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بسم اهلل الرحمن الرحیم
شفته آهک

شفته اهك
ي شفته اهك از مخلوت كردن شير اهك و خاك بدست مي ايد كه براي مصارف پ

سازي و مقاوم كردن
ا زمينهاي سست و ساخت زير پي هاي سبك ساختمان و راه بكار مي رود وان ر

مي توان در هر محلي با خاك واهك درجا درست كردهرچه اهك بيشتر شود 
براي هر مترمكعب.مقاومت شفته بيشتر مي شود

فته بهترين خاك براي ساختن ش.كيلوگرم مصرف مي شود300تا 100شفته بين 
.اهك خاك شن وماسه اي با دانه بندي پيوسته است

در مجاورت اب اهك خراب ميشوند الومينيوم–روي -فلزات مخصوصا سرب
.فلزي را قبال با قير اندود كرد پس بايد لوله هاي

هاي آتشكده ها و ساختمان. شفته ي آهكي، بيش از سه هزار سال در ايران زمين پيشينه دارد
هك ديگر در زمان ساسانيان كه ويرانه شان به جا مانده اند، با پيِ شفته آهكي و مالت گال

ي فيروزه»مسجد كبود تبريز كه آن را : همه ي مسجدهاي بزرگ ايران مانند. ساخته شده اند
ه ناميدند، مسجدهاي بزرگ اصفهان، ساختمان هاي بزرگ مشهد، شمس العماره و مدرس« اسالم

يين آ. ي سپهساالر تهران و جاهاي ديگر روي شفته ي آهكي و با مالت گِالهك ساخته شده اند
پس از جنگ دوم جهاني در كشورهاي صنعتي نوشته « پايدار كردن خاك با آهك»نامه هاي 

.شده اند
نيوم ي آهكي را با دوغاب آهك بسازند، تا دوغاب آهك زودتر با سيليس و اكسيد آلوميشفته 

هر چه آهك بيش تر در دوغاب آهك حل. خاك رس تركيب شود، بگيرد و سفت و سخت شود
ش تر شده باشد، شفته ي آهكي اي كه با آن ساخته شود زودتر مي گيرد و تاب فشاري آن بي

ك مالت گِل آهك ساخته شده در آزمايشگاه دانشگاه اميركبير، با يك وزن گرد آه. مي شود
نساي راه چالوس و سه وزن گرد خاك رس علي آباد جنوب تهران، هر دو، فروريخته از الك 

. شدساعت گرفته بود، جوري كه زير آب گذاشته شد، وا نرفت و سفت و سخت30پس از 200
هر . درصد وزن خاك و آهك، نياز به آب دارد50تا 30ساختن مالت گالهك و شفته ي آهكي 

چه خاك رس در خاك بيش تر باشد و هر اندازه در ساختن مالك گالهك و شفته ي آهكي 
.زيادتر آهك مصرف شود بيش تر به آب نياز دارد

يك خاكي كه با آن شفته ي آهكي ساخته مي شود، بايد داراي پولك هاي خاك رس با نازكي
س هر چه خاك ر. ميكرن باشد، كه با آهك تركيب سيليكات كلسيم بدهد2هزارم ميكرن تا 

6تا 2اليِ به ريزي. بيش تر باشد، بايد در ساختن شفته ي آهكي بيش تر آهك مصرف شود
ر كننده هستند و با آب آهك 2ميكرن تا 60ميكرن و ماسه ي به نرمي  ميلي متر در خاك، پُ

، پس در ساختن گل آهك و شفته ي آهكي، با خاك داراي خاك رس زياد. تركيب نمي شوند
.بايد آهك بيش تر و با خاك داراي خاك رس كم، آهك كم تر مصرف شود

خاك هاي ريزدانه كه سطح ويژه شان بيش تر است، دوغاب آهك سطح زيادتري از دانه هاي 
و مالت گالهكي ساخته شده با خاك ريزدانه، زودتر مي گيرد و سفت. خاك را اندود مي كند

.سخت مي شود و تابش افزايش مي يابد
ود و گالهك و شفته ي آهكي در هواي گرم نمناك زودتر مي گيرد و سفت و سخت مي شمالت 

.تاب زياد پيدا مي كند
از نتيجه اش بهتر است( مانند بتن سازي)شفته ي آهكي در ماشين مخلوط كن ساختن 

.ساختن آن در جاي مصرف

آماده سازی بستر، شفته ریزی و بتن مگر

تن با براي اين كار از ب. پس از انجام خاكبرداري بايد بستر خاك را براي اجراي پي آماده كنيم
ست كه به بتن مِگر موسوم ا( كيلوگرم سيمان در هر متر مكعب بتن150تا 100) سيمان كم 

سانتي متر بتن با سيمان كم مي 10به اين ترتيب كه روي خاك حداقل . استفاده مي شود
.ها آماده شودريزيند و سپس روي آن را با ماله صاف مي كنند تا براي بتن ريزي پي

راي همچنين در صورتي كه پس از خاكبرداري و رسيدن به خاك مناسب، الزم بود تا ب
ا بيش از حد رسيدن به تراز كف پي ها از مصالح پر كننده استفاده نماييم و يا پيمانكار اشتباه

يا مصالح الزم خاكبرداري نمايد و فضاي خالي بوجود ايد براي پر كردن فضاي خالي بايد از بتن
.مناسب ديگر طبق نظر دستگاه نظارت و با هزينه پيمانكار استفاده نمايد

البته در شهر بم، براي رسيدن به عمق مورد نظر جهت اجراي بتن مگر و آغاز قالب
مي شود اما استفاده از شفته آهك توصيه ن. بندي براي فونداسيون از شفته آهك استفاده ميشود

زم است نكات با توجه به اينكه قيمت تمام شده آن پايين تر و بيشتر در دسترس مي باشد لذا ال
.زير حتما رعايت شود تا در به دست آمدن كيفيت بهتر ما را ياري كند
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:شفته ریزی
روزه 7شفته آهكي كه با دوغاب ساخته و خوب عمل آوري شده باشد، داراي مقاومت 

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع خواهد10روزه حدوداً 28كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و تاب 5معادل 
.بود كه اين مقاومت براي بستر پي ساختمان يا راه كامالً مناسب مي باشد

و باشد ده آهك مصرفي ميبايست حتما براي استفاده در شفته قبال بصورت كامل شكفته ش-1
.پس از سرند شدن براي تهيه شفته مورد استفاده قرار بگيرد

مشاهدهآهك شكفته و سرند شده و آهك نشكفته را :شکل
.مي كنيد

.آهك بايد حتما به صورت دوغاب با خاك درشت دانه مخلوط گردد -2
آن را به بهتر است كه مخلوط شفته آهك در كنار فونداسيون ساخته شود تا براحتي بتوان-3

در شكل هاي بعدي اجراي صحيح و اجراي نادرست را . داخل محل خاك برداري منتقل كرد
.مشاهده ميكنيد

روش صحیح شفته ریزی:شکل

روش نادرست شفته ریزی:شکل 

دقت شود كه بتن مگر حتما پس از عمل آوري كامل شفته آهك و رسيدن آن به گيرش-4
.نگردد اوليه بر روي آن اجرا شود تا آب بتن توسط شفته جذب نشده و موجب پوكي بتن مگر

كيلوگرم بر 5/1توجه شود كه بر روي شفته اجرا شده تا زماني كه شفته به مقاومت -5
5/1شفته آهكي زماني به مقاومت) سانتيمتر مربع نرسيده است بارگذاري صورت نگيرد 

كيلوگرم بر متر مربع رسيده است كه اثر كفش شما پس از راه رفتن بر روي آن باقي
ر الزامي براي حصول اين منظور بازديد مهندس ناظر از شفته ريزي قبل از اجراي بتن مگ.)نماند

.است 

ري نيست:شکل .رد پا هنوز روي آن باقي مي ماند. شفته آهكي كه هنوز قابل بارگذا

بايد توجه نمود كه هر چه ميزان رس در خاك مصرفي براي -6
.رودشفته بيشتر باشد ميزان آهك مصرفي نيز بايد باالتر

بتن مگر
قالبندي فونداسيون در حقيقت يك بتن با مقدار سيمان 150تا 100)كم بتن مگر يا به تعريفي بتن رگالژ كف 

ذاري اجرا است كه جهت آماده سازي بستر خاكبرداري شده براي آرماتوربندي و صفحه گ( كيلوگرم سيمان بر مترمكعب
:ميگردد توجه به نكات ذيل جهت اجراي بتن مگر الزامي است 

.نيايد قبل از اجراي بتن مگر حتما خاك بستر را مرطوب نماييد تا آب بتن جذب خاك نگردد و كيفيت آن پايين-1
كيلوگرم 5/1در صورتي كه بتن مگر را بر روي شفته آهك اجرا ميكنيد حتما توجه داشته باشيد كه شفته به مقاومت-2

از كيلوگرم بر متر مربع رسيده است كه اثر كفش شما پس5/1شفته آهكي زماني به مقاومت . ) بر متر مربع رسيده باشد 
راه رفتن بر روي آن باقي نماند

يد زماني كه توجه داشته باش. شفته آهك ميبايست قبل از اجراي بتن مگر مرطوب شده باشد تا آب بتن را جذب نكند-3
.آهك هنوز جذب آب داشته باشد موجب پوكي بتن مگر ميشود

ه تمييز و بتن مگر جهت پاكسازي كف و اجراي دقيقتر فاصله گذاري آرماتوربندي از كف انجام ميگردد بنابراين ب-4
.يكنواخت بودن سطح آن دقت كنيد تا آرماتوربندي بهتري داشته باشيد

ه مي همانطور ك. يك نمونه بتن مگر ريخته شده را مشاهده مي كنيد:شکل
ي پي جارو بينيد سطح بتن كامال صاف و يكنواخت بوده و اگر قبل از بتن ريز

.ديك بستر بسيار مناسب مي باش.( آوري شوندخاك و آشغال ها جمع)شود 

پايان 

با تشكر از توجه شما


