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 ۹1 .................................................................................... مقدمه
 

 71 .................. یخواص مصالح ساختمان/  فصل اول
 ۹7 .................................................................................... مقدمه

 ۹1 .........................................................یانواع مصا س سااتمان
 ۹1 .................................................................................جرم -۹
 ۹1 .................................................................................وزن -2
 ۹۱ ...................................... (VT) اي( VLحجم کد جسم ) -۵
 ۹۱ ..................................................(VSحجم جسم جامد ) -1
 ۹۱ ..............................(VVذرات ) ریا یاا   حجم یضا -۳
 ۹۱ .......................... (Density( )تهیجرم مخصوص )دانس -۳
 ۹۱ .......................... (Specific gravityوزن مخصوص ) -7
 26 .............................................................................یچگا  -1
 26 .............................................................(Voidتخلخد ) -۱
 26 ....................................................... (Porosity) یپوک -۹6
 26 ................................................................... ژايسقس و -۹۹
 26 .............................................................ندوذ آب زانیم -۹2
 2۹ ................................................................ ینرم بيضر -۹۵
 2۹ ........................................... یزدگخيمقاوم  در اراار  -۹1
 22 .......................................... درجه اشک شدن مصا س -۹۳
 22 ................................... (ژايو  )گرما یحرارت  یظری -۹۳
 22 ..........................................(λ) یحرارت  يهدا  یقاال -۹7
 2۱ .............................................. مقاوم  در اراار حرارت -۹1

مصووا س )اسووتاندارد   واکووند در ارااوور آتوود اوورا  انوودطبقووه
از  ریغ یسااتمان  ها تمام یرآوردا  ارا  اندطبقه اتیکل  و (12۱۱
 ۵6 ................................................................................... کدپوش
 ۵۹ ............................................ انبساط و انقباض بيضر -۹۱
 ۵۹ ......................................................... جذب آب  یقاال -26
 ۵2 ............................................ یکيا کتر  يهدا بيضر -2۹
 ۵۵ ........................................ جذب و انیکار نور  یقاال -22
 ۵۵ ..................................................... جذب صوت  یقاال -2۵
 11 ................................................ مقاوم  در اراار گازها -21

 11 ...................................................... مصا س یکیاواص مکان
 1۳ ................................................................................. روین -۹
 1۳ .............................................................. مقاوم  مصا س -2
 1۳ ................................................................. آزمون کشد -۵
 17 ...................................................................... حدّ تناسب -1
 17 ................................................ (ی)کشسان یحدّ ارتجاع -۳

 17 ................................................ شدن(  )جار میحدّ تسل -۳
 11 .......................................................)مقاوم ( يیحدّ ندا -7
 11 ........................... (یتگخی)مقاوم  گس یختگیحدّ گس -1
 11 ............................(یارتجاع بي)ضر تهیسیمدول االست -۱
 ۳6 .................................... شکد اعضا در اثر اار محور رییتغ
 ۳۹ .................................................................... یتند ارش -۹
 ۳2 ... (Poisson’s ratioپواسون  بينسب  پواسون )ضر -2
 ۳۵ ............................................................................ یسخت -۵
 ۳1 .......................................................................... یاستگ -1
 ۳1 ................................................. مصا س یمقاوم  امش -۳

 ۳۳ ....................................................... مصا س يیایمیاواص ش
 ۳۳ .......................................يیایمیش  ها اقرات واکند -۹
 ۳۳ ......یها ار مصا س سااتمان ها و سو دات اثرات کرانات -2
 ۳۳ ...................................................................ها کرانات -2-۹
 ۳۳ .................................................................. هاسو دات -2-2
 ۳7 .......................یمصا س سااتمان  رو  ها دکیسد -2-۵
 ۳7 ........................................... و مصرف مصا س س يز طیمح
 ۳1 ............................. آن  یمواد و مصا س و اهم ای يااز -۹
 ۳1 ............ یمواد سااتمان ای يسدو   ااز  اقدامات ارا -2
 ۳۱ .................. مصا س ای ياناها و اثرات آن ار ااز  ایاح -۵

 ۳۱ ..........................................................مصا س دیتو  یچگونگ
 ۳6 ............................................. یانواع مواد و مصا س سااتمان

 
 17 ............................ یکیدرولیه مانیس/  فصل دوم

 ۳۹ .................................................................................... مقدمه
 ۳۹ ................................................................................... فيتیر
 ۳2 ................................................................... مانیس خچهيتار

 ۳2 ............................ مانیانواع س یکيزیو ی يیایمیاواص ش
 ۳2 .............................................................يیایمیاواص ش -۹
 ۳۵ .............................................................. یکيزیاواص ی -2
 ۳۵ ............................................................. دیاکس میکلس-2-۹
 ۳۵ ...................................................................... سیلیس -2-2
 ۳۵ ................................... )ااک رر( دیاکس ومینیآ وم -2-۵
 ۳۵ ................................................................ دیآهر اکس -2-1
 ۳۵ ....................................................................... ميزیمن -2-۳
 ۳1 .................................................................... هايیایقل -2-۳
 ۳1 .............................................................مانیو پخ  س هیتد

 ۳۳ .............................................................................  انددسته
 ۳۳ .......................................................... پرتلند  ها مانیس -۹
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 ۳۳ ........................................................ ختهیآم  ها مانیس -2
 ۳۳ ............................................ یپرتلند پوزوالن مانیس -2-۹
 ۳7 ...........................................  اپرتلند سراارا مانیس -2-2
 ۳7 ................................................. یپرتلند آهک مانیس -2-۵
 ۳1 ............................................................. يین انامایس -2-1
 ۳۱ .............................. ۳/۵2 و پرتلند مرکب ا ف مانیس -2-۳
 ۳۱ ...................................................................دیسد مانیس -۵
 76 ....................................................... یپرتلند رنگ مانیس -1
 7۹ ..................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 7۹ .................................. انمیس  حمد و نگددار ، اند استه
 7۳ .................................................. یکیدرو یه مانیس وس یپ
 

 11 .................... آن یها آهک و فرآورده/  فصل سوم
 7۳ .................................................................................... مقدمه
 77 ................................................................................... فيتیر
 77 ............................................................. یآهک سااتمان -۹
 77 .............................................يیآهک هوا ايآهک زندا  -2
 77 ...................................... دراتهیآهک ه ايآهک شکدته  -۵
 77 .......................... (ی)آهک آا دراتهیه کیدرو یآهک ه -1
 71 ................................................................ یآا مهیآهک ن-۳

 71 ................................................................پختر سنگ آهک
 7۱ ....................................................  پزآهک  ها انواع کورا

 7۱ .............................................................  اتنورا    کورا -۹
 7۱ .............................................................. احلقه    کورا -2
 16 .................................................................. ستادايکورا ا -۵
 16 ......................................................... گردندا ادتهکورا  -1

 16 ......................................................................... آهک شکدته
 16 ........ کُشته( اي دايآهک شکدته )آاد دیتو   ها انواع روش

 16 ................................................... (يیشوروش تر )آهک -۹
 1۹ .................................................................. روش اشک -2
 1۹ .............................................. روش شکدتر اا اخار آب -۵

 12 .............................................................................  انددسته
 12 ... یمصارف سااتمان  ، ارایکیدرو یه دراتهیآهک ه -۹
 12 ............................................... پرداا     دراتهیآهک ه -2
 12 ................................يیمصارف انا  ارا دراتهیآهک ه -۵
 12 ...................................................................... آهک زندا -1

 12 ............................................................... یآهک  ها یرآوردا
 12 .............................................................یآجر ماسه آهک -۹
 12 ........................................................... سبک یاتر آهک -2
 1۵ ..................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 1۵ ...............................................................................  سازگار
 11 ............................................... حمد و نگددار ، انداسته

 
 58 .................... آن یها گچ و فرآورده/  فصل چهارم

 1۳ .................................................................................... مقدمه
 1۳ ................................................................................... فيتیر

 1۳ ........................................................  پزگچ  ها انواع کورا
 1۳ ..........................................  اتنورا اي یچاه  ها کورا -۹
 1۳ .............................................................  اتاوا  ها کورا-2
 1۳ ........................................ ادته(    دوار )گردندا    کورا-۵

 1۳ ........................................................ زمان گریتر مالت گچ
 17 ............................................... یگچ  ها یرآوردا ريمدمتر
 17 .................................................................... یالوک گچ -۹
 11 .............................................. یدار گچصدحات روکد -2
  يعووا یپنوود مرکووب صوودحات روکوود دار گچوو   -2-۹

 1۱ ...................................................................... ی/صوتیحرارت
 1۱ ................................................... یگچ  ها سقف پوش -۵
 ۱6 ..................................................................... گچ  ها یژگيو

 ۱۹ ...........................................................................مصارف گچ
 ۱2 ................................................................. سااتر مالت گچ

 ۱۵ .............................................................................. گچ کشته
 ۱1 ............................................................ استاندارد  شدايآزما
 ۱1 ..................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۱۳ ...............................................................................  سازگار
 ۱۳ ............................................... حمد و نگددار ، انداسته
و اوه صوورت دراز    دایسرپوشو   در یضا یگچ پاکت  نگددار -۹

 ۱۳ ...............................................................(۹۱ و 1مدت: )شکد 
روااز و اه صورت کوتاا مدت و   در یضا یگچ پاکت  نگددار -2

 ۱۳ ................................................. (26 و 1)شکد  مصارف روزانه:
 

 85 ....................... یساختمان یها مالت/  فصل پنجم
 ۱1 ................................................................................... فيتیر
 ۱1 .............................................................................  انددسته
 ۱1 ................................................................... يیمالت هواو  ۹
 ۱۱ ........................................................................یمالت آاو  2

 ريو از نظر مواد چسوبانندا، اوه انوواع ز    یسااتمان  ها مالت
 ۱۱ ..............................................................شوند یم  انددسته
 ۱۱ ....................................................................... مالت گِد -۹
 ۹66................................................................ اندود کاا گِد -2
 ۹66..... مالت آهک، ااک رر و سنگدانه )شدته آهک( -۵
 ۹6۹................................................................ مالت ساروج -1
 ۹6۹......................................... یگچ  ها ریها و ام مالت -۳
 ۹62........................................................ ااک مالت گچ و -۳
 ۹62..........................................................مالت گچ وماسه -7
 ۹62......................................................... مالت گچ وآهک -1
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 ۹62....................................................... یمالت گچ و پر  -۱
 ۹62.................................................. مالت ماسه و آهک -۹6
 ۹6۵..................................................یپوزوالن  ها مالت -۹۹
 ۹6۵...............................................آهکو  مالت پوزوالن -۹2
 ۹6۵................................................ مانیمالت ماسه و س -۹۵
 ۹6۵............................ آهک )ااتارد( مانیمالت ماسه س -۹1
 ۹6۵............................. )ماسه آسدا  (  ریق  ها مالت -۹۳
 ۹61........................................................ يیانا  ها مالت -۹۳
 ۹61........................................................ آمادا  ها مالت -۹7
 ۹61.....................................................سبک يیمالت انا -۹1
 ۹6۳.............. (دی)مقاوم در اراار اس دیضد اس  ها مالت -۹۱

 ۹6۳............................... مالت هیتد  ها یژگياستانداردها و و
 ۹6۳........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹6۳................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۹67.............................................................................  سازگار
 ۹67............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 705 .................. یساختمان یها سنگ/  فصل ششم
 ۹61.................................................................................. مقدمه
 ۹61................................................................................. فيتیر
 ۹۹6.................................................................سنگ  دایژگيو
 ۹۹6................................ مقاوم  در مقااد یشار و کشد -۹
 ۹۹۹....................................................................  ريپذجال -2
 ۹۹۹.......................................ها اه مالت سنگ یچسبندگ -۵

 ۹۹۹...........................................................................  انددسته
 ۹۹2............................................... یسااتمان یسنگ آهک -۹
 ۹۹2..........................................................................  یگران -2
 ۹۹2............................................... یسنگ کوارتز سااتمان -۵
 ۹۹2...........................................................  يمرمر و مرمر -1
 ۹۹۵......................................................................... تراورتر -۳
 ۹۹۵...................................................... ( یسنگ  وح )اسل -۳

 ۹۹1 یسااتمان  ها سنگ دیاکتشاف، استخراج و تو     نحوا
 ۹۹1............................................................ استخراج  ها روش
 ۹۹۳...........................  مواز  ها چالاستخراج اه کمک  -۹
  اورش یووالد    هوا  میاسوتخراج سونگ الووک اوا سو      -2

 ۹۹۳............................................................................. (ی)حلزون
 ۹۹۳.................(ارزنیهاواژ )ش  ها ریارش سنگ اا ماش -۵
 ۹۹۳................... ارش ا ماسه میاستخراج سنگ توسط س -1
 ۹۹7............... هاآن  ها اراسار نوع کار رو سنگ  گذارنام
 ۹۹7............................................................. اام  ها سنگ -۹
 ۹۹7................................................................ سنگ قله -۹-۹
 ۹۹7............................................................. سنگ الشه -۹-2

 
 ۹۹7..................................................... کار شدا  ها سنگ -2
 ۹۹7..................................... سنگ قوارا )شکد گریته( -2-۹
 ۹۹7........................................... ( ارگه ايسنگ اادار ) -2-2
 ۹۹1...................................................... سنگ سر تراش -2-۵
چنود   ايو سنگ دس  تراش )تمام تراش، پاک تراش  -2-1
 ۹۹1...................................................................................... نما(
 ۹۹1............................................ یحکم ايسنگ اندازا  -2-۳
 ۹۹1............................................................ سنگ پالک -2-۳

 ۹۹1............مصرف در سااتمان  سنگ ارا یمشخصات کل
 ۹۹۱........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹۹۱................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۹26.............................................................................  سازگار
 ۹26............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 711 .................................... هاسنگدانه/  فصل هفتم
 ۹22................................................................................. فيتیر
 ۹22...........................................................................  انددسته
 ۹22.................................................. )ماسه( زير    سنگدانه  و ۹
 ۹22.............................................. درش  )شر(    و سنگدانه2
 ۹2۵................................................................... دانه ریسنگو  ۹
 ۹2۵..................................................................... سبک دانه  و 2
 ۹2۵............................................... یسنگدانه اا وزن میمو و  ۵

 ۹21.......................................................................... استانداردها
 ۹21........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹2۳................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۹2۳.............................................................................  سازگار
 ۹2۳............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 ۹2۳................................................................... ااک  انددانه

 ۹27................................................... آن باتیااک رر و ترک
 ۹21................................. ها و حداقد حدود قااد قبول یژگيو
 ۹21......................................................... انواع ااک رر ريسا
 ۹21...................................................................ینیااک چ -۹
 ۹2۱.................................................................مخلوط )دج( -2

 ۹2۱..................................... اه ااک رر یاايدس  یچگونگ
 ۹۵6.............................................................. اواص ااک رر

 ۹۵6...................................................... یچسبندگ  یااص -۹
 ۹۵6...................................................  ريپذشکد  یااص -2
 ۹۵6........................................ یرطوات  اند يعا  یااص -۵

 ۹۵6........................................................ هااثر رطوا  ار ااک
 ۹۵6.............ها ار ااک  انددانه یاندازا و شکد هندس ریتاث

 ۹۵۹.................................................................. رنگ ااک رر
 ۹۵۹............................................................... کارارد ااک رر
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 731 ..........................یکیسرام یکاش/  فصل هشتم

 ۹۵2.................................................................................. مقدمه
 ۹۵2.................................................................................. یکاش
 ۹۵۵.............................................................................. کیسرام
 ۹۵۵................................................................................. فيتیر

 ۹۵1............................................................. یکاش    هیمواد او 
 ۹۵1..........................................................یمراحد ساا  کاش

 ۹۵1...................... هیمخلوط کردن و آمادا کردن مواد او  -۹
 ۹۵1.........................  يسکویا    هیمواد و تد  ریقا ب گ -2
 ۹۵1........................................................... يسکویپختر ا -۵
 ۹۵1................................................  یاب دادن و پختر آن -1

 ۹۵۳................................................ هایکاش  انداایاد و درجه
 ۹۵7...........................................................................  انددسته

 ۹۵7............................................................................ نوع نصب
 ۹۵7...................................................... یب( گروه ؛یا ف( تک

 ۹۵7........................................................................ هيپوشد رو
 ۹۵7.......................................... ا ف(  یاب دار؛ ب( ادون  یاب

 ۹۵1........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹۵1................... یقیمح س ي، ادداش  و مالحظات زیمنيا

 ۹۵۱............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 747 ........... و آجرها یسفال یها فرآورده/  فصل نهم
 ۹1۹................................................................................. فيتیر

 ۹1۹.................................................................................. مقدمه
 ۹1۵............................................................................. انواع آجر
 ۹1۵.................................................... آجر    هیتد    هیمواد او 

 ۹1۵.......................................................................... سیلیس  و۹
 ۹11........................................................................... ریآ ومو 2
 ۹11...................................................................... یلدسپاتو  ۵
 ۹11................................................................. سنگ آهک  و 1
 ۹11.................................................................... هاسو دات  و ۳
 ۹11................................................................... امالح آهر  و ۳
 ۹1۳.................................................................. یاهیمواد گو  7

 ۹1۳..............................................آجر    هیمراحد ساا  و تد
 ۹1۳........................................................ ااک رر    هیتد -۹
 ۹1۳.......................................................... ااک  سازآمادا -2
 ۹1۳............. (یزناش  )اش   ریگگِد و قا ب    هیتد -۵
 ۹1۳............... یاه روش دست یزنگِد و اش     هیتد -۵-۹
 ۹1۳.............................  ااه روش کاراانه یاش  زن -۵-2
 ۹1۳.................................... ( ریروش گِد نرم )ام -۵-2-۹
 ۹1۳................................................. روش گِد سد  -۵-2-2
 ۹1۳............... اشک مهیروش پرر کردن ااک ن -۵-2-۵

 
 ۹1۳................................ اشک کردن اش   ها انواع روش

 ۹17................................................... ( آجر)آجرپز    هیتد -1
 ۹17.....................................................  آجرپز  ها انواع کورا

 ۹17.................................................. یو چاه يیاکورا تنورا و۹
 ۹17..............................................................هویمان    کورا و 2
 ۹11................................................................. یتونل    کورا و ۵

 ۹1۱...........................................................................  انددسته
 ۹1۱.................................... یو مارن یستیش ،یلیش ،یآجر رس

 ۹1۱........................................................................ آجر توکار و ۹
 ۹1۱............................................................................ آجر نما و 2
 ۹۳6......................................................... آجر اا مقاوم  ااال و ۵
 ۹۳6.................................................................... انواع آجر ريسا
 ۹۳6..................................................................... آجر سبک -۹
 ۹۳6...........................................................یآجر ماسه آهک -2
 ۹۳۹....................................................................... یآجر اتن -۵

 ۹۳۹............................. یسااتمان  آجرها یعموم  اندطبقه
 ۹۳۹...........................................................  یشار  آجرها -۹
 ۹۳۵...............................................................نسوز  آجرها -2
 ۹۳۵...................................... (یسدا   )الوکدا یآجر سدا  -۵

 ۹۳1.......................................................ها یژگياستانداردها و و
 ۹۳۳. (2۹ و ۱)شکد  یآجر اوب اه صورت عموم  ها یژگيو

 ۹۳۳.......................................................................... آجر  اجزا
 ۹۳7...................................................... آجر یختگیگس بيضر
 ۹۳7........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹۳7........................................................................یآجررس -۹
 ۹۳7...........................................................یآجر ماسه آهک -2
 ۹۳7........................................................................ یآجر اتن-۵
 ۹۳7............................(دی)مقاوم در اراار اس دیآجر ضد اس -1
 ۹۳1................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۹۳1.............................................................................  سازگار
 ۹۳۱............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 710 ...................... یمانیس یها فرآورده/  فصل دهم
 ۹۳6................................................................................. فيتیر
 ۹۳6................................................................................اتر -۹
 ۹۳6..................................................................... مانیس -۹-۹
 ۹۳۹............................................................. شر و ماسه -۹-2
 ۹۳۹........................................................................... آب -۹-۵
 ۹۳۹...............................................مانینسب  آب اه س -۹-1
 ۹۳۹..................................................... عمد آوردن اتر -۹-۳
 ۹۳۹..................و حداقد حدود قااد قبول  ها یژگيو -۹-۳
 ۹۳2................................................................اتر مسلس -۹-7
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 ۹۳2............................................................... ژايو  ها اتر -2
 ۹۳2......................................................... اتر پرمقاوم  -2-۹
 ۹۳۵............................................................... یاییاتر ا  -2-2
 ۹۳1............................................اتر اودمتراکم شوندا -2-۵
 ۹۳۳.................................مریاصالح شدا اا پل  ها اتر -2-1
 ۹۳7........................................................ سبک  ها اتر -2-۳
 ۹۳1.............................................. یوم اتر )اتر سبک( -2-۳
 ۹۳۱.................... مورد استدادا از یوم اتر  یضاها -2-۹-۳
 ۹۳۱................................................................... سازو کف ا ف
 ۹۳۱....صوت و حرارت  يجداکنندا عا  وارهايو ساا  د ب
 ۹۳۱........................................................ یرنگ  ها اتر -2-7
 ۹76..........................................................اتر  ها یایزودن -۵
 ۹7۹......................................................... ساز مواد حباب -۵-۹
 ۹7۹......................................  اتر هوادار اتیاصوص -۵-۹-۹
 ۹72............................. ها(کنندا ریگها )تند کننداعيتسر -۵-2
 ۹7۵..................................... هیقااد توص یتجراه ین -۵-2-۹
 ۹7۵........................................................ هاکننداریکندگ -۵-۵
 ۹7۵..................................... هیقااد توص یتجراه ین -۵-۵-۹
 ۹71.......................... اتر یآب میمو     کاهد دهندا -۵-1
کنندا(اعال )یوق روان  ها کننداها و روان کننداروان -۵-۳
 ............................................................................................۹71 
 ۹7۳..................................... هیقااد توص یتجراه ین -۵-۳-۹
 ۹77............................................................... هاپوزوالن -۵-۳
 ۹71................................................. هاکنندانواا  کي -۵-7
 ۹71..................................... اتر  ريپذندوذ    کاهندا - ۵-1
 ۹71.............................سقوح سااتمان    اندکننداآب -۵-۱
 ۹7۱................................................................... خيضد -۵-۹6
 ۹7۱................................................ اتر    کنندامیترم -۵-۹۹

 ۹16................. در اتر یآب مصری  ها یژگياستانداردها و و
 ۹16......................................... اتر  ها یحدود مصرف ایزودن

 ۹16................................................  زير ها  ااص اتر حا  
  اورا  ژايو و طيها  پمپوی )شورا   اتر زيا ف: مشخصات وار

 ۹16............................... ها( در سازا یپمپ نمودن اتر مصری
هوا  پاشوویدنی )شوواتکري (: )شووکد   اووتر زيووب: مشخصوات وار 

 ۹1۹................................................................................ (۹1 و ۹6
 ۹12. )ااران، ارف و تگرگ(  نزوالت جو زشيو ر  زيراتر
 ۹1۵............................................... وزش ااد ریدر ح  زيراتر
 ۹11.... سرما ار اتر( یبيسرد )اثرات تخر  در هوا  زيراتر
 ۹1۳..................................................... گرم  در هوا  زيراتر
 ۹1۳..............................................................یمانیس  ها الوک
 ۹17................ سبک دانه یمانی)ققیات( س  ها الوک -1-۹
 ۹11........)ققیات( اتر هوادار اتوکالو شدا  ها الوک -1-2

 
(ی)سولو   یسوبک اسودنج   ی)ققیات( اتن  ها الوک -1-۵
 ............................................................................................۹11 

 ۹1۱...................................................... یطرز ساا  الوک اتن
 ۹۱6.................................................... یسقد  ها الوک -1-1
 ۹۱۹..................................................... نمادار  ها الوک -1-۳
 ۹۱۹....................................................................... کيیموزا -۳
 ۹۱2................................................. سادا یمانیس کيیموزاو ۹
 ۹۱2........................................................ دارسنگ کيیموزا  و2

 ۹۱2...................................................یپرس کيیموزا  قشرها
 ۹۱2...................... شود می دیاز دو قشر تشک یپرس کيیموزا
 ۹۱2...................................................... آستر اي ريريقشر ز -۹
 ۹۱2........................................................ پااور اي هيقشر رو -2
 ۹۱۵........................................................... آمادا  ها مالت -۳
 ۹۱۵.......... (یمانیس  ها دار )تختهافیا  یمانیس  ها ورق-7

 ۹۱۵......................... صاف و موجدار مانیآزاس  س  ها ورق
 ۹۱1................................................. یمانیس  ها یرآوردا ريسا
 ۹۱1...................................... و انواع آن یمانیس  اندودها -۱

 ۹۱۳................................ یمانیس  اندودها  آستر ارا  اجرا
 ۹۱۳..................................................  ا اندود تخته ما ه -۱-۹
 ۹۱۳..........................................................  ا سهی اندود  -۱-2
 ۹۱۳............................................................. اندود شسته -۱-۵
 ۹۱۳....................................................... یکيیاندود موزا -۱-1
 ۹۱۳........................................................... یاندود تگرگ -۱-۳
 ۹۱۳............................................................. یاندود اشک -۱-۳
 ۹۱7........................................................... یاندود اراش -۱-7
 ۹۱7........................................................... یاندود چکش -۱-1
 ۹۱7........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 ۹۱7............................................... یتواا  یمانیالوک س  و ا ف
 ۹۱7..................................... رااراریسبک غ یمانیالوک س  و ب
 ۹۱7...................................................................... کيیموزا  و پ
 ۹۱1.................................... یمانیس افیصاف ا   ها ورق  و ت
 ۹۱1.... یسبک سلو  یاتن  ها الوک ديآزما  ها روش  وث
 ۹۱1................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 ۹۱1.............................................................................  سازگار
 ۹۱1............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 788 .............................. و قطران ریق/  دهمازیفصل 
 ۹۱۱.................................................................................. مقدمه
 ۹۱۱................................................................................. فيتیر

 266....................................................... رهایق  یدیک يیشناسا
 266........................................................ ريپذندوذ  انددرجه
 266......................................................................ینرم    درجه
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 26۹................................................................ یکشسان    درجه
 26۹...........................................................................  انددسته
 26۹....................................................... (ی)میدن یییرطبیق -۹
 262................................. ()اا ص(یشگاهي)پاال یندت ریق -2
 262.......................................................... جامد  رهایق -2-۹
 262......................................................... دایدم  رهایق -2-2
 262.......................................................محلول  رهایق -2-۵
 RC ...........................................26۵ اي ریزودگ  رهایق -2-1
 MC .........................................26۵ اي ریکندگ  رهایق -2-۳
 SC............................................26۵ اي ریرگيد  رهایق -2-۳
 26۵.......................................................... ونیامو س ریق -2-7
 261............................................... اصالح شدا  رهایق -2-1
 261............................  مریاصالح شدا پل  رهایق -2-1-۹
 26۳........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 26۳................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا
 26۳.............................................................اا ص  رهایق -۹  
 26۳............................................................ محلول  رهایق -2
 26۳........................................................ونیامو س  رهایق -۵  

 26۳...................................................... در سااتمان ریکارارد ق
 267.......................................................................... ریق  ايمزا
 267........................................................................... ریق بيمیا
 267.................................................... آمادا یرطوات  ها  يعا

 261.............................................................................  سازگار
 2۹6............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 2۹6..................................................... جامد و محلول  رهایق

 2۹۹.............................................................. ریق  ها ونیامو س
 2۹۹.............................................................. یرطوات  ها  يعا
 2۹۹................................................................................. فيتیر

 2۹۹............. و دیع یاضالب در سااتمان  کار يا زامات عا
 2۹2..................................................... یرطوات ها   يانواع عا

 2۹۵.............................................. (ی)گون يیشناا  انواع چتا
 2۹۵...........................................................................  انددسته
 2۹۵.......... هاسااتمان یو سقوح داال یکردن پ  يعا  ارا
ریو و نووع ق  ریکنندا قاصالح مریاام، ارحسب نوع پل یرطوات  يعا
 ............................................................................................2۹1 

 2۹1........................................................ استاندارد  ها ديآزما
 2۹۳................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا

 2۹۳............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 2۹۳.............................................................. یحرارت  ها  يعا
 2۹۳................................................................................. فيتیر

 2۹۳.................  کار يعا  ها و روش یحرارت  يمصا س عا
 2۹7...... (Loss Fillیله ) ايانباشته اه صورت آزاد   ها  يعا
 2۹7....................... (Blanket Insulation) يیپتو  ها  يعا

 
 2۹1.......... (Sprayed ON Insulation) یدنیپاش  ها  يعا

 2۹1...........................................................................  انددسته
 2۹1................................................................... یپشم میدنو  ۹
 2۹۱................................................... یسلو   ها کیپالستو  2
 226.................................................................. رر منبسطو  ۵
 226............................................................... منبسط  یپر   و 1
 22۹...................................................... منبسط  یتخته پر و  ۳
 22۹........................................)متورق(  ا ورقه  یکو یورم  و ۳
 22۹...............................................................  سلو ز  يعا  و 7
 22۹....................................................................... ییوم ینل  و 1
 22۹.................................................................یسلو  شهیشو  ۱
 22۹.............................................. پنبه منبسطتخته چوبو  ۹6
 222............................................ چوب افیا   ها یرآورداو  ۹۹
 222.............................................. دال و تخته پشم چوبو  ۹2
 222.........................................................میکلس کاتیلیس  و ۹۵
 222...................................................ها ادنه یحرارت ها   يعا

 222.................. یحرارت  کار  يعا  ها  مختلف اجرا روش
 22۵.............................................. هيدوال واريد  اجرا  راهدا
 221................................ اازشوها یو صوت یحرارت  کار  يعا
 221................................................................ یصوت  ها  يعا
 22۳................................. انتقال آن یصوت و چگونگ ی یطب

 22۳...........................................)هواارد( يیهوا  ا ف( صداها
 22۳.........................................................  اکواه  ب( صداها

  انود  ياستدادا در سااتمان اا اهداف عاانواع مصا س مورد 
 22۳..................................................................................یصوت
 22۳........................................... صدا    کنندامصا س جذب -۹
 22۳..............................................................اندمصا س صدا -2
 22۳.................هواارد  مصا س صدااند در مقااد صدا -2-۹
 227........... اکواه  در مقااد صدا  مصا س صدااند -2-2

 227............................................ گرياز منظر د کیانواع اکوست
 227........................................................ یمیمو  کیاکوست  و ۹
 221............................................................. نسوز کیاکوست  و 2
 221...........................................ها اان هيسا یحرارت  کار  يعا
 22۱.....هيدو ال  وارهايد یحرارت ها   کار  يعا حاتیتوض
 22۱...... هوا یانیم هيو ال يیه اا مصا س انايدو ال واريد  و ا ف
  يهووا و عوا   یانیو م هيو اوا ال  يیاز مصوا س انوا   هيدو ال واريد  و ب
 22۱................................................................................. یحرارت
هوا    و الووک  رچوه یاوام تخو ، اوا ت    یحرارتو   کوار   يعا
 22۱......................................................................... رنياستا یپل
  سقف اا پشوم   دار و روساز بیسقف ش یحرارت  کار  يعا
 22۱................................................................................. یمیدن
 ریدر اوو یحرارتوو  ياووا عووا دار بیسووقف شوو  کووار  يعووا
 2۵6...................................................   سقف سازا  ها رچهیت
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 2۵6.... دار بیسقف کاذب تخ  در سقف ش  رو  کار  يعا
 2۵6.................... یرطوات  يعا ريسقف ز یحرارت  کار  يعا
اوام )روش اوام    یرطووات   يعوا   رو یحرارتو   کوار   يعا

 2۵6................................................................................. وارونه(
 2۵۹.......................کف یحرارت  کار  يعا يیها  اجرا روش
 2۵۹....................................... کف از دااد یحرارت  کار  يعا
 2۵2....................................... کف از اارج یحرارت  کار  يعا

 2۵2.......................................................................... استانداردها
 2۵۵................................................................ آزمون  ها روش

 2۵1................... یقیمح س يادداش  و مالحظات ز ،یمنيا
 2۵1................................................... یقیمحس يمالحظات ز

 2۵1................................................................. یمیدن  ها پشم
 2۵1.............................................. و ادداش  یمنيمالحظات ا

 2۵1.........................................................یسلو   ها کیپالست
 2۵۳................................................................ یسقد  هاالوک

در  یسووقد رنياسووتایپلوو  هووا الزم الوووک یضوووااط ینوو
 2۵۳...................................................و الوک رچهیت  ها سقف

 2۵۳................... يدر اراار حر یسقد  ها ضوااط پالستویوم
 2۵۳............... مقاوم  ثیاز ح یسقد  ها ضوااط پالستویوم
و شوکد    مشخصات اایاد ثیاز ح یسقد  ها ضوااط پالستویوم

 2۵۳................................................................................. یهندس
 2۵7................................................................................ وس یپ

تا  ۳6-۹۹  انتقال حرارت انواع در و پنجرا )شکلدا بيضر
۹۹-۳۳) ..............................................................................2۵7 

 2۵۱.............................................................................  سازگار
 216............................................. حمد و نگددار ، انداسته
 

 147 ................................... ها رچهیت / فصل دوازدهم
 21۹.................................................................................. مقدمه

 21۹................................................ یلز  و ارپا یاتن رچهیت
 21۹..................................... )یندو ه(یاا قا ب سدا  ها  رچهیت
 21۹............................................... اا جان ااز  یلز ها  رچهیت
 

 143 ......................................شهیش/  زدهمیفصل س
 21۵.................................................................................. مقدمه
 211................................................................................. فيتیر
 211.......................................... یسااتمان  ها شهیات شبیترک

 211..........................................................شهیمراحد ساا  ش
 21۳............................... شهیشکد دادن اه ش  ها انواع روش
 21۳...................و انواع آن ديجام اه روش جد شهیسااتر ش

 211............................................................. شهیانواع ش فيتیر
 211................................................ شدا يیزداتند شهیش -۹ 

 
 211......................................................... شدافمهین شهیش -2 
 211................................................................ شداف شهیش -۵ 
 211............... چند جدارا( ايدو  شهی)ش  کار يعا شهیش -1
 21۱................................................................ مشجر شهیش -۳ 
 21۱................................................................. یمیس شهیو ش۳
 21۱........................................................... دار پوشد شهیو ش7
 21۱.................................................................. یلوت شهیو ش1
 2۳6.................................................................نشکر شهیو ش۱
 2۳6............................................................. دار هيال شهیو ش۹6
 2۳6................................................ شدا  کار نقرا شهیو ش۹۹
 2۳6.................................................... یکاتیلیاروس شهیو ش۹2
 2۳۹........................................ ميسوداال یکاتیلیس شهیو ش۹۵
 2۳۹.................................................. یتخ  کشش شهیو ش۹1
 2۳۹...........................................................................  انددسته
 2۳۹.............................................................جام  ها شهیش -۹
 2۳۹... شدا2 يیزداتخ  تند ميسوداال یکاتیلیس شهیشو 2
 PVB..............................2۳۹دار هيال شهیانواع متداول ش -۵
 2۳2......................................... یدار حداظتهيال  ها شهیشو 1
 2۳2............................................ یمیدار سهيال  ها شهیش  و۳
 2۳2..................................................... توپر  ا شهیالوک ش  و۳
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ها  این انتشاارات، باه استحراارتان     نشر نوآور ضمن ارج نهادن و ودردانی ا، اعتماد شما به كتاب

سا،  و نشر  ها  مختلف آماده كارگروهرساند كه همكاران این انتشارات، اع  ا، م لّفان و مترجمان و  می

كاار   كتاب، تمامی سعی و همّت خود را برا  ارائة كتابی درخور و شایساتة شاما فرهیختاة گرامای باه     

ها  استاندارد یک كتاب خوب، ه  ا، نظر  اند كه اثر  را ارائه نمایند كه ا، حدّاول اند و تالش كرده بسته

 ، نظر كیفیّت شكلی و ساختار  آن، برخوردار باشد.محتوایی و غنا  علمی و فرهنگی و ه  ا

ها  این انتشارات برا  ارائة اثر  با كمترین اشكال، با، ها  احتماال بارو،     رغ  تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگار، ایان    نقص و اِشكال دانسات. ا،ساو    توان الزاماً مبرّا ا،  ایراد و اشكال در كار وجود دارد و هیچ اثر  را نمی

ا  و اخالوی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّ  خواننادگان گرامای، ساعی     نتشارت بنابه تعهّدات حرفها

هاا    ویژه ا، طریب فراخوان به خوانندگان گرامای، ا،هرگوناه اشاكال احتماالی كتااب      دارد ا، هر طریب ممكن، به

   رفع نماید.ها  بعد ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

كه حین ماالعة كتاب با اشاكاتت،   راستا، ا، شما فرهیختة گرامی تقاضا داری  درصورتی لذا دراین  
نواوص و یا ایرادها  شكلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر رو  خود كتاب انجام 

نة انتشارات ناوآور، پاس ا، همااهنگی باا     شدة خود را با هزی اید پس ا، اتمام ماالعه، كتاب ویرایش داده

ایاد،   ا  یادداشات نماوده   انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر رو  برگة جداگانه

لاف كرده عكس یا اسكن برگة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات ناوآور  

ها  بعد  كتاب اِعمال و اصالح گردد و   ها و ویرایش ده و در چاپارسال نمایید، تا این موارد بررسی ش

 باعث هرچه پربارترشدن محتوا  كتاب و ارتقاء ساح كیفی، شكلی و ساختار  آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابرا، امتنان ا، این عمل متعهّدانه و مسئوتنة شما خوانندة فرهیختاه و گرانقادر،   

كه اصالحات درست و بجاا   ن همدلی و همكار  علمی و فرهنگی، درصورتیمنظور تقدیر و تشكّر ا، ای به

رس  ادب و ودرشناسی، نسخة دیگر  ا، همان كتاب و یاا چااپ     باشند، متناسب با میزان اصالحات، به

عنوان هدیه، به انتخااب خودتاان، برایتاان ارساال      شدة آن و نیز ا، سایر كتب منتشرة خود را به اصالح

كه اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعد  كتاب نیز ا، ،حمات شما تقدیر   رصورتینماید، و د می

 شود. می

كارها  شما  آورندگان كتاب، ا، هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید

و مشاتاوانه  عزیزان در راستا  بهبود كتاب، و هرچه بهتار شادن سااح كیفای و علمای آن صامیمانه       

  نمایند. استقبال می
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 www.noavarpub.com  
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 مقدمه

 

 مقدمه

ترین نیا،ها  بشر ا، ابتدا تاكنون بوده است. مواد اولیه  نیا، انسان به سرپناه یكی ا، اساسی

شود. چگونگی شناخت  سرپناه، با عنوان مصالح ساختمانی یاد میمورد نیا، برا  ساخت این 

هر یک ا، این مصالح داستان جالبی دارد كه انسان اولیه چگونه با دوت در اطراف خاود باه   

شناسای  و   ها  هر یک پی برده و ما اكنون آنها را با عناوان مصاالح سااختمانی مای     ویژگی

جوابگو  نیا،ها و جمعیت بود، حالت سنتی استفاده كنی . تا ،مانی كه این مصالح  استفاده می

ها حفظ گردید و لیكن با گسترش جمعیت شهرها و روستاها، نیا، به تامین این مصالح  ا، آن

ایی برا  تولید آنها ایجاد شد. شاید بتوان  در حج  بات احساس گردید كه كارخانجات پیشرفته

حوتت در مصالح ساختمانی دانست كاه در  تولید سیمان و فوتد ساختمانی را نقاه عاف ت

 كنار پیشرفت تكنولوژ  در تولید آجر و گچ و آهک و... ،مینه سا، این تحول بودند.

شاوی  ا،   مای  مصالح این است كه مجبورها   شكال عمده عدم شناخت كافی ا، ویژگیاِ

ن اساتفاده  بزرگتر مصالح در جهات اطمیناان ا، عملكارد مناساب آ    ها   مقدار ابعاد و اندا،ه

 ... متعدد اوتصاد  و به طباع آن اجتمااعی و  ها   نمایی  كه همین این در ساح كالن ،یان

 در پی خواهد داشت.

عالوه بر مسائل بات، مسائل مهمی در مورد مصالح ساختمانی جنبه جهاانی پیادا كارده    

ارتباا  باین    داشته باشی . ا، جملاه ها  كه ما نیز به ناچار بایستی تامل بیشتر  راجع به آن

هار یاک ا،   كاه    ا  مصالح و میزان مصارف انارژ     ا  مصالح و محیط ،یست  ا  طبیعت و مصالح

 در گرم شدن كره ،مین و آلودگی محیط ،یست برعهده دارد. ا  موارد بات سه  عمده

با توجه به نكااتی مانناد   موجب انتخاب صحیح در همه شرایط  ،شناخت كامل ا، مصالح

ها  اوتصاد   با در نظر گرفتن موارد  مثل شاخصه ،و متناسب بودن با عملكرددوام   مقاومت،

ها  مختلف مصالح، استانداردها و  و كنار ه  ورارگیر  مصالح و... خواهد بود. براساس ویژگی

هاا  ،یسات محیاای و     شود. در حال حاضر جنباه  مقررات ملی در همه كشورها نوشته می

یعت، ایمنی، بهداشت، سا،گار  با مصالح و نحوه حمال و  جلوگیر  ا، آسیب رساندن به طب

 نقل صحیح نیز به موارد بات اضافه گردیده است.

به طور خالصه اینكه استفاده ا، هرنوع مصالح به شرایط آب و هوایی آن مناقه صاورت  

        ایجااد   ملای و هاا    پذیرد كه در صورت عدم توجه به این مه ، شاهد ا، بین رفتن سارمایه 

 خواهی  بود. خسارت به اماكن و افراد و...
  Noavar33@yhaoo.com 
 



 
 

 كلّیة حقوق چاپ و نشر این كتاب ماابب با وانون حقوق م لّفان و مصنّفان و هنرمندان
 

، برا  ناشر محفوظ و منحصراً متعلّاب باه   0451نامة اجرایی آن مصوّب  و آیین 0411 مصوّب سال
نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده ا، كل یا وسمتی ا، ماالب، اشكال، نمودارها، جاداول، تصااویر ایان    

وسامتی ا،   ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده ا، كل یا كتاب در دیگر كتب، مجالت، نشریات، سایت
كتاب به هر شكل ا، وبیل هر نوع چاپ، فتاوكپی، اساكن، تایاز ا، كتااب، تهیّاة پای د  اف ا، كتااب،        

و  د ، فایل ، فایال     صاورت اینترنتای، سای د ، د     بردار ، نشر الكترونیكی، هر نوع انتشار به عكس
 شرعاً نیز  حزرا    باوده و صوتی یا تصویر  و غیره بادون اجا،ة كتبی ا، نشر نوآور ممنوع و غیروانونی 

 گیرند. ورار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صورت فایال ورد یاا پای د  اف و ماوارد      با توجّه به اینكه هیچ كتابی ا، كتب نشر نوآور به
كاه هار    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لاذا درصاورتی   این

سایتی اودام به تایز، اسكن و یا موارد مشابه نماید و كل یا وسمتی ا، متن كتب نشار ناوآور را   
ایت خود ورار داده و یا اودام به فروش آن نماید، توساط كارشناساان اماور اینترنتای ایان      در س

ها  انتشارات، كه مسئولیّت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور رو،انه به بررسی محتوا  سایت
پردا،ند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینكه این كار ا، نظر وانونی  می
باشد، وكیل وانونی انتشاارات ا، طریاب و،ارت فرهنا  و     جا، و ا، نظر شرعی نیز حرام میغیرم

ا  و اینترنتای( و نیاز ساایر مراجاع      )پلیس رسیدگی به جرای  رایانه پلیس فتاارشاد اسالمی، 

وانونی، اودام به مسدود نمودن سایت متخلّاف كارده و طایّ انجاام مراحال واانونی و اوادامات        
وارار داده و كلّیّاة خساارات وارده باه ایان       پیگرد قانونی و قضزایی ن را مورد ورایی، خاطیا

 گردد.  انتشارات ا، متخلّف اخذ می
كه هر كتابفروشی، اودام به تهیّاة كپای، جازوه، چااپ دیجیتاال، چااپ        همچنین درصورتی

انی رسا  ریسو، اُفست ا، كتب انتشارات نوآور نموده و اودام باه فاروش آن نمایاد، ضامن اطاالع     
تخلّفات كتابفروشی مزبور به سایر همكاران و مُوَ،ّعین محترم، ا، طریب و،ارت فرهن  و ارشااد  
اسالمی، اتحادیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجاع واانونی و وراایی اوادام باه      

 نماید. استیفا  حقوق خود ا، كتابفروشی متخلّف می

 ه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالع
 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نی  حرا  است. 

انتشارات نوآور ا، خوانندگان گرامی خود درخواست دارد كه در صورت مشاهدة هار گوناه تخلّاف ا،    
و  190 66111080 -9ها ها  انتشارات ناوآور به شماره وبیل مااوارد فاوق، مراتب را یا ا، طاریب تلفان

 info@noavarpub.comو یا ا، طریب ایمیل انتشارات به آدرس  )تلگرام انتشارات( 18019880118
 به این انتشارات ابالغ نمایند، تا ا،  www.noavarpub.comو یا ا، طریب منو  تماس با ما در سایت 

  عماال آیااد، ترااییع حقااوق ناشاار، پدیدآورنااده و نیااز خااود خوانناادگان محتاارم جلااوگیر  بااه        
 عنوان تشكّر و ودردانی، ا، كتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به         
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 تقدیم
 با نام و یاد خدا و استعانت ا، موت  متقیان 
 گردد. می حررت علی )ع( این مجموعه به عالومندان تقدی 

 



 فصل اول
 خواص مصالح ساختمانی

 مقدمه

 (0 ا 0)شكل  شود. می یک صد و نه عنصر مختلف به طور طبیعی در ،مین یافت
مرباو    میلیون آن 5/1آید كه  می تركیب مختلف به دستا، تركیب این عناصر حدود پنج میلیون 

 به تركیبات ات  كربن است.
 ز جدول مصالح ساختمانی از نظر جنس، نحوه تولید و منشا و کاربرد6ز 6شکل 

 از نظر جنس
 ...ماسه، سیمان، کاشی، الوک، تیرآهر و سادا
 ...ها و اتر، تیرچه، ايرانی ، ايزوگام، آردواز، مالت مرکب

   تو ید از نظر نحوا
 کاشی، سرامیک، آجر، سدال، تیرچه الوک، ققیات اتنی، قیرگونی و آسدا   آمادا پید سااته
 شود. می ها، اتر درجا، الوک سقدی سیمانی که در محد سااته مالت درجا

 مواد و مصا س از نظر منشاء و کارارد

 مصا س سنگی، ماسه، ااک ويژا ااک رر مصا س طبییی
 سیمان، گچ، قیر و ااک ها چسبانندا
 مالت گد رر، مالت کاا گد، ماسه آهک، ماسه سیمان، گچ و ااک، شدته آهک و ااتارد ها مالت
 ها، کاشی، سرامیک، موزائیک، آجرها ققیه سنگ، جام شیشه، الوک ققیات
 آهر، مس، چدن، آ ومینیوم، رو  ، سرب یلزات
 ها  چوای نئوپان، ییبر و روکدها، چدارتراش،  تیرک چوب
 سی و  ها، پی قیرها  سادا و آسدا  ، چسب موادآ ی
  ها  سااتمانی پنبه، آزاس ، گونی و  و ه پشم شیشه، پشم سنگ، چوب مواد متدرقه

عنصر دیگار غیرفلاز     01فلز  و ها  عنصر آن 09عنصر سروكار داری  كه  99در صنعت ساختمان تقریبا با 
(. برخای دیگار باه    ...نقاره و  - رو  - آلومینیاوم  - این عناصر جامدند و بیشتر این جامدات فلزند )آهن است. اغلب
 (9 ا 0)شكل  اند اما به ه  متصل نیستند(. در هوا مخلو ها  ند )مانند اكسیژن و ا،ت كه ات  آنهستشكل گا،

 فل یز جدول عناصر فل ی و غیر2 ز 6شکل 

 غیرفلزی ساختمانیعناصر  عناصر فلزی ساختمانی
 Na1 و سديم۹

 K1 و پتاسیم2

 Ag1 و نقرا۵
 CaII و کلسیم1

 MnII و منگنز۳
 MgII و منیزيم۳
 PbII و سرب7
 CuII و مس1
 ZnII و رو ۱
 BaII و ااريم۹6
 FeII,III و آهر۹۹
 AlIII و آ ومینیوم۹2

 HI و هیدروژن۹

 ClII و کلر2

 FI و یلوئور۵
 SII   و گوگرد1
 OII   و اکسیژن۳

 NIII(II,IV,V) نیتروژنو ۳

 BIII و اور7

 PIII(V) و یسدر1
 CIV(II) و کرار۱

 SiIV و سیلیسیم۹6
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 انواع مصالح ساختمانی

ایی دارد. این نیا، در جوامع  العاده ها  آنها اهمیت فوق برا  استفاده بهتر ا، مصالح، آگاهی ا، ویژگی
دنیا، استانداردهایی را بر ایان اسااس تعریاف    مختلف احساس شده است و بنابراین مراكز تحقیقاتی در 

 ...آلماان و  DINانگلساتان و   BSآمریكا، اساتاندارد   ASTMتوان به استاندارد  می كه ا، آن جملهاند   كرده
این وظیفاه مها  را برعهاده دارد.     (ISIRI) در ایران نیز مركز تحقیقات استاندارد ملی ایران .اشاره نمود

استفاده هستند: اول به صاورت طبیعای دوم مصاالحی كاه باا عاواملی نظیار        مصالح به دو صورت وابل 
مثال برا  نوع اول، مانند شن و ماسه و  .آیند می به وجود ...حرارت، اختال  تعداد  ا، مصالح طبیعی و

 برا  حالت دوم مانند بتن.
 

شزیمیایی   برای شناخت ویژگیهای مصالح ساختمانی، آنها را به سه دسته، فی یکی، مکزانیکی و 

 اند. بندی نموده تقسیم

 شود. می ها  طبیعی در شرایط مختلف اطالق خواص فیزیكی به ویژگی *
ضاریب    ا میازان جاذب آب     ا پاوكی   ا تخلخال   ا و،ن مخصوص  ا شامل: جرم مخصوصها  این ویژگی
 ....دوام و هدایت الكتریكی و  ا ،دگی یخ  ا  مقاومت  ا هدایت حرارتی

عالوه بر استحكام و پایدار  ساختمان، بر موارد  مانند تنظی  شارایط محیاای و   این خصوصیات 
 طبیعی و مصنوعی نیز موثر است.ها   استفاده بهتر ا، انرژ 

شود مانند واكنش  می خواص مكانیكی به چگونگی واكنش مصالح نسبت به نیروها  وارده اطالق *
 ..و.. نسبت به نیروها  كششی، فشار ، خمشی، حرارتی

 شود. می به چگونگی واكنش مصالح نسبت به عوامل شیمیایی اطالق خواص شیمیایی *
 شیمیایی كه معموتً با حرارت همراه است و ا، عوامل ایجاد و تخریب مصالح باه شامار  ها   واكنش

 رود. مانند تولید آهک شكفته ا، آهک معمولی در تركیب با آب. می
 

 پردازیم. می واص فی یکی، مکانیکی و شیمیاییاز خ تعدادیدر این قسمت به بررسی 

 جر  -6

 شود. می گیر  اندا،ه Kgبا واحد  SIشود كه در سیست   می دهنده جس  اطالق به واحدها  تشكیل

 وزن -2

در  .شاود  مای  نماایش داده  w=mgشود كه باا فرماول    می به نیرو  كششی كه ا، طرف ،مین به اجسام وارد

/معاادل   gو  Kgجرم جسا  برحساب    mو،ن جس  برحسب نیوتن، و  wاین فرمول 

m

s


2
9 81 اسات. واحاد    10

kgfنیوتن است. 01یک كیلوگرم نیرو معادل  )كیلوگرم نیرو( است كه هر Kgfدیگر و،ن  N1 10. 
 (4-0)شكل  



 09 فصل اول: خواص مصالح ساختمانی 

 
 اندازه گیری وزن مصالحمکانیکی و دیجیتال ی ز ترازو3 ز 6شکل 

 

 (VT( یا )VLحجم کل جسم ) -3

كاه در صاورت    باشد می ظاهر  آن ا، جمله تخلخلها   حج  كلی شامل یک جس  با تمام ویژگی
شاود و در   مای  گیر  آن اساتفاده  هندسی برا  اندا،هها   جمع شكلها   داشتن شكل منظ  ا، فرمول

ا، جملاه  هاا   گیر  نباشد )كه در اكثر موارد ایناور است( ا، سایر روش وابل اندا،ه ،صورتیكه ابعاد شكل
آن گیار    انادا،ه  جا شده بعالوه حج  فراا  خاالی باین ذرات جسا  بارا       به استفاده ا، حج  آب جا

 .V=VV+VSگردد.  می استفاده
 

 (VS) حجم جسم جامد -8

گردد. در صورت ریاز داناه    می شده تعیینا ج جابه هایی مانند حج  آب حج  وسمت جامد ا، روش
ها  در ظرف دارا  ابعاد مشخص و در تیهآن حج  وسمت جامد آن، ریختن گیر   اندا،ه بودن جس ، راه

 است.گیر   اندا،ه و تعداد ضربات كوبش استاندارد، وابل
 

 (VVحجم فضای خالی بین ذرات ) -5

 (V  =VV  ا VS) .نماید می فرا  خالی بین ذرات را مشخصحاصل تفریب دو عدد به دست آمده در بات، حج  
 

 (Densityجر  مخصوص )دانسیته( ) -9

ρ لاین شاخص، نمایانگر جرم واحد حج  بوده و با فرمو 
M

V
شود و به طور ساده  می نمایش داده 

  به معنی تراك  و سنگینی بیشتر است. ،بیشتر بودن عدد در این ویژگی
 

 (Specific gravityوزن مخصوص ) -7

Wل نسبت و،ن جس  به حج  آنرا با فرمو

V
  مها  در  هاا    دهند كه یكی ا، شاخص می نمایش

 جسام در مقابل حج  اشغال شده است.تعیین میزان و،ن ا
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 چگالی -4

و،ن مخصوص اجسام در مقابل و،ن مخصوص آب را چگالی گویند كه با 
w w

W
Gs  

V


 
 

نمایش  

به عنوان مثال چگاالی آهان    دهد. می شود. این شاخص سنگینی اجسام در مقابل آب را نمایش می داده

/  g / cm37  گرم است. 1/7 متر مكعب آهن، هر سانتی و،ناست؛ به این معنی كه مقدار 8
 

 (Voidتخلخل ) -6

 ماورد ایان پاارامتر، در   .این نسبت عبارتند ا، حج  فرا  بین ذرات جس  بر حجا  وسامت جاماد   

V، اجسام ت و تغییر شكلممقاو

S

v
e

v
 .بسیار اهمیت دارد 

 

 (Porosityپوکی ) -61

.. عبارتند ا، حج  فراها  خالی بین ذرات به حج  كلاین نسبت  Vv
n

V
  (1-0)شكل 
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 سطح ویژه -66

 این ساح عبارتند ا، ساح یک مقدار مشخص ا، مواد.
ویژگی سبب امكان ریز است كه بات بودن این ها   كاربرد مه  این ویژگی در مورد مصالحی با دانه

  ا  جدیاد باا مقاومات بااتتر را موجاب      تركیب بهتار باا آب شاده و در نتیجاه باه وجاود آمادن مااده        
 گردد. می

 
 می ان نفوذ آب -62

یات باه سااختار    میزان آب نفوذ كرده درجس  و عبور كرده ا، آن را میزان نفوذ آب گویند. این وابل
هایی كه در مواجهه با رطوبت وارار   بند  مكان بستگی دارد. بنابراین برا  آب ...جس ، تخلخل، پوكی و

و ا، مصالحی  ...شود مانند ایزوگام و ویروگونی و می استفاده ،رطوبتی با این ویژِگی عایبدارند، ا، مصالح 
یژگای نیاز   شود. البته مواد فاود ایان و  كه فاود این ویژگی هستند، استفاده نمی ...مانند چوب و خاك و

تاوان ا، آن نیاز اساتفاده     مای  شاود و  می مختلف، این وابلیت به آن اضافهها   امرو،ه با استفاده ا، روش
نمود مانند اینكه به خاك مواد اصالحی اضافه شود و یا در ماورد باتن ا، ماواد افزودنای مختلاف بارا        

 (5-0)شكل  برند. می بهرهها  تامین این ویژگی و یا سایر ویژگی
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 ضریب نرمی -63

 حاصل تقسی  مقاومت فشار  اشباع به حالت خشک را ضریب نرمی گویند.

    s
s

d

R
K

R
 

=Rs مقاومت فشار  اشباعRd, مقاومت فشار  خشک = 

باا   مقدار این ضریب بین صفر و یک متغیر است كه برا  مصالح حساس باه آب )مانناد رس( برابار   
نزدیک به صفر و برا  مصالح فلز  و شیشه كه حساسیتی به آب ندارند، برابر با یک است. كاربرد مها   

در تعیین مقاومت مصالح در برابر هوا،دگی است كه با آب و رطوبت راباه مساتقیمی دارد؛   ،این ضریب
تار و مصاالح   به این صورت كه مصالح حساس به آب در مقابل سیكلها  تر و خشک شدن مقاومات كم 

مانناد رس باا   دهند.  می دارا  ضریب نرمی نزدیک به یک، مقاومت بیشتر  در مقابل آن ا، خود نشان
 . 4/1ضریب نرمی صفر و یا گچ با ضریب نرمی 
 .دودر مناطب مرطوب به كار گرفته نش است، 1/1شان كمتر ا،  باید توجه داشت مصالحی كه ضریب نرمی

 
 زدگی مقاومت در برابر یخ -68

،دگای   مقاومت مصالح ساختمانی در برابر سیكلها  یخ ،دن و ذوب شادن را مقاومات در برابار یاخ    
شود، لاذا میازان مقاومات در     می گویند. ا، آنجا كه این خصوصیت در نهایت موجب ا، بین رفتن مصالح

 ا  دارد. اهمیت ویژه ،برابر آن
نمایناد و   مای  است كه مواد سااختمانی را ا، آب اشاباع  ،دگی به این صورت  نحوه تعیین مقاومت در برابر یخ

دهناد تاا آب    مای  نمایند. سپس آنرا در دما  محیط وارار  می آنرا منجمد C17  تحت شرایط اشباع و سرما
كنناد.   مای  باار تكارار   911تاا   01باین   ،ا  آن ایی و غیرسا،ه شود. این حالت را بسته به نوع مصالح و نقش سا،ه

تااب  % 95% كمتار نشاود و بیشاتر ا،    5پوساته پوساته نشاده و ا، و،نشاان      ،مصالحی كه پس ا، ایان آ،ماایش  
اهمیات بررسای ایان موضاوع،      گردناد.  می مصالح مقاوم در برابر یخبندان تلقی مكانیكی خود را ا، دست ندهند،

موجاب وارد آمادن    ،نظار نگارفتن ایان موضاوع    تغییرات گساترده در خاواص گونااگون ماواد اسات. در      ایجاد 
 شود. می دارا  این شرایطها   با،سا،  و مرمت در محیطها   فراوان و تحمیل هزینهها   آسیب

  مختلف است.ها   با روش ،ا، بین بردن منافذ موجود در مصالح ،راه استفاده ا، مصالح در این شرایط


