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 انواع آجر سبک برای دیوار چینی که باید بشناسید

 
  

طی سااااا  ای ا یر موا ای اب لبیا کا ر جرا ساااا کااش  کا ر بار  ردم ساااا کااش  با  بردش 

سابم و کا ر  زینه  ای  سکقا ت  شدم و در نهایت افزایر ا سرمت کار  کا ر  زینه  ای تااا 

پروژم اب ا داف اصای  ر پیاانکار سا کاانی  ی باشد. بر  این اساس اسکفادم اب  صالح سا کاانی 

کیفیت با  و وبش کم اب جااه  واردی  ی باشااد که اب ا ایت وی م ای بر وردار اساات. آجر ساافاا با 

صوا با  قاو ت با    شود. این  ح شنهاد  ی  شاا پی شد که به  سا کاانی  ی با یکی اب انواع آجر 

آوردم سابد. ظا ر بیبا و لیات  ناسبی که دارد  ی تواند تا  یزاش بیادی اب انکظارات شاا مزیزاش را بر

ضان  سابم این  قاله را دنباا کنید   سابی  سبک  صوص  ضیحات و نکات در   در ادا ه برای ارائه تو

 .را اب لینک  ربوطه دریافت ناائید لیات آجر سفاا آنکه  ی توانید

 آجر سبک چیست ؟

اولیه  ورد اسکفادم در سا ت این  حصو ت  سبب کا ر وبش نهایی این باوک  ا دروالع ترکیبات 

صنومی به  سنگدانه  ای ریزدانه طبیعی و یا   سکفادم اب  ست. به مبارت دیگر این  قاطع با ا شدم ا

 ارام  خاوط حباب با و  اچنین  خاوط گابی تولید  ی شاااود. به این صاااورت که با وارد کردش  وا 

ات بامث این  واص  ی شاااوند. اب دیگر  زایای اساااکفادم اب  کریاا طبیعی و ارگانی   یاش این ذر

مالوم بر کا ر وبش  حصوا کا ر آسیب به  حیط بیست نیز  ی شود. بکن سبک یکی اب  واردی 
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 ی باشااد که به دلیا دارا بودش گاب ساایایکا و  اکسااکر  ی مالوم بر دارا بودش وبش کم   اصاایت ضااد 

و تاایای به تبادا حرارتی ندارد. مالوم بر آش تاثیرات  خرب بیسااات  حیآی آش به  تعریق داشاااکه

 .حدالا رسیدم است

 انواع آجر سبک

در انواع سبک گابی  صنعکی  سیاانی و سه جدارم تقسیم بندی  ی شود.  سا کاانی سبک آجرانواع 

ضیح دادیم  یاش ذرات آش  خاوط گابی وجود دارد  شین تو سبک گابی  اانآور که در بخر پی انواع 

سابی  ست  این  حصو ت بیشکرین کاربرد را در کف  شدم ا سبک آش  که به  این مات  وجب وبش 

نین مایق کاری سابم در برابر د ا و حرارت دارد. اب دیگر وی گی  ای برجسکه این  حصو ت سابم و  اچ

 قاو ت با ی آش در برابر فشار و شکست  ی باشد. به نومی این نوع آجر در دسکه آجر ضد بلزله لرار 

ست و  ضد آب ا شدم   سرمت کار  سابم  وجب افزایر  شی به  سکحکاا بخ  ی گیرد که مالوم بر ا

 .ایای به جذب رطوبت نداردتا

 آجر سبک برای دیوار چینی

در ادا ه این  آاب انواع باوک  ای فوق سااابک را به  ارام کاربرد و  عایب و  زایای آش  ورد 

 :بررسی لرار  ی د یم

 باوک سیاانی سبک 

سبک و  عاولی لرار  ی گیرند. این  حصو ت اب ترکیب آب  این  حصو ت به طور کای در دو گروم 

صوا بین  شوند. چگالی این  ح سبک دانه  ا تولید  ی  سه و بر ی  سیااش و  ا تا  ۱۷۰۰با  خاوط 

کیاوگرا بر  کر  کعب بودم که  رچه چگالی بیشااکر  ی شااود  حاو در دسااکه نیاه ساابک و  ۲۰۰۰

ساانگین لرار  ی گیرد. این  حصااو ت دارای ابعاد  کفاوت بودم ا ا در یک حالت اسااکاندارد در سااه 

تولید و روانه بابار  ی گردد.  با به ذکر اسااات این  ۴۰*۱۰*۲۰و  ۴۰*۲۰*۲۰ – ۴۰*۳۰*۲۰بم اندا

 .باوک  ا مایق  ناسبی به حساب  ی آیند
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 باوک سبک سه جدارم 

مادم کاربرد این  حصااو ت در احداد دیوار  ای دا ای و  ارجی  ی باشااد چرا که با دارا بودش پوکه 

ااش تیپ دو در دروش  ود وبش کم و  قاو ت فشاااری با  دارد  عدنی   اسااه بادی و  اچنین ساای

 .ومایق  وبی  م  ی باشد. لیات آجر سه جدارم با توجه به  زایای بیاد آش  قروش به صرفه است

 باوک سیاانی سبک لیپر 

در ترکیبات اصای این  حصوا دانه  ای صنعکی پرلیت  پوکه  ای پو یس و اسکوریا  اچنین الیاف 

 ای پای پروپیان  ی باشد  حصوا بسیار  ناسبی در سا ت جداکنندم و تیغه کشی دیوار ای دا ای 

درصدی  قاو ت  اشی   ۱۵نین ترکیباتی در دروش این  حصو ت  وجب افزایر  ی باشد. وجود چ

شی بربیای و افزایر  ۳۴افزایر  ش صدی  قاو ت ک شد. اب ۱۸در شاری  وا د  صدی  قاو ت ف در

دیگر  زایای آش افزایر سرمت اجرا  سهولت در شالوا دیوار  افزایر  قاو ت در برابر ب ین لربم و 

 .مایق بندی  ی باشد
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 وک سبک لیکا یا صنعکیبا 

این باوک نیز با اسکفادم اب ترکیب آب به  ارام سیااش و بر ی سبک دانه  ای ریز طبیعی تولید  ی 

شود. مادم کاربرد آنها در سا ت ناای سا کااش  دیوار ای دا ای و یا  ارجی  دیوار ای جدا کنندم و 

ضد حری سبک بودش  ی تواش به  شد. اب  واص آش مالوم بر  سبک  ی با سقف  ای  ق بودش  اچنین 

کیاوگرا بر  کر  کعب وبش  ی باشد. لیات آجر  ۱۱۰۰آش اشارم کرد. نا گفکه نااند این باوک دارای 

 .لیکا را  ی تواش اب طریق تااس با  ا دریافت ناائید

 باوک سبک  باکس 

این نوع اب باوک با اساااکفادم اب بکن  کخاخا و  اچنین با اساااکفادم اب ترکیبات سااایااش  آ ک  

کیاوگرا در  کر کعب  ۶۰۰تا  ۵۵۰و سیایس تولید  ی گردد. وبش این  حصو ت برابر با آلو ینیوا 

سابم و افزایر  قاو ت آش  صوا مالوم بر کا ر وبش  ست. یکی اب  زایای جالب توجه در این  ح ا

کا ر  صاارف  قاطع فو دی در پروژم  ی باشااد.  اچنین  یزاش تولید نخاله و پرتی  حصااوا آش 

 .ی باشدبسیار اندک  

 باوک سبک گابی 

این  حصوا یکی اب انواع بکن  ای سبک  کخاخا به حساب  ی آید که با اسکفادم اب  کریاا بر پایه 

سیااش و آ ک تولید  ی گردد. در دو گروم اتوکالو سکه  (NAAC) و غیر اتوکالو (AAC) سیایس   د

بردش  بندی  ی شوند  این باوک  ا دارای وبش بسیار اندک بودم که ضان کا ر وبش سابم  وجب با 

شاا  صوا  سکفادم اب این  ح شود. اب این رو با ا سا کااش  ی  سکقا ت آش و  اچنین مایق بندی  ا

صرفه جویی ناائید. ذکر  شی اب آش  صرف  نابع انرژی و  اچنین  زینه  ای نا مزیزاش  ی توانید در  

 یزی  عایب این  حصااوا در کنار تاا ی  زایای آش  الی اب لآف نیساات. به  این  نظور رن  آ

این باوک  ا به دلیا دارا بودش بر ی ترکیبات کاری دشاااوار اسااات مالوم بر آنکه در  ناطق  رطوب 

 .اسکفادم اب یک  یه مایق بر روی آش الزا ی است
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 لیات آجر سبک

سبک را در انواع درجه کیفی پیدا کنید به  این دلیا  صو ت  شاا مزیزاش  ی توانید این  ح در بابار 

صو ت لیات آجر با تو صوص این  ح سئاه  هم در   شد.   جه به کیفیکی که دارند  کفاوت  ی با

صرفه  شد که با توجه به این ما ا به نومی  قروش به  سابم  ی با کیفیت با ی آش و کارکردی که در 

نیز  ی باشااد. شاااا مزیزاش  ی توانید لیات آجر را به  ارام لیساات انواع آش  ا را در وب سااایت 

 .روبانه  شا دم ناائید سنگاج به صورت

 


