
 احسان دادخواه /سنگ مصنوعیو چرایی تولیدِ چیستی 

 نتیجه در و داده کمتري وزن هاآن به که آیند می بدست دیگر دهافزو مواد با طبیعی هاي سنگ مجدد ازترکیب مصنوعی هاي سنگ

 ساخته وزن سبک هايخاک و ضایعاتی هايسنگ هايسنگدانه ها،رس سیمان، ترکیب از هاسنگ این. شودتر میسریع هاآن نصب

 رنگِ آهن اکسید هايرنگدانه. دارند انسانی و محیطی مالحظات بر مبتنی کیفیتی تماما   ها سنگ این در رفته بکار موادِ .شوند می

 نگارهاي و نقش داراي که شود می ریخته هاییقالب در یدآ می بدست راه این از که ترکیبی. دهد می هاسنگ این به را نظر موردِ

 کمتر مراتب به قیمتی مصنوعی هايسنگ نیز قیمت نظر از. دهد می طبیعی کامال  سیمایی ،هاسنگ این به و بوده طبیعی هايسنگ

 انجام آن دننمو استفاده قابل و بازار به آن رساندن براي طبیعی سنگ روي که دشواري کارهاي که چرا دارند طبیعی هايسنگ از

به  را اجازه این هستند و کوچکتر ضخامتی و کمتر وزنی داراي چرا که نماید می ضروري غیر مصنوعی هاي سنگ مورد در شود می

 هايفنداسیون در آنها ساختاري مقاومت بر عالوه. ببریم بکار را هاآن بتوانیم طبیعی هايسنگ برابر بیشتر از سه که دهد میما 

 و رسند می فروش به تخت قطعاتِ براي مربعیمتر واحد در مصنوعی سنگهاي. دهد می آنها به را زیاد بارهاي تحمل توانایی خاص،

 در و است مختلف آنها مدل به بسته مصنوعی هايسنگ وزن. شود می انجام دستی وبه شکل چوبی هاي جعبه در آنها بندي بسته

 مصنوعی هايسنگ رنگ .می گیرد قرار بزرگ هايمدل در مربع برمتر کیلوگرم 37 تا کوچک قطعات در مربع برمتر کیلوگرم 15 رنج

 ثابت ،بوده گیريقالب درحال سنگ که زمانی و شده سنگ ساختار از بخشی سنگها این رنگ که چرا رود نمی بین از زمان گذر در

 شرایط تحتِ و طوالنی هايزمان گذر از پس حتی هاسنگ این در رنگ ايمشاهده قابل تغییرِ که است داده نشان تجربه. است شده

 هر مصنوعی، سنگ هايشکل در تکرار ایجاد منظور به. است نشده ایجاد هوا و آب بدي و فصلی تغییراتِ مثل مختلف وهوایی آب

 ه اي به رنگ آمیزيتوجه ویژ ،هاتفاوت تقویت منظورِ به عالوه به .است شده ساخته متفاوت مدل صدها از استفاده با تنهایی به مدل

 کاربري از پس اساس این بر اند که شده ترکیب خاصی بطور ها ضدسایه و ها سایه .نباشد دیگر قطعه شبیه ايقطعه تا هیچ شده

 است، سیمانی محصول یک مصنوعی سنگ از آنجاییکه نداشته و است شده ساخته آن از که طبیعی سنگ با تفاوتی مصنوعی سنگ

 معموال   .باشندمی مناسب ساختمان خارجی کارهاي براي و دارند هم سیمان از شده ساخته دیگرمحصوالت که است عمرمفیدي داراي

 فضاي ساخت در توانند می گرما تحمل قابلیت داشتن علت به مصنوعی هايسنگ. نمایند می تامین را مفید عمر این ها سازنده

استفاده  رُس درصدي از هاسنگ مورد استفاده ي این موادکه در بخشی از  آنجایی از. گیرند قرار استفاده مورد نیز شومینه خارجی

 .شوند گرفته کاربه هاچسب یا هامالت با باید طبیعی طور به و مقاوم نموده گرما با در مواجهه را هاشده است، آن

 مصنوعی سنگ تعاریف

 با مختلف طبیعی مواد سنگی از و ترکیبی شده فابریک خالء تحتِ که هستند باالیی چگالی با سنگی ترکیبات مصنوعی هايسنگ

 مخصوص وزنو  دهد می تشکیل را سنگ کل درصدِ  96 تا 91 بین ،سنگ ترکیبات وزن. ها ساخته می شوند چسب وسیله به یکدیگر

 شاملِ:  توانند می ،ترکیب درهر رفته بکار مواد طبیعت به بسته کهاست  مکعب متربرسانتی گرم 2700 سنگدانه ها

 .است آهکی سنگ هاي دیگر و مرمر سنگ حاوي که :مرمریتی سنگ هاي -

 باشند. می سیلیکاته هايسنگ دیگر و پرفیري ،گرانیت ،سیلیکا ،کوارتزیتی ،کوارتز از ترکیبی که :گرانیتی سنگ هاي -

 به بستگی مواد سنگی انتخاب. گیرند قرار استفاده مورد توانند می نیز غیره و سرپانتین ،دولومیت ،اسلیت مانند سنگی موادِدیگر 

 دارد.  شده تولید محصول نهایی سیماي

 

 



 محصول مختلف هاي گرید

 :دشون می تقسیم درجه دو به ظاهري دیدِ نظر از سنگصورت می گیر و  زیر هاي روش معموال به سنگها بندي درجه

 و نیز نقص بوده و عیب هرگونه فاقد رویی سطح در ظاهري دید نظر از متري یک فاصله باید از یک درجه سنگ: 1 درجه سنگ

 .باشد پریدگی لب فاقد رویی سطح دراضالع

 میلیمتر 2 تقریبی قطر به لکه 2 از بیش رویی درسطح ظاهري دید نظر از متري یک فاصله از باید دو درجه سنگ:  2 درجه سنگ

 .باشد نداشته میلی متر 3 تقریبی ابعاد به پریدگی دولب یا و یک یا و

  خواص ظاهري نظر از سنگ

 .باشد پیچیده یا و( کاسوسینه) کوژ یا کاو نباید رویی سطح :رویی سطح بودن مسطح

 (سائیدگی دربرابر سنگ مقاومت میزان aH ) .باشد کمتر 25 از نباید /سائیدگی دربرابر مقاومت -1

 .باشد سنگ دو درصد تا صفر باید بین سنگ جذب آب میزان /(شدن زنجاب)گیري  آب -2

 .نیاید پدید خوردگی و ترک شکستگی آن بدنه کند و در پایداري کافی اندازه به سرما باید در برابر سنگ /سرما دربرابر مقاومت -3

 خوردگی ترک از اثري سنگ در نباید آن اثرو بر  باشد پایدار کافی اندازه به حرارت برابر در باید سنگ /حرارت برابر در مقاومت -4

 شود. دیده خردشدگی و

هیچ  نباید و رنگ ترکیب نظر از و باشد پایدار کافی اندازه به شیمیایی مواد برابر در باید سنگ /شیمیایی مواد دربرابر مقاومت -5

 ید.آ پدید آن در تغییري گونه

 :کاربرد و مصرف موارد

 : از عبارتند آنها مهمترین که رسند می مصرف به مختلف حالتهاي به معدنی مواد

 عنصر صورت به (الف

 کانی(ب

 بلور (ج

 سنگ (د

مورد استفاده قرار  وارهاید زین و ها پله ،نما در مختلف اشکال به که است ساختمان صنعت در یعیطب و مصنوعی سنگ کاربرد عمده

 .می گیرد

 

 :موقعیت هاي مختلفمقاومتِ سنگ در 

 اتیخصوص به یابیدست براي اي ژهیو هاي روش باشند یم نیانگیم حد از باالتر یکیزیف بارکه  یعموع اماکن و ها ساختمان در

 از یعموم اماکن هیکل در استفاده براي سنگ تنوع و یبهداشت هاي یژگیو ،مقاومت زانیم به توجه با. است ازین مورد یفن و ییبایز

 داده تشخیص مناسب بسیار برخوردارند ییباال تردد از یهمگ که مدارس و ها فرودگاه ،آهن راه هاي ستگاهیا ،ها مارستانیب جمله

 ابعاد در یورزش -یفرهنگ مراکز ،تئاتر هاي سالن ،ها اداره ،مارکتها سوپر ،رستورانها در یمصنوع سنگ از استفاده یحت. است شده

 محصول نیا مطلوب کاربرد سبب یمصنوع سنگ خاص یفن و یکیمکان هاي یژگیو .است داده نشان موفق و مطلوب اریبس بزرگ

 و یکینامید بارهاي یکیزیف فشارهاي برابر در باال مقاومت همچون محصول نیا یفن هاي یژگیو. است شده یصنعت اماکن در

 نیهمچن و آن جالي و رنگ روي بر یطیمح هاي یآلودگ ادیز ریتاث عدم و یحرارت شوک ،ییایمیش مواد با تماس ،لرزش ،یکیاستات

 وکف وارید سطوح خانه کیدر .است شده ساخته ممکن ديیتول هاي سالن و یصنعت اماکن در را آنها از سنگ شکل ،طرح در تنوع



 براي الزم یفیک هاي یژگیو هیکل از سنگ رابطه نیدرا .باشد مناسب یزندگ مختلف هاي سبک و گوناگون مصارف براي یستیبا

 درخشان سطوح با مدرن و کیکالس هاي طرح ودر است بوده برخوردار( اقامتگاه و ویال ،آپارتمان) مختلف هاي ساختمان در نصب

 لیقب از هاي یژگیو .شود یم افتی یهندس مختلف ابعاد با یعیطب طیمح با مشابه آلود خاک و درهم هاي طرح با یسطوح ای

 سنگ انتخاب در مهم عوامل از یبهداشت اصول با یهماهنگ و محدود ابعادي هاي تلرانس ،یکنواختیو همواري ،بدنه تراکم ،استحکام

 یک نتیجه در که میباشد اصلی سطوح روي شده هیتعب و هیثانو کف کی واقع در سطوح نیا. باشد یم کاذب سطوح پوشش عنوان به

 امر این که کند می ایجاد تاسیسات و کشی لوله هاي سیستم ،برق هاي سیستم نصب جهت نامرئی و -زیاد عمق با- خالی فضاي

 .است یافته رایج کار دفاتر و صنعتی ساختمانهاي در اصلی ساختار یک عنوان به پیش از از بیش امروزه

 آن اثرات وتحلیل تجزیه و جایگزین کاالهاي بررسی

  :است گردیده ساختمان دیگر نماهاي انواع اصلی جایگزین که است جدیدي تکنولوژي مصنوعی سنگ

 .... و گرانیتی سنگ مرمر، سنگ شامل سنگی نماهاي 1.

 .آلومینیوم کامپوزیت نماهاي 2.

 .آجري نماهاي 3.

 .سیمانی نماهاي 4.

 .جداره تک و جداره دو شیشه نماي 5.

 هر که است آن واقعی محیط با تطابق و هماهنگی ،ارتفاع ،نما طراحی نوع ،قیمت نظیر پارامترهایی به از سنگ استفاده اثرات عمده 

 :است شده اشارهبه آنه  زیر جدول در که دارند معایبی و مزایا فوق موارد از یک

نما نوع  معایب مزایا 

طبیعی سنگ نماي  

 دربرابر مقاومت /سال 20 از بیش و طوالنی عمر /زیبایی

 سایر با ترکیبی استفاده امکان /آسان نصب /طبیعی شرایط

 نماها

 کاربري هزینه /زیاد کاربري زمان /رنگ در تنوع نبود

 وجود /برجها در استفاده قابل غیر /سنگین وزن /باال

درسنگ رگه  

آجري نماي  
کشور در فراوان /بودن ارزان  نسبتا وزن /باال کارگري هزینه /یکنواخت رنگ 

برجها در استفاده قابل غیر /سنگین  

دو شیشه نماي جداره    

 امکان /رنگ در تنوع /زیبایی /باال نصب سرعت /مناسب قیمت

 با ساختمانها در استفاده قابل /نماها سایر با ترکیبی استفاده

بودن وزن سبک /طبقه 15  

 مقاومت /حرارت نوسان برابر در ضعیف مقاومت

 هزینه /شکل تغییر امکان /ضربه برابر در ضعیف

سال 5 تا عمر /سالیانه شستشو به نیاز /باال نگهداري  

آلومینیوم کامپوزیت نماي  

 استفاده امکان /رنگ در تنوع /زیبایی /باال نصب سرعت

 15 با ساختمانها در استفاده قابل /نماها سایر با ترکیبی

پایین کارگري هزینه /بودن وزن سبک /طبقه  

 امکان /ضربه برابر در ضعیف مقاومت /مناسب قیمت

سال 10 تا عمر /باال نگهداري هزینه /رنگ تغییر  

مصنوعی سنگ  

 /نماها سایر با ترکیبی استفاده امکان /رنگ در تنوع /زیبایی

 /بودن وزن سبک /طبقه 30 با ساختمانها در استفاده قابل

و سال 30 تا عمر  شستشوي به نیاز عدم /مناسب قیمت 

کم ضخامت با تولید امکان /رگه وجود عدم /سالیانه  

باال کارگري هزینه  

 



 یانواع سنگ مصنوع

 .(پالست سمنت یمصنوع سنگ.. و پله سنگ کفپوش، و کیینما ساختمان، موزا يسمنت پالست )سنگها یمصنوع يسنگها-1

 . Cultured Marble & Graniteسنگ -2

 . Solid Surfaceنیکور سیسورف دیسال يسنگها -3

 .نیمشابه کور -4

 . Pebble Designو ONYX کسیاون یسنگ مصنوع -5

 . Solid Surfaceکوارتز یمصنوع يسنگها -6

 .مشابه کوارتز یسنگ مصنوع -7

 .يمریپل-یصنعت کپارچهیکفپوش  -9

 .سمنت پالست یسنگ مصنوع -10

 

 پالست سمنت نانو يمریسنگ پل-1

 يها گمنتیپ کننده، کنترل نانو يها ماده دارکننده،یپا نانو يموادها محصول، يساز مقاوم يمریپل ماده ،یمعدن مواد انواع از که

 محصوالت نیا از توانیم پالست نانوسمنت محصوالت یفن مشخصات لیدل هب .شودیم ساخته.. و یصنعت و یعیطب سبکدانه ،یمعدن

 بادبر، يسنگها و،یدکورات نما ساده، طرح ينماها ک،یآنت ينماها یرنگ و کیآنت کییکفپوش و موزا  :نمود استفاده لیذ موارد جهت

 يفضا يباسازیز و يشهر المان و محصوالت ،یسنگ نرده ،یسنگ ستون ،یقیتزر GFRCنما مشبک،  ساختمان ینیوتیگ يسنگها

 .پله ریز و پله يسنگها خاص، یفن مشخصات با یرنگ یابانیجدول خ یسنگ گلدان سبز،

 

 cultured marble یسنگ مصنوع -2

 ينهایرز و یمعدن مواد انواع بیترک از استفاده با ،یروکش بصورت یمصنوع يسنگها ازجمله ،یشده مصنوع يعمل آور سنگ مرمرِ 

 را نور عبور تیقابل اندازه از شیب لریف از استفاده لیبدل محصوالت نیا .باشد یم تیگران ای و مرمر رنگ تک بصورت نانو، و يمریپل

 cultured marble یاز سنگ مصنوع .باشند یممقاوم  (کیسولفور دیاس جز)به  بازها و دهایاس مقابل در نیهمچن داشت، نخواهد

 :نمود استفاده لیذ محصوالت دیتول در توانیم

 یسرشوئ و یدوش ریز /(یسنگ یروشوئ نکی)س یبهداشت سیسرو نکیو س یظرفشوئ نکیس دیتول /اوپن سنگ و نتیسنگ کاب

  /یسنگ خاص يستونها /یسنگ مجسمه /یروم هاينما

 روش و کی هر یبائیز زانیم در تفاوت. نمود يساز مشابه تیگران و مرمر یعیطب يسنگها از توان یم یمصنوع يسنگها یدر تمام

 .باشد یم آنها دیتول هاي
 

 نیکور یسنگ مصنوع-3

 يهاگمنتیپ الت،یمتااکر لیمت یپل ينهایرز درات،یه يتر مینیآلوم ت،یبوکس یمعدن مواد بیترک از( سیسورف دی)سال نیسنگ کور

 دیاس ضد تیقابل نور، عبور تیقابل(، نرم)گرما  يریپذشکل تیخاص به توان یم محصول نیا يهاتیاز قابل .دیآیم بدست... و مختلف،

 :نمود استفاده لیذ موارد در توان یم( سیسورف دی)سالاین سنگ از  .نمود اشاره... و کیسولفور دیاس خصوص به

 .اوپن سنگ و نتیسطح سنگ کاب

 .یسنگ ینتیکاب نیب و اوپن یشانیپ



 .(آشپزخانه و یبهداشت سیسرو)محصوالت  یسنگ یشوئ رو نکیس و ییظرفشو نکیس

 .داشت خواهد وجود رانیا در( نی)کور سیسورف دیسال سنگ دیامکان تول

 

 نیمشابه کور یسنگ مصنوع -4

 همانند یمحصوالت... و مختلف رنگدانه ت،یبوکس درات،یه ناتیآلوم گرانولها، و هاافکت ،یمعدن مواد انواع از استفاده با توانیم

 نیکور خالف بر که باشدیم نکته نیتنها تفاوت در ا .نمود دیتول محصول، نیا يتهایقابل یتمام با( سیسورف دی)سال نیکور محصوالت

 .باشندیم سخت گرما نیکور مشابه يتکنولوژ با شده دیتول یمصنوع يسنگها( سیسورف دی)سال

 دارد. باال متیق با زاتیتجه به ازین اما است، ریپذامکان رانیا در نیکور دیتول

 تحت ر،یمتغ دور ل،یاست هیال دو(، است انفجار قابل آن يمریپل)ماده  ضدجرقه تر،یل 2000 دیبا يتکنولوژ نیا کسریبطور مثال م

 .باشندیم نیکور سیسورف دیسال سنگ همانند نیکور مشابه یمصنوع يسنگها اتیموارد مصرف و خصوص .باشد... و یحرارت خالء،
 

 pebble design و onyx کسیاون یسنگ مصنوع -5

 .باشدیم هاشنیپارت ای و وارپوشید جهت يپردزا نور تیقابل با تیمرمر بصورت محصوالت دیتول جهت رودخانه ایو  onyx يسنگها

 مشابه که يگریاز جمله محصوالت د .باشدیم solid surface و cultured marble یمصنوع سنگ از یقیتلف يتکنولوژ نیا

 انواع دیفوق در تول یمصنوع ياز سنگها .نمود اشاره کیآنت يهاشنیو پارت pebble design به توانیم باشدیم یمصنوع سنگ نیا

 استفاده باشد نور عبور ای و ينورپرداز مدنظر که. ..و کیآنت شنیپارت ای و یروشوئ نکیس ریز سنگ خاص، کفپوش و وارپوشید

 .گرددیم
 

 کوارتز یسنگ مصنوع -6

 بره،یو پرس، تحت... و رنگدانه مخصوص، يمریپل مواد کوارتز، سنگدانه خاص، یمعدن سنگدانه انواع بیکوارتز با ترک یسنگ مصنوع

 آب جذب با( باال يفشار و یخمش)مقاومت  مقاوم اریبس محصول آمدن دیپد موجب که گرددیم حاصل( نگیشی)پول ساب و ومیوک

 لیذ محصوالت در توانیکوارتز م یمصنوع ياز سنگهاد. باشیم ...و بازها و دهایاس برابر در مقاومت و ضدخش تیقابل و کم، اریبس

 :نمود استفاده

 .(ساب و نگیشیپول)فاقد  مات بصورت یظرفشوئ نکیس

 .يسنگ قبر و مزار بصورت صفحه ا

 .باال مقاومت با اوپن يسنگها و نتیسنگ کاب

  و ... . فرودگاهها ،يداخل ساختمان، مراکز ادار يکفپوشها

 . ...سنگ کف آسانسور، پله و

تمام شده مواد آن  ياما بها .باشدیم شتریب کوارتز مشابه یمصنوع سنگ به نسبت کوارتز یمصنوع سنگ دیتمام شده خط تول يبها

 .است نیکمتر از مشابه کور
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 و کمتر آن شده تمام يبها اما باشد، داشته را کوارتز یمصنوع سنگ افکت و ظاهر که میهست یمحصول ازمندیاز موارد ن یدر برخ

 جهت کوارتز، مشابه سنگ يتکنولوژ از توانیم مواقع نیلذا در ا .باشد ياقتصاد صرفه يدارا دارانیخر يبرا مصارف یبرخ جهت



 استفاده نکیس بعنوان ای و اوپن، و نتیکاب يهاسنگ عنوانهب توانیاز سنگ مشابه کوارتز نم .برد بهره کوارتز مشابه يهاسنگ دیتول

 :نمود اشاره لیذ موارد به توانیاز موارد مصرف سنگ مشابه کوارتز م .نمود

 .کوارتز یمصنوع يسنگها به هیشب يداخل و خارج ساختمان با ظاهر یکفپوش سنگ

 . ...و فرودگاهها ،یدولت يکف پوش آسانسور، ادارات و ساختمانها

 .ساختمان خارج و داخل ينما وارپوشید

 .کوارتز مشابه پله ریپله و ز
 

 یصنعت و يمریپل کپارچهیکفپوش  -8

 کفپوش يبرا پالست سمنت نانو کپارچهیسنگ کفپوش  ؛يتکنولوژ دو با محل، در اجرا تیباقابل درز، بدون و کپارچهیکفپوش 

 ساب کف ستمیس بهمراه ساختمان داخل کپارچهی کفپوش يبرا کوارتز و نیمشابه کور یسنگ مصنوع ساختمان رونیب کپارچهی

 .است متفاوت کامال  یاپوکس کپارچهی کفپوش با محصول نیا .باشدیم( یدست)ساب 
 

 یمصنوع سنگ ساخت تکنولوژي

 چه ساختمان خارجی و داخلی کارهاي براي که شوند می انتخاب طوري روند می بکار مصنوعی سنگهاي تولید خط براي که موادي

 مرمرها، جمله از آن درترکیب سنگ طبیعی مواد بردن بکار نیز و پرس-ویبره ترکیبی تکنولوژي. دنباش ال ایده نما در چه و کف در

 کیفیت % 75 که دهدمی سنگ به خواصی آب کمی مقدار و سیمان همراه به سیلیسی هايسنگ و ها،گرانیت کلسیتی، هايسنگ

 تکمیل هاآن پارامترهاي و بوده نصب آماده تولید از پس که هستند آن هایی استاندارد محصوالت .باشد دارا را طبیعی خواص سنگ

 ماوراء اشعه ،نور فشار، مقابل در امروزه مصنوعی هايسنگ. باشد خورده ابزار نیز هایش لبه باشد و شده کالیبره هاآن و ضخامت

 از پس توانند می و کم نگهداري به نیاز با هستند محصوالتی به عالوه .می باشند مقاوم کامل به صورت جوي نامالیمات و بنفش

 آنها بودن الیه تک به توان می سنگها این خصوصیات دیگر از. نمایند رفتار طبیعی سنگ مانند % 100 و  خورده ساب بارها ،نصب

ترکیب  از پیوسته به هم هاي دانه از باالیی درصد شامل آن ها ترکیب شوند و می و ویبره فشرده خالء محیط در اشاره کردکه

 بهم چسبیده 1 کالس 5،25 پرتلند سیمان با که ،، دیوریت، پروفیري، کوارتزگرانیت مرمر، مانند است طبیعی سنگ هايسنگدانه

 پخ بخواهیم ما که گونههمان لبه قسمت هاي در و تخت ،شده بندي درجه ها پانل. است 30 و 5 حدود سیمان - آب میزان. اند

بنفش تغییر نکرده و  ماوراء نور مقابل در چه و طبیعی نور برابر در چه آنها رنگ لحاظ واز بوده دیمانسیونی تلورانس طبق و خورده

 طبیعی مواد حداکثر با بکارگیري مصنوعی سنگ تولید . تکنولوژي باشن می 5 درکالس آتش دربرابر العمل شوند. عکسمات نمی

 کننده مصرف نظر مورد خصوصیت و سفارش طبق را محصوالت تا دهد می ما را به اجازه این شیمیایی مدرن هاي افزودنی وترکیب

 توانیم می هزینه کمترین و زمان حداقل را با ساختمان خارجی یا داخلی مکان هر دکورسازي ترتیب قدرت همین به .نماییم تولید

این  طبیعی و متنوع بسیار و الگوهاي رنگها ،ساختارها .ایم کرده حفظ را مواد طبیعی زیبایی که مزیت با این .برسانیم انجام به

 هاي به افزودنی نیاز گونه هر رفته بکار مواد بودن طبیعی. است توجه مورد و جالب سازان ساختمان و طراحان نظر از محصوالت

. است هاسنگ این هايدیگر ویژگی از نیز استفاده و نصب در آسانی همچنین. است ساخته مرتفع را آنها از نگهداري جهت خارجی

 .کند می تضمین سال 30 تا را از محصوالت استفاده مفید عمر ،باال کیفیت هاي سیمان ترکیب با محصوالت این تولید تکنولوژي

 می سنگ هاي مصنوعی خصوصیات از دیگر بودن انرژي و جاذب آتش ، ضدبودن صدا ، ضدبودن یخ ضد ازقبیل مزایایی همچنین

 شود و تولید می اینچ 2،5 تا 1 رنج از سنگها این .کرد اشاره سنگ ها این ضخامت به می توان تکنولوژیک اطالعات ازدیگر .باشد

 می مورد نظر هر ضخامت به و ندارد وجود سنگها دراین برش محدودیت بنابراین .باشد می اینچ 1،5 معموال آن ها ضخامت میانگین



 طبیعی سنگ هاي رنگ. است متغیر فوت مربع درهر پوند 10 تا 8 بین محصوالت این وزن ترتیب همین به . شوند گیري قالب توانند

 می افزوده سنگ هر به زمینه رنگ. باشدمی پروسه شامل دو کردن رنگ تکنولوژي. شود می تامین آهن اکسید هاي دانه رنگ از

 سنگ نماي رنگ سپس و شود گیري قالب سنگ از این که قبل اکسید آهن هاي رنگ مخصوص حاوي ترکیب پاشیدن طریق از شود

 از .شد نخواهد ایجاد مختلف هواي و آب با مواجهه در و سالیان طول در سنگ تغییررنگی در ترتیب بدین. شود می پاشیده آن روي

اشاره کرد تست هاي آزمایشگاهی مخصوص نشان داده  psi 4000 تا  آنها فشاري مقاومت به میتوان مصنوعی سنگ هاي دوام نظر

 چرخه سپس و فانهایت درجه 5 تا 0 بین انجماد تحت شرایط روز 30 از پس سنگ درساختار تغییري یا تخریب گونه هیچاست که 

 .است نداده رخ فارنهایت درجه 75 تا 70 بین اي
 

 سنگ مصنوعی دراي تکنولوژي

 که است و لرزش فشار ایجاد و خال شرایط تحت سازي فشرده که می باشد انحصاري تکنولوژي دراي مصنوعی سنگ تولید سیستم

. شود تبدیل باالیی بسیار با کیفیت ترکیبی سنگ به و گرفته شکل شده مخلوط مواد خشک ترکیبات با تا دهد می را امکان این

 مختلف هایی مکعب با هایی بلوک به یا و شود متفاوت تبدیل هاي ضخامت و با ابعاد هایی اسلب به مستقیما تواند می مصنوعی سنگ

 .درآید متفاوت هاي ضخامت به و شده بریده بعدا که

 : از عبارتند مصنوعی سنگ تولید پروسه عمده مشخصات

 .سازي فشرده براي مخلوط در ترکیبات صحیح مقدار از استفاده امکان -

 .سازي فشرده فاز خالل در شده فشرده درترکیبات هوا وجود عدم -

 .خالء شرایط تحت مواد ویبره و سازي فشرده ترکیبی عملیات -


