
 

 

 ماسه ، ماسه مصنوعی و دیگر انواعایرودخانه، ماسه ماسه معدنی

 انتخاب کنیم؟. چگونه نوع مناسب ماسه را شودمیدر ساخت و ساز استفاده ماسه از انواع مختلف 

 االتسؤ؟ و برای ساخت بتن؟ خوب، این پست به تمام این دیوارچینی؟ برای شودباید استفاده  پالستربرای  ایماسهچه نوع 

 پاسخ خواهد داد.

 یماسهو  ایرودخانه یماسهمعدنی،  یماسه هاآن. از بین رودمیدر حال حاضر در ساخت و ساز به کار  هاماسهانواع مختلفی از 

 .شودمیمصنوعی بیش از بقیه استفاده 

 :شودمی بندیدستهریز( به انواع زیر  یدانهسنگ)نظر مهندسی ماسه  از

 انواع ماسه از نظر منبع .1

 غربالتحلیل انواع ماسه از نظر  .2

 انواع ماسه از نظر کاربرد .3

 دانه یاندازهانواع ماسه از نظر  .4

 از نظر منبع: بندیدسته

 معدنی یماسه

. این ماسه به دلیل وجود شودمیمتری زمین استخراج  3تا  2معدنی نوع طبیعی و درشت ماسه است که با حفر کردن  یماسه

ی ماسه بدون نمک بوده، زیرا با رطوبت موجود در هوا هادانهنارنجی است. این  –به رنگ قرمز  هادانهاکسیدهای آهن در اطراف 

 تردرشت قبولقابلو در صورتی که از حد  تمعدنی نوع درشتی از ماسه اس یماسهکه گفته شد  گونههمان. دهندنمیواکنش 

 .شودمیباشد، استفاده از آن توصیه ن

 

 ایرودخانهماسه 

به رنگ سفید خاکستری است و کیفیت  معموالًاین ماسه . آیدمیبه دست  آنو بستر  هارودخانه هایکنارهاز  ایرودخانه یماسه

 خوبی دارد و برای تمام انواع بتن و کارهای بنایی مناسب است. بندیدانه ایرودخانه یماسهخیلی خوبی هم دارد. 



 

 

در بستر رودخانه برای برآورده کردن نیاز  تربیش هایحفاریوجود  نیا. با استمنبع ماسه  ترینارزان ،ایرودخانه یماسه

 .دارد زیستمحیطمخرب بر  تأثیرمنجر شده و  اکولوژیکی ماسه در صنعت ساختمان، به عدم تعادل یفزاینده

 

رسایش و ایجاد ف شدن آن در بتناستفاده  غیرقابل سببماسه  در سیلیکازیاد دارای سیلیکا است. وجود مقدار  ایرودخانه یماسه

 %5خوب باید کمتر از  یماسهبرای حل این مشکل، ماسه باید برای تعیین مقدار سیلیکا آزمایش شود. . شودمی آندر سطح 

 سیلیکا داشته باشد.

 مصنوعی یماسه

 أثیرتبرای برآورده کردن این نیاز و نگهداری تعادل اکولوژیکی بدون است. ه دلیل رشد شدید ساخت و ساز، ماسه زیادی نیاز ب

 .شودمیمصنوعی تولید  یماسه ،زیستمحیطمخرب بر 

صنوعی م یماسه. شودمیگرانیتی ایجاد  هایسنگاین ماسه با شکستن است.  ایرودخانهمصنوعی جایگزینی برای ماسه  یماسه

 مترمیلی 4.75مصنوعی کمتر از  یماسه یهادانه یاندازه. شودمیو تمیز  بندیدرجه، به شکل مکعبدر فرآیند شکل دادن 

 است. شکنسنگمصنوعی آبی خاکستری تا قرمز بر اساس سنگ استفاده شده در  یماسهاست. رنگ 

 



 

 

 راحتیبه توانمیمصنوعی را  یماسه هایاندازه. شودمیمصنوعی ساخته  صورتبه، دهدمیکه نام این ماسه هم نشان  گونههمان

 .شودمیمصنوعی انجام  یماسه سازیآمادهند بنابراین کنترل کیفیت در فرآی؛ در طول خرد شدن کنترل کرد

 ندارد و برای ساخت بتن بهترین گزینه است.ارگانیکی  هایآالیندهالی یا  گونههیچمصنوعی  یماسه

 یهماسبسیار باالتری دارد.  یهزینهبودن نمصنوعی به دلیل حمل و نقل و در دسترس  یماسهدر مقایسه با  ایرودخانه یماسه

ل و حم یهزینهقرار دارند و از این رو  دسترسدر  راحتیبهکه  شودمیگرانیتی سختی ایجاد  هایسنگمصنوعی با شکستن 

مصنوعی در ساخت و ساز کم کرد که  یماسهبا استفاده از  توانمیماسه را  یهزینهاز کل درصد  15تا  10. یابدمینقل کاهش 

 .کندمی ترصرفه بهمقرون  ساخت و ساز را

 ایرودخانه یماسهمصنوعی و  یماسه یمقایسه

 ایرودخانه یماسه مصنوعی یماسه

موجود  هارودخانهطبیعی در بستر  صورتبه ساخته شده در کارخانه و تحت تظارت

 است

ی مصنوعی شسته هاماسهرطوبت تنها در 

 شده با آب موجود است

رطوبت در بین ذرات وجود دارد که برای 

 بتن مناسب است ساخت

 یماسهمقاومت بتن باالتر در مقایسه با 

 ایرودخانه

 یماسهمقاومت بتن کمتر در مقایسه با 

 مصنوعی

مکعبی  صورتبهمصنوعی  یماسهذرات 

 ندکمی ترقویپیوند را  هستند که این کار

 اردگوشهی پوسته پوسته، تیز و هادانهوجود 

 کندمی ترضعیفپیوند را  ،زیاد

 درصد است 20تا  3مقدار الی آن بین  مقدار الی آن صفر است

آن مناسب بوده و تحت کنترل  بندیدانه

 شودمیساخته 

بزرگ  یاندازهدرصد از مصالح با  10تا  6

 دنکه باید الک شوهستند ( هاسنگ)

کنترل کیفیت بهتر به دلیل ساخت در 

 محیط کنترل شده

. ودنببدون کنترل کیفیت به دلیل طبیعی 

ممکن است حاوی بستر یک رودخانه  یماسه

 باشد الی

 است و زیستمحیطمحصول سازگار با 

در  زیستمحیطباعث آسیب کمتر به 

 شودمی ایرودخانه یماسهمقایسه با 

در عدم تعادل  باعث. زیستمحیطمضر برای 

 یهاآبکاهش سطح و  زیستمحیط

 شودمی هارودخانهخشکی زیرزمینی و 

 بر اساس تحلیل الک بندیدسته

 شن در ماسه:

 .دشومی. این نوع از ماسه در ساخت بتن استفاده شودمیشنی نامیده  یماسه، کندمیعبور  مترمیلی 7.62که از الک  ایماسه

 درشت: یماسه

. شودمیبرای کارهای بنایی استفاده  معموالًو  شودمینامیده  درشت یماسه، کندمیعبور  مترمیلی 3.175که از الک  ایماسه

 .درشت است معموالًمعدنی  یماسه



 

 

 نرم: یماسه

و برای  پالستردر کارهای  معموالًنرم  یماسه. شودمینرم نامیده  یماسه ،کندمیعبور  مترمیلی 1.5875که از الک  ایماسه

 .رودمیایجاد سطح بهتر به کار 

 هادانه یاندازهبر اساس  بندیدسته

 شودیمخیلی زبر تقسیم  یماسهزبر و  یماسهمتوسط،  یماسهنرم،  یماسهبسیار نرم،  یماسهماسه به  ،هادانه یاندازهبر اساس 

 به شرح جدول زیر است: هاآنذرات  یاندازهکه 

 هادانه یاندازه انواع ماسه

 مترمیلی 0.125تا  0.0625 خیلی نرم یماسه

 مترمیلی 0.25تا  0.125 نرم یماسه

 مترمیلی 0.50تا  0.25 متوسط یماسه

 مترمیلی 1.0تا  0.5 زبر یماسه

 مترمیلی 3.0تا  1.0 خیلی زبر یماسه

 ؟مناسب برای کاراهای مختلف ساختمانی را انتخاب کنیم یماسهچگونه 

سیلیکا داشته و عاری  %3خوبی که در کارهای ساختمانی بتوان از آن استفاده کرد باید کمتر از  یماسهاز نوع ماسه،  نظرصرف

 ارگانیک باشد. هایآالیندهاز 

 کارهای مختلف ساختمانی نیازمند مدول نرمی متفاوت ماسه هستند.

 .داشته باشد 1.5تا  1.2ی بین مورد استفاده برای این کار باید مدول نرم یماسه: مورد استفاده در دیوارچینی یماسه

 داشته باشد. 1.5مورد استفاده برای آستر باید مدول نرمی کمتر از  یماسه: پالسترمورد استفاده برای  یماسه

 .داشته باشد 3.5تا  2.5مورد استفاده در بتن باید مدول نرمی بین  یماسهمورد استفاده برای ساخت بتن:  یماسه

 مترجم: علی اکبر خلیلی

 منبع:
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