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 :مصالحی استراتژیک به نام آجر

 
 

 ساختمونا کلیه در رو کاربرد بیشترین تاکنون باستان دوران از .هستش سازیساختمان در اصلی و مهم عناصر از یکی آجر

 اقط ها،دیوارکشی گنبدها، و هاطاق انواع پوشش قطور، هایستون ها،دیوارسازی چینی، کرسی در آجر طورکلیبه. داشته

 ها،کاخ مدارس، ها،حسینیه مساجد، مانند بزرگ بناهای نماسازی و بندیاستخوان و سازیاسکلت ها،پوشکف ها،نماسازی

 .رودمی و کاررفتهبه دیگر بسیاری و شخصی مسکونی منازل ،انبارهاآب ها،حجره دکاکین، بازارها، ،سراهاکاروان ها،پل

 نوین روش. دکر بندیطبقه رنگشان و ساخت روش کاربرد شیمیایی، ترکیب ،اونا مختلف هایویژگی اساس بر میشه رو آجرها

 شکوفایی برای ایوسیله بودن، مدرن باوجود که است داده معماران دست به رو فراوانی امکانات و فنی وسایل امروزی،

 .باشد هاآن شناسیزیبایی

 ماشینی آجرهای فشاری، آجرهای: شودمی تقسیم دودسته به آجر سازیساختمان قسمت رد طورکلیبه

 

 

 

 

 

http://civilshow.ir/


 

2 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :آجر فشاری -1

 اقط ،(چینیتیغه ،حائل دیوارهای باربر، دیوارهای) چینی گری مانند ساختمانی کارهای کلیه برای آجر نوع ینا

 نای با چینیدیوار و است معروف گری آجر به آن سطوح بودن ناصاف علت به. است مناسب دیگر موارد و ضربی

 .نامندمی چینی گری را آجر نوع

 ستد فشار با و شدمی زدهدست با خشت آجر نوع این تولید ابتدای در گویا که، است این همآن گذارینام دلیل

 .امیدندن فشاری آجر را آن ،علتاینبه که گردیدمیبر گل وسیلهبه قالب هایگوشه ،زنخشت کارگران انگشتان و

 بود. شدهاستفادهاز آجر فشاری  همان حتی در بنای معروف طاق کسری در زمان ساسانی هاگفتهبنا به 
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 :آجر سفالی مجوف -2

 در و هستش مترمیلی ۸ حدود آن هایجداره ضخامت که اندهاییسوراخ دارای بوده، سفال جنس از مجوف آجرهای

 .میشن ساخته مستطیل مکعب صورتبه مختلف هایضخامت

 فضاهای یجداکننده و پارتیشن انواع کشیدیوار در هاآن از ،هستن باربر غیر و اندتوخالی صورتبه مجوف سفال آجرهای چون

 ماسه نسج از دیواری فمجو آجرهای. باشندمی ساختمان در مناسبی رطوبتی و صوتی حرارتی، عایق. میشه استفاده غیرباربر

 .میشن تولید همان سیم

 
 

 :آهکیآجر ماسه  -3

 از و باشدمی رسی آجرهای اندازه شون ابعاد و شدهتهیه گوناگون هایرنگ در و صاف سطوحی دارای آهکی ماسه آجرهای

 .است آهک مقداری و ماسه جنس

 یشتربدر موردشونم میشه گفت . دارد آن به نسبت بیشتری فشاری مقاومت و ندارد فرقی معمولی آجر با مصرف در این آجرا

 .گیردمی قرار استفاده مورد هاساختمان داخلی هایپله و کف فرش در

 

http://civilshow.ir/


 

4 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 

 :لعاب دار جرآ -4

 ونگوناگ هایشکل و مختلف هایاندازه در میشه. کاریلعاب سفالی ظروف مانند اون سطح پیداست شاسم از که طورهمان

 .شودمی ساخته زیادی مصارف جهت

 و مساجد در. باشدمی دیوارها قرنیز و باغچه کنار و سازیکف کاری،کاشی نماسازی، در دارلعاب آجرهای استفاده موارد

 .گردی موارد بسیاری و سردرها و گنبد محراب، ساخت اطراف هایکتیبه: ازجمله میشه زیادی یاستفاده هاآن از هاحسینیه
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 :آجر دکوراتیو -5

. دارن همراه به خود ساختار در نانو و پلیمری مواد سری یک که میشه گفته معمولی آجرهای از خاصی نوع به دکوراتیو، آجر

 نانو و پلیمری مواد این آجرا اینه که هایویژگیباشه. از  شدهاستفاده آن برای رنگی غیر و رنگی هایپوششه ممکن حتی

 حتی و دارن یپایین نفوذپذیری همچنین ،استفاده میشه آجر سطح روی قارچ تشکیل و زدن شوره از جلوگیری برای موادها

 .استفاده میکنن منزل بیرونی و داخلی هایدکوراسیون در رو دکوراتیو آجر. باالست خیلی اونا مکانیکی مقاومت
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 :آجر نسوز -6

و  البته االن در نماکاری .میشه استفاده صنعتی هایکوره درونی پوشش در باال، حرارتی مقاومت دلیل به نسوز آجرهای از

 نوع هب توجه با دارن و مختلفی انواع نسوز آجرهای کارهای تزئینی داخل و خارج ساختمان نیز از این نوع آجرها بهره می برن.

 پوشش برای نسوز خاک و نکرب از ۱۹۶۰ دهه تا. کننمی تحمل را مختلفی هایگستره ها،آن ترکیبات در شدهاستفاده ماده

 .شودمی استفاده کوره داخلی پوشش در هاآن از نسوز آجرهای انواع ساخت با امروزه اما شد،می استفاده هاکوره

 

 :آجر بتنی -7

 .میشن دتولی ماشینی یا دستی زنی آجر ماشین وسیلهبه و سیمان ماسه از گوناگون، هایاندازه و هاشکل به بتنی آجرهای

 رارق استفاده مورد( هاپارک و خیابان روپیاده حیاط،) سازیمحوطه فرش آجر در رنگ و شکل در تنوع علت به بتنی آجرهای

 .گیرندمی

http://civilshow.ir/


 

7 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 

 

 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلفاسالم اسالمی مهندس 
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