
   

گذشته در ایران  ی ساخت و ساز است که قدمتی دیرینه دارد. بنایی شغلی سنتی است که ازبنایی ساختمان یکی از پرکاربردترین خدمات در حوزه

های بنایی را بر عهده داشت؛ اما، امروزه، بنایان فقط نقش اجرای ی طراحی، مدیریت و اجرای پروژهرواج داشته است. استاد بنا در زمان قدیم وظیفه

خدمات  یی آچاره ارائه دهندهجموعههای بنایی را بر عهده دارند. بنایی کاری تخصصی است که نیاز به نیروی ماهر و ابزار بنایی مخصوص دارد. مپروژه

ترین استاد بناهاست. اگر تمایل به کسب اطالعات درمورد بنایی دارید یا تمایل به ثبت سفارش بنایی دارید، در این به دست مجرب بنایی ساختمان

 .مطلب با ما همراه باشید

 

 خدمات بنایی ساختمان شامل چه مواردی است؟

شود. اجرای های ساختمانی اعم از ساخت، بازسازی و تخریب با استفاده از خدمات بنایی و به دست بنایان و با ابزار بنایی انجام میاجرای پروژه

کاری و نصب تاسیسات همگی از وظایف بنا در ساخت و ساز ساختمان است. اگر تمایل به بازسازی، تعمیر و تغییر فضای خود دارید کاری، نازکسفت

ترین م خواهد داد. رایجترین قیمت کار بنایی فضای شما را انجاترین زمان و با منصفانهنیز سفارش بنایی خود را در آچاره ثبت کنید. آچاره در سریع

 .شودخدمات بنایی شامل مواردی که در ادامه خواهد آمد، می

 دیوارچینی 

 کاریگچ 

 کاریکاشی 

 کاریسیمان 

 کاریسنگ 

 و … 



   

 مصالح بنایی ساختمان کدامند؟

آید. مالت مانند چسب میان مصالح به شمار می ترین مصالح ساختمانیمهم مصالح بنایی شامل آجر، بلوک سیمانی، سنگ، گچ و مالت است. مالت

شود. در نتیجه، انتخاب استاد بنای ماهر کند. ساخت مالت به دست استاد بنا و با ابزار بنایی انجام مییکدیگر حفظ میکند و آنها را در کنار عمل می

کنند. از ی شما را تضمین میدر میزان مقاومت ساختمان شما مهم است. متخصصان و استاد بناهای آچاره افرادی مجرب هستند که مقاومت سازه

 .پردازیمشود. در ادامه، به معرفی مصالح بنایی میاستفاده می ساختمان مصالح بنایی در ساختمصالح بنایی ساختمان 

 مالت

دارد در کنار هم نگه می مانند است که مصالح بنایی راای چسبشود. مالت بنایی مادهمالت از ترکیب سیمان، آهک، خاک رس، ماسه و آب تشکیل می

آید. شناخت مواد و مصالح به کار رفته در مالت و میزان مناسب آن در ترین مصالح بنایی به حساب میو ضامن ایمنی ساختمان است. در نتیجه، مهم

 .پردازیمترکیب مالت نیز اهمیت زیادی دارد. در ادامه به توضیح مختصری در مورد این مواد و مصالح می

 

 ی سیمان هستند که میزان معینی در آن وجود دارندها است. کلسیم، آلومینیم و آهن مواد تشکیل دهندهسیمان ترکیبی از سیلیکات :سیمان. 

 شودهای آهک تولید میت که از طریق پخت سنگی مالت اسآهک از مصالح مهم برای تهیه :آهک. 

 ی مالت استای و بادی بهترین انواع ماسه برای تهیههای کوهستانی، رودخانهشود. ماسهوجود ماسه در مالت موجب استحکام آن می :ماسه. 

 شود و در ساخت مالت کاربرد داردهای آذرین تولید میخاک رس بر اثر فرسایش سنگ :خاک رس. 



   

 دهد که نام آن مالت است. میزان آب ای غلیظ تشکیل میآب یکی از عناصر اصلی حیات است که ترکیب آن با سیمان، آهک، اک رس و ماسه ماده :آب

 .در غلظت مالت تأثیر مهمی دارد

 

 آجر

شود. امروزه، آجر طرفداران خاص خود را دارد. آجر از گل آجر یکی از پرکاربردترین مصالح بنایی است که در بناها و اماکن قدیمی به وفور یافت می

 .شودمی شود. آجر پس از قالب زدن، پختهخاک رس ساخته می



   

 

 بلوک سیمانی

ها از سیمان ساخته برد. بلوکبلوک سیمانی جایگزین مناسبی برای آجر در زمانی است که محدودیت زمان داریم. بلوک سیمانی سرعت اجرا را باال می

 .اندو مناسب مناطق مرطوب شوندمی



   

 

 سنگ

سازی کاربرد فراوانی دارند. یکی از کاربردهای سنگ به عنوان مصالح بنایی است. سنگ شوند و در صنعت ساختمانها از دل کوه استخراج میسنگ

 .ومت زیادی دارد؛ اما مصرف مالت آن بیشتر استمقا



   

 

 ابزار بنایی ساختمان کدامند؟

شود؛ ای تشکیل میهر خدماتی ابزار مخصوص به خود را دارد. خدمات بنایی نیز دارای ابزار بنایی ساختمان است. ابزار بنایی ساختمان از وسایل ساده

ین ابزار بنایی ساختمان شامل استانبولی، بیل، کمچه، شمشه، تخته ماله، تراما وجود این وسایل در اجرای صحیح بنایی تأثیر بسیار مهمی دارد. مهم

 صحیح پیشرفت برای آنها وجود اما رسندمی نظر به ساده وسایل این شد، گفته که همانطور. است …الک، تراز، گونیا، شاقول، فرغون، سطل، متر و 

 .رسدک عملیات بنایی موفق ضروری به نظر میی برای بنایی ابزار شناخت نتیجه، در. است ضروری بنایی عملیات

 ابزار بنایی ساختمان؛ استانبولی

ترین مصالح بنایی است که اجزا و مصالح دیگر را در کنار هم نگه شود. مالت مهماستانبولی ظرف مخصوص بنایی است که مالت داخل آن ساخته می

 .ای باز داردشود. این ظرف استوانه مانند است و دهانهدر این ظرف انجام میدارد. در حقیقت، ترکیب سیمان، آهک، ماسه، خاک رس و آب می



   

 

 ابزار بنایی ساختمان؛ بیل

ها مخصوص حفاری ها انواع متعددی دارند که هر یک مخصوص کاری است. برخی بیلشود. بیلبیل ابزاری کاربردی در عملیات بنایی محسوب می

و  شود؛ همچنین، برای برداشتن مصالحشوند. الزم به ذکر است که از بیل برای هم زدن مالت نیز استفاده میهستند که معموالً در بنایی استفاده می

 .انتقال دادن با جای دیگر کاربرد دارد

 ابزار بنایی ساختمان؛ کمچه

ی پهن کردن و یکدست کردن مالت بر روی سطوح را دارد. کمچه انواع مختلفی دارد که کمچه از ابزارهای ضروری برای بنایی است. این وسیله وظیفه

شود؛ اما نوع فلزی آن دارای مقاومت بیشتری است و پالستیکی و فلزی یافت میها نیز در انواع ی تیز است. جنس کمچهی تخت و کمچهشامل کمچه

 .طول عمر بیشتری دارد



   

 

 ابزار بنایی ساختمان؛ شمشه

تر است. شود. شمشه در انواع چوبی و فلزی وجود دارد؛ اما نوع فلزی آن دقیقتفاده میشمشه برای سنجش صاف بودن و یکدست بودن سطوح اس

 .متر استسانتی ۳۰۰متر تا سانتی ۷۰ی شمشه از اندازه



   

 

 ابزار بنایی ساختمان؛ تخته ماله

 برای بیشتر ماله تخته از. شودمی یافت منیزیمی و آلومینیومی چوبی، انواع در وسیله  ای دیگر برای مسطح کردن سطوح است. اینتخته ماله نیز وسیله

 .است مناسب بسیار بتن کردن مسطح برای همچنین، شود؛می استفاده دیوارها کردن مسطح و صاف



   

 

 ابزار بنایی ساختمان؛ الک

دهند که شود. معموالً مصالح مورد نیاز برای ساخت مالت را از الک عبور میالک برای عبور دادن مصالح پودری و یکدست کردن آنها استفاده می

 .شودلک کردن موجب یکدست شدن مواد میهای درست در مالت وجود نداشته باشد. ادانه

 ابزار بنایی ساختمان؛ شاقول

ای شود. شاقول وسیلهسنجد. در حقیقت، شاقول ابزاری دقیق است که برای باال بردن دقت عملیات بنایی به کار برده میشاقول امتداد قائمه را می

 .گین وزن هستند که در هنگام معلق شدن ثابت باشندها سنمخروطی شکل است که به یک نخ متصل شده است. معموالً شاقول

 ابزار بنایی ساختمان؛ فرغون

 .ی حمل و نقل مصالح بنایی را در محیط بنایی بر عهده دارد. فرغون از ابزار بنایی مهمی است که کاربرد آن بسیار زیاد استفرغون وظیفه

 ابزار بنایی ساختمان؛ سطل

 از بنایی هایسطل جنس. شودمی استفاده آب پاشیدن یا  که وجود آن الزم است. معموالً از سطل برای حمل آبسطل از ابزار کاربردی بنایی است 

 .باشد زنگ ضد و مقاوم که است فوالدی یگالوانیزه ورق



   

 ابزار بنایی ساختمان؛ متر

 .شودمی استفاده …گیری طول و عرض و عمق و زهای یا فلزی نیز اهمیت بسیار زیادی در عملیات بنایی دارد. از متر برای اندامتر پارچه

 ی مالت بنایی با استفاده از ابزار بنایی چگونه است؟طرز تهیه

ی نهایی تأثیرگذار است. کم و زیاد شدن هر یک از مصالح بنایی اصولی دارد. میزان ترکیب هر یک از مواد با هم متفاوت است و در نتیجه ی مالتتهیه

 مالت یتهیه چگونگی به توجه نتیجه، در. شودمی …موجب کم و زیاد شدن خاصیت چسبندگی، کم و زیاد شدن غلظت، کم و زیاد شدن استحکام و 

ی مالت ی مالت را آموزش خواهیم داد. الزم به ذکر است که تهیهبا استفاده از ابزار بنایی ساختمان اهمیت زیادی دارد. در این بخش طرز تهیه بنایی

بگیرید.  نیاز به تجربه دارد و توضیح آن کافی نخواهد بود. در نتیجه، اگر به دنبال بنایی ساختمان خود هستید، حتما از استاد بنای باتجربه کمک

 .ترین استاد بناها را به شما معرفی خواهد کردی آچاره باتجربهمجموعه

 

 اده کنید و در طول ی استاندارد استفشش پیمانه ماسه، یک پیمانه سیمان و یک پیمانه آهک برای ساخت مالت الزم است. از پیمانه :ی اولمرحله

 .ساخت مالت پیمانه را تغییر ندهید

 ابتدا یک پیمانه سیمان و شش پیمانه ماسه را در استانبولی مخلوط کنید. یک پیمانه آهک را نیز در استانبولی دیگری ریخته و بر روی آن  :ی دوممرحله

 .چهار برابر میزان آهک آب بریزید

 مخلوط آب و آهک را یک شبانه روز نگهداری کنید :ی سوممرحله. 



   

 مخلوط ماسه و سیمان را خوب ترکیب کنید و وسط آن گودالی ایجاد کنید. مخلوط آب و آهک را به وسط مخلوط ماسه و سیمان  :ی چهارممرحله

 .اضافه کنید

 شودای سخت میموجب به دست آمدن ماده های داخل استانبولی را هم بزنید. هم زدن مخلوطبا کمک بیل مخلوط :ی پنجممرحله. 

 ی سخت به دست آمده اضافه کنید. افزودن آب را ادامه دهید و مالتی یکدست تولید کنید. مالت باید حالت گل مقداری آب به ماده :ی ششممرحله

 .داشته باشد و نرم باشد

 

دهد. در نتیجه، مالت قابل شود و کارایی خود را از دست میتوجه کنید که بیش از نیازتان مالت درست نکنید؛ چون مالت پس یک ساعت سفت می

گردد؛ اری آب به مالت نرمی آن برمیی همان دفعه مالت تهیه کنید. گاهی اوقات با اضافه کردن مقدنگهداری نیست؛ بنابراین، هر دفعه برای استفاده

شود. الزم به تذکر است که بنایی و ساخت مالت کاری تخصصی است که نیاز به نیروی متخصص دارد. آچاره اما از چسبندگی و استحکام آن کاسته می

ثبت سفارش خدمات بنایی هستید، بر روی دهد. اگر مایل به ترین قیمت ارائه میآسایش شما را فراهم کرده است و خدمات بنایی را با منصفانه

ی ثبت سفارش موجود است. شما ی ثبت سفارش منتقل شوید. اطالعات بیشتر در صفحههای تعبیه شده در متن کلیک کنید و به صفحهدکمه

از اینکه با ما در این مطلب ابزار بنایی  های خود را مطرح کنید و راهنمایی الزم را دریافت کنید.توانید با برقراری تماس با پشتیبانی آچاره سوالمی

 .ساختمان همراه بودید، متشکریم

 


