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 الزامات طراحی و اجرای نمای آجری

تعیین زیبایی و مقاومت  یتس ختاانماس اخت  رتی در یتس نیتاه رلتی  تی تمتامی ز متا   آجر نسوز نما عضو اصلی در
شما در طول مرا ل خاا  ختاانماس ارز  ددت د در وا تک شتال یتادره در دتر جستمی یاتی از ا متاس دتاه  ستیار 
مهم  ی  ساب می آیت  رترا رتی عتبوه  تر ایمتاد نمتاه  ستیار زیبتا و جترب مراطتج در صتور  اجتراه اصتو ی آس 

وجج  اال رفنن اخنحاام خازه اوادت  شت د  تا ایتن توتتیحا  تدتمیم داریتم در ایتن مقا تی ناتا  مریت  و رتار رده م
 راه اجتراه اصتو ی نمتاه آجتره ختاانماس را  تی شتما عریتراس ارا تی ددتیمد در راتار اجتراه ایتن ناتا  اختنراده از 

 یمت   من مطا عتی ه ادامتی ه ایتن مطلتجآجرنما مرغوب خایاج نیر  ا ر ادمی  اخت د شتما عریتراس متی توانیت  تت
 .را از این  یاس دریاف  نما ی  آجر نسوز نما

 ضوابط اجرای نمای آجری ساختمان

 ی طور رلی نماه آجره خاانماس  ی یس الیتی ووشتآ آجتره  تر روه دیتوار اطتبو متی شتودد  تی ایتن صتور  رتی 
ختاننی منتر در ن تر متتی .یرنت د در اصتطب ا  ختتاانماس  ۱۰ تی صتور  اختنان ارد تتترام  ایتن الیتی را  تی انتت ازه 

م داردد ایتن دیتوار متی توانت   تار ر یتا خازه  ی دیواره ری نماه آجره  ر روه آس  ترار متی .یتردی دیتوار واتنیباس نتا
 .منر  یانر اخ  این دیوار غیر  ار ر  اش  ۱۰غیر  ار ر  اش  اما  هنر اخ  در خاانماس دایی ری طول دیوار از 

 انواع دیوار پشتیبان

 دیوار  نن مسلح یا AAC 

 دیوار  ا  اب فوالده خرد نورد ش ه 

 دیوار مدا ح  اایی مسلح 

 انواع آجر برای نمای ساختمان

 : ی طور رلی خی نوع نماه آجره داریم ری می توانی  در خاانماس اود اجرا رای  ری  ی شرح زیر می  اش 

 .رتتتتار رد عمتتتتومی  یاتتتتنرین رتتتتار رد را داردایتتتتن آجتتتتر  تتتتراه  : FBS آجررررر اسررررتان ارد

این نوع نمتاه آجتر اغلتج در متوارده رتار رد دارد ختازه  تی  حتا، معمتارهی  افت  و ا عتاد  : FBA آجر استان ارد

 .                                         داراه نوا دتتی  اشتت 

در متوارده الزم اخت  تیییراتتی  تا د ت   تاال در نمتا صتور  .یترد رتی در ایتن صتور   : FBX آجر اسرتان ارد

 . ای  این نوع از نما را اجرا ررد
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در اجراه نماه خاانماس  ی این دو نانی  ستیار د ت  رایت د اول آناتی آجتره رتی متورد اختنراده  ترار متی ددیت   ایت  
ی رتی  تر روه ختطوحی تترمیم و یتا اصتب ی صتور  .رفت    وس دیچ .ونی عیج و آخیبی  اشت د دوم آناتی در صتورت

 ای   نما این موارد ذرر شودد در اجراه نمتاه ختاانماس شتما متی توانیت  از انتواع مرغتوب از آجتر نستوز نمتا ختایاج ی 
آجر رخیی آجر ماخی آدای و آجتر  ناتی متورد اختنراده  ترار ددیت د تاهتا نانتی در اننرتاب نتوع آجتر دو رده وجتود دارد 

 ایتت  در ن تتر  ییریتت د تتتمن آناتتی  یمتت  آجرنمتتا  تتراه  ستتیاره از عریتتراس ادمیتت  دارد ررارتتی در دریاتتی دتتاه رتتی 
  می  اشی د اجراه نماه آجرها راما  طرا ی و در ال مطا عی ه مقا ی دم اراوس شما  .نهایی وروژه موثر اخ 

ایتن ردهی مااختج اختنراده در ماتاطقی اخت  رتی مقاومت  نستبی  تی ترریتج  : (MW) رده آب و هوای معتر  

 .                                                           در  را تر یربات اس  ایت  داشتنی  اشتا 

ایتتن ردهی مااختتج اختتنراده در ماتتاطقی اختت  رتتی مقاومتت  نستتبنا  تتاالیی در  : (SW) رده آب و هرروای سرر  

 . را ر ترریج در  را ر ررای یخ  ا اس ا رامی می  اش 
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 نکته اساسی در اجرای نمای آجر 5

 .ریلوواخاال  اش  ۳۴۵مقاوم   رشی مب   راه رسبان س آجرنما و دیوار وانیباس  ای   را ر  ا  .۱

 .نماه آجره  ی دیچ وجی نبای  در  را ر تاآ داه راای  اصل از امآ  رار  ییرد .2

 . ار نما  ی دیوار وانیباس  ای   ا اخنراده از اتداال  ماانیای اخنان ارد ااثی شود .۳

ا عتاد دیتوار واتنیباس داراه محت ودی  نیست ی تاهتا در صتورتی رتی نیتاز  تی رانترل تتاآ دتاه  تین نمتتا و  .۴
 .دیوار وانیباس  اش 

ه از متب  ختیماس ورتلات  خطح دیتوار واتنیباس  ایت  مقتاوم و ویوختنی  اشت  رتی ختطح رویتی آس  تا اختنراد .۵
 .ووشان ه ش ه  اش 

 اتصا  در اجرای نمای ساختمان

جراه نماه آجتر اتدتاال  متی  اشت  رتی  ایت  از صتلبیج  تاالیی  راتوردار  اشت ی  تی از مسا ل  ا ادمی   سیار  اال در ا
این صور  ری در صترحا  عمتود  تر دیتوار دتیچ  ررنتی ن اشتنی  اشت د دمااتین معمتاراس  ایت  میتراس انقباتتا  و 

در وا تتک انبستتاطا  دیتتوار واتتنیباس و آجتتر را در ن تتر  ییرنتت  و  تتا توجتتی  تتی ایتتن  ررتتا  طرا تتی دتتا انمتتام شتتودد 
اتداال  در اجراه نما دم می توانت  ورو دتاه فتوالده  اشت  و دمااتین متی تتواس از دو  طعتی مندتل  تی یات ییر 

 .اخنراده ررد

در این نتوع از اتدتاال  ورو فتوالده  ایت   تی صتور  رایتره دار  اشت ی رترا رتی  اعت   : اتصاالت ورق فوالدی

افترایآ مقاومتت  رااتتی و تتت اال میتتاس متب  و ورو شتتودد نانتتی  تتا ر ادمیتت  آس اخت  رتتی ایتتن اتدتتال را  هنتتر 
 .اختتتت  در ختتتتاانماس دتتتتاه  تتتتا ارترتتتتاع رتتتتم و  تتتتا میتتتتراس زمتتتتین  تتتترزه رمنتتتتر اختتتتنراده رتتتترد

و   ا اختنراده از دو  طعتی ه فتوالده متی  اشت  رتی یاتی از ایتن  طعتا  مندتل  تی دیتوار این ر : قطعه فوالدی

واتتنیباس اختت  و دییتتره را  تتی در درز افقتتی وتتر شتت ه از متتب  در راختتناه دیتتوار واتتنیباس  تترار متتی دداتت د دروا تتک 
 .وییری ه این اتداال  جلو.یره از  ررا  عموده دیوار  ر صرحا  دیوار می  اش 

 وار پشتیبانی بهتر اس ؟چه نوع دی

 ی طور رلی شما عریراس متی توانیت  دو نتوع دیتوار واتنیباس  تا  ات   تا م فتوالده و یتا  لتوا ختیمانی  تراه اجتراه 
نماه آجره در ن ر  ییری د ری این دو نوع  تی نتوع اتود مرایتا و معتایبی دارنت د  تی عاتواس مثتال دیتوار  تا م فتوالده 

منتره  راتوردار اخت د رتی ایتن متورد در ختاانماس ختازه از اصتول مقتاوم ختازه  ی نستب  دیتوار ختیمانی از وزس ر
خازه و افرایآ اختنحاام ختازه متی  اشت   اتا راین در ختاانماس دتاه  تا ارترتاع زیتاد اننرتاب اتو ی اخت د در دیتوار 

زنت   اشت   وانیباس خیمانی اتداال  نما  ا اخنراده از ویچ متی  اشت ی  اتا راین  هنتر اخت  جتاا ایتن اتدتاال  تت 
تا مقاوم  آس در  را ر اتورد.ی دروس متب  افترایآ یا ت د مریت  دییتر ایتن دیواردتا مقاومت   ستیار زیتاد آس اخت  
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 .رتتتتتی در دیتتتتتوار فتتتتتوالده  تتتتتراه رختتتتتی س  تتتتتی ایتتتتتن اختتتتتنحاام  ایتتتتت  دریاتتتتتی رایتتتتت 

جتاه ا هتام و در اننها امی واریم  ی تتس تتس ختواال  شتما عریتراس واختخ داده شت ه  اشت ی در صتورتی رتی دمااتاس 
ختوا ی در ادتتوج اجترا و یتتا  یمت  آجتتر نستتوز نمتا در ذدتتن اتود داریتت   نمتتا  تا ماتتاوراس متا در .تتروه مها ختتی 

 .خایاج از یریق راما  در اننهاه دمین مقا ی و یا شماره داه تماس در میاس  یراری 

 


