
   

های کوچک مورد های کلی و جزئی کاربرد زیادی دارد؛ اما معموالً در بازسازیی ساختمان است و در بازسازیهای ساخت سادهبنایی یکی از روش

سازی است و تکنولوژی ساختمان در آن جایی ندارد. از این ل و قدیمی صنعت ساختمانگیرد. مصالح بنایی ساده معموالً مصالح اصیاستفاده قرار می

ترین مصالح کاربردی در این حرفه است. شما شود. آجر و بلوک سیمانی رایجهای ساده استفاده میروش معموالً برای ساخت دیوارها و ساختمان

 .های خود را انجام دهیدکاریتر خردهگیری از نیروی کار یک استاد بنا بیشتوانید با بهرهمی

 شود؟بنایی شامل چه کارهایی می

کاری، دیوارچینی و ... است. زحمت این کار بسیار زیاد است و کاری، کاشیکاری، سیماناین حرفه شامل عملیات مختلف ساختمانی مانند گچ

کلی و جزئی ساختمان تسلط داشته باشد؛ اما در بیشتر موارد فقط برخی از  ی کارهایطلبد. متخصص این حرفه باید به همههای متفاوتی را میمهارت

کند. برخی از مصالح در عملیات بنایی های او کاربرد خواهد داشت. استاد بنایی که باتجربه و بامهارت باشد همانند یک آچار فرانسه عمل میمهارت

 .پردازیمورد استفاده در بنایی میکاربرد بیشتری دارند. در ادامه به معرفی و توضیح مصالح م

 

 مصالح اصلی بنایی کدامند؟

 .در عملیات بنایی ساختمان نیاز به مصالح متناسب است. مصالح مورد استفاده در این حرفه شامل مالت، سنگ، آجر و بلوک سیمانی است



   

 

 ترین مصالح بناییمالت؛ مهم

مانند است شود. مالت مصالحی چسبسازی و بنایی استفاده میهای ساختمانی بخشترین مصالح ساختمان است که تقریباً در همهمالت پراستفاده

ی مالت نقش ی نیاز است. بیل، کمچه و استانبولی وسایلی است که در تهیهی مالت ساختمانی به وسایلدهد. برای تهیهکه عمل اتصال را انجام می

 .دارد

ای کند. کمچه صفحهای است که با آن مالت داخل استانبولی را مخلوط و حمل میی گشادی دارد. بیل وسیلهاستانبولی ظرفی گود است که دهانه

 .بر روی سطوح را داردی مسطح کردن مالت ای بر روی آن است که وظیفهصاف با دسته

ی مالت است که یکی از مصالح بنایی مهم است. سیمان ترکیبی از کلسیم، آلومینیوم و آهن است دهندهسیمان، آهک، ماسه و خاک رس مواد تشکیل

ی ی به کار رفته در عملیات ساختمانشود. ماسههای آهک معدن استخراج میرسد. آهک نیز از سنگهای مشخص به فروش میهایی با وزنکه در بسته

ها باید از گرانیت یا سیلیس های باید تمیز و شسته شده باشد و مواد آلی نداشته باشد. جنس ماسهی شسته طبیعی باشد؛ این ماسهباید از نوع ماسه

 .شود و در صنعت سفالگری نیز کاربرد فراوانی داردهای آذرین استخراج میباشد. خاک رس از سنگ

شود. مالت درست شده را باید تا حدود یک ساعت استفاده کنید؛ در غیر این اد ذکر شده همراه با آب تشکیل میمالت از ترکیب مقدار مشخصی از مو

 .دهد. در نتیجه، مالت پس از زمان ذکر شده غیر قابل استفاده خواهد بودشود و قابلیت چسبندگی خود را از دست میصورت مالت سفت می



   

 

 سنگ

ها از معدن سنگ استخراج های مورد استفاده در بنایی باید بادوام و بدون رگه باشد. بهتر است سنگسنگ یکی دیگر از مصالح بنایی مهم است. سنگ

 .سازی استفاده شودکافی ندارد؛ بنابراین نباید در ساختمانهای متخلخل مقاومت درستی برش زده شده باشد. سنگشده باشد و به

 آجر

ه باشد. آجر دو نوع دارد؛ آجر توپر و مجوف. آجرهی مورد استفاده در بنایی باید بادوام باشد و شکل هندسی آن منظم باشد. آجرها نباید ترک خورد

 .بنابراین نباید استفاده شود. آجرها باید بدون خلل و تمیز و منظم باشدآجرهایی که رنگ غیرعادی قرمز و سیاه دارد به خوبی پخته نشده است؛ 

 بلوک سیمانی

ها باید ها باشد از نظر ظاهری تمیز و بدون شکست باشد. سطح بلوکهای سیمانی بنایی باید شکل هندسی مکعب مستطیل داشته باشد. بلوکبلوک

 .ها مقاومت فشاری باالیی داردسازد. این نوع از بلوکوخالی امکانات گوناگونی را فراهم میهای سیمانی تقابلیت چسبندگی مالت داشته باشد. بلوک



   

 

 مزایا و معایب استفاده از مصالح بنایی چیست؟

 دهدمصالح بنایی ظرفیت گرمایی ساختمان را افزایش می. 

 این نوع از مصالح غیرقابل اشتعال است. 

 انبساط و انقباض بر روی مقاومت مصالح بنایی تأثیر منفی دارد. 

 کنداین نوع از مصالح سنگین است و بار زیادی بر سازه وارد می. 

 و ... 

 ابزار بنایی کدامند؟

شامل استانبولی، کمچه و  ابزار بنایی ساختمان ترینی بنایی نیز ابزارآالت مخصوص خود را دارد. اصلیای ابزار مختص خود را دارد. حرفههر حرفه

اند؛ اما، وجود آنها در فرآیند بنایی ساختمان واجب است. در ادامه، به معرفی و بررسی این ابزارها خواهیم پرداخت. شمشه است. این ابزارها بسیار ساده

 :ها آورده شده استترینربرد دارد؛ اما، اصلیالزم به ذکر است که ابزارهای تکمیلی دیگری وجود دارد که در فرآیند بنایی کا

 شود. استانبولی استانبولی ظرف مخصوص مالت بنایی است. در حقیقت، ترکیب سیمان، ماسه، آهک، خاک رس و آب در استانبولی انجام می :استانبولی

 .از جنس فلز ضد زنگ است؛ چون، همواره با آب در ارتباط است

 تر استن و مسطح کردن مالت بنایی را دارد. کمچه در انواع فلزی و پالستیکی موجود است؛ اما، جنس فلزی آن مقاومی پهن کردکمچه وظیفه :کمچه. 

 ی سنجش صاف و یکدست بودن مالت بنایی بر روی سطوح را بر عهده دارد. شمشه در انواع چوبی و فلزی موجود است؛ اما، جنس شمشه وظیفه :شمشه

 .فلزی آن دقت بیشتری دارد



   

 ...سخن آخر

ای تخصصی است که باید به های کلی و جزئی کاربرد زیادی دارد. بنایی حرفهی ساختمان است و در بازسازیهای ساخت سادهبنایی یکی از روش

به دست متخصصان مجرب است. در نتیجه، اگر  خدمات بنایی با کمترین هزینه یی آچاره ارائه دهندهدست متخصصان مجرب انجام شود. مجموعه

 .ی آچاره دارید، سفارش خود را ثبت کنیدتمایل به دریافت خدمات بنایی از مجموعه


