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 انواع بیماری های آجر سفال و راهکارهای اساسی پیشگیری

را می تووا  هون نووبی هون بجود بروو  هخاوی نهاهو وی  وه ب نجود  وهخ موروو   ر اوه   بیماری های آجر انواع

مور  استفه ه  ر تووید آرخ  انسد. این هیجوهرخ  وه  ر  ب  سوتن خ  جوی قیوخ موخار موی ریوخ م  ر ا امون خ ایون م جو  
هوون ضووجن توضوویم  هموود ایوون  ب هیجووهرخ راه  ووهخ یوو هاد ب ییاوومیخخ یووجه ب یوو ا  مووی توانیوود هووه مخار وون 

 .میجد آرخ سفهل مخغوب  ر اصفهه  را  ریهفد نجهئید میجد آرخ سفهل صفحن

 آووئد 

  سفید 

 ر بامع آووئد آرخ یوه وو  یوخ یود  آروخ هون متنیوی یود  هجاوی اق آروخ  ر ادوخ متوور  یود   آلوئک چیست ؟

موی ههیود. ومونونه هون ایون صوورر  ون  ر اوه  رس موور  اسوتفه ه  ر سوهاد آروخ م ودارخ  آ د  رب  ههفد آرخ
ب نهاهو وی  وهیی بروو   ار .  ر فخآی ود توویود آروخ   موهمی  ون ایون اوه  رس هون ااود اوه   (caco3) آ ود

د مت وهبد یوده  ر هون آ ود قنوده تبودی co2 تبدید ید ب هن  رب   وره آرخ یو خ رفودم آ ود  ر مروهبرر هوه روهق
می یو  ب هخ ادخ قنده یود  جرویش یوده ب مورو  هوهق یود  ههفود آروخ اق یاودیمخ اوا ود یود. هون اصو ن  آ ود 
یووافتن یووده هوون صووورر سوو حی یووو رخ یوواد اووو د را نجووهی  مووی   وود. مجاوون اسوود یووجه  ووش  ر نجووهخ 

ههیوید.  سهاتجه   وه یوه د و وین صوح ن  وهیی  ون هوخ ادوخ ههرنودری هوخ ربخ نجوهخ آروخ تاواید یوده اسود هوو ه
 جهنمونن  ن یه د  ستید ایون اتفوهز قیبوه نیسود ضوجن آناون مورو  متنیوی یود  ههفود آروخ اق یاودیمخ اوا ود 

 .ید

یوی  اق اخیود جتجوه اق مخغووب هوو   آروخ ب نووع اوه  موور  اسوتفه ه  ر  :اکنون راهکاار پیشاگیری چیسات

توودا غخمووهب نجهئیوود تووه  ر صووورر ماووه ده سووهاد آ   موود فخمهئیوود. بوونبه هووخ آ  یووی  اق اسووتفه ه اق آرووخ آ  را اه
 .آووئد اق استفه ه مح ول  ر سهاتجه  سهقخ هن ا وص  ر نجهخ سهاتجه  رجوریخخ نجهئید
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این هیجهرخ آروخ نیو  مهن ود موور  ییاوین جهصود ف ود ب انف وهصر نهاهو وی  وهخ موروو   ر اوه   : سفیدک آجر

ر مروهبرر هوه آب ب ربوهود اتفوهز موی افتود. هوه ایون تفوهبر  ون سوفید  هون  ویود بروو  رس آرخ موی ههیود  ون  
اسید هیی اق مبید  جخبرخم نیتخارم سوووفهر ب  خه وهر  ر  رب  اوه  موی ههیود. مجاون اسود یوجه  وش هون بفوور  ر 

یویویده یوده هخای اق نجه هخ سهاتجهنی آرخ هیی را ماوه ده  وخ ه ههیوید  ون هوخ ربخ سو م آ   وه صیون اخ سوفید 
اسد این س و  سفید  جون نهیوی اق یدیوده سوفید  یوه هون اصو ن  بهمیهنون یووره موی ههیود. بجود بجوده تاواید 

 .می ههید H2co3 هه آب ههرا  ب هخف ب هن برو  آمد  اسید  خهونید co2 آ  تخ ی 

 ایون نووع اق سوفید  اق مووار خ اسود  ون هون نودرر اتفوهز موی افتود ب بجود تاواید آ   : سفیدک کلروری

برو   جخ مورو   ر آب ب یه صهوم می ههید. هوخاخ رجووریخخ اق هوخبق ایون موور  ههیود وون  ر مخاجود توویود آروخ ب 
 .ون  ر مخاجد سهاتجه  سهقخ اق استفه ه اق آب جهبخ  جخ رجوریخخ   ید

    یون نوووع اق سوفید   ووه هون سووب  با و   یوویجیهیی نیتوخارم آ وود ب آب تاواید مووی ا سافیدک نیررایاای

یو . رجوریخخ اق این یدیده مستج   بود  اسوتفه ه اق آ ود ب آب هوه امون  یوه آب فهصونب موی ههیود.  ج  وین 
 .ههید اق هخاور  ب انبهیتن  و  هخ ییجیهیی ب فهضنب هن  یوار رجوریخخ  خ 

   ر  هووخ ادووخ تخ یوو  آب هووه روو   ر م ووهوم سووهاتجهنی تاوواید مووی یووو . هووخاخ ایوون مووو ساافیدک سااولفایی

رجوووریخخ اق اسووتفه ه اق روو  اووو  ارخ نجهئیوودم  ج  ووین  ر صووورر ووو ب  اسووتفه ه اق سوویجه  اق انووواع  ووش بیووهر 
 .استفه ه یو 

    خبق ایون یووره جهصود تبجوور ا سوید  جسویش  ر هخاهوخ ربوهود اسود. هوخاخ رجووریخخ اق هو سفیدک کربناا

این مور  ههید اق آب هوه  جتوخین  رصود امون  هوخاخ سوهاد مونر ااود اسوتفه ه   یود.  ر صوورر ماوه ده ب 
تاجیص این نوع سفید  یس اق اقهوین هوخ   سوفید   وه هوه اسوتفه ه اق محجوول اسوید  جخیودرید رمیو  سو م 

 .را یستاو   ید

هوخاخ ییاومیخخ اق تاواید ایون سوفید   وه یوس اق ابجی وه  اق  یفیود  :اکنون راهکاار پیشاگیری چیسات 

اه  مور  استفه ه  ر سهاد ههید تسود غخموهب اق آروخ همیخیود. هوخاخ رفوع یووره یوجه  وش موی توانیود هوه اسوتفه ه اق 
. هخس  هخ سیجی ب یه رونی این سفید   ه را اق هوین هبخیود اموه ایون موضووع را هدانیود  ون ایون را اوهر مومود اسود

بنبه هوخ آ  موی توانیود هوه اسوتفه ه اق ربغون رون یوه ص   وهخ یوفهف مج ووص آروخ را  ر هخاهوخ سوفید  ایجون 
  ید.  ج  وین هوخاخ را اوهرخ  ائجوی موی توانیود هوه اسوتفه ه اق جونل مت هسو  هوه نووع سوفید   ون  ر آقمهیاومهه 

 . هخ اجتجهوی ه دخ ایجن   ید تووید می یو  این یوره  ه را اق هین هخ ه ب آرخ را  ر هخاهخ سفید 

 راهکار اساسی پیشگیری شوره یا سفیدک آجر سفال ۸

هن جدامد رسهند  می ا  ربوهد نفوذخ هون  یوار وه هوه اروخاخ اصوووی فنیوی قم بوهی  ه ودخ  وهخ اصوووی  .1
 ربوهد

 رجوریخخ اق نفوذ آب ههغ ن ب رجدا  هن  یوار ه اق بخی  محوبن سهقخ اصووی .2
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 ندار  تهوین  ر قمه  ترخاخ منر ب  بغهبسهاد اصووی ب استه .3

 ایره  یوی   هخ آب رخی  رقی ی ب نهنو .4

 استفه ه اق صین  هخ آب ه د .5

 اخید م هوم سهاتجهنی مخغوب ب نمهدارخ آ   ه  ر یخایط استهندار  .6

 ه د ای اصووی هه استفه ه اق منر یخمهین .7

 ی مخغوبتهین منر هه  یفید هه استفه ه اق موا  اف ب نی ب ییجیهی .8

 

آرخ رود: ر  وره  هخ آروخ یو خ مج وصوه  ووره  وهخ وه ی جج ون اخت  ون آتو  آ  مههود   توخل نیسود مجاون 
اسد هن مسجتی اق  ووره  ون هون آتو  ن  یود توخ اسود جوخارر هیاوتخخ هخسود ر نتیرون آروخ اق مخججون خ اجیوخخ 

خ  وه متجهیود هون سوب  رذیتن ب ذبب میاو   ر این مخججن اه  رس ربا  یده ب صوهف میموخ  . رنوق ایون رونون آرو
 رصود اسود.آرخ روود نسوبد هون آروخ 3توه2اسد. اهصوید ما ودری  ر ایون آروخ  وه هسویهر  وش اسود ب  ر جودب  

م جووی تخ  تخ ب یا  ده توخ اسود ب هون بجود آناون آب  ر آ  نفووذ نجوی   ود  ر م ههود بوامود رووخ ب اسوید  وهخ 
فوخد  وک  هنوهل  وهخ فوونب ب غیوخه ییاو هه   آوی اق آرخ م جووی م ه  توخ اسود هون  جوین  ویود م وخف آ   ر

میاو  بوی هاهر هوخ   ایون نووع آروخ  ر  یوواره  وهخ ججوهل ب مج وصوه بوهز ضوخهی هون  وی  برون ییاو هه  نجوی 
 اسد.رخ  هخ سهنتی متخ ما    ۹/1یو  بق  مج وص آرخ رود  جی هیاتخ اق آرخ م جووی اسد ب  ر جدب  

 : آجر ماسه آهکی-

 ر م هب ی  ن اه  رس برو  ندار  یوه هسویهر  وش اسود بووی مهسون هون جوده  جوی تهیون میاوو  میود سوواجد  ریوه 
میتوا  آرخ مهسون آ اوی تهیون  وخ . آروخ مهسون آ اوی اق مججووک روخ  آ ود قنوده هوه مهسون سیجیسوی یوه مهسون خ 

مججووک میا  ود ب  12هون1ه تو 8هون1سجیاهتی تهین میموخ  . هون ایون صوورر  ون مووا  ذ وخ یوده را هون نسوبد بقنوی 
سوو س ربخ آ   جووی آب اضووهفن میا وود .اجیووخ مهسوون ا وود را  ر غهووو  فوووص خ میخی نوود ب آ  را تحوود فاووهر 

سوهبد  ر اسوتوانن  وهخ فووص خ تون 8توه4 یجورخ  هخ سهنتی متخ مخهع یاد مید  ود.آنمهه غهوو   وه را هون مودر 4۰۰
اتجسووفخ مووخار مید  وود .  ر بضوو ید فوووز مججوووک 12تووه8  رروون ب  ر فاووهر2۰۰تووه18۰هسووتن  ر محی ووی  اراخ هجووهر 
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مهسن ب آ د هن سیجیاهر  جسیو  تبدید میاوو  مح وول هدسود اموده را هون نوه  آروخ مهسون آ اوی هون هوهقار بخضون 
 . می    د

 

 :انواع آجر های رسی–

نوع آرخ  ن م جووص  ر سوفد  وهرخ ب قیوخه  هریون سوهاتجه  هون  وهر میخبنود هون ربد  سوتی تهیون  آرخ فاهرخ :این
 . میاو 

  آرخ سفهل : ایون  سوتن اق آروخ  وهخ رسوی اق نخوخ سهادمیواد ب رنود ب ماج وهر ف وی  ر نههیود  مود
آب تهین میاو  بهستن هن یاد آنهه  ر مسوجد  وهخ مجتجوک سوهاتجه  هون  وهر میوخب  هون بجود روذب  وش 

 ر آرخ  هخ سفهوی هن م خور وسب دری م هسو  هوه مووا  انوواع سوورا   ار آنهوه را موور  اسوتفه ه موخار مید  ود 
هن بجد س م یا هرون ب یا وااد آنهه هخاخ نجوهخ آروخخ نووع سوفهوی ییاو هه  میاوو  ایون نووع آروخ  وه اق 

ن وهک مجتجوک سوهاتجه  هاوهر نخخ یاد ب انداقه هسیهر مت ووع اسود ب انوواع مجتجوک آنهوه هخجسو  یواد  ر 
میخب . اق رججن اواص  یمخ آرخ  هخ سوفهوی توو اوهوی سوبای آنهوه اسود  ون اوو  ههبو  هوهصرفتن سوخبد 
 وهر میاووو . ضووجن آ   وون میجوود آرووخ سووفهل م ووخب  هون صووخفن هووو ه ب  ر   ووهر  ووهرایی هووهص هسوویهر مووور  

 .است بهل ماتخیه  مخار رخفتن اسد

  وه  ر انوداقه  وهخ هو ر  توخ اق اسوتهندار  اموخبق سوهاتن میاودند بونبه هوخ آرخ  هخ مودیجی:این نووع آروخ 
ای ان هون ربد  سوتی  رسود میاودند بووی  اراخ ماج وهر بجوومی ههتوخخ نسوبد هون توویودار اموخبقخ 

سووهنتی متووخ ما وو ت اق ایوون  5*25*25ب آرووخ اتووهیی هوون اه ووه   5*5۰*5۰هووو ه انوود. آرووخ نخووهمی هوون اه ووه  
 .هن قایش هو    یوار مسخبد  هر را ههبو  میبجایدندرخبه اسد  ن ههتورن 

  آرخ  هخ و وهب  ار:   وخ و وهب  وهرخ ب اسوتفه ه اق آروخ  وهخ و وهب  ار  ر نجوهخ سوهاتجه  هون م خوور قیبوه
نجووو   آ  ب افوو ای  م هبموود  ر هخاهووخ سووخمه ب رخمووه اق موودیش  ر م جووهرخ ایووخا  برووو   ایووتن اسوود. ههفوود 

نفووذ آب هون  رب  آروخ میاوو  هون ایون تختیو  سوهویه  بووصنی  ر هخاهوخ مووا  سهاد صوی جی آنهوه موهنع اق 
 .ییجیهیی م هبمد میا  د

خججون خ ااود  وخ   اسود.و هب  وهرخ سوخامیای هون ایون صوورر قمه  و هب  وهرخ آروخ  وه م جووص  ر انتهوهخ م
اسد  ن یویاوی اق یود تخ یو  مووا  م ودنی ربخ یود یوه و ود سو م آروخ یهیویده میاوو مو هب جود میاوو  ب  ر 
ید  مهخ ماجص  ر آرخ نفوذ میا ود یوس اق یجتنمجهصود  وهر یود یویو   وهمن سوی جی اسود  ون رنوق آ  هوخ 

. انتجوهب مووا  ابویون  ر توویود آروخ و وهب  ار اق ا جیود هسویهر هوهصیی هخاوور ار جس  نوع تخ ی  موه ه م ودنی اسود
اسد  ر صورر بد  انتجهب م هسو  و وهب و هن ون ضوخی  انبسوهک ب ان بوها آ  هوه آروخ متفوهبر ههیود سو م و وهب 
هن سخبد توخ  میجوور  ب هوه خ قیوتی هوروو  موی آیود. تویش مه دسوی سو مهه ضوجن ارائون میجود آروخ سوفهل هون 

 .ورر ربقانن  ج  ین یجه ب ی ا  را  ر تجهمی فخآی د سهاد ب ماهبره  جخا ی اوا  د  خ ص
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