
 آجر ساختمانی
 

ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از  آجر از قدیمی
رسد شناسان به ده ھزار سال پیش می باستان  

پزی و آجرپزی در شوش و سیلک کاشان که  ھای سفال در ایران بقایای کوره
ھمچنین رسد پیدا شده است.  ھا به ھزاره چھارم پیش از میالد می تاریخ آن

ھایی از تولید و مصرف آجر در ھندوستان به دست آمده که حاکی از  نشانه
 .سابقه شش ھزار ساله آجر در آن کشور است

 
ھا منشورھا، قوانین و نظایر  ھایی بوده که بر روی آن وازه آجر بابلی و نام خشت

نوشتند ھا را می آن .  
 

ھا به پختن  ھا و کف اجاق رود نخستین بار از پخته شدن خاک دیواره گمان می
اند آجر پی برده . 

 
شده که در آن  ھایی تشکیل می گمان از مکان ھای آجرپزی ابتدایی بی کوره
ً روی ھم چیده می الیه شده است ھای ھیزم و خشت متناوبا . 

 تاریخچه
 

استفاده از آجر از آسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت 
ھا شروع به  رفته است. در سده چھارم اروپاییشرق ھندوستان و چین 

 ١٢استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد از سده 
 .میالدی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع شد

ھا ھنوز  ای از آن اند که پاره ھای بزرگ و زیبایی بنا شده در ایران باستان ساختمان
طاق کسری در غرب ایران قدیم، آرامگاه شاه اسماعیل پا بر جا ھستند. نظیر 

ھا  اند ھمچنین پل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفھان را که با آجر ساخته
و سدھای قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم از جمله بناھای قدیمی 

باشند می . 

 
 انواع آجر در ایران قدیم

س بوده، آجرپزی و مصرف آجر در ایران ھر جا سنگ کم و خاک خوب در دستر
متر بوده است.  سانتی ٣٨×٣٨×١٠معمول شده است. اندازه آجر ایالمی حدود 

ھای بزرگ  پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان
بوده  ٨تا  ٧×۴۴×۴۴ھا به کار رفته است. اندازه آجر این دوره جدید  مانند آتشکده

متر کاھش یافت سانتی ۴  تا ٣×٢٠×٢٠است و بعدھای آن  .  
 



 ٢۵×٢۵×۵تری به نام ختایی به ابعاد  در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگ
متر استفاده  سانتی ۵×۴×۴٠تر از آن به نام نظامی در ابعاد  متر و یا بزرگ سانتی

شده است می . 
 

اول باشد که پیش از جنگ جھانی  از انواع دیگر آجر در گذشته آجر قزاقی می
بوده است ٢٠×١٠×۵کردند که ابعاد آن  ھا آن را تولید می روس . 

 
  آشنایی با آجر و مواد اولیه آن

 
آجر نوعی سنگ مصنوعی است که از پختن خشت خام و دگرگونی آن بر اثر 

آید. خاک آجر مخلوطی است از خاک رس، ماسه، فلدسپات،  گرما به دست می
ھای آھن، منگنز، منیزیم،  ھا، کانی اتھا، سولفورھا، فسف سنگ آھک، سولفات

 ...سدیم، پتاسیم، مواد آلی و

 
  مراحل ساخت آجر

 
 :عبارتند از

 
 کندن و استخراج مواد خام -

سازی مواد اولیه آماده -  
گیری قالب -  

 خشک کردن -
 تخلیه و انبار کردن محصول -

 
ھای آجرپزی انواع کوره  

ھا طوری است  ند. طرز چیدن آنچین ھا را در کوره می پس از خشک شدن خشت
ھا عبور  ھا فاصله وجود دارد تا گازھای داغ و شعله بتواند از الی آن که بین آن

 .کند

ای، ھوفمان و تونلی ھای آجرپزی سه نوع ھستند: کوره تنوره کوره  

باشند که در  ھای آجرپزی می ترین کوره ھای تونلی مدرن قابل ذکر است که کوره
پزند ممتاز و صنعتی نیز می ھای ھا سرامیک آن . 

 
ھای آجر ویژگی   

 



آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بدھد. صدای زنگ نشانه سالمت 
سوزی  توپری، مقاومت و کمی میزان جذب آب آن است. آجر خوب باید در آتش

مقاومت کند و خمیری و آب نشود. رنگ آجر خوب باید یکنواخت باشد و ھمچنین 
ای باشد  یکنواخت و سطح آن بدون حفره باشد. سختی آجر باید به اندازهباید 

 .که با ناخن خط نیفتد

 
 استاندارد آجر در ایران

در مورد آجرھای رسی،  ١٣۵٧خرداد  ٧بنابر آخرین استاندارد ایران به تاریخ 
شوند بندی می آجرھا به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم .  

 
نوع فشاری و قزاقی سفید و آجر ماشینی نیز به توپر آجرھای دستی خود به دو 

اند بندی شده دار گروه و سوراخ .  
 

% و در ٢٠میزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرھای دستی حداکثر 
% تعیین شده است٨% و حداقل برای ھر دو نوع آجر ١۶آجرھای ماشینی  . 

 
 انواع آجر غیر رسی و اشکال آن

پزی است که در کشورھای صنعتی دارای  نعت سفالجوش آجر خاص در ص
ھا، فرش کف  ای است. از این آجر برای نماسازی ساختمان اھمیت ویژه

ھا، ساختن  روھا، پوشش بدنه و کف آبروھا و مجراھای فاضالب، تونل پیاده
ھای دامداری  ھا، انبارھای کشاورزی، سالن ھا، فرش کف کارخانه دودکش

شود ی صنعتی و غیره استفاده میپرورش طیور و استخرھا . 

  انواع خاص آجر تولیدی در کشورھای اروپایی
 

شوند که ھنوز تولید آن در ایران  آجرھایی در کشورھای صنعتی اروپا تولید می
بند برای نصب دور  ھای تو خالی آتش مرسوم نشده است از آن جمله بلوک

ھای کوژ و  به شکل منحنیھا به منظور جلوگیری از نفوذ آتش قطعات ویژه  ستون
شوند که ھنوز در ایران تولید نمی ھستند کاس  

 

 

 

  

  



  آھک
از نظر علمی *، آھک ھمان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید سنگ آھک (کربنات 

 .کلسیم طبیعی) بدست می*آید
 
 
 

 مفاھیم آھک مرده و آب آھک
 

ھرگاه بر روی اکسید کلسیم (آھک زنده) ، آب ریخته شود، بر اثر واکنش با آب ، گرما ایجاد می*کند 
آب می*شود. در این عمل ، آھک بر اثر جذب آب ، متورم شده ، که موجب بخار شدن قسمتی از 

نامیده می*شود، (زیرا در تماس » آھک مرده«سپس به*صورت گرد سفیدی در می*آید که اصطالحا 
 .با آب ، دیگر واکنشی از خود نشان نمی*دھد) و این عمل را شکفته شدن آھک نیز می*گویند

 
شود، به شیر آھک تبدیل می*شود که اگر آن را صاف کنیم،  ھر گاه مقداری آب به آھک مرده اضافه

محلول زاللی که در حقیقت محلول سیرشده ھیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می*شود که 
به آب آھک موسوم است. آب آھک کاربردھای بسیاری در صنایع شیمیایی دارد. مثال در تھیه 

، پرکلرین و به*ویژه در استخراج منیزیم از آب دریا ھیدروکسید سدیم ، آمونیاک ، ھیدروکسید فلزات 
 .بکار می*رود

 
 انواع آھک

 
 .معموال از سه نوع آھک در کارھای ساختمانی استفاده می*شود

 
 آھک چرب یا پر قوه

 
این نوع آھک ، حدود چھار درصد ناخالصی ھمراه دارد و مھمترین ویژگی آن این است که در تماس با 

برابر مقدار اولیه*اش افزایش می*یابد. مخلوط  ٢.۵ی*شود و حجم آن تا حدود آب به*شدت شکفته م
روز در  ١۵آن با شن در تماس با گاز کربنیک به*سرعت خود را می*گیرد و سفت می*شود، (به مدت 

 .مجاورت ھوا). از اینرو ، آھک چرب را آھک ھوایی نیز می*گویند
 

 آھک*ھای کم قوه
 

درصد آھک دارند، تولید می*شود و ناخالصی*ھای عمده  ۶تا  ۵ایی که این نوع آھک از سنگ آھک*ھ
گل اُخری) ، اکسید سیلیسیم (سیلیس) و اکسید آلومینیوم (آلومین) تشکیل  ) (II)آن را اکسید آھن

می*دھد. از ویژگیھای این نوع آھک آن است که به*کندی شکفته می*شود و مالط حاصل از مخلوط 
 .در ھوا سفت می*شودآن با شن ، به*آرامی* 

 
 
 
 
 

 آھک*ھای آبی
 

درصد گل رس دارند، تھیه می*شود. از  ٢٢تا  ۶این نوع آھک ، معموال از سنگ آھک*ھایی که حدود 
ویژگیھای مھم این نوع آھک آن است که دور از ھوا و حتی در زیر آب ، به آھستگی سفت می*شود، 

کم*چسب تولید می*کند. بطور کلی ، در تماس با آب خیلی شکفته می*شوند و با آب خمیر 
 .می*توان این نوع آھک*ھا را حد واسط بین آھک*ھای ھوایی و سیمان دانست

 
 *روشھای تھیه آھک

 



درجه  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠روش تھیه کلی آھک ، ھمان حرارت دادن سنگ آھک) کربنات کلسیم) تا دمای 
*اکسید کربن حاصل ، بھتر از محیط خارج سانتی*گراد است. البته ، ھر چه دما باالتر باشد و گاز دی

شود، عمل تجزیه سنگ آھک بھتر صورت می*پذیرد. اما بطور کلی ، تھیه انواع آھک متفاوت است که 
 .در اینجا به چند نمونه اشاره می*شود

 
 تھیه آھک معمولی

 
استفاده برای تھیه این نوع آھک ، از کوره*ھای ثابت و غیره پیوسته یا از کوره*ھای مکانیکی 

 .می*شود
 

کوره*ھای ثابت و غیر پیوسته: در این کوره*ھا که به روش سنتی کار می*کنند، خرده*ھای سنگ 
سانتیمتر روی ھم می*چینند و سطح آن را با کاه گل می*پوشانند.  ١٠آھک را در اندازه*ھای تقریبی 

درجه  ١٠٠٠دمای سپس از قسمت پایین با کمک سوخت (بوته ، چوب ، زغال یا نفت سیاه) تا 
سانتی*گراد به آن گرما می*دھند، پس از زمان معینی گرما دادن را قطع کرده ، بعد از آنکه کوره سرد 
شد، آھک زنده حاصل را خارج می*کنند (چون در زمان خالی کردن ، آھک کوره کار نمی*کند، از اینرو 

 (، آن را کوره ثابت و غیر پیوسته می*گویند
 

و پیوسته: این کوره*ھا نیز انواع مختلف دارند. کوره آلبرگ که در قسمت پایین آن  کوره*ھای مکانیکی
، شبکه فلزی ضخیمی *تعبیه شده است و بر روی آن ، مخلوط زغال (به*عنوان سوخت) و سنگ 

آھک را قرار می*دھند. گرمای سوختن زغال ، دمای کوره را باال می*برد و سنگ آھک را تجزیه و به 
می*کند. آھک حاصل از پایین شبکه فلزی و گاز دی*اکسید کربن نیز از باالی کوره خارج آھک تبدیل 

می*شود. عیب عمده استفاده از این نوع کوره آن است که مقداری خاکستر زغال در آھک وارد 
 .تن آھک در روز است ١۴تا  ١٢می*شود. بازدھی این روش بین 

 
است، با این تفاوت که قسمت آتشدان آن در خارج از  کوره شماتوال : این کوره شبیه کوره آلبرگ

 .محفظه کوره قرار دارد و از اینرو ، عیب مخلوط شدن آھک با خاکستر زغال را ندارند
 

کوره*ھای گردان : این کوره*ھا مشابه کوره پخت سیمان ھستند. بازدھی این نوع کوره*ھا از انواع 
 .دیگر باالتر است

 
 مرحل تھیه آھک*ھای آبی

 
 .برای تھیه این نوع آھک مراحل زیر به ترتیب انجام می*گیرد

 
 تجزیه سنگ آھک

 
در این مرحله ، به روشی که برای تھیه آھک گفته شد، عمل می*شود. با این تفاوت که سنگ آھک 

 .انتخاب شده است، باید مقدار قابل مالحظه*ای خاک رس ھمراه داشته باشد
 

 شکفته کردن
 

ت و مھارت کافی ، آن اندازه آب به آھک زنده اضافه می*شود که فقط اکسید در این مرحله با دق
کلسیم ھیدراته شود و سیلیکات*ھا و آلومینات کلسیم آب جذب نکنند و به صورت بلورھای ھیدراته در 

 درجه سانتی*گراد انجام داد، زیرا در ۴٠٠تا  ٢۵٠نیایند. برای این منظور اضافه کردن آب را باید در دمای 
 .این دما ، سیلیکات*ھا ، آب جذب نمی*کنند

 
 
 
 
 

 الک کردن
 



آھک را پس از شکفته شدن باید از الکھای ویژه*ای عبور داد و بر اساس اندازه ذرات ، آن را به صورت 
 :زیر دسته*بندی کرد

 
 .آھک سبک : که نرم*ترین قسمت آن است و درجه خلوص آن نیز باال است

 
 .ه از الک رد نشده است و باید آن را دوباره آسیاب و بوجاری کردآھک ھیدرولیک معمولی : ک

 
 .آھک*ھای سنگین : که دانه*ھای آنھا دارای ماھیت سیمان است و مقدار سیلیکات آن زیاد است

 
نخاله آھک : شامل سنگ آھک*ھای نپخته است که در برابر آب شکفته نمی*شود و حاوی مقدار 

 .زیادی سیلیکات است
 

 ی مھم آھککاربردھا
 

آھک کاربردھای زیادی در کارھای ساختمان*سازی و تھیه فرآورده*ھای صنعتی و شیمیایی دارد که 
 :به بسیاری از آنھا اشاره می*کنیم

 
تھیه ظرفھای چینی : چینی*ھا در واقع از انواع سرامیک محسوب می*شوند و به دو دسته 

 .سیم می*شوندچینی*ھای اصل یا چینی*ھای سخت و چینی*ھای بدلی تق
 

تھیه شیشه*ھای معمولی : عمدتا شامل سیلیس ، کربنات کلسیم (یا آھک) ، کربنات سدیم و زغال 
 .کک است

 
 .تھیه سیمان : در ابتدا از سنگ آسیاب برای پودر کردن مخلوط و از کوره*ھای ثابت استفاده می*شد

 
ت که بر خالف سیمان در داخل آب تھیه ساروج : ساروج یا مالط ، مخلوطی از آھک ، ماسه و آب اس

خود را نمی*گیرد و سفت نمی*شود، ولی در مجاورت ھوا به علت جذب گاز دی*اکسید کربن و 
 .تشکیل سنگ آھک ، به*تدریج سفت می*شود

 
 .قندسازی : می*توان از ریشه گیاه چغندر ، قند استخراج کرد

 
زی را به منظور حذف ضایعات باقیمانده بر دباغی پوست : قبل از دباغی پوست باید عملیات آماده*سا

 .روی پوست ، بر روی آن انجام داد
 

یکی دیگر از مصارف عمده آھک در صنایع شیمیایی و در آزمایشگاه*ھای شیمی ، تھیه ھیدروکسید 
 .سدیم از کربنات سدیم و ھیدروکسید آمونیوم از کلرید آمونیم است

  

  

  

  

  

  

  



  بتن

 
  : الزمه شناخت بتن و خواص آن

  بتن به مثابه ماده ساختمانی قرن

در سده بیستم بتن به عنوان مصالح ساختمانی قرن نتوانست انتظاراتی را که از خواص آن می رود را در کشور ما 
همراه بوده است البته برآورده سازد و متاسفانه در بسیاري از موارد کاربرد آن با مشکالت ، ضایعات و خسارات مالی 

  .مواردي نیز وجود داشته است که مهندسین ما با موفقیت کامل از بتن بهره گرفته اند

ممکن است در سده بیست و یکم بتن مصالح ساختمانی قرن نباشد ، ولی بدون شک در ایران به عنوان یکی از مصالح 
اکثر موارد عدم آگاهی دست اندر کاران تولید و  عمده ساختمانی محسوب می شود ، بررسی ها نشان می دهد که در

  .مصرف کنندگان موجب عدم موفقیت بتن بوده است

بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا اطالعاتی چند در مورد بتن و لزوم فراگیري این علم براي کلیه دست اندر 
آینده گرداننده چرخ ساخت و ساز کشور کاران امر ساخت و ساز در کشور به خصوص ما دانشجویان معماري که در 

هستیم در نظر گرفته شود . امید است این تحقیق باعث آشنایی بیشتر ما با بتن و خواص آن شود و انگیزه الزم را 
  . جهت به روز رسانی و همگامی ما با دنیا را سبب شود

 
  : کاربرد 2– 

  کلی تقسیم کرد مصالح را می توان از نظر کاربرد در ساختمان به دو دسته

  باربر 1– 

  غیر باربر 2– 

در این میان ممکن است یک نوع مصالح در هر دو قسمت ایفاي نقش نماید مثال آجر که هم می تواند به عنوان 
  .مصالح باربر و هم غیر باربر مورد برسی قرار گیرد

با توجه به نوع اسکلت ساختمان اعم از فلزي و در هر حال بتن تنها به عنوان مصالح باربر مورد توجه قرار می گیرد لذا 
غیر فلزي تقش سازه اي را ایفا می کنند و با تحمل ، دریافت و انتقال تمامی بار هاي یک ساختمان به زمین باعث 

  . ایستایی ساختمان می شود

 
 
  :تعریف 3– 

هاي سنگ و عمل آوردن مخلوط سنگ دج ساختگی است که از در هم ریختن و بهم زدن دوغاب جسم چسبنده و دانه 
آن دو ساخته شده باشد . بتن سیمانی استخوان بندي ییست از دانه هاي سنگ که دوغاب سیمان سنگ شده دانه هاي 

سنگ را به یکدیگر چسبانده اند . بتن سیمانی براي بار گذاري سنگین استخوان بندي ییست از دانه هاي سنگ دانه 



، که دوغاب سیمان سنگ شده رویه دانه هاي سنگ را اندود کرده است ، جاهاي بندي شده با کمترین جاي خالی 
خالی استخوان بندي سنگی را پر کرده است و دانه هاي سنگ را به هم چسبانده است . بتن جسم همگنی است که 

  : آن بستگی بیشتر به  Elasticityفشاري ) و بر هم جهندگی آن ) Resistanceتاب

  . س سیمانی که در بتن مصرف می شوداندازه و جن -الف

  . اندازه و جنس آبی که در بتن مصرف می شود - ب 

  .جنس دانه ها ي سنگ و دانه بندي آنها -ج 

  .ساختن مصرف کردن ، عمل آوردن و حفظ کردن بتن -د 

 (2عمر بتن ( -ه 

 
 
 
 
  :الف3-

  :جنس سیمان

نسشان سیلیکات کلسیم است و با آب ترکیب می شوند ، سیمانهاي ساختگی فر آورده هایی هستند که بیشتر ج
دوغابشان در هوا و جایی که هوا نباشد می گیرد ، در هوا و در آب سخت می شود و سخت می ماند دانه هاي سنگ را 

  .به یکدیگر می چسباند و پس از سخت شدن در برابر نشت کردن آب و کم و زیاد شدن گرما پایدار می ماند

سیمان اختراعی خود را در انگلستان به   ( Leedsاهل  Josef Aspdin )، یک بناي انگلیسی 1824در سال 
ثبت رسانید . او سنگ آهک را و خاك رس را در هم آمیخت و آن را به روش تر آسیاب کرد و به حال لجن در آورد و 

  . آن را در کوره آهک پزي پخت

و آسیاب  1به  3ر هم آویختن سنگ آهک و خاك رس به نسبت وزنی سیمان پرتلند ساختگی : فر آورده ایست که از د
کردن مخلوط به روش خشک یا تر تا گرد یا لجن همگن شود ، پختن گرد یا لجن همگن در کوره تا رویه دانه هاي 

ریز مواد خام عرق کرده به همدیگر بچسبند و به شکل کلینگر در آید ، سرد کردن و آسیاب کردن کلینگر با کمی 
سنگ گچ . چون در آغاز اختراع شدن سیمان در انگلستان ، مالت سیمان پرتلند پس از گرفتن و سخت شدن ، به رنگ 

  . سنگهاي جزیره پرتلند در می آمد آن را سیمان پرتلند نامیدند

ت سیمان پرتلند ممتاز : سیمان پرتلندي است که تاب مالت آن به ویژه در روزهاي نخست ساخت مالت بیشتر اس
سیمان پرتلند ممتاز مانند سیمان پرتلند ساخته می شود ،تنها در ساختن آن بیشتر دقت می کنند و مواد خام بهتري به 

 . مصرف می رسانند

  . سیمانی که در بتن مصرف می شود هرچه مرغوبتر باشد بتن به دست آمده بهتر است

 
 



 
  :مقدار سیمان

باید به اندازه اي باشد که دوغاب آن رویه دانه هاي سنگی را اندود کند و کمترین سیمانی که در بتن مصرف می شود 
بیشترین مقدار سیمان در بتن باید به اندازه اي باشد که دوغاب آن رویه دانه هاي سنگ را اندود کرده و جاهاي خالی 

نه هاي سنگ به خوبی به استخوان بندي سنگی را هم پر کند . و اگر در ساخت بتن کمتر از این سیمان مصرف شود دا
یکدیگر نمی چسبند . و تاب بتن کم می شود و هر گاه در ساختن بتن بیش از آن سیمان مصرف شود گذشته از آن که 
به نسبت اضافه شدن سیمان تاب بتن افزایش نمی یابد ، جنس گران و کم تاب سیمان جانشین جنس ارزان و پر تاب 

  . سنگ می شود

نند که سیمان تنها براي چسباندن دانه هاي سنگ به هم به کار رود . و جاهاي خالی بتن را با بتن سازان تالش می ک
گرد سنگ سیلیس پر کنند . بخشی از گرد سیلیس در بخار خانه زیر فشار بخار آب با آهک آزاد سیمان ترکیب 

  . سیلیکات کلسیم می دهد و بخش دیگر جاهاي خالی درون بتن را پر می کند

د شدن سیمان در بتن عمل آوردن آن آسانتر می شود ، تاب و ضریب برجهندگی بتن افزایش می یابد پایداري بتن با زیا
در برابر ساییدگی افزایش می یابد ، فوالد در بتن زنگ نمی زند و بتن آب بندي می شود ، اما جمع شدن بت در هنگام 

بتن سنجیده می شود . و بسته به اندازه سیمان در بتن سه  گرفتن افزایش می یابد . سیمان به کیلوگرم در متر مکعب
  : نوع بتن به وجود می آید

  کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 150تا  75بتن کم مایه با - 

  کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 250تا 150بتن میان مایه با - 

  کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن 350تا  250بتن پر مایه با - 

 
  : ب 3– 

  : آب و اندازه آن

آبی که در ساخت بتن مصرف می شود باید آشامیدنی باشد و داراي جسمهایی که به بتن آسیب می رسانند نباشد ، گند 
آبها ، پسابها ، فاضالب شهر ها ، آب مردابها و مانند اینها را نباید در ساختن بتن مصرف کرد و اگر ناگزیر از مصرف 

 . ، باید پیوسته آن را آزمایش کنند کردن آنها باشند

اندازه آب براي ساختن بتن بستگی دارد به شلی و سفتی بتن ، درشتی دانه هاي سنگی ، نمناکی دانه هاي سنگی ، 
  . زبري رویه دانه هاي سنگی ،شکل دانه هاي سنگ ، گرما و خشکی هوا هنگام ساختن بتن و مسائلی از این نظیر

نه هاي سنگ درشت تر ، رویه دانه هاي سنگ نمناکتر ، صاف تر و دانه هاي سنگ گرد تر هرچه بتن سفت تر و دا
باشد براي ساختن بتن به آب کمتر نیاز است . هوا و آبی که در سوراخهاي ریز بتن بماند آن را پوك می کند و از تاب 

نیست زیرا آب در سوراخها ي آن نشت  بتن می کاهد . بتن پوك گذشته از آنکه تابش کم است ، در یخبندان نیز پایدار
می کند ، در سرما یخ می زند ، حجم آب یخ بسته زیاد می شود و باعث ایجاد تنش در بتن می گردد . همین که این 



  . تنش از تاب کششی بتن زیادتر شود آن را میترکاند و بتن خرد می شود

قابل محاسبه است : یکی به وزن سیمان و دیگري به  اندازه آبی که در ساختن بتن به مصرف می رسد ، به دو طریق
وزن جسمهاي جامد ( سیمان و سنگ ) . گرفتن بتن باید هنگامی آغاز شود که بتن در جاي مصرف ریخته شود . 

گذشته از جنس سیمان درشتی دانه هاي آن و کند و روانی دوغاب سیمان هم در زمان گرفتن آن اثر دارند . هرچه 
گرم آب  22/0تا  08/0ند روان تر باشد زودتر می گیرد . در هواي نمناك یک گرم سیمان پرتلند با دوغاب سیمان ک

ترکیب می شود . هرچه نسبت وزنی آب در سیمان کمتر باشد ، دوغاب سیمان کند روان تر ( غلیظ تر ) می شود و تاب 
می یابد . هرچه بیشتر دوغاب مصرف شود بتن بتنی که با آن ساخته می شود و تاب بتنی که با آن ساخته شود افزایش 

  . بیشتر جمع می شود

  اثر آب در بتن در جریان ساخت -بخش اول 

 :آب هیدراتاسیون

وقتی بتن مخلوط می شود ، آب و سیمان براي مدت طوالنی به سادگی در مجاورت یکدیگر باقی نمی مانند . پودر 
راتاسیون رخ می دهند و محصوالت مختلفی با این واکنش ایجاد سیمان آب جذب می کند و واکنشهاي شیمیایی هید

می شوند . تمامی این محصوالت حاوي آب هستند اما کلیه آبها به شکل واحد نمی باشند . قسمتی از این آب به شکل 
  . شیمیایی ترکیب می شود ، یعنی به صورت بخشی از ماده مرکب در می آید مانند هیدروکسید کلسیم

 
  :رانده شده به سطح بتنآب 

عالوه بر شکلهاي مختلف آب هیدراتاسیون ، در بتن همچنین ممکن است کامال متمایز از خمیر سیمان آب محبوس 
شده اي در هنگام آب انداختن بتن ایجاد شود به نظر می رسد که این آب از میان جرم بتن حرکت کند اما در حقیقت 

ثقل ته نشین می شوند . چنانچه آّب رانده شده به طرف باال به سطح قطعه بتنی ذرات جامد هستند که در اثر نیروي 
برسد می تواند تبخیر گردد رابطه بین روند تبخیر و روند جایگزینی آب تبخیر شده بر توسعه جمع شدگی خمیري و 

  . احتماال ترك خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیري ناشی از جمع شدگی خمیري موثر است

آب به سطح رانده شود در مسیر خود به طرف باال در زیر سنگدانه هاي درشت محبوس گردد منافذي را  چنانچه
تشکیل می دهد که در طول زمان می تواند اثرات نا مساعدي در بر دوام بتن داشته باشد . ( از طریق فراهم نمودن 

منافذ ناشی از آب انداختن در ابتدا با آب پر می  مجاري که مواد مهاجم به راحتی می توانند به داخل آنها نفوذ کنند )
شوند ، اما به مرور زمان این آب می تواند صرف تداوم هیدراتاسیون سیمان گردد و یا به طرف خارج حرکت نماید . اما 
حتی اگر به صورت آب در جاي خود باقی بماند مسیرهاي ترجیهی را براي نفوذ عوامل مهاجم به داخل بتن فراهم می 

نماید . میزان کم یا زیاد آب انداختن در یک مخلوط معین بستگی به برخی از خواص مخلوط دارد اما اینکه این آب زیر 
سنگدانه ها محبوس میشود یا خیر به اندازه سنگدانه ها و مهمتر ز همه به شکل دانه ها وابسته است . در سنگدانه ها 

ت باال حرکت می کند و محبوس شدن آن خیلی بیشتر از سنگدانه ي پولکی امکان جلوگیري از حرکت آبی که به سم
هایی است که ابعاد یکسان داشته باشند . بنابراین مشاهده می شود اندرکنشی ما بین شکل سنگدانه ها و آب موجود در 

کاستن از  مخلوط بتن وجود دارد . چنانچه آب حاصل از آب انداختن به آسانی به سطح بتن برسد و تبخیر رخ دهد سبب



دماي نواحی سطح بتن می شود زیرا مقدار نسبتا زیادي از حرارت که براي تبخیر آب الزم است از این ناحیه گرفته می 
شود . این موضوع ممکن است در مناطق گرمسیر مفید واقع شود به ویژه آنکه دماي بتن در زمان گیرش بر توسعه 

در هنگام گیرش همچنین بر توسعه ترکهاي حرارتی موثر است . چنانچه  مقاومت دراز مدت آن تاثیر خواهد داشت . دما
  . یک قطعه بتنی ابعاد نهایی خود را در یک دماي زیادتر بدست آورد ، کاهش بعدي دما ممکن سبب ایجاد ترك شود

 
  عمل آوري با آب

رج براي عمل آوري بتن به دماي سطح بتن پس از آنکه بتن گیرش حاصل نمود ، همچنین تحت تاثیر آبی که از خا
کار گرفته می شود قرار می گیرد چنانچه این آب تبخیر گردد حرارت از بتن گرفته می شود قرار می گیرد . و اگر آب 

عمل آوري سرد باشد ، بتن در اثر انتقال حرارت سرد می شود . این امر ممکن است در آب و هواي گرم سودمند باشد 
ابد و خطر یخ زدگی وجود داشته باشد عمل آوري با آب سرد می تواند خطرناك باشد . بالعکس چنانچه دما کاهش ی

عموما عمل آوردن با آب باید خیلی زود آغاز شود و براي مدتی ادامه یابد . واضح است که آب عمل آوري نباید حاوي 
هاي بعدي مورد بحث قرار خواهند  یونهایی باشد که به بتن یا میلگردهاي داخل آن حمله نماید . آبهاي مهاجم در بند

  . گرفت . نباید از آب دریا براي عمل آوري قطعات بتنی حاوي میلگرد فوالدي استفاده شود

قابل توجه است که الزامات آب مخلوط بتن و آب عمل آوري یکسان نیستند . براي مثال آب خالص مانند آب مقطر یا 
خلوط بتن کامال مناسب است ، اما همانطور که بعدا اشاره خواهد شد این آبهایی که امالح آن گرفته شده باشد براي م

آبها به بتن سخت شده حمله خواهند کرد . بالعکس بسیاري از آبهاي حاوي ترکیبات آلی که ممکن است در 
واهند بود هیدراتاسیون سیمان دخالت نمایند ، وقتی که به عنوان آب عمل آوري مورد استفاده قرار می گیرند بی ضرر خ

. تنها استثناء وقتی است که این ترکیبات ممکن است باعث از بین بردن رنگ سطح بتنی که در معرض دید قرار دارد 
بشود . بطور خالصه باید یادآور شد که در گذشته وقتی از سیمان پر آلومین براي ساختمان سازي استفاده می شد ، سرد 

تولید کنندگان این سیمان توصیه می شد . دلیل این امر آن بود که کردن شدید از طریق بکار بردن آب توسط 
جلوگیري از افزایش زیاد دما در هنگام هیدراتاسیون سیمان از ایجاد پدیده اي به نام تبدیل محصوالت هیدراته شده 

یل را نمی توان جلوگیري می کند و این موضوع توام با افت مقاومت بتن است . امروزه شناخته شده است که پدیده تبد
از بین برد و در بسیاري از کشورها سیمان پر آلومین را نمی توان از بین برد و در بسیاري از کشورها سیمان پر آلومین 

را دیگر در ساختمان سازي به کار نمی برند . با توجه به سرد شدن سطح قطعه بتنی توسط آب عمل آوري ،باید احتمال 
بتن را در نظر داشت . اگر این اختالف موجب ایجاد گرادیان حرارتی زیاد شود امکان به اختالف دما بین سطح و داخل 

وجود آمدن تنش هاي حرارتی زیاد شود ، امکان ترك خوردن بتن وجود دارد . کامال شناخته شده است که تامین آب 
توسط و کم ضرورتی اجتناب براي عمل آوري در پیشرفت هیدراتاسیون سیمان در مخلوطهاي با نسبت آب به سیمان م

نا پذیر است . در اغلب موارد این جنبه از عمل آوري با آب جنبه هاي حرارتی را تحت تاثیر قرار می دهد اما هر دوي 
  . این جوانب اندر کنش واضحی را بین آب عمل آوري و کیفیت بتن منتجه می سازد

 
  :برداري بهره زمان در –بخش دوم 



  :ک شدنجمع شدگی ناشی از خش

در بحث از دست رفتن آب از بتن تازه یعنی قبل از گیرش ، جمع شدگی خمیري مطرح می شود . حال در اثر از دست 
رفت آب از بتن سخت شده نیز جمع شدگی ناشی از خشک شدن می تواند ایجاد شود و لیکن از دست رفتن تمام آب 

ع شدگی ایجاد نمی نماید . پس از خارج شدن آب آزاد ، باعث جمع شدگی نمی شود . از دست رفتن تمام آب آزاد جم
آب چسبیده به سطح آزاد راه می یابد و جمع شدگی رخ می دهد . تحت برخی شرایط جمع شدگی ناشی از خشک شدن 
می تواند منجر به ترك خوردگی و جمع شدگی گردد . که در واقع بزرگترین نقص بتن محسوب می شود و متداولترین 

ت بتن در سازه هایی که در معرض هوا قرار می گیرند ، یعنی کلیه سازه ها به استثناء آنهایی که در آب علت مشکال
قرار گرفته و یا کامال در خاکی که مرطوب است جاي می گیرند بنابراین جمع شدگی ناشی از خشک شدن معرف رابطه 

  .آن است بویژه مهمی بین آب در بتن سخت شده و تغییر شکل و از هم گسیختگی

 
  : خزش

خزش بتن که تغییر شکل وابسته به زمان ، تحت بار ثابت می باشد همچنین به حرکت آب وابسته است ، گو اینکه این 
مسئله پیچیده بوده و کمتر از حالت جمع شدگی مورد تایید قرار گرفته است . معهذا ثابت شده است که وقتی بتن تحت 

. انقباضی که به اسم خزش خشک شدن نامیده می شود اتفاق می افتد این خزش بار ثابت قرار دارد خشک می شود 
خشک شدن بیشتر از حالتی است که هرگونه حرکت آب به داخل و خارج آن تحت بار وجود داشته باشد ، تغییر شکل 

تحت بار ثابت دارد تحت شرایط اخیر را خزش بنیادي می نامند . بنابراین آب نقش مهمی در تغییر وابسته به زمان بتن 
. این نقش با نقشی که آب در جمع شدگی بتن وقتی که باري وارد نمی شود کامال متفاوت است . مکانیزم این دو نوع 

به چاپ رسیده ( به  1983خزش هنوز کامال شناخته شده نیست البته از زمانی که کتاب جامعی در زمینه بتن در سال 
ر سمینارها ) پیشرفت کمی در این رابطه حاصل شده است امروزه هنوز مطالعات غیر از مجموعه مقاالت داده شده د

خزش ادامه دارد اما صرفا نه براي درك مکانیزم آن بلکه براي توسعه دادن مدل هاي ریاضی براي تخمین آن می باشد 
امل نقش آب باید قبل از که هیچکدام تایید عمومی را به دست نیاورده اند . به نظر میرسد که درك مکانیزم خزش ، ش

  . اتکاء به عبارات ریاضی پیچیده صورت گیرد

 
  :تر و خشک شدن

بتن خشکی که در تماس با آب قرار گیرد به سرعت آب جذب می کند . آب تدریجا به اعماق بیشتر قطعه بتنی نفوذ می 
ی باشد اما نه با روندي یکسان خشک کند و احتمال دارد که به سرعت اشباع کامل رخ دهد . این فرآیند برگشت پذیر م

میلی  500شدن بی اندازه به کندي صورت می گیرد به طوري که آن قسمتهایی از قطعه بتنی که به فرض بیشتر از 
متر از سطح خشک شده فاصله دارند ممکن است هرگز کامال خشک نشوند و یا حداقل در عمر بهره برداري بتن این 

ن وسیله اي براي دخول امالح به داخل بتن می باشد زیرا محلول آنها به داخل بتن نفوذ اتفاق نیفتد . تر و خشک شد
  . می کند ولی فقط آب تبخیر می شود

 



  : آب در بتن توانمند

بتن توانمند بتنی است که الزامات ویژه مرکب عملکردي و یکنواختی را که معموال نمی توان با به کار بردن مواد 
وشهاي مخلوط کردن ، در جا ریختن و عمل آوري به دست آورد ، ارضاء نماید بنا براین بتن توانمند متشکله متعارف و ر

بتنی است که در آن مشخصات ویژه اي براي کاربرد ها و شرایط محیطی مختلف توسعه می یابد . مثالهایی از 
ز سهولت در جا ریختن ، تراکم بدون مشخصه هایی که ممکن است در یک کاربرد بحرانی در نظر گرفته شوند عبارتند ا

جدا شدگی ، مقاومت اولیه زیاد ، خواص مکانیکی دراز مدت ، نفوذ پذیري ، چگالی ، حرارت هیدراتاسیون ، طاقت ، 
  . پایداري حجمی و عمر طوالنی در شرایط رویارویی شدید

دي ممکن است توسعه یابد که فقط در بتن توانمند وقتی نسبت آب به سیمان بسیار کم است جمع شدگی خود به خو
اخیرا به عنوان یک عامل مهم در رفتار بتن تشخیص داده شده است . جمع شدگی خود به خود مانند جمع شدگی ناشی 

از خشک شدن در اثر از دست رفتن آب از خمیر سیمان هیدراته شده رخ می دهد اما در اینجا از دست رفتن آب به 
اي شیمیایی مربوط به ادامه هیدراتاسیون می باشد نه در اثر حرکت آب به محیط علت مصرف شدن ان در واکنشه

اطراف همچنین در مقابله با آتش مشکل ویژه اي را تا آنجا که مربوط به آب داخل خمیر سیمان می شود ایجاد می 
شده وجود دارد نمی نماید نفوذ پذیري خیلی کم این بتن ها به آن معنا است که آبی که هنوز در داخل خمیر سخت 

تواند به آسانی به خارج راه یابد . دماي زیاد در جریان آتش سوزي سبب بخار شدن و همزمان افزایش حجم آبی که به 
صورت مایع بوده است می گردد . تغییر فاز و فشار بخار زیاد می تواند منجر به منفجر شدن قسمت خارجی بتن گردد 

ه در نظر بود به عنوان بتن توانمند عمل کند به عملکردي پایین تر از بتن معمولی در نتیجه تحت شرایط ویژه آنچه ک
منجر گردد . وقتی در جریان خاموش کردن آتش از آب سرد استفاده گردد بتنی که دماي سطح آن در مقابله با آتش 

سیار وخیمی براي بهره دهی و بسیار زیاد شده است و یکباره در مقابل آب قرار می گیرد ، این عمل می تواند عواقب ب
مقاومت بتن ببار آورد . بحث فوق نشان می دهد که اگرچه نسبت آب به سیمان خیلی کم است و لیکن بتن توانمند 

  . حساسیت فوق العاده اي را نسبت به آب نشان می دهد

 
  : التیام پذیري خود به خود

ناپذیر است . لیکن وقتی بتن با ترك هاي ریز سطحی در  کامال شناخته شده است که وجود ترك در بتن عمال اجتناب
تماس با آب تماس با آب ساکن یا با سرعت کم قرار می گیرد التیام یافتن ترکهاي آن امکان پذیر است . این عمل در 

به اثر هیدراتاسیون سیمانی که تا آن زمان هیدراته نشده است و یا تشکیل کربنات کلسیم از هیدروکسید کلسیم که 
  . خارج راه می یابد ( در صورتی که کربناته شدن رخ دهد ) صورت می پذیرد

 
  : آبهاي مهاجم

ممکن است بتن در عمل در معرض آبهاي مهاجم قرار گیرد . در بسیاري از کشورهاي متداول ترین یون مخرب 
ناشی از محصوالت جانبی  سولفات همراه با یکی از چندین کاتیون می باشد . در سایر آبها مکن است محصوالت

  . شیمیایی حاصل از فرآیندهاي شیمیایی و صنعتی وجود داشته باشند



در برخی از مواضع آب شور در تماس با بتن می باشد . کلرید هاي موجود در چنین آبهایی چنانچه به داخل بتن راه 
ه مهم است که فقط امالح محلول به بتن یابند اغلب منجر به خوردگی میلگردهاي فوالدي می شوند . یادآوري این نکت

حمله می کنند . چنانچه انباشته اي از سولفات کلسیم بر روي کف خشک بتنی قرار داشته باشد . عملکرد انباشته اي از 
نمک طعام یعنی کلرور سدیم ، بر روي بتن نیز به همین صورت است . فقط با این تفاوت که نمک طعام جاذب رطوبت 

نانچه هوا مرطوب باشد این نمک نهایتا محلولی را ایجاد می کند که در آنها یونهاي کلرید وجود خواهند بوده و اگر چ
  . داشت و این یونها نهایتا به داخل بتن نفوذ می کنند ، ولی این عمل فقط می تواند در آب صورت پذیرد

له ها و مجاري داخل بتن ، باعث تراوش حتی آب خالص نیز در هنگام بهره برداري مفید نیست زیرا آب خالص در لو
هیدروکسید کلسیم از خمیر سخت شده سیمان می گردد . باران هایی که دور از هواي آلوده می برند آب نسبتا خالص 

  .می باشند و باعث تراوش هیدروکسید کلسیم می شوند

تشکیل سفیدك می دهند که گو اینکه چنانچه پس از بارش باران بتن در معرض خورشید قرار گیرد مواد تراوش یافته 
  .این سفیدك به خودي خود مضر نمی باشد ولی بد منظره بوده و ظاهر بتن را زشت می کند

دیگر بارانهاي اسیدي می باشند که در اثر حل شدن برخی از گازهاي بسیار مضر صنعتی در داخل آب در اتمسفر به 
  pHبارانهاي اسیدي حاوي اسیدهاي سولفوریک و نیتریک بوده و عددوجود می آیند و توسط باد جا به جا می شوند . 

 . باشد . اسید ها باعث خرده شدن سطح بتن می شوند 4یا حتی  5/4آنها ممکن به کمی 

 
  :خوردگی میلگرد

خوردگی فوالد مدفون در بتن ، بصورت معمولی ناشی از کلرید ، فقط وقتی اتفاق می افتد که بتن به اندازه کافی 
مرطوب باشد طوري که آب منافذ بتواند به صورت الکترولیت عمل نماید . این فرآیند اجازه می دهد سلولهاي الکترو 

  . شیمیایی توسعه یابند . بنا براین براي اینکه خوردگی ادامه یابد الزم است آب وجود داشته باشد

 
  :بتن مقاوم در مقابل آب

استفاده از بتن مقاوم در برابر آب از حمله آبهاي مهاجم جلوگیري نمود ؟ در اینجا گاه سئوال می شود که آیا می توان با 
نیز توصیه نشده است استفاده نمی شود ( شاید فقط به این خاطر که احتماال بتن   BSاز عبارت ضد آب که در آیین

 اومت زیاد در مقابل آب نفوذ استغیر قابل نفوذ آب قابل دستیابی نمی باشد . ) آنچه که قابل دستیابی است بتن با مق

 . 
دلیل این امر چیست ؟ ماهیتا بتن یک ماده متخلخل می باشد . باید توجه داشت که تخلخل و نفوذ پذیري با یکدیگر 
متفاوتند اما بسیاري از منافذ داخل بتن به یکدیگر ارتباط دارند و لذا جابجایی آب به داخل و از میان بتن امکان پذیر 

ئله فقط جریان آب نبوده بلکه پدیده هاي جابجایی دیگري نیز وجود دارند . . هرچه بتن متراکم تر باشد و است . مس
حفره هاي بزرگ کمتري در آن وجود داشته باشند ، جابجایی آب از میان آن مشکل تر خواهد بود . به عالوه ساختار 

د از میان بتن حرکت نماید مشخص می کند . مقدار دقیق خمیر هیدراته شده سیمان درجه سهولتی را که آب می توان
منافذ و ارتباط میان آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است . منافذ معموال بوسیله اندازه و توزیع آنها ارزیابی می شوند ، 



معینی از منافذ وقتی که تعداد منافذ کم بوده ولی اندازه آنها بزرگ باشد و به یکدیگر ارتباط داشته باشند ، براي حجم 
ریز حجم کمتري از آب جا به جا می شود . تحت بسیاري از شرایط مقدار جا به جایی آب از میان بتن خیلی کم است ، 
اما به صورتی که معموال بتن ساخته می شود همانند یک قشر آب بند پالستیکی عمل نمی کند ، و لیکن اگر یک بتن 

صورت استفاده از مواد افزودنی آب بند کننده ( احتماال آنهایی که همچنین دافع آب کامال آب بند مورد نیاز باشد در این 
  . نیز هستند) یا بتن هاي ویژه مانند بتن پلیمري می توانند مورد استفاده قرار گیرند

ود ذکر این نکته مهم است که این امر وابستگی زیادي به شرایط محیطی که یک قطعه بتنی معین با آن روبرو می ش
دارد . براي مثال در مورد یک دیوار زیرزمین که اطراف آن آب وجود دارد و داخل آن خشک است قدري از جابجایی 

آب از میان دیوارها صورت خواهد گرفت . چنانچه تصور شود که با نصب یک دستگاه تهویه قوي در زیرزمین مشکل 
ف رطوبت بین دو طرف دیوار بتنی بیشتر شود آب بیشتري رطوبت حل خواهد شد اشتباه خواهد بود زیرا که هرچه اختال

انتقال پیدا می کند . به همین صورت هرچه ارتفاع آب در خارج دیوار ( وقتی که عمق زیرزمین زیاد باشد ) زیادتر باشد 
ند . آب بیشتري انتقال خواهد یافت . به هر حال شرایط محیطی و کیفیت بتن تنها عوامل آب بند شدن بتن نمی باش

دیوار ها و کف هاي بتنی که با دقت ساخته می شوند بندرت یکپارچه بوده و عاري از ترك می باشند و ممکن است در 
معرض تغییر شکلهاي نسبی غیر یکنواخت قرار گرفته باشند . چنانچه ساخت یک سازه آب بند در نظر باشد الزم است 

د جزئیات مناسب نحوه استقرار میلگردها و احتماال تامین نوارهاي عالوه بر آنکه بتن با کیفیت مناسب استفاده می شو
آب بند نیز در نظر گرفته شوند . این مورد در حوزه مسئولیت طراح سازه ساختمان قرار دارند و تکنولوژیست بتن به 

  . شدتنهایی مسئول آن نیست . باید روي واژه آب بند تاکید شود که به همان معنی غیر قابل نفوذ نمی با

 
  : یخ زدن و ذوب شدن

اثر مخرب چرخه هاي متوالی یخ زدن و ذوب شدن در بتن طی سالهاي متمادي در بسیاري از نقاط جهان به خوبی 
شناخته شده است . به لحاظ اهداف این قسمت الزم است خاطر نشان شود عمل یخ زدن و ذوب شدن با موجودیت آب 

ن آب اولیه موجود در مخلوط بتن یا آبی که بعدا به داخل بتن نفوذ کرده باشد مترادف است . این آب ممکن است ، هما
. مهم آن است که آب موجب آسیب دیدن بتن می گردد و این کار را با شدت انجام می دهد . آسیب ناشی از چرخه 

زدگی کامال متمایز  هاي متوالی یخ زدن و ذوب شدن به بتن سخت شده با آسیب وارده به بتن تازه و جوان در اثر یخ
است . در حالت اخیر انبساط ناشی از تبدیل آب مایع به یخ موجب از هم پاشیدگی بتن می گردد که عموما غیر قابل 

جبران است البته آسیب چرخه هاي یخ زدن و آب شدن نیز به همین ترتیب است ولی آنچه به بحث حاضر مربوط می 
یخ زدن و ذوب شدن هر دو به وجود آب بستگی دارند و آب مقصر اصلی  شود آن است که اثر یخ زدگی و چرخه هاي

  .است

 
  :کربناتاسیون

دي اکسید کربن موجود در هوا می تواند با برخی از محصوالت جانبی هیدراتاسیون سیمان از جمله هیدروکسید کلسیم 
ضرورت دارد تا عامل واقعی  ترکیب شود لیکن دي اکسید در حالت گازي نیست که واکنش می دهد بلکه وجود آب



یعنی اسید کربنیک ضعیف ایجاد گردد . بنا براین مشخص می شود که آب عامل اصلی کربناتاسیون در بتن است که 
  . قلیاییت خمیر سیمان هیدراته شده را در بتن کاهش می دهد و می تواند به خوردگی میلگرد منجر شود

 
  : واکنش قلیایی سنگدانه ها

نش وجود دارند که یکی به سیلیس و دیگري به کربنات مربوط می شود که هر دوي آنها در سنگدانه ها دو نوع واک
وجود دارند و منشا اصلی قلیایی هاي سیمان می باشند . شاید بتوان تصور کرد که بحث در مور این واکنش مخرب 

ایی سنگدانه ها فقط با وجود آب رخ می خارج از محدوده این بحث باشد و لیکن این چنین نیست زیرا واکنشهاي قلی
دهند . حتی اگر واکنشها تا آنجا توسعه یافته باشند که بتوانند آسیب هایی را ایجاد نمایند خشک کردن بتن باعث می 
شود که کلیه واکنشهاي بعدي متوقف شوند آسیب وارده برگشت پذیر نبوده اما مسلما قابل متوقف شدن است . بدین 

  . گر آب عامل اصلی فرآیند تخریب بتن محسوب می گرددترتیب بار دی

 
  : بخش سوم : خواص ویژه

اینک ممکن است مفید باشد که برخی از خواص بتن که به طور چشم گیري تحت تاثیر آب آزاد داخل بتن قرار می 
  . گیرند بیان شوند

 
  : عایق حرارتی

سبک به ویژه موثر است . هدایت حرارتی بتن از اهمیت ویژه  بتن عایق حرارتی نسبتا خوبی است و در این رابطه بتن
اي برخوردار است و تعریف آن عبارت است از نسبت جریان ورودي حرارت به شیب حرارتی . از آنجا که قابلیت هدایت 

. این اثر هوا از آب کمتر است لذا قابلیت هدایت حرارتی بتن معین به درجه اشباع منافذ داخل بتن با آب بستگی دارد 
بویژه در بتن سبک که در مقایسه با بتن معمولی از نسبت بیشتري از منافذ هوا برخوردار است چشمگیر است . براي 

درصد افزایش می دهد . چنین نتیجه می  50مثال افزایش ده درصد در میزان رطوبت هدایت حرارتی بتن را به میزان 
همیت باشد الزم است که بتن خشک گردد و به آن اجازه مرطوب شود که چنانچه خواص عایق حرارتی بتن حائز ا

شدن داده نشود . بنابراین مشاهده می شود که آب آزاد در بتن چه از مخلوط اولیه و یا آبی که به داخل بتن راه می یابد 
  . ، تاثیر قابل مالحظه اي بر خواص عایق بودن حرارتی بتن در جریان بهره برداري خواهد داشت

 
در بعضی از کاربرد ها خواص الکتریکی بتن حائز اهمیت است . مقاومت الکتریکی بتن به شدت  : اومت الکتریکیمق

و مقاومت  10000تحت تاثیر درجه اشباع آن قرار دارد . براي مثال مقاومت الکتریکی بتن در هوا خشک شده در مرتبه 
است . این موضوع نسبتا پیچیده است ، اما نکته حائز  مرتبه بیشتر 4الکتریکی بتن در گرمچال خشک شده در حدود 

اهمیت آن است که جریان الکتریسیته عمدتا به صورت الکترولیت از میان بتن مرطوب هدایت می شود یعنی توسط 
یون هاي داخل آب که در منافذ مویینه قرار دارند . در شرایط کامال یکسان هر چه آب این منافذ ( از هر منشایی ) 

  (ترجمه هرمز فامیلی  A.M.NEVILر باشد مقاومت الکتریکی بتن بیشتر خواهد شد . ( پروفسورکمت



 
  :ج 3– 

  : جنس دانه هاي سنگی و دانه بندي آنها

سنگی که در ساختن بتن مصرف می شود باید سالم باشد پوسیده نباشد و پوسیدگی هم نداشته باشد . در برابر اثرات 
نباشد ، پوك نباشد و  3ر آن اثر فیزیکی یا شیمیایی نداشته باشد . درجه سختی آن کمتر از جوي پایداري کند ، آب د

نباشد . اگر بتن زیر اثر مکانیکی باشد  80باشد ( مگر در بتن سبک ) تاب فشاري آن کمتر  5/1وزن فضاییش بیش از 
اي ساختن بتن مصرف می شود از بستر مانند بتن راه تاب ضربه اي سنگ زیاد باشد و کم ساییده شود . سنگی که بر

  . سیل روها ، رودخانه ها و شن چال ها به دست می آید که دانه هاي آن همجنس نیستند

سدها ، پل هاي بزرگ ، تراورس هاي بتنی راه آهن ، بناهاي بلند ، ساختمانهاي بتنی ظریف و مانند اینها را با بتن 
خرده سنگ شکسته همجنس که از یک معدن به دست آمده باشد استفاده  ممتاز می سازند . در ساختن بتن ممتاز از

می نمایند . اگر سنگ سیلیسی یا سیلیکاتی مصرف شود بهتر است سنگی که براي ساختن بتن مصرف می شود باید 
گچ ، تمیز باشد نباید آلوده به کثافت و گل رس و جسمهایی که براي بتن ضرر دارند آلوده باشد . جسم آلی ، سنگ 

انیدریدت ، سیلیس پوك که با آب ترکیب شود ، خاکستر نمک ها ، کانی هایی که در آب حل شوند ، به ویژه سولفات 
ها به بتن آسیب می رسانند . سنگهاي آذري اگر پوسیده و سست و پوك نباشد براي ساختن بتن مناسب است . 

یایی یا فیزیکی نداشته باشد و با دوغاب سیمان ترکیب سنگهاي ته نشسته را اگر سست نباشند و آب در آنها اثر شیم
هاي آسیب رسان بتن درست نکنند ، می شود در ساختن بتن مصرف کرد سنگهاي دگرگون در ساختن بتن مصرف 
نمی شوند ، به ویژه آنهایی که الیه الیه اند مانند شیست ها اما سنگ مرمر ( سنگ آهک دگرگون شده ) و سنگ 

یسی ( که در ایران فراوان است ) را می توان پس از آزمایش کردن براي ساختن بتن زمخت گنیس و شیست سیل
 02/0مصرف کرد . سنگهاي ریزي که در بتن مصرف می شوند نباید جاي سیمان را در بتن بگیرند . ماسه ریز تر از 

  . تر باشدمیلی متر باید خیلی کم مصرف شود و اندازه آن نباید از یک درصد وزن سنگ بتن بیش

میلی متر داشته باشد . براي آب بندي  12/0درصد وزنش ماسه ریز تر  5سنگ خوب دانه بندي شده نباید بیشتر از 
کردن بتن ، در ساختن آن گرد سنگ یا گرد آهک شکفته و بهتر از اینها گرد تراس مصرف کنند . براي رویه بتن کم 

  . باید در ساختن آن بیشتر از سنگدانه ریز استفاده شودعرض ، بتن نما و بتن کنار درزها تخت شوند ، 

در ساختن بتن هرچه میزان سنگدانه هاي ریز بیشتر باشد میزان مصرف آب نیز بیشتر می شود ، به دلیل اینکه مرطوب 
می  کردن سنگهاي ریز دانه بیشتر از سنگهاي درشت دانه نیازمند آب است . آب زیاد بتن را شل می کند بتن شل پوك

شود و تاب آن کاهش می یابد و گذشته از این بیشتر جمع شده و پایداریش در برابر اثرهایی که از بیرون به بتن برسد 
  . کم می شود . ماسه مالت باید دانه بندي شده باشد

ه ریز درصد حجمش جاي خالی دارد که باید با دوغاب سیمان پر شود . ماس 40ماسه دانه بندي شده تو پر نزدیک به 
دانه ( ماسه بادي ) از تاب بتن می کاهد ، زیرا بخشی از آن در بتن جاي دانه هاي سیمان را می گیرد و نمی گذارد 

  . دوغاب سیمان همه دانه هاي سنگ را به یکدیگر بچسباند



  . د سنگ پر کننداگر ماسه را زیاد بشویند ، دانه هاي ریز آن را آب می برد و باید جاي آن را با گرد سیمان و یا گر

 
 د 3– 

  : ساختن ، ریختن ، عمل آوردن و حفظ کردن بتن

آماده کردن سیمان ، سنگ و آب براي ساختن : سیمان چه در کیسه و چه فله باشد باید جایی باشد که نم نکشد . 
د سرد و گرم سیمان نم کشیده هیدراته شده سنگ می شود . سیمان باید جوري انبار شود که هنگام ساختن بتن زیا

نباشد . سیمان سرد گرماي آب بتن را می گیرد و دوغاب سیمان و در پی آن بتن کند گیر می شود . سیمان گرم بخشی 
از آب بتن را بخار می کند ، دوغاب سیمان کند روان شده ، زود گیر می شود . سنگ گرد گوشه یا شکسته هنگام 

. روي سنگ روي داغ آب بپاشند تا گرمی سنگ آب را بخار کند . به سنگ ساختن بتن نباید گرما زده یا سرما زده باشد 
سرد هواي داغ بدمند که سردي سنگ را بگیرد . بتن را در جاهاي لوله کشی شده با آب لوله کشی بسازند . در 

ا آزمایش کنند ، هر کارگاهها ، با آب روان بتن ساخته نشود ، آب روان را در انبار یا منبع بریزند و پس از چند روز آن ر
  . گاه پذیرفتنی بود با آن بتن بسازند

ساختن بتن : بتن باید برابر دستور کار ساخته شود ، در ساختن بتن باید تاب بتن ، پایداري بتن در برابر اثر هاي بیرونی 
شت . دوغاب و سنگ و ( مکانیکی ، جوي و شیمیایی ) جلوگیري از زنگ زدگی فوالد در بتن و مانند اینها را به یاد دا

  . چاشنی هاي بتن باید برابر با دستور کار با هم مخلوط شوند

 
 
  بتن مسلح 4- 

همانطور که می دانیم بتن تنها می تواند بارهاي فشاري راتحمل کند و در مقابل بارهاي کششی و نیروهاي برشی هیچ 
مقاومتی ندارد لذا براي مقاوم سازي بتن در برابر این بارها از عناصر دیگري که قابلیت تحمل این گونه بار ها را دارند 

  . می شوند استفاده می شود . که این عناصر در بتن غرق

یکی از عناصر میله گردهایفلزي هستند که به طور کسترده در بتن مسلح استفاده می شوند . و دیگري گه به تازگی 
می باشد که در   FRP (Fiber Reinforced Plastic )مورد استفاده قرار می گیرد میله هاي کامپوزیتی یا

  :دمقایسه با میله گردهاي فلزي داراي خواص زیر می باش

  :مزایا- 

  خوردگی برابر در مقاومت –الف 

 کششی مقاومت –ب

  کمتر چگالی –ج 

 عایق بودن -د 

 تاثیر تحت که اجزایی در خصوصا بنا در غیرمنتظره شکست باعث که مصالح از خاصیتی(  خستگی برابر در مقاومت –ه 
  . فوالد عمل می نمایدبهتر از   FRPپدیده این در. )  شود می دارند قرار خود باالیی اجزاي



  . شوند نمی خزش دچار عمدتا –و 

  . دارند بتن با خوبی چسبندگی –ز 

  :معایب- 

  . در کارگاه امکان پذیر نیست  FRPکردن خم –الف 

 یکسان تقریبا ضریبی فوالدي هاي گرد میله ولی. (  دارد زیادي اختالف بتن با مقایسه در آنها انبساطی ضریب –ب 
  ( . با بتن دارند مقایسه در

 
 
 
  :مدیریت حفاظت از بتن 4- 

متاسفانه یکی از دالیل عدم موفقیت پروژه هاي بتنی در کشور ما عدم اجراي حفاظت مناسب در مقابل عوامل مهاجم 
 در زمان اجرا و پس از اجراي این پروژه ها می باشد . لذا براي مدیریت مناسب حفاظت بتن این مورد را به اجزاي زیر

  :تقسیم کرده اند

  سرمایه تامین –الف 

  فنی دانش تامین –ب 

  اولیه مصالح و مواد شناخت –ج 

  : بتن فساد عوامل شناخت –د 

 کیفیت – 5 ، فوالد روي بر بتن ناکافی پوشش – 4 ، کربنیک گاز نظیر گازهایی – 3 ، اسیدها – 2نمکها ،  1– 
  شدن ذوب و یخبندان فرایند – 8رطوبت ،  و آب – 7 ، اضافی با – 6 ، آوري عمل پایین

  محیطی عوامل و اقلیم شناخت –ه 

  خوب شرایط در آنها نگهداري و مناسب مواد و مصالح تهیه –و 

  آوري عمل و اجرا تولید –ز 

  نگهداري –ح 

  . گاهی از اوقات براي نگهداري و حفاظت از بتن تنها الزم است عامل مهاجم را از بین ببریم

 
  خواص معمارانه 5– 

هماننطور که می دانیم معماري یعنی بازي با خطوط و سطوح و ارتباط بصري آنها لذا با توجه به این مسئله می توان 
کفت بتن عملکرد بهتري نسبت به فوالد دارد چون به هر شکلی که ما بخواهیم در می آید ( به شکل قالب ساخته شده 

به فوالد دارد . مثال اگر در یک قسمت از نماي طراحی شده توسط مهندس  ) و در کل حالت پذیري بهتري نسبت
  . معمار یک کنسول قوسی شکل وجود داشته باشد صد در صد اجراي این کنسول با بتن راحت تر از فوالد است



 
  : فن آوري هاي نو 6– 

  : CLCالف ) بتن کفی یا 6– 

می شود . که سیمان ، ماسه بادي ، آب و افزودنیهایی که ایجاد حباب  این نوع بتن در ایران به عنوان بتن کفی شناخته
می کنند مواد تشکیل دهنده آن می باشند . متاسفانه این نوع بتن در کشور ما به عملکردي که از آن انتظار می رود 

  . ا با کیفیت پایین استنرسیده است و این امر به دلیل عدم آگاهی مناسب از نحوه تولید و نیز استفاده از مواد حباب ز

 
  : ب ) تیغه بتن مسلح 6– 

ضوابط و توصیه هاي خاصی را براي طراحی و اجراي دیوارها ارائه نموده است که اغلب به دلیل عدم  2800آیین نامه 
ا وجود امکانات مناسب حتی در ساختمانهاي با اهمیت نظیر بیمارستانها و غیره نیز از آنها چشم پوشی می شود . لذ

استفاده از تیغه بتن مسلح می تواند در هنگام زلزله از هم پاشی دیوارها جلو گیري نماید . این دیوارها از دوالیه رابیتس 
(توسط میله گردهاي افقی و عمودي در جاي خود محکم شده اند ، میله گردها نیز با سقف و کف ارتباط دارند ) که از 

ت ماسه سیمان پوشش می شود تشکیل شده اند . فاصله میان آنها را می توان با یکدیگرفاصله دارند و رویه آنها با مال
  . مواد عایق پر کرد یا خالی گذاشت

 
  : ج )بتن سبک با مقاومت زیاد6- 

متاسفانه همواره سبکی بتن با مقاومت کم آن برابر بوده در صورتی که این طور نیست ، نزدیک به دو ده پیش مطالعه 
بتن سبکدانه با مقاومت زیاد به ویژه در پروژه هاي نفتی آغاز شد و توانستند با استفاده از سبکدانه هاي براي تولید 

خاص و به کار گیري مصالح مرغوب اعم از سیمان دوده سیلیسی و فوق روان کننده ها به مقاومت فشاري بسیار خوبی 
  .دست یابند

  

  

  

  

  

  

  

  



  سیمان
کلینکر با حضور سنگ گچ در    سیمان پرتلند محصولی چسباننده است کھ از آسیاب و پودر کردن

 یک کوره بزرگ

  آید. درجھ سانتیگراد می رسد، بدست می ١۵٠٠گردنده کھ دمای آن تا حدود 

استفاده از سنگ گچ بھ منظور تنظیم زمان گیرش سیمان می باشد. بھ طور معمول مقدار گچ در 
  سیمان پرتلند کمتر از

  % می باشد.٣

  سیمان را اکسیدھای کلسیم، آلومینیوم، سیلیسیوم و آھن تشکیل می دھد.  %٩٠بیش از 

از آنجا کھ خواص گیرش و سخت شدن سیمان در حضور آب اتفاق می افتد آن را محصولی 
  ھیدرولیکی می دانیم.

   

  کلینکر

ھ بھ طور عمده ترکیبی متشکل از اکسیدھای سیلیسی، کلینکر در حکم ماده اولیھ تولید سیمان است ک
  ترکیبات کلسیمی،

  باشد. آلومینیومی و آھنی می

  . منبع اصلی تامین ترکیبات فوق، سنگ و خاک موجود در طبیعت است

   

  ھیدراسیون یا آب گیری سیمان

گذشت زمان،  ترکیبات سیلیکاتی و آلومیناتی در مواجھھ با آب محصوالتی را بوجود می آورند کھ با
   سخت و محکم

  می شوند.

ایجاد شده     Ca(OH)2 میزان پیشرفت واکنش ھای آب گیری سیمان را می توان با توجھ بھ مقدار
  در خمیر یا میزان

کالری گرما  ١٢٠ژول یا  ۵٠٠حرارت آزاد شده در محیط واکنش اندازه گیری نمود. ھر گرم سیمان 
  آزاد می کند.

و   نشان می دھد کھ ھمیشھ بخشی از ذرات سیمان بھ صورت خشکبررسی ھای میکروسکوپی 
  آبگیری نشده باقی

  می مانند.



ریزتر شدن اندازه ذرات سیمان شانس آبگیری کامل را بیشتر می کند و موجب توسعھ سریع مقاومت 
  می شود. اندازه

  نرمی سیمان را با سطح مخصوص (متر مربع بر کیلوگرم) نشان می دھند.

   

  واکنش سیمان و آبمحصوالت 

  درصد خمیر سیمان را تشکیل می دھد. ٧۵حدود    C-S-H سیلیکات کلسیم ھیدراتھ

  درصد خمیر سیمان را تشکیل می دھد. ٢۵حدود   CH  آھک ھیدراتھ

  باشد. %٠.۶بایستی کمتر از Na٢O  &K٢O مجموع قلیایی

   

  انواع سیمان

  پرتلند معمولی    I تیپ

  ھا با مقاومت متوسط در برابر سولفات  شده پرتلند اصالح   II تیپ

  پرتلند زودگیر دارای استحکام اولیھ باال   III تیپ

   پرتلند با گرمازایی کم  IV تیپ

  پرتلند مقاوم در برابر سولفات  V تیپ

   

  ترکیبات شیمیایی مھم در سیمان پرتلند

C3S     سھ کلسیم سیلیکات )Alite(  

C2S    دو کلسیم سیلیکات )Belite(  

C4AF  چھار کلسیم آلومینو فریت )Ferrite(  

C3A    سھ کلسیم آلومینات )Aluminate(  

   

  درصد تقریبی ترکیبات و خواص تیپ ھای محتلف سیمان



  

  

   

  یا آلیت و بلیت  C3S و  C2S خواص

  دارد.  سیمان ھیدراتھ شده بھ آنھا بستگی باشند و مقاومت ھا ترکیبات اصلی و مھم سیمان می سیلیکات

C2S  &C3S + H2O = C3S2H3 + Ca(OH)2  

بھ شدت مورد توجھ می باشد چرا کھ واکنش ھای آبگیری    C3Sامروزه تولید سیمان با مقادیر بیشتر
  C3S و سخت شدن

  می باشد.  C2S سریعتر از

   

  یا فریت  C4AFخواص

تسریع  ھا را ھیدراتاسیون سیلیکات دھد کھ این ماده سولفوفریت کلسیم تشکیل می  سیمان، سنگ گچ با
  کند. می

  نقش کوچکی در توزیع مقاومت ایفا می کند.

  تا حد زیادی تعیین کننده رنگ سیمان می باشد.  C4AF مقادیر

  است.   Fe٢O٣•  ۴CaO• Al٢O٣ فرمول کامل تر آن بھ این شرح

   

  یا آلومیناتC3A  خواص

  زیر است:آلومینات خواص مثبت و منفی متعددی را شامل می شود کھ عمده آنھا بھ شرح 



  نکات منفی:

واکنش آن با آب شدید است و موجب گیرش آنی می شود. برای کنترل گیرش آنی سیمان بھ  -١
  کلینکر سیمان سنگ گچ

)CaSo4, 2H20(  افزوده می شود. البتھ چنانچھ در ادامھ توضیح داده خواھد شد، سنگ گچ خود
  می تواند موجب نوعی

  از گیرش بھ نام گیرش کاذب شود.

   

  تنھا در سنین اولیھ سھمی در ایجاد مقاومت ایفا می کند. -٢

 ٢٠٠در صورت حملھ سولفاتی با تشکیل سولفوآلومینات کلسیم و انبساط ناشی از آن (تا حدود  -٣
  درصد) می تواند موجب

  آسیب بھ توده بتنی شود. 

  نکات مثبت:

  دمای الزم برای پخت کلینکر را کاھش می دھد. -١

   و سیلیس را تسھیل می کند. ترکیب شدن آھک -٢

در ھنگام حمالت کلریدی، یون ھای کلرید را بھ ھم می چسباند و با تشکیل کلروآلومینات کلسیم  -٣
  سبب محافظت از

  آرماتورھا می شود.

  برای تولید سیمان مفید است.  آلومینات یاC3A در مجموع وجود

   

  گیرش سیمان

  سیمان از مایع بھ جامد تغییر می یابد.گیرش مھمترین خصلت سیمان است کھ آن حالت 

بدیھی است گیرش متفاوت از سخت شدن بوده و ھنگامی از واژه سخت شدن سیمان استفاده می کنیم 
  کھ کسب مقاومت

یا آلیت  C٣S خمیر سیمانی آغاز شود. گیرش سیمان نتیجھ ھیدراتاسیون یا آب گیری ترکیبات 
  یا آلومینات است.  C٣Aو 

  پیش از دیگرترکیبات آغازبھ آبگیری می کند.C٣Aو سھ کلسیم آلومینات C٣S  تسھ کلسیم سولفا

   

  گیرش کاذب



بھ سفت شدن سیمان طی چند دقیقھ اول اضافھ شدن آب بھ سیمان گفتھ می شود. گیرش کاذب را نتیجھ 
  نقش سنگ گچ تشنھ

  شده ای می دانند کھ در ھنگام آسیاب کردن کلینکر ایجاد می شود.

ی کھ سنگ گچ کھ خود برای مھار واکنش ھای شدید آلومینات با آب و ممانعت از گیرش بھ این معن
  آنی بھ کلینکر اضافھ

می شود، در دمای زیاد کوره آب خود را از دست داده و بھ اصطالح بھ گچ تشنھ تبدیل می شود. در 
  دقایق اولیھ اضافھ

ا جذب کرده و در نتیجھ گیرش سریع شدن آب بھ سیمان، گچ تشنھ می تواند بھ سرعت بخشی از آب ر
  گچ باعث گیرش

  کاذب سیمان خواھد شد.

  گیرش کاذب با تداوم اختالط آب و سیمان بر طرف شده و نیازی بھ افزودن آب مجدد نخواھد داشت.

   

  گیرش آنی

است کھ واکنشی شدید بوده وچنانچھ توضیح داده شد، برای مھار آن   آلومینات یا  C٣Aحاصل آبگیری
  سنگ گچ استفادهاز 

  می شود.

   

  سخت شدن

  سخت شدن سیمان بھ معنی کسب مقاومت خمیر سیمان پس از گیرش آن می باشد.

   
  مقاومت بتن

از لحاظ کاربرد سازه ای، مقاومت مکانیکی سیمان سخت شده بیش از خواص دیگر سیمان مورد 
  توجھ می باشد.

چسبندگی سیمان بھ سنگدانھ ھا و بھ مقاومت ذاتی مقاومت مالت یا بتن بھ چسبانندگی خمیر سیمان، 
  سنگدانھ ھا بستگی

  دارد.
  مقاومت خمیر سیمان ھیدراتھ شده در فشار، بیشتر از مقاومت کششی آن می باشد.

  از مقاومت فشاری می کاھد.  %۶   ھوا در بتن حدود  %١  افزوده شدن

آب بھ سیمان، درجھ تراکم و سن در مورد بتن سخت شده مھمترین عوامل موثر در مقاومت نسبت 
  بتن می باشد.

   

 



 گچ
  شناخت 

 صنعت در را مفیدي و موثر بسیار کاربرد حال به تا قبل سال9000 گچ یکی از قدیمی ترین مصالح است که از 
 کرده کشف سوریه و آناتومی در را طوالنی قدمت این با گچی آثار محققان که طوري به دارد سازي ساختمان

آزاد در درون آتش می سوزاندند و سپس آنرا  هواي در را گچ سنگ قبل سال5000  ها مصري همچنین. اند
می کوبیدند و تبدیل به پودر می کردند و در نهایت این پودر را با آب تر کیب می نمودند و دیواره هاي کاخ ها 
و معابد خود را با گچ می پوشاندند عالوه بر این یونانی ها از گچ به صورت خاص (گچ سلنیوم که شفاف می 

جره معابدشان استفاده می کردند. بشر در طی قرن ها در نقاط مختلف جهان در خصوص باشد ) به عنوان پن
میالدي پاریس مرکز گچ بود (گچ پاریس ) چرا  1700پخت گچ مهارت هایی را کسب کرده بود. در سال هاي 

این  که تمامی دیوارهاي خانه هاي چوبی براي جلوگیري از آتش سوزي با گچ پوشیده می شد،پادشاه فرانسه
 در اثر آتش سوزي از بین رفت ،اجباري نمود . 1666قانون را بعد از اینکه لندن بزرگ در سال 

دانش ما در زمینه استفاده از گچ به قبل از قرن نوزدهم محدود می باشد. با این وجود تحقیقات نشان می دهد 
فاده قرار می گرفته است اما ثابت که در قرن شانزدهم گچ همراه آهک در کف ها دیوارها و سقف مورد نظر است

گردیده است که گچ بري تزئینی که قبالً یکی از موارد استفاده از گچ در نظر گرفته می شده و در این دوران 
  داراي سوابق بسیار مختصري می باشد .

  
نتی ایران در ایران نیز گچ رابطه نزدیکی با صنعت ساختمان سازي داشته و از قدیم یکی از مصالح ساختمانی س

بوده است .گچ در بیشتر ساختمان هاي باستانی که تاکنون باقی مانده اند به صورت آثار گچ بري زیبا دیده می 
شود.آثار گچ بري را در دوره هاي مختلف تاریخ ایران می توان مشاهده کرد.براي نمونه این آثار زیبا را می 

 در –و یا در دوره سلجوقی در مسجد علویان واقع در همدان توان در ابنیه هاي به جا مانده از زمان اشکانیان 
 در– جام تربت در جامی احمد شیخ بقعه به تیموري دوره در بسطام در بسطامی بایزید بقعه به ایلخانی دوره
 به قاجار دوره در و شیراز در فرنگی کاله عمارت به زندیه دوره در – اصفهان قاپودر عالی کاخ به صفویه دوره
  گلستان در تهران می توان اشاره نمود . کاخ

سنگ گچ از گروه مصالح ساختمانی کلسیم دار است که به فور در طبیعت یافت می شود و تقریباً در تمام نقاط 
روي زمین وجود دارد و از لحاظ فراوانی در طبیعت در ردیف پنجم می باشد. در ایران هم تقریباً در تمام نقاط 



مرکزي و اطراف تهران جاجرود ،آذربایجان یافت می شود . سنگ گچ با فرمول  کشور مخصوصاً در کویر
2H2o  وcaso4  یافت خالص طور به دارد که شدیدي ترکیبی میل علت به و است نشستی ته هاي سنگ از 

 صورت به یا باشد، می رس خاك و آهن هاي کربن،اکسید با ترکیب صورت دو به بیشتر گچ سنگ. شود نمی
 گچ سنگ و است رنگ بی خالص گچ سنگ. گویند می انیدریت  کلسیم بدون آب می باشد که به آن  سولفات
 یا و کبود یا و روشن زرد رنگ به آهن اکسیدهاي با شده  ترکیب گچ   سنگ و خاکستري کربن با شده ترکبیب

   .است متفاوت ها رنگ این آهن اکسیدهاي نوع برحسب که باشد می سرخ

  خصوصیات گچ

ت عادي رنگ گچ ساختمانی سفیدمی باشد و سطح سفید شده با گچ را می توان با رنگ هاي پالستیکی در حال
یا روغنی رنگ کرد .گچ صدا را پخش نمی کند و ضریب انتقال حرارتی آن نیز کم می باشد و در برابر آتش 

آن جدا شده و در نسوخته و از گسترش آتش جلوگیري می کند ، زیرا ضمن آتش سوزي آب موجود در گچ از 
نتیجه در زیر اندود گچی مقداري بخار آب جمع می گردد و وجود این بخار آب باعث می شود که درجه 

 از دیرتر و شود آغاز دقیقه 8 الی 5  درجه تجاوز نکند.گیرش مالت ساختمانی نباید زودتر از  100حرارت از 
یز نباید زودتر از چهار دقیقه آغاز گردد و دیرتر از ن کاري سفید گچ گرفتن زمان. یابد پایان دقیقه 60 الی 20
  .شود تمام دقیقه 10   

  کاربردهاي گچ

 ماسه و ،گچ آجر: گچی هاي مالت ، بري گچ ،پرداخت کاري ،تمیز کاري اندود،سفید:  صنعت ساختمان سازي
  سازي ،مجسمه ودیوار وکف سقف ساخته پیش هاي ،ورقه صوتی و حرارتی ،عایق
 گچ–درصد از گچ در صنایع ساختمانی براي روکش دیوارها  75ت از نظر مقدار مصرف حدود اس ذکر شایان

  .شود می استفاده دیگر مواردي و مختلف هاي مالت تهیه– بري
  

  صنعت سیمان :افزایش زمان گیرایی (دیرگیر)

  فرایند تولید گچ
ام ،تا دانه بندي مناسب آسیاب دپو و آماده سازي سنگ گچ : سنگ گچ را با کراشر یا آسیاب چکشی مواد خ .1

می نماید . خاك یا دانه هاي سنگ ریزتر وارد آسیاب نشده مستقیماً به نوار زیر آسیاب منتقل می گردد و از 



آنجا به همراه خروجی آسیاب به سیلوي مواد خام منتقل می شود . مواد خام خروجی از آسیاب به قسمت 
 .پخت هدایت می گردد

درجه حرارت تکمیل و در  150م ورودي به کوره ها منتقل میگردد تا عملیات پخت با قسمت پخت : مواد خا .2
 . انتهاي کوره مواد پخته شده وارد آسیاب می گردند تا به دانه بندي مورد نظر برسند

آسیاب و دانه بندي : پس از آسیاب مواد پخته شده جهت همسان سازي دانه بندي از سرند انتهاي عبور می  - 3
نمایند. مانده روي سرند به دو آسیاب که به صورت موازي با یکدیگر کار می کنند ، منتقل می گردند. خروجی 
آسیاب ها مجدداً به سرند مواد پخته هدایت می شود و سیکل باال دوباره تکرار می گردد. محصول خروجی از 

 می گردد.سالن پخت به سیلوي ذخیره منتقل و از آنجا به قسمت بسته بندي حمل 

  
 و استاندارد موسسه هاي استاندارد با مطابق  بسته بندي و عالمت گذاري: گچ از نوع گچ تمیز کاري - 4

  :ایران صنعتی تحقیقات
 پاك گلو یا کرافت نوع را آن جنس و بوده الیه 3 گرمی که داراي حداقل  80 - 70گچ باید در پاکتهاي کاغذي  .1

شود ،ریخته باشد  . 
کیلوگرم باشد50یا 40پرشده وزن هر پاکت  .2  . 

عالمت مشخص کارخانه ،نوع گچ وزن خالص و در صورت داشتن پروانه کاربرد استاندارد روي سطح پاکت به  .3
 .صورت خوانا نوشته شود

 انواع کوره هاي پخت گچ :

  کوره هاي گچ پزي چاهی :-الف

ن نیز در بسیاري از شهر ها متداول قدیمی ترین نوع کوره هاي گچ پزي در ایران نوع چاهی است که هم اکنو
می باشد.در این نوع کوره ها که مانند تنوره است،سنگ گچ را می پختند و آن را حرارت می دهند تا سنگ گچ 

  پخته شود.محصول این کوره ها مرغوب نمی باشد .

  کوره هاي تاوه اي : -ب

 ریزند می  آن در شده آسیاب ه سنگ این نوع کوره ها که داراي محصول یکنواخت است از یک سینی بزرگ ک
  .است شده تشکیل ،



  
  انواع گچ

  از پخت گچ در دماي پائین با ازدست دادن قسمتی از آب تبلور بوجود می آید . گچ بتا (استاکو):

  از پخت سنگ گچ در دماهاي مختلف تولید می شود .  گچ تمیز کاري :

  و سایر کارهاي بنائی استفاده می شود . گچی است که براي روکش نمودن نمایی سطوحگچ پرداخت :

  براي گچ کاري یا گچ و خاك سطوح و سایر کارهاي بنایی استفاده می شود . گچ زیر کاري :

  گچ بدون آب مولکولی است که با محلول زاج مخلوط شده و مجدداً پخته می شود. گچ مرمر:

  . است   عال کننده آن آهکگچ بدون آبی است که در دماي باال حاصل شده که ف گچ استریش :

  به گچ بدون آب مولکولی اطالق می شود . گچ انیدریت :

 در که مشخص فیزیکی خواص با هیدرات نیم مولکولی ساختمان با  به طور کلی گچی است گچ صنعتی :
 به خام گچ مقداري معموالً پخت حسب بر و گیرد می قرار استفاده مورد دیگر صنایع و سازي قالب و پزشکی
  ) نیز همراه دارد .Caso4,2H2Oصورت(

  
  

  شرایط نگهداري گچ :

اگر گچ به صورت فله اي در کارگاه موجود باشد باید بالفاصله مصرف گردد.گچ میل ترکیبی باالیی با آب دارد 
و حتی رطوبت هوا را جذب می نماید و پس از مدتی فاسد می گرددیعنی در موقع مخلوط کردن آن با آب 

پیدا نکرده و سخت نمی شود . ولی گچ پاکتی را اگر به طریقه صحیح انبار کنند به طوري که از ازیاد حجم 
رطوبت دور باشد می توان حتی گچ را براي مدت یکسال هم انبار و سپس آن را مصرف کرد. براي انبار کردن 

ند و فاصله پاکت هاي گچ سانتی متر فاصله دارد ،بگذار 10گچ باید آن را روي تخته هایی که حداقل از زمین 
  پاکت گچ را روي هم نچینند.10سانتیمتر باشد و بیش از  20از دیوار هاي انبار باید حداقل حدود 

  



 میلگرد
 میلگرد:

 قرار استفاده مورد آن پایین کششی مقاومت جبران براي  بتن در که است فوالدي آرماتور یا میلگرد
 باشد می میلگرد یا سیم شکل به رود می کار به آرمه بتن  هاي سازه در منظور این به که  فوالدي گیرد. می

  شود. می نامیده میلگرد فوالد و
  : میلگرد فوالد بندي طبقه

 طبقه استانداردي هر در و شوند می تولید متفاوتی استانداردهاي با لگردمی فوالد مختلف کشورهاي در
 فوالدهاي عمده قسمت ایران در دارد. وجود فوالدها مکانیکی خواص با ارتباط در مشخصی بندي

 فوالد .دارند مطابقت روسی استاندارد با شوند می تولید  اصفهان آهن ذوب کارخانه توسط که میلگرد
  شود: می تقسیم گروه سه به روسی) استاندارد (طبق شود می تولید ایران در که میلگردي

  A  1- نوع فوالد 
  A  2- نوع فوالد 
  .A  3- نوع فوالد 

 کیلوگرم  3800و 2300 ترتیب به آن کششی مقاومت و تسلیم مقاومت و بوده صاف نوع از A  1- فوالد
  باشد. می مربع متر سانتی بر
 متر سانتی بر کیلوگرم 5000  کششی مقاومت و 3000 تسلیم مقاومت با آجدار نوع از A  2- فوالد 

  است. مربع
 متر سانتی بر کیلوگرم  6000 کششی مقاومت و 4000  تسلیم مقاومت با آجدار نوع از نیز A  3- فوالد 

  باشد. می مربع
 در که روسی سیستم در است. متفاوت کنندگان تولید استانداردهاي نیز میلگردها قطر تنوع نظر از

  شوند. می ساخته میلیمتر 40  قطر تا میلگردها است استفاده مورد اصفهان آهن ذوب کارخانجات
  بتن: در میلگرد از استفاده تاریخچه

  گردید: رایج بتن در فوالد مصرف زیر، قرار به پیشرفت و تکامل یک دنبال به



 میله شکل، مستطیل مربع هاي شبکه بوسیله قایق، بتنی پاروي یک ساختن با مسلح بتن سازه اولین -1
  . آمد بوجود 1848 سال در المبوت توسط بود، گردیده مسلح آهنی، هاي
  مصرفی: اولیه مواد
 نبشی و ناودانی –تیرآهن نورد هاي کند.قسمت می فرق تولیدي محصول نوع به بسته مصرفی اولیه مواد

 و  3sp هاي کنند(شمش می استفاده 5sp هاي شمش از میلگرد نورد براي و  3sp هاي شمش از
5sp هاي کوره نوع و طراحی به بسته که مختلف ابعاد در ها شمش دارند). تفاوت باهم آنالیز در 

 یا 150*150*6000 هاي ابعاد در ها شمش معموال شوند می تولید دارند نورد خطوط و پیشگرم
 طول به را ها شمش کارخانه در آنگاه باشد متري 12 ها شمش طول اگر باشد. می 125*125*6000

  دهند. می برش کوره ابعاد و ظرفیت با متناسب مشخص هاي
  تولید: نحوه

 طلبد. می را خود خاص طراحی نظر مورد تناژ همچنین و دسترس در فضاي به بسته نورد تولید خطوط
  دهیم: می شرح را تولید خط یک پروژه این در ما که
 باشد می گراد سانتی درجه 1100 تا ها کوره دماي که کنند ها کوره وارد باید را ها شمش ابتدا در
 ها کوره داخل به  مشخص هاي ردیف در هیدرولیکی جک یک توسط را  ها شمش کار این براي 

 دردماي گردآبی جریانات ي وسیله به   گرفتند قرار کوره داخل در ها شمش ووقتی کنند می هدایت
  .شوند می آماده نورد جهت گراد سانتی 1100

 پخته هاي شمش سپس میشود ارسال تولید خط به نورد جهت نظر مورد دماي به ها شمش رسیدن دازبع
 سه در رافینگ مرحله شوند می هدایت رافینگ مرحله طرف به و گیرد می قرار ها رول روي   شده

 هاي قفسه( ها)استند( رافینگ ي مرحله از بعد و افزاید می آن طول به و کاسته ها شمش قطر از مرحله
 نورد آخر  باشدمرحله می مشخص کالیبر با استند تا 18-10 از متشکل مرحله این که دارند قرار نورد)

 شده تولید میلگردهاي برش جهت متراژ قیچی زنی آج استند از بعد و باشد می میلگرد زنی آج قسمت
 سپس دشو می داده برش متر 36 یا و 24 معموال که شود می برده بکار مشخص هاي طول در

 برش ایران ایزیري استاندارد طبق متري 12 طول به بندي بسته هاي زیرگیوتین در تولیدي میلگردهاي
  شوند. می بندي بسته تنی 2 هاي بندیل صورت به آخر مرحله در و شده داده



 تولید براي که شوند می تولید  III A و II A نوع دو در ها میلگرد ایران ایزیري استاندارد طبق
 یک از    III A میلگرد تولید براي ولی شود می زنی آج نورد خط در مستقیم صورت به  II A میلگرد
 هوا معرض در یا و آب پاشش با معموال کاري خنک( )کاري خنک( یچنگئگو نام به دیگري فرآیند

 حصولم نهایت در که ، گردد می استفاده میلگرد زنی آج از بعد و )شود می انجام میلگرد دادن قرار
  آید. می در سیاه رنگ به تولیدي

  
  کارخانه: در موجود هاي دستگاه

  ها شمش پخت  : پیشگرم کوره -1
  رافینگ طرف به نورد جهت شمش انتقال : کوره هاي رول -2
  آن طول افزایش و شمش ابعاد کاهش و نورد جهت : رافینگ -3
  استند طرف به مواد انتقال : رافینگ هاي رول -4
  سرزن قیچی -5
  خروجی و ورودي هاي گاید و شده مونتاژ هاي غلطک- گاردان ـ گیربکس موتور شامل : استند -6
  معین هاي طول در میلگرد برش  : متراژ قیچی -7
  بندي بسته براي سازي آماده و کاري خنک جهت : بندي بسته هاي شانه -8

 

 

  


