
 جلسه سوم : 

 ها انواع مالت آشنايي با  •

 

 مالت چيست؟

مورد استفاده قرار مي گيرند , مالت  و اندود سطوحمالت ها مواد خميري هستند كه براي بهم چسپاندن انواع مصالح 

به همراه مواد پر كننده مثل ماسه و يا گاها پوكه ها ساخته  …مثل سيمان , آهك و  ها هميشه از يك ماده چسپاننده

 .مي شوند

 .دنتقسيم مي شوي كلبه دو دسته را به صورت كامل دسته بندي كنيم ، مالت ها اگر بخواهيم انواع مالت 

  مالت هوازي •

 مالت آبي •

 :مالت هوازي

باعث مي شود كه طبله كرده و همين  مالتي است كه بايد در مجاورت هوا خشك شود و اگر رطوبت به آن برسد ؛

 .دچار نقص فني شود و مشكالتي را در سازه به وجود آورد عامل مي تواند باعث شود كه سازه و اسكلت سازه

 :مالت آبي

در زير آب و يا در مجاورت رطوبت گيرش دارد و  مالت آبي همان طور كه از نام آن مشخص است , مالتي است كه

  .باعث پوك شدن مالت شده و خرابي هاي زيادي مي تواند بشود اگر در مجاورت هواي گرم قرار گيرد

  

  

  

  



 

 :انواع مالت رايج در ايران

 :در ايران را معرفي كنيم شامل موارد زير مي شوداگر بخواهيم انواع مالت هاي رايج 

 مالت گل و مالت كاهگل  •

 مالت گل آهك  •

 (مالت ساروج ( شامل مالت ساروج سرد و مالت ساروج گرم  •

 مالت گچ  •

 مالت گچ و خاك  •

 مالت گچ و ماسه  •

 مالت گچ و آهك  •

 مالت ماسه سيمان  •

 )مالت باتاردمالت ماسه سيمان آهك (  •

 بناييمالت سيمان   •

 مالت ماسه آهك  •

 مالت گچ و پرليت •

 مالت قير •

  

 

  :در ادامه به معرفي و ضوابط و نكات هر يك از اين مالت هاي مي پردازيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :مالت گل و كاهگل

  

و حتي در حال حاظر در مناطق  مالت گل و مالت كاهگل كه رايج ترين انواع مالت مورد استفاده در ايران باستان

اننده استفاده شده و و كاهگل , از خاك رس به عنوان چسبدر مالت گل .كشورمان مي باشدروستايي برخي از مناطق 

اين مالت بعد از خشك شدن , حالت  به علت اين كه .خاك رس با جذب آب به خود حالت خميري خواهد گرفت

مالت  .شش استفاده مي شودو مقاومت بيشتر در برابر ك براي مسلح كردن آن از كاه شكنندگي و طرد پيدا مي كند

مقدار و .كاهگل يك مالت هوازي يا هوايي است كه بر اساس مجاورت با هوا گيرش پيدا مي كند و خشك مي شود

 .گل با كاربردهاي مختلف نقش مهمي دارد مالت كاه نوع كاه در تهيه

  



 :به صورتي كلي براي تهيه يك متر مكعب كاهگل بايد در حدود

 .هم آب استفاده كرد ليتر 400متر مكعب خاك رس و حدود  10٫8كيلوگرم كاه ,  45تا  40

 .شودگل وجود دارد كه به آن پالينه مي گويند كه در مناطق مرطوب استفاده مينوع ديگري از كاه

 .گويندگل بسيار كم باشد به آن نيمچه كاه ميدر صورتيكه مقدار كاه در كاه

 .از نقطه ضعف هاي اين مالت مي توان به عدم مقاومت كافي در برابر آب اشاره كرد

ه براي اين كه اين مورد را تا حدي پوشش دهند به اين مالت مقداري نمك اضافه مي كنند تا در برابر رطوبت مقاوم ك

 .تر شود , چرا كه نمك تا حدي مقاوم كننده در برابر رطوبت و يخ زدگي مالت است

 :الت گل آهكم

  

در باال اشاره كرديم .مالت گل آهك يكي ديگر از انواع مالت است كه در ساختمان هاي روستايي نيز استفاده مي شود

براي اين كه اين نقطه ضعف به خوبي پوشيده شود .كه نقطه ضعف مالت گلي عدم مقاومت كافي در برابر آب مي باشد

اين كار با تركيب شيميايي مواد خاك و آهك يك مالت قوي تر در برابر آب با .مي توان به خاك , آهك اضافه كرد

  .اين مالت در مناطق مرطوب و حتي در زير آب هم مقاومت كافي و مناسبي خواهد داشت.مي توان ساخت

كيلوگرم دوغاب آهك را در يك متر مكعب خاك رس ريخته و با آب مخلوط مي  300تا  250براي تهيه اين مالت 

به علت وجود آهك و احتمال خوردگي مالت گل آهك بهتر است كه اين مالت در سازه هاي فوالدي استفاده .دكنن

و  از اين مالت در قديم براي ساخت مجاري آب ، حوضهاي آب و منبعهاي كوچك و بزرگ، آب انبارهاي عمومي.نشود

  .ده مي شدها با رعايت پوشش غوطه چيني استفاپوشش طاقهاي عرقچين و كروي آن

طور كلي از اين مالت براي استفاده در مكانهايي كه داراي رطوبت و نفوذ مستقيم آب مانند حمام ها عمومي، مجاري به

  ندارد.اين مالت تقريبا امروزه منسوخ شده و ديگر استفاده اي  .آب، فاضالب و غيره بهره گرفته مي شد



  

 

 :مالت ساروج

  

 سازه هاي بنايي از مالت پركاربرد در روستاهاي ايران در گذشته بوده و همچنان براي برخيمالت ساروج يكي از انواع 

 .اين مالت در ايران و همچنين در افغانستان هم استفاده مي شود

بوده و عالوه بر آن به خاكستر و نوعي گياه ني به نام لويي  4به  6اين مالت تركيبي از خاك رس و آهك به نسبت 

 :هاي ديگري همچونهمچنين بنا بر موارد كاربرد مختلف، ممكن بود افزودني.شده استاستفاده مي 

اين مالت يك مالت آبي بوده و طبعا .به آن اضافه كنند …مرغ، چربي گوساله وموي بز يا گوساله يا انسان، سفيده تخم

حوض , پل , آب انبار , بركه و حتي گاها از اين مالت در ساخت .در برابر آب مقاومت خوبي از خود نشان مي داده است

  .سد ها هم استفاه مي شده است

  

  

  



 

 :مالت ساروج به دو دسته تقسيم مي شود

 مالت ساروج گرم •

  مالت ساروج سرد •

 

 :مالت ساروج گرم

 .اين مالت از آسياب كردن و پختن سنگ هاي آهكي رس دار تهيه مي شود

 .در دسته مالت هاي آبي قرار مي گيرد كه در برابر آب مقاومت زيادي از خود نشان مي دهد 	اين مالت

 .استفاده از اين نوع مالت در مناطق جنوبي ايران ترويج بيشتري دارد

  .از مشهور ترين بناهاي ساخته شده با ساروج هم مي توان به بندر خمير اشاره كرد

 

 :مالت ساروج سرد

 .تركيب آهك , خاكستر و آب به عنوان مواد اصلي ساخته مي شودمالت ساروج سرد از 

 .براي جلوگيري از ترك خوردگي اين مالت به آن موي بز اضافه مي كنند كه چسپندگي بيشتر و بهتري داشته باشد

ز او همچنين به عنوان پر كننده مي توان و براي بيشتر قوام آمدن مالت ساروج سرد به آن خاك رس اضافه ميكنند

وجود خاكستر و آهك و ايجاد فعاليت هاي شيمايي باعث كندتر شدن زمان گيرش اين مالت .ماسه بادي استفاده كرد

  .مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :مالت گچ

و در دسته مالت هاي زودگير به حساب مي آيد , مالتي  مالت گچ از ريختن گچ بر روي آب ساخته و تهيه مي شود

بايد توجه داشته باشيد  .آخر پوشش اليه هاي ديوار و كف ها استفاده مي شودبراي سفيد كاري و در مرحله  كه بيشتر

رطوبت زياد و آب دور نگه داشته , چرا كه  هوازي ( هوايي ) بوده و تا حد امكان بايد آن را ازكه مالت گچ يك مالت 

براي تقويت مالت گچ و كند تر كردن زمان گيري از موادي مانند سيريش در مالت  .امكان خراب شدن آن وجود دارد

 .گچ نيز مي توان استفاده كرد

 :مالت گچ به دو دسته تقسيم مي شود

 چ شكفتهمالت گ

 مالت گچ كشته

 :مالت گچ شكفته

 .مالت گچ شكفته كه يكي از انواع مالت گچ مي باشد بيشتر براي سفيد كار استفاده مي شود

 :و براي استفاده از آن بايد نكات زير را رعايت كرد

به عنوان مثال يعني  .درصد حجم آب به ظرف گچ اضافه مي كنيم 70يك ظرف تميز برداشته , در آن آب ميريزيم , تا 

بعد از تركيب گچ و آب , در  .كيلو گرم گچ هم نياز خواهيم داشت 7كيلوگرم آب داشتيم در حدود  10در صورتي كه 

سپس شروع به همزدن مي كنيم و بعد از آن در  دقيقه براي شكفته شدن دانه هاي آهك صبر مي كنيم ؛ 2تا  1 	حدود

و بعد از آن به راحتي مي توانيد از مالت گچ خود استفاده كافي و الزم را  دقيقه به مالت زمان مي دهيم 7تا  5حدود 

درجه  20تا  15در حدود  نكته مهم ديگري كه بايد در مورد مالت گچ بدانيد اين است كه مالت گچ و ساخت آن .ببريد

و تهيه كرد , ولي در توليد  سانتي گراد توليد گرما مي كند و مي توان اين مالت را حتي در هواي صفر درجه نيز

  .دماهاي زير صفر درجه بهتر است كه با تدابير كارگاهي دقيق تري توليد شود

 



 :مالت گچ كشته

ستور دگچ زنده ندارد , ولي در مالت گچ كشته يكي ديگر از انواع مالت گچ است كه به لحاظ ظاهري , تفاوت خاصي با

 :تهيه آن تفاوت هايي وجود دارد كه در ادامه به آن مي پردازيم

اضافه كردن گچ سپس بعد از .در ابتدا بايد بدانيد بهتر است براي ساخت گچ كشته از گچ با دانه بندي ريز استفاده كنيد

بالفاصله شروع به همزدن مي كنيم و مجموعه اين دوكار باعث ساخت  )نسبتي كه در باال گفته شد 		به آب (به همان

براي سفيد كار سفيد كار و يكدست و صاف كردن از اين مالت استفاده مي از اين مالت بيشتر  .مالت كشته مي شود

  .كنند

 

 :مالت گچ و خاك

اين مالت به عنوان يكي از اصلي ترين .مالت گچ و خاك يكي ديگر از انواع مالت مورد استفاده در ساختمان مي باشد

 .از آن داشته باشيدكه شما بايد شناخت زيادي  مالت هاي موجود در كارگاهاي ساختماني است

معموال نسبت خاك رس به  مالت گچ و خاك با اضافه كردن خاك رس به گچ تهيه شده و نسبت هاي تهيه آن هم

اضافه كردن مقادير بيشتر خاك نسبت به گچ مالت را كندگير (ديرگير) تر  .گچ از يك به دو تا يك به يك متغيير است

 .ي كند و باعث افزايش خاصيت پالستيكي اين مالت مي شودو به اصالح كارگاهي آن را تيز تر م كرده

بايد به نحوي باشد كه پراكندگي خاك درون  بايد توجه داشته باشيد كه اضافه كردن مالت خاك به گچ و همزدن آن

 .گچ يكنواخت باشد

  

  

  

  



 

 :مالت گچ و ماسه

  

تفاده مي اسنزديك به دريا و رودخانه هستند  مالت گچ و ماسه يكي ديگر از انواع مالت است كه بيشتر در مناطقي كه

 .و به عنوان يكي از جايگزين هاي مالت گچ و خاك مورد استفاده قرار مي گيرد شود

 :ساخت اين مالت دقيقا مشابه مالت گچ و خاك بوده ولي نكته اي كه در حين ساخت آن بايد مد نظر داشت

  و طبق استانداردها باشد.د ريز دانه ماسه باي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :آهكمالت گچ و 

مالت گچ به خودي خود  .مالت گچ و آهك يكي از انواع مالت است كه ايده ساخت آن تا حد زيادي خالقانه مي باشد

به همين دليل در مناطق  .در برابر رطوبت مقاومت كافي نداشته و پتاسنيل بااليي در خراب شدگي در رطوبت را دارد

وجود آهك در برابر رطوبت  ز اين مالت استفاده مي كننددرصد مي رسد ا 60مرطوب كه روطبت گاها به باالي 

 .مقاومت مالت را اضافه خواهد كرد و آن را قوي تر از مالت گچ و خاك و ساير مالت هاي ديگر خواهد كرد

سمي كه ج شودآهك با گرفتن گاز كربن از هوا به سنگ آهك تبديل مي 	نكته مهم در استفاده از آهك اين است كه :

براي تهيه اين مالت معموال با نسبت سه از آهك و يك از گچ به همراه  .برابر آب و بخار آب پايدار است سخت و در

همچنين وجود آهك در گچ باعث كندگير تر شدن اين مالت شده و همانطور كه گفته شد  .آب ساخته و تهيه مي شود

  .باعث مقاومت بشتري در برابر رطوبت و آب خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  



 

 :انمالت ماسه سيم

اين مالت  .انواع مالت است كه تقريبا در همه جا و در هر شرايط دمايي استفاده خواهد شد 		مالت ماسه سيمان يكي از

اين مالت در  .همانطور كه از نام آن مشخص است از تركيب ماسه به عنوان پر كننده به همراه سيمان تهيه مي شود

 .استفاده مي شود …محل هاي مختلفي مثل كاشي كاري، آجر چيني ، سيمان كاري , بستن درزها , بند كشي و 

 مالت ماسه سيمان در چند سال اول از مقاومت بااليي برخوردار بوده و گزينه بسيار مناسبي براي استفاده مي باشد ؛

ن و برف قرار بگيرد به مرور زمان ترك خورده و آب به داخل آن ط هاي جوي سختي مثل بارااما اگر در معرض محي

و در نتيجه به مرور آسيب خواهد ديد و نياز به تعويض و يا ترميم خواهد داشت. خصوصا اگر در بند  .نفوذ پيدا مي كند

  .كشي استفاده شده باشد

 :انواع مالت ماسه سيمان

 :روزه خود به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند 28مالت ماسه سيمان به لحاظ طرح اختالط و مقاومت 

 3به  1: نسبت اختالط سيمان به ماسه  	1سيمان تيپ يك 

 4به  1: نسبت اختالط سيمان به ماسه  		2سيمان تيپ دو 

 5به  1: نسبت اختالط سيمان به ماسه  3 سيمان تيپ سه

  6به  1: نسبت اختالط سيمان به ماسه  4سيمان تيپ چهار 

  

  



 

ه باعث چرا ك نكته مهمي ديگري كه بايد در مورد اين مالت بدانيد اين است كه هرگز به اين مالت گچ اضافه نكنيد

تركيب مواد با هم ديگر باعث خراب و  گيرش سريع تر مالت شده و پس از مدتي با فعاليت هاي شيمايي حاصل از

  .متالشي شدن مالت خواهد شد

  

  : مالت ماسه سيمان آهك (مالت باتارد

 .از انواع مالت است 	مالت ماسه سيمان آهك كه به مالت باتارد هم معروف است يكي ديگر

حجم ماسه  6ساخته مي شود كه به شرح يك حجم سيمان و يك حجم آهك و  1-1-6اين مالت معموال با نسبت 

 .مي باشد كه به همراه آب به مقدار كافي ساخته و تهيه مي شود

 تواند از اين حدود تجاوز كند ؛برابر ماده چسباننده باشد و نمي 3كننده بايد چيزي در حدود در اين مالت حجم ماده پر 

 .در صورتي كه اين مقدار كمتر باشد مصالح ترك خورده و اگر بيشتر باشد كارايي آن كم خواهد شد

اي بنايي زيادتر از حد در خيلي از كاره دليل اضافه كردن آهك و كاربرد آن اين است كه مقاومت مالت ماسه سيمان

و مالت به صرفه تر شود و در عوض از كارايي آن هم كم نشود  مورد نياز بوده و براي اين كه كمي مقاومت كمتر شود

 .به آن آهك اضافه مي كنند

ها و فونداسيون ها براي پوشش پوشكاري و كفها، منابع و مخازن آب، سفتمالت باتارد در مجاري آب، فاضالب

  .ده مي شوداستفا

  



 

 :مالت ماسه آهك

  

 يكي ديگر از انواع مالت , مالت ماسه آهك است كه همانطور كه از نام آن مشخص است ؛

 .اده چسپاننده ساخته و تهيه مي شوداز تركيب ماسه به عنوان پر كننده و آهك به عنوان م

 .مالت ماسه آهك براي سطوح مناسب بوده كه بتواند از دي اكسيد كربن هوا استفاده كرده تا گيرش خوبي پيدا كند

 :رود, مالت ماسه آهك به دو شكل ساخته و تهيه مي شودبه كار مي	آجر چيني	اين مالت بيشتر براي

 مالت ماسه آهك با آهك شكفته •

 ماسه آهك با شيره آهك مالت •

 :مالت ماسه آهك با آهك شكفته

گردد و با ورز اضافه مي	آب	شود و بدانمي		آخوره		به نسبت معلوم مخلوط شده و سپس	ماسه		شكفته شده با	آهك

 .شودتهيه مي		مالت ماسه آهك	دادن

 :مالت ماسه آهك با شيره آهك

شود و ورز كامل گرفته تا مالت ماسه آهك به دست آيد؛ ميشده به آن آب اضافه 	ماسه آهك	آخوره		وارد	شيره آهك

 .آيدبه وجود مي	ممزوج		كه اين روش كامالً اصولي بوده و مالتي

 : در حين استفاده از مالت آهكي بايد توجه باشيد كه

 .و تا پايان مدت عمل آمدن نمناك نگاه داشت 	هاي مرطوب به كار برده شود ؛هاي آهكي را بايد در مكانمالت



 :مالت گچ و پرليت

  

  پرليت

 تشكيل مرطوب يا و آب محيط در كه است واسط حد تا اسيدي تركيب با كه باشد مي فشاني آتش سنگ نوعي	پرليت

 .استشده ايجاد آن در كروي اشكال آب، داشتن همراه سبب به و است ايشيشه بافت داراي	پرليت	.شودمي

 از لفمخت صنايع در و	ي قرار گرفته بررس مورد صنعتي هاي كشور در	پرليت يكي از موادي است كه سالهاي قبل 

 و اهميت داراي ساختمان صنعت در پرليت از استفاده به آوردن روي. است شده گرفته بكار سازي ساختمان جمله

  . است فرد به منحصر ويژيگيهاي

 .مالت گچ و پرليت يكي ديگر از انواع مالت است كه وزن فوق العاده كمي هم دارد

 .اين مالت از تركيب پرليت منبسط شده به همراه گچ ساخته و تهيه مي شود

 .اي دارد كاربرد فوق العاده اسكلت بتني		و اسكلت فوالدي اين مالت براي جلوگيري از نفوذ آتش به

 .از پرليت ها براي مصارف مختلفي نظير سبك سازي , عايق حرارتي و صوتي و مصارف ديگر استفاده مي شود

   

  



 

 :پوزوالني و آهك پوزوالني سيمان مالت

  

  .از انواع مالت هايي هستند كه سابقه استفاده و توليد طوالنيي دارنداين مالت 

 .ايتاليا به نام پوزولي اولين بار به وجود آمدند و كشف شدندپوزوالن از خاكستر هاي آتش فشان مشهوري در 

با فعاليت ها و  تنهايي خاصيت چسپندگي ندارند اما در تركيب با آهك و كمي آب 	پوزوالن ها در حالت عادي و به

وزوالني پمالت سيمان پوزوالني و آهك  واكنش هاي شيميايي تبديل به نوعي ماده چسپنده شبيه به سيمان مي شوند

ولي مقاومت فشاري بااليي  .عالوه بر اين كه دير گير است تا حد زيادي هم در برابر حمالت سوالفتي مقاومت دارد

 .ندارند و بيشتر در جاهايي كه امكان حمالت سوالفتي وجود داشته باشد استفاده مي شوند

كيب فعال و براي تر ر گرم كردن تا دمايي معين،بعضي مواد پوزوالني در درجه حرارتهاي عادي فعال نيستند، ولي در اث

 .شوند و ميتوان از آن ها استفاده كردبا آهك و سيمان آماده مي

يا مصنوعي مانند سرباره  سنگها و كف سنگهاي آتشفشاني و خاك دياتومه، پوكه	مواد پوزوالني يا طبيعي هستند مانند

در كشورهاي شرقي، ساخته و  گرد آجر و آهك اي از اين مالتها از مخلوط كردنكوره آهن گدازي و گرد آجر، نمونه

 شده است ؛تهيه مي

  .كه در ايران به نام سرخي , در هندوستان به نام سوركي و در مصر به نام حمرا نام گذاري شده است

  

  



  

 :مالت قير

 .سال دارد 5000مالت قير يكي از انواع مالت مي باشد كه قدمتي بيش از 

 .مالت قير در راهسازي و روسازي استفاده مي شوندقير ها اين روز ها بيشتر براي 

 .همچننين از ديگر كاربردهاي اين مواد مي توان به استفاده براي آب بندي در بام ها اشاره كرد

 .يا از ديگر مزايا و كاربردهاي آن ها مي توان به پر كردن درزهاي بتني كف پاركينگ ها اشاره كرد

 

 :نحوه انتخاب انواع مالت براي محيط هاي سرد و گرم

غييرات جوي ت با توجه به اين كه شرايط كارگاهي شرايط ثابتي نيستند و به لحاظ دمايي در خيلي از نقاط دنيا و ايران

 :ار كردن به خاطر بسپاريدزيادي مي تواند در طول شبانه روز اتفاق بيوفتد بايد نكات زير را در حين ك

 :نحوه انتخاب مالت در هواي گرم

 .در آب و هواي گرم معموال بعد بالفاصله بعد از رسيدن آب به مالت , مالت شروع به جذب آب خواهد كرد

ين رفتن از ب نكته اي كه بايد در اين موقع به آن توجه داشته باشيد اين است كه اضافه كردن آب زياد به مالت باعث

 .كارايي و قدرت مالت شده و ممكن است به صورت كامل مالت را بشويد و از محل پاك كند

ي از ادتا حد زي براي جلوگيري از اين مشكالت مي توانيد با استفاده از يك طرح اختالط كامال درست و طبق ضوابط

كه  مالت مي باشد , استفاده كنيدو يا از افزودني هاي مختلف كه جهت كندگير شدن بروز مشكالت جلوگيري نماييد 

 .بايد جوانب احتياط را رعايت كرده و طبق ضوابط آيين نامه ها و نشريات اين اقدام را انجام دهيد در اين صورت



 :نحوه انتخاب مالت در هواي سرد

در برابر دماي چرا كه  /در هواي سرد غالبا پيشنهاد مي شود كه از مالت باتارد و يا مالت ماسه سيمان استفاده شود

 .سرد مقاومت خوبي را تا به امروز از خود نشان داده اند

افزودن مواد حباب ساز هوا به مالت است كه در  انواع مالت ، همچنين يكي از بهترين روش هاي مقابله با يخ زدگي

 .مقدار سيمان در مالت كم تر كرداز از كم شدن كارآيي  	اين حالت مي توان بدون ترس

 :ساخت انواع مالت و مصرف انواع مالت

 .صورت دستي و يا مكانيكي توليد كرد همانطور كه قبال اشاره شد انواع مالت را مي توان به

انند از وسايل مختلفي م روش دستي براي حالتي مي باشد كه كار از هميت كمتري برخوردار بوده و براي ساخت آن بايد

همچنين بايد به ياد داشته باشيد كه بهترين وسيله  .بيل , كم چه , ماله , اسالمبلي و ساير وسايل كارگاهي استفاده كرد

پيمانه اي مشخص مي باشد كه مشكالت وزني و حجمي و اشتباهات ديگري را در كار  , اختالط مواد با يكديگربراي 

و خارج از دقيقه متغيير بوده ،  10تا  3ر بين معموال زمان تهيه كردن مالت و هم زدن مواد با يكديگ .به وجود نياورند

 .اين زمان معموال مالت كارايي خود را از دست خواهد داد

 :در مورد انواع مالت بايد نكات زير را هم نيز بدانيد

هاي سنگي ليز شده به وسيله دوغاب سيمان روي منظور از كارايي انواع مالت , قابليت لغزندگي ذرات دانه •

 .يكديگر است

 .منظور از كارايي رضايت بخش , قابليت نگه داشتن آب در مالت است •

ها در درزها مصالح بنايي باشند تا در صورت ترك خوردگي در آن ها ، تركها بايد هميشه ضعيف تر از مالت •

 .تر است ، ايجاد شوند يعني جايي كه تعميرات آسان

بايد اين نكته را مد نظر داشت تا زمان حمل و نقل از زمان گيرش انواع مالت بيشتر نشده و در زمان مشخصي  •

 .به كارگاه برسد و يا اجرا شود

  

 د.اين منبع آموزشي اضافه نمايي لطفاً بهالت ديگري را هم ميشناسيد شما ماگر  •

  

 

و همراهي نموديد  داشتيدورانه توجه ز اينكه صبا

 سپاسگزارم.


