
 

 "سازیمالک انتخاب آجر مناسب برای ساختمان"

 :تعریف آجر

 .آیدماده ساختمانی سختی است که از پختن خشت خام بدست می آجر

 .آیدخشت گلی است که به آن شکل هندسی داده شده و از مخلوط کردن خاک با آب بدست می

دهند ا مالش میریزند و بعد از مخلوط نمودن آن رجهت تهیه گل، آب را در داخل خاک می

 .های خاک با آب مخلوط شودبطوری که دانه

تی در گلی که برای تولید نبایس …های گیاهان و مواد خارجی و زائد نظیر سنگ ریزه، ریشه

 .رود وجود داشته باشدخشت بکار می

 .های خاص را بایستی دارا باشدهمچنین از نظر فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ویژگی

های رسی، شیلی و شیستی، ماسه آهکی، بتنی و ی ساختمانی است که در گونهفراورده جرآ

 .شودهای گوناگون تولید میشکل

 :رود نظیربکار می عمدتا در چنین مواردی جرآ

 دیوارچینی 

 نماسازی 

 کرسی چینی 

 سازیکف 

 پوشیکف 
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 :پیدایش آجر

 .رد استفاده قرار گرفته استترین مصالح ساختمانی است که در ایران مویکی از قدیمی جرآ

 .هزاران سال که بشر با نحوه پخت و ساخت آن آشنا گردیده است

های سازیای در ساختماندهد که ایرانیان از آجر به شکل گستردهبناهای تاریخی ایران نشان می

 .اندخود استفاده نموده

 60که بیش از  مشخص است 1365طبق آمار مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 .استساخته شده آهن و جرآ درصد واحدهای مسکونی معمولی در نقاط شهری ایران از

درصد واحدهای مسکونی معمولی کل  40آمار بدست آمده حاکی از این است که بیش از 

 .است جریآ کشور

عالوه بر کشور ایران، در کشورهای پیشرفته غربی هم از آن بطور وسیعی در صنعت ساختمان 

 .شوداستفاده می
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 .شودجر ضرب میمیلیون قالب آ 6000در انگلستان هرساله متجاوز از 

 .النهرین مشاهده کردتوان در شهرهای بینجر را میآ

 .ی و اسالمی نقش اساسی داشته استهای تاریخایرانی نیز به خصوص در دوره معماری در

ی اخیر و قبل از به کارگیری مصالح ساختمانی جدید، جزء مصالح ساختمانی تا همین چند دهه

 .اصلی و اساسی ساخت و ساز بود

توان به کاخ فیروزآباد، کاخ سروستان، شاخص و مورد توجه معماری ایران می جریبناهای آ از

 .ها، مساجد و بناهای دوران اسالمی اشاره کردبرج برج گنبد قابووس و بسیاری از

 .شدکاربردی در بناها استفاده می-به عنوان مصالح ساختمانی تزیینی جرآ

 .توانیم در دوران سلجوقی و ایلخانی مشاهده کنیمرا می جرکاریآ اوج هنر

 .از شاهکارهای معماری آجری ایلخانی، گنبد سلطانیه است

 .را بتوان به اولین کشفیات بشر نسبت داد جرآ به خشت شاید تبدیل

های اطراف آتش پس از حرارت های اولیه پس از روشن کردن آتش متوجه شدند که خشتانسان

 .انددیدن به شدت سخت و مقاوم شده

جری پس های خشتی آکردند تا اساس سازه رس با دیدن این خاصیت اقدام به حرارت دادن خاک

 .پدید آمد از یک جا نشینی بشر

در ایجاد عایق و حفظ انرژی خصوصا در فصل تابستان برای خنک نگه داشتن  جرآ خاصیت ویژه

 .ها و کاروانسراها بیشتر مورد استفاده باشدمحیط باعث شد که برای ساخت آب انبارها و حمام
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 :تاریخچه استفاده از آجر در ایران

 .کردنداستفاده می جرآ های قدیم ازایرانیان از زمان

 .پختن آجر همزمان با پیدایش آجر ابداع شد

 .ها پی به این خاصیت بردندهای اجاقبدین صورت نیز نخستین بار از پخته شدن گل دیواره

 .پیشرفت زیادی کرد جرآ در دوران ساسانیان مصرف

 .تشده اسسانتیمتر ساخته می 40× 40× 77در آن زمان بناهای ساسانیان با آجرها به ابعاد 

 .داالن مسجد جمعه اصفهان با آجرهای دوران ساسانیان فرش شده است

ها در جرهای آنهای ساسانیان است که بعد از خراب کردن از آمربوط به آتشکده جرهاآ این

 .اندساختن و فرش نمودن مسجد استفاده کرده

 :مانند های خیلی قدیم به جا ماندهکه از زمان جریآ های بزرگ و زیبایساختمان

 طاق کسری 

 برج گنبد کاووس 

 های مختلف و کاروانسراهای متعددپل 

معماران ایرانی  جرکاریآ گیرد، نمونه هنرکه در اغلب نقاط ایران هنوز هم مورد استفاده قرار می

 .است

 20×  10× 5جر با ابعاد های خود آهای تزاری در ساختن قزاقخانهقبل از جنگ اول روس

 .جر قزاقی در ایران معروف است و با روش دستی تهیه شده استبردند که بنام آسانتیمتر بکار 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%ac%d8%b1/


 

در ایران توسط حاج امین الضرب مهدوی در اواخر سلطنت ناصرالدین  جرپزیآ نخستین کارخانه

 .شاه در اطراف شهر ری ساخته شده که بعد از فوت نامبرده به حالت تعطیل درآمد

 

 :های آجر مناسبویژگی

 .جرهای دیگر صدای زنگ دهدمناسب این است که در برخورد با آ جرآ ترین ویژگیز مهمیکی ا

 .در هنگام سوختن نباید حالت خمیری و آب شدن پیدا کند جر مرغوبآ

کشید اگر  جرآ توان با شیئی تیز همچون ناخن بر روی سطحجر میبرای مشخص شدن سختی آ

 .کافی است سنگ سطح آن خش نیفتد مقاومت

 :روش تولید آجر

 :سه روش اصلی آجرپزی وجود دارد

 روش سیم برش خمیری .1
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 روش خمیری سفت .2

 روش نیمه خشک یا پرس خشک .3

 .پذیر استامکان جرآ ( و مواد افزونی )داخلی( تولید%95با ترکیب خاک مناسب )به میزان 

 .گیردابتدا خاک محل استقرار کارخانه مورد برداشت و آزمایش قرار می

های مورد نظر در حیطه استانداردها مواد اولیه به انبار خاک خشک توسط ز دستیابی به جواببعد ا

 .شودتسمه نقاله وارد آسیاب می

بعد از پودر شدن به غربال رفته و در آنجا ضایعات جدا گردیده و پودرهای مناسب به انبار خاک 

 .گرددپودر شده، منتقل می

 .کن شده تا گل مناسب پدید آیدبا آب داخل مخلوطبعد از این مرحله خاک پودر شده 

شود و گل بصورت این گل توسط نقاله به داخل اکسترودر، خالء وارد شده و مجدداً مخلوط می

 .تکه تکه شده درآمده و به داخل محفظه خالء رفته تا هوای اضافی داخل آن خارج شود

و گل بصورت شمش از دستگاه  بعد از این مرحله گل موجود توسط اکسترودر متراکم شده

 .شوداکسترودر خارج می

بعد از طی این مرحله و تولید شمش گل این شمش به طرف دستگاه برش خشک )توسط تسمه 

 .شودنقاله( حمل شده و به ابعاد مورد نظر برش داده می

 .پذیردها صورت میبعد از این مرحله خشک کردن خشت

نظیر خشک کن اتاقکی، خشک کن تونلی و یا فضای باز، های موجود استفاده از یکی از روش

 .گردندها خشک میخشت
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 .ها صورت پذیردشوند تا پخت آنها وارد کوره میبعد از خشک شدن خشت

 :باید دارای موارد زیر باشد جرآ الزم برای پخت این نوع از مصالح یعنی خاک رس

  درصد( 60اکسید سیلیسیم )تا 

  درصد( 21اکسید آلومینیوم )تا 

  درصد( 12اکسید آهن )تا 

  درصد( 17اکسید کلسیم )تا 

  درصد( 4اکسید منیزیم )تا 

هایی مانند مواد آلی در داخل خاک وجود داشته باشد که منجر به کاهش نباید ناخالصی

 .شودمی جرآ مقاومت

گیری بدرصد وزن خاک به آن آب خالص اضافه کرده، ورز داده و قال 20، خاک آوریپس از عمل

 .برندکنند و سپس به کوره میمی

 :مراحل ساخت آجر

 :مراحل ساخت آجر

 کندن و استخراج مواد خام .1

 سازی مواد اولیهآماده .2

 گیریقالب .3

 خشک کردن .4

 جرآ پخت .5
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 :جر آورده شده استدر زیر مواد مورد نیاز برای تولید آ

 آبرفتی رس خاک 

های رسی با جرشود و بیشتر آیافت می همانطوری که از نامش پیداست در نزدیکی سطح زمین

 .شوندکمک آن تولید می

 .بسیار اهمیت دارد جرآ در گل رس میزان خاک

کند ولی موجب ترک خوردن خشت در هنگام خشک شدن را توپر می جرآ خاک رس زیاد گل

 .شودمی

 ماسه 

قت شود درحقیهای سیلیسی حاصل میکه از تاثیر عمل فرسایش هوازدگی بر سنگ

 .باشدمی جرآ بندیاستخوان

 .شودترد و پوک می آجر در صورت افزایش مقدار آن

های ریز در در هنگام پختن منبسط و موجب ایجاد ترک جرگل آ های درشت ماسه درضمنا دانه

 .شوندآجر می

 آهک 

 .رس و گل، آهک وجود دارددر خاک 

شود می جرآ درصورتی که به صورت دانه ریز، یکنواخت و همگن باشد و موجب روشن شدن رنگ

 .و افزایش مقدار آن نقش گدازآور دارد

 .کندپس از پختن آهک زنده تولید می جرآ های درشت آهک در گلوجود دانه
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کشد و تولید هیدرواکسید آهک یا خود میآهک زنده درهنگام استفاده از آجر، آب مالت را به 

 .کندآهک شکفته می

آورد و موجب برابر حجم اولیه را به دست می 3/5تا  1/25بسته به خلوص سنگ آهک 

 .گویندشود به این پدیده آلوئک آجر میمی جرآ ترکیدن

 ترکیبات سولفاتی 

و مالت  جرآ نمایند و بهیبه مقدار کم بی ضرر است و در صورت افزایش، تولید یون اسیدی م

 .رسانندآسیب می

 ترکیبات آهن دار 

 .کنندنقش گداز آور دارند و رنگ محصول را به قرمز نزدیک می

 نباتات و ریشه گیاهان 

سوزاند وآجر ریشه گیاهان وجود داشته باشند که در حرارت کوره می جرگل آ ممکن است در

 .شودپوک می

 .کنند تا نرم و یکنواخت شودالک و خوب آسیاب می پس از تهیه ماده اولیه آن را

 :پزیهای آجرانواع کوره

 جرپزی با آجر ثابت و آتش ثابتهای آکوره 

 .دهندرا تشکیل می جریبرج آ شوند و یکای چیده میدر این کوره آجرها به صورت دایره

 .شودمی جرهاآ آتش داخل کوره سبب پخته شدن

 ر ثابت و آتش روندهجرپزی با آجهای آکوره 
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 .شوندجرها در طول کوره ریخته میدر این روش آ

جرها کند، که حرکت کردن آتش داخل کوره سبب پخته شدن آآتش داخل آن حرکت می

 .شودمی

 های با آتش ثابت و آجر روندهکوره 

 .باشندای میها بیشتر حالت مکانیزهاین کوره

م که در وسط آن آتش با حجم زیادی به وسیله گاز ایجاد ها یک تونل آتش داریدر این نوع کوره

 .شودمی

 .باشدنحوه کار این نوع کوره ورودی و خروجی می

 .شوندشده خارج می آجر پخته شوند و از طرف دیگروارد می جر نپختهآ از یک طرف
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 :انواع آجرچینی

جرچینی اصالحاً به طول در آجرچینی برویم الزم است بدانیم که پیش از اینکه به سراغ انواع آ

 .گویندآجر، راسته و به عرض آجر، کله می

 :باشدجرچینی به شرح زیر میبا توجه به این نکته انواع آ

 آجرچینی راسته نما 

ی آجر در امتداد هم قرار گرفته و نمای دیواره را جر چینی کلهدر این نوع از آ

 .دهندتشکیل می جرهاآ یراسته

گیرد و نما قطر کمی دارد و تنها به هیچ عنوان به عنوان باربر مورد استفاده قرار نمیدیوار راسته 

 .شودجر چینی راسته نما استفاده میتنها جهت جداسازی فضاها از آ

 آجرچینی کله نما 

ی آجرها در امتداد یکدیگر بوده و نمای پیداست راسته جرچینیآ همانطور که از نام این نوع از

 .دهندجر تشکیل میهای آکله دیواره را

 .گیردجرچینی نیز در دیوار باربر مورد استفاده قرار نمیاین نوع از آ

 آجرچینی کله راسته 

جرچینی راسته اجرا جرچینی کله و یک آجر به صورت آبه صورت آ جرآ جرچینی یکدر این نوع آ

 .شودمی

 .گرددتفاده میاین نوع از دیوارچینی برای دیوارهای نیمه باربر اس

 آجرچینی تزئینی 
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 .های مختلف استجرچینی دارای سبکاین نوع از آ

 .در آن بیشتر نمای دیواره ایجاد شده مد نظر است

 .ها کاهش بسیاری یافته استجرچینیامروزه استفاده از این نوع آ

 .اشاره کرد آجر چینی هلندی جرچینی مشبک جناغی وتوان به آها میی آناز نمونه

 چیست؟ پاره آجر 

گفته  جرپاره آ هاشود که در کل به آناستفاده می جرآ در دیوارچینی گاهی از قطعات کوچکتر

 .شودمی

 :هر بخش آن اصطالحی دارد

 جر کاملآجر سه قد: سه چهارم آ .1

 جر کاملآجر نیمه: یک دوم آ .2

 جر کاملچارک: یک چهارم آ .3

 جر کاملکلوک: کوچکتر از یک چهارم آ .4

سانتیمتر  20×10×2/5جر جر کامل از ضخامت به طوری که ابعاد آه: نصف آالپ .5

 .است
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 :انواع آجر

رنگ، جنس، مقاومت، کیفیت، شکل، نوع مصرف و ابعاد  توان از لحاظجرها را میبندی آطبقه

 .بندی کرددسته

 :شوندبندی میدسته تقسیم 2جرها به بطور کلی آ

 جرهای فشاریآ 

 .شودآن است که با فشار دست کارگران در قالب ریخته و فشار داده می جرآ این گذاریدلیل نام

 .سانتیمتر است 22*11*5.5یا  20*10*5جرها ابعاد این آ

 جرهای ماشینیآ 

 2تا  1.5حفره به قطر  10الی  8شود که بر روی سطح آن جرها گفته میبه آن دسته از آ

 .سانتیمتر است
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را طی  جرآ موسسه استاندارد تمامی سوراخ ها باید کامال ضخامت 7ماره در راستای استاندارد ش

 .نمایند

 :انواع آجرهای فشاری

 آجر سبز 

جرهای مرغوب باشند و جزء آحرارت بیشتری دیده و بسیار محکم و با دوام می کوره در

 .شوندبندی میدسته

 جر جوشآ 

 .شونداستفاده می سازیزیر و سازیپی باشند که درآجرهای ذوب شده می

 آجرخام 

 .بسیار نامرغوب بوده و نباید از آن استفاده شود جرآ جنس این

 .باشد، که بایستی دوباره پخته شوندجر نهایی میو آ خشت خام جر بین رنگرنگ این نوع آ

 :انواع آجر از نظر خشک کردن

 درجه یک: 

آن به صورت کامل گرفته شود و پس از تولید در خشک کن قرار گرفته تا رطوبت  جرآ این نوع

 .شودپس از خشک شدن در کوره قرار گرفته و پخته می

 درجه دو: 

شود به این صورت پس از تولید به وسیله حرارت آفتاب به صورت طبیعی خشک می جرآ این نوع

 .شودروی سطح زمین چیده می جرهاآ که
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 .شودقرار گرفته و پخته می کوره پس از خشک شدن در

 :ع آجر از نظر رنگانوا

 آجر نما گلبهی 

 .گرددتولید می شیل از ترکیب خاک رس و خاک جرآ این نوع

 .دارد سیمان باشد که در اثر آسیاب پودر شده و رنگ تقریبا شبیهشیل در واقع همان سنگ می

بین شود و رنگی جر با استحکام باالتر تولید میبا ترکیب این دو نوع خاک و در اثر حرارت دیدن آ

 .کندرنگ گلبهی و زرد پیدا می

تمایل به رنگ گلبهی دارد و هر چه  جرآ هر چه درصد میزان خاک شیل در آن بیشتر باشد رنگ

 .شودبه زرد متمایل می جردرصد خاک رس بیشتر باشد رنگ آ

 

 آجر نما زرد 
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تری تر یا تیرهتواند رنگ روشنمی جرآ بسته به متریال مورد استفاده جهت تولید آجر نما زرد

 .داشته باشد

 .تری داردرنگ تیره جرآ برای مثال هر چه ماسه مورد استفاده بیشتر باشد

 .تر و زردتری داردرنگ روشن جرآ هر چه میزان رس موجود در خاک بیشتر باشد

متر  7یا  6حتی به میزان عمق خاکبرداری هم بستگی دارد و هر چه عمق بیشتر باشد و بیشتر از 

 .تری داردرنگ تیره جرآ شدبا

 .تری داردرنگ روشن جرآ متری باشد 5یا  4اگر در عمق 

 آجر نما قرمز 

جر آ از خاک شیل و یا خاک ساوه به همراه رنگ اخری استفاده نمایند جرآ اگر در حین تولید

 .شودتولید می قرمز رنگ

 .ردها بستگی به خاک معدن آنها داالبته نوع خاک مصرفی کارخانه

 .بعضی معادن خاک رنگ قرمزتر و یا رنگ متمایل به سیاه دارد

 .حاصل از آن رنگ متمایل به پرتقالی تیره دارد جرآ هایی هستند کهبعضی از معادن دارای خاک

بیشتر آسیاب شود و ذرات موجود در خاک ریزتر و  جرهای قرمزآ هر چه خاک مورد استفاده در

 .شودتر و زیباتری تولید میبا کیفیتبسیار  جرآ تر باشدیک دست

 .کندآب کمتری نیز جذب می جرآ حتی این نوع
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 ایآجر نما قهوه 

 آجر سفید 

جر سفید به دلیل مستحکم بودن، به استحکام هر چه بیشتر ساختمان شما کمک آ

 .خواهد کرد

 .جر سفید را با کمترین هزینه تهیه کنیدتوانید آهمچنین می

هایی از عالوه بر استفاده در بنای ساختمان در داخل خانه نیز به زیبایی بخش دهای سفیجرآ

 .کندیک ساختمان کمک می
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 .روها نیز استفاده شده استهمچنین جهت زیبایی در کف پیاده

اند و سپس بعد از خشک هایی ریختهجرهای سفید از خشت بوده که آن را درون قالبجنس آ

 .به دست آمده است آهک شدن بسیار و پوشیده شدن آن از شدن، سفیدی آن از ساییده

 .شوندجرها از خاک سفید نسوز تهیه میاین آ

 .شوندجرهای سفید نیز تقریبا همانند قیمت آجرهای معمولی بسیار ارزان عرضه میآ

ی جر سفید به دلیل کار کردن بیشتر بر روی آن و اعمال فیزیکی و انسانی فراوان قیمتاما قیمت آ

 .جر معمولی هستبه مراتب باالتر از آ

توان استفاده کرد بسیار یا سایر لوازمی که به جای آن می سنگ آنتیک هزینه آن در مقایسه با

 .تر استارزان
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 :نظر شکل، کیفیت و نوع مصرف انواع آجر از

 :انواع آجرها از نظر نوع مصرف

 آجر معمولی 

آجرهایی هستند که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب هستند و به روش دستی یا ماشینی 

 .شوندتولید می

 آجرنما 

های دیگر خود، شود تا هنگام مصرف بدون نیاز به اندودکاری یا روکشریق خاصی ساخته میبه ط

 .دارای ظاهر مناسبی باشد

 .تواند به روش دستی )قزاقی( یا ماشینی تولید شودهم می جرآ این نوع

 آجر مهندسی مرغوب 

های با قدرت زهای است و عمدتاً در سادارای جسمی متراکم، پرقدرت و نیمه شیشه جرآ این

 .شودتحمل بار زیاد بکار برده می

 .شودمنحصراً به روش ماشینی تولید می جرآ این

 :انواع آجرها از نظر کیفیت

 )آجر با کیفیت مناسب برای مصارف داخلی )توکار 

 .رودبرای مصارف معمولی در داخل ساختمان بکار می جرآ این

 آجر با کیفیت معمولی 
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ی دوامی کمتر از آجرهای با کیفیت ویژه ولیکن معمواًل در نماهای خارجی این نوع آجرها دارا

 .ساختمان دوام کافی را خواهد داشت

 آجر با کیفیت ویژه 

در شرایط سخت و ویژه کاربرد دارد نظیر مناطقی که از آب اشباع شده یا یخ زدگی  جرآ این نوع

 :ممکن است رخ دهد نظیر

 دیوارهای حائل .1

 بهای فاضالکانال .2

 روها و غیرهفرش پیاده .3

 :انواع آجرها از نظر شکل

 آجر توپر 

درصد حجم آجر )یا در حالت آجرهای پرسی، حجم فرورفتگی از  25ها از که در آن حجم سوراخ

 .کنددرصد آجر( تجاوز نمی 20

 .کنندعبور می جرآ ها کامالً یا تقریباً از میانسوراخ جرآ در این نوع

 آجر سوراخ دار 

 .بیشتر باشد جرآ حجم %25گذرد از می جرآ هایی که از میانحجم سوراخ در آن

 آجر توخالی 

 .حجم آن بیشتر است %25کنند از عبور می جرآ هایی که از میاندر آن حجم سوراخ
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 .ها وجود نداردگونه محدودیتی در ابعاد سوراخهیچ

 آجر متخلخل 

 .باشد جرآ حجم %20نتها( بیش از های بسته شده در یک ادر آن حجم منافذ )سوراخ

شوند و های پرسی تولید مینکته مورد توجه این است که آجرهای متخلخل معمواًل با روش

 .شونددار و توخالی با استفاده از روش دکسترودر )برون رونده( ساخته میآجرهای سوراخ

 آجر با شکل مخصوص 

 .ستنددارای شکل هندسی به غیر از مکعب مستطیل معمولی ه

 

 :انواع آجر ساختمانی

 آجر توکار 

 .شودبرای کارهای عمومی ساختمان مناسب است و به دو نوع باربر و غیرباربر تقسیم می

 .شوددار تقسیم میی توپر و سوراخهر کدام نیز به دو دسته
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و به سانتیمتر وجود دارد  2تا  1/5سوراخ به قطر  10یا  8دار که روی سطح بزرگتر آن آجر سوراخ

 .شودماشینی شناخته می 10یا  8دار آجر سوراخ

 آجر نما 

آید و به دو نوع متعارف و پالکی تقسیم که از مصالح ساختمانی زینتی نما به شمار می آجر نما

و  1دار و برحسب مقاومت فشاری به دو درجه ی توپر و سوراخز به دو دستهشود که هر کدام نیمی

 .شودقابل تقسیم می 2

 آجر سبک 

 .شودها ساخته میاز رس، لوم یا مواد رسی، با افزودنی جرآ این نوع خاص

 .کیلوگرم بر مترمکعب باشد 1000چگالی این سفال نباید بیش از 

 .کندرم ساختمان، مقاومت آن را در برابر زلزله زیاد میکم بوده و با کاهش ج جرآ وزن این

 .شودهای حمل میجایی و هزینههمچنین موجب صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش وزن جابه

 .امروزه استفاده از مصالح ساختمانی سبک بسیار رواج پیدا کرده است

 آجر با مقاومت باال 

مناسب است و به دو دسته ی توپر و خالی و  بسیار متراکم بوده و برای ساخت اعضای باربر

 .شودتقسیم می 2و  1درجه 

 آجر ماسه آهکی 
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گدازی یا ضایعات صنعتی ی آهنی کورهآهک، خاکستر بادی، سرباره از مخلوط ماسه سیلیسی،

 .شودساخته می

 .شودبندی مینیز به صورت توپر و سوراخ دار بوده و برحسب مقاومت فشاری دسته جرآ این نوع

 آجر رسی سبک 

 :شودبه سه نوع تقسیم می

 های قائمآجر رسی سبک باربر و غیر باربر با سوراخ .1

 های افقیآجر رسی سبک غیر باربر با سوراخ .2

 های افقیپنل آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ .3

 آجر جوش 

 .شودل میتر است ذوب شده و به رنگ سبز متمایهای آجرپزی، آجری که به آتش نزدیکدر کوره

است و در مقابل آب، عوامل جوی و اسیدهای آلی  آجر معمولی تر ازشکننده جرآ این نوع

 .تر استمقاوم معمولی جرآ از

 .های آب قابل استفاده استدر فرش کف کانال جرآ این نوع

 بلوک سفالی 

 .های بزرگ استآجرهایی با حجم زیاد، وزن کم و سوراخ

ها و گونه محدودیتی برای تعداد سوراخاند و هیچنامگذاری شده لیآجرهای توخا این آجرها،

 .ها به سطح کل وجود ندارداندازه آن و درصد سطح سوراخ

 .شودای تقسیم میهای تیغههای سقفی و بلوکهای سفالی به دو نوع بلوکبلوک
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 آجر مهندسی 

 .ناسب استآجری با جسم متراکم و پر مقاومت که برای ساخت اعضای باربر م

دار و هرکدام، برحسب درصد جذب آب، به دو درجه ی ی توپر و سوراخبه دو دسته جرآ این نوع

 .شودتقسیم می 2و1

 آجر بتنی 

 .شودهای معدنی مناسب و آب تهیه می، سنگدانهسیمان پرتلند سیمانی توپر که از بلوک نوعی

 .شودمناسب استفاده می هایی آن، از افزودنیگیری از کاربرد ویژهبرای بهره

این نوع آجرها، بر حسب مقاومت فشاری و جذب آب، در دیوارهای خارجی و مصارف عمومی 

 .کاربرد دارند
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پوش نیز استفاده می از این نوع آجرها در داخل و خارج ساختمان و همچنین به عنوان کف

 .شود

 آجر قزاقی 

ها را قبل از جنگ جهانی اول تمامی قزاق خانه هاآن است که روس جرآ گذاری این نوع ازدلیل نام

اند و رنگ این نوع از آجرها معموال سفید است و در پوشش داده جرآ با استفاده از این

 .گیردمورد استفاده قرار می نماسازی یعرصه

 .گرددتاریخچه این آجرها به دوره ساسانیان بر می

های دختر، گنبد کاووس، ظیمی چون: طاق کسری، پلهای عبا توجه به شواهد عینی از آنها در بنا

 .مسجد جامع اصفهان و یزد استفاده شده است

 

 آجر قدیمی 
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 :شودآجرهای قدیمی خود به چند دسته تقسیم می

 آجری است که به دلیل مقاومت باال در برابر رطوبت در آب انبارها مورد  :آجر شکری

 .گیرداستفاده قرار می

 آجر  ی چهارهابه اندازهها در کف سرباز خانهاین آجر :آجر نظامی

 .شده استدر زمان گذشته استفاده می 5*50*50 معمولی

 بزرگتر بوده و برای پوشاندن و فرش کردن  آجر نظامی آجری است که از :آجر تخت

 .گیردکف مورد استفاده قرار می

 آجر لعابی 

الی آن در برابر عوامل فرسایشی و نسبت به سایر آجرها مقاومت با آجر لعابی یکی از مزایای

 .شودانجام می جرآ ی لعابی است که طی دو یا سه الیه بر رویهوازدگی است که دلیل آن الیه

 .است جرآ کاری در انتهای مرحله خشک شدنزمان بین لعاب

 آجر نسوز 

، فشار، گیرد و بسته به محل مورد استفادهآجری است که از خاک نسوز مورد استفاده قرار می

 .سایش و دیگر موارد متغیر است

های مرطوب مانند حمام و توان در محیطعالوه بر استفاده در نمای خارجی می آجر نسوز نما از

ها مانند آشپزخانه مورد استفاده قرار دارد و تنها مختص و ملزم به استفاده در نمای سایر محیط

 .خارجی نیست

ها استفاده ها و شومینهساختمانی و بخاریهای این نوع آجر در ذوب آهن کاری

 .شوندمی
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 آجر لفتون 

 .سوراخ هستند 10عموما آجرهای لفتون در سطح خود دارای 

به طور عمودی نیز  مالت شود که در هنگام دیوارچینیها در آجرهای لفتون سبب میوجود سوراخ

 .شودنفوذ کرده که این امر باعث استحکام بیشتر دیوار می جرآ در

های موجود در توان به وسیله سوراخهمچنین در ساخت دیوارهای باربر )حمال( به دلیل آنکه می

 .شودمسلح کرد از این نوع آجر استفاده می میلگرد را با درون آن جرآ سطح

ها و حیاط منازل، دیوار چینی ها، سولهها و ویالها، حصار باغآن در دیوار چینی محوطه کاربرد

 .باشدمی…ها و تراس و اتاق

بسیار ترد و شکننده بوده و خاصیت مکندگی آن  آجر لفتون در مقایسه با آجرهای فشاری، جنس

 .کمتر است آجر فشاری نسبت به

تری نسبت به آجرهای فشاری ده و دارای سطوح بسیار صافگونیا بو جرآ همچنین اضالع این نوع

 .است
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 آجر سفال مجوف دیواری 

این آجرها توخالی بوده و توان باربری ندارند و فقط برای پارتیشن و جداکننده فضاهایی که فشار 

 .ها نیستبار روی آن

 آجر سفال سقفی 

های این نوع آجرها عایق صدا و مزیتشوند از های با تیرچه بتنی استفاده میبرای پوشاندن سقف

 .باشندعایق حرارت می
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 )آجر نظامی )خطایی 

 .شونددر تعمیر بناهای قدیمی و سنتی استفاده می جرآ این

 :طبقه بندی آجرها بر اساس جنس

 آجر شیل 

باشد که از شیل )نوعی سنگ رسوبی آسیاب شده( برای ساخت آن استفاده آجری می آجر شیل

 .استشده

 .باشدباشد که هم دارای طرحی مدرن و هم سنتی میدارای نمای پست مدرن می جرآ این

 .دهدباشد و تغییر رنگ نمیبا توجه به اینکه دارای عمر بسیار باالیی می جرآ این

آجر نمای  ،جرآ باشد و باعث شده به اینها دارا میکاربرد زیادی در نماسازی ساختمان

 .نیز بگویند شیل

 رنیآجر ما 

نوعی آجر رسی است که در فرایند ساخت، کانی مارن به عنوان جز اصلی تشکیل دهنده 

 .باشدجر میآ

 .را داراست آجر رسی هایتمام ویژگی

 .ای خاک کلسیم کربنات است که چندین نوع مواد معدنی و آراگونیت در خود داردمارن گونه

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%ac%d8%b1/


 

 35تا  65درصد رس و  65تا  35حاوی  شود کههایی اطالق میدر اصطالح علمی مارن به خاک

 .انددرصد کربنات

 آجر عراقی 

آجر  شده بهکه در گذشته بنا به درخواست کشور عراق تولید می جرآ این نوع آجر عراقی

 .مشهور شده است آجر صادراتی یا عراقی

کردن  برای ساخت دیوارهای سوله و باغ با سه طرف نما و همچنین جهت ساخت و نما جرآ از این

 .گیرددیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می

 .شودجویی در زمان و مصالح مصرفی میموجب صرفه جرآ استفاده از این

 .اشاره کرد آجر عراقی اصفهان و لفتون عراقی جرآ توان بهاز انواع این آجرها می

 .باشدسوراخ می 10شود و دارای یارائه م 22*10*7و  23* 11*7سایز  2در  جرآ این نوع

 آجر سفال 

 .است جرآ خاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت

 .گویندمی آجر سفال ،جرآ در اصالح عام به طور کلی به این نوع

باشد که بیش از دیرباز افراد برای دیوار چینی بخشی از مصالح ساختمانی می آجر سفالی

 .کردندها و منازل خود از آن استفاده میساختمان دیوارکشی و

 :آجرنسوز

 .شود که ساختاری ریزدانه و ظریف و بسیار متراکم دارداز خاک چینی ساخته می آجرنسوز

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%ac%d8%b1/


 

درجه سانتی گراد سبب گردیده که این نوع از آجرها  1500در دمای  آجرنسوز حرارت دادن

 .به آجرهای معمولی باشند دارای مقاومت و پایداری بسیار باالتری نسبت

 .باشدبرگرفته از واژه کردی آگر به معنای آتش می جرآ ریشه کلمه

 .در آتش باشد جرآ تواند به خاطر حرارت دیدنگذاری میدلیل این نام

های در چین تمدن باستانی مربوط به هزاره دوم پیش از میالد وجود دارد که در سازه

 .بکار رفته است آجرنسوز آن

در ساختمان های باستانی یونانیان و رومیان و البته ایرانیان نیز دیده  جرآ مچنین انواع خشت وه

 .شودمی

مربوط به ایرانیان باستان طاق کسری یا همان ایوان مدائن در شهر  بناهای آجری از اصلی ترین

 .باشدتیسفون، می

 .گرددسال پیش باز می 1800قدمت آن به دوره ساسانیان یعنی 

سال پیش بنا شده  1300باشد که در حدود از دیگر بناهای آجری ایران چغازنبیل شوش می

 .است

 :انواع آجرنسوز نما

 آجرنما پالک 

 .شودها و ویال استفاده میساده پالک معموال برای نمای بیرونی ساختمان آجر نسوز نما از

های متنوعی داشته و در رنگکنند و برجستگی خاصی نیز این نوع آجرها طرح خاصی القا نمی

 .شوندارائه می
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 آجرنما شیل 

های رسوبی آسیاب شده که همان سنگ شیل های، از سنگآجر نسوز نما برای این نوع از

 .گرددباشند استفاده میمی

اکسید آهن باالی سنگ شیل سبب گردیده که آجرهای شیل به طور طبیعی دارای رنگ دانه 

 .باشند

ب ایجاد جذابیت در اجرای دکوراسیون و نیز عدم نیاز به اضافه کردن رنگ این امر خود موج

 .گرددمی

 آجرنما رسی 

 .توان یافتهای کهن میهمان آجرهای قدیمی و سنتی است که در ساختمان

 .زنند و رنگ طبیعی و کامال ثابتی دارندآجرهای رسی شوره نمی
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 .دهدی سالیان تغییر رنگ نمیواضح است که به دلیل طبیعی بودن رنگ خاک که در ط

 .رسی مقاومت باالی حرارتی و فشاری ایجاد خواهد کرد آجر نسوز

 آجرنما آنتیک 

 .های طبیعی گرفته شده استاز سنگ آجر آنتیک طرح

 .گرددموجب ایجاد نمایی بسیار شیک و زیبا می آجر آنتیک خلل و فرج موجود در

 .شودم داخلی استفاده میاز این نوع آجرها هم در نماهای خارجی و ه

آل بسیاری از باشند که ایدههای نامنظمی میعالوه بر این برخی آجرهای آنتیک دارای طرح

 .طراحان دکوراتیو است

 

 ایآجرنما صخره 

 .دکوراتیو صخره تا حدودی خشن و زمخت است جرآ ظاهر نماهای

 .یز شبیه صخره استدهد و ظاهر آن ناگر دیوار را لمس کنید حس صخره به شما می

 .ها به شدت شیک و جذاب باشدتواند در کنار سایر الماناز نظر زیبایی شناسی می
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 آجرنما سنتی 

لعاب را قطعا در بسیاری از مناطق ایران با بافت سنتی آجرهای قزاقی یا آجرهای لعاب دار و بی

 .توانید ببیندمی

 .است آجر سنتی های خشتیپر از طرح دیوارهای حیاط و حتی دیوارهای داخلی و زیرزمین

 .است جرآ آجرهای سنتی تقریبا سطح همواری داشته و رنگ آن نیز همان رنگ طبیعی

 .شیوه قرارگیری آن نیز خطوط برش خاص خود را دارد

 ایآجرنما کرکره 

 آجرنما رستیک 

 :مزایای استفاده از آجرنسوز در نمای ساختمان

 ر طوالنی مدتزیبایی چشمگیر و منحصر به فرد د 
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 مقاومت در برابر گرما، حرارت باال و آتش سوزی 

 مقاومت در برابر سرما و یخبندان 

 عایق صوتی و عایق اتالف انرژی 

 تنوع رنگی باال 

 ی خورشیدرنگ طبیعی و ثبات رنگ در برابر اشعه 

 عدم شوره، جلبک و یا سفیدک زدن نما 

 تنوع در سایز و اندازه 

  افتادگی نمامقاوم در برابر فرسایش و 

 مقاومت در برابر ضربه و خراشیدگی 

 جذب آب پایین 

 دارای تنوع باال در کاربرد و الگوی چیدمان 

 همخوانی با هنر معماری ایرانی 

 اتصال راحت و مناسب با سازه 

 عدم نیاز به اسکوب و نگه دارنده 

 عدم نیاز به ابزارهای خاص در زمان اجرا 

 و نیمه شکسته در ساختمانهای شکسته امکان بهره بردن از خشت 

 وزن کم و سبک 

 سازگار با محیط زیست 

 ارسال آسان نسبت به سایر محصوالت نما 

 :نصب و قیمت آجرنسوز نما

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%ac%d8%b1/


 

 شود؟نصب انواع آجر نما به چه صورت انجام می

 .و بندکشی قابل انجام است مالت باشد و هم باپذیر میهم با چسب امکان آجر نما نصب انواع

 ز نسبت به دیگر آجرها چگونه است؟قیمت آجر نسو

خاک  تر است و دلیل آن نیز قیمت باالیدر برابر سایر آجرهای نما نسبتا گران آجر نسوز قیمت

 .باشدو سختی تولید خاک نسوز می نسوز

آجر  های مثبت آجرهای نسوز نما به ویژه ماندگاری، دوام و البته زیباییبه یقین تمام ویژگی

 .گر آجرها این قیمت باال را جبران خواهد کرددر مقابل دی نسوز

 :چسب آجرنما

 :باشددارای این مزایا می چسب به دلیل استفاده از مواد پایه پلیمری در ترکیب این

 در برابر نفوذ آب، حرارت و یخبندان بسیار مقاوم بوده 

 دارای قدرت چسبندگی بسیار باال 

 خاصیت االستیک و انعطاف پذیری 

 های ساختماننشست مقاوم در برابر 

بر روی دیوارهای قدیمی و تراز شده بوسیله  آجرنما این چسب برای نصب

 .رودمی بکار…و  AAC هایبلوک قدیمی، سنگ قدیمی، کاشی گچ، کاری،سیمان

 مزایا

 )عدم نیاز به هر گونه افزودنی )بجز آب 

 سازی سریع و آسانآماده 
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 کاهش زمان عملیات اجرایی، مقرون به صرفه 

 پذیری باال در مقابل ضربهعطافان 

 قدرت چسبانندگی باال به سطوح مختلف 

 کاهش پرت مصالح ساختمانی و سازگار با محیط زیست 

 .سطح بستر باید عاری از هر گونه چربی، رنگ و یا گرد و غبار و کمی مرطوب باشد :روش اجرا

دار در یک را با ماله دندانه میلیمتر 10 الی  3ای از آن به ضخامت سازی چسب، الیهپس از آماده

 .را بچسبانید جرآ جهت روی سطح بکشید و سپس

 .پس از نصب، با یک چکش پالستیکی بر روی آن ضربه بزنید تا در محل خود محکم شود

 .توان تا یک ساعت مورد استفاده قرار دادمالت آماده خمیری شکل را می

 .آب مرطوب نمایید در شرایط آب و هوایی گرم بهتر است محیط را با

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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