برای دیوار چینی آجر ساده بهتر است یا سوراخ دار چرا؟
کدام آجر برای دیوار چینی بهتر است ؟ برای دیوار چینی آجر ساده بهتر است یا سوراخ دار چرا ؟ مناسب ترین آجر برای دیوار
چینی ؟ این ها تنها بخ شی از سواالتی می با شد که م شتریان عزیز و تمام ک سانی که به نوعی پروژه ی ساختمانی در حال
ساخت دارند با آن مواجه می شوند .به دلیل اهمیت باالی این مو ضوع تیم مهند سی سنگاج مقاله ای به آن اخت صاص
داده تا ضمن بررسی موضوع بهترین آجر برای دیوار چینی ساختمان به نکات ریزی که باید در هنگام ساخت مورد توجه قرار
دهید خواهد پرداخت .شما عزیزان می توانید ضمن مطالعه ی این مقاله ،با کلیک بر روی قیمت آجر ده سوراخ قیمت روز
این محصول را مشاهده نمائید.

استاندارد دیوار چینی
ممکن ا ست شما هم شنیده با شید که ه سته ی ا صلی هر خانه ستون و دیوارهای م ستحکم آن ا ست ،چرا که در صورت
عدم انتخاب صحیح م صالح در این بخش از خانه ،شما را می تواند متحمل هزینه های گزاف کند ضمن آنکه ،سایر هزینه
های شممما در تمام لول مسممیر پروژه تان را هدر خواهد داد .برهمین اسمماش آیا شممما انتخاب هوشمممندانه ای در انتخاب
مصالح و رعایت ا ستاندارد ها دارید؟ برا ساش مقررات ملی ساختمان ،برای ساخت یک دیوار ا ستاندارد ابتدا باید نوع دیوار
مورد نظر خود را بر ا ساش نوع عملکرد  ،نوع م صالح ساخت و از نظر رفتار سازه ای م شخص کنید .به عنوان مثال دیوار بر
اسماش عملکرد به چهار دسمته ی دیوار باربر ،دیوار های سمازه ای ،دیوارهای یر باربر و دیوارهای زیرزمین و شمالوده تقسمیم
بندی می شود.
پس از آن به موضوع نوع مصالح ساخت می رسیم .بر همین اساش مطابق با استانداردها دیوار ها به انواع آجری  ،بلوک
سفالی ،بلوک سیمانی ،پنل گچی ،سنگی ،پیش ساخته بتنی ،شیشه ای و خشتی تقسیم بندی می شوند .به دنبال آن رفتار
سازه ای دیوار ،که نوع دیوار ساخته شده را براساش مصالح بنایی و متناسب با نوع کاربرد آن مورد بررسی قرار می دهد.
هم اکنون مواردی که در استاندارد ساخت دیوار باید به آن دقت نمائید به ترتیب شامل موارد زیر می شود:


اقدامات اولیه



کنترل های نقشه های اجرایی و ضوابط آیین نامه ها



کنترل مصالح اجرایی



کنترل نیروی انسانی



کنترل تجهیزات



کنترل نکات اجرایی دیوار

1

بهترین نوع آجر برای دیوار چینی چیست ؟
پس از پشت سر گذاشتن مراحل باال موقع آن رسیده است که با توجه به نوع دیوار و رفتار سازه ای که در ساختمان دارد
نوع محصممول مورد اسممتفاده را مشممخص کنید .شممما عزیزان امروزه در بازار می توانید انواع آجر برای دیوار چینی با ابعاد
متنوع را برای سمماخت پیدا کنید اما به نظر شممما کدام نوع اسممت که در عین اسممتحکام الزم مقرون به صممرفه نیز باشممد تا
موجب صرف هزینه های گزاف نشود؟ پیشنهاد ما به شما استفاده از آجر ده سوراخ یا لفتون می باشد .این محصول ساخته
شده از خاک ن سوز ،خاک رش و خاک شیل می با شد که در انواع سه لرف نما و یا چهار لرف نما ساخته می شود .این
مح صول بر روی سطح خود دارای ده عدد سوراخ به قطر  ۲تا  ۳سانتی متری می با شد .در بع ضی از این ها ممکن ا ست
تعداد سوراخ ها کمتر با شد که در این صورت برای هر آجر دارای  ۳سوراخ با قطر  ۴.۵سانتی متر در نظر می گیرند .وجود
این سوراخ ها عالوه بر کم کرد ن وزن نهایی سازه موجب افزایش استحکام سازه خواهد شد .از دیگر مزایای وجود سوراخ در
این مح صول قرار گیری مالت مابین آن ا ست که لبع آن ا ستحکام باالیی در سازه را موجب خواهد شد ،بنابراین به نوعی
می توان از این محصول به عنوان آجر مناسب برای دیوار چینی یاد کرد.
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آجر سبک برای دیوار چینی
در صممنعت امروزه و در دیوار چینی جدید سمماخت سممازه های سممبک وزن به عنوان یک مزیت محسمموب می شممود چرا که با
کاهش وزن نهایی ،شما سازه ای با استحکام باالتری خواهید داشت .از آنجا که آجر لفتون به دلیل داشتن این حفره ها ۲۵
درصد از حجم کل خود را از دست می دهد همین امر موجب سبکی دیوار و افزایش استحکام آن خواهد شد .از دیگر مقالع
منا سب که دارای وزن کم ا ست آجر سفال بوده .این نوع مح صول با ا ستفاده از خاک رش تولید می شود که این عامل
ا صلی وزن سبک آن ا س ت .عالوه بر آن شما الزم به زنجاب کردن (قرار دادن آجر داخل آب) ندارید که این مورد هم از دیگر
عوامل پایین آوردن وزن دیوار خواهد شد.

تعداد آجر برای دیوار چینی
ابتدا شممما عزیزان باید متناسممب با نوع دیوار ضممخامت آن را مشممخص کنید سممبس متناسممب با ضممخامت دیوار اقدام به
محاسممبه تعداد آجر مورد نیاز برای هر رج دیوار بفرمائید .دو فرمول زیر می تواند به صممورت تقریبی این تعداد را برای شممما
مشخص نماید.
تعداد آجر مورد نیاز در  ۱متر لول دیوار = لول هر آجر ÷ ۱۰۰
تعداد آجر مورد نیاز در  ۱متر ارتفاع دیوار = ارتفاع هر آجر ÷ ۱۰۰
جمع بندی
در انتها ذکر این نکته الزم ا ست که در ابتدای هر پروژه ای برای صرفه جویی در هزینه ها ،همچنین م صالح مورد نیاز و وقت
خود الزم است نکاتی در خصوص آن بدانید .در این مقاله سعی شد نکاتی مفید در خصوص ساخت دیواری سبک با استحکام
باال و فرمولی برای تعیین تعداد آجر برای دیوار چینی را به شما آموزش دهیم .گروه مهندسی سنگاج آماده پاسخگویی به
سواالت شما عزیزان می با شد .همچنین شما می توانید با ما از لریق کامنت زیر همین مقاله و یا از لریق شماره های
تماش با ما در ارتباط باشید.
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