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 خاک
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 تعریف خاک
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 تعریف خاک
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 تعریف خاک

 تعریف علمی
خاک مخلوطی از جامدات، مایعات و هوا می باشد و در اثر فرسایش سنگهای بزرگ طی 

بطور معمول مایع و گاز موجود در خاک به ترتیب آب و . هزاران سال تولید می گردد
 .هوا در خلل و فرج خاک محبوس شده است. هوا می باشد

 

 :تعریف عوامانه

 .ریز دانه ترین بخش پوسته زمین را خاک می نامند
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 ویژگی های خاک

خاصیت پالستیسیته 

خاصیت جذب سطحی 

تقلیل حجم در هنگام از دست دادن رطوبت 

رنگ خاک 

6 

6 



01/02/1438 

4 

 (خاک ژله ای)خاک مصنوعی 

خاک ژله ای نوعی پلیمر است که رطوبت را به سرعت جذب می نماید. 

این نوع خاک می تواند جایگزینی برای خاکهای طبیعی باشد. 

 برابر تغییر حجم دهد 80الی  40این خاک با جذب آب می تواند. 

این خاک آب را سریع جذب کرده و آهسته به گیاه تحویل می دهد. 

  با توجه به رنگهای جذاب این خاک از آن در رشد گیاهان آپارتمانی
 .استفائده می کنند

 سال می توان استفاده نمود 7اینگونه خاکهای مصنوعی را به مدت. 
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 خاک رس

 خاک رس مهمترین خاک مورد استفاده در صنعت ساختمان می
 .باشد

خاک رس یک چسب طبیعی است. 
تجزیه شیمیایی فلدسپات می باشد. 
رنگ قرمز خاک رس به دلیل وجود ترکیبات آهن دار می باشد. 
 اگر به خاک رس آب برسد خاصیت چسبندگی در آن ظاهر می

 .گردد
 دلیل چسبندگی این خاک کشش ملکولی ناشی از تماس آب با

 .ذرات است
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 منابع خاک رس

خاک رس معدنی: 
 .این خاک در محل تولید باقی مانده است

 

خاک رس ته نشستی: 

این خاک از محل تولید به کمک عوامل طبیعی همچون رودخانه جابجا شده است. 
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 خاصیت پالستیسیته خاک رس

به دلیل وجود یک الیه از آب در اطراف ذرات خاک رس خاصیت شکل پذیری زیادی در رس آب 
 .دیده ایجاد می گردد
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 رنگ خاک رُس
خاک رس خالص سفید است. 

اگر خاک رس دارای اکسید سه ظرفیتی آهن باشد رنگ آن قرمز است. 

اگر در خاک رس کربن باشد رنگ آن سیاه است. 

اگر در خاک رس گرافیت باشد رنگ آن خاکستری است. 

اگر در خاک رس اکسید آهن دو ظرفیتی باشد رنگ آن کبود است. 

31 

31 

خاک رس در اثر از دست دادن آب خود ترکهای عمیقی در آن ایجاد 

نمونه ای از ترکهای ایجاد شده در شکل روبرو . می گردد

 .مشاهده می گردد

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 خاصیت ضد آب خاک رُس

برابر حجم خود آب جذب نماید و پس از اشباع شدن از آب  8خاک رس می تواند تا 
در این حالت خاک رس واترپروف می . انبساط یافته و خلل و فرج آن پر می گردد
 .گردد

 

 

( کاه گل)در قدیم از این خاصیت استفاده شده و پشت بامها را با کمک خاک رس و کاه 
 .عایق کاری می نمودند
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 موارد استفاده از خاک رُس

آجر پزی 

سرامیک سازی 

تولید مواد نسوز 

چینی سازی 

لوازم بهداشتی 

 (تولید مقاومت های مختلف، عایق ها و)صنعت برق... 

ظروف آزمایشگاهی 

و... 
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 ترکیب تشکیل دهنده خاک رس

 :ترکیبات اصلی تشکیل دهنده خاک رس
سیلیس 

اکسید آلومینیوم 

 

 :ناخالصیهای موجود در خاک رس
اکسیدهای مختلف آهن 

اکسید کلسیم 

اکسید منیزیم  و سدیم 
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 کائولین 

 .خاک رس خالص را کائولین گویند و در چینی سازی از آن استفاده می نمایند

 

 

 .کائولین نام محلی در چین است که از خاک آن برای چینی سازی استفاده می کردند

35 
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 (شستشوی کائولین)خالص سازی کائولین 

زودتر در آب ته نشین ( به دلیل بزرگی)اگر خاک دارای کائولین را در آب بریزند ذرات ناخالصی 
 .شده و کائولین در الیه رویی باقی خواهد ماند
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 رس های رسوبی

این رس ها از بستر رودخانه ها برداشت می گردند. 

این نوع رس دارای ناخالصیهایی همچون ریشه گیاهان است. 

این نوع رس دارای ترکیبات آهن زیاد است. 

این نوع رس دارای ذرات ریزتری نسبت به رس معدنی می باشد. 

به دلیل ذرات ریزتر خاصیت شکل پذیری باالتری نیز دارد. 
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 کائولینیت یا خاک سفال

 .درصد آن کوچکتر از یک میکرون می باشد 90این خاک بسیار ریزدانه بوده و در حدود 

 

 .به دلیل ریز بودن آن خاصیت شکل پذیری زیادی دارد
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 800کائولینیت در اثر دمای بیش از 

درجه سانتیگراد خاصیت 

چسبندگی خود را از دست می 

 .دهد



01/02/1438 

20 

 خاک شیست
 

درصد موادی همچون اکسید   30درصد اکسید آلومینیوم و  17درصد سیلیس،  50این نوع خاک از 
 .منیزیم، اکسید آهن و اکسید کلسیم تشکیل شده است

 

 

 

39 
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از این خاک برای تهیه آجرهای 
 .مرغوب استفاده می گردد

 شن و ماسه
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 محلهای مصرف شن و ماسه

 (اصلی ترین محل مصرف)ساختمانهای بتنی 
پی سازی ساختمان 
چیدن آجر با کمک مالت ماسه سیمان 
 (ماسه غیر آهکی)حفاظت از لوله های تاسیساتی 
تولید آجر ماسه آهکی 
تولید آجر نسوز 
صنعت ریخته گری 
صنعت شیشه سازی 
صافی ها و فیلتر های شنی در صنعت آب و فاضالب 

41 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 ابعاد شن و ماسه

 :اسامی عوامانه اندازه های مختلف شن و ماسه
 (ماسه بادی)دانه های بسیار ریز 

 (ماسه)دانه های درشت تر 

 (شن، سنگ، قلوه سنگ، پاره سنگ، تخته سنگ، سخره)دانه های درشت تر 

 

 :اسامی اندازه های مختلف شن و ماسه در صنعت ساختمان
 میلی متر باشد ماسه 2اگر قطر آن مساوی یا کوچکتر از 

 میلی متر باشد شن نخودی 6الی  2به دانه هایی که قطر آن مابین 

 میلی متر باشد شن 6اگر ابعاد بزرگتر از 
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 منابع تهیه شن و ماسه

 :طبیعی ماسه و شن

 هستند رس دست در ساله هر که ها رودخانه طغیان از حاصل ماسه و شن
 ..هستند مصرف قابل کردن الک و شستشو از پس

 
 :شکسته ماسه و شن

 شکسته مناسب ابعاد به شکن سنگ کمک به را مناسب جنس با سنگها تکه
 .نمایند می مصرف کردن الک از پس و

43 

 تفاوت شن و ماسه طبیعی با شکسته
به دلیل فرسایش طبیعی حاصل از روی هم غلطیدن ذرات سنگ در بستر رودخانه 

 .شن طبیعی دارای گوشه های گرد و شن شکسته دارای گوشه های تیز است

44 

 شن و ماسه شکسته شن و ماسه طبیعی

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم



01/02/1438 

23 

 محل و شرایط مصرف شن و ماسه طبیعی و شکسته

بر آنها غلطیدن امکان و طبیعی ماسه خاص شکل دلیل به ریزی بتن در 
 تر مناسب خالی فضای ایجاد عدم برای ریزی بتن در آن کاربرد هم روی
 .است

 
با ،شکسته ماسه و شن ذرات بیشتر اصطکاک دلیل به سازی جاده در 

 .است بهتر آن کاربرد یکدیگر
 
برای بیشتری دقت باید شکسته ماسه و شن کمک با ریزی بتن در 

 .نمود خالی فضای ایجاد از جلوگیری
 
کمک با تولیدی بتن توسط ،نیرو و فشار تحمل توان یکسان شرایط در  

 45 .است طبیعی ماسه  کمک به شده تهیه بتن از بیشتر شکسته ماسه

 شکل هندسی دانه های شن و ماسه

باشد می کُره ماسه و شن های دانه شکل بهترین. 
 
باشند می تر نامطلوب ذرات باشد دراز یا و تر ای صفحه ذرات شکل قدر هرچه. 

 
باشد بیشتر درصد 15 از نباید ماسه و شن پهن و دراز های دانه مجموع. 

 
دهم شش از آنها ضخامت که شود می گفته هایی دانه به پهن های دانه 

 .باشد کمتر گیرند می قرار آنها بین دانه که الکی دو سوراخهایی میانگین
 
دهم هشت و یک از آن طول که شود می گفته هایی دانه به دراز های دانه 

 .باشد بشتر گیرند می قرار آن بین که الکی دو سوراخهایی میانگین
46 
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 جنس شن و ماسه

انتخاب جنس در شن و ماسه طبیعی تقریباً غیر ممکن است. 
انتخاب جنس در شن و ماسه شکسته بستگی به معدن دارد. 
بهترین جنس برای شن و ماسه گرانیت و سیلیس می باشد. 
 هرچه قدر سنگ متراکم تر و با چگالی باالتری باشد برای تولید شن و

 .ماسه شکسته بهتر است
 وزن مخصوص سنگهای انتخاب شده برای تولید شن و ماسه نباید از

 .یک و نیم گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر باشد
 جنس شن و ماسه نباید به گونه ای باشد که در واکنش سخت شدن

 .سیمان وارد شده و خللی ایجاد نمایند
47 

 اندازه دانه های شن و ماسه

دارد سازه نوع به بستگی مالت در شده گرفته کار به های دانه اندازه. 
 
می استفاده هم سانتیمتر 25 قطر تا هایی دانه از بزرگ سدهای ریزی بتن در 

 .شود
 
نیم دو بزرگی با هایی دانه از توان می  بتنی ساختمانهای پی ریزی بتن در 

 .کرد استفاده هم سانتیمتر
 
دهم هشت تا بندی دانه از توان می بزرگ بنتی ساختمانهای اصلی تیرهای برای 

 .نمود استفاده هم سانتیمتری
48 


