1تیپ )معمولی سیمان پرتلند -1

 (در کارهای معمولی و ساخت قطعات پیش ساخته بتنی کاربرد دارد.)سولفات ندارد
 

این نوع سیمان ها بهرای کارههایی کهه     (:2تیپ )اصالح شده-سیمان پرتلند ممتاز -2
مقاومت متوسط در برابر سولفات ها مدنظر باشد و همچنین در مکان هایی که مقاومت همزمان 

 .در برابر سولفات و کلر مدنظر باشد؛ کاربرد دارد
 

این نوع سیمان به سیمان زود  (:3تیپ )زود سخت شونده-سیمان پرتلند زودگیر -3
 (برای بتن ریزی در مناطق سردسیر و کارهایی که قالب آنها باید به سرعت باز شود کاربرد دارد.)گیر نیز معروف است

 
کمترین حرارت هیدراسیون را در موقع  (:4تیپ )با حرارت زایی کم-سیمان دیرگیر -4

 ...(بتن ریزی حجیم مانند سدها و .)سخت شدن تولید می کند
 

ایهن نهوع    (:5تیاپ  )سیمان پرتلند ضد سولفات و مقاوم در برابر سولفات هاا  -5
 (ساخت اسکله و بنادر.)سیمان ضد سولفات بوده و در برابر حمله شدید سولفات مقاوم است



  پرتلندی سیمان .است آن گیری زود و زیاد حرارت ایجاد سیمان نوع این خواص از
 گرفتن سریع باعث آلومینیم اکسید وجود و است زیاد آن آلومینیم اکسید که است

 .شود می آن

   :کاربرد
بگیرد زود بتن است الزم که جاهایی در و آبند زیر در که هایی ریزی بتن در 

 .شود می استفاده

سردسیر مناطق در ریزی بتن برای 

دارد کاربرد شود باز سرعت به باید آنها قالب که کارهایی. 

 

 

    سیمان زود گیر 



زیاد  آهن اکسید عکس سیمان زود گیر ، گیرایی آن دیر است و در این نوع سیمان بر  
،  باشدطوالنی می باشد و در محل هایی استفاده می شود که بخواهند زمان گیرش آن 

 .نظیر بتن ریزی در مکانهای گرم یا بتن با حجم زیاد

در محل هایی که  ) شودنوع سیمان در زمینهایی که خاصیت سولفات دارد استفاده می این 
 (.زمین گچ دارد

  سیمان دیرگیر

  سیمان ضد سولفاته



 انواع اختصاصی تر سیمان
 سیمانی است که مخلوط سیمان پرتلند و پودر سرباره  (: س-پ-س)سیمان پرتلند سرباره ای

درصد وزنی سیمان به دست می آید و یا از آسیاب کردن مخلوط کلینکر سیمان   25به میزان 
 .پرتلند، سرباره و سنگ گچ به دست می آید

 
 سیمانی است که با سایش جداگانه پوزوالن به میزان   (:پ-پ-س)سیمان پرتلند پوزوالنی

 .  درصد وزنی سیمان و آمیختن آن با سیمان پرتلند به دست می آید15حداکثر 
 
به دلیل تولید حبابهایی که به هم متصل نیستند دربرابر یخ زدگی مقاوم ): سیمان پرتلند هوازا

 (.است
 
 در تولید آن از مواد اولیه ای که ترکیبات رنگ زای آن  سیمانی است که  :سفیدپرتلند سیمان

کاربرد این نوع سیمان در نماسازی، بند کشی و کارهای  .در حد مجاز است استفاده می شود
 .تزئینی می باشد

 
 از ترکیب سیمان پرتلند با رنگداناه های معدنی به دست می آید: رنگیسیمان پرتلند. 



 سیمان سفید

نماسازی بیهرون بناهها و   ر سیمان پرتلند سفید مانند سیمان پرتلند ساخته می شود و د
رومالی جاهای نمناک مانند گرمابه هها و آبریهز هها و در آجهر و موزاییهک و کهاربری       

سیمان پرتلند را تیره رنگ آهن در کلسیم آلومینات . ساختمانی زینتی استفاده می شود
می کند، اگر مواد خام سیمان پرتلند آهن نداشهته باشهد ویها آههن آن را از مهواد خهام       
 .گرفتهههههه باشهههههند رنهههههگ سهههههیمان پرتلنهههههد سهههههفید مهههههی شهههههود    

 



 سیمان رنگی

  دانهرنگ رنگش %10 تا 5 سفید سیمان نگریکل با رنگی های سیمان ساختن برای
 معمولی پرتلند سیمان از . کنند می آسیاب رنگی های سنگ نرمه یا معدنی های
  تولید در سفید سیمان از و سیاه و ای قهوه سرخ، رنگ های سیمان ساخت برای

  از باید رنگی های سیمان ساخت در .شود می اشتفاده روشن رنگ های سیمان
  کاربرد .باشند پایدار نور تابش و جوی عوامل برابر در که شود استفاده هایی رمگدانه

 .باشد می تزئینی کارهای و کشی بند سازی، کف نماسازی، در سیمان نوع این

 

 .شود افزوده بتن به بتن تولید های کارگاه در ها رنگ نبایستی هرگز :نکته
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شود بندی بسته انعطاف قابل و مقاوم مناسب، های کیسه در باید پرتلند های سیمان.  
 .کند نفوذ آن داخل به نتواند خارجی مواد و رطوبت که ای گونه به
 
درج سیمان تولید تاریخ و (پنج تا یک) پرتلند سیمان نوع باید سیمان های کیسه روی بر 

 .شود قید نیز سیمان مقاومت باید یک نوع های سیمان در .شود
 
باشد می گرم کیلو 50 پرتلند سیمان کیسه هر اسمی وزن. 

 
 
  

 شرایط بسته بندی سیمان
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 شرایط انبار داری سیمان پاکتی

 سانتیمتر 10فاصله از زمین حداقل 

 سانتیمتر 20فاصله از دیوار حداقل 

حداکثر تعداد پاکتهای سیمان چیده شده بر روی : در مناطق خشک
 .متر تجاوز نکند1.8پاکت به شرط آنکه از ارتفاع  12هم 

 حداکثر تعداد پاکتهای سیمان چیده شده بر روی : شرجیدر مناطق
 .تجاوز نکندمتر 1.2به شرط آنکه از ارتفاع پاکت  8هم 

 ،روز پس از تولید و در مناطق  90مدت نگهداری در مناطق خشک
 .روز می باشد 45شرجی 
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 انبار داری صحیح سیمان
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شود می عرضه پاکتی و ای فله صورت دو به سیمان.   
شود نگهداری استاندارد سیلوهای در باید فله، های سیمان. 
داخل در سیمان تراز موقعیت تعیین برای ترازنما، به مجهز باید سیمان سیلوهای  

 .باشند سیمان زدن طاق صورت در زدن، میل برای پایین در ای دریچه نیز و سیلو
فشرده هوای کمک به سیلو داخل به کامیون مخزن از سیمان انتقال که آنجا از 

  80 از بیش نباید شود، می متورم تدریج به سیمان نتیجه در و گیرد می صورت
 .کرد پر را سیلو اسمی ظرفیت درصد

و شود، مصرف تولید از پس روز 90 حداکثر باید سیلو، در شده نگهداری سیمان  
 .گیرد قرار آزمایش تحت مصرف از قبل نشد پذیر امکان دالیل به بنا اگر

 شرایط انبار داری سیمان فله ای
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 مالت های ساختمانی
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 و سیمان، خمیر مانند چسباننده، جسم اختالط از که خمیری است جسمی تازه مالت
  از کاربری، ویژه مشخصات به نیاز صورت در و ساخته ریز، سنگدانه مانند پرکننده جسم
 .شود می استفاده آن در افزودنی مواد
 :ترکیب از مالت بنابراین    
(...و گچ آهک، سیمان،) چسباننده ماده چند یا یک 
(شده بندی دانه و شسته ماسه) کننده پر ماده 
هستند (آب) روان کننده ماده. 

 تعریف مالت 
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 :شوند می تقسیم آبی و هوایی دسته دو به شدن، سخت و گیرش نظر از ها، مالت
  در شیمیایی طور به یا و فیزیکی طور به یا ها مالت نوع این :هوایی مالت -1

 گرفتن برای ها مالت این .شود می تبخیر آنها آزاد آب و شوند می خشک هوا معرض
   .دارد نیاز هوا به که است مالتی هوایی مالت از منظور .دارند نیاز هوا به شده سخت و

 خاک و گچ مالت گچ، مالت کاهگل، و گل مالت :مانند
 

 و سفت و گیرند می شیمیابب طور به هوا یا آب در ها مالت این :آبی مالت -2
  سخت و سفت و گیرش برای که است مالتی آبی، مالت از منظور .شوند می سخت

 .ندارد نیاز هوا به شده
 آهک مالت سیمان، و ماسه مالت :مانند

 انواع مالت 
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می محسوب آبی مالت قطعا دارد وجود سیمان آنها در که هایی مالت تمام در 
 .شود

به شود می محسوب آبی مالت دارد وجود آهک آنها در که هایی مالت تمام در  
 .است هوایی مالت که «آهک و ماسه» استثنا

به شود می محسوب هوایی مالت دارد وجود گچ آنها در که هایی مالت تمام در  
 .است آبی مالت که «آهک و گچ» استثنا

 
 

:نکته  
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هوایی مالت   -کاهگل و گل مالت 
آبی مالت -(آهک شفته) رس خاک و آهک مالت 
آبی مالت -ساروج مالت 
هوایی مالت -گچی مالت 
هوایی مالت-خاک و گچ مالت 
هوایی مالت-ماسه و گچ مالت 
آبی مالت -آهک و گچ مالت 
هوایی مالت-پرلیت و گچ مالت 
هوایی مالت-آهک و ماسه مالت 
آبی مالت-سیمان و ماسه مالت 
آبی مالت-باتارد مالت 
قیری مالت 

 
 

 انواع مالت 
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 مالت گچ و پرلیت 
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 مالت گچ و پرلیت 
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کن مخلوط یک در دقیقه 5 تا 3 بین باید (ماسه) سنگدانه و چسباننده مواد همه  
  مالت دستی کردن مخلوط .شود مخلوط آبی مقدار حداکثر با مکانیکی، ای پبمانه
  مشخص آن در دستی کردن مخلوط روش که ساختمان، ناظر کتبی اجازه با فقط
 و حالت) دادن لوز برای مالت، به خاک افزودن از .است مجاز است، شده

 .شود خودداری باید ،(مالت چسبندگی
مورد غلظت به رسیدن برای آب افزودن با نباید اند، شده سفت که هایی مالت  

  مالت شدن مخلوط از نیم و ساعت دو اگر همچنین .آمیخت هم در دوباره نیاز،
 .کرد استفاده آن از نباید بگذرد،

مواد وزنی درصد 10 میزان به ) رنگ گرد اختالط از توان می را رنگی مالت 
  و اثر بی شیمیایی نظر از باید مصرفی های رنگ .آورد دست به مالت با (چسباننده

   .باشد مقاوم قلیالها و نور برابر در

 ویژگی های مالت

1392ویرایش  -مقررات ملی ساختمان: منبع  
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مالت یا شده مخلوط پیش مالت های نام تحت آن از که آماده خشک مالت  
 باشد می ساختمان بیرونی یا داخلی های اندود شامل شود؛ می برده نام آماده نیمه
 خشک بصورت دهنده تشکیل مصالح و مواد اختالط و توزین از کارخانه، در که

   .شود می تهیه
 
آماده پیش مالت از استفاده مزایای: 
1- کاربرد سهولت و سادگی 
2- اجرا سرعت افزایش 
3- تر مطلوب کیفی سطح و شده کنترل توزین و تولید 

 

 مالت خشک آماده
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کامل بطور را اندود و مالت ساخت روش آماده خشک مالت های بسته روی  
  یا دستی اختالط نحوه نیاز، مورد روانی به دستیابی برای الزم آب مقدار شامل)

  مناسب اقلیمی شرایط اندود، یا مالت نوع کاربرد، نوع اختالط، زمان مدت مکانیزه،
 .شود می قید (اعمال روش و ابزار و

 مالت خشک آماده
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 قیر
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 روش تهیه قیر

قیر سنگین ترین . شکل است خمیری ماده ای است سیاه رنگ و قیر
 .خام حاصل می گرددبخش نفت خام است و از پاالیش نفت 

 

 

درجه سانتیگراد از روش تقطیر  350با گرما دادن نفت خام تا دمای 
فراورده هایی همچون بنزین، نفت، گازوئیل، مازوت و نهایتاً قیر 

 .بدست می آید
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 کاربرد قیر

 .کار می رودو در آسفالت کاری به عایق رطوبتی معموالً به عنوان قیر 

   

 استفاده حمام ها کف و بام ها بندی عایق برای معموالً قیر از :رطوبتی عایق
 قرار استفاده مورد گونی با همراه را آن قیر، تثبیت منظور به معموالً .می شود
 را قیر کننده مسلح نقش گونی الیاف .می شود گفته قیرگونی آن به که می دهند

   .می کنند تثبیت خود محل در را قیر و دارند
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 خواص قیر

در اثر افزایش دما خاصیت االستیسیته باالیی پیدا می کند. 
در اثر کاهش دما سخت می گردد. 
خاصیت چسبندگی دارد. 
به دلیل دارا بودن خاصیت آبگریزی در مقابل آب مقاوم است. 
به خوبی نیروهای فشاری و کششی رو تحمل کرده و تغییر شکل می دهد. 
مقاوم است... قیر در مقابل عوامل جوی همچون سرما، گرما، یخ زدگی و. 
قیر در مقابل درجه حرارتهای معمولی تغییر حالت نمی دهد. 
از کاربرد قیر در جادهها، قیر وصله پذیر است. 
قیر خواص فوق را برای مدت زمان زیادی در خود ثابت نگه می دارد. 
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 مشخصات ویژه قیر

از قیر دما، آن به قیر رسیدن با که است دمایی نرمی درجه :نرمی درجه 
 باشد، تر بیش قیر نرمی درجه هرچه .می آید در روان حالت به جامد حالت

  معمولی قیرهای نرمی درجه .دارد دما تغییرات به نسبت تری کم حساسیت
 .می باشد 70 تا 60 حدود

قرار استفاده مورد قیر سختی تعیین برای نفوذ درجه آزمایش :نفوذ درجه 
 در گرمی 100 بار اثر تحت استاندارد سوزن یک از آزمایش این در .می گیرد

 نفوذ مقدار .می کند نفوذ درجه 25 دمای در قیر داخل به ثانیه 5 مدت
 تر کم نفوذ درجه چه هر .می شود نامیده نفوذ درجه میلی متر دهم برحسب

 .است تر سخت قیر باشد
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 انواع قیر مورد استفاده در صنعت

بطور . با توجه به مکانی که قیر در آن استفاده خواهد نوع قیرمتفاوت است
مثال قیری که در همدان مورد استفاده قرار می گیرد با قیری که در 

 .خوزستان استفاده می شود متفاوت است

 

 

که دو  95-25و یا  60-70مانند . نوع قیر را با دو عدد نشان می دهند
 .نوع از متداولترین قیرهاست و به نام قیر شل و قیر سفت مشهور است
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 مزایای قیر
    بسیاری هنوز بر این باورند که قیرگونی به مراتب بهتر از ایزوگام می باشد و دلیلشان

 .میزان ضخامت قیرگونی در مقایسه با ایزوگام می باشد

 باشدصرفه اقتصادی قیرگونی نسبت به ایزوگام. 

 

 قیرمعایب 
آلودگی محیط زیست را نسبتا به همراه دارد. 

 در مقایسه ایزوگام با قیر می توان گفت قیر وزن به مراتب بیشتری دارا می باشد. 

 نصب ایزوگام خیلی ساده تر و سریع تر و تمیزتر از قیرگونی می باشد. 

 شرکت ها در برابر قیرگونی ضمانت نامه کتبی ارائه نمی دهندمعموال. 
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 با آرزوی موفقیت شما در امتحان 


