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 مصال و فراورده هاي ساختمانی

  مواد  خواص و ویژگی هاي 

واد، سختی مخواص فیزیکی شامل ویژگی هایی چون جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، فشردگی و تخلخل 

می توان خواص  اجسام و..... است. با انجام آزمایش هاي فیزیکی بر روي مواد و مصالح ساختمانی

حیطی و یط مفیزیکی آنها را شناخت. خصوصیات فیزیکی مصالح بر استحکام، پایداري ،تنظیم شرا

 استفادة بهینه از انرژي هاي طبیعی و مصنوعی مؤثر است.

ت. براي خواص فیزیکی: جرم، وزن، حجم، رنگ، بافت، شکل، فشردگی، تخلخل، سختی اجسام ،اس

ب و انعکاس نور در بررسی خواص فیزیکی مواد میزان نفوذ آب، اثر حرارت ،مقاومت در برابر آتش و جذ

 آنها بررسی می شود.

ب نرمی ، مقاومت نفوذ آب: قابلیت نفوذ آب در جسم ، قابلیت جذب آب ،  میزان رطوبت ، ضریمیزان 

 در برابر یخبندان

 اثر حرارت: ظرفیت حرارتی ، ضریب انبساط و انقباض 

 مقاومت در برابر آتش: اجسام نسوز ، اجسام دیر سوز ، اجسام سوزا

 میزان جذب و انعکاس صدا قابلیت جذب و انعکاس نور: اثر الکتریسیته، قابلیت

ی
ک

زی
فی

ص 
وا

خ
 

.1 

ز گسسته شدن ،تاب یا پایداري مواد و مصالح در برابر نیروها متفاوت است. به مرز این پایداري قبل ا

روها از خود نشان می مقاومت آنها گفته می شود. با توجه به میزان مقاومتی که این مواد در مقابل نی

 و پالستیک تقسیم می شوند.دهند، به سه دسته صلب، ارتجاعی 

نند چدن ،سنگ، آجر ما(اجسام صلب: در برابر میزان خاصی از نیرو هیچ گونه تغییر شکلی نمی پذیرند. 

 )و شیشه

می دهند اما پس از  اجسام ارتجاعی: گروهی از مواد مانند فوالد هستند که در برابر نیرو تغییر شکل

 .برداشتن نیرو به حالت اول خود برمی گردند

ما پس از برداشتن اجسام پالستیک: به مصالحی گفته می شود که در برابر نیرو تغییر شکل می دهند ا

 نیرو به حالت اولیۀ خود برنمی گردند.

ی
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میایی و کاربرد آنها چگونگی پایداري مصالح ساختمانی در برابر عوامل شیمیایی، تعیین کنندة خواص شی

توانند بر مواد تشکیل  اسیدها و بازها در ترکیب با آب و گازهاي موجود در هوا می است. به عنوان مثال

کنار آنها نیز باعث  مصالح اثر کرده و به آنها آسیب برسانند ،نمک هاي موجود در مصالح یا در دهندة

ی ترکیدن مصالح ساختمانی می شوند.
ای

می
شی

ص 
وا

خ
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 آمده است. زیرکه در جدول  شودمیبراي مصارف مختلف، مصالحی انتخاب 

 متداول و مناسب براي فضاهاي مختلف هايپوشو سقف  هادیوار پوش، هاپوشکف

 ردیف کاربري فضا پوشکف دیوار پوش سقف پوش

انواع اندودهاي تخته 

گچی*+، چوب*+، 

آکوستیک تایل*+، مواد 

 پالستیکی+*

سنگ*، سرامیک*، سرامیک 

مواد موزاییک*، کاشی لعابی*، 

پالستیکی*، کاغذدیواري، انواع 

اندودهاي گچی و سیمانی، تخته 

 گچی و چوب

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*

 (روي مالت سیمانی)، مواد پالستیکی، مواد

پوش چوبی (روي زیرسازي نساجی، کف

 سیمانی یا موزاییک)

مسکونی اداري 

 تجاري
1 

 مانند مسکونی

سرامیک سنگ*، سرامیک*، 

 موزاییک*

، کاشی لعابی، مواد پالستیکی، 

انواع اندودهاي گچی  -کاغذدیواري*

 -و سیمانی و چوب و تخته گچی*

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 و -موزاییکی*، مواد پالستیکی، مواد نساجی*

 -چوب*

 2 آموزشی

 مانند آموزشی مانند مسکونی
عالوه کفپوشهاي هادي مانند آموزشی به

 و فرش الستیکی †الکتریسیته
 3 بهداشتی

 مانند دیوار پوش
انواع اندودهاي گچی و سیمانی و 

 فلزات+

بتنی، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*سرامیک ضد اسید** و فلزات +
 4 صنعتی

اضافه مانند مسکونی به

 بتن و آجر

اضافه بتن، آجر و مانند آموزشی به

 موزاییک
 5 هنري اضافه آجر و بتنبهمانند آموزشی 

انواع اندودهاي گچی و 

 سیمانی بتن

بتنی، سنگ، سرامیک*، سرامیک 

موزاییک*، کاشی لعابی، انواع 

 اندودهاي سیمانی و گچی

جی، بتنی، موزاییک، مواد پالستیکی، مواد نسا

 سرامیک* و سرامیک موزاییکی*، مواد قیري
 6 ورزشی

 
سنگ، انواع اندودهاي سیمانی، بتن، 

 سرامیک، سرامیک موزاییک
 7 محوطه سنگ، موزاییک، بتن، آجر، مواد قیري

 در سالن کنفرانس و نظایر آن -* در آشپزخانه، آبدارخانه، حمام، روشویی و توالت *
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 اداري و تجاري یا سالنها هايساختماناغلب در  +* در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدي **

 وابسته به آن هايقسمتعمل و  هاياتاق † ه هاسردخان+ 
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  سنگ

 این سنگ ها براي کارهاي بنایی کاربرد دارند و باید داراي ویژگی هاي زیر باشند: سنگهاي باربر:

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 10 تاب فشاري حداقل 

 در صورت استفاده در مناطق سردسیر در برابر یخبندان پایدار باشد. 

 مقاوم در برابر اسیدها، قلیاها و هوازدگی. 

 است. %70 حداقل ضریب نرم شدن سنگ در آب در خصوص سنگ هاي باربر و نما حداقل 

سنگ هایی که در کف ها و پله ها به کار می روند باید در برابر سایش و ضربه متناسب با میزان رفت و آمد و کاربري 

 فضا انتخاب شوند.

ا ضریب انبساط حرارتی سنگ و مالت آن باید حدوداً یکسان باشند تا از خرد شدن سنگ و جدا در مورد سنگ هاي نم

 .شدن آن از مالت جلوگیري شود

  در جدول زیر سنگ هاي مناسب براي مصرف در فضاهاي داخلی و پله آمده است.

  

  .صورت می گیرد )اتصاالت و بندو بست هاي فلزي(و خشک  )استفاده از مالت (بانصب سنگ به دو روش تر 

آنها انجام می شود به دو دسته خام و کار شده تقسیم در کارگاه هاي ساختمانی، سنگ را براساس نوع کاري که روي 

 می کنند.

سنگی است که پس از استخراج از معدن یا جمع آوري از بستر رودخانه با کمترین تغییر در ساختمان سازي  سنگ خام:

 .مورد استفاده قرار می گیرد

، 2سنگ هاي آهکی مرمرین، شبه مرمر، سنگ هاي گچی

 سنگ هاي مشابهتوف ها، کنگلومراهاي کربناتی و 
 1 پوشش سطوح داخلی دیوارها

 2 پله ها، کف ها و دست اندازهاي داخلی  مرمر، گرانیت و البرادوریت
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 گفته نیز کوب بزرگ سنگ قطعات این به .شود می معدن استخراج از مستقیماً سنگ نوع این :کوهی یا قله سنگ . 1

 .شود می

 به تر بزرگ قطعات کردن خرد از پس یا سنگ هستند معادن انفجار حاصل معموالً ها سنگ این :الشه سنگ . 2

 .دارند غیرهندسی و ناصاف هاي شکل و آیند می دست

 و صاف هاي لبه داراي مداوم جریان دلیل به و شود آوري می جمع ها رودخانه بستر از :اي رودخانه سنگ قلوه . 3

  هستند گرد

این سنگ ها در نتیجه تیشه کاري و پرداخت هایی که روي سنگ انجام می گیرد داراي انواع  سنگهاي کار شده:

  .مختلفی است

 نوع سنگ ویژگی ها

این نوع سنگ  اگر گوشه هاي تیز سنگ الشه حذف شود به آن سنگ قواره می گویند. معموالً

 یست.داراي اشکال مشخصی ن

شکل 0سنگ قواره 

 )گرفته

کل مربع یا شسنگی که تقریباً به شکل مکعب درآمده است و سطح نماي آن نیز حدوداً به 

 مستطیل است.
 )رگه اي(سنگ بادبُر 

سانتی متر و حداقل  5/1 داراي ابعادي مانند سنگ بادبر هستند، با این تفاوت که حداکثر بار سنگ

و سطوح جانبی آن  سانتی متر 12 سانتی متر است، سطح فوقانی و تحتانی باید حداقل 18 ارتفاع

 سانتی متر با قلم صاف و بدون بار شوند. 8 حداقل

 سنگ بادبر سر تراش

سنگ دست تراش  ش می گویند.اگر کلیه سطوح قائم و افقی سنگ را با دست تراش دهند به آن سنگ دست ترا

 )تمام تراش(

ر نما با قلم تراش دابعادي مانند سنگ هاي بادبر است با این تفاوت که حاشیه سنگ ها داراي  

 .داده می شوند

فتیله ( سنگ بادکوبه اي

 )اي

 40 ه عرضبسانتی متر، معموالً  2-3این نوع سنگ از برش سنگ هاي بزرگ به ضخامت هاي 

 .سانتی متر و به طول آزاد )طول قله( تهیه می شود

 مستطیل شکل بوده و داراي لبه هاي قائم است.این سنگ ها 

 سنگ پالك

له قلم تراشیده این سنگ نیز شبیه سنگ هاي بادبر است، اما سطوح این سنگ ها باید به وسی

 ،صاف و بدون بار شوند. سطح نماي این سنگ ها نیز باید تیشه داري گردد.
 سنگ تیشه اي
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  باید انتخاب شود که در جدول زیر آمده است: هاییسنگبراي مصارف گوناگون 

 ردیف محل مصرف نوع سنگ مناسب

برو، بازالت ، توفها، گرانیت، دیوریت، گاهاسنگماسهآهکی متراکم،  هايسنگ

 سخت بادوام هايسنگو دیگر 
 1 ابنیه فنی راه و کارهاي آبی

 2 ه هاشالودو  هاسازيپی هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد

اي توفه ، مرمرهاي رنگی گوناگون،هاسنگماسهآهکی متراکم،  هايسنگ

لت و دیگر ، گرانیت، زینیت، دیوریت، البرادوریت، گابرو، بازافشانیآتش

 منطبق با ضوابط پروژه هايسنگ

 3 هاساختماننماي خارجی 

 گچی، توفهاي هايسنگ، هاسنگماسهآهکی، دولومیت،  هايسنگ

 اندمناسبگوناگونی که براي تهیه سنگ شکسته  هايسنگو  فشانیآتش
 4 دیوارها

 توفها*، گچی*، هايسنگآهکی مرمرین شبه مرمر، مرمرها،  هايسنگ

 مشابه هايسنگکنگلومراهاي کربناتی و 
 5 پوشش سطوح داخلی دیوارها

 دیاباز وسنگ صابونی (تالکوم)*، توف*، اندزیت، بازالت  -الف) ضد آتش

 اندزیت، سیلیسی، هايسنگماسه کوارتزیت، دیوریت، گرانیت، -اسید ب) ضد

 دیاباز و بازالت تراکیت،

 هايسنگماسهآهکی متراکم، دولومیت، منیزیت،  هايسنگ -ضد قلیاج) 

 آهکی

، نما و يکارسفت هايسنگ

 ویژه هايپوشش
6 

 بازالت، گرانیت، دیوریت، زینیت، گابرو و هاسنگماسه
 اندازهايدستو  هاکف، ه هاپل

 خارجی
7 

  مرمر، گرانیت و البرادوریت

 
 8 داخلی اندازهايدستو  هاکف، ه هاپل

آن در داخل  هايقسمت فلزي یا باید از فلز زنگ نزن باشد و یا تمام هايبندوبستمصالح نصب سنگ و اتصاالت و 

  جلوگیري به عمل آید. هاآن زدگیزنگخمیر سیمان مالت و دوغاب قرار گیرد تا از 

  ابعاد موردنظر مصرف شود. در شکسته و صورتبهمجاز نیست مگر اینکه  سنگقلوهاستفاده از 

 هايسنگاستفاده از  صورت در پهناي دیوار باشد. اندازهبهو حداکثر  مترمیلی 150مصرفی باید حداقل  سنگقطعهابعاد 

 پرکننده مجاز است. هايسنگ عنوانبهفقط  هاآن، کاربرد ترکوچک

است  وسازدر ساختداراي کاربردهاي زیادي  سنگ است. شدهتشکیلکانی  یا چند از یکسنگ طبیعی جسمی است که 

  به موارد زیر اشاره کرد: توانمی هاآن يازجملهکه 

  هانآو مانند  پناهجان، باراندازها، دیوارهاي سدسازي، سازيدر ساختمانبه شکل بلوك.  
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 .به شکل بریده، براي مصارف تزیینی، نما و کف ساختمان  

  سنگفرش. عنوانبهاستفاده  

  ساختمانی آهکسنگ

و یا ترکیبی ازهر دو  )دولومیت(سنگی رسوبی که اساساً متشکل از کربنات کلسیم یا کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم 

  است.

  گرانیت

مقداري میکا و  معموالًتقریباً مساوي، حاوي کوارتز و فلدسپات هاي قلیایی، که  يه هادانسنگ آذرین نفوذي بلوري، با 

وجود دارد، که تنها تعداد اندکی  در آنفرعی و غیرعادي  هايکانیهورنبلند و نیز مقادیر متفاوتی از دیگر فلدسپات ها و 

  مقایل سایش بسیار مقاوم است.این سنگ در  .انددیدنقابل، جز پیریت و گارنت، با چشم غیرمسلح هاآناز 

  سنگ کوارتز ساختمانی

 سنگماسه، )درصد سیلیس آزاد 60 با حداقل( سنگماسهآزاد آن، به سه گروه  مقدار سیلیس بر اساساین سنگ،  

  .شودمی بنديدسته )درصد سیلیس آزاد 95 با حداقل(و کوارتزیت  )درصد سیلیس آزاد 90 با حداقل(کوارتزي 

  )مرمریت( مرمر

متامورف، داراي بافت بلوري مشخصی  يدورهسنگی کربناتی دگرگونی که به علت تبلور مجدد تحت حرارت و فشار در 

جال صیقل دادنی و  حتماًباید  مرمر است. شدهتشکیل، هااز آنکلسیت و دولومیت، یا ترکیبی  هايکانیاست و عمدتاً از 

 )داراي بلورهاي درشت(، کریستال )این گروه بسته به درشتی بلورهایشان، چینی (ریزبلور هايسنگایران  در باشد. پذیر

  که در مقابل سایش مقاوم نیست. نامندمی )بدون قابلیت تشخیص بلورها(و مرمریت 

  تراورتن

 هايآب، یا ه هادر چشمشدن کربنات کلسیم  نشینته، که از ايالیهمتخلخل و گاه  با ساختاررسوبی،  آهکسنگنوعی 

تخلخل  وجود ، خاکستري و سفید است.ايقهوهکرم، زرد،  هايبه رنگسنگ بیشتر  نیا .شودمیگرم کربناتی، تشکیل 

 براثر تجزیه گیاهان است. از موادشدن کربنات کلسیم و درپاره اي  نشینتهسنگ به دلیل تشکیل گازها به هنگام  در این

  .شودمیتشکیل تراورتن است، عیب آن محسوب ن حاصل فرایند طبیعی ه هاحفراین  چون
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  گچ

دست می آید. دماي پخت سنگ گچ سانتی گراد به  810 گچ نوعی چسبانندة هوایی است و از پختن سنگ گچ در دماي

 .عاملی مهم در تعیین نوع و کیفیت گچ تولید شده دارد

  کاربرد دارد. ساخته پیش قطعات تولید،  ماسه و گچ ،خاك و گچ مالت گچ ساختمانی (گچ زیرکاري) در  تهیه

  کاربرد دارد. اندود گچ اندازه از دادنش ورز با )کاري سفید رویه( کشته گچ،  ساختمان داخل فیدکاريگچ اندود در س

. با افزودن جشم هاي کانی، گیاهی و شوددقیقه گرفتنشان آغاز می 10تا 9ي ایران پس از ه هاهاي کارخانمالت گچ

ت ولی گچ ساختمانی رنگ اسسنگ گچ خالص بی .شودمییا کند گیر  تندگیرمالت گچ  )افزونه زدن(دامی به گرد گچ 

؛ آیندرنگ سفید و خوش* :توان موارد زیر را نام بردگچ داراي خواص زیادي است که از آن جمله میسفید رنگ است. 

ي ه هاه استفاده از این مالت براي تیغشود. (براي همین است کدقیقه سخت می 10زودگیر بودن: مالت گچ در حدود *

هاي ضربی (که براي چیدن هر ردیف آجر باید ردیف قبلی سخت شده و در جاي خود ایستا باشد،) متري و طاقسانتی 5

تواند درصد ارتعاشات صوتی را می 75تا  60اکوستیک و ضد صدا بودن: گچ تقریباً بین ؛ * ارزانی و فراوانی؛ *.بهتر است
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مولکول آب تبلور است، اگر  2گچ داراي سوزي: چون گچ سخت شده مانند سنگمقاومت در مقابل آتش؛ * .جذب کند

صورت سوزي قرار بگیرد این آب تبلور در اثر حرارت دوباره از گچ جدا شده و بهالیه گچ در مقابل حرارت ناشی از آتش

تواند در مقابل سرایت آتش به فضاهاي دیگر ساعت می 3تا  2یک الیه از آب در مقابل آتش قرار گرفته و براي مدت 

کند و پس از خشک شدن درصد حجمش ازدیاد پیدا می 1ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن: در حدود ؛ * مقاومت کند

  دارا بودن خاصیت پالستیسیته؛ *سخت شدن؛ * پذیريرنگ).؛ *هاکند (برعکس بقیۀ مالتیدا نمیتقلیل حجم پ

 دقیقه پایان نیابد. 60تا  20دقیقه آغاز نشود و دیرتر از 25تا  8: گرفتن مالت گچ ساختمانی زودتر از زمان گرفتن گچ

گرماي آب مالت گچ  درجه دقیقه پایان نیابد.10دقیقه آغاز نشود و دیرتر از  4گرفتن مالت گچ رومالی زودتر از  نیهمچن

  درزمان گرفتن آن اثر زیادي ندارد.

. الووازیه شیمی دان فرانسوي نیمه شودمیو هم زدن آن ساخته  در آبگرفتن مالت گچ: مالت گچ با پاشیدن گرد گچ  

تا  ٪65مالت گچ خالص به  ساختن .شودمیدوم سده هجدهم، دریافت که مالت گچ به شکل سوزنی گرفته و بلوري 

آب مالت بستگی به  وزیاديکم .)خواهدمیلیتر آب 0،80تا  0،65یک کیلوگرم گرد گچ ( وزن گچ به آب نیاز دارد. 80٪

مالت گچ هنگام گرفتن به  .شودمیگرم گچ حل  88تا 67لیتر آب خالص  کیدر آن دارد. يه هادانجنس گچ و ریزي 

تا 67. شودمیحل  در آب وبیشکم گچ گرد. گچ در موقع گیرش افزایش حجم دارد .آیدمیبلوري در هايسوزنشکل 

گچ  يه هادانتا  پاشندمی در آب آن رامالت گچ، گرد  ساختن در .گرددمیحل  لیتر آبگرم گرد گچ ساختمانی دریک 88

دقیقه 10دقیقه گرفتنش آغاز شود و بیش از 4است اما نباید پیش از  تندگیرگچ  مالت آب اندود شده با آب ترکیب شوند.

 دوغاب بدهد. CaSO4,2H2O نوترکیبه بلوري شود و با آب از ک شودمیمالت گچ هنگامی تمام  گرفتن پایان یابد.

 گچ را باید پیش از آغاز گرفتن و مالت گچ را پیش از انجام گرفتن به مصرف رسانید.

ورز داده  هنگام ساختنبه  ازاندازهبیش اندودگچ. چنانچه باشدمیاست، براي سفیدکاري مناسب  کند گیرترکه  اندودگچ

آن وجود دارد و به این دلیل در  که گیرش آن کند است و فرصت کافی براي پرداخت گرددمیتبدیل شود، به گچ کشته 

 شودمیمصرف  و گچبري قشر رویی سفیدکاري

. با خمیر کردن سازدمی و گچ، را براي مصرف در اندود مناسب کندمیافزودن خاك رس و آهک به گچ، نیز آن را کندگیر 

برابر آب پایداري مناسبی دارد و از آن  که در آیدمیبه دست  و پخت مجدد آن گچ مرمري گرد گچ در محلول زاج سفید

.انواع دیگر گچ مورد مصرف در شودمی، استفاده شستشو دارندکه نیاز به  هاییمکانبراي اندود کردن نقاط مرطوب و 

   .شناسندمیآن را به نام گیپتون  در ایراناز گچ مخصوص سطوح بتنی و گچ درزگیري که  اندعبارتساختمان 

  .محاسبه تقریبی یا برآوردي نقاشی کل ساختمان، گچکاري با ضریب سه در زیربناي کل محاسبه می شود

 باشد. زیربراي مصارف گوناگون و شرایط متنوع، انواع گچ باید به شرح جدول 
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 موارد مصرف نوع گچ مناسب

 O2H0.5 ,4CaSO *گچ ساختمانی
و  ساختهپیش، گچ و ماسه، تولید قطعات وخاكگچمی مانند مالتهاي گچ، کارهاي عمو

 صد باشد.در 60گچی، بتن گچی در نقاطی که میزان رطوبت نسبی هوا کمتر از  هايبلوك

CaSO4, 0.3H2O **60اندودهاي داخلی در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از  گچاندود درصد باشد.   

 باشد. درصد 60اندودهاي داخلی و نماسازي در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بیش از  مالت گچ و آهک –گچ مرمري 

  شده است. گذارينام زیر کاريدر استاندارد ایران به نام گچ *

  در استاندارد ایران به نام گچ پرداخت نامیده شده است. **

  ي گچهاافزودنی

  Naclنمک خوردن 

از این  شیب .یابدمیدقیقه کاهش 3و آغاز گرفتنش به  شودمینمک خوردن به گرد گچ مالت آن تندگیر  ٪2 با افزودن

  .رودمیدقیقه باال 12نمک خوردن آغاز گرفتن مالت گچ به  ٪10 با افزودن. کندمیمالت گچ را کندگیر 

  KAI)SO4(3زاج سفید 

 ٪5 افزودن با .رودمیدقیقه باال  15،3زاج سفید به گرد گچ، مالت آن کندگیر شده و آغاز گرفتنش به  ٪10تا  با افزودن

  .یابدمیدقیقه کاهش  7،5مالت به  آغاز گرفتنزاج سفید 

  Na2B4O7،10H2Oبرات ناتري یم  Boraxبراکس 

براکس آغاز  ٪1دقیقه و با افزودن 15،25براکس به گرد گچ، مالت آن کندگیر شده و آغاز گرفتنش به  ٪0،5 با افزودن

  .رودمیباال  قهیدق 92گرفتنش به 

  Ca)OH(2آهک شکفته 

گرد آهک شکفته، آغاز گرفتن  ٪10. با افزودن کندمیگیر کندمیافزودن گرد آهک شکفته به گرد گچ، مالت آن را ک

باشد، گرفتن مالت  ترریزدانهو  ترپرمایهبستگی به جنس آهک شکفته دارد که هرچه  نیا .رسدمی قهیدق 12مالت گچ به 

  .شودمیگچ کندتر 
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  سریش

دقیقه و با 32مالت گچ به  آغاز گرفتنسریش  ٪0،5افزودن  با .کندمیکندگیر  آن راافزودن سریش به گرد گچ، مالت 

  .رودمیدقیقه باال 38به  ٪0،6افزودن 

  سریشم نجاري

  .کندمیندگیر ک آن راافزودن سریشم نجاري به گرد گچ، مالت 

به  ٪ 0،5 با افزودندقیقه و 60به  ٪0،28 با افزودندقیقه، 20مالت گچ به  آغاز گرفتنسریشم نجاري،  ٪0،1 با افزودن

  .رودمیدقیقه باال 130

  وخاكگچ

، براي کندگیر کردن مالت در ایراندارد.  بستگیهمآن و اندازه آب مالت گچ  يه هادانتند گرفتن مالت گچ به ریزي 

و  مکدمی آن رارس پس از ساختن مالت، بخشی از آب  خاك .سازندمی وخاكگچگچ و کم کردن مصرف آن، مالت 

  .شودمیو مالت کندگیر  دهدمیپس  کمکم

  بلوك گچی

  .شودمیساختمانی است که از گچ ساختمانی فرآوري شده و آب تولید  ايفرآوردهبلوك گچی 

و ، چاه آسانسور هاستون و محافظت، یا پوشش مستقل دیوار، غیر باربر يه هاتیغ در ساختبلوك گچی  يمدهعکاربرد 

  .باشدمیآتش  در برابر غیره

و  شدهساخته، و آب در آبپلیمري محلول  و موادسبک  يه هادانساختمانی صنعتی، سنگ از گچسبک گچی  هايبلوك

  .گیردمیتفاده قرار ساختمانی مورداس غیر باربر در اعضاي

  روش دار گچی )صفحه(تخته 

 شدهدادهپوشش  )کرافت(ي کاغذ صنعتی ه هاورقگچی که با  يهسته، متشکل از یک و مسطحمستطیل شکل  ايفرآورده

 چینیتیغهگچی، بسته به نوع، اندازه، ضخامت و شکل لبه، براي  دارروکش صفحات از چسبیده است. هاآنبه  خوبیبهو 

 به جاي اندود گچ و تیرها هاستونپوشش قطعات سازه، مانند  و یاآزاد  دیوار جداکنندهکاذب،  هايسقفخشک، ساخت 

  .شودمیاستفاده 
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  اندودکاري

  سیمان است. ، گچ، ماسه آهک، باتارد و ماسهوخاكگچمالتهاي مناسب براي اندودکاري شامل مالت کاهگل، 

حاصل شود.  نانیآستر اطمهمچنین براي جلوگیري از ایجاد ترك الزم است قبل از اجراي قشر رویه از سفت شدن قشر 

  براي داشتن اندود خوب باید:

 اجرا نشود. کدستیاندود ضخیم در  الف:

شدن و افت  خشک يبراب: قشر اندود بخصوص قشر رویه بر روي آستري که کامالً سفت نشده اجرا نگردد، زمان الزم 

  است. ذکرشدهدر بخش اندودکاري سطوح داخلی  ه هاالی

 برعکس. ایچسباننده صحیح انتخاب شود و ماسه فاقد مواد  طوربه ه هادانپ: نسبت بین مواد چسباننده و سنگ

شود. براي  يخوددار یمصنوعوزش باد یا تابش خورشید) یا حرارت  اندود در فضاي آزاد (در برابر کردنکخشت: از 

یا پوشش براي حفظ رطوبت استفاده  مداوم یآبپاشبسته باشند و براي سطوح خارجی باید از  ه هاپنجرسطوح داخلی باید 

  شود.

یا قشر زیرین  يرسازیز دیبا، شودمیکه در اثر جذب آب قشر زیرین در سطح اندود ظاهر  هاییتركث: براي جلوگیري از 

  قبل از شروع قشر بعدي آبپاشی شود.

دیوار  فصل مشتركدر  ایجادشده هايتركکه در اثر نامتجانس بودن زیرسازي (مانند  هاییتركج: براي جلوگیري از 

  ، باید از تور سیمی استفاده شود.وندشمیآجري و ستون فلزي) در سطح اندود ظاهر 

که خیلی خشک  چ: از اجراي اندود روي زیرسازي خیلی خشک و یا اجراي قشرهاي رویه و میانی بر روي قشر آستري

  مختلف خواهد شد. يه هاالیباشد، خودداري شود، زیرا این امر باعث جداشدگی 

  وجود نیاید. به یچسبندگزبر شود تا جداشدگی ناشی از عدم کافی  اندازهبهخراش دادن  وسیلهبهباید  نیریزح: قشر 

را ایجاد  یاشکاالت زینخ: از اجراي قشر با مقاومت زیاد بر روي قشر با مقاومت کم خودداري شود. عکس این موضوع 

  پرهیز شود. خواهد کرد. براي مثال از مجاورت اندود سیمانی و آهکی، باید

باید کامالً  قشر آسترنم و عرق، باید از اجراي اندود روي آستر نمدار خودداري شود،  يه هالکد: براي جلوگیري از بروز 

  خشک شود.
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 شود. يمرطوب نگهدارذ: آبپاشی باید بالفاصله بعد از گرفتن مالت، شروع و اندود سیمانی یک هفته به حالت 

 اندود سیمان چکشی

. براي آنکه ضربات چکش شودمی داريتیشهاین اندود مانند اندود سیمانی تخته ماله است با این تفاوت که سطح نما 

. باید توجه داشت که به ضخامت استفاده کرد ياشانهمخصوص دندانه  يهاچکشباعث جداشدگی اندود نگردد، باید از 

  گردد.قشر رویه اندودهاي چکشی، معادل عمق شیارها افزوده 

 اندود سیمانی آبساب

این اندود مانند اندود سیمانی تخته ماله است با این تفاوت که سطح نما با محلول اسید رقیق (محلول اسید کلریدریک با 

  .شودمیشسته  )درصد 10غلظت کمتر از 

 اندودهاي گچی براي نماي خارجی ساختمان

درآورده (زاج  ریصورت خمبهگرد درآید. آن را با محلول زاج  رتصوبهتا  کنندیم بدین منظور سنگ گچ را پخته و آسیا

بیشتر از گچ و کندگیر است  مالتش تابسفید از سولفات آلومینیوم و پتاسیم) تا گچ مرمري به دست آید. رنگ آن سفید، 

  .رودمیبه کار  هاساختمانو براي اندود گرمابه و جاهاي نمناك و نماهاي خارجی 
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  خشت

  باشد. مگا پاسکال 2/1ري خشت باید حداقل مقاومت فشا

درزمان مصرف رطوبت آن  کهيطوربهاحتمال ریزش برف و باران، خشک گردد  و بدونبدون باد  یطیدر محخشت باید 

  درصد باشد. 4کمتر از 

  هم باشند. اندازههمبوده و باید  مترمیلی 250*250*60تا  متریلیم 200*200 *50 از هاخشتابعاد 

  دوغاب

  دو نوع دوغاب وجود دارد: دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی.

  کاربرد دارد. ییبناپرکننده قطعات  عنوانبهبنایی  هايساختماناب بنایی در غدو

ردیف آجر، عمل دوغاب ریزي  هر پنجاز ساخت  پس .گیردمیقرار  مورداستفادهکارهاي بنایی  تیدر تقودوغاب سیمانی 

  .شودمیسیمانی انجام 

  ماسه ریخته شود. کیو دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان 

  دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختالط و پیش از آغاز گرفتن سیمان، مورد مصرف قرار گیرد.

، نباید از دوغابی که از شروع اختالط درهرحال استفاده از دوغاب سیمانی که سیمان آن گرفته و سخت شده مجاز نیست.

  ساعت گذشته است، استفاده گردد. 5/1آن 

  ي مالت و دوغابهاافزودنی

  یا مالت دوغابی بکار روند. در مالتمشابه نباید  مواد ریسایا  هانمکضدیخ: مایعات ضدیخ،  يهامخلوط

  یا مالت دوغابی استفاده کرد. در مالتنباید  هوا زاهوادهی: از مواد 

سیاه  مقدار کربن قرارداد. مورداستفاده توانمیپالستیکی را  هايرنگ: فقط اکسید معدنی خالص، کربن سیاه یا هارنگ

  درصد وزن سیمان محدود شود. 3موجود باید به حداکثر 
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  بتن

، سیمان )ماسه( درشت دانه و ریزدانهاومتبتن پرمق هاي سنگی  بتن، سنگ دج مصنوعی است که از مخلوط کردن  دانه

و در هفته بتن سنگهاي گیرایی را آغاز کرده  ساعت پس از ترکیب با آب واکنش 2تا  5/1و آب تهیه  میشود. بتن حدود 

مقاومت نهایی آن  میرسد.   %90 روز  مقاومت آن به 28 نهایی خود رسیده و پس از  مقاومت %60 اول بتن ریزي به

باشد باید بتن ریزي با  C°38یا بیشتر از  C° 5است در صورتی که دما کمتر از  C°5-38مناسب بتن ریزي درجه حرارت

خوب در برابر آتش  بتن داراي مزایایی چون  شکلپذیري، مقاومت فشاري خوب، مقاومت اتخاذ تدابیر الزم انجام شود.

  سوزي،دوام زیاد و هزینه نگه داري کم است

  بتن شفاف

ساله مجارستانی ابداع گردید. این  رتوسط یک معما 2004  دهندة نور محصول نسبتا جدیدي است که در سال بتن انتقال

 .ماده ساخًتمانی براي ساختمان هاي جدید به طور وسیع قابل اجرا می باشد

 .این مصالح می تواند براي دیوارهاي داخلی و خارجی، ساخت کف پوش یا حتی طراحی اشیاء استفاده شود

رکیبات سازندة بتن انتقال دهنده نور ترکیبی از رشته هاي شیشه اي نوري و بتن می باشد که می تواند براي بلوك ها ت

و صفحات پیش ساخته استفاده شود. هزاران رشتۀ شیشه اي به طور موازي در هر جایی میان دو سطح اصلی بلوك ها 

شد. رشته هاي شیشه اي نور را در دو سمت بتن هدایت حجم کلی می با %4 پخش می شوند. نسبت رشته ها در حدود

 .می باشد 2400-2100 فیبر نوري است و چگالی آن حدود %4 بتن و %96 می کند. ترکیبات آن شامل

این مادة ساختمانی به طور گسترده در کارهاي تزیینات داخلی فضا به عنوان دیوارپوش و کف پوش استفاده می گردد. 

از این نوع بتن عبور دهندة نور می توان براي روکش .وك هاي بتنی رنگ هایی را منعکس می کننددر طول روز این بل

دیوارها در طراحی داخلی استفاده کرد. در صورتی که این دیوارها از پشت نورپردازي شده باشند با استفاده از نورهاي 

رنگ خاکستري متداول بتن معمولی، این نوع  رنگی متنوع می توان حس هاي فضایی جالبی را ایجاد کرد. با توجه به

 بتن داراي رنگ هاي متنوعی است و بافت سطح بیرونی آن نیز می تواند متنوع باشد.

  بلوك سیمانی و بتنی
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  موزاییک سیمانی

کف پوش متراکم شده اي است که از مصالح سنگی، سیمان و آب با شکل و ضخامت یکنواخت ساخته می شود و داراي 

 .هنري خاصی است. در سطح رویه موزاییک سیمانی ساده، مصالح سنگی تزیینی وجود نداردشکل 

  .موزاییک سنگدار مصالح سنگی سخت صیقل پذیر تزیینی به کار رفته استه اما در سطح روی

 )تخته هاي سیمانی(ورق سیمانی الیاف دار 

استفاده از .الیاف آلی یا سنتزي معدنی ساخته می شوداین ورق ها از ترکیب یک چسباننده هیدرولیکی مانند سیمان و 

الیاف آزبست براي ساخت این ورق ها مجاز نیست. براساس روکش هایی که روي آنها قرار می گیرند قابل استفاده در 

 فضاهاي داخلی و خارجی هستند.

 کاغذ دیواري ضد زلزله

از جنس فایبرگالس ساخته اند. چسب این نوع کاغذ پژوهشگران نوعی کاغذ دیواري با خاصیت ارتجاعی بسیار باال 

دیواري از آب، مواد چسباننده و ذرات پالستیکی بسیار ریز )دانه هاي پلی اورتان( تهیه شده است. پس از پوشاندن سطح 

 دیوار با چسب، ذرات آن به همۀ درزهاي دیوار نفوذ می کند و پس از ترکیب آب موجود در چسب، ذرات پالستیکی درهم

 .تنیده می شود

زنجیره مولکول هاي این ذرات پالستیکی با شدت به دیوار می چسبند و فایبرگالس و چسب نیز مخلوط به دست آمده 

را تقویت می کند. خاصیت ارتجاعی این محلول به ذرات پالستیکی تشکیل دهندة آن بستگی دارد و در واقع با وارد شدن 


