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آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون
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www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
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@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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  مصالحشناخت مواد و 

 آمده است. زیرکه در جدول  شودمیبراي مصارف مختلف، مصالحی انتخاب 

 متداول و مناسب براي فضاهاي مختلف هايپوشو سقف  هادیوار پوش، هاپوشکف

 ردیف کاربري فضا پوشکف دیوار پوش سقف پوش

انواع اندودهاي تخته 

گچی*+، چوب*+، 

آکوستیک تایل*+، مواد 

 پالستیکی+*

سرامیک*، سرامیک سنگ*، 

موزاییک*، کاشی لعابی*، مواد 

پالستیکی*، کاغذدیواري، انواع 

اندودهاي گچی و سیمانی، تخته 

 گچی و چوب

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*

 (روي مالت سیمانی)، مواد پالستیکی، مواد

پوش چوبی (روي زیرسازي نساجی، کف

 سیمانی یا موزاییک)

مسکونی اداري 

 تجاري
1 

 مانند مسکونی

سنگ*، سرامیک*، سرامیک 

 موزاییک*

، کاشی لعابی، مواد پالستیکی، 

انواع اندودهاي گچی  -کاغذدیواري*

 -و سیمانی و چوب و تخته گچی*

سنگ، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 و -موزاییکی*، مواد پالستیکی، مواد نساجی*

 -چوب*

 2 آموزشی

 مانند آموزشی مانند مسکونی
عالوه کفپوشهاي هادي مانند آموزشی به

 و فرش الستیکی †الکتریسیته
 3 بهداشتی

 مانند دیوار پوش
انواع اندودهاي گچی و سیمانی و 

 فلزات+

بتنی، موزاییک، سرامیک* و سرامیک 

 موزاییکی*سرامیک ضد اسید** و فلزات +
 4 صنعتی

اضافه مانند مسکونی به

 بتن و آجر

بتن، آجر و  اضافهمانند آموزشی به

 موزاییک
 5 هنري اضافه آجر و بتنمانند آموزشی به

انواع اندودهاي گچی و 

 سیمانی بتن

بتنی، سنگ، سرامیک*، سرامیک 

موزاییک*، کاشی لعابی، انواع 

 اندودهاي سیمانی و گچی

جی، بتنی، موزاییک، مواد پالستیکی، مواد نسا

 سرامیک* و سرامیک موزاییکی*، مواد قیري
 6 ورزشی

 
انواع اندودهاي سیمانی، بتن، سنگ، 

 سرامیک، سرامیک موزاییک
 7 محوطه سنگ، موزاییک، بتن، آجر، مواد قیري

 در سالن کنفرانس و نظایر آن -* در آشپزخانه، آبدارخانه، حمام، روشویی و توالت *

 اداري و تجاري یا سالنها هايساختماناغلب در  +* در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدي **

 وابسته به آن هايقسمتعمل و  هاياتاق †ها سردخانه+ 
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  سنگ

  باید انتخاب شود که در جدول زیر آمده است: هاییسنگبراي مصارف گوناگون 

 ردیف محل مصرف نوع سنگ مناسب

برو، بازالت ، توفها، گرانیت، دیوریت، گاهاسنگماسهآهکی متراکم،  هايسنگ

 سخت بادوام هايسنگو دیگر 
 1 ابنیه فنی راه و کارهاي آبی

 2 هاشالودهو  هاسازيپی هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد

اي توفه ، مرمرهاي رنگی گوناگون،هاسنگماسهآهکی متراکم،  هايسنگ

لت و دیگر ، گرانیت، زینیت، دیوریت، البرادوریت، گابرو، بازافشانیآتش

 منطبق با ضوابط پروژه هايسنگ

 3 هاساختماننماي خارجی 

 گچی، توفهاي هايسنگ، هاسنگماسهآهکی، دولومیت،  هايسنگ

 اندمناسبگوناگونی که براي تهیه سنگ شکسته  هايسنگو  فشانیآتش
 4 دیوارها

 توفها*، گچی*، هايسنگآهکی مرمرین شبه مرمر، مرمرها،  هايسنگ

 مشابه هايسنگکنگلومراهاي کربناتی و 
 5 پوشش سطوح داخلی دیوارها

 دیاباز وسنگ صابونی (تالکوم)*، توف*، اندزیت، بازالت  -الف) ضد آتش

 اندزیت، سیلیسی، هايسنگماسه کوارتزیت، دیوریت، گرانیت، -اسید ب) ضد

 دیاباز و بازالت تراکیت،

 هايسنگماسهآهکی متراکم، دولومیت، منیزیت،  هايسنگ -ضد قلیاج) 

 آهکی

، نما و يکارسفت هايسنگ

 ویژه هايپوشش
6 

 7 خارجی اندازهايدستو  هاکف، هاپله ، گرانیت، دیوریت، زینیت، گابرو و بازالتهاسنگماسه

  مرمر، گرانیت و البرادوریت

 
 8 داخلی اندازهايدستو  هاکف، هاپله

آن در داخل  هايقسمت فلزي یا باید از فلز زنگ نزن باشد و یا تمام هايبندوبستمصالح نصب سنگ و اتصاالت و 

  جلوگیري به عمل آید. هاآن زدگیزنگخمیر سیمان مالت و دوغاب قرار گیرد تا از 

  ابعاد موردنظر مصرف شود. در شکسته و صورتبهمجاز نیست مگر اینکه  سنگقلوهاستفاده از 

 هايسنگاستفاده از  صورت در پهناي دیوار باشد. اندازهبهو حداکثر  مترمیلی 150مصرفی باید حداقل  سنگقطعهابعاد 

 پرکننده مجاز است. هايسنگ عنوانبهفقط  هاآن، کاربرد ترکوچک

است  وسازدر ساختداراي کاربردهاي زیادي  سنگ است. شدهتشکیلکانی  یا چند از یکسنگ طبیعی جسمی است که 

  به موارد زیر اشاره کرد: توانمی هاآن يازجملهکه 
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  هاآنو مانند  پناهجان، باراندازها، دیوارهاي سدسازي، سازيدر ساختمانبه شکل بلوك.  

 .به شکل بریده، براي مصارف تزیینی، نما و کف ساختمان  

  سنگفرش. عنوانبهاستفاده  

  ساختمانی آهکسنگ

و یا ترکیبی ازهر دو  )دولومیت(سنگی رسوبی که اساساً متشکل از کربنات کلسیم یا کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم 

  است.

  گرانیت

مقداري میکا و  معموالًتقریباً مساوي، حاوي کوارتز و فلدسپات هاي قلیایی، که  هايدانهسنگ آذرین نفوذي بلوري، با 

وجود دارد، که تنها تعداد اندکی  در آنفرعی و غیرعادي  هايکانیهورنبلند و نیز مقادیر متفاوتی از دیگر فلدسپات ها و 

  .انددیدنقابل، جز پیریت و گارنت، با چشم غیرمسلح هاآناز 

  سنگ کوارتز ساختمانی

 سنگماسه، )درصد سیلیس آزاد 60 با حداقل( سنگاسهمآزاد آن، به سه گروه  مقدار سیلیس بر اساساین سنگ،  

  .شودمی بنديدسته )درصد سیلیس آزاد 95 با حداقل(و کوارتزیت  )درصد سیلیس آزاد 90 با حداقل(کوارتزي 

  )مرمریت( مرمر

متامورف، داراي بافت بلوري مشخصی  يدورهسنگی کربناتی دگرگونی که به علت تبلور مجدد تحت حرارت و فشار در 

جال صیقل دادنی و  حتماًباید  مرمر است. شدهتشکیل، هااز آنکلسیت و دولومیت، یا ترکیبی  هايکانیاست و عمدتاً از 

 )داراي بلورهاي درشت(، کریستال )این گروه بسته به درشتی بلورهایشان، چینی (ریزبلور هايسنگایران  در باشد. پذیر

  .نامندمی )بدون قابلیت تشخیص بلورها(ریت و مرم

  تراورتن

 هايآب، یا هادر چشمهشدن کربنات کلسیم  نشینته، که از ايالیهمتخلخل و گاه  با ساختاررسوبی،  آهکسنگنوعی 

تخلخل  وجود ، خاکستري و سفید است.ايقهوهکرم، زرد،  هايبه رنگسنگ بیشتر  نیا .شودمیگرم کربناتی، تشکیل 

 براثر تجزیه گیاهان است. از موادشدن کربنات کلسیم و درپاره اي  نشینتهسنگ به دلیل تشکیل گازها به هنگام  در این

  .شودمیحاصل فرایند طبیعی تشکیل تراورتن است، عیب آن محسوب ن هاحفرهاین  چون
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تراورتن قرمز آذرشهر، قرمز آباده، لیمویی تراورتن ها داراي تنوع رنگی هستند.از مشهورترین سنگ هاي تراورتن در ایران 

 محالت،ل یمویی آذرشهر، سفید آتشکوه و سفیدحاجی آباد را می توان نام برد.

  لوحسنگ

 میکا، کلریت و کوارتز است. هايکانیبلورین، که اغلب حاصل دگرگونی شیل و داراي  ریز شدهدگرگونیک سنگ 

  است. دارشیب ايهسقف، پوشش دادن لوحسنگکاربرد  ترینمهم

نواحی صنعتی که آلودگی محیط باال است  اسیدي یا در اتمسفر با در محیطبیرونی  در کاربردهاي شدهاستفاده لوحسنگ

، هاحفرهباز،  هايرگهسنگ، ترك،  هاياز خردهباید سالم، بادوام، عاري  لوحسنگ .دار باشدباید عاري از نوارهاي کربن 

  زمینه استفاده موردنظر آسیب رساند. ممکن است به انسجام ساختاري در یا دیگر نواقصی باشد که

  استفاده از سنگ

  انجام پذیرد. از آب با استفادهبرش سنگ بایستی دریک محیط سرپوشیده 

  استفاده شود. از ماسکبرش سنگ بایستی  در هنگام

 هاآنممکن است، براثر تابش آفتاب، رنگ  ساختمان استفاده نشود، زیرا در نماي رنگتیره هاياز سنگ شودمیتوصیه 

  محو شود.

برس مویی غیرفلزي و  توانمی هاگرانیت تمیز کردن يبرا استفاده شود. از آببراي شستن سنگ، بهتراست تنها 

 در .تمیز کردشوینده رقیق  هايمحلولبا آب و  تواننیز میرا  مرمرها به کاربرد. و مناسبرقیق  يشوینده هايمحلول

این کار،  يبرا و مطابق دستورالعمل تولیدکننده به کاربرد. هاآنانواع مطمئن  حتماًشوینده،  هايمحلولاستفاده از  صورت

 هايشوینده مصرف از آزمایش شود. از سنگکوچک و مشابهی  ينمونه بر روي هاآن، اثر هامحلول از اینپیش از استفاده 

  یک، محلول آمونیوم و سود سوزآور خودداري کنید.اسیدي و قلیایی، ازجمله اسیدکلریدر
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  آجر

  آجر مناسب براي مصارف گوناگون در جدول زیر آمده است:

 

 ردیف محل مصرف آجر مناسب

پر آجر رسی ماشینی  -آجر ماسه آهکی ممتاز

آجر رسی  -آجر ماسه آهکی پر مقاومت مقاومت

 پر مقاومتماشینی 

مجاور با  هايمکانزیر الیه نم بندي دیوار یا 

 آب

  یخزدگی الف) محل پر آب با امکان

 ب) محل کم آب

 

1 

 انواع آجر ماسه آهکی و رسی مشروط بر رعایت

 سایر شرایط و انطباق با مشخصات پروژه

اق طباالي الیه نم بندي دیوار، کارهاي عمومی 

 زنی و تیغه سازي
2 

ینی آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماش

 پر مقاومت

 ، فرش کف، نقاط واقع درهاپله، اندازهادست

 هادودکشو  هاچاه، طوقه روهاآبفضاي باز، 
3 

آجر رسی ماشینی و قزاقی، آجر ماسه آهکی، 

 قطعات نازك ماسه آهکی و رسی
 4 هاساختماننماي 

ی آجر ماسه آهکی پر مقاومت و ممتاز و آجر رس

انطباق با ماشینی و دستی نما مشروط بر 

 مشخصات پروژه

 5 هاساختماني داخلی هاپلهفرش کف و 

 

گوناگون  هايشکلرسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و  هايگونهساختمانی است که در  ايفرآوردهآجر 

  .رودمیی به کار پوشکفي و سازکف، نماسازي و کرسی چینی، در دیوارچینی، و عمدتاً شودمیتولید 

  بنديدسته

آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی: آجري که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب 

سلسیوس به دست  يدرجه 1000دماي حدود  ، دردو حالتو در هر  )روش پرسی(شیل و شیست و مارن  شدهفشرده

  .آیدمی

  :شودمیآجر توکار، آجرنما و آجر مهندسی تقسیم  هايگروهآجر رسی ساختمانی، برحسب نوع مصرف به 

  آجر توکار
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 غیر باربرآجرها، برحسب محل مصرف، به دو نوع باربر و  نیا آجري که براي کارهاي عمومی ساختمان مناسب است.

  .شودمی بنديدرجه دارسوراختوپر و  يدودستهمنقسم و هرکدام نیز به 

  آجرنما

آجر دو نوع متعارف  نیا .رسدمیبراي نماسازي به مصرف  مستقیماًدیگر،  هايپوششاري یا به اندودک آجري که بدون نیاز

و هرکدام، برحسب مقاومت فشاري، به دو  دارسوراختوپر و  دودستهنماي متعارف و پالکی به  يآجرها و پالکی دارد.

  .شودمیتقسیم  2و  1 يدرجه

  آجر مهندسی

 دارسوراختوپر و  يدودستهنوع آجر به  نیا ه براي ساخت اعضاي باربر مناسب است.ک پر مقاومتآجري با جسم متراکم و 

  .شودمیتقسیم  2و  1 يدرجهو هرکدام، برحسب مقاومت فشاري، به دو 

  آجر سبک

ظاهري  یچگال .شودمیو پخته  گیريقالب هاآنیا بدون  )هوا زامواد ( هاافزودنیآجري که از رس، لوم یا مواد رسی، با 

 بر خواص، اثر مخرب درازمدتافزودنی نیز نباید، در  مواد کیلوگرم بر مترمکعب باشد. 1000این آجرها نباید بیشتر از 

  آجرها داشته باشد.

  آجر ماسه آهکی

و گرما،  در بخارآبو آهک،  )یا مخلوطی از این دو خردشدهیا سنگ (سیلیسی یا سیلیکاتی  يماسهآجري که از مخلوط 

این نوع  يتهیه، ضایعات صنعتی مناسب، براي طورکلیبهو  گدازيآهن يکوره يسربارهبادي،  خاکستر .شودمی تولید

  .روندمیآجرها به کار 

و برحسب  شودمی، یا مضاربی از آن ساخته آجر رسیبه ابعاد  دارسوراختوپر و  صورتبه معموالًآجرهاي ماسه آهکی 

انواع  توانمی، مواد رنگی با افزودنماسه آهکی به رنگ خاکستري است و  آجر .ودشمی بنديدستهمقاومت فشاري، 

  استفاده کرد. از آنساختمان  در نمايرنگی آن را نیز تولید و 

  آجر بتنی

از کاربرد  گیريبهره يبرا .شودمیمعدنی مناسب و آب تهیه  هايدانهپرتلند، سنگ از سیماننوعی بلوك سیمانی توپر که 

 در دیوارهاينوع آجرها، برحسب مقاومت فشاري و جذب آب،  نیا .شودمیي مناسب استفاده هاافزودنیآن، از  يویژه
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نیز  پوشکف عنوانبهو خارج ساختمان و همچنین  در داخلاین نوع آجرها  از خارجی و مصارف عمومی کاربرد دارند.

  .شودمیاستفاده 

  آجر رسی

  زیر باشد: هايویژگیی باید داراي آجرهاي رسی، مارنی و شیلی و شیست

  کامالً پخته، یکنواخت و سخت باشند.

  درصد باشد. 3، درصد افت وزنی آن نباید بیشتر از گیردمیقرار  زدگییختحت آزمون  آجر رسی کهدرصورتی

  آجرنسوز

  .شوندمینسوز تهیه  هايخاكاز  معموالًآجرهاي نسوز مورد مصرف در ساختمان 

  استفاده از آجر

استاندارد مانعی ندارد، ولی بهتر است همراه با آجرهاي  هايویژگیداشتن  در صورتکامالً تمیز  يکهنهمصرف آجرهاي 

  استفاده شود. هاآناز  کارپشتنو و در 

در ، )آجرپاره(و کلوك  )آجر چهارمیک(، چارك )آجر دومیک(، نیمه )آجر چهارمسه(استفاده از تکه آجر، شامل سه قد 

  مقدور نیست، مجاز است. )کامل(که مصرف آجر درست  درجاهاییو  کارپشتدرونی و  هايبخش

تجاوز نکند،  مترمیلی 5از  هاآن، گود و برجسته، که انحناي گودي و برجستگی ومعوجکج، دارتركاستفاده از آجرهاي 

  نکند.درصد کل آجرها تجاوز  20از  هاآنتعداد  بر اینکهاست، مشروط  اشکالبی

  مجاز است. کارپشتمصرف آجرهاي نما که داراي آلوئک یا ترك جزیی است، تنها در 

  زیر باشد: هايویژگیآجرهاي ماسه آهکی باید داراي 

از آجرهاي ماسه آهکی به شرطی مجاز است که  استفاده تمیز، یکنواخت و از ترك و مواد خارجی عاري باشد. هاآنظاهر 

 20کمتر از  هاآن، کاهش مقاومت فشاري )زدن و آب شدن دوره یخ 50 در معرضقرار دادن ( بندانیخپس از آزمایش 

  درصد باشد.
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در محلول  هاينمک مقدار درصد جرمی بیشتر باشد. 18درصد جرمی کمتر و از  8میانگین جذب آب ده آزمونه نباید از 

  بیشتر باشد. درصد جرمی 6/0آجرهاي مهندسی و نما نباید از  آب

  درصد جرمی بیشتر باشد. 3نباید از  ضد اسیدمقدار افت جرمی آجر 

  براي شستن اجزاي آجرهاي چیده شده با مالت سیمانی باید خودداري شود. شورآب از مصرف

مرطوب، باید خودداري  در مناطق خصوصبهاجزاي آجري که با مالت سیمانی چیده شده است،  بر روياز پاشیدن گچ 

  شود.

آجر باید  بر روي )مانند چوب( فسادپذیرندرطوبت  در برابرساختمان، از قرار دادن مستقیم مصالحی که  هنگام اجراي

  خودداري شود.

  شوند. بنديبستهچوبی و با پوشش نایلونی  )پالت(آجرهاي مهندسی و نما باید روي طبق 

 اتصاالت و بستها

، باید فلز زنگ رودمیو نظایر آن به کار دوجدارهوارهاي مصالح نصب آجرهاي نازك و اتصاالت و بستهاي فلزي که در دی

جلوگیري به عمل آید.  هاآن زدگیزنگآن در داخل مالت یا دوغاب قرار گیرد تا از  هايقسمتنزن باشد و یا تمام 

  نظارت برسد. به لحاظ دوام و استحکام باید قبالً به تصویب دستگاه غیرفلزياتصاالت 

 نماسازي با آجر

آجرهاي  از ، آلونک و نظایر آن باشد.زدگیشوره، خوردگیتركباید عاري از معایب ظاهري مانند  در نمامصرفی  آجرهاي

جذب آب براي آجرهاي در مجاورت آب مانند آجرهاي  درصد کامالً پخته استفاده شود و آجرها نباید مکنده آب باشند.

  درصد باشد. 5نما نباید بیش از 

کله و  صورتبه آجرهاي نمااجرا شوند، باید  زمانهم طوربهپشتکار  آجرهاي نما و آجرهاي در نماهاي آجري چنانچه

 کارپشتآجرهاي نما و آجرهاي  الزم بینراسته چیده شوند تا ضمن مشارکت در تحمل بارهاي وارده بر دیوار، پیوستگی 

 تأمین شود.

 نماسازي با آجر گري
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 داريتیشهو یا  تراش وسیلهبه هاآنتغییري در ابعاد  گونههیچنماسازي با آجر گري با استفاده از آجرهاي فشاري که 

 .پذیردمیحاصل نشده باشد، صورت 

 نماسازي با آجر ماشینی

 .شوندمیاجرا  داريتیشهدر نماسازي با آجرهاي رسی و ماسه آهکی که بدون 

 نماسازي با آجرهاي تزئینی 

به روش کله و  آجرها بایدمتفاوت هستند، ممکن است داراي لعاب نیز باشند. این  هايضخامتاین نوع آجرها که داراي 

 متصل شوند، در غیر این صورت باید از مهارهاي فلزي استفاده نمود. کارپشتراسته به آجر 

 مقابله با آلوئک و سفیدك در نماي آجري

شود. آجرهاي  آن مشخصآجر قبالً در آب زنجاب شود تا خوب آب بمکد و نقاط ضعف  براي مقابله با آلوئک الزم است

ن آب کاربردکربناتی الزم است از به  آلوئک کرده، نباید در نماي ساختمان به کار روند. براي جلوگیري از بروز سفید

مالت را نمکد. براي مقابله با زنجاب شود تا آب  آجر کامالًبراي ساختن مالت خودداري به عمل آید و  دارآهک سخت

، الزم است سطح دیوار شودمیسفیدك کلروري که در اثر کاربرد جوهر نمک رقیق در مقابله با سفیدك کربناتی ایجاد 

قبل از پاشیدن جوهر نمک خیس شده و پس از اسیدپاشی فوراً شسته شود. براي جلوگیري از سفیدك نیتراتی باید از 

 یترات دار پرهیز شود.و آب ن مالت مصرف آجر،

  معایب عملیات آجرکاري

و در خود نگهمی دارد. مالت بین  مکدمیرطوبت در دیوار نفوذ کرده و چون آجر داراي خاصیت موئینگی است آب را 

و آجر شروع به لق شدن  شدهآجرها خالیکمکم الي  آجرها اگر مالت مقاومی نباشد، در اثر خیس خوردن از بین رفته و

. آجرهاي ماشینی پس از شودمیمقاومت آن کم  شده و، در اثر افتادن آجرها از حجم دیوار کاسته افتدمیکرده و باالخره 

، عالوه گرددمیاز آن جدا  هاییتکهو  خردشدهگرم شدن هوا آجر  پس ازو  زدهیخرسیدن رطوبت به آن در فصل زمستان 

 از: اندعبارت هاآنکه اهم  نمایدمیرا فراهم  موجبات تعمیرموارد دیگري نیز  هااینبر 

دیوارها  خوردگیتركبه علل گوناگون در طول عمر ساختمان رخ دهد و موجبات  ممکن استنشست نامتجانس که  الف:

 را فراهم آورد.
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 خوردگیترك حرارت موجباتد، تغییر درجه باش شدهساختهدرز انبساط  بینیپیشدر مواردي که دیوار محوطه بدون  ب:

 .آوردمیو تغییر شکل آجرکاري را فراهم 

 سوزيآتش پ:

ناگهانی آجرکاري،  خنک شدن ویژهبه. گرددمیآن  خوردگیتركآجر و  شدنپوستهآن باعث  شدتبهبسته  سوزيآتش 

فوالدي  هايستون، انبساط تیرها و الوهعبه. آوردمیضمن خاموش کردن آن با آب، احتمال صدمات بیشتر را فراهم 

 .آوردمیرا به وجود  خوردگی جدیديتركو یا  کندمی ترعریضموجود را  هايشکاف

 باشد. نشدهبینیانبساط پیشدرز  کهدرصورتیبین دیوار حیاط و دیوار ساختمان ناشی از نشست نامساوي،  هايترك ت:

 :شودمی بنديتقسیمیر تعمیر آجرکاري بسته به اهمیت به ترتیب ز

 بشود. نیز شاملآجرهاي آلوئکی را  ممکن استـ تعمیرات جزئی که پیامد خرابی یک یا دو آجر در دیوار است و 

 ـ تعمیرات اساسی مانند تعویض آجرهاي یک ستون یا دیوار

 یک دیوارـ برداشتن دیوار از یک محل و وصل دو اطاق و یا دو فضا به یکدیگر و یا گشودن پنجره در 

 ـ تعمیر طاق ضربی در مواردي که دور آن کم و یا بدون دور باشد.

 تخریب و اصالح نماي آجري

زیبایی نماي  زیادي بهلطمه  هاآنباشند، به قسمی که عدم تعویض  پریدهلباگر تعدادي از آجرهاي نما شکسته و یا 

اطراف آجر را خالی و  و چکشین منظور ابتدا باید با قلم اقدام گردد. بد هاآنساختمان وارد سازد، باید نسبت به تعویض 

را در صورت لزوم  آجرنماکرده،  کامالً تمیزي آجر را هاحفرهسپس آجر شکسته را از جاي خود بیرون آورند، داخل 

ب آجر داده شد، سر جاي خود قرار دهند. بعد از نص آجرکاري توضیحدر تعمیر  کهنحويبهو آب ساب کرده و  داريتیشه

رنگ مالت نو را با مالت  توانمیبه مالت ماسه سیمان،  سفیدسیمان افزایش کمیباید بندکشی با دقت انجام شود. با 

 کهنه هماهنگ ساخت.
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  توخالیسفالی  هايبلوك

ته و پخ دهیشکل )سازحبابمانند مواد (بلوك سفالی توخالی با خاك رس، الي و ماسه، بدون افزودنی یا با افزودنی 

 غیر باربربراي ساختن دیوارهاي داخلی و خارجی باربر و  در بناییقائم عمدتاً  هايسوراخرسی سبک با  آجر .شودمی

 هايسوراخبا  غیر باربرو پنل آجري رسی سبک  )ايتیغهآجر (افقی  هايسوراخبا  غیر باربرسبک  آجر .شودمیاستفاده 

  و دیوار داخلی کاربرد دارند. غیر باربرافقی براي دیوارچینی 

  :شودمیاصلی تقسیم  دودستهسفالی توخالی به  هايبلوك

  هاتیرچهبین  پر کردنبلوك سقفی: براي  

  سبک: این آجرها بر سه نوع است: آجر رسیبلوك دیواري یا  

  عمود بر سطح بستر. هايسوراخقائم: آجري با  هايسوراخ، با غیر باربرآجر رسی سبک باربر و  

 اسمی کمتر  با ارتفاعسطح بستر،  موازاتبه هايسوراخافقی: آجري با  هايسوراخ، با غیر باربرسبک  آجر رسی

  از عرض اسمی.

  اسمی  با ارتفاعسطح بستر،  موازاتبه هايسوراخافقی: آجري با  هايسوراخ، با غیر باربرپنل آجري رسی سبک

  بیشتر از ضخامت اسمی، بدون الگوي مشخص سوراخ.

  کیلوگرم بر مترمکعب و شکل مکعب مستطیل است. 1000آجر رسی سبک داراي جرم مخصوص ظاهري خشک کمتر از 

  استفاده شود. )پالت(، باید از طبق ونقلدر حمل هابلوكبراي جلوگیري از شکستن و اتالف 

   




