
 

 

 ماشینی آجرها بندیقالبروی زمین و  بندیقالبدستی،  بندیقالب

 یماشین بندیقالب( 2دستی و ) بندیقالب( 1وجود دارد: )آجر  بندیقالبدو روش مختلف برای 

ن نوع . ایگیردمیگسترده در هند و کشورهای همسایه مورد استفاده قرار  طوربهدستی آجر  بندیقالب. دستی بندیقالب. 1 

روی میز شناخته  بندیقالبروی زمین و  بندیقالب عنوانبهبر روی زمین و یا روی میز انجام داد که  توانمیرا  بندیقالب

 .شودمی

صاف و مسطحی برای این منظور در دسترس باشد.  که زمین شودمی. این روش زمانی اتخاذ روی زمین بندیقالب)الف(  

 شده و با شن و ماسه پوشیده شده باشد. گچ کاری، باید مسطح، صاف و شودمیانجام  آنروی  گیریقالبسطح زمینی که 

i.  گیریقالبیا قالب هر بار قبل از  شودمیداخلی قالب ریخته  هایقسمتبرای جلوگیری از چسبیدن آجر به قالب، ماسه در 

، آجرهای شودمیاز شن و ماسه برای جلوگیری از چسبیدن قالب به زمین استفاده  کههنگامی. گرددمی ورغوطهدر آب 

ر آجر، د بندیقالبو اگر قالب هر بار قبل از  شوندمیشناخته  ایماسهشده  بندیقالبآجرهای  عنوانبهشده  بندیقالب

بهتر هستند  ایماسهشده  گیریقالب. آجرهای شوندمیآبدار شناخته  گیریالبقآجرهای  عنوانبه آجرهاشود،  ورغوطهآب 

 .دارند تیزتری هایلبهو 

ii.  باید  شدهآماده خوبیبه قسمتی از مخلوطی کهکردن قالب در آب،  ورغوطهپس از پاشیدن شن و ماسه در داخل قالب یا

 باشد. حجم اجرکمی بیشتر از  بایدحجم برداشته شود. این 

iii.  امالًکقالب  کهطوریبه شودمیدر قالب قرار داده  سریعو با یک حرکت  شودمیانده این توده در شن و ماسه غلت آنپس از 

 .ددهمیبا انگشت شست، توده خاک را فشار  هالبهو  هاگوشهو در  زندمیبه توده ضربه  گیرقالبپر شود. سپس  آنبا 

iv.  تیز، به نام ضربه زن،  هایلبه. یک صفحه فلزی با گرددمینیز مسطح  آنالی و سطح با شودمیمازاد تخلیه  موادسپس

 .سطح خارجی ایده خوبی استیک سیم نازک روی  کشیدن ،طورکلیبه. شودمیاضافی استفاده  موادبرای حذف 

v. قالب  آنو پس از  کندمییک جسم سخت دریافت  وسیلهبهشد، قالب، ضربات نرمی را  گیریقالبآجر  ازاینکهپس

 .شودمیو این روند تکرار  قرارگرفته. این قالب در مجاورت آجرهای دیگر شودمیو آجر خشک  شدهبرداشته

، دارای ظاهر خشنی هستند و هیچ بخش قالبی نخواهند داشت. شوندمی گیریقالبمستقیم بر روی زمین  صورتبهآجرهایی که 

 را بر روی خود داشته تولیدکنندهآجرها ممکن است عالمت تجاری  گونهاین. همچنین شودمی)فرورفتگی که بر روی آجر ایجاد 

 دو اجر بین مالت اعمال از این بخش برای .شوندمیرو به باال باشد، نصب  فرورفتهکه بخش  به صورتیآجرها در بنایی  باشند.

ب بلوک قال عنوانبهو  شدهساختهبلوکی که از چوب بر روی  را هاآن(. برای جلوگیری از خشن شدن سطح آجر، شودمیاستفاده 

 (.2.4. )شکل شوندمی گیریقالبو طول و عرض مشابه قالب است  مترسانتی 0.5 باضخامتو دارای طرحی  شودمیشناخته 



 

 

 

رار ق بندیقالببر روی بلوک  ایتااندازهقالب  بنابراین؛ از ضخامت آجر باشد ترعمیق مترسانتی 0.5در این صورت قالب باید 

طرح ، شدهتکمیلاثر دیگر بر روی آجر  هرگونهو یا  قالبیرا بپوشاند. برای اعمال بخش  فرورفته موقعیتاطراف  کامالًتا  گیردمی

 دیبنقالبو آجر  پرشدهدرون قالب با خاک رس  رودمیکه انتظار  طورهمان. سپس گیردمیدر درون قالب قرار  برجسته مربوطه

 .گیردمیاز قالب، به نام پالت، بر روی قالب حاوی آجر قرار  تربزرگنازک مسطح کمی  تختهیک آن. پس از شودمی

الب و تخته قالب و ق. سپس اکندمیفشرده  گیریقالبرا بین پالت و تخته  آنقالب حاوی آجر را بلند کرده و  ،سازقالبسپس 

و سپس اجر بین دو پالت مدام به  گیردمییک پالت دیگر بر روی آجر قرار  آن. بعد از گذاردمیآجر را روی پالت  را برداشته و

؛ شودمیبرای اجرهای دیگر نیز تکرار خشک شوند و این روند همچنان  آنتا تمام سطوح  شودمیبرگردانده  شدهخشکسمت 

 و لذا در طرفین فضای کمتری برای گیرندنمیمستقیم بر روی زمین قرار  طوربه گیریقالب بنابراین اجرها در این روش همانند

 هستند. تریصافو همچنین دارای سطوح  شوندمیخشک  ترسریعآجرها بهتر و  است و موردنیاز هاآنخشک شدن 

در کنار میز  بندقالب. لذا شودمیآجرها بر روی میز انجام  بندیقالب، بندیقالبدر این روش  روی میز. بندیقالب)ب( 

 .دهدمیو کار خود را انجام  ایستدمی

 پالن

 قالب

 قالبیطرح 
 یریگقالببلوک 

 بخش طرح

 قالب یریگقالببلوک  قالبیطرح 

 2.4شکل 

 



 

 

 
 

الب مشابه ق ایاندازهچوبی دارای  بندتخته؛ چیندمی شودمیچوبی شناخته  بندتخته عنوانبهکه  هاییتختهاو آجرها را بر روی 

 بندختهت . این قالب بر رویشودمیچوبی پاشیده  بندتختهاست. شن و ماسه در داخل قالب و بر روی  قالبیو طرحی برای قسمت 

و خاک  شدهفشرده شدتبه، شودمی. مقدار کافی خاک در داخل قالب ریخته شودمیو سپس با خاک پر  شدهدادهچوبی قرار 

ی چوب بندتختهمقداری از  آن. قالب حاوی آجر پس از گیردمی. سپس پالت روی قالب قرار شودمینازک برداشته  باسیممازاد 

قرار  روی پالت شده و آجر بر زدهقالببر روی پالت قرار گیرد. سپس یک ضربه مالیم به  آنتا کل  شودمیو برگردانده  جداشده

 .شودمی جاجابه. یک پالت دیگر بر روی آجر قرار دارد و سپس برای خشک شدن قسمت بین دو پالت گیردمی

 کند. گیریقالبآجر را در روز  1000تا  500د بین توانمی بندقالب

محدوده  فراتر از هاآن ترینساده. توصیف حتی شوندمیاستفاده  «غرب»در  بندیقالب آالتماشین. انواع ماشینی بندیقالب. 2

آجر دستی را طراحی نموده است. عملکرد این ماشین  بندیقالبماشین  Roorkee ی، موسسه تحقیقاتحالبااین. است مقالهاین 

 که طول ایدریچهساخته شد، از طریق  آناز  خمیرپودر شد و یک  کامالًخاک  کهآناست که پس از  صورتبدینخالصه  طوربه

خامتی که دارای ض قرارگرفته. این باند پالستیکی تحت فشار گیردمیبرابر با طول و عرض آجر است تحت فشار قرار  آنو عرض 

 .شودمیآجر بریده  متباضخادر یک قاب در فواصلی برابر  شدهنصب هایسیمآجر است توسط  باضخامتبرابر 

 اجرها روی میز یریگقالب -2.5شکل 

 



 

 

 ندرتهبباال، ارزان بودن و دسترسی فراوان به نیروی کار در هند اولیه  در غرب رایج هستند اما به دلیل هزینه هاییدستگاهچنین 

ی د بر روی آجر ماشینتوانمین قالبیقادر به تولید تعداد زیادی آجر هستند. بخش  هادستگاه. این گیردمورد استفاده قرار می

 شود. ریزیطرح

اید ب موردنظرباال نیاز است یا در مواقعی که سطح  باکیفیت شوند که به آجرامی استفاده میهنگ آجرها. این . آجر فشرده3 

 دشونمیساخته  مترمربعکیلوگرم بر  40رس تحت فشار زیاد حدود  خاکتحت فشار زیادی قرار گیرد. این اجرها با قرار دادن 

ارت داده حر مستقیماًند توانمینیازی به خشک شدن ندارند و  هاآن. هستند ترفشردهبوده و از آجر معمولی نیز  ترمستحکمو لذا 

، تراوممق، ترسنگیناجرها  گونهاینترک خواهند خورد.  احتماالًگیرند، در غیر این صورت تحت گرما قرار  دقیقه باید هاآنشوند. 

ارائه  تریتمیز قالبی هایبخشد با توانمیو سطوح منظم و صاف خارجی هستند. این اجرها  تیز هایلبهو دارای  نفوذتر غیرقابل

 شوند.
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