
 

 

 خوب کاشی هایویژگیو  هاکاشیانواع 

دو نوع  هاکاشی. شودمیاستفاده  یزهکشیا  و سازی کف ،هاسقف پوشاندنبرای  هاآناز  نازکی هستند که قطعات هاکاشی

 هستند:

 شودمیسفالی که در کوره پخته  یهاکاشی. 

 نیبت 

 آجرهای با دقت بیشتری نسبت بهبوده و  ترخالص ،شودمیآجری استفاده  هاکاشیتولید برای  هاآناز  جرهای سفالی کهآ

 هستند. تریدقیقنیازمند پخت  ترنازکی هاکاشی. گردندمیصنعتی آماده 

 هاکاشیانواع  

 وجود دارد: کاشیسه نوع  عمدتاً

ویژگی این  ترینمهم. زهکش یهاکاشی ج( .فرشسنگی هاکاشییا  کف سازییی هاکاشی. ب( سازی ی سقفها( کاشیالف

 :گیردمیقرار  موردبررسیدر ادامه  موارد

 ی سقف سازیهاکاشی. 1

 .تولید شوندمتنوعی  هایشکل دریا  مسطح باشند و ممکن است شبیه اسلیت هاکاشیاین نوع 

 

 تخت یهاکاشی. 2

-1شکل ) است مترمیلی 17تا  مترمیلی 10ضخامت  و مترسانتی 18در  28تا  مترسانتی 25 در 15حدود  هاکاشیاین اندازه 

 .باشند )مانند تصویر(ممتد و یا دو قسمت برجسته کوچک  دارای یک برجستگی در یک انتها ممکن است یهاکاشی. این (3

برای  هابرجستگیاین قوس  انحنا و  د.نباشداشته  عمق مترسانتی 1عرض و  مترسانتی 2نباید کمتر از  هابرجستگیاین 

 .در نظر گرفتکمتر  ایکارخانه یهاکاشیبرای  توانمیقوس را  . این انحنا واست مترمیلی 10و  5باید بین  سازدست یهاکاشی

 



 

 

 . سفال بام3

 

 38تا  33به طول  هاکاشی. این نوع هستنددر مقطع دارای انحنا است،  شدهدادهنشان  شکلکه در  طورهمان ،هاکاشیاین نوع 

 یهاشکلدر  هاسفالاین  . ابزارهای الزم برای شکل دادن و ساختن آندر دسترس هستند مترسانتی 28تا  23 و عرض مترسانتی

 خوبیهبپس و س شودمیبرداشته رس  گِلاز  ایگلولهاین نوع سفال بام،  گیریقالببرای  است. شدهدادهنشان  3.6تا شکل  3.3

به روی سطح خیس چند بار ضر برداشته شود. سپسباید اضافی گل کند. تمامی  را پر آنتا تمام زوایای  شودمیرده فش در قالب

 دهدرآمتازه از کوره و روی یک کاشی که  شودمیسپس این کاشی با دقت جدا  .شودسطح باالیی کاشی صاف  تا شودمیزده 

دست فشار  و با شودمیداده سطح منحنی قرار  یک کاشی کمی خشک شد، روی بعدازاینکهتا خشک شود.  شودمی قرار داده

آن با یک  هایلبهو  شودمیدیگر روی پایه شکل داده  باریکساعت، کاشی خام  6تا  5بگیرد. بعد از  تا حالت انحنا شودمیداده 

هر بار قبل از استفاده به خاکستر را رس به قالب، لبه باالیی آن  گلچسبیدن از وگیری جل. برای شوندمیچاقوی تیز اصالح 

 .کنندمیآغشته 

 



 

 

 

 
 ایکاسهی هاکاشی. 4

 23حدود  تربزرگقطر در انتهای  .(3-7)شکل  شوندمیباریک  تدریجبهو در طول  هستند ایدایرهنیمه  هاکاشیاین نوع  

  است.مترسانتی 20، حدود ترکوچکو در انتهای  مترسانتی



 

 

 ایونهگبهبعدی سپس ردیف و  شوندمیقرار داده  به سمت باال باشد، هاآنبه صورتی که سطح مقعر  هاکاشیاین یک ردیف از 

ا ر اندشدهیی که قبالً گذاشته هاکاشیمجاور هر جفت از  هایلبهتا  گیردمی، قرار سطح محدب آن به سمت باال باشندکه 

 د.نبپوشان

 (Allahabad) آباداهلل یهاکاشی. 5

 یرو به باال هستند. عرض انتها هایلبه ی تخت باهاکاشی، ترپایینی هاکاشی. باشندمیشامل دو مجموعه کاشی  هاکاشیاین 

 قطرو  هنیمه گرد بود مقطعباالیی در  است. کاشی مترسانتی 38حدود  هاآنو طول  یابدمیکاهش  مترسانتی 23به  27از  هاآن

 .(3-8)شکل  شودمییک بار تدریجبه مترسانتی 12تا  5/16 آن از

 ف سازی بتنیی سقهاکاشی. 6

 ترمقاوم اوهوآبو نسبت به  تربادوام، ترقوی هابتنبا بتن سیمانی ساخت. این  توانمی، شکل و رنگی هراندازهبا  را هاکاشی این

 ند.هست

 سنگفرشکف سازی یا ی هاکاشی. 7

 هاآنتفاوت دارند. شکل  مترمیلی 30تا  مترمیلی 15ضخامت از  ازنظری سقف بوده و هاکاشیاز  ترضخیممعموالً  هاکاشیاین  

 در صورت تمایل، آن را رنگ زد. توانمیو  د باشدتوانمیو یا هر شکل هندسی دیگر  ضلعیشش، یمربع

. حداکثر درصد جذب آب در مورد شوندمیتقسیم  3 و 2، 1ی کالس هاکاشیبه  کف سازی یهاکاشیرس،  هایویژگیبسته به 

، 6،5/3، به ترتیب هاگروهاین  در، (مترسانتیمتوسط کیلوگرم/مقاومت خمشی است. حداقل  24، 19، 10به ترتیب  هاگروهاین 

 است. 5/2

 ی زهکشهاکاشی. 8

اضالب ففاضالب برای انتقال  سیستمیی که در هاسفال. شوندمیمتفاوتی ساخته  هایاندازهمنحنی و  به شکل هاسفالاین نوع 

 د.ن، باید لعاب داده شوشوندمیاستفاده 

 مناسب کاشی هایویژگی

 زیر باشد: هایویژگیمناسب باید دارای  کاشی

 شکل منظمی داشته باشد. باید سایز و .1

 باشد.نقص یا  وتابپیچباید فاقد ترک،  .2

 باشد. یکنواختیدارای رنگ  باشد و شدهپخته خوبیبهباید  .3

 باید یکدست و محکم باشد. .4

 .را نشان دهدسطح شکسته آن باید یک ساختار یکنواخت و فشرده  .5
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