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مروری بر سنگ های ساختمانی: بخش اول 



نوع سنگ نام استان

قالی، کوه کبود، حسین آباد خور، بازبنده نائین، گل آباد نائینجوشقان گرانیت/مرمریت/ تراورتن اصفهان

تراورتن سرخ آذر شهر، شهرت جهانی دارد مرمریت، مرمر، گرانیت آذربایجان شرقی

استخراج مناسب و فرآوری مشهوری ندارد مرمریت لرستان

، انگورکA,Bمرمریت نیریز، حسن آبا دهبید، چاه مرغی  مرمریت فارس

زو مرمریت ابرکوه ، بافق، رباط ابرکوه، چکاوک، سفید کوه، سبز توران پشت، ج
مشهورترین سنگ های این استان است

گرانیت، مرمریت یزد

ذخایر سنگ تراورتن در دنیا % 12محالت بسیار معروف هستند، معدن حاجی آباد در
.در محالت موجود می باشد

تراورتن مرکزی

:تنوع معادن شناخته شده در ایران
درصد54مرمریت 
درصد20گرانیت 

درصد10تراورتن 
درصد1مرمر 



عموم سنگ های ساختمانی

سنگهای پر 
کاربرد 

ساختمانی

گرانیتی
ماسه 

سنگ ها 
سند )

(استون 

دیوریت

گابرو

مرمریت

کوارتزیت

تراورتن

مرمر



نوع مصارف قیمتوضعیت مشخصات فیزیکی نوع سنگ

نمای ساختمان، کف سازی، پیاده 
...روسازی، راه سازی و  باال آب و اثر ضربه و مقاوم در محیط های صنعتیسخت، چگال، بادوام در برابر گرانیت

نماسنگ نسبتاً پایین
.  عموماً در برابر یخبندان مقاوم اندسنگ رسوبی بسیار شایع ممکن است دارای بافت نرک یا خشن باشند،

سطح نهایی آنها بصورت چکشی، کلنگی و تیشه ای قابل مصرف است و برای نصب آنها از ابزار غیرآهنی 
.استفاده می شود

ماسه سنگ ها 
(سنداستون)

...سنگ نما، سنگ پله، کف جاده سازی و نسبتاً پایین مقاومت بسیار باال دیوریت

سنگ نما، کف، پل و تونل متوسط استحکام و مقاومت باال در برابر هوازدگی گابرو

هانمای داخلی ساختمان نسبتاً باال
مرمر و مرمریت دو محصول متفاوت است . در برابر هوازدگی، گازها و باران های اسیدی قابل ذکر استمقاومت

.مرمر نور را از خودش عبور می دهد مرمر

در نمای ساختمان داخلی باال ...مقاومت باال در برابر هوازدگی، رطوبت و  مرمریت

خارج و داخل ساختمان، پل ها بخش های
و تونل ها

پایینبسیار
گرانیت نیز اشتباه می شود از گرانیت سخت تر است این سنگ با ظاهر زبر و این نوع سنگ که اغلب با سنگ

.بلوری خود قابل شناسایی است
کوارتزیت

خارجی و داخلی پایین .شرایط آب و هوایی گرم می توان جهت مصارف خارجی نیز از آن استفاده کرددر تراورتن

بین سنگ ها و زیرسازی، پرکردن فاصله
کف سازی خشن پایین مقاوم الشه

...کف و دیوارهای باربر، جدول سازی، بیشتر از الشه مقاوم قواره

تونل سازی، پل سازی، جدول سازی، 
هسنگفرش و پلدیوارهای باربر و غیرباربر، پایین مقاوم باد بر

برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و 
در کف، دیوار پله، کف پنجره، کنار و زیر 

ن، تزئیناتی نظیر گلدادیوار گچی و وسایل
شمعدان، جدول و جوی

نسبتاً باال .می شودمقاومت خوب این سنگ از برش و صیقل سنگ های دیگر استفاده پالک



گرانیتی

گرانیت مشکی نطنز
تویسرکان همدان

گرانیت زاهدان
گرانیت نهبندان



سند استون



دیوریت



گابرو



مرمریت



کوراتزیک



تراورتن

آتش کوه
عباس آباد
دره بخاری
حاجی آباد



الشه سنگ



بادبر



مرمریت
مرمر

از نوع سنگ های دگرگون است که از مرمر
به دست می آید، معادن مرمرسنگهای آهکیدگرگونی

بیشتر در استان آذربایجان شرقی موجود است

( سنگ آهک)سنگهای رسوبیسنگ مرمریت خود از خانواده
معروف مرمریت در لرستان، مرکزی، یزد و کرمانمعادن .است

.می باشد



مشخصات کلی انتخاب سنگ های ساختمانی



آزمایشات الزام آور سنگهای پرکاربرد ساختمانی
14700بر اساس معرفی استاندارد ملی 

الزامات فیزیکی سنگ های 
گرانیت و مرمریت

مبحث 2-5-5مطابق با جدول 
پنجم مقررات ملی ویرایش 

1392چهارم سال 

آزمون تاب فشاری

استاندارد ملی شماره 
5698

تعیین جذب آب و چگالی

استاندارد ملی شماره 
5699

تعیین مقاومت سایش

استاندارد ملی شماره 
5700

:برخی از آزمایشگاه های معتبر
.49733Telبنیاد علوم کاربردی رازی

.64545424Telآزمایشگاه فنی دانشگاه امیر کبیر





عوامل موثر در فرآوری سنگ های ساختمانی: بخش دوم



فرآیند عمومی فراوری سنگ های ساختمانی

Block Cuttingقله بر -1

Gang Sawاره -2

Multi Wireسیم برش-3



انواع فرآوری سنگ های ساختمانی

انواع 
فرآوری

تیشه زنی و 
مضرس کاری

ساب زنی

آنتیکهوند

فلیم



تیشه ای

در یک جهت و یک مرتبه تیشه می خورد: یک تیشه•

در دو جهت تیشه می خورد پر تر است و سطح سنگ مشخص نیست: دو تیشه•

اگر دو تیشه در دو جهت افقی و عمودی باشد معموال به آن تیشه چپ و راست می گویند•

اگر عمق تیشه ها بیشتر باشد به آن کلنگی می گویند•

مدل دیگری هم هست که به آن تیشه الگوئی می گویند•



(شعله)FLAEMیک روش مضرس نمودن سنگ فلیم 

وسط عملیاتی است که در آن با شعله متمرکز و با حرارت باالی آتش، ت
ث ذوب دستگاه یا به صورت دستی بر روی سطح سنگ میگیرند که باع

و از ( سوزانده شدن)شدن برخی مواد متشکله درسطح سنگ شده 
که این بدان علت است. حالت براق بودن و صیقلی بودن خارج میشود

جدا سنگ االستیسیته بسیار کمی دارد که بر اثر حرارت از سطح آن
.میشود

گردد از این عمل برای افزایش اصطکاک بر روی سطح سنگ استفاده می
کار سنگ گرانیتکه معموال در رمپ پارکینگ ها و نقاط شیب دار که

.شده است استفاده میگردد
ود که این کار توسط دستگاه برش هوا در محل نصب نیز میتواند انجام ش

.طبیعتا دقت کمتری از دستگاه دارد



مضرس به روش شیار زنی



آنتیک



هوند

.سنگی که بر روی آن پرداخت هوند صورت بگیرد•

مات با این شرایط رنگ سنگ. پرداخت هوند مانند یک سطح صاف و صیقلی روی سنگ قرار می گیرد•
گذارد، پرداخت هوند، بدون اینکه رد و عالمتی روی سنگ باقی ب. می شود و زیبایی خاصی پیدا می کند

.آن را صاف و نرم می کند



سنگ چرمی
.  ود داردسنگ چرمی به نوعی سنگ گفته می شود که با پالیشرهای مخصوص سابیده می شود و یک نوع حالت مخملی در خ•

.این سنگ به صورت سنگ های کالسیک و آنتیک در می آید و به ساختمان نمای بسیار خاصی می دهد



مراحل عمومی فرآوری

برش سنگ کوپ طولی و عرضی

تقویت سنگ نصب توری رزین
ایجاد استحکام و 

یکپارچگی

رزین کاری پر کردن خلل و فرج 
االسنگ های با تخلل ب

ماستیک های 
با پلی استر/ اپوکسی

پایه رزین

ساب زنی صاف و صیقلی کردن
سطح سنگ

استفاده از موادی 
مالت منیزی و رزینی

صیقلی نمودن سنگ
بر مبنای لقمه های 

دستگاه ساب

لبه زنی 
سنگ

چرخ پرداخت لبه با 
سنباده

ایجاد لبه های گرد، 
نیم گرد و اوریب



قله بر



اره سنگ



تقویت سنگ 



سیم برش



دستگاه ساب



ساب زنی



با آرزوی موفقیت


