
 

 

 ویژگی یک آجر رسی مرغوب 10

مصالح  ترینعمدهو  ترینرایج به دلیل ارزان قیمت بودن، آجر رسی یکی از مصالح ساختمانی قدیمی است. آجرهای رسی

 ،هاستون، هاتیغه. آجرهای رسی برای دیوارهای بیرونی، آسان استکار کردن با آن بادوام است و  هستند. این اجرساختمانی 

 .رودمی، به کار کنندمیهایی که بار تحمل سازهو دیگر  هاشالوده

 

 به شرح زیر هستند: باکیفیتآجرهای  هایویژگیبرخی 

 خاک آجر .1

 شیمیایی مضر به دور باشد.، مواد ارگانیک، نمک و مواد هاسنگتخته، هاسنگباید از  )رس( خاک آجر

 اندازه .2

صاف تیز داشته باشند. آجرها برای ساختن  هایلبهآجرها باید اندازه یکسان، سطوح هموار و مستطیل شکل با اضالع موازی و 

 متریمیل 3خطایی بیشتر از  ،باید اندازه یکسان و منظم داشته باشند. آجرهای مرغوب نباید در طول روندمیچیزی که به کار  هر

 داشته باشند. مترمیلی 1.5و در عرض و ارتفاع بیشتر از 

 است. مترمیلی 90×90×190آجر  اندازه استاندارد

 شکل .3

 د.باشزاویه قائمه  دارایآجر باید تیز، صاف و  هایلبهآجرهای خوب باید شکل یکسان داشته باشند. 

 رنگ آجر .4

 ردپخته شده، یکنواختی رنگ زیادی و کم پخته شود و رنگ مسی یکنواختی داشته باشد. آجرهای  خوبیبهآجر مرغوب باید 

 یکنواخت باشند. و یک رنگ سرتاسرخوب باید  باکیفیت. آجرهای دهندمیاز دست  ندارند و استقامت خود را نیز سطح



 

 

 

 سالم بودن .5

 صدای فلزی بدهد. بیندیمآجر خوب پخته شده باید وقتی با یک چکش یا آجر دیگر ضربه 

 سختی .6

 آجر باید به حدی سخت باشد که وقتی ناخن به سطح آن کشیده شود هیچ اثری برجا نگذارد.

 استقامت .7

𝑁آجر باید حداقل فشاریاستقامت 

𝑚𝑚2  35  سیستم  بر اساسمربع(  مترمیلی)نیوتن برIS .باشد 

 بافت و فشردگی .8

. آجر باید بافت فشرده و یکنواخت داشته باشد. شودمیباعث لغزش مالت  چرا که سطح آجر نباید خیلی صاف و صیقلی باشد

 نشان دهد. را آهکی هایتکهیک سطح شکسته نباید ترک، سوراخ، نخاله یا 

 

 



 

 

 جذب آب .9

خشکی درصد وزن آن در زمان  20نباید بیشتر از باشد  ورغوطهمتوالی در آب  ساعت 24ه میزان جذب آب آجر مرغوب زمانی ک

 باشد.

 حفره در آجر .10

 40طول،  مترمیلی 100مناسبی حفره را پر کند. حفره باید  طوربهآجر باید یک حفره مناسب داشته باشد تا مالت بتواند 

 عمق داشته باشد. مترمیلی 10عرض و  مترمیلی

 

خوب ظرفیت مقاومت در  باکیفیت. آجرهای اندشدهمیاستفاده  هاساختمانآجرهای رسی در تمام دنیا در هر نوع و دسته از 

اما امروزه خاک طبیعی کمیاب ؛ است ترارزان آجرچینیمقدار زیادی رس وجود دارد،  که هاییمکانبرابر اثرات جوی را دارند. در 

وکالوی تبتن اسفنجی ا، با خاکستر بادیاست و در نتیجه ما باید مصالح ساختمانی جایگزین آجرهای رسی بیابیم مانند آجر 

(AAC -Autoclaved Aerated Concrete )و غیره. سبک ، دیوار 
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