
طبق استاندارد کشور هندآجر انواع سته بندي د

نها را طبق این دسته بندي مورد آمی توان در نتیجه،جرها صورت می گیردآبه منظور ایجاد تمایز بین آجر ع دسته بندي انوا
آجر که آجر نوع مخصوصی از استفاده شده است.آجر دارد هندي براي دسته بندي انواع استفاده قرار داد. در این مقاله از استان

Fire(نسوز  Brick(خر به صورت جداگانه بررسی می شود.آدر دارد،نام

ها:جرآ
به وسیله قالب به د نخمیري هستجرها آاین در حالی که . جنس خاك رس کوبیده شده هستنداز ، بلوك هاییاین آجرها

و ی، سختتند تا مقاومشومی داده در مقابل تابش نور خورشید قرار ن آ. پس از در می آیندمناسبو سایزهايصورت اشکال
.الزم را بدست آورنددوام

ها:جرآدسته بندي
جرها به صورت زیر دسته بندي می شوند:آ:1957IS- 1077طبق استاندارد هندي 

1درجه آجر-1
بـامسـتطیلی بـه شـکلنهـاآهستند و به طور کامل پخته شده اند، سطح جرهاي درجه یک داراي رنگ یکنواختآ

و یکنواخـتداراي بافت ظریـف، متـراکمآجر نوع . این می باشنداست و لبه هاي آن داراي زاویه قائمه اضالع موازي
رسد.با هم برخورد کنند صداي واضحی به گوش میزمانی که این آجرها.است

2درجه هاي آجر-2
شتر پخته شده باشند. این نوع آجرها به لحاظ ی بیاین نوع آجرها داراي رنگ یکنواختی هستند و ممکن است کم

یو یکنواختداراي بافت ظریف، متراکمآجر نوع این هستند.ی گردینحراف دارند و داراي لبه هاکمی ا،شکل ظاهري
رسد.با هم برخورد کنند صداي واضحی به گوش میزمانی که این آجرها.اشدبمی 



3هاي درجه آجر-3
ین نوع آجرها به لحاظ شکل ظاهري کمی انحراف دارند و اممکن است که این آجرها بیش از حد پخته شده باشند. 

هنگام باشد که اندازه ايعیب این آجرها (در غیر یکنواختی و شکل آنها) نباید به هستند.ی گردیداراي لبه ها
استفاده سبب بروز مشکل شود.

ها:جرآجذب آب در
جرها به صورت زیر باشد:آدي وطه وري در آب سرد باید طبق دسته بنغساعت 24پس از جذب آب در آجرها

درصد از وزن20: 1درجه -1
درصد از وزن22: 2درجه -2
درصد از وزن25: 3درجه -3

هاي نسوز:آجر
جرها در پوشش کوره ها، آپخته می شوند. این در دماي باالوساخته شدهیر گدازرس دآجرهاي نسوز از خاك رس نسوز یا 

این نوع ست، ذکر اه الزم بند. گیرمی قراراستفادهمورد بخار، اتاق هاي احتراق و دودکش ها که دماي باالیی دارند، دیگ هاي 
.می باشدمقاوم و باالتر از آن درجه سانتی گراد1700دماي در برابرآجر 



شامل مواد زیر است:آجرترکیب معمول این 
 :درصد90تا 56سیلیکا
 :درصد36تا 2آلومینیوم
 :درصد6تا 2اکسید آهن
 :درصد20تا 8آهک، منیزیم، پتاس و قلیا
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