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 گچ

1 

 تاریخچه و مقدمه ای بر استفاده از گچ
گردید می استفاده مختلف های ابنیه در گچ از االیام قدیم از. 

 

گردد می باز پیش سال 5000 به گچ از بشر استفاده قدمت. 

 

گردد می مصرف ساختمان ساخت صنعت انتهای تا ابتدا از که است مصالحی جمله از گچ. 
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 گچ

 منابع تهیه گچ

گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید. 
سنگ گچ پنجمین  منبع از فراوان ترین منابع طبیعی است. 
معادن سنگ گچ تقریباً در تمام ایران وجود دارد. 

4 



02/14/1438 

3 

5 

 سنگ  گچ

6 

 سنگ  گچ

 نیمه شفاف
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 فرمول شیمیایی سنگ گچ

7 

OHCaSO 24 2,

4CaSO

فرمول شیمیایی سنگ گچ به صورت زیر بوده و با توجه به میل ترکیبی زیادی  
 .که دارد در طبیعت به صورت خالص یافت نمی شود

 (ژیپس)سولفات کلسیم آبدار 

 (ایندریت)سولفات کلسیم بدون آب 

 انواع سولفات کلسیم آبدار
مصرف گچ پزی نداشته و جزو سنگهای تزینی است: سنگ گچ مرمری  . 

 

این سنگ الیه الیه یا خوشه ای بوده  و مصرف گچ پزی ندارد :سنگ گچ بلوری. 

 

این نوع سنگ غیر بلوری بوده و مصرف گچ پزی دارد: سنگ گچ معمولی. 
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 مصارف گچ

 (عمده ترین مصرف)صنعت ساختمان سازی 
مجسمه سازی 
قالب سازی 
کارهای طبی 
صنایع سیمان 
صنایع دارویی 
صنایع شیشه گری و چینی سازی 
صنعت کاغذ سازی 
 پتروشیمی 
چرم سازی و دها مورد دیگر... 
9 
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 آماده سازی سنگ گچ برای خوراک کوره

استخراج از معدن با کمک روشهای گوناگون. 
 

خرد کردن سنگ که در دو مرحله انجام می گیرد: 
 .سانتیمتری تبدیل می گردد 40با کمک سنگ شکن به کلوخه های  :اول

 .با کمک سنگ شکن های فکی به به ابعاد چند میلی متری تبدیل می شود :دوم

 

الک کردن و بازگرداندن قطعات درشت به بخش سنگ شکن. 
 

 (.به اندازه خوراک حداقل یک هفته)ذخیره سازی در سیلوها 
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 نمایی از تاسیسات سنگ شکن

12 
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 قیف ورودی سنگ شکن در کارخانجات گچ پزی

 نمایی از دستگاه سنگ شکن فکی

 نمایی از دستگاه سنگ شکن چکشی
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 گچ پزی

 گچ پزی یعنی حرارت دادن به سنگ گچ برای تبخیر یک و نیم ملکول از آب تبلور آن

 

 

درجه سانتیگراد حرارت دهیم یک و نیم ملکول از آب خود را از دست داده   170اگر به سنگ گچ 
 .و به گچ ساختمانی تبدیل می شود

13 
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 تولید گچ تشنه

در جه سانتیگراد داده شود سنگ گچ یک و هفت  300اگر به سنگ گچ حرارت 
 .دهم ملکول از آب خود را از دست داده و به گچ تشنه تبدیل می شود

 
این گچ میل ترکیبی زیادی با آب داشته و با جذب رطوبت مجدداً به گچ  

 .ساختمانی تبدیل می گردد

 

OHCaSO 24 3.0,

14 
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 تولید گچ سوخته

درجه سانتیگراد قرار دهیم تمام آب تبلور خود را  700اگر سنگ گچ را تحت دمای 
از دست داده و تبدیل به سولفات کلسیم بدون آب می گردد که با آن گچ 

 .سوخته می گویند
 
 
 
 

 .این محصول میل ترکیبی با آب نداشته و قابل مصرف در ساخت و ساز نیست
 

می توان با اضافه نمودن ترکیباتی همچون زاج یا سولفات روی مجدداً گچ سوخته 
 .را احیاء نمود ولی این روش مقرون به صرفه نیست

 

4CaSO

15 

15 

 گرما دهی زیاد به سنگ گچ

درجه سانتیگراد  1400الی  700در صورتی که گرمای داده شده به سنگ گچ 
 .باشد، سنگ گچ به اکسید کلسیم و گازهای مختلف تبدیل می گردد

3SOCaO

3SO

16 

16 

OSO 2

 سنگ گچ
 1400الی  700دمای 

 در کوره
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 وجود اکسید کلسیم در گچ

    اگر اکسید کلسیم یا همان آهک زنده در گچ باقی بماند در زمان گیراییی گیچ تییییر
 .ایجاد می کند

 

 و ازدیاد حجم میی یابید و باعی     ( هیدرات کلسیم)در اثر مجاورت با آب شکفته شده
 .تیییر شکل گچ و ایجاد ناصافی در آن خواهد شد

17 

17 

18 

 گچ در مجاورت آب
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19 

 گچ در مجاورت آب

 انواع کوره های گچ پزی

کوره های گچ پزی چاهی 

 

کوره های تاوه ای 

 

کوره های گردنده خفته 

20 

20 
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 کوره های گچ پزی چاهی

قدیمی ترین نوع کورهای گچ پزی است. 

شکلی همچون تنور دارد. 

به دلیل عدم کنترل مناسب دما همه نوع گچ در آن تولید می شود. 

کیفیت گچ تولیدی به دلیل عدم کنترل دما مناسب نیست. 

می باشد... سوخت این نوع کوره ها چوب، ذغال سنگ و یا. 

21 

 کوره های تاوه ای

این نوع کوره از یک سینی به همراه همزن تشکیل شده است. 
به دلیل کنترل مناسب دما کیفیت گچ تولیدی مناسب است. 
تیذیه این نوع کوره ناپیوسته است. 
 می باشد... سوخت آن گازوئیل و یا. 
 
 

پس از خروج گچ پخته شده با کمک هوا گچ را سرد می کنند و هوای مورد 
درجه گرما دارد را برای صرفه جویی در  120الی  110استفاده را که بین 

 .مصرف انرژی صرف پیش گرم کردن مواد خام ورودی جدید می کنند
22 

22 
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 کوره های گردنده خفته
درجه تشکیل شده است که طی چرخش خود سنگ  4این کوره ها از یک استوانه چرخان با زاویه 

 .گچ را به جلو برده و آن را گرم می نماید

23 

 کیفیت گچ تولیدی در این کوره ها باال و تغذیه آن پیوسته است 23

 خواص گچ

24 

24 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم
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 خواص گچ

زودگیر بودن 

ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن 

اکوستیک بودن گچ 

مقاومت در برابر حریق 

قیمت ارزان 

رنگ سفید خوش آیند 

25 

 زود گیر بودن گچ

 دقیقه سفت می شود 10مالت تولیدی با گچ در مدت زمان 

 

 

 به همین دلیل کاربردهای فراوانی برای آن ایجاد شده است

26 

26 
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 خواص گچ

27 

 خاصیت ازدیاد حجم گچ

    گچ تنها مالتی است که در موقع سخت شدن در حدود ییک درصید بیه
 .حجمش اضافه می شود

 
   به دلیل ازدیاد حجم گچ پس از مصرف کلیه خلل و فرج را پیر نمیوده و

 .ایجاد ترک و شگاف نمی نماید
 
  نوعی سیمان انبساطی نیز به تازگی تولید شده لیکن در بازار ایران وجیود

 .ندارد
 
   به دلیل عدم ایجاد خلل و فرج مکانی برای زندگی حشرات ایجیاد نمیی

 28 .کند که این امر منجر به بهداشتی بودن کاربرد گچ می گردد

28 
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 مقاومت گچ در برابر آتش سوزی

با توجه به اینکه گچ پس از سفت شدن مجدداً به سنگ گچ با دو ملکول آب تبلور تبدیل می 
گردد می تواند به مدت دو ساعت و تا زمان تبخیر کامل آب خود در برابر سرایت آتش به سایر 

 .اماکن مقاومت کند

29 

29 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 

30 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم
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 خاصیت اکوستیک گچ

 .گردد صدا پژواک مانع و کرده جذب خود به را ارتعاشات درصد 75 الی 60 تواند می گچ

 

  در لیکن است کافی کوچک های سالن حتی و درس کالسهای اطاقها، برای جذب میزان این
 .گردد استفاده تری مناسب مواد از باید موسیقی بزرگ سالنهای

32 

32 
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35 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

36 

خاص است که در کالسی  ترکیب شیمیایی، یک آلومیا  زاج

ترکیب خاصی با . قرار دارد ترکیبات شیمیاییخاصی از 

طبقه وسیع تری از . است KAl (SO4)2.12H2Oفرمول 

 ABترکیبات شناخته شده به عنوان آلوم ها با فرمول 

(SO4)2.12H2O وجود دارد .AB(SO4) 

2.12H2O. مقادیر زیادی از آن در یمن موجود می باشد و

از رده سنگ های معدنی موجود در بعضی کوه های یمن 

است، این ماده در عطاری ها موجود بوده و برای اهداف 

پزشکی و به عنوان ماده ای ضد عرق و برای پاکسازی 

دندان شناخته می شود و این خواص آن به دلیل مواد سولفات 

از  سردهنام یک  ('Eremurus': نام علمی) سریش .آلومینیوم موجود در آن می باشد

.  ریشٔه این گیاه ضخیم و لعاب دار است. است گیاهان گلدار

کوتاه ضخیم و  ریزومسیستم ریشه ای این جنس شامل یک 

راست چسبیده به تعدادی ریشه های کلفت شبیه به بازوان یک 

است که از مشخصات بارز شناسایی این  ستارٔه دریایی

همٔه برگ های دراز و باریک گیاهان این جنس نیز . گیاه است

. بصورت مجتمع بزرگ برگ های قاعده ای نمایان می شوند

گل ها به رنگ های صورتی، سفید، زرد، مایل به سبز تا سبز 

متمایل به قهوه ای در طول یک خوشٔه خیلی بلند و در روی 

میوه کپسول این گیاهان . یک ساقٔه بی برگ قرار گرفته اند

مدور و بعضی مواقع دراز است که در هنگام رسیدن با سه 

داخل کپسول دانه های سه وجهی . شکاف شکفته می گردد

است که در بسیاری از گونه ها دارای پره های غشایی واضح 

 .است

طبیعی ست که از عناصر گیاهی و  چسبی سریشیا  سریشم

 ژالتینسریشم های گیاهی به . یا جانوری استخراج می گردد 

 .هم معروف هستند 

 .گرفته می شود سریشسریشم گیاهی از گیاهان خانواده 

می باشد که از  چسبسریشم جانوری یا حیوانی نوعی 

این چسب در صنایع . ضایعات پوست حیوانات تهیه می شود

گوناگون ازجمله کبریت سازی، رنگ سازی، مهمات سازی 

 .و صحافی کتاب و غیره کاربرد دارد

شهرستان در ایران مرکز اصلی تهیه این سریشم حیوانی 

ساله  ۵۰این محصول در . واقع در استان یزد می باشد مهریز

اخیر به صورت نیمه صنعتی در مهریز و روستاهای آن 

شمسی به صورت صنعتی در  ۱۳۷۶از سال . تولید می شود

 .شهرک صنعتی سریشم در سریزد مهریز تولید می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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 تغییر خواص گچ با افزودن موادی به آن

    5افزایش نیم درصد وزنی نمک طعام به گچ منجر به کاهش زمان گییرش گیچ بیه 
 .دقیقه می شود

 درصد وزنی نمک طعام به گچ زمان گیرایش آن را بیه سیه و نییم دقیقیه      4افزایش
 .کاهش می دهد

 درصد وزنی نمک طعام به گچ منجر به تیاثیر عکیس خواهید شید      4افزایش بیش از
درصدی نمک به آن منجر به افزایش زمیان گیرفتن گیچ بیه      10بطوری که افزایش 

 .حدود دوازده و نیم دقیقه می گردد
افزودن زاج سفید گچ را کند گیر تر می نماید. 
افزودن سریش نیز گچ را دیر گیر تر می نماید. 

37 

37 

 ارزانی گچ

گچ به علت ارزانی و سهل الحصول بودن در همه جا به مقدار کافی وجود دارد و به همین دلیل 
 .کاربرد فراوانی یافته

38 

.  قرار دارد ترکیبات شیمیاییخاص است که در کالسی خاصی از  ترکیب شیمیایی، یک آلومیا  زاج
طبقه وسیع تری از ترکیبات شناخته شده . است KAl (SO4)2.12H2Oترکیب خاصی با فرمول 

مقادیر .AB(SO4) 2.12H2O. وجود دارد AB (SO4)2.12H2Oبه عنوان آلوم ها با فرمول 
زیادی از آن در یمن موجود می باشد و از رده سنگ های معدنی موجود در بعضی کوه های یمن 

است، این ماده در عطاری ها موجود بوده و برای اهداف پزشکی و به عنوان ماده ای ضد عرق و برای 
پاکسازی دندان شناخته می شود و این خواص آن به دلیل مواد سولفات آلومینیوم موجود در آن می 

 .باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 خاصیت االستیسیته گچ

 مالت گچ به دلیل خاصیت شکل پذیری زیاد دست مایه اصلی هنرمندان شده است

39 

39 

 رنگ گچ

 و دهد می ساختمانها به خوبی جلوه امر این که کند می ایجاد سفید رنگ شدن خشک از پس گچ
 .نماید می تولید را ساختمانی اندودهای بهترین از یکی نتیجه در

40 
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 خاصیت رنگ پذیری گچ

 اندود رنگ پس از خشک شدن تقریباً هر نوع رنگی را به خود می پذیرد

41 

41 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 سخت شدن گچ

پودر گچ دارای نیم ملکول آب می باشد و درصورتی که در مجاورت آب قرار گیرد یک و نیم 
 .ملکول آب را جذب کرده و مجدداً به سنگ کچ تبدیل می گردد

 

البته سختی آن به اندازه سنگ گچ اولیه نیست ولی به خوبی می تواند در برابر نیروهای وارده 
 .مقاومت کند

42 

42 
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 مقاومت گچ در برابر آب

گچ در برابر رطوبت مقاومتی ندارد و از گچ در مکانهایی که با آب در تماس است نباید استفاده 
 .کرد

43 

43 

 مقاوم نمودن گچ در برابر آب

سپس آن را تا . را کامالً پودر کرده و آنرا با زاج خمیر می نمایید( سولفات کلسیم)گچ بدون آب 
 .پس از آسیاب مجدد گچ مقاوم به آب تولید می گردد. درجه حرارت می دهیم 500

44 
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 تولید مالت گچ

درصید وزنیی آن    20از لحاظ تئوری هر کیلوگرم گچ با دو دهیم لیتیر آب یعنیی تقریبیاً     
 .مخلوط می شود

 

درصید آب بیرای تولیید میالت      80الیی   70به دلیل سهولت در کار با مالت در عمل از 
 .استفاده می شود

45 

45 

 زمان سفت شدن مالت گچ

دقیقه شروع به سفت شدن نماید و پایان  25الی  8گچ مرغوب ساختمانی آن است که مابین 
 .دقیقه باشد 60الی  20سفت شدن آن نیز باید مابین 

46 
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 اندازه گیری زمان شروع و پایان گرفتن گچ

گچ زمانی است که اگر میخی را روی مالت بکشیم، شیار ایجاد   شروع زمان سفت شدن
 .شده سریع شروع به پر شدن نکند

 

هم زمانی است که اگر با انگشت بر روی مالت ضربه بزنیم روی  پایان زمان سفت شدن
 .مالت و در محلی که ضربه زده ایم آب ظاهر نشود

47 

47 

 زمان مصرف گچ از لحاظ دما

واکنش مخلوط شدن آب و گچ گرماده می باشد و در این هنگام دمای مخلوط آب و گچ 
 .درجه گرم تر از محیط اطراف خواهد بود 20تا  15

 

 

 به همین دلیل می توان از این مالت در دمای زیر صفر نیز استفاده نمود

48 
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 گچ کشته

پس از الک کردن گچ و مخلوط نمودن آن با آب به کمک همزدن شدید مالت مانع 
 .ایجاد کریستالهای الزم جهت سخت شدن مالت می شویم

 

 

 .این گچ تا زمان خشک شدن سفت نمی گردد

49 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 تفاوت خشک شدن گچ و سخت شدن آن

 .سخت شدن گچ زمانی شروع می شود که در اثر تماس مجدد آب با آن به مالت تبدیل نشود

 

که با توجه به آب و هیوا از چنید   . خشک شدن گچ به از دست دادن آب اضافی آن گفته می شود
 .ساعت تا چند روز ادامه می یابد

50 
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  اندازه دانه های گچ

 .نود و نه و نیم درصد ذرات گچ باید ریزتر از دو دهم میلیمتر باشد 

51 

 کاری گچ خوردن ترک علل

داد نخواهد رخ نیز کافی انبساط نرود کار به اولیه مالت تولید برای کافی گچ اگر. 

زودتر دلیل به باشد سانتیمتر 8 الی 7 از بیش شده گرفته کار به گچ الیه کلفتی اگر 
 .گردد می ایجاد ترک سطح شده خشک

های واکنش بزند یخ مالت آب و نماییم کاری گچ به اقدام صفر زیر دمای در اگر  
 .شود می ایجاد خوردگی ترک و نشده انجام شدن سخت

می ایجاد درجه 45 زاویه با ترکها این .هستند ساختمان نشست از ناشی ترکها بعضی 
 .گردند
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 دلیل استفاده از مخلوط گچ و خاک رس

قیمت خاک رس ارزان تر از گچ است. 

مالت خاک و گچ دیر گیر تر بوده و کار با آن آسان تر است. 

مالت گچ و خاک خاصیت االستیسیته بیشتری دارند. 

53 

 دوغ آب گچ

برای پر کردن خلل و فرج باقی مانده در سازه های گچی از مخلوط رقیق گچ و آب استفاده می 
 .شود
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 واکنش متقابل گچ و فلزات

 .تماس کچ با آهن، روی، سرب و غیرره می تواند منجر به تولید سولفات فلزات مذکور گردد

 

جهت جلوگیری از این امر که منجر به تضعیف فلز می گردد از پوشش ضد رنگ استفاده می 
 .شود

55 

 مقاوم نمودن اندود گچ معمولی در برابر آب

یک الیه رنگ روغنی می تواند منجر به محافظت نسبی اندود گچ در برابر بخار آب در حمام و 
 .دستشویی گردد

56 
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 مقاومت فشاری و کششی گچ

معموالً مصرف گچ در ساختمانها برای مقاصد باربری نبوده و فقط برای مقاصد خاص و بدون 
 .فشار باال مورد استفاده قرار می گیرند

 

کیلوگرم بر سانتیمتر  5کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت کششی آن  30مقاومت فشاری گچ 
 .مربع می باشد

 

 .این مقاومت فقط برای نازک کاری مناسب است

57 

 انبار کردن گچ

چون همان . اگر گچ به صورت فله ای وارد کارگاه گردد باید بالفاصله مصرف شود
طور که گفته شد گچ میل ترکیبی شدیدی با آب داشته و حتی رطوبت هوا هم با آن 

 .ترکیب می گردد

 

 اگر گچ به صورت پاکتی و در بسته بندی های استاندارد وارد کارگاه گردد می توان از
 .آن برای مدت یک سال نگهداری کرد
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 شرایط انبار داری گچ پاکتی

 سانتیمتر 10فاصله از زمین حداقل 

 سانتیمتر 20فاصله از دیوار حداقل 

 عدد 10حداکثر تعداد پاکتهای گچ چیده شده بر روی هم 

59 

60 

 انبار داری صحیح گچ

 انبار داری غلط گچ

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم
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 آهک

61 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 نحوه مصرف آهک

به منظور مصرف آهک باید آن را برای هیدراته شدن به خوبی با آب مخلوط 
 :نمود تا واکنش حرارت زای زیر ایجاد گردد

 
 
 

در زمان هیدراته شدن آهک ممکن است حجم آن به سه و نیم برابر قبل هم 
 .برسد و دمای آن نیز به شدت افزایش می یابد

 22 )(OHCaOHCaO

62 

62 

 حرارت
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 سخت شدن آهک

 مالت آهک برای سخت شدن نیازمند هوا می باشد لذا به آن مالت هوایی نیز
 .می گویند

 ًهیدرات کلسیم در مجاورت هوا و آب دی اکسیدکربن را از هوا گرفته و مجددا
 .به کربنات کلسیم تبدیل می شود

طبق معادله زیر سخت شدن آهک نیازمند محیطی نمناک است. 

 

3222 COHOHCO 

OHCaCOOHCaCOH 23232 2)( 
63 

63 

 محمد امیری: مصالح ساختمانی، تهیه و تنظیم

 انواع روشهای هیدراته نمودن آهک

تنگ گذاشتن آهک 

روش خشک 

روش تَر 

شیر آهک 

هیدراته کردن آهک تحت فشار 
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65 

 انواع روشهای هیدراته نمودن آهک

 

 

 

 

 

تنگ گذاشتن آهک 

روش خشک 

روش تَر 

شیر آهک 

هیدراته کردن آهک تحت فشار 
66 
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 شفته آهکی

کیلوگرم آهک شکفته در یک متر مکعب از مخلوط شن، ماسه و  250الی  200مخلوط 
 .خاک را شفته آهکی گویند

 

 .این مخلوط پس از یک ماه از مصرف خود در ساختمان قابل بار گزاری می باشد

67 

 خواص شفته آهک

مالتی بسیار ارزان قیمت است. 
تهیه آهک به راحتی در هرجا امکان پذیر است. 
شفته آهک به راحتی پس از گذشت چند روز قابل بارگزاری است. 
شفته آهک نسبت به بتن دیرگیرتر است. 
 آب در آن کم نفوذ کرده و از خطر یخبندان قبل از سفت شدن بدور

 .است
هیچ نوع گیاهی در آن نمی روید. 
پس از چند سال به شدت سخت می گردد. 
آهک با فلزات واکنش داده منجر به پوسیدگی  آنها می گردد. 
آهک الیه های قیر گونی را می پوساند. 
اگر رطوبت اولیه زیاد باشد مالت شفته هیچ گاه سخت نمی گردد. 
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   HYDRAULIC-LIMEآهک آبی          

اگر آهک به همراه خاک رس یا سیلیس در کروه حرارت داده شود تبدیل به آهک آبی 
 .می گردد که در زیر آب نیز قابل کاربرد و سفت شدن است

 

 .از این آهک برای سازه های زیر آبی استفاده می شود
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 آهک آبی
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 آهک آبی
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