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٢ــ٦ــ انواع کوره  هاى آجرپزى
کوره تنوره اى و چاهى

اين کوره ها از قديمى ترين انواع کوره هاى آجرپزى در ايران محسوب مى شوند و مى توان آن ها 
احداث  نباشد،  اقتصادى  زياد  مسافت  دليل  به  جا  آن  به  آجر  حمل  که  ساختمانى،  کارگاه هاى  در  را 

نمود. در حال حاضر کم تر از اين کوره ها استفاده مى شود. 
کوره ى هوفمان١

کوره هاى هوفمان به شکل حلقه ای(دايره) 
معموًال  و  هستند  (بيضوى)  کشيده  حلقه اى  يا 
روى سطح زمين يا پايين تر از سطح زمين ساخته 

مى شوند.(شکل٦ــ٦) 

١ ــ اين کوره در سال ١٨٥٨ ميالدى به ابتکار يک بناى آلمانى به نام فردريک هوفمان ساخته شد و به همين نام مشهور گرديد.

شکل ٦ــ٦ــ کوره هاى هوفمان حلقه اى و حلقه اى کشيده 

محل عبور کاميون از کانال

دود کش و هواکش 

ورودى

برش کوره ى هوفمان

محل تغذيه ى سوخت
زمين

  ٦ متر

در اطاقک ها 
آجرچيده  می شود

پالن کوره بلند(ميله ای)

محل چيدن و تخليه آجرها در اطاقک ها

مجاورت با آجرهای 
چيده شده
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آتش اين کوره ها قابل کنترل و حرارت آن ها تقريبًا در نقاط مختلف اتاقک يکسان است. محصول 
اين کوره ها يک نواخت و فقط دو تا سه درصد محصوِل آن آجر «جوش» يا «نپخته» است. 

کوره ى تونلى
آجر،  بر  عالوه  آن ها  در  و  مى شود  محسوب  آجرپزى  کوره هاى  جديدترين  از  کوره  نوع  اين 
و  مى گيرند  قرار  واگن  روى  خشت ها  کوره  اين  در  مى  شود.  پخته  نيز  صنعتى  و  ممتاز  سراميک هاى 
وارد تونل مى شوند. خشت ها در اواسط کوره پخته و سپس تا مرحله خروج از کوره به تدريج سرد 

مى شوند.(شکل٧ــ٦)
 

شکل ٧ــ٦ــ کوره ی تونلی 

٣ــ٦ــ ويژگى هاى آجر خوب
توپرى،  سالمت،  نشانه ى  زنگ  صداى  بدهد.  زنگ  صداى  ديگر  آجر  با  برخورد  در  بايد  ــ 
مقاومت و ميزان جذب آب مناسب آن است. آجرى که صداى خفه بدهد يا خوب پخته نشده است و 

يا ترک دارد. 
ــ بايد در آتش سوزى مقاومت کند و خميرى و ذوب نشود. 

ــ مواد شيميايى نبايد در آجر اثر نامطلوب به جاى گذارد. 
ــ هرچه قدر ضريب انتقال حرارتش کم تر باشد مرغوب تر است. 

ــ رنگ آجر بايد يک نواخت باشد (اين ويژگى  به جنس شيميايى و يک نواختى در پخت مربوط 
مى شود). 

ــ بافت آجر بايد همگن باشد. 

ورود خشت  به کوره
     محدوده ی آتش

                      درجه ی سانتی گراد
خروج آجرهای پخته شده

ورود گاز
تونل 
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ــ سطح آجر بايد بدون حفره و فاقد آلوئک باشد. 
ــ سختى آجر بايد به اندازه اى باشد که با ناخن خراشيده نشود. 

ــ آجر نبايد پوک باشد. آجر پوک آب را جذب مى کند و به هنگام سرما يخ زده و خرد مى شود. 
يخ زدگى  برابر  در  ناپايدارى  باعث  آب  جذب  زيادى  و  آجر  به  مالت  نچسبيدن  سبب  کم  جذب  ميزان 
با  ماشينى  آجرهاى  و  نمونه)   ٥ ٨٠kg/cm٢ (متوسط  فشارى  آجر  فشارى  مقاومت  حداقل  مى شود. 

مقاومت زياد ٢٠٠kg/cm٢ (متوسط ٥ نمونه) است. 

٤ــ٦ــ آجرهاى متداول ساختمانى
متداول ترين آجرهاى موجود در ساختمان از لحاظ جنس و اندازه عبارت اند از: 

١ ــ آجر فشارى: که به ابعاد ٥/٥×١٠×٢٢ و يا با همين طول و عرض ولى به ضخامت (٤ يا 
٣) سانتى متر تهيه مى شود١. از آن جايى که موقع خشت زدن با دست، گوشه هاى گل در قالب با انگشت 
ضربى،  طاق  چينى٢،  گرى  براى  آجر  نوع  اين  شد.  مشهور  فشارى  به  آجر  اين  مى شد،  داده  فشار 

ديوارهاى حمال، جدا کننده و هم چنين به صورت آبساب٣ براى نماسازى استفاده مى شود. 

١ــ استاندارد شماره ٧ ايران در مورد آجرهای رسی، خرداد ١٣٧٥.
٢ ــ آجرى که بدون پرداخت در سفت کارى به کار مى رود. 

٣ ــ آجرى که سطوح آن با کمک سمباده و آب پرداخت مى شود.

آجرفشارى توپر 
 آجر نظامى

ختايی 

شکل ٨ ــ٦ــ انواع آجر و ابعاد آنها
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٢ ــ آجرماشينى يا سوراخ دار: اين آجر روى سطح بزرگ تر خود ٨ تا ١٠ سوراخ به قطر ١/٥ 
تا ٢ سانتى متر دارد و به دليل ترد و شکننده بودن قابل تيشه دارى نيست. ابعادش ٥/٥×١٠/٥×٢٢ است١ 

و سطح سوراخ هاى آن نبايد بيش تر از ٢٥ ٪   سطح بزرگ تر آن باشد.(شکل٩ــ٦) 

١ــ استاندارد شماره ٧ ايران در مورد آجرهای رسی، خرداد ١٣٧٥.

شکل ٩ــ٦ــ انواع آجر ماشينی با سوراخ دايره و مربع

براى اين که بتوان آجرها را به صورت کله و راسته چيد، تقريبًا هر ُبعد دو برابر بعد ديگر است. 
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 ردىف راسته

ردىف کله کله گی

بلوک  تىرچه  اجزاى  پوشش  براى  هم  و  دىوار چىنى  براى  هم  آجرها  اىن  3 ــ آجر سفالى: 
در سقف ها استفاده مى شوند و با ابعاد مختلف، که نمونه هاىى از آن ها را در شکل زىر مى بىنىد، تولىد 

مى شوند.)شکل1٠ــ6( 

شکل ١٠ــ٦ــ انواع آجرهاى سفالى توخالى و اندازه ى آن ها 

مطالعه ی آزاد
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ماسه ى  ترکيب  طريق  از  آهکى  ماسه  آجر  کلسيم):  (سيليکات  آهکى  ماسه  آجرهاى  ٤ ــ 
از  پس  اوليه  مواد  مى شود.  توليد  نظر  مورد  اشکال  به  قالب خوردن،  از  پس  و  آب  و  آهک  شسته، 
آماده سازی و قالب گيری وارد دستگاه پخت می شود و تحت تأثير بخار آب و فشار ٢١ــ١٦ اتمسفر و 
دمای ٢٥٠ــ ٢٠٠ در مدت ١٠ــ٤ ساعت پخته می شوند.اين آجرها معموًال به رنگ سفيد کدر هستند و 
با افزودن مواد رنگى به ترکيب اوليه، مى توان آن ها را به رنگ هاى دلخواه توليد نمود.(شکل١١ــ٦) 

شکل ١٢ــ٦  ــ دستگاه پخت آجر ماسه آهکی:١ ــ خروجى بخار آب  ٢ــ ورودى بخار آب  ٣ ــ پس آب  ٤ ــ دريچه ى اطمينان 
٥ ــ فشارسنج 

شکل ١١ــ٦ــ فرآيند تهيه ى آجر ماسه  آهکى 
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کف سازى ها،  پى ها،  در  و  است  يک سانى  کامًال  اندازه هاى  و  صاف  سطح  داراى  آجر  اين 
ديوارهاى حمال و ساخت سقف و نماسازى مورد استفاده قرار مى گيرد.(شکل١٢ــ٦)   
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٥ــ٦ــ اجزاى آجر
در گذشته مبناى تقسيم بندى آجر براساس ابعاد آجر َختايى١ بود و به نصف آن «نيمه» مى گفتند 
که به اندازه يک آجر فشارى کامل بود. اما امروزه مبناى تقسيم بندى آجر براساس ابعاد آجر فشارى 

است. (شکل١٣ــ٦) بنابراين: 
ــ ٣/٤ يک آجر کامل فشارى را سه قدى؛ 

ــ ١/٢ يک آجر کامل فشارى را نيمه؛ 
ــ ١/٤ يک آجر کامل فشارى را چارک يا کلوک؛ 

ــ نصف آجر از ضخامت را الپه يا نيم اليى ٢/٥×١٠×٢٠؛
و نصف آجر از عرض را قلمدانى ٥×٥×٢٠ مى گويند.

١ ــ نام ديگر آجر ايرانی است که ابعاد آن ٥ *٢٥  *   ٢٠ سانتى متر است.

١٣ــ٦ــ اجزاى آجر و انواع تراش هاى روى آن 

    نيمه                        سه قدی                           قناس

دوقدی بامالتخور          سه قدی قفلی                  قلمدانی

کلوک

آجر نيم اليی           آجر ايرانی                 راسته ُبر

آجر فلکه نری      آجر فلکه مادگی       سروته باريک 

قلمی سه دانگی      دو نبش پخ               قفل ايرانی                  قفلی تمايی                آجر سالداتی            نيم البی سالداتی
چارک

٦ــ٦ــ کاشى و سراميک
مى توان  را  سراميک  پيدايش  است.  شده  پخته  شىء  يا  سفالينه  معناى  به  سراميک  سراميک: 
پيدايش آجر دانست. آجرهايى که حرارِت بيش از اندازه به آن ها وارد مى شد به مرحله ى  هم زمان با 
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ذوب شدن مى رسيدند و تبديل به «آجر جوش» مى شدند و در نتيجه اولين کاشى ها به   صورت آجرهايى 
که آب در آن نفوذ نمى کند تهيه شد. 

فشرده  هم  به  بيش تر  آن ها  ذرات  که  مى گويند  کاشى هايى «سراميک»  به  ساختمان،  صنعت  در 
بسيار  آن   آب  جذب  و  شده اند  مقاوم تر  اسيدها  برابر  در  و  خش ناپذيرتر  و  سخت تر  نتيجه  در  شده اند، 
ناچيز است (در حدود صفر) و مواد زايد را به خود نمى گيرد. سراميک مناسب ترين پوشش براى کف 
فضاهاى بهداشتى است و براى فرش کردن کف آشپزخانه، توالت و حمام و کليه ى فضاهاى مرطوب 
خارجى  و  داخلى  ديوارهاى  پوشش  براى  گاهى  مى روند.  کار  به  تماس اند،  در  آب  با  که  عناصرى  و 

ساختمان نيز از سراميک استفاده مى شود. 
حرارت  درجه ى  در  پخته شدن  سبب  به  که  سراميکى،  است  فرآورده ى  نيز  کاشى  کاشى: 
معين١،  به حالت نيمه  شيشه اى با خاصيت جذب آب بسيار کم و مقاوم در برابر ساييدگى، فشار و ضربه 

مکانيکى تبديل مى شود. 
در طول تاريخ معمارى ايران، هنر تهيه ى کاشى و کاربرد آن رشد و گسترش زيادى داشته است 
و مصاديق آن را در کاشى کارى هاى زيبا و بى نظير بناهاى دوره ى صفويه مى توان ديد.(شکل١٤ــ٦) 

١ ــ ٩٠٠ تا ٢٠٠٠ درجه سانتى گراد 

شکل ١٤ــ٦ــ كاشى كارى مسجد شيخ لطف الّله  مربوط به عهد صفويه

 روش ساخت کاشى در گذشته (روش دستى) به اين صورت بوده است که گل را در قالب چوبى 
قرار مى دادند و اضافه ى آن را با سيم مى بريدند، سپس با ضربه اى آن را از قالب بيرون مى آوردند. پس 
از آن که اين کاشى به اندازه ى کافى سفت و سخت مى شد، مجددًا آن را در قالب آهنى ديگرى که داراى 
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درى فلزى بود قرار مى دادند و با پتک چندين ضربه بر در قالب وارد مى کردند تا کامًال فشرده شود و 
شکل منظم هندسى پيدا کند.١ پس از خشک شدن مراحل پخت و لعاب دادن انجام مى گرفت. 

مواد اوليه ى کاشى: کاشى از دو قسمت، شامل بدنه و لعاب کاشى تشکيل شده است. بدنه ى 
کاشى از خميرى شامل: کائولين، دولوميت، بنتونيت و تالک است و لعاب آن انواع مختلفى دارد، از 
جمله لعاب شيشه اى «زير پيدا» که معموًال با اکسيد سرب، سيليس، فلدسپات و کائولين توليد مى شود 
يا لعاب سفيد رنگ که از اکسيد قلع به دست مى آيد. براى ساخت لعاب هاى رنگى از کانى هاى رنگى 
کاشى هاى  در  اما  است،  رس  خاک  ديوارى)  و  (کف  کاشى  اصلى  اوليه ى  مواد  مى شود.  استفاده 
کف (سراميک) از موادى که زودتر ذوب مى شوند بيش تر استفاده مى شود تا حين پخت، چسبندگى 

بيش ترى بين ذرات ايجاد شود و عالوه بر استحکام، آب کم ترى جذب کند. 

مراحل ساخت کاشى 
و  توزين  از  پس  اوليه،  مواد  اوليه:  مواد  آماده کردن  و  مخلوط کردن  ١ ــ 
از  پس  مواد  اين  مى شود.  چکشى  و  فکى  آسياب هاى  وارد  و  مخلوط  نسبت،  تعيين 
خروج از آسياب خشک مى شود و اين بار به آسياب گلوله اى انتقال مى يابد و در آن جا با 
افزودن آب کافى به دوغاب تبديل مى شود. سپس دوغاب تهيه شده را از آن جدا مى کنند 

و مواد اوليه به صورت دانه هاى نرم جهت انجام مرحله ى بعد آماده مى شود.
پودر  صورت  به  که  اوليه،  مواد  بيسکويت:  تهيه ى  و  مواد  قالب گيرى  ٢ــ 
دانه بندى شده ى مرطوب در آمده، به وسيله ى دستگاه هاى پرس به شکل بيسکويت هاى 

کاشى خام فشرده مى شوند.
پخت  تونلى  کوره هاى  به  شده  خشک  بيسکويت هاى  بيسکويت:  پختن  ٣ ــ 
به  خروج  هنگام  و  مى بينند  حرارت  سانتى گراد  درجه ى   ١٠٥٠ حدود  و  مى شوند  وارد 
صورت کاشى پخته شده، که روى واگن هايى حمل مى شوند، به تدريج سرد و به بيرون 

کوره منتقل مى شوند.
٤ــ لعاب دادن و پختن آن: عناصرى چون واناديم، کروم، منگنز، آهن، کبالت، 

مطالعه ی آزاد

١ــ قبل از قالب گيرى مجدد، بدنه ى قالب را با نفت يا روغن بزرک آغشته مى کردند تا گل به بدنه آن نچسبد.
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نيکل، مس و … عناصر واسطه يا انتقالى براى تهيه ى لعاب رنگى محسوب مى شوند.
اکسيد کبالت براى رنگ آبى تا سرمه اى، اکسيد آهن رنگ کرم تا حنايى و اکسيد 

کروم رنگ هاى سبز، صورتى و قهوه اى را در شرايط مختلف ايجاد مى کنند. 
ابعاد و درجه بندى کاشى ها: در گذشته رايج ترين ابعاد کاشى در ايران کاشى 
١٥*  ١٥ سانتى متر بوده اما در سال هاى اخير کاشى هايى با ابعاد مختلف١ توليد و به بازار 

عرضه مى شود.(شکل١٥ــ٦) 
 کاشى ها از نظر مرغوبيت و نداشتن عيب به سه درجه ى يک، دو و سه تقسيم 
مى شوند. اين درجه بندى با توجه به مقدار لکه، محل هاى لعاب نگرفته و ترک روى آن ها 

مشخص مى شود. 

ـ  نمونه اى از اجراى کاشى در آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتى  شکل ١٥ــ٦  ـ

١ ــ ١٠  *١٠ و ٢٠  *٢٠ و ٣٠  *٣٠ و ٣٠   *٢٠ و ٢٠  * ١٥ و ٢٥*  ١٥ و ١٠* ٥ و ٢٠  *١٠ و ٤٠*٤٠ سانتى متر و به ضخامت ١١ 
تا ٥ ميلى متر. 
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پرسش های پايان فصل

١ ــ مواد اوليه ى تهيه ى آجر چيست؟ عناصر تشکيل دهنده آن  را بنويسيد. 
٢ ــ انواع مختلف کوره هاى آجرپزى را نام ببريد. 

٣ ــ چهار مورد از ويژگى هاى يک آجر خوب را بنويسيد. 
٤ ــ سه نوع از متداول ترين آجرهايى که در ساختمان استفاده مى شود، همراه با 

مشخصات و ابعاد و اندازه هاى، آن ذکر نماييد. 
٥  ــ اجزاى آجرهاى معمولى را نام ببريد و اندازه و تناسبات آن ها را بيان کنيد. 

٦ ــ کاشى و سراميک  چه تفاوتى با يک ديگر دارند؟ 
٧ ــ مواد اوليه ى کاشى را ذکر کنيد. 

٨ ــ انواع کاشى از نظر مرغوبيت به چند دسته تقسيم مى شوند و معيارهاى اين 
دسته بندى را ذکر کنيد. 

صلللل
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آهك 

هدف هاى رفتارى: در اين فصل هنرجو بايد بتواند: 
١ ــ ويژگی های مواد اوليه ى پخت آهک را شرح دهد. 

٢ ــ ويژگی های آهک شکفته را بيان کند. 
٣ ــ انواع مالت هاى آهکى را نام ببرد.  

٤ ــ خصوصيات و کاربرد مالت های آهکی را توضيح دهد.

مقدمه
کشف آهک را به عشاير و ايالت نسبت مى دهند. آنان با سنگ و گل اجاق مى ساختند و در آن 
آتش مى افروختند. گرماى اجاق، همه يا بخشى از سنگ هاى آهکى را مى پخت و به آهک زنده١ تبديل 
مى کرد. پس از بارندگى يا ريختن آب روى اجاق (براى خاموش کردن) آهک زنده شکفته و به شيره ى 
آهک تبديل و با گل مجاور ترکيب مى شد و در نتيجه همه ى مواد پيرامون خود را به هم مى چسباند و 

جسم سخت و يک پارچه اى را به وجود مى آورد. 
انواع مالت هاى آهک با ويژگى هاى مختلف از نظر نحوه ى خودگيرى مانند شفته آهک (دوغاب 
آهک و خاک) و ساروج از قديم در ايران مورد استفاده بوده و از آن ها در احداث ساختمان، بندها 
پايدار کردن  براى  آهکى  شفته ى  و  آهک  از  استفاده  اخير  دهه هاى  در  مى کرده اند.  استفاده  باروها  و 
زمين ها، پى سازى راه ها و جلوگيرى از روييدن گياهان در شانه ى خاکى راه هاى آسفالته به مقدار زياد 

Cao ــ١
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به کار مى رفته است. 
مصرف  جهت  همين  به  مى شود،  فلزات  فساد  موجب  فلز  با  مجاورت  در  آهک  که  آن جايى  از 
کليه ى مالت هايى که در آن از آهک استفاده مى شود در مجاورت مواد فلزى ممنوع است. البته در 

جاهايى که مشکل خوردگى فلزات وجود ندارد مى توان از آن استفاده نمود. 

١ــ٧ــ پختن سنگ آهک
براى تهيه ى آهک زنده؛ سنگ آهک را مى پزند تا گاز کربنيک آن جدا شود. در اين صورت 
آن چه به جا مى ماند کلسيم اکسيد است که به آن «آهک زنده» يا «نشکفته» مى گويند. آهک زنده پس 
از ترکيب با آب و شکفته شدن مى تواند با ديگر مصالح ترکيب شود و در ساختمان مورد استفاده قرار 

گيرد. جنس آهک زنده به ترکيب عناصر خارجى موجود در آن بستگى دارد.

٢ــ٧ــ انواع کوره هاى آهک پزى
١ ــ کوره ى تنوره اى: اين کوره قديمى ترين کوره ى آهک پزى در کشور، پس از کوره هاى 
چاهى محسوب مى شود. در اين نوع کوره ها بوته (هيزم) و سنگ آهک به صورت اليه اليه و مخروطى 
روى هم قرار مى گيرند و پس از گل مالى  شدن، کوره را روشن مى کنند. از اين کوره براى آهک پزى 

کم تر استفاده مى شود. 
کوره هاى  مانند  و  مى رود  کار  به  آهک پزى  براى  بيش تر  کوره  اين  حلقه اى:  کوره ى  ٢ ــ 

آجرپزى هوفمان است. 
٣ ــ کوره ايستاده: اين کوره بيش تر براى تهيه آهک معمولى يا آهک مورد نياز کارخانه هايى 
مانند قند به کار مى رود. خرده ى سنگ آهک را از باال در اين کوره مى ريزند تا ضمن حرکت به سوى 

پايين کوره و پخته شدن، از ته کوره تخليه شوند.(شکل١ــ٧) 
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٤ ــ کوره گردنده خفته: کار اين کوره مانند کوره سيمان پزى است. سنگ آهک کلوخه به 
درون کوره هدايت مى شود و کلوخه آهک زنده از آن بيرون مى رود.(شکل ٢ــ٧) 

٣ــ٧ــ آهک شکفته
آهک زنده (آهک آب نديده يا آهک نشکفته) ميل زيادى براى ترکيب شدن با آب دارد. چنان چه 
اين آهک را با آب ترکيب نمايند به آهک شکفته (آب ديده يا کشته) تبديل مى شود و حجم آن از ١/٢٥ 
تا ٣/٥ برابر مى شود. آهک هنگام شکفته شدن گرما پس مى دهد. اين گرما به ٤٠٠ درجه سانتى گراد 

مى رسد. وزن مخصوص اين آهک نسبت به آهک زنده کاهش مى يابد. 

١ــ انبارسنگ  ٢ــ خوراک دهنده  ٣ــ جعبه ى باال بردن سنگ   
خوراک دهنده ى  َبند  ٥  ــ  سنگ  جعبه ى  برنده ى  باال  بستر  ٤ــ 
كوره  ٦  ــ خوراک  دهنده ى گردان ٧ــ شبکه  ى گردنده ى زيِر 
آتش خانه و دو دريچه که آهک زنده از آن ها بيرون مى ريزد.  

٨  ــ جعبه ى بردن آهک زنده 

٤

٣

١

٥

٢ ٨

٦

شکل ١ــ٧ــ کوره ی ايستاده آهک پزی با شبکه گردنده ی کف کوره

٣

٧

٦

شکل ٢ــ٧ــ کوره ی خفته آهک پزی با محور گردنده
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١ــ انواع روش هاى توليد آهک شکفته (آبديده يا کشته) 
تبديل  آهک  خمير  به  نشکفته  آهک  روش،  اين  در  شويى):  (آهک  تر  روش 
مى شود. کلوخه ى آهک زنده در حوضچه ى چوبى آهک شويى ريخته مى شود و روى 
کشويى  دِر  سپس  درآيد.  آهک  دوغاب  صورت  به  تا  مى زنند  هم  و  مى ريزند  آب  را  آن 
جلوى دريچه به باال کشيده مى شود تا دوغاب آهک وارد گودال جلوى حوضچه شود. 
مجددًا همين فرايند در حوضچه تکرار مى شود تا گودال پر شود. مقدارى از آب موجود 
در دوغاب آهک تبخير و بخش ديگر آن در زمين اطراف جذب مى شود. پس از اين که 
ترک هايى به پهناى ٢ تا ٣ سانتى متر در سطح خمير آهک پديد آمد، آهک شکفته شده به 
دست مى آيد. براى مالت ماسه آهک و آهک رومالى بايد دوغاب آهک را ٦ تا ٨ هفته 

در گودال خواباند تا آهک به خوبى شکفته شود. 

٢ ــ روش خشک: کلوخه ى آهک زنده را در اليه هاى ٢٠ تا ٣٠ سانتى متر روى 
سطح تميزى پهن مى کنند و روى آن آب مى پاشند و زير و رو مى کنند تا بشکفد. مجددًا 
اليه هاى ديگر به همين صورت پهن و روى آن آب ريخته مى شود تا بلندى دپوى آهک 
به يک متر برسد. روى اين آهک را، که در حال شکفته شدن است، با کاه گل رومالى 
مى کنند تا گرماى آن، که به C°٤٠٠ مى رسد، بيرون نرود و آب آزاد درون کلوخه ها بخار 

و دم کند تا آهک کامًال شکفته شود.
کوچکى  واگن  در  را  زنده  آهک  کلوخه ى  آب:  بخار  با  شکفتن  روش  ٣ ــ 

تهيه ى آهک شکفته به روش تر (دوغابى) 

مطالعه ی آزاد
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مى ريزند و به فضاى استوانه مانند خوابيده اى از جنس فوالد، که ته آن مسدود است، 
وارد مى نمايند. پس از بارگيرى، در اين فضا را مى بندند و کلوخه ها را تحت فشار ٣ تا 
٤ اتمسفر بخار آب قرار مى دهند. آهک زير فشار بخار آب، پس از سه تا چهار ساعت، 

شکفته مى شود و گرد آهک شکفته به دست مى آيد. 

٤ــ٧ــ انواع مالت هاى آهکى
از  بسيارى  و  آتشکده ها  دارد.١  ساله   ٣٠٠٠ پيشينه ى  ايران  در  آهکى  مالت هاى  از  استفاده 
مسجد  تبريز،  کبود  مسجد  شده اند.  ساخته  آهک  گل  مالت  و  آهکى  پى شفته  با  ساسانى  دوره  بناهاى 
آهکى  شفته  پى هاى  روى  ما  معمارى  ميراث هاى  از  بسيارى  و  اصفهان  جامع  مسجد   ، دزفول  جامع 
و با استفاده از مالت هاى آهکى بنا شده اند. آهک در مناطق مرطوب دوام و پايدارى بيش ترى دارد، 
اما در مکان هاى خشک کم  دوام است. به همين دليل در پشت بام ها و به عنوان اندود از آن استفاده 
نمى شود. هم چنين بايد توجه نمود آب آهک دار فلزات، به ويژه سرب، روى و آلومينيوم را در خود حل 
مى کند. از اين رو لوله هاى فلزى را پيش از قراردادن در مالت هاى آهكى بايد قيراندود كرد. انواع 

مالت هاى آهکى عبارت اند از: 
مالت گل آهک: پس از کشف آهک و ساختن کوره هاى آهک پزى استفاده از مالتى مقاوم تر 
که اشکاالت مالت گل را نداشته باشد (پس از خشک شدن ترک برندارد و در آب وا نرود) مورد توجه 
قرار گرفت. براى اين منظور آهک شکفته شده را به خاک اضافه و سپس با آب ترکيب مى کنند، آن گاه 
به مصرف مى رسانند. گرفتن و سخت شدن مالت گل آهک و شفته آهک مانند گرفتن و سخت شدن 
و  مى شود  تبديل  کلسيم  سيليکات  به  و  ترکيب  رس  خاک  سيليس  با  آهک  زيرا  است.  آبى  مالت هاى 
نيازى به گاز کربنيک هوا ندارد. اين مالت آبى است و براى رسيدن به مقاومت مطلوب بايد در مجاورت 

رطوبت قرار گيرد.٢

 ١ ــ در کوره هاى منطقه ى حسنلو در آذربايجان غربى، که به حدود سه هزار سال پيش مربوط مى شود، از شفته آهک استفاده شده 
است. 

٢ ــ ميزان آهک مورد نياز حدود  ٣٠٠kg/m٣ است. 
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١ ــ روش ديگر ساخت مالت گل آهک اين است که آهک و خاک، پس از مخلوط شدن و اضافه کردن آب، براى افزايش مقاومت و 
تبديل به شفته به آن قلوه سنگ اضافه مى کنند. 

٢ ــ ماسه رودخانه اى که به خاک مخلوط است و شسته نشده باشد. 
٣ ــ ميزان آهک مورد استفاده در اين مالت حدود ٣٠٠kg/m٣ است. 

شفته: شفته همان مالت گل آهک است که به آن قلوه هاى سنگ اضافه مى شود و بيش تر براى 
پى سازى يا زيرسازى راه ها استفاده مى شود. نوع ديگرى از شفته به نام «شفته ى تيزان» يا «پرآهک» 
مشهور است و در جاهايى که نياز به پى قوى و با استحکام بيش تر باشد به کار مى رود. شفته تيزان شل 
است و براى هم زدن آن زمان بيش ترى صرف مى کنند تا شفته قوام بگيرد. بهتر است شفته آهکى با 
دوغاب آهک ساخته شود١ زيرا هر چه آهک بيش تر در دوغاب حل شده باشد شفته زودگيرتر و مقاومت  
آن بيش تر مى شود. مالت گل آهک و شفته آهكى در هواى گرم و مرطوب سريع تر مى گيرد و مقاوم تر 
مى شود. از شفته به دليل مقاومتش در برابر رطوبت در آهک ُبرى ديوار، سقف و ستون حمام ها استفاده 

مى شده است. آهک برى حمام گنجعلى خان کرمان نمونه ى خوب و مشهور در اين زمينه است. 
مالت ماسه آهک: اگر در مالت گل آهک به جاى خاک از ماسه ى کفى٢ استفاده شود، چنين 

به  که  مى گويند،  آهک  ماسه  مالت  را  ترکيبى 
مراتب مرغوب تر و مقاوم تر از مالت گل آهک 
به  رسيدن  براى  مالت  اين  (شکل٣ــ٧)  است. 
و  هوا  مجاورت  در  بايد  حتمًا  خوب  مقاومت 
صورت  اين  غير  در  شود.  داشته  نگه  رطوبت 
متوقف  آن  درون  شيميايى  انفعاالت  و  فعل 
آن  دانه هاى  و  مى سوزد  اصطالحًا  و  مى شود 

با هم ترکيب نمى شوند.٣

شکل ٣ــ٧ــ سرندکردن ماسه و  مخلوط کردن مالت 
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مالت باتارد(حرامزاده): اگر به مالت ماسه آهک؛ سيمان اضافه شود به آن مالت باتارد يا  حرامزاده 
مى گويند. براى اين منظور مى توان عالوه بر ماسه ى شکسته از ماسه ى کفى که داراى ريزدانه هاى بيش ترى 
است استفاده نمود١. اين مالت ظرف ٤٨ ساعت پس از مصرف، سفت و سخت مى شود. مالت مذکور 

بايد در مجاورت رطوبت قرار گيرد. (نسبت ماسه ٦، آهک ١ و سيمان ١ است) 
از نظر نحوه ى خودگيرى، مالت ها به دو دسته ى هوايى و آبى دسته بندى مى شوند. 

مالت هوايى به آن دسته از مالت ها مى گويند که براى سخت شدن نياز به مجاورت با هوا دارند 
(فعل و انفعال شيميايى و فيزيکى آن ها در مجاورت هوا کامل مى شود). اما برخى از مالت ها اين قابليت 
را دارند که در مجاورت هوا، رطوبت و آب يا زير آب سفت مى شوند که به اين دسته، مالت آبی گفته 

مى شود. 
آهک هاى آبى از چنين فرآورده هايى محسوب مى شوند. براى تهيه ى چنين آهک هايى سنگ 
آهک سيليس دار يا خاک رس دار (گل آهک) در گرماى پايين تر از «مرز عرق کردن» پخته مى شود و 

پس از آسياب کردن به مصرف مى رسد.
آهک آبى، براى بناهايى که در معرض هواى بيرون قرار دارند يا براى ساختمان هاى دريايى و 
زيرآبى به کار مى رود. زيرا سولفات ها و آب دريا در مالت آهک آبى اثر بد ندارند. به همين جهت در 
زمين هاى سولفات دار و ساختمان هاى بندرى و دريايى مصرف بيش ترى دارند. مالت ساروج از آهک 

آبى به دست مى آيد. 

١ ــ ميزان مصرف سيمان و آهک هر يک حدود ١٥٠kg/m٣ است.

٤ــ٧ــ آسياب هاى شوشتر مربوط به عهد ساسانى که با استفاده از ساروج و مالت شفته آهکى ساخته شده است. 
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مغزنى  خاکستر،  رس،  خاک  با  شکفته  گرد آهک  مخلوط کردن  مالت از  اين  ساروج:  مالت 
(لويى) يا موى بز و ترکيب اين مخلوط با آب درست مى شود. ساروج مالتى آبى است و به همين منظور 
در آب انبارها، پى ها و بندها (سدها)ى آبى استفاده مى شود. نوعى از ساروج از آسياب کردن گل آهک 
طبيعى (ماِرل يا مارن) و مخلوط کردن آن با آب و تبديل آن به خشت و پختن و آسياب کردن دوباره ى 
اين خشت ها و ترکيب مجدد با آب و موى بز به دست مى آيد. مانند ساروجى که در بندر خمير استان 
هرمزگان ساخته مى شود. خاکستر داراى مقدار زيادى کربن است که به ترکيب شيميايى بهتر و سختى 

مالت ساروج کمک مى کند. 

پرسش های پايان فصل

١ ــ انواع کوره  هاى آهک پزى را نام ببريد. 
٢ ــ مالت گل آهک چيست؟ ميزان آهک مورد استفاده در آن چه قدر است؟ 

٣ ــ مالت ساروج چيست و چگونه تهيه مى شود؟ 
٤ ــ شفته چيست و چه کاربردى دارد؟ 

توضيح  يکديگر  با  را  دو  آن  تفاوت  و  کنيد  تعريف  را  آبى  و  هوايى  مالت  ٥ ــ 
دهيد. 

صل



٧٦

گچ

هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل هنرجو بايد بتواند: 
١ ــ خصوصيات گچ ساختمانى را شرح دهد. 

٢ ــ انواع کوره هاى پخت گچ را نام ببرد. 
٣ ــ ويژگى هاى گچ را توضيح دهد. 

٤ــ نقش عوامل مؤثر در تغيير زمان گيرايی گچ  را توضيح دهد. 
٥  ــ انواع مالت هاى گچى را نام ببرد.

٦ــ نحوه ی ساخت انواع مالت های گچی را توضيح دهد.
٧   ــ محل کاربرد مالت های گچی را شرح دهد.

مقدمه
گچ ساختمانى از پختن و آسياب کردن سنگ گچ به دست مى آيد. سنگ گچ کانى کلسيم دارى 

(کلسيم سولفات آب دار) است که در طبيعت، به وفور و تقريبًا در تمام نقاط ايران يافت مى شود. 
سنگ گچ از سنگ هاى رسوبى با درجه ى سختى ٢ است که به دليل ميل ترکيبى شديد به  طور 
خالص يافت نمى شود و بيش تر به صورت مخلوط با آهک و خاک رس يا ترکيب با کربن يا اکسيدهاى 

آهن يافت مى شود. سنگ گچ هاى خالص سفيد رنگ اند.١

١ ــ چنان چه کربن داشته باشد (زغال) خاکسترى و اگر هيدرو   اکسيد آهن داشته باشند رنگشان زرد روشن است. FeO رنگ آن 
را    کبود و Fe٢O٣ رنگ آن را قرمز مى کند. 
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فرآورى گچ
فرآورى يا پخت گچ، تبخير همه ى آب شيميايى يا بخشى از آب شيميايى کلسيم سولفات آبدار 

است. سنگ گچ در گرماى کم پخته مى شود و جنس آن به گرماى پختنش بستگى دارد. 

فعل و انفعاالت پخت گچ در کوره به شرح زير است: 
شيميايى سنگ گچ از C°١٠٧به باال کم کم تبخير مى شود و در گرماى  ١ ــ آب 
C°١٨٠ به کلسيم سولفات با ٠/٥ مولکول آب   (H٢O ٠/٥ و CaSO٤ ) تبديل مى شود. 

گرد گچ معمولى به سرعت با آب ترکيب مى شود و تاب آن از تاب سنگ گچ کم تر است. 
٢ ــ اگر گرماى آن به C°٣٠٠ برسد گچ خشک يا تشنه يعنى کلسيم سولفات بدون 
آب شيميايى، CaSO٤ به دست مى آيد. گرد اين گچ به اندازه اى ميل ترکيب با آب دارد 

که بخار هوا را مى گيرد و به سنگ گچ تبديل مى شود. 
از  را  آب  با  ترکيب  به  ميل  و  مى سوزد  دماى C°٣٢٠ــ٣٠٠  در  گچ  سنگ  ٣ ــ 
دست مى دهد. براى آن که پودرش با آب ترکيب شود زاج سفيد يا سولفات روى يا سديم 
سولفات به ميزان نيم تا دو درصد وزنش به آن مى زنند يا گرد گچ، گرد آهک يا گرد سيمان 

به ميزان سه تا پنج درصد وزنش به آن اضافه مى کنند.

ـ ٨  ــ انواع کوره هاى گچ پزى ١ـ
پزى  گچ  کوره هاى  نوع  قديمى ترين  کوره ها  نوع  اين  تنوره اى:  يا  چاهى  کوره هاى  ١ ــ 
محسوب مى شوند. سنگ گچ را در آن مى چينند و تون کوره را آتش مى کنند تا گچ بپزد. به دليل اين که 
حرارت کوره قابل کنترل نيست، همه نوع گچ ساختمانى از معمولى تا تشنه (انيدريت)، سوخته و سنگ 

گچ تجزيه شده در آن يافت مى شود. 
٢ ــ کوره هاى تاوه اى: سنگ گچ را در سنگ شکن به کلوخه هاى کوچک تبديل و سپس 
آسياب مى کنند تا پودر شود. اين گرد را در تاوه هاى بزرگ گرما مى دهند (مانند بو دادن تخمه و آجيل) 

ـ  ٨)  و گرد سنگ گچ را به طور پيوسته هم مى زنند تا به صورت يکنواخت بپزد.(شکل١ـ

مطالعه ی آزاد
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٣ ــ کوره ى دوار (گردنده ى خفته): کار اين کوره ها پيوسته است. سنگ گچ کلوخه شده 
را درون استوانه اى خفته از جنس فوالد، که نسبت به محور افق چهاردرصد شيب دارد، مى ريزند 
ـ  ٨) سنگ گچ پخته  تا حرارت ببيند. سپس از طرف ديگر سنگ گچ پخته شده بيرون مى آيد. (شکل ٢ـ

شده را، براى رسيدن به نرمى مورد نظر، آسياب مى کنند و سپس مورد استفاده قرار مى دهند. 
کوره هاى  روى  آن را  گاهى  است  الزم  گچ  سنگ  پخته شدن  براى  که  کمى  گرماى  به  توجه  با 

آجر پزى نيز مى پزند. 

ـ ٨  ــ زماِن گرفتن مالت گچ ٢ـ
زماِن گرفتن گچ کارخانه اى معمولى در ايران ٩ تا ١٠ دقيقه است، اما با افزودن جسم هاى کانى، 

گياهى و دامى به گرد گچ، مى توان زمان گرفتن آن  را کنترل نمود و آن را تندگير يا کندگير کرد. 

ـ   ٨   ــ کوره ی تاوه ای:١ــ آتشخانه    ٢ــ کانال دور  شکل ١ـ
دستگاه  ٤ــ  گچ     سنگ  گرد  ورود  قيف  ٣ــ  پزی    گچ  تاوه 
هم زننده ی گرد سنگ گچ در تاوه  ٥  ــ دريچه ی بيرون ريختن 

گرد گچ پخته 

٢
٥

٣

١

٤

ـ  ٨  ــ کوره دوار خفته: ١ــ کلوخه سنگ گچ به کوره ريخته می شود  ٢ــ آتشخانه  ٣ــ گاز  شکل ٢ـ
داغ به دور کوره گردنده دميده می شود و از آن جا به درون کوره و سپس به دودکش می رود   ٤ــ درون 
کوره  ٥ــ مه   بخار ِآب که از سنگ گچ برخاسته، مکيده می شود ٦ــ هوای تازه به کوره دميده می شود 

٧ــ کلوخه ی  گچ پخته از کوره بيرون می ريزد 

١

٧

٦

٢
٥

٣
٤



٧٩

٭ افزودنى هاى گچ براى کند گيرى و زودگيرى آن 

ـ  ٨  ــ گچ مرمرى يا مرمر مصنوعى٣ ٣ـ
اين نوع گچ براى استفاده در جاهاى نمناک مانند آبريزگاه، نماى بيرونى بناها مصرف مى شود.٤ 
در  را  گرد  اين  مى کنند.  آسياب  و  مى پزند   ٣٠٠°C گرماى  در  را  گچ  سنگ  مرمرى  گچ  تهيه ى  براى 
محلول زاج٥ خمير مى کنند. پس از گرفتن و سخت شدن مجددًا آن را در گرماى C°٥٠٠ مى پزند و 
سپس آسياب مى کنند، آن گاه به مصرف مى رسانند. رنگ گچ مرمرى سفيد است. مالت اين گچ پس از 
گرفتن سخت تر مى شود و داراى تابى بيش تر از مالت گچ ساختمانى معمولى است. براى اندود کارى 

فضاهاى مرطوب عالوه بر گچ مرمرى مى توان از مالت گچ و آهک هم استفاده نمود. 

زمان گيرايى (دقيقه)کيفيت گيرايىمقدار افزودنى نسبت به وزن گچماده ى افزودنى
زودگيرکندگير

١ ــ٩ــــــگچ کارخانه اى ايران بدون افزودنى
٣٭٢ ٪نمک طعام
٥٭٥ ٪نمک طعام
١٢٭١ ٪نمک طعام

١٢٭١ ٪پودر آهک شکفته
٣٢٭٥ ٪سريش١
٣٨٭٦ ٪سريش

٩٭٥ ٪براکس ٢ (ترکيبى از برات و سديم)

١ ــ سريش ماده اى چسبى که از نسوج گياهى با همين نام به دست مى آيد. ريشه ى اين گياه را کوبيده و از آن به عنوان چسب استفاده 
مى کنند. 

H٢O ١٠ borax: Na٢B٤O٧ ــ٢

keen ــ٣

٤ ــ از مالت گچ و آهک هم مى توان در جاهاى مرطوب استفاده نمود. 
٥ ــ زاج ها، سولفات هاى مضاعف هستند و فرمول کلى آن ها ٢H٢O و ٣(SO٤)R٢ و M٢SO٤ است. M نماينده ى يک فلز قليايى 
مانند پتاسيم يا آمونيوم و R نماينده ى يک فلز سه ظرفيتى مانند آلومينيوم، آهن و يا کرم است که در اصطالح عموم به آن زاج سفيد گفته مى شود. 

 .K٢SOمانند پتاسيم سولفات ٤

مطالعه ی آزاد
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ـ  ٨  ــ ويژگى هاى گچ ٤ـ
١ ــ وزن مخصوص گچ کيسه اىT/m۳ ١/٢  است.

٢ ــ رنگ گچ ساختمانى سفيد است و سطح پوشيده شده ى با آن را مى توان با رنگ لعابى يا 
پالستيکى يا روغنى رنگ کرد. در دوره ى صفويه به مالت گچ رنگ اضافه مى کردند و اندود رنگى پس 

از خشک شدن رنگش باقى مى ماند. 
٣ ــ گچ گرما و صدا را پخش نمى کند و در برابر آتش سوزى مقاوم است. مالت گچ يخ نمى زند 

و مى توان تا سرماى زير ده درجه  سانتى گراد در کار بنايى از آن استفاده کرد. 
٤ ــ با اضافه کردن افزودنى ها مانند نمک طعام، گرد آهک و سريش مى توان زماِن گيرايش گچ را 

سريع تر نمود يا آن را به تأخير انداخت. 
٥ ــ مالت گچ ساختمانى هنگام گرفتن يک درصد حجمش زياد مى شود و همه سوراخ هاى ريز 
پوسته رومالى پر مى شود. از اين رو مى توان سطح هاى بزرگ را بدون اين که ترک بخورد اندود کرد. 

النه  آن  در  حشره  و  نمى زند  قارچ  ندارد  سوراخ  و  نيست  پوک  چون  گچ  بيرونى  سطح  ٦ ــ 
نمى کند. گچ در برابر نفوذ رطوبت ضعيف است و اگر اين پوسته آب بمکد و آب به آستر برسد گچ طبله 

مى کند و بايد آن را کند و دوباره تجديد نمود. 
براى  ضربى  طاق  پوشش هاى  در  اين رو  از  مى کند.  درست  سولفات  فلزات  با  گچ  مالت  ٧ ــ 

پيش گيرى بايد تير آهن را به خوبى با ضد زنگ رنگ کرد. 

ويژگى هاى فيزيکى انواع گچ ساختمانى

نوع گچ
 دانه بندى

 چشمه الک زمان گيرش (دقيقه)
 (ميلى متر)

مانده ى   روى
 الک(درصد وزنى)

 گچ زير کارى (ساختمانى)
٢/٥ 
١/٤

/٥

 صفر
کمتر از ٥
٨ تا ١٥

١ تا ١٥ ٤ تا ٨  

٥/ گچ پرداخت (اندود)  
/٢٥

 صفر
کمتر از ٢

مطالعه ی آزاد
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ـ ٨  ــ مصارف گچ ٥ـ
مصارف گچ زياد است و از گچ ريزى براى پياده کردن نقشه ساختمان تا ساختن انواع مالت هاى 
گچى و سفيدکارى، سنگ کارى، مجسمه سازى، گچ برى، اجراى ابزارهاى گچى و صنعت سيمان  سازى 

ـ  ٨)  ـ  ٨ تا ٥ ـ استفاده می کنند.( شکل های ٣ـ

رابيتس  کمک  به  زمين  روى  گچى  قوس  اجراى  نحوه ى  ـ  ٨  ــ  ٤ـ شکل    
(چپ) و نصب آن در محل (تصوير راست) 

ـ ٨  ــ نحوه ى اجراى ابزار گچى (گلويى) در محل اتصال سقف وديوار  شکل ٣ـ

مالت گچ و خاک را در اندود آستر روى ديوار و زير سقف و ساختن طاق ضربى و مالت گچ 
خالص را در سفيد کارى و گچ برى مصرف مى کنند. 



٨٢

ـ  ٨  ــ طريقه ى گچ کارى ديوار شکل ٥ـ

ـ  ٨  ــ موارد مصرف گچ ساختمانى براساس نوع گچ جدول ١ـ

نوع گچ موارد مصرف
کارهاى عمومى مانند مالت هاى گچ، گچ و خاک، گچ و ماسه، 
در  گچى،  بتن  گچى،  بلوک هاى  و  ساخته  پيش  قطعات  توليد 

٦ درصد باشد  ،CaSO٤نقاطى که ميزان رطوبت نسبى هوا کم تر از  /٥ H٢O  گچ ساختمانى٭

اندود هاى داخلى در مناطقى که ميزان رطوبت نسبى هوا کم تر 
٦ درصد باشد  ،CaSO٤از  /٣ H٢O  گچ اندود٭٭

رطوبت  ميزان  که  مناطقى  در  نماسازى  و  داخلى  اندودهاى 
٦ درصد باشد گچ مرمرى ــ مالت گچ و آهکنسبى هوا بيش از 

٭ در استاندارد ايران به نام گچ زيرکارى نام گذارى شده است 
٭ ٭ در استاندارد ايران به نام گچ پرداخت نام گذارى شده است 

و   ١٢ تا   ٨cm ضخامت  به  گچى  (صفحه)  ديوارهاى  کاه  يا  پوشال  يا  برنج  پوست  و  گچ  با 
ابعاد  cm  ٥٠*٥٠  ، ١٠٠cm  *  ١٠٠ مى سازند. ديوارهاى کلفت تر را توخالى مى سازند. 



٨٣

در حال حاضر نوعى از صفحات گچى١ پيش ساخته و سبک با ضخامت ١/٥ تا ٥ سانتى متر و 
با نام هاى تجارتى مختلف توليد مى شود که در ديوارهاى جداکننده کاربرد دارد. 

ـ  ٨  ــ ساختن مالت گچ ٦ـ
براى ساختن مالت هاى گچ، گچ و خاک، گچ  و ماسه و يا هر نوع مالت گچی ديگر، مانند مالت 
آجر کارى شومينه (ترکيب گچ، خاک نسوز، سيمان و آب)، بايد گرد آن ها را در آب پاشيد تا روى همه ى 

دانه  هاى آن آب اندود شود، سپس آن را بايد خوب هم زد تا مورد استفاده قرار گيرد. 
مالت گچ زودگير است و به همين دليل سطح هاى بزرگ را نمى توان به صورت صاف و بدون 

موج سفيدکارى کرد. 
روى  موج  ايجاد  از  پيش گيرى  براى  راه    حل ها  از  يکى 
سطوح وسيع، که از گذشته به جاى مانده، قاب سازى و گچ برى 
است. گچ برى هاى به جاى مانده از زمان اشکانيان، ساسانيان و 

ـ  ٨)  دوران اسالم نمونه هايى از اين نوع است.(شکل ٦ـ

 Gypsum board ــ١

ـ  ٨  ــ گچ برى مسجد شاه ولى تفت  شکل ٦ـ

مقدار آبى که براى يک کيلوگرم پودر گچ الزم است تا تبديل به مالت شود از نظر تئورى بيست 
درصد وزن آن است (٠/٢ ليتر) اما براى اين که شکل پذيرى بهترى در مالت به وجود آيد و کارگران 
مجال کارکردن با آن را داشته باشند حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد وزن گچ به آن آب اضافه مى کنند. و در اين 
صورت بخشى از منافذ آن، به دليل ازدياد حجم گچ، پر مى شود ولى بخش ديگر به صورت فضاهاى 

خالى باقى مى ماند. 

٧ــ٨  ــ مالت هاى گچ
گچ را مى توان به صورت اندود روى ديوار يا مالت در طاق هاى خشتى يا آجرى به کار گرفت. 



٨٤

انواع مالت ها و اندود هاى گچى به شرح زير است: 
مالت گچ و خاک: گچ و خاک يکى از پرمصرف ترين مالت هاى زودگير در ساختمان سازى 
است که در آن از خاک رس سرند شده و پودر گچ به نسبت يک به يک (يعنى٥٠ ٪ خاک رس با٥٠  ٪  
گچ) استفاده مى شود. البته، با توجه به زودگير يا ديرگير بودن گچ، ميزان خاک کم تر يا بيش تر از ٥٠ ٪  
مى شود. هرچه مالت گچ و خاک زودگيرتر يا به اصطالح تيز تر باشد خاک مورد استفاده در اين مالت 
کم تر مى شود. خاک موجود در مالت آن را شکل پذير (پالستيک)، ديرگير و از نظر اقتصادى ارزان 

مى نمايد. 
استفاده از مالت گچ و خاک در محل هاى خيلى مرطوب مجاز نيست، زيرا به سرعت رطوبت 

هوا را مى گيرد و طبله مى کند. 
به علت زودگير بودن مالت گچ و خاک بايد آن را به ميزان کم ساخت و به مصرف رساند.

مالت گچ: در صورت نياز به سفيدکارى اتاق ها، سالن ها يا فضاهاى ديگر، يا چنان چه نياز به 
مالتى زودگيرتر از گچ و خاک باشد، از مالت گچ استفاده مى شود. در سنگ کارى ها سنگ پالک 
سيمان  ماسه  دوغاب  را  پالک ها  پشت  بتوان  تا  مى شود  نگهدارى  گچ  مالت  توسط  موقت  صورت  به 

ريخت١.   در مناطق گرم و خشک از مالت گچ براى اجراى کاشى هاى معرق استفاده مى شود. 
و  آب  معرض  در  که  مکان هايى  و  مرطوب  جاهاى  در  اندودکارى  براى  مرمرى:  گچ  مالت 
از  پس  مرمرى،  گچ  مالت  مى شود.  استفاده  مرمرى  گچ  مالت  از  دارند  قرار  شست وشو  و  رطوبت 
خاک  و  گچ  مالت  شبيه  آن  ساخت  طرز  است.  ساختمانى  گچ  مالت  از  مقاوم تر  و  سخت تر  گرفتن، 

است. 
مالت گچ و ماسه: اين مالت را از اختالط گچ و ماسه، در جاهايى که ماسه بادى زياد است، 

درست مى کنند. قطر درشت ترين دانه  ماسه نبايد از دو ميلى متر بيش تر باشد. 
گچ کشته: به علت زودگير بودن گچ نمى توان سطوح وسيع را به صورت يک دست و يک نواخت 
با آن اندود کرد. بنابراين به منظور صيقلى کردن سطوح اندود شده، روى آن را گچ کشته مى کشند. 
ضخامت گچ کشته نبايد از يک ميلى متر بيش تر باشد. براى ساختن گچ کشته گرد الک کرده ، آن را 
وارد آب مى کنند و با دست هم مى زنند و مالش مى دهند تا به هنگام سفت شدن مانع از ايجاد کريستال 
شوند. در سال هاى گذشته رنگ کردن ديوارها مرسوم نبود و با اضافه کردن سريش به مالت گچ آن را 

به گونه اى تهيه مى کردند که هنگام تکيه دادن به ديوار لباس ها سفيد نشوند. 
١ ــ البته از گل رس و قالب فلزى نيز براى تنظيم فاصله ى سنگ با ديوار نيز استفاده مى شود. 



٨٥

پرسش های پايان فصل

١ ــ چهار مورد از کاربردهاى گچ را در ساختمان نام ببريد. 
٢ ــ فرآيند تبديل سنگ گچ به گچ ساختمانى را به اختصار بنويسيد. 

٣ ــ انواع کوره هاى گچ پزى را نام ببريد و توضيح دهيد.
٤ ــ گچ مرمرى چيست؟ در چه جاهايى استفاده مى شود و چه ويژگى هايى دارد؟ 
٥ ــ سه ماده اى را که براى به تأخير انداختن زمان گيرايى گچ استفاده مى شود 

نام ببريد. 
٦ ــ چهار مورد از ويژگى هاى گچ ساختمانى را بيان کنيد. 

٧ ــ گچ کشته چگونه ساخته مى شود؟ 
٨ ــ مالت هاى گچى چگونه و در چه حجم هايى ساخته مى شود؟ 

صلل


