
 
 ؟بلوک شیشه ای چیست و کاربردهای آن

 برای اًهستند ولی صرف شیشه شود که از جنسبه قطعاتی گفته می بلوک شیشه ای

هایی که در سازه استفاده بلوک بعنوان آنها از تواننمی و شوندمی استفاده ینتزئ

 .استفاده کرد ،شودمی

ها مرسوم شد و ختمانسا نورطبیعی مینتأ برای بعد به 1900 دهه از بلوک شیشه ای

 ان قرار گرفت.معمار مورد استفاده

 :بلوک شیشه ای انواع

شود که ه میئهای مختلف و ابعاد متفاوت اراها و رنگهای شیشه ای در انواع طرحبلوک

 .در ادامه انواع آن را نام خواهیم برد

 ای شفافبلوک شیشه -1

 ای ماتبلوک شیشه -2

 ای طرح داربلوک شیشه -3

 ای رنگیبلوک شیشه -4

 ای توپربلوک شیشه -5

 (نایمای ضدحریق )بلوک های شیشه -6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 ؟صوت استو  رطوبت، عایق حرارت بلوک شیشه ای آیا

 که فضای بین آنها خأل ،ایشده شیشه وکیوم از دو جداره های شیشه ایبلوک !بله

 .شوداست ساخته می

 .باشدنیز می های شیشه ای عایق مناسبیبه همین علت بلوک

 ؟چیست بلوک شیشه ای مزایای اصلی

ها رستوران، مساجد، ویالیی، مسکونی، های اداریدر ساختمان از این آجرها معموالً

 .گرددمی استفاده …و

 :است زیر شرح به دارند هابلوک این که اصلی مزایای

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 .برای جداکردن فضای های داخلی خانه با حفظ نورطبیعی عالی است -1

که از آجرهای سنتی درست شده دن ضخامت آنها در مقایسه با دیوارهایی کم بو -2

 است.

زیرا در دیوارهایی که از آجر سنتی درست شده عالوه بر ضخامت خود دیوار باید مالتی 

گچ و رنگ نیز نباید گذشت زیرا ، گچ کشته، آید از قبیل سیمانروی دیوار می که

 .گرددهمین مالت باعث ضخامت بیشتر دیوارها می

 .رطوبت است، حرارت، عایق صوت -3

ها و آجرهای سنتی حدود یک چهارم وزن العاده باال: در مقایسه با بلوکسبکی فوق -4

 .آنها را دارد

 های مختلف با توجه به نیاز کاربرامکان استفاده از رنگ و طرح -5

 های سنتیرعت نصب بسیار باال نسبت به بلوکس -6

توان با یک پارچه خیس می ایوارها به شدت راحت است زیرتمیزی و نظافت این د -7

سال  4اند حداقل هر آنها را تمیز کرد ولی دیوارهایی که با بلوک سنتی ساخته شده

 .یکبار باید رنگ آمیزی شود

زیرا نور را  ،است شفافیت ای انتقال نور )یکی از مهمترین خصوصیات بلوک شیشه -8

 (دهداز خود عبور می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 
 :های شیشه ایبلوک مشخصات مقاومتی

برابر محکمتر از  4های سیمانی و تر از بلوکبرابر محکم 7ی معموأل آجرهای شیشه ا

 .ساختمانی هستندآجرهای 

آنها از  کند ولی چون جنسبا آجرهای فشاری برابری می ها معموالًمقاومت این بلوک

 .دهندمقاومت کمی از خود نشان می ،های شدیدشیشه است در مقابل ضربه

 :بلوک شیشه ای نصب

 وجود اصولی و قواعد آنها صحیح نصب از اطمینان و ایهای شیشهنصب بلوک برای

 ید از آنها پیروی کنید.با که دارد

همچنین شایان ذکر است که نصب بلوکی که برای سقف است با نصب بلوکی که برای 

 دیوار است متفاوت است در این مطلب به کلیت این موارد اشاره خواهیم داشت.

 باربر دیوار ساخت برای ایهای شیشهبلوک توجه داشته باشید که به هیچ عنوان از

 ه نکنید.استفاد ساختمان در

 از آنها هایلبه تا گیرند قرار قاب یک داخل در باید همیشه ای های شیشهبلوک

 .باشد امان در هاآسیب

 ها استفاده کنید.قرار دادن بلوککنار هم  همیشه از اسپیسر برای

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

ها همتراز با یکدیگر شود تا بلوکیجدا کننده است که نه تنها باعث مسپیسر متریالی ا

های بلوک شود مالت به خوبی فشرده شود و بهباشند بلکه باعث می

 .بچسبد ایشیشه

 ر همان اجسام بعالوه شکل است.اسپیس کنیدمی مشاهده تصویر در که همانطور

 .است سفید سیمان و سنگ پودر حاوی ایمالت بلوک شیشه

 پودر از مالت، شدن خشک و ایبلوک شیشه ساعت از نصب 24 بعد از گذشت

 .کنید استفاده هابلوک بین بندکشی برای بندکشی

                      

                                                                                  

                                                                                
 

 بیشتر در کجا ها کاربرد دارد؟ ایبلوک های شیشه

 ای در بخشی از نمای ساختمانهای شیشهامکان استفاده از بلوک -1

 های آشپزخانهای در طراحی اپنهای شیشهامکان استفاده از بلوک -2

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 بندی فضاهای داخلی ساختمانپارتیشن -3

 جداکننده مابین سرویس بهداشتی و حمام -4

 تکنجداکننده مابین حمام و رخ -5

 استخر یدر دیواره ایبلوک شیشه استفاده از -6

 سازیها و محوطهدر سقف ایبلوک شیشه استفاده از -7

 

                                                                      

                      

 

                                      
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d9%84%d9%88%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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