
سنگهایساختمانی
و فرآورياكتشاف، استخراج 

مهتا جمشیدي
دكتر علی ارومیه اي

99زمستان 



تمدنهایازآثارباستانیبهجاماندهبیشتر.بهشمارمیآیندمصالحساختمانیازقدیمیترینسنگها
زههایسابسیاریازشالودهیسنگدرتکیهگاهو.هستندموضوعتأییدیبراینایرانوجهانباستانی

.نیزاستفادهمیشودعمرانی

مقدمه
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ساختمانیسنگ 
(Building Decorative 

Stone)

زیباییظاهری

بودنضدآب(water-proofing)

خوردگیبودنضد(corrosion-proofing)

حفظحرارتتوانایی(heat preservation)

آتشبودنضد(fire-proofing)

جذبصداقابلیت(sound absorption)

صداعایق(sound insulation)

 تك محوريمقاومت فشاري

یخزدگیمقاومتدرمقابل

اسیدهامقاومتدرمقابل

مقاومتدرمقابلبازها

ساختمانیمصالحمهمبخشهایازیکی

(تمانیساخسنگ)ساختمانتزئینیمصالح

دارایبایدمصالحاین،باشدمی

:همچونویژگیهایی
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سنگ ساختمانی

طبیعی

مصنوعی

سنگیازضایعاتمعادنبهرهگیری

هزینهکمتر

ساختسنگهاییباخصوصیاتدلخواه

باالمقاومت
باالسختی

سایشبرابردرمقاومت
باالدوام

فردبهمنحصرظاهریویژگیهای
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ورتطبیعیسنگطبیعی،سنگیاستکهبهطورمستقیمازطبیعتاستخراجمیشودوبهص
.تشکیلشدهاست

)Natural Building 

Decorative Stone(

یعیسنگساختمانیطب
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سنگهایساختمانیطبیعی

دگرگونیرسوبی آذرین

بیرونیدرونی

تخریبی

شیمیایی

جهتیافتگیفاقد

دارایجهتیافتگی
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،(پیوندعاملعنوانبه)مصنوعییاطبیعیرزینهاییاسیمانازکهاستسنگیمصنوعی،سنگ

رنگدانهشه،شیگردمصنوعی،یاطبیعیالیافماسه،شن،طبیعی،کانیهایطبیعی،سنگهایپودر

.استشدهتشکیل...و

سنگ مصنوعی

(Artificial Stone)

7



انواعسنگمصنوعی

Cement Artificial StoneResin Artificial Stone

Compound Artificial Stone Sintered Artificial Stone
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فضاهاي ساختمان

داخلی

خارجی

نمایداخلی

کفپوش

سنگنما
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خواصاساسیسنگهایساختمانی

خواصفیزیکی

خواصمرتبطباآب

خواصمرتبطباحرارت

تكمحورهمقاومتفشاری خواصمرتبطباجرم

مقاومت برشی

خواصمکانیکی آکوستیک خواص

جذبصوت

عایقصوت

مقاومتخمشی
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خواصمرتبطباجرم

تخلخلچگالی فشردگی

چگالیظاهری

چگالیحجمی

اولیه

ثانویه
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خواصمرتبطباآب

جذب رطوبتجذبآب

مقاومت در برابر آب
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خواصمرتبطباحرارت

هدایتحرارتی

ظرفیت گرمایی

مقاومتدربرابرسوختن

مقاومتدربرابرآتش
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.باشد1تا0.7بینبایدساختمانیسنگهایدرنرمشدگیمیزان

مخصوصوزن 
مکعبمترسانتیبرگرم1.8ازبیش:سنگینسنگهای

مکعبمترسانتیبرگرم1.8ازکمتر:سبكسنگهای

فشاريمقاومت 
مگاپاسکال1000تا100بینسنگینوزنسنگهای

مگاپاسکال100تا4بینسبكوزنسنگهای

شدگینرم 

برخیازویژگیهای
سنگهایساختمانی

طبیعی
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باشدمگاپاسکال5ازبیشآنهافشاریمقاومتکههاییسنگ.

باشد1تا0.7بینآنهاشدگینرمضریبکهسنگهایی.

باشدنداشتهوجودسنگدرحلقابلرسیومضرکانیهای.

باشدنداشتهوجودسنگدرهوازدگیولتراسیونآ.

،دیودیت،گرانیتسنگهای:ازعبارتندمقاومنداسیدهابرابردرکهسنگهایی
بازالتوکوارتزیت

رمرموآهكسنگدولومیت،:مقاومندقلیاییهایمحلولبرابردرکهکهسنگهایی

صهیمشخ)توفودیابازبازالت،:ازعبارتندمقاومندحرارتبرابردرکهسنگهایی
(.میباشدمگاپاسکال100باالیفشاریمقاومتبودنداراسنگهااین

سنگانبهعنوزیرباشندویژگیهایآذرین،دگرگونیورسوبیکهدارایسنگهایکلیه
:میشوندبکاربردهفرشسنگونما
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برخیازویژگیهای
سنگهایساختمانی

طبیعی



یسنگ هاي ساختمانی طبیعاكتشاف 



مطالعاتدفتری

یزمینشناس یتوپوگراف

ژئوفیزیك زیربنایی

بررسیهایصحرایی

یبررسیهایتفضیل

مطالعاتبیشتر

بازکردنمعدن

حفاریمغزهگیری

آزمایشفراوری

بررسیهایژئورادار

آزمایشاستخراج

رونداکتشاف
ماسنگهایتزئینیون
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استخراج سنگ هاي ساختمانی طبیعی



یرهبهمعدنپسازمرحلهاکتشافتفصیلیوتعیینذخبهرهبرداریطرحکامل
:میشودشرحزیرتهیه

نتایجگزارشهایمربوطبهمطالعاتاکتشافیسنگهایتزیینیونمابررسی

(تجزیهوتحلیلکانسارومحدودهآن)اقداماتمقدماتی

(تهیهبایگانینقشهها)اسنادومداركونقشههاجمعآوریتهیهو

طرحهایمختلفتهیه

سازماندهیعملیات

خالصهمشخصاتتجهیزاتوموادومصالحبهکاررفته

طرحگزارشتشریحی

تهیه طرح استخراج
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سنگ طراحی معدن 
و نماتزیینی 

كلیاصول و ضوابط 
اردرترینمعیمهمومیشونداستخراجتزیینیونمابهصورتمعادنروبازسنگهای

.استاستخراجآنهاشکلوابعادمحصول

ازسالممتشکلکوپهایدستآوردندراستخراجسنگهایتزینیونماهدفبه
.اشدمیبمنظموابعادموردنظرحتیالمقدورباشکلهمگنوبدونتركوسنگهای
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طرح تهیه 
و پیش  باطله برداري 

آماده سازي

مراحلطرحپیشباطلهبرداریوآمادهسازی

احداثجادهدسترسی

استخراجپلههایاحداث
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جادهدسترسیویژگیهای

ممکنوارددبستگیزمینسطحتوپوگرافیبهدسترسیجادهشیب
وپیچباایومستقیمصورتبهسرازیری،یاوسرباالییافقی،است
.باشدخم

ویژگیهایجاده
دسترسی

عمومابایدبیشازدوبرابرعرضالزمجادهدسترسیعرض
.برایعبورماشینآالتمعدنیباشد
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معادن پله هاي طراحی 
سنگ تزیینی و نما

استخراجپله هاي شكل 

.باشدبایدقائمسطحدیوارهجبههکار

.اشندمسطحبحتیالمقدورباالییوزیرینبایدسطح

استخراجپله هاي عرض 

توعرضپلهبایدبهحدیباشدکهماشینآال

نابزاربرشرادرآنمستقرکردومعموالبی

.متراست60تا10

استخراجپله هاي ارتفاع 

آالتتابعروش،ماشینپلههایاستخراجارتفاع

ازرکمتاستخراجوخواصسنگاستکهباید

.مترباشد10 23



پله هاي ایمنی و استخراج

.شودعنوانپلهایمنیاحداثبهدربینهردوپلهمتوالیبایدیكحریموسکو

فاعارتوتركهاودرزههامیزان،الیهضخامت،نوعسنگعرضوشیباینسکوبه
.متراست1بستگیداردوحداقلعرضآنپلهاصلی

مشخصاتپلههایاستخراجدر
سنگهاینرممعادن

متر6تا5ارتفاعپلهاستخراج

متر20تا15پلهاستخراجعرض

متر100تا50پلهاستخراجطول
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شكل و ابعاد 
استخراجیبلوك هاي 

مکعبیامکعبمستطیلآلاستخراجیدرحالتایدهشکلبلوك

باشد،کمترودرزهوشکافآنبزرگترهرچقدرابعادبلوك
.دارداستوبلوكارزشباالتریبیشترراندمانتولید

لیشکافهایاصودرزههاوالیهبندیوجودصفحاتضعفیعنی

برشدستگاهنوع

جبههکارجداسازیوواژگونیبلوكازقدرتدستگاههای

عواملیکهباعثمحدودیت
وندابعادبلوكاستخراجیمیش
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شکلوابعادبلوكها
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استخراجروش هاي 

استخراجباچالموازی

(هاواژ)ماشینهایسنگبراستخراجبا

استخراجهیدرومکانیکی

باپارسوگوهاستخراج

استخراجباسیمبرشفوالدی

استخراجباسیمبرشالماسه

منبسطشوندهشیمیاییموادبااستخراج
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استخراجباچالموازی
28



ماشینهایسنگبراستخراجبا
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برشاستخراجباسیم
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انتخاب روش استخراج 
و تكمیل طرح

:استخراجباتوجهبهمواردزیرانتخابمیشودروشبهینه

زمینشناختیویژگیهای اقتصادیزیرساختهای

میزانذخیره قوانینومقرراتکشوری

موردمصرفسنگمرغوبیت

اقتصادیتوجیهپذیری

31



انتخاب تجهیزات

درانتخابتجهیزات
مقابلنکاتبایدبه

توجهکرد

نوعسنگومشخصاتکانسار

اولیهسرمایهگذاری

درامکانبهکارگیریتجهیزاتانعطافپذیری

تجهیزاتجابهجاییسهولتدر

میزاننیازبهنیرویماهر

میزانمصرفانرژی

عملیاتیهزینههای

،اآنه،ابزاروقطعاتمصرفیماشینآالتامکانتهیهتجهیزات 32



و نماسنگ هاي تزئینی فرآوري 



فراوري سنگ هاي ساختمانی

34

، صیقل و پرداخت سنگمراحل ساب مرحله برش سنگ هاي ساختمانی



برشروش هاي 

باقلهبربرشبرشبااره

تخریبی

ارهسختبر

نرم براره 
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ارهبرش

36



قلهبر
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سانتیمتروضخامت60×60تا30×30تایلباابعاد
سانتیمتر2تا1

بُرش

:سنكبرشازحاصلعمدهمحصولدو

2یاسلبباابعادبزرگترازتایلوباضخامتها
سانتیمتروباالتر
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جهت برش سنگ

الگوي پهلو به پهلو

الگوي انتها به انتها

الگوي جورشدگی انتهایی

الگوي جورشدگی كتابی

الگوي جورشدگی چهارتایی یا الماسی

مختلطالگوي
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الگوي انتها به انتهاالگوي پهلو به پهلو

الگوي جورشدگی انتهایی

جهت برش سنگ
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الگوي جورشدگی چهارتایی یا الماسی

مختلطالگوي

جهت برش سنگ
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ما،بهسنگهایساختمانیایکهاستفادههاییهمچونندستیابیبرای
.شوددارند،سنگبایددرکارخانههایسنگبریپرداخت...کفپوش،پلهو

ساب، صیقل و 
پرداخت سنگ

42



، صیقل و پرداخت سنگمراحل ساب

سابنواریپیوسته

پرداخت نهایی سنگساب و صیقل اولیه سنگ

لبه زنی

تیشه زنی

ماسه زنی

شیارزنی

پرداخت با پودرهاي مخصوص

استفاده از رزین و واكس
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.ودشفیزیکیمتفاوتیدارندانجاممیفرمهایسطحسنگتوسطابرسیوهاییکهاشکالوپولیش 44



تیشهزنی

45



لبهزنی
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اتصال فارسی با تقعر با پخ دوبل

دندانه دار با پخ باال و پایین مدور

لبه هاي انواع 
لبه زنیمتداول در 
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شیارزنی
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:سنگحفرههایکردنپرازهدف

اهمیت استفاده از 
ی شیمیایرزین ها و  مواد 

ح محافظ سطپركننده و 
سنگ

مانهاینواستبیشتررزینکاریازپولیشاهمیتگاهیایراندرمتأسفانه
ظیربینسنگهایازبسیاریحضورشانسدادندستازباعثکهاستمعضلی
بازارهاایندرکهاستجاییتااهمیتاین.استشدهجهانیبازارهایدرایران
هعرضرزینازاستفادهبدونباشد،درزوحفرهدارایکهسنگیهیچتقریباً

.نمیشود

(اسلبوتایل)شدهبریدهسنگسازیمقاوم

بلوكسازیمقاوم
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هترکیباستکهبستهبطبیعییامصنوعیچسبناكساختهشدهازموادبسیاررزینترکیبی
رکیبشیمیاییبهتبسته)گوناگونیترکیببهطرقاین.شیمیاییاشدرشرایطخاصیسختمیشود

.طبقهبندیمیشود(آنوموردمصرف

معرفی رزین  
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انواع رزین

رزین مصنوعیرزین طبیعی

پلیاستررزین

رزیناپوکسی

وینیلاستررزین

فنولیكرزین
51



کاجدرختشیرهآننمونهبهترین.میآیدبدستطبیعیزیستیموادوگیاهانازطبیعیرزین
.است

میآیددستبهگیاهیرزینشدنسختاثردرنیزکهربازینتیومعروفماده.
رزینهبمیتوانمثالطوربهشدهاندساختهمختلفکشورهایدرطبیعیرزینهایازنمونههایی

.کرداشارهژاپنیسبزچایازشدهسنتز

طبیعیرزین
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اینپلیمریلیاصزنجیر.میشونداستفادهدنیاسراسردرگستردهطوربهغیراشباعپلیاستررزینهای
اسیدیكوعاملیچندالکلیترکیبیكتراکمیواکنشازکهمیباشداستریاتصاالتدارایرزینها

اسیدهایرلکنتوفرمولطراحیبابنابراین.میشودتهیهفوماریكاسیدوگلیکولمانندعاملیچند
کهنموددتولیمیتوانرارزینهاازکاملیمجموعهواکنش،زمانودما،کاتالیستها،غیراشباعواشباع
.باشندمناسبمختلفکاربردهایبرای

پلیاستررزینهای
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بواتوانودمویاپوکسویگوروه.مولکولیخوودانوددرساختارepoxyبیشازیكگروهدارایرزینهااین
لناکسید،والکلواکنشتراکمیبههمراهجابجاییهیدروژنبهگروهاتیهاآمیناسیدها،انیدریداسیدها،

وچوكکمولکولهوایشدنرابدونآزادکردنشبکهایامکانافزایشطولزنجیریاواکنشهااین.بدهد
متریدراثرجمعشدگیکرزینها،بنابراینمحصوالتاپوکسیدرمقایسهبااکثر.مانندآبفراهممیکند

.پختنشانمیدهند

اپوکسیرزینهای
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دروودهبومخصوصهاردنرافزودننیازمندنهاییفرآوریبرایپولیاسترواپوکسیرزیننوعدوهر
هرگونهافزودنازقبلکلیقانونیكعنوانبهوهستندگرمازاواکنشدارایهاردنرباترکیبحین
بهراسنگدبایرزینکاریازقبلبنابراین.باشدخشكوتمیزکامالًبایدسنگسطحشیمیایی،ماده
.کردخشكمخصوصکورههایدرکاملطور

اپوکسیرزینامامیشود،زردآفتابمقابلدروداردکمیمقاومتUVاشعهیمقابلدرپلیاستررزین
دراستترپلیاسرزینازبیشترهاردنربااپوکسیرزینواکنشزمان.استمقاوماشعهاینمقابلدر

.استبیشترسنگدراپوکسیرزیننفوذعمقنتیجه

ورزینپلیاستر
رزیناپوکسی

55



اپوکسیرزیناسترپلیرزینمشخصات

(Mpa)تنشحدتحمل

(C°)محدودهدمایکار

قابلیتسازگاریبامحیط

استفادهدرمواردزیربار

سرعتواکنشباهاردنر

قیمت

(60-50)باال(14-13)متوسط

0-5025-60

عالیکم

بلهخیر

کندسریع

تربیشکمتر

مقایسهمشخصات
رزینهایفنی

یاپوکسوپلیاستر
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وینیل استررزین 

اتیلنیباعغیراشکربوکسیلیكاسیدهایبااپوکسیرزینواکنشحاصلوینیلاستر،رزین
یمیاییشخواصدیگرسویازواپوکسیهایرزینباالیمکانیکیخواصسویكازکهاست
استر،لوینیساختاردراپوکسیزنجیروجود.داراستراغیراشباعاسترپلیهایرزینخوب
استرهالوینی.شودمیاسترپلیرزینهایبهنسبتهارزیناینباالترکششیطولموجب
.باشندمیهیدرولیزوخوردگیبرابردرباالییمقاومتدارای
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واکنشلهوسیبهکههستندمصنوعیپلیمرهایفرمالدهیدفنولرزینهاییافنولیكرزینهای
کاتالیزوروعناساسبرومیآینددستبهکاتالیزورحضوردرفرمالدهیدباآنهامشتقاتیافنول

رنگوهستندکدرمعموالفنولیكرزینهای.شوندمیبندیطبقهنوواالكورزولدستهدوبه
ولیكفنرزینهایتیرهرنگ.میکندتغییرسیاهتاتیرهقهوهایوکمرنگکهرباییازآنها

.دندموجوپودرومایعفیلمپولك،اشکالدرفنولیكرزینهای.میکندمحدودراآنهاکاربرد

فنولیكرزینهای
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A B

رانشانمیدهدنمونه (B)بهعمق (A)سطحشماتیكازمسیرحرکترزینازاینشکلنمایی

مسیرحرکت
رزیندرسنگ
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یکامالحفرههاوداشتهباشندبارزینرادارندکهراهیبهسطحسنگحفرههاییامکانپرشدنتنها

ادهشدهباالحفرههاییکهبارنگآبینشانددرشکل.میمانندخالیرزینکاریبستهدرهرروشیاز

.ایننکتههستنداند،مشخصکننده

مسیرحرکت
رزیندرسنگ
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باتشکرازتوجهشما


