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 !؟ببرید نام را ماسه انواع

پردازیم به یه ماده اصلی دیگه از بتن )بعد  از یدیمانت تدا    تر زنگ عمران در این پست نیز میپیرو دو پست قبل

 ببینیم انواع مایه چطوریاس و چه ویژگی و کاربردی دارن؟
 

 

 دار:ماسه گوشه( 1

های آن با توجه به دانهینگه چون تهیه بتندار هستن . کاربرد آن تیز و زاویه واین نوع از مایه نسبتاً یخت 

یک  .توانن  یک یطح صلب یخت را ایجاد کنن شون  و میوبست میشکلشان، بسیار خوب در یک یگر چفت

درص  ییلت در مایه موجود  4ریزی و یا ایتفاده از مالت، بای  ح اکثر که برای بتنی مهم این ایت نکته

 .باش 
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 ساختمانی ماسه( 2

ی بن ی، برخالف مایهدانهتری دارد. ازلحاظ بن ی کوچکچراکه دانه تر ایتمراتب نرمی یاختمانی بهمایه

مراتب شون  بهمیدار ایت، ذراتی که در مایه یاختمانی دی هبن ی آن درشت و زاویهدار که دانهگوشه

 .کنن یازن گان از این نوع مایه برای تراز کاری و ان ودکاری ایتفاده می .تر ایتتر و نرمگردگوشه

 

 
 چسبنده ماسه( 3

 علت به .شودمی آوریجمع یاحلی خط اطراف نواحی یا و یواحل از عم تاً هم یاحلی مایه یا و چسبن ه مایه

 رطوبت آن، در موجود نمک و. ایت موجود نمک آن در آی ،می دیت به یاحلی مناطق از یاحلی مایه اینکه

 ویازیاخت در زیادی کاربرد دلیل همین به. کرد خواه  ایجاد را گرفتگی نم مشکالت و کن می جذب را هوا

 .ن ارد
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 مصنوعی ( ماسه4

 نیام ه دیت به طبیعی منابع از و ایت ش ه تولی  مصنوعی صورتبه که ایت این مصنوعی مایه گذارینام علت

 خرد و شکستن با مصنوعی یمایه ایت؛ یاختمانی مایه مشابه ایمقایسهقابل شکل به مصنوعی مایه. ایت

 .ایت طویی رنگ به معموالً دلیل همین به و شودمی یاخته گرانیت یا و بازالت هایینگ کردن

 
 

 و آمما نتیجه گیری

اشاره کرد که هرک وم کاربرد  الیوین مایه و بیوژنیک مایهاز انواع مایه های دیگه میشه به مایه بیابانی، 

 خودشونو دارن!

 

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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