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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  پيش گفتار
توسـط   مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " اهنماي اكتشافر -هاي تزييني و نماسنگ " استاندارد

اجالسيه كميته ملي استانداردمهندسي ساختمان  سيصدوشصت وهشتمين  در و سازمان ملي استاندارد ايران
 بنـد  استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ و مصالح و فراورده هاي ساختماني

 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح نقانو 3 مادة يك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد رداستاندا اين تهية براي كه خذيأمنبع و م
هاي تزييني و راهنماي اكتشاف سنگ: ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامه 378نشريه   

  1387نما، سال 
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  مقدمه 
نظـر كارشناسـان    دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با اسـتفاده از 

، كـرده و  هاي تزييني و نمـا راهنماي اكتشاف سنگتحت عنوان  378 برجسته مبادرت به تهيه نشريه شماره
 هـاي كـارگروه  همكـاري  بـا  مجموعـه  ايـن . آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده اسـت 

و  اسـت  شـده  آمـاده  تـدوين  و تنظـيم  كـارگروه  توسـط  شـده،  تهيـه  فـرآوري  و استخراج اكتشاف، تخصصي
  .باشدكه اسامي آنها بشرح زير مي اندنموده نهايي و كنترل را آن اجرايي فني نظام دفتر كارشناسان

 
 طرح مجري

  معادن و صنايع وزارت                 جعفري ...اوجيه
  

 اكتشاف كارگروه اعضاي

 راهبردي نظارت و ريزي برنامه عاونتم       شناسي زمين ارشد كارشناس               آذري اشرف

 كشور معدني واكتشافات نشناسي زمي سازمان         شناسي زمين ارشد كارشناس           باباخاني عليرضا

 كشور معدني واكتشافات شناسي زمين سازمان              معدن مهندسي كارشناس                  برنا بهروز

 معلم تربيت دانشگاه       اقتصادي زمينشناسي دكتراي               مهرابي بهزاد

  معادن و صنايع وزارت           معدن مهندسي كارشناس             ميرزاييان عزيز
 

 استخراج كارگروه اعضاي

 معدن مهندسي ارشد كارشناس           صفرزاده مهدي

 معدن مهندسي ارشد كارشناس             عامري مهدي

 اميركبير صنعتي دانشگاه      معدن مهندسي ارشد كارشناس               مدني حسن

  معدن مهندسي نظام سازمان فني معاونت       معدن مهندسي ارشد كارشناس              ناصرنيا هرمز
  

 فرآوري كارگروه اعضاي

 هرانت دانشگاه                         آرايي كانه دكتري        اوليازاده منوچهر

 شناسي زمين ارشد كارشناس        حقيقي عبدالعلي

 اميركبير صنعتي دانشگاه                   معدن مهندسي دكتراي             رضايي بهرام

 تهران دانشگاه                           متالورژي دكتري          عطايي ابوالقاسم

   صنايع وزارت ايمني و نظارت دفتر كارشناس           شناسي زمين ارشد كارشناس        اول كسياني جمال
  

 تدوين و تنظيم كارگروه اعضاي

 اميركبير صنعتي دانشگاه   معدني مواد فرآوري مهندسي دكتراي          نژادايران مهدي



 ي 

  

 معادن و صنايع وزارت             شناسيزمين ارشد كارشناس     زارعي عبدالرسول

 اميركبير صنعتي دانشگاه         سنگ مكانيك مهندسي دكتراي    دهزاشريف مصطفي

 اميركبير صنعتي دانشگاه           معدن مهندسي ارشد كارشناس           مدني حسن

  معلم تربيت دانشگاه             اقتصادي شناسيزمين دكتراي           مهرابي بهزاد
 

 راهبردي نظارت معاونت كارشناسان

 اجرايي فني نظام دفتر             كشاورزي مهندسي كارشناس      دولتشاهي اعليرض

 اجرايي فني نظام دفتر          صنايع مهندسي ارشد كارشناس     آقارمضانعلي فرزانه

 اجرايي فني نظام دفتر          عمران مهندسي ارشد كارشناس    خواه روشن شهرزاد

  
بوجود آمده در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ارتقاي جايگاه با توجه به تغييرات ساختاري  

موسسه به سازمان ملي استاندارد ايران، حوزه استانداردسازي گسترش يافته است، در همين راستا و به 
اند ها انتشار يافتههايي كه توسط ساير سازمانمنظور فراگير نمودن حوزه كاربري نشريات و دستورالعمل

نظر به . ها به عنوان استاندارد ملي در دستور كار سازمان ملي استاندارد ايران قرار گرفته استپذيرش آن
تدوين و در  5شوند كه براساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره كه استانداردهايي ملي تلقي مياين

گردد به تصويب رسيده باشد ل ميتشكي) سازمان ملي استاندارد ايران(كميته ملي مربوط كه توسط موسسه 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس   378و با همين رويكرد، اين استاندارد براساس نشريه شماره 

  .جمهور تهيه شده است
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  راهنماي اكتشاف -هاي تزييني و نماسنگ

  و دامنه كاربرد هدف   1
  .هاي تزييني و نما استسنگارائه راهنماي اكتشاف  استانداردهدف از تدوين اين 

  
  هاي تزييني و نمابندي سنگرده   2
 بندي براساس منشارده  2-1

  .شوندمي تقسيم دگرگوني و آذرين رسوبي، هايسنگ گروه سه به نما و تزييني هايسنگ منشا براساس
 
 رسوبي هايسنگ  2-1-1

 و كنگلومرا ،)دلوميتي و آهكي( يكربنات هايسنگ رسوبي منشا با نما و تزييني هايسنگ انواع ترينمهم
 .هستند هاسنگماسه

 كربناتي هايسنگ   -الف

 استخراج قابليت كافي، مقاومت رنگ، تنوع برش، و ساب قابليت مناسب، سختي دليل به يكربنات هايسنگ

 اشاره زير موارد به گروه اين از .دارند ايران نماي و تزييني هايسنگ صنعت در را خاصي جايگاه آسان،

 .ميشود

 هاياليه صورت به موارد اغلب در كه هستند، قديمي ساز آهك هايچشمه نهشت هاتراورتن :تراورتن -

 ديده ليمويي گردويي، قرمز، سفيد، كرم، هايرنگ به هاتراورتن .شوندمي تشكيل ماليم شيب با يا و افقي

 آهن هيدرواكسيدهاي و اكسيدها به آغشتگي ميزان اختالف از ناشي كه نگارهايي و نقش دليل به. شوندمي

 .دارند جذابي و زيبا بسيار ظاهر است، تراورتن مختلف هاياليه در

 تكتونيكي، ساختارهاي نبود ساده، استخراج شرايط آسان، پذيريبرش قبول، قابل مقاومت دليل به هاتراورتن

 .دارند فراواني كاربردهاي مناسب، قيمت و مالت به كامل چسبيدن براي تخلخل وجود ظاهري، زيبايي

 آبگرم هايچشمه عملكرد محصول تراورتن نظير آراگونيت شناسيكاني تركيب با انيكس مرمر :مرمر -

 به و است انيكس آن رنگي انواع تجارتي نام كه گويندمي مرمر سنگ نوع اين به ايران در . است قديمي

 .شوديم ديده زرد و ليمويي آبي، سبز، هايرنگ

 نماي سنگ( صيقلي مقطع در متنوع هايرنگ و هابافت با هايآهك سنگ ):آهك سنگ( هاكربنات -

 و ترييني هايسنگ صنعت در باشند، برخوردار مناسب و شفاف رنگ از كه صورتي در )خورده صيقل و تراش
 و ساب برش، از پس و شدنبا مشخص اصال سنگ، كوپ در زيبايي اين بسا چه .دارند ايگسترده كاربرد نما

 .شود ظاهر آنها زيبايي صيقل

- سنگ اين .شوندمي داده صيقل و خورده برش سادگي به دارند، رس كمي درصد كه مارني هايآهك سنگ

 موارد اغلب در رو اين از .شوندمي فرسوده زودتر و دارند تريكم مقاومت خالص آهك سنگ به نسبت ها



2 

  

 درصد سه تا رسي مواد وجود كلي طور به . نيستند مناسب هاسرويس و هااهرور كف و هاپله در مصرف براي

 . است مجاز تزييني، و نما سنگ عنوان به هاآهك سنگ در

 در . است ترمشكل بسيار سيليس، بدون آهكي هايسنگ به نسبت  سيليسي هايآهك سنگ سايش و برش

 محسوس سايش و برش از ناشي اشكاالت باشد، رصدد سه از بيش آنها در كوارتز كاني كه آهكي هايسنگ

  .است
 
 هاسنگ ماسه و كنگلومراها -ب

 عنوان به باشند شده سيمان هم به كامال هاآن دهنده تشكيل اجزا كه صورتي در اليه ضخيم كنگلومراهاي

 و آهكي اكنگلومر دهنده تشكيل اجزا كه صورتي در .گيرندمي قرار استفاده مورد نما و تزييني هايسنگ
 سختي در تفاوت . بود خواهد ترمرغوب سنگ باشد، داشته وجود سيمان و قطعات رنگ بين مناسبي تباين

 و سيليسي سازنده عناصر يا باشند، آهكي بعضي و سيليسي اجزا برخي اگر مثال(سيمان و دهنده تشكيل اجزا
 .شودمي اشكاالتي بروز باعث برش حين در )باشد آهكي سيمان

 برد كار به مالون صورت به ويژه به باشند، ساختماني سنگ عنوان به توانمي را اليه ضخيم هاينگس ماسه

 نما و تزييني هايسنگ عنوان به الزم شرايط فاقد سست، هايسنگ ماسه و سيليسي هايسنگ ماسه .

  .هستند
 
 آذرين هايسنگ  2-1-2

 و رنگ، و بافت در تنوع زيبايي، ، باال مقاومت لدلي به دروني آذرين هايسنگ ويژه به آذرين، هايسنگ
  .دارند خاصي جايگاه نما و تزييني هايسنگ صنعت در جالپذيري

 
 هاگرانيت -الف

 آثار فاقد كه هاييگرانيت . هستند آذرين منشا با نما و تزييني هايسنگ مهم بسيار خانواده يك هاگرانيت

 مطلوب رنگ نظر از و باشند نكرده تحمل را ميكروتكتونيك ويژه به و تكتونيكي هايپديده و انددگرساني

 .است هافلدسپات رنگ و نوع تابع هاگرانيت رنگ .گيرندمي قرار گسترده استفاده مورد باشند، بازار

 مورد بسيار خود قرمز يا صورتي رنگ دليل به ،) آلكالن هايگرانيت( صورتي و قرمز روشن، هايگرانيت -

 .دارند ايويژه جايگاه دربازار و هستند توجه

 بلورهاي اندازه و روشني و تيرگي درجه تابع ) كالكوآلكالن هايگرانيت( خاكستري هايگرانيت مرغوبيت -

  .است هاآن دهنده تشكيل
 
 آذرين هايسنگ ساير -ب

 و هابازالت و اهآندزيت ها،تراكيت يعني هاآن ارز هم خروجي هايسنگ و گابروها ها،ديوريت ها،سينيت
- سنگ ساير و هاآمفيبوليت ها،پيروكسنيت ها،پريدوتيت ها،سينيت نفلين مثل ديگري هايسنگ همچنين

 و تازه كامال كه درصورتي ها،آن در كوارتز كم محتوي يا وجود عدم دليل به دست، اين از آذرين هاي
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 و تزييني سنگ عنوان به دهند، بروز باييزي هايرنگ صيقل، و ساب مراحل در ضمنا و باشند نشده دگرسان
  .هستند توجه مورد نما

 
 دگرگوني هايسنگ   2-1-3

  .هستند مطرح نما و تزييني سنگ عنوان به هاگنيس و مرمرها دگرگوني، هايسنگ بين در
 

 )ماربل( مرمر -الف

 و درخشندگي دليل به كه هستند رنگي و خاكستري سفيد، هايرنگ به دگرگوني كربناته هايسنگ مرمرها
 .انديافته ايويژه جايگاه تزييني هايسنگ صنعت در و دارند خاصي زيبايي شفافيت،

 هم رنگ سفيد بلور داراي مرمر و گويندمي كريستال اصطالحا را رنگ سفيد بلور، درشت مرمر تجاري دربازار

 .نامندمي چينيسنگ اصطالحا را يكنواخت و اندازه

  
 هاگنيس -ب

 باشند، دگرساني آثار فاقد و درشت بلورهاي آل، ايده هايرنگ داراي كه صورتي در ها،گرانيت مانند اهگنيس

  .دهندمي تشكيل را جالبي نماي و تزييني هايسنگ زيبا بافت و ظاهر دليل به

  .توان استفاده كردهاي دگرگوني هستند كه مياسليت و شيست نيز جزء سنگ -يادآوري
 
  شيميايي و فيزيكي مكانيكي، خواص اساس بر نما و تزييني هايسنگ يبندرده    2-2
 مخصوص جرم  2-2-1

 آن از تر كم و كيلوگرم بر مترمكعب  1800 از بيش مخصوص جرم با گروه دو به را هاسنگ اساس اين بر

  .كنندمي تقسيم
 
 محوريتك فشاري مقاومت   2-2-2

 آن از تر كم ومگا پاسكال  100 از بيش محوريتك فشاري ومتمقا با گروه دو به را هاسنگ اساس اين بر

  .كنندمي تقسيم
 
 سختي   2-2-3

  .كنندمي بنديتقسيم نرم و سخت گروه دو به وصيقل ساب برش، مراحل در هاسنگ رفتار اساس بر
 
 زدگييخ مقابل در مقاومت    2-2-4

 .شوندمي بنديتقسيم درجه 10 به هاسنگ اساس اين بر

 شرايط به توجه با بندي،درجه اين رعايت كه،  Mp50،35،25،15،10،500،300،200،150،100  هايجهدر

  .است ضروري و مهم امري مختلف، مناطق هوايي و آب
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 اسيدها مقابل در مقاومت  2-2-5

 ديوريت، گرانيت، .كنندمي تقسيم اسيدها برابر در مقاوم غير و مقاوم گروه دو به را هاسنگ اساس اين بر

  .گيرندمي قرار مقاوم هايسنگ گروه در آنها نظاير و سيليسي هايسنگ ماسه
  
 
 )هاقليايي(بازها مقابل در مقاومت   2-2-6

 كربناتي هايسنگ .كنندمي تقسيم هاقليايي مقابل در غيرمقاوم و مقاوم گروه دو به هاسنگ اساس اين بر

  .گيرندمي قرار مقاوم هايسنگ گروه در
 
 نما و تزييني هايسنگ تجاري بنديرده   2-3

 و تزييني هايسنگ كلي طور به اما . ندارد وجود نما و ترييني هايسنگ مورد در واحدي تجاري بنديرده
 :هستند زير گروه پنج از ايمجموعه زير نما

 گرانيت؛ -

 مرمر؛ -

 آهك؛ -

 سيليسي؛ هايسنگ-

 .اسليت -

 اما گيرندمي قرار استفاده مورد نما و تزييني سنگ عنوان به ندرت به يليسيس و اسليتي هايسنگ ايران در

  .دارند وسيعي استفاده مورد ديگر گروه سه
 
 هاگرانيت  2-3-1

 غير چشم با كه بلورهايي و متراكم بافت با بلورين فلدسپاتي هايسنگ شامل هاگرانيت تجاري، بنديرده در

 گرانوديوريت، گرانيت، گنيس، ها،آنورتوزيت شامل گروه اين .شودمي اطالق هستند تشخيص قابل مسلح

  .است متراكم بلور درشت دگرگوني هايسنگ و هاآن بين واسط حد هايسنگ ساير و سينيت مونزونيت،
 
 مرمرها  2-3-2

 قابليت داراي كه است شده دگرگون سرپانتينيتي و آهكي هايسنگ شامل مرمرها تجاري بنديرده در

  اعظم بخش كه است سرپانتيني مرمر گروه اين اصلي هايمجموعه زير از يكي .هستند صيقل و ساب ،برش
  .است شده تشكيل سياه تا سبز سرپانتين از آن
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 هاآهك    2-3-3

 كلسيم كربنات از آن اعظم بخش كه است رسوبي منشا با هايسنگ شامل هاآهك تجاري بنديرده در

 آهك دولوميت، ،)كلسيتي( آهك سنگ شامل گروه اين .باشد شده تشكيل منيزيم اتكربن بدون يا همراه

  .است تراورتن و دولوميتي
  
  نما و تزييني هايسنگ ضوابط و معيارهاي اكتشاف    3
 
 نما و تزييني هايسنگ اكتشاف كلي روند     3-1

  :است زير شرح به نما و تزييني سنگ اكتشاف نحوه
  

  
  
 دفتري ايهبررسي   3-1-1

 نظر مورد منطقه در موجود زيربنايي و ئوفيزيكي ژ شناسي، سنگ شناسي،زمين اطالعات تمام مرحله اين در

 هايويژگي از كلي نماي شده آوريجمع اطالعات تحليل با .شودمي آوريجمع مربوط هاينقشه همراه به

 زمين هايبررسي بر عالوه .آيدمي دست به سازندها سن و دگرگوني رخدادهاي ساختاري، شناسي،سنگ
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 قرار بررسي مورد بايد نيز منطقه زيربنايي عوامل و محيطي زيست هايمحدوديت همچون مواردي شناسي

  .گيرد
 
 صحرايي هايبررسي   3-1-2

 اندشده يابيمكان موجود هايداده تحليل و تجزيه در كه مستعدي مناطق دفتري، هايبررسي انجام از پس

 .گيرندمي قرار صحرايي هايبررسي مورد زير مراحل طي

 .گيردمي انجام طبيعي هايرخنمون براي و كلي سطح در بردارينقشه -

 و ساختاري شناختي، سنگ وضعيت بررسي براي مقدماتي بازديدهاي شده شناسايي هايمكان در -الف
 .گيردمي انجام ظاهري مشخصات

 مورد در ارزشمندي اطالعات توانمي بومي، مردم با حبهمصا و محلي سنگي ساختماني مشاهده با -ب

 .آورد دست به منطقه توان و گذشته در سنگ استخراج

 .شود تهيه مناسب سنگي واحدهاي هايرخنمون از مناسب مقياس با كروكي -ج

- ويژگي مشاهده طريق از است، شكستگي ترينكم داراي كه هاييدربخش سنگ كلي سالمت و استحكام -د

 .شودمي ارزيابي ساختاري هاي

 قابليت و زيبايي ارزيابي شناسي، كاني مطالعات براي دستي هاينمونه يا هابلوك از كوچك نمونه چند -ه

 .شوندمي انتخاب هاآن صيقل و ساب برش،

 كنترل نيز محيطيزيست و زيربنايي هايمحدوديت و گيردمي قرار ارزيابي مورد محدوده بالقوه ذخيره -و

 .شوديم

- سنگ نوع در جزيي تغييرات به نقشه تهيه در .شود تهيه مقياس بزرگ شناسيزمين و توپوگرافي نقشه -ز

 .شود توجه بايد نيز شناسيكاني و بافت رنگ، نفوذي، هاياليه ساختاري، بندي،اليه وضعيت ها،

 .شود انجام نگاريدرزه مطالعات و هاشكستگي تراكم و الگو بررسي -ح

 .شود انجام امكان صورت در عمق كم زيرسطحي هايشكستگي ارزيابي منظور به ژئورادار هايرسيبر -ط

 .شود انجام گيريمغزه آنها بررسي و اعماق در سنگ هاينمونه به دستيابي منظور به -ي

-هقل آزمايشي كار جبهه احداث با صنعتي مقياس در فرآوري امكان و دهيكوپ قابليت بررسي منظور به -ك
  .شود ارسال بريسنگ به و استخراج سنگ از هايي

 
 اقتصادي هايبررسي     3-1-3

 .گيرد قرار ارزيابي مورد بايد دربازار شده فرآوري هاينمونه مطلوبيت اقتصادي هايبررسي در -الف

  .گيرد انجام اكتشافي عمليات مقياس با متناسب اقتصادي و فني هايبررسي  -ب
 
 نما و تزييني هايسنگ اكتشاف مراحل        3-2

 به تفصيلي اكتشاف و عمومي اكتشاف جويي، پي شناسايي، مرحله چهار در نما و تزييني هايسنگ اكتشاف

  .شودمي انجام زير شرح
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 شناسايي      3-2-1

 :گيردمي انجام زير اقدامات مرحله اين در

 اطالعات؛ آوريجمع -الف

 اي؛ماهواره و هوايي هايعكس و توپوگرافي شناسي، زمين هاينقشه شامل پايه هاينقشه كليه آوريجمع  -

 .هاآن بررسي و قبلي اكتشافي كارهاي و هاگزارش آوريجمع  -

 انتظامي، و نظامي باستاني، مناطق شده، حفاظت مناطق ملي، هايپارك هايمحدوده كردنمشخص -ب

 مسكوني؛ مناطق

 سازندهاي كردن مشخص هدف با 1 :100000 و 1 :250000مقياس در شناسيزمين هاينقشه بررسي -ج

 نما؛ و تزييني هايسنگ مناسب سنگي واحدهاي داراي

- سنگ مطالعات براي غيرهوازده هاينمونه برداشت و مستعد سنگي واحدهاي صحرايي كنترل و بازديد -د

 شناسي؛

 شيميايي؛ تجزيه و ميكروسكوپي مطالعات انجام و نمونه محدودي تعداد برداشت -ه

 شناسايي؛ مرحله گزارش تدوين و بنديجمع -و

  .بررسي مورد مناطق براي جوييپي مرحله برنامه ارايه -ز
 
 جوييپي مرحله  3-2-2

 :زيراست شرح به جوييپي مرحله اقدامات

 ؛)شناسايي مرحله( قبلي شده انجام كارهاي بررسي -الف

  ؛ 1 :25000و  1 :500000 مقياس در شناسيزمين هايبررسي -ب

 نقاط و مقاطع در بايد باشند مناسب نما و تزييني سنگ براي كلي مشخصات نظر از كه سنگي واحدهاي -ج

 شيب با اي،روباره مواد بدون مناسب مكانيكي مقاومت داراي هايبخش و گيرند قرار بازديد مورد مختلف

 نظر از هابخش اين . شوند انتخاب بيشتر رسيبر منظور به مناسب، معدني و مكاني موقعيت و توپوگرافي

 شرايط دسترسي، افراز، شوند،مي برداشت هاشكاف و درز وجود ، ميكروتكتونيكي شناسي، سنگ وضعيت

 .گيرند قرار ارزيابي مورد استخراجي كارهاي سينه احداث امكانات و استخراج

 .گيرد قرار شيميايي زيهتج و ميكروسكوپي مطالعه مورد و برداشت نمونه چند يا يك -د

 سنگ به و برداشت حمل قابل بزرگ نسبتا سنگ قطعه چند يا يك بايد آزمايشي هايپالك تهيه راي -ه

 . شود ارسال بري

 قرار بررسي مورد صيقل و ساب برش، قابليت مختلف، مقاطع در سنگ ظاهر بررسي براي سنگ قطعات

 .گيرند

 .شوند بازاريابي و گرفته قرار ارزيابي مورد زيبايي و كيفيت نظر از شده تهيه هايپالك -و

 ذخاير بنديرده دستورالعمل" عنوان با 379 شماره نشريه براساس ) 334 ( رده در ذخيره تخمين -ز

 ؛"معدني
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 اجتماعي؛ مطالعات انجام -ح

 مقدماتي؛ محيطي زيست مطالعات انجام -ط

 پيجويي؛ مرحله گزارش تدوين و بنديجمع -ي

 عمومي؛ اكتشاف مرحله براي آنها بنديالويت و مستعد مناطق نتعيي -ك

  .عمومي اكتشاف مرحله عمليات برنامه ارايه -ل

 
 عمومي اكتشاف   3-2-3

 :است زير شرح به عمومي اكتشاف مرحله اقدامات

 ؛ 1 :5000  تا 1 :25000 مقياس در توپوگرافي و شناسيزمين بررسيهاي -الف

 ساختاري؛ شناسيزمين و تكنيكيژئو صحرايي، مطالعات -ب

 ترانشه؛ و چاهك حفر -ج

 مكانيكي ،)زدگييخ مقاومت آب، جذب چگالي، تخلخل،( فيزيكي خواص تعيين منظور به بردارينمونه -د

 و ساخت بافت،( سنگشناسي )كامل شيميايي تجزيه(شيميايي ،)سايش و كشش حوري،تكم فشاري مقاومت(
 ؛)شناسي كاني

 ؛)نياز صورت در( گيريزهمغ و حفاري -ه

 زيرزميني؛ آب سطح بررسي -و

 صورت به چندكوپ بايست مي شد، داده تشخيص مناسب محدوده از بخشي مطالعات طي كه صورتي در -ز

 به مقاومت و زيبايي نظر از سنگ صيقلي سطح بررسي و استاندارد هايپالك تهيه براي و استخراج آزمايشي

 .شود ارسال گبريسن

 بازاريابي؛ مطالعات امانج -ح

 اجتماعي؛ مطالعات انجام -ط

 محيطي؛ زيست مطالعات انجام -ي

 معدني؛ ذخاير بنديرده دستورالعمل اساس بر ) 332 ( يا ) 322 ( رده در ذخيره تخمين -ك

 سنجي؛امكان پيش مطالعات انجام -ل

 گزارش؛ تدوين و بنديجمع -م

 تفصيلي؛ اكتشاف مطالعات انجام يبرا مستعد هايبلوك و هابخش تعيين -ن

  .تفصيلي اكتشاف مرحله عمليات برنامه ارايه -س
 
 تفصيلي اكتشاف  3-2-4

 :است زير شرح به تفصيلي اكتشاف مرحله اقدامات

 ؛)عمومي اكتشاف و جوييپي شناسايي، مراحل( پيشين مطالعات بررسي -الف
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 مقياس به نظر مورد معدني بلوك گسترش محدوده از مقياس بزرگ شناسيزمين و توپوگرافي نقشه تهيه-ب

 زير مشخصات آن در كه كارشناس، تشخيص به بنا مناسب هايميزان منحني با 1 :2000 يا 1 :1000

 .باشد شده داده نمايش و برداشت

 مجاور؛ سنگي واحدهاي با نظر مورد سنگي واحد مرز بررسي -

 مختلف؛ نقاط در هااليه امتداد و شيب -

 آنها؛ جابجايي ميزان و شيب ا،هگسل-

 آنها؛ هندسي مشخصات و هاچين محور موقعيت و امتداد -

 اصلي؛ هايشكاف و درز و هاشكستگي  -

 بلوك شناسيزمين موقعيت نمايش منظور به طولي، و عرضي جهات در معدني، شناسيزمين مقاطع تهيه -

 سوم؛ بعد در معدني

 آزمايشي؛ كار جبهه كردن باز -ج

 هايپالك تهيه و نظر مورد هايازبخش شده، احداث آزمايشي كار جبهه از كوپ چند يا يك تهيه -د

 ارزيابي؛ استاندارد

 چاه؛ حلقه چند يا يك تعداد به گيريمغزه حفاري -ه

 شناسي؛كاني و شيميايي مكانيكي، فيزيكي، خواص تعيين منظور به برداريمونهن -و

 :شامل تكنولوژيكي هايآزمون -ز

 سايش؛ آزمون -

 خوردن؛صيقل آزمون -

 مخصوص؛ وزن -

 بازها؛ و اسيدها مقابل در مقاومت تعيين -

 ؛)سنگي نمونه روي بر سيكل پنج( منيزيم يا سديم سولفات مقابل در مقاومت تعيين -

 ؛)سيكل ده( گرما و سرما مقابل در سنگ مقاومت تعيين -

 فشاري؛ مقاومت تعيين -

 ي؛كشش مقاومت تعيين -

 ضربه؛ برابر در مقاومت تعيين -

 دگرگوني؛ و آذرين هايسنگ براي پرتوزايي مطالعات -

 ژئوتكنيكي؛ گيرياندازه -ح

 محيطي؛ زيست هايبررسي -ط

 صنعتي؛ بازاريابي مطالعات انجام -ك

 متفاوت؛ هايرده در معدني ذخيره تخمين -ل

 سنجي؛ امكان مطالعات -م

  .نهايي گزارش ارايه -ن
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 ضوابط تهيه طرح استخراج       4

 
 آشنايي     4-1

 :شودمي تهيه زير شرح به ذخيره تعيين و تفصيلي اكتشاف مرحله از پس معدن برداريبهره كامل طرح

 نما؛ و تزييني هايسنگ اكتشافي مطالعات به مربوط هايگزارش نتايج بررسي -

 ؛)آن محدوده و كانسار تحليل و تجزيه( مقدماتي اقدامات -

 ؛)هانقشه بايگاني تهيه( هانقشه و مدارك و اسناد آوري جمع و تهيه -

 مختلف؛ هايطرح تهيه -

 عمليات؛ سازماندهي  -

 رفته؛ كار به مصالح و مواد و تجهيزات مشخصات خالصه -

 .طرح تشريحي گزارش -

 :است ضروري نكته دو ذكر فوق، مراتب با رابطه در

 بعد فوق مراحل از يك هر عبارتي به و است الزامي كامال معدن طرح تهيه در فوق مراحل ترتيب رعايت :اوال

 .اجراست و تهيه قابل خود قبلي مرحله از

 مورد در اصوال است ممكن كه گرددمي تقسيم ترجزيي بسيار مراحل به خود مذكور مراحل از يك هر :ثانيا

 .باشد نداشته لزومي جزييات تمامي ذكر خاص معدن يك

 گيريتصميم به كه باشد مفهومي طراحي و پذيريامكان مطالعات برگيرنده در است ممكن برداريهرهب طرح

 بر مبتني طرح اول، حالت در. شود تدوين داير معدن در است ممكن يا انجامدمي معدن سازي آماده مورد در

 بخش اطالعات اين دوم، حالت در .اندشده پردازش و گردآوري قبلي مطالعه جريان در كه است هاييداده

 شامل هم بايد برداريبهره طرح  كارها توالي شرح براي حال هر در . بود خواهند طرح خود ناپذيرجدايي

 پيشرفت و برداريبهره وضعيت سرعت به بتوان تا باشد مناسب مقياس در هايينقشه هم و توصيفي متن

 .داد تشخيص را پروژه

 هر و شوندمي يافت طبيعت در متفاوت هايشكل با و مختلف ابعاد در انم و تزييني هايسنگ معادن چون

 بايد و ندارد وجود استخراج كارگاه ايجاد جهت معين طرح يك ، دارند قرار مختلف توپوگرافي شرايط در يك

 . كرد طراحي جداگانه را معدني هر

 در كه است كلي ضوابط و هالعملدستورا اصول، شامل شودمي ذكر ادامه در كه يموارد گرددمي يادآوري

 كانسار تحليل و تجزيه به مربوط مسايل شامل موارد اين .گيرندمي قرار استفاده مورد مختلف ايطرحه تهيه

  .باشدمي استخراج روش انتخاب و معدن طراحي در مهم پارامترهاي و اصول و آن محدوده ،

 
 نياز مورد هاينقشه     4-2

 :است زير شرح هب نياز مورد هاينقشه

 ها؛آن مقاطع و  1 :200 تا  1 :500مقياس با معدني شناسي زمين نقشه  -

 ؛ 1 :200 تا  1 :500مقياس با توپوگرافي نقشه -
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 .1 :2000 مقياس با شناسي ريخت زمين نقشه -

  
  نما و تزييني سنگ معدن طراحي    4-3
 
 كلي ضوابط و اصول    4-3-1

 و شكل هاآن استخراج در معيار ترينمهم و شوندمي استخراج روباز ادنمع صورت به نما و تزييني هايسنگ
 در .باشدمي پذير امكان آن روي بر اقتصادي صورت به فرآوري عمليات كه نحوي به است محصول ابعاد

 در برش هايدستگاه ابعاد با متناسب آن ابعاد و مستطيل مكعب صورت به استخراجي محصول آلايده حالت

 .است بريسنگ اتكارخانج

 بدون و همگن هايسنگ از متشكل سالم هايكوپ آوردن دست به نما، و تزييني سنگ استخراج از هدف

  .باشدمي نظر مورد ابعاد و منظم شكل با المقدورحتي و ترك
 
 نما و تزييني سنگ معادن استخراج براي موجود هايروش    4-3-2

 :شودمي انجام زير هايش رو زا تركيبي يا يك با هاسنگ اين استخراج

 شونده؛ منبسط مواد و گوه و پارس موازي، هايچال نظير زنيچال بر مبتني هايروش -الف

  .برهاسنگ انواع و برش سيم مانند برش هايماشين از استفاده -ب
 
 سازي آماده و برداري باطلهپيش طرح تهيه ضوابط    4-3-3

- پله احداث سپس و فوقاني مسطح سطح يك ايجاد مرحله دو شامل زيسا آماده و برداري باطله پيش طرح

 :است زير ترتيب به طرح تهيه مراحل كه است استخراج هاي

 :دسترسي جاده احداث -الف

 ايجاد استخراجي هايپله و احداث معدن به ورودي راه يعني شود “باز” بايد ابتدا استخراج مورد كانسار

 به ، سرازير يا و افقي سرباال، است ممكن و دارد گيتبس زمين سطح وگرافيتوپ به دسترسي جاده شيب .شود

 براي الزم عرض برابر دو از بيش بايد عموما دسترسي جاده عرض .باشد خم و پيچ با يا و مستقيم صورت

 .باشد معدني آالت ماشين عبور

- باطله ويژه تراس يا پله يك بايد دارد، قرار باطله سنگ و خاك از پوششي زير در كانسار كه مواردي در

 .شود گرفته نظر در برداري

 انجام كار جبهه چند يا يك از استخراج، پيشرفت تناسب به و پايين به باال از هميشه استخراج عمليات  -

 .شود

 احداث پلكاني شكل به و باشد آزاد سطح دو حداقل داراي بايد كار جبهه ، توليد راندمان افزايش براي -

 :كرد احداث زير شرح به و سمت دو از را هاپله توانمي باشد كافي كار جبهه طول اگر . شود
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- مي تشكيل را بعدي پله فوقاني سطح كه شودمي صاف سطح يك ايجاد به منجر پله هر هايبلوك برش -

 .شودمي ايجاد سازي،آماده عمليات با و برداري باطله پيش از پس سطح اين پله، باالترين مورد در . دهد

 :از است عبارت سطح اين مشخصات

 .گيرد قرار ممكن ارتفاع باالترين در امكان حد تا -

 .باشد ممكن مختلف هايدستگاه استقرار براي سطح اين به دسترسي امكان سازي،آماده روش به توجه با -

 .باشد داشته دوجو استخراجي ماشين چند استقرار امكان نياز صورت در كه باشد ايگونه به آن وسعت -

 .است متر 10 پله ارتفاع حداكثر برش سيم هايدستگاه از استفاده صورت در -
  
 :استخراج هايپله احداث -ب

 بايد هاپله از يك هر .است ايپله تك مواردي در و ايپله چند عموما نما و تزييني سنگ معادن استخراج

  .باشد دسترسي جاده داراي
 
 نما و تزييني سنگ معادن هايهپل طراحي ضوابط     4-3-4

 استخراج هايپله شكل -الف

 .باشد قائم حالت به بايد كار جبهه ديواره سطح -

  .باشند مسطح المقدور حتي بايد زيرين و بااليي سطح -
 
 استخراج هايپله عرض  -ب

 متر 60 تا 10 نبي معموال و كرد مستقر آن در را برش ابزار و آالتماشين كه باشد حدي به بايد پله عرض

  .است
 
 استخراج هايپله ارتفاع  -ج

 متر 10 از كمتر بايد كه است سنگ خواص و استخراج آالت ماشين روش، تابع استخراجي هاي پله ارتفاع -

 .باشد

 زمان در كارگاه به بلوك سقوط از ناشي احتمالي صدمات بيني پيش ارتفاع، تعيين در توجه قابل نكات از

  .است آن واژگوني و كار سينه جبهه از جداكردن
  
 ايمني هايپله -د

 به سكو اين شيب و عرض . شود احداث ايمني پله عنوان به سكو و حريم يك بايد متوالي پله دو هر بين در

 آن عرض حداقل و دارد بستگي اصلي پله ارتفاع و هاترك و هادرزه ميزان اليه، ضخامت ها،اليه و سنگ نوع

 .است متر 1

 :است زير شرح به هاپله مشخصات معموال نرم هايسنگ دنمعا در

 متر؛ )6 تا 5( استخراج پله ارتفاع -

 متر؛ )20 تا 15( استخراج پله عرض -



13 

  

  .متر )100 تا50( استخراج پله طول -
 
 استخراجي هايبلوك ابعاد و شكل    4-3-5

 .باشد مستطيل مكعب يا مكعب شكل به بايد آل ايده حالت در استخراجي بلوك

 ارزش بلوك و است تربيش توليد راندمان باشد، تركم آن شكاف و درزه و تربزرگ بلوك ابعاد هرچقدر

 :شوندمي استخراجي بلوك ابعاد محدوديت موجب زير شرح به عواملي ولي دارد باالتري

 اصلي؛ هايشكاف و هادرزه و بندياليه يعني ضعف صفحات وجود -الف

 برش؛ دستگاه نوع -ب

 .كار جبهه از بلوك واژگوني و جداسازي هايدستگاه قدرت -ج

  
 طرح تكميل و استخراج روش انتخاب   4-4

 ، ذخيره ميزان منطقه، اقتصادي هايزيرساخت ، شناختي زمين هايويژگي به توجه با استخراج بهينه روش
 مصرف، نوع و اقتصادي پذيريتوجيه آن كنار در و سنگ بودن نادر يا و مرغوبيت كشوري، مقررات و قوانين

  .شودمي انتخاب
 
 تجهيزات انتخاب     4-4-1

 :گيرد قرار توجه مورد زير نكات بايد الزم تجهيزات انتخاب در

 كانسار؛ مشخصات و سنگ نوع -

 اوليه؛ گذاري سرمايه -

 تجهيزات؛ كارگيري به امكان در پذيري انعطاف -

 تجهيزات؛ جايي جابه در سهولت -

 ماهر؛ نيروي به نياز ميزان -

 انرژي؛ مصرف ميزان -

 عملياتي؛ هايهزينه -

  .هاآن مصرفي قطعات و ابزار آالت، ماشين تجهيزات، تهيه امكان -
  .كرد استفاده 1 جدول از توانمي الزم تجهيزات و برش روش انتخاب براي
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  استخراج هايش رو كيفي مقايسه -1جدول

  
  
  
 خدماتي و ربناييزي تاسيسات    4-4-2

 اين موقعيت . شود گرفته نظر در ايتوسعه و خدماتي زيربنايي، تاسيسات وضعيت بايد طرح، اجراي دوره در

 .شود پياده 1 :200 تا  1 :500 توپوگرافي نقشه در بايد تاسيسات

 :از عبارتند موارد اين ترينمهم

 آنها؛ نظاير و بهداشتي هايويسسر كانتين، كارگاه، معدن، دفتر :هاساختمان و هاسازه -

 آنها؛ نظاير و آب مخازن و منابع انرژي، انتقال خطوط راه، هايزيرساخت -

  .آنها نظاير و استخراجي هايبلوك دپوي تعميرگاه، انبارها، :خدماتي تاسيسات -
  
 
 هاي تزييني و نماچرخه عمليات استخراج سنگ    5

 آشنايي     1- 5

 :از عبارتند نما و تزييني ايهسنگ استخراج فرآيند

  ؛اوليه هايبرش ايجاد يا زمين از سنگي بلوك شكلبه سنگ بزرگ قطعات برش -

  ؛شدهبريده سنگ بلوك واژگوني و جداكردن -

 ؛ سنگ بلوك كردنقواره يا حمل قابل و كوچك قطعات به هابلوك تقسيم -

  .نقل و حمل و جابجايي -
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 اوليه برش   2- 5

 حمل قابل و قواره ابعاد به محصولي كه كرد انتخاب ايگونه به ابتدا همان از توانمي را ليهاو برش روش

 .شود توليد

 .شودمي ايجاد افقي و قائم هايبرش كسري ياوليه بلوك برش در

  :دارند وجود زير شرح به متفاوتي هايشرو اوليه برش ايجاد براي
 

 زنيچال بر مبتني هايبرش -الف

 دستي؛ شيوه به گوه و پارس از استفاده و زنيچال اب برش -

 دستگاهي؛ شيوه به گوه و پارس از استفاده و زنيچال با برش -

 شونده؛منبسط مالت از استفاده و زنيچال با برش -

  .موازي همپوش هايچال حفر با برش -
 
 برهاسنگ با برش -ب

 ؛)هاواژ يا( زنجيري بازودار برهايسنگ با برش -

 نواري؛ بازودار برهايسنگ با برش -

  .برش صفحه داراي برهايسنگ با برش -
 
 سيم با برش -ج

 فوالدي؛ برش سيم -

  .الماسه برش سيم-
 
 زنيچال بر مبتني هايبرش   2-1- 5

 هايروش و ابزارها از يا و شودمي ايجاد اوليه برش يك موازي همپوش هايچال حفر با يا روش اين در

 ايبهينه حد معين سطح يك براي هاچال تعداد .كنندمي استفاده اوليه برش تكميل در زنيلچا براي مكمل

 باشند ترنزديك هم به هاچال چه هر .شودمي حاصل نتيجه رينبهت هزينه ترينكم با حد آن در كه دارد

 هر .است ترهزينه پر چال زياد تعداد اقتصادي نظر از اما شود،مي تضمين بلوك برش ترمطمئن و بهتر اجراي

 .است نياز مورد سنگ مترمكعب هر ازاي به تريكم چال تعداد باشد تربزرگ عرض و طول نظر از بلوك چه

 نوع و ايمني آن محدودكننده عامل كه است، تراقتصادي عرض و طول نظر از بلوك كردن تربزرگ بنابراين

 .گيردمي قرار ستفادها مورد هابلوك جاييجابه براي كه است آالتيماشين

 :از عبارتند برش ايجاد در زنيچال مكمل هايروش و ابزارها

 گوه؛ و پارس انواع -

  .شونده منبسط هايمالت -
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 گوه و پارس از استفاده و زنيچال با برش -الف

 و سپار توسط فشار اعمال و برش صفحه از ضلعي راستاي در معين فواصل به هاييچال حفر با روش اين در
 واسط و پارس چال ديواره به فشار واردكننده هايتيغه .شودمي ايجاد اوليه برش ها،چال اين ديواره بر گوه

 دستگاهي يا دستي شيوه دو به مذكور فشار ايجاد براي الزم انرژي . دارد نام گوه پارس، بر فشار اعمال

 .شودمي اعمال

 :گيرد قرار توجه مورد بايد زير نكات دستگاهي يا سنتي شيوه به برش ايجاد براي

 متفاوت مختلف هايسنگ براي عمق اين كه كرد حفر بلوك ارتفاع به نسبت تريكم عمق با را هاچال بايد -

 . است

 مرمرها در و سوم دو تا سوم يك آهكي هايسنگ در ، چهارپنجم اندازه به هاگرانيت در را چال عمق معموال

 .گيرنديم نظر در بلوك ارتفاع دوسوم

 .باشد گوه و پارس طول از تر بيش بايد شده، حفر چال عمق -

 توزيع از مانع ضمن در و روند فرو آن در راحتي به گوه و پارس كه باشد اياندازه به بايد چال قطر -

 .نشود چال ديواره در دهنده شكاف نيروي يكنواخت

 .است مترسانتي 30 تا 5 بين معموال هاچال فاصله -

 .است نياز مورد تريكم چال تعداد هيدروليكي هايدستگاه از استفاده صورت رد  -

 .دهندمي قرار گوه يك و پارس يا فلزي تيغه دو هاآن از يك هر در هاچال حفر از پس : دستي شيوه -اول

 10 تقريبي وزن به چكش يك با سپس .شودمي جاگذاري سبك چكش يك كمك به گوه ابتدا حالت اين در

 2  جدول در .يابد مي ادامه سنگ شكافتن تا گوه روي ميان در يك صورت به زني ضربه عمل لوگرمكي
  .دارد بستگي چال عمق به هاآن مصرف موارد كه شده ذكر مختلف هايگوه اندازه از هاييمثال

 
 است دستي شيوه مشابه شيوه، اين در كار مباني و اصول :گوه و پارس بر  دستگاهي زنيضربه شيوه -دوم

  .شودمي وارد هاگوه بر هيدروليكي يا مكانيكي هايدستگاه طريق از ضربات كه تفاوت اين با
 

 گوه و پارس با دستي شيوه در چال مشخصات -2 جدول
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 اين بنابراين .يابدمي كاهش شدت به هاپله ارتفاع افزايش با شيوه اين راندمان كه است اين توجه قابل نكته

  .است متداول كوتاه هايپله داراي گرانيت معادن خراجاست در شيوه
 
 شده كنترل باريآتش و زنيچال با برش  -ب

 كنترل باريآتش هايتكنيك از استفاده و نظر مورد جدايش سطوح در چال سري يك حفر روش اين مبناي

 .است شده

 كه گيرد انجام نحوي به مناسب فاصله به و مساوي قطرهاي داراي چال دو در بايد شده كنترل باريآتش -

 .آيد وجود به شكافي فقط چال دو بين

 .است پذيرامكان الزم مجوز اخذ با و سخت هايسنگ معادن در فقط روش اين از استفاده -

 :از عبارتند شده كنترل باريآتش روش صحيح استفاده در موثر پارامترهاي

 خرج؛ نوع صحيح انتخاب -

 ها؛ چال حفاري در دقت -

 انفجار؛ و گذاري خرج نحوه در دقت -

 .راهنما خالي هايچال از استفاده -

 و منفجره مواد فني مقررات" عنوان با ، 410 شماره نشريه به روش اين مورد در ترجامع اطالعات براي
  .شود مراجعه " معادن در باريآتش

 
 شوندهمنبسط مالت از استفاده و زنيلچا با برش -ج

 در و كرده پيدا حجم افزايش هاآن به آب شدن اضافه از بعد كه هستند پودري تركيبات اطيانبس هايمالت

 .كنندمي اعمال زيادي فشار هاچال هايديواره بر نتيجه

 :مزايا

 صوتي؛ آلودگي عدم -

 مضر؛ مانده پس مواد و گاز غبار، و گرد دود، توليد عدم -

 سنگ؛ توده به آسيب و لرزش ايجاد عدم -

 .دارينگه هولتس  -

  
 موازي همپوش هايچال حفر با برش -د

 حفر هم به چسبيده يا و نزديك هايچال از رديفي است معروف نيز خطي حفاري روش به كه روش اين در

 .شود نظر مورد سنگي بلوك محدوده در آزاد صفحات ايجاد باعث كه نحوي به كنند،مي

 :است اهميت حايز زير نكات به توجه روش اين در

 .شوند واقع صفحه يك در و موازي هاچال كه ايگونه به گيرد انجام دقت نهايت با بايد زني چال

 .شودمي توصيه كوتاه هايپله داراي معادن در روش اين از استفاده ها،چال انحراف از جلوگيري منظور به
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 اين زياد مقاومت دليلبه چون است، متداولي و مناسب گزينه سخت هايسنگ استخراج براي روش اين -

 .دارد بااليي استهالك و كم نفوذپذيري الماسه، برش سيم نظير هاگزينه ساير از استفاده هاسنگ

 :از عبارتند روش اين معايب

 حفاري؛ زياد هايهزينه -

 ها؛چال منظورحفر به زياد زمان صرف -

  .مناسب برش و آزاد سطوح جاداي براي راست خط يك امتداد در چال حفر در باال دقت ضرورت -
 
 برهاسنگ با برش       2-2- 5

 .شوندمي كوه از بلوك جدايش باعث و برندمي مستقيم طور به را سنگ از مشخصي صفحات هاماشين اين

- مي كار به آهكي هايسنگ ساير و تراورتن و مرمر مثل نرمي هايسنگ استخراج در اغلب هاماشين اين

 .روند

 :از عبارتند دارند كه برشي مكانيزم براساس موجود هايبرسنگ انواع

 هاواژ؛ يا زنجيري بازودار برهايسنگ -

  .برش صفحه داراي برهايسنگ -
 

 هاواژ يا زنجيري بازودار برهايسنگ -الف

 و زنجير گردش نتيجه در كندمي حركت سرعت به زنجيري آن روي كه است بازويي داراي دستگاه اين
 دستگاه اين .شودمي ايجاد سنگ در مترسانتي چند تا مترميلي 28 تقريبي ضخامت به اريشي بازو، حركت

 .دارد را قائم و افقي شيارهاي ايجاد قابليت

 مورد آب . باشد برقرار ايجادشده برش شيار در آب جريان پيوسته كه است الزم زنجير نمودن خنك براي

 .است دقيقه در ليتر 8 تا 6 نياز

 .است محدود برش عمق دستگاه اين در زنجيردار بازوي طول به بستگيوا دليل به

 :از عبارتند روش اين از استفاده مزاياي

 سنگ؛ به تركم صدمه -

 غبار؛ و گرد ايجاد عدم -

 الماسه؛ برش سيستم به نسبت تربيش برش سرعت -

 ها؛روش ساير با مقايسه در عمليات ايمني -

 معدن؛ سازي آماده در موثر كاربرد -

  .هابلوك پشتي سطح برش براي مناسب كاربري -
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 برش صفحه داراي برهايسنگ -ب

 سرعت به سنگ روي بر حركت بار يك با و كندمي كار ديزلي يا برقي موتور با كه دارد ايصفحه دستگاه اين

 دو بر صفحات اين .شودمي استفاده آهكي و نرم هايسنگ برش براي و دهدمي انجام را سنگ برش عمل

 :اندنوع

 ديسكي؛ صفحه -

 .فرز صفحه  -

 :كرد اشاره زير موارد به توانمي هادستگاه اين معايب جمله از

 باال؛ اوليه گذاريسرمايه -

 استهالك؛ و دارينگه تعمير، باالي هايهزينه -

 جابجايي؛ محدوديت -

 .برش عمق محدوديت -

 :از عبارتند برهاسنگ اين مزاياي

 كارگيري؛ به در تسهول -

 الماسه؛ برش سيم روش به نسبت تر بيش برش سرعت -

  .عمليات ايمني باالبودن  -
 
 برش سيم با برش   2-3- 5

 و قائم هايچال دهدمي تشكيل را موردنظر بلوك كه مستطيلي مكعب اضالع امتداد در ابتدا روش اين در
 عبور از پس .كنندمي حفر شود بريده است رارق كه سطحي با متناسب مترميلي 200 تا 75 قطر با افقي

 حركت و كنندمي متصل يكديگر به برش دستگاه در را ن آ سر دو حفرشده هايچال داخل از سيم دادن

 .شودمي سنگ برش سبب برش سيم پيوسته

 :از عبارتند برش سيم انواع

 فوالدي؛ برش سيم -

 .الماسه برش سيم -

 نتيجه در و سنگ به تر كم صدمات و برش باالي برش،كيفيت سيم هايگاهدست از استفاده مزيت ترين مهم

  .است كمتر ضايعات
 

 فوالدي برش سيم  -الف

 باالتري سختي سنگ، به نسبت كه است برش سيم همراه به ايساينده مواد از استفاده روش اين مبناي

 به سيليس پودر نظير ايساينده ماده كمك به و كشش تحت فوالدي سيم يك پيوسته حركت اثر در . دارند

 .شودمي سنگ برش موجب آب، همراه

 پاييني مقدار الماسه برش سيم با مقايسه در و دارد بستگي سنگ نوع به روش اين در سنگ برش سرعت

 .است
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 :از عبارتند سيستم اين از استفاده مزاياي

 وسيع؛ سطوح براي كاربرد قابليت -

 .مناسب شكل و دازهان با هاييبلوك توليد قابليت -

 :از عبارتند روش اين از استفاده معايب

 پايين؛ راندمان -

 ساينده؛ مواد و سيم زياد استهالك  -

 برش؛ كم سرعت -

 عمليات؛ منطقه در هاسيم بودن گير پا و دست -

 سازي؛آماده و تجهيز براي الزم زياد زمان -

 ماهر؛ انساني نيروي به نياز -

  باال؛ به پايين از رشب ايجاد امكان عدم -
  
 الماسه برش سيم -ب

 باعث پيوسته حركت اثر در كه است الماسه هايسگمنت داراي هايبرش سيم از استفاده روش اين مبناي

 . شودمي سنگ برش

 تشكيل را بلوك محدوده كه افقي ديگري و قائم يكي هم بر عمود چال دو سنگ در ابتدا منظور اين براي

 قرار ريل روي بر كار موقع در برش دستگاه .دهندمي عبور آن از را دار الماس سيم و ودشمي حفر دهندمي

 انجام با و شودمي جاجابه ريل روي بر خودكار طور به هيدروليكي و الكترونيكي امكانات از استفاده با و دارد

 در سيم طول كه شده نصب ها ريل بر راهنما قرقره دو سيستم اين در .كشدمي عقب به را خود برش عمل

 حدود كه سيم كشش نيروي . دهدمي كاهش را سيم نوسان و كندمي تنظيم را محرك چرخ با تماس حال

 با توانمي كه است ايگونهبه دستگاه مكانيزم .شودمي حفظ ثابت صورت به است كيلوگرم 150 الي 100

 .بريد قائم يا و افقي طور به را سنگ قائم به افقي حالت از وينچ محور جهت تغيير و جاييجابه

 .شودمي استفاده سنگ ذرات شستن و برش سيم كردن خنك براي آب از برش، محل در

 :الماسه برش سيم از استفاده مزاياي

 ها؛سنگ سختي نوع با متناسب باال برش كيفيت -

 كم؛ بسيار ضايعات -

 خوب؛ برش سرعت -

 باال؛ نسبتا ابعاد در برش امكان -

 برش؛ سريع شروع امكان-

 كم؛ نظارت و كنترل به نياز -

 .متوسط اوليه گذاريسرمايه هزينه -

 الماس كوچك هايحلقه يا هاسگمنت آن در كه است شده تشكيل فوالدي كابل يك از الماسه برش سيم

 و فوالدي فنرهاي هاسگمنت بين فواصل در و اندگرفته قرار مترميلي 32 تا 25 منظم فواصل به نشان
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-ميلي 11 تا 10 هاسگمنت قطر .دهندمي انجام هاسگمنت واقع در را برش عمل . دارند قرار ايمني اتصاالت

 هايبرش پاياني مراحل در معموال تركم قطر با هايسيم و هاسگمنت از .است مترميلي 5 سيم قطر و متر

 طول حداكثر(. است متر 45 الي 25 طول داراي الماسه سيم .شودمي استفاده گرانيت براي خصوصا دشوار،

 .)رسدمي متر 150 به برش سيم

سگمنت كه شودمي استفاده هاييسيم از نرم هايسنگ استخراج براي : برش سيم با نرم هايسنگ برش
 سيم عمر شود استفاده اندود الماس هايسگمنت از اگر . است شده الماسه الكتروليزي روش به هاآن هاي

 سيم متر هر در عدد 32 تا 28 بين نرم هايسنگ برش براي سيم در هاسگمنت تعداد .يابديم افزايش برش

 مربع متر 10 تا 7 هر تقريبا و نيست هاسگمنت عمر دازهان به كابل عمر نرم، هايسنگ استخراج در . است

- مي كار به نرم هايسنگ برش براي كه ايالماسه هايسيم معموال . كرد بازسازي را كابل بايد سيم متر بر

  .هستند فنردار نوع از روند
 

 كار به گرانيتي هايسنگ برش براي كه هاييسيم معموال : برش سيم با گرانيتي و سخت هاي سنگ برش

-مي قرار سگمنت 40 تا 33 سيم متر هر در هاگرانيت برش براي و دارند اندود الماس هايسگمنت روند،مي

 مترسيم بر مترمربع 7 تا 3 سيم كابل عمر و ساعت بر مربعمتر 5 تا 2 حدود در معموال برش سرعت .گيرد

 به و كندمي نفوذ سيم و هاسگمنت فاصله و فنرها به گرانيتي هايتراشه و كننده خنك آب مخلوط . است

 .شودمي كوتاه آن عمر و شده خورده رفته رفته فوالدي كابل مرمر به نسبت گرانيت بيشتر سايندگي دليل

 :شودمي توصيه برش سيم روش از استفاده در زير نكات

 نظير فنردار، هايسيم در . است هاسگمنت خوردگي سيم، مناسب عملكرد راه در موانع ترينمهم از يكي -

 بنابراين و چرخندمي كابل دور به برش هنگام هاسگمنت روند،مي كار به نرم هايسنگ برش در كه هاييآن

 است شده پر پالستيك با شانفاصله كه هاييسيم در اما .شودمي خورده يكنواخت طور به شانمحيط سراسر

 روند،مي كار به گرانيتي هايسنگ برش در كه نهايي آ نظير

 عدم و هاسگمنت يكنواخت غير خوردگي به منجر امر اين . ندارد امكان كابل دور به هاسگمنت چرخش

 محورش دور بار دو يا يك آن طول از متر هر ازاي به را سيم مشكل، اين بر غلبه براي . شودمي سيم كارآيي

 مخالف جهت در متر هر ازاي به را آن بايد دستگاه به هاسيم اين كردن وصل از قبل عبارتي به .پيچانندمي

 محور لحو برش، جريان در هاسگمنت كه شوندمي باعث هاتابيدگي اين . تاباند بار دو يا يك سيم سر رزوه

 .شود ساييده يكنواخت طور به نها آ پيرامون كه بچرخند ترتيبي به خود

 وزن و اندازه نظر از متفاوت سگمنت هايدانه از استفاده همچنين و متفاوت هايبرش سيم كردن وصل از -

 .شودمي سيم پارگي و لرزش ايجاد باعث زيرا .شود خودداري

- مي است دسترس در يكسان پوشش با و اندازه ضخامت، طول، اب هاييسيم كوچك قطعات كه صورتي در -

 از سيم اتصال از قبل بايد مورد اين در . كرد متصل يكديگر به را آنها موردنظر طول به رسيدن براي توان

 پرس، دستگاه و مخصوص بست كمك با بعد و شود حاصل اطمينان هاآن در خوردگي گره يا تاب و پيچ نبود

 ) ساعت 24 تا 12 ( كاري شيفت دو يا يك براي اتصالي چنين .شود متصل يكديگر به محكم سيم سر دو



22 

  

 دو هر از سيم كمي قطع با سپس و كرد قطع را اتصال محل مجددا بايد آن از پس . داشت خواهد دوام

 .كرد پرس را آن مجددا طرف،

 را كافي استقامت برش آخر مرحله تا سيم كه كرد حاصل اطمينان بايد كرده، كار هايسيم كارگيري به در -
 .دارد

 .شود خودداري هاسيم كردن كوتاه و بريدن از است ممكن كه جايي تا -

 است پرشده فنر با هايشانسگمنت فاصله كه ايالماسه هايسيم در برش مربع متر 300 تا 200 هر از پس -

 .كرد تعويض را فوالدي كابل فاصله اتصاالت و فنرها مانند قطعاتي بايد

 از توانمي نو هايسيم در برش جهت تعيين براي شود،مي برش خط وارد باال به پايين از سيم كه آنجا از  -

 سيم از استفاده صورت در . كرد اقدام قراردارد الماسه سيم پالستيكي پوشش روي بر كه هاييفلش طريق

 .شودمي مشخص برش جهت ها،آن سايش  جهت تعيين و هاالماس لمس طريق از كرده، كار

 را برش پاياني مراحل .يابدمي افزايش سيم خوردگي سرعت تماس، سطح كاهش علت به پاياني مراحل در -
 مانده كار پايان به متر 2 حدود كه برش انتهاي در شودمي توصيه .دهندمي انجام تريباريك سيم با معموال

 از بيش برش ديواره تا دستگاه فاصله حداقل و ودش جايگزين دارد تريبيش فرسايش كه سيمي حتما است،

 .باشد متر 4

 خطي سرعت بايد سنگ، هر برش براي و نيست برش سرعت رفتن باال بر دليل سيم خطي سرعت افزايش-

 در و است تركوچك سيم و سنگ بين تماس سطح تركوچك هايبرش در كه آنجا از .شود انتخاب ايبهينه

 است بهتر يابد،مي افزايش نيز هاآن خوردگي سرعت و شودمي وارد هاسگمنت بر تريبيش فشار نتيجه

 هاسگمنت شديد خوردگي از هم تا شود انجام تريكم سرعت با مراحل ساير به نسبت برش اوليه مراحل

 .آيد دست به واقعي سرعت خطا، و آزمون طريق از هم و شود جلوگيري

 .گيرد انجام عمودي برش از پيش افقي برش همواره شودمي توصيه -

 با كه ناصاف و تيز هايگوشه كليه و تسطيح دقت با بايد كار محل اطراف زمين برش، عمليات انجام از قبل -

 و سنگريزه از كامال بايد سيم گردش مسير اطراف همچنين .شوند حذف بود خواهند تماس در برش سيم
 .كندمي گير سنگ درون كار حين سيم صورت اين غير در .شود پاك معدني مواد ساير

 متر 8 تا 4 بين فاصله اين .باشد داشته فاصله متر 4 حداقل كار سينه با بايد برش دستگاه ريل اولين -

 .است متغير

 داشته وجود برش ماشين حركت براي كافي فضاي پله پاي در كه شد مطمئن بايد برش به شروع از قبل -

 .باشد

 .شود سيم شدن پاره از مانع تا كرد آغاز تري كم سرعت با بايد ابتدا در را برش عمليات -

 رعايت زير موارد بايد صورت اين در .شود متوقف پيشروي بايد شد، شديد بسيار ناپايداري دچار سيم اگر -

 :شوند

 .شود متوقف ماشين عقب به رو حركت  - 1

 .شودمي كاسته سيم تنش از نصورت اي در بچرخد؛ دقيقه يك مدت به سيم شود داده اجازه - 2

 .شوند متوقف هاقرقره  - 3
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 كاهش و سيم عمر افزايش باعث كار اين .شود استفاده تريبيش سيم متراژ از امكان حد تا شودمي توصيه -

-مي باعث و شده زياد آيدمي وارد سگمنت بر كه فشاري كوتاه، هايسيم از استفاده اثر در .شودمي ها هزينه

 .آيد وجود به سيم روي هاييشكستگي و شده رها اهسگمنت كه شود

 و سيم لغزش باعث باشد الزم حد از تربيش آب ميزان اگر ، شود تنظيم زياد دقت با بايد مصرفي آب مقدار -
 هنگامي آب بهينه مصرف . دارد پي در را سيم سوختن باشد تركم الزم حد از آب اگر و شودمي برش افت

 .نشود مشاهده سيم از دودي و شده خارج سنگ پودر آب با همراه برش صداي شدن شنيده ضمن كه است

 . داد افزايش را كنندهخنك سيستم دهي آب بايد حتما رس، داراي هايقسمت از سيم عبور صورت در -

 الماس هايدانه تغييرشكل باعث و شده خود محور دور به سيم عادي گردش از جلوگيري موجب رس خاك

  .شودمي
 
 شده بريده سنگ بلوك واژگوني و جداكردن      3- 5

 براي .شود جدا محل از بايد ، شد آزاد كار سينه از برش هايروش از يكي توسط بلوك كه اين از پس

 صورت كامل جدايش هم تا برگرداند معدن كف روي بر را آن بتوان بايد ، كار جبهه از بلوك كامل جدايش

 تعيين آن كردن قواره شيوه بهترين و كيفيت سنگ، بلوك وجوه گرفتن رقرا ديد معرض در با هم و گيرد

 وارد از مانع تا ريزند مي باطله مواد از بستري پله پاي در بزرگ، هايبلوك كردن واژگون هنگام به .شود

 .شود سنگي بلوك به سقوط از ناشي شوك و ضربه شدن

 :زيرند شرح به كار ههجب از سنگ شده بريده بلوك واژگوني و جداكردن هايروش

 شونده؛ منبسط هايبالشتك از استفاده -

 هيدروليك؛ هايجك از استفاده -

  .معدن در جاييجابه تجهيزات از استفاده -
 
 شونده منبسط هايبالشتك از استفاده    3-1- 5

 داخل به ردهفش هواي يا آب تزريق با كه اندمستطيل يا مربع شكل به هاييكيسه شونده منبسط هايبالشتك

 صورت به توانمي را هابالشتك اين .شوندمي سنگ واژگوني و جدايش باعث و يابندمي حجم افزايش ها،آن

 هواي -الستيكي و هيدروليكي -فلزي نوع دو در هابالشتك اين .داد قرار استفاده مورد موازي يا و سري
  .شوندمي ساخته فشرده
 هيدروليكي -فلزي هايبالشتك -الف

 اين .كنندمي كار فشار تحت آب تزريق طريق از هيدروليك صورت به و هستند فلزي ها بالشتك ينا

- ميلي 3 تا 2 استفاده از قبل هاآن ضخامت و دارند باال بسيار مقاومت با فوالدي نازك صفحه دو ها بالشتك

 .است متر

 آن اتساع باعث و كندمي تزريق تكبالش در را اتمسفر 40 تا 30 فشار با را فشار تحت آب هيدروليكي پمپ

 تواندمي دستگاه هر .رسدمي تن صد چند به شكاف ديواره به وارده نيروي .شودمي مترسانتي 30 تا 25 بين

 .دهندمي قرار كارجبهه با موازي قائم، برش در را هاكيسه اين .كند تغذيه را بالشتك 3 تا 2 زمان هم طور به
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 استفاده .است مترمربعسانتي 150 ×150 ابعاد حداكثر و كيلوگرم 15 تا 7 هاآن ازهاند به بسته هاكيسه وزن

 توانمي مواردي در البته  هاآن .اندمصرف يكبار معموال و شودمي آنها تغييرشكل باعث هابالشتك نوع اين از

 را هاالشتكب آب سپس و رسانده شده ذكر حداقل به را راس در هابالشتك اين عرض دقيقه چند ظرف
 به . د دا ادامه هيدروليكي جك با را جدايش عمليات سپس. ساخت خارج شكاف از را هاآن و كرد تخليه

  .داد قرار استفاده مورد دفعات به را هيدروليكي هايبالشتك توانمي ترتيب اين
 
 فشرده هواي -الستيكي هايبالشتك -ب

 فلزي نوارهاي با كه هستند الستيك يا (PVC)استرپلي جنس از شكلي مستطيلي هايكيسه هابالشتك اين

 دستگاه هر معموال .شوندمي متصل هوا كمپرسور به هاييلوله طريق ز ا و اندشده تقويت  فوالدي شبكه يا

 و اتمسفر 4 تا 3 بين روش اين در انبساط فشار . كند پر را بالشتك4  تا تواندمي همزمان طور به كمپرسور
 بر دارند ضخامت مترميلي 8 تا 6 و طول متر 3 تا هابالشتك اين . است مترسانتي 50 تا 40 جدايش ميزان

 هايبالشتك بكارگيري در. داد قرار استفاده مورد بارها توانمي را  PVC هايكيسه فلزي، هايكيسه خالف

 :شودمي توصيه زير موارد رعايت شده منبسط

 بسته بادي نوع در اتمسفر 8 تا 3 از و هيدروليكي نوع در اتمسفر 40 ات 30 از باد فشار كه شود دقت بايد -

 مجاز حدود از آن راس در بالشتك ضخامت حداكثر نبايد همچنين و نكند تجاوز سازنده كارخانه توصيه به

 .شود تربيش ذكرشده

 مشخص، ابعاد اب سنگي هاييبلوك جاييجابه براي آن در كه شودمي عرضه جدولي هابالشتك همراه به -

  .است شده ذكر نياز مورد هايبالشتك نوع و تعداد
 
 هيدروليك هايجك از استفاده     3-2- 5

 به هيدروليكي پمپ يك بوسيله هاجك اين در كه است هيدروليك جك يك و پمپ شامل دستگاه اين

 موتورهاي با ها،جك اين .دارند كمي وزن و كوچك ابعاد هيدروليك هايجك .شودمي وارد و نير پيستون

 .كنندمي كار فشرده هواي يا و ديزلي برقي،

 برش سيم نظير هاييروش از استفاده هنگام به . كرد استفاده موازي يا سري طور به توانمي هاجك از

 اين بايد يا دليل همين به . داد قرار آن در را جك بتوان كه نيست وسيع قدر آن بريدگي ضخامت الماسه،

 پله قسمت باالترين در شكافي ايجاد با بايد يا و برد كار به هابالشتك همراه به مكمل عنوان به را هاجك

 پله كردن واژگون براي پيستون كورس باشد، زياد پله ارتفاع اگر .كرد تعبيه جك نصب براي معيني محل

 بين هاييبالشتك مرحله هر در . شود انجام متوالي مرحله چند در كار بايد حالت اين در . بود نخواهد كافي

  .كنند عمل پيستون گاهتكيه عنوان به بعدي مرحله در تا دهندمي قرار كار جبهه و پله
 
 معدن در جاييجابه تجهيزات از استفاده  3-3- 5

 هايماشين وسيله به كارآمدي طور به توانمي را بلوك واژگوني باشد، آسان هاپله به دسترسي كه معادني در

 فاصله ايجاد از پس درواقع . داد انجام جرثقيل و بولدوزر لودر، مكانيكي، بيل نظير معدن در اكنندهج جابه
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 به فقط حالت اين در . كرد استفاده بلوك واژگوني و نهايي جدايش در ابزار اين از توانمي هابالشتك توسط

 در .است هابالشتك وسيله به كمي فضاي ايجاد به نياز آالت، ماشين اين با كار شرايط كردن آماده منظور

 اين تركيبي يا منفرد كارگيري به از مختلفي هايحالت .شودمي استفاده تريكم هايبالشتك تعداد از نتيجه

 :شودمي اشاره آن به زير در كه دارد وجود آالتماشين

 اعمال و شونده نبسطم هايبالشتك وسيله به شده ايجاد فضاي در مكانيكي بيل يا لودر جام قراردادن -

 چرخ نوع از بايد استفاده مورد بيل يا لودر بلوك، راس ناحيه از هادستگاه اين وسيله به جلو روبه فشار

 .باشد الستيكي

 پله روي بر لودر حالت اين در .است شده انداخته بلوك دور كه كابلي كشيدن منظور به لودر از استفاده -

 .شودمي مستقر پاييني

 بلوك پله خود روي از يا كشيد را بلوك پاييني پله روي از و كرد مجهز سخت هايتيغه با را لودر توانمي -

 .داد هل را

 فوقاني قسمت از توانمي شده مستقر پاييني پله روي بر كه مكانيكي بيل يك بلند بازوي از استفاده با -

  .كرد واژگون و كشيد بيل سمت به را آن بلوك،
 
 هابلوك بنديقواره   4- 5

  ) هستند 2 × 5/1×2و  2/1× 5/1× 3،  5/1× 5/1× 2/1هااندازه اين(تجاري هاياندازه در سنگ بلوك برش
 را اصلي توده از شده استخراج هايبلوك آن وسيله به كه است عملياتي شودمي ناميده نيز ثانويه برش كه

 . كرد تبديل قواره نام به تريكوچك ابعاد به توانمي

-مي قرار استفاده مورد كردن قواره براي كه هاييشرو همچنين و آن عيوب ، سنگ هايويژگي به جهتو با

 .شود عيببي حتي يا عيب كم و منظم بسيار هايبلوك ايجاد به منجر تواندمي اندازه كاهش اين گيرد،

 كارخانه به رآوريف قابل و مفيد هايسنگ فقط كه شودمي باعث معدن محل در هاسنگ اين كردن قواره

 صورت در .آيد عمل به جلوگيري هاسنگ اضافي نقل و حمل هايهزينه صرف از نتيجه در و شوند حمل

 حمل هايهزينه و كرد استفاده جابجايي منظور به تر كم قدرت با آالت ماشين از توانمي بلوك، كردن قواره

 برش هايروش و اصول مشابه به ها،آن كردن قواره و تجاري ابعاد تا هابلوك برش .داد كاهش را نهايي نقل و

  .شودمي انجام اوليه
 
 متحرك الماسه سيم با كردن قواره    4-1- 5

 زنيچال به نيازي البته شودمي استفاده رود،مي كار به استخراج در كه ايالماسه سيم همان از روش اين در

 به ا ر آن و اندازندمي است آزاد طرف همه از كه سنگي بلوك دور به را سيم برش، انجام براي . نيست اوليه

-مي باشد، شده انجام نامنظم شكل با اما قواره ابعاد با اوليه برش كه صورتي در همچنين .برندمي منظم طور

 .درآورد منظم شكل به را آن هاكناره برش با توان

 تريبيش فشار و است تريكوچك ايانحن شعاع در الماسه سيم كردن كار مستلزم سنگ بلوك كردن قواره

  .شود استفاده كاركرده هايسيم از مرحله اين در شودمي توصيه بنابراين .شودمي اعمال سيم روي بر
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 ثابت الماسه سيم با كردن قواره   4-2- 5

 هك هاماشين اين .كنندمي استفاده الماسه هايسيم با كردن قواره براي ثابت ايستگاه از معادن برخي در
 هايبلوك داراي كه گرانيت معادن حاشيه در معموال دارند قرار فرآوري هايكارخانه كاريحيطه در اكثرا

 هايشكل هابلوك به بتوان كارخانه، به هاسنگ حمل از قبل تا شوندمي داده قرار است تريبيش نامنظم

  .داد تريمنظم هندسي
 
 زنيچال با كردن قواره    4-3- 5

 قواره براي روش همان از توانمي ، باشند شده جدا زني چال بر مبتني هايروش با هابلوك كه صورتي در

 .كرد استفاده هاآن كردن

 مواد از توانمي كردن قواره براي .گيرند قرار صفحه يك در و باشند مستقيم كامال هاچال بايد روش اين در

  .كرد استفاده گوه و پارس روش يا شونده، منبسط
 
 نقل و حمل و جاييجابه      5- 5

 نقل و حمل و دادن حركت زمين، بر بار تخليه بارگيري، بلندكردن، مراحل تمام نقل و حمل و جاييجابه

 .گيردمي بر در را استخراج حين ضايعات و سنگي هايكبلو

 :از عبارتند گيرندمي قرار استفاده مورد نقل و حمل اوليه هايفعاليت براي كه ابزاري

 لودر؛ -

 مكانيكي؛ بيل -

 متحرك؛ و ثابت جرثقيل -

 كاميون؛ -

 .وينچ -

  :است آمده 3 جدول در كه دارند نيز ديگري كاربردهاي مختلف، هايجابجايي بر عالوه شده ياد آالتماشين
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 نما و تزييني سنگ معادن در نقل و حمل و جابجايي آالتماشين كاربرد -3جدول 

  
  
  سنگ برش      6
 سنگ بلوك برش  6-1

 براي نياز صورت در .شوندمي حمل بريسنگ واحدهاي به قله يا قواره شكل شده استخراج سنگ بلوك

 .شودمي استفاده است الماسي هايدندانه با فوالدي ايتيغه كه المتك دستگاه از سنگ كردن قواره

 .شودمي استفاده الماسه برش سيم نظير برش هايدستگاه ساير از المتك جاي به كارخانجات از بعضي در

 روش انتخاب در كه هستند عواملي جمله از آن سختي و سنگ جنس نهايي، محصول ابعاد نظير هاييويژگي

 با را آن شد قواره شده ياد هايدستگاه وسيله به سنگ اينكه از بعد . هستند موثر نياز مورد دستگاه و

  .كنندمي تقسيم بر سخت و بر نرم دسته دو به را سنگ برش آالتماشين .برندمي برش هايدستگاه
 
 برش هايروش    1- 6-1

 اره از استفاده با برش  -الف

 .است بريسنگ كارخانجات در روش ترينرايج اره، وسيله به سنگ برش

 بوسيله سنگ بلوك روش اين در .روندمي كار به باال توليد ظرفيت با هاييكارخانه در عمدتا برش هاياره

 متفاوت قدرت و هاتيغه داراي الماسه هاياره .شودمي بريده الماسي هايتيغه با موازي هاياره سري يك

 . دارند تيغه هشتاد تا چهل معموال كه هستند

  .كنندمي تقسيم برسخت و برنرم گروه دو به را هااره
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 برنرم اره -

 نسبتا برش ضايعات دستگاه، اين مزاياي از .روندمي كار به آهكي هايسنگ برش براي برنرم اره هايدستگاه

 .است مناسب برش دقت و كم

 :است زير شرح به الماسي اره نوع سه داراي هادستگاه اين ترينمتداول

 .شودمي آورده پايين گيرتيغه واحد و ماندمي ثابت واگني روي بر بلوك آن در كه اول نوع -

 .شودمي برده باال قائم راستاي در بلوك و ماندمي ثابت معيني ارتفاع در گيرتيغه واحد آن در كه دوم نوع -

 .كندمي حركت افقي راستاي در بلوك و است قائم وضعيت در گيرتيغه واحد آن در كه سوم نوع -

 برسخت اره -

 را مترسانتي 200× 350×330ابعاد به هاييبلوك توانندمي و دارند تيغه صد چند تاده چند برسخت هاياره

  .دهند برش
 
 برقله يا برش -ب

-مي استفاده الماسه هايسگمنت با شكل دايره هايتيغه از برهاقله در . دارند مختلف ابعاد و انواع برهاقله

 خوردمي برش همزمان صورت به موازي ديسك چند يا يك توسط نظر مورد سنگ بلوك روش اين در .شود

-مي انجام ايمرحله چند يا و ايمرحله يك صورت به روش اين در سنگ برش .آيدمي در پالك شكل به و

 هايسنگ برش براي ايمرحله چند روش و سخت نيمه و نرم هايسنگ براي ايمرحله يك روش .گيرد

 ردگي قرار برش عمق در تواندمي هاتيغه قطر از درصد 20 حدود كه است آن مهم نكته .رودمي كار به سخت

 ماشين اين امر، اين محدوديت دليل به و يابد افزايش برابر چند تا هاديسك قطر بايد برش ابعاد افزايش با لذا

 .ندارد زيادي راندمان باال توليدات در بر قله

 مورد پالك عرض اندازه به كامل صورت به ديسك سخت نيمه و نرم هايسنگ برش مخصوص برهايقله در

 .شودمي گفته ايمرحله يك برش روش اين به كه شودمي سنگ وارد رهيكبا طور به و نياز

 و باال كوارتز درصد با هايسنگ و گرانيت هايسنگ برش براي عمدتا ايمرحله چند برش سيستم روش
 برش است امتداد يك در مراكزشان كه عمودي ديسك چندين روش اين در .شودمي استفاده زياد سختي

 در مترسانتي چند فقط اندازه به مرحله هر در كه ترتيب بدين . دهندمي انجام مرحله چندين را سنگ

 چند رسدمي هم ديسك 40 تا 30 به تعدادشان گاه كه مركز هم هايديسك همزمان و كرده نفوذ سنگ

 الي طور همين و شده تكرار عمل اين هم برگشتن عقب در و داده انجام برش مترسانتي چند تا مترميلي
 .رسندمي نهايي عمق به نهايت در تا رآخ

 هر انجام از پس هاديسك حركت نحوه اي،مرحله چند برش و ايمرحله يك برش هايش رو اساسي فرق

 پالك برش براي و برگشته عقب به ديسك عمودي، برش از بعد ايمرحله يك برش در . است برش مرحله

 هاديسك بعدي برش براي برش، مرحله هر از پس يامرحله چند برش روش در ولي شودمي آماده بعدي

 . دارند نيز پايين سمت به عمودي انتقالي حركت عقب به حركت ضمن

 تغيير براي كامل پذيري انعطاف باشد، ديسك تك دستگاه كه صورتي در ايمرحله يك برش در همچنين

 تنها خوردهبرش هايسنگ متضخا ايمرحله چند برش در ولي دارد وجود دلخواه اندازه به سنگ ضخامت
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 اعمال تواننمي سنگ ضخامت در تغييري گونههيچ و باشد عمودي هايديسك بين فاصله اندازه به تواندمي

 .كرد

 120 تا حداكثر كه نحوي به است محدوديت داراي برقله وسيله به شده توليد ورق تعداد و برش عمق

 .دهدمي برش را ارتفاع مترسانتي

 ديگر يا آب از . دشو تامين دقيقه بر متر  3تا  5/2 پيشروي سرعت كه شود تنظيم طوري ايدب برش عمق

 نشود، برده كار به كافي آب اگر .شود استفاده بايد الماسه هايتيغه داشتن نگه خنك براي كننده خنك مواد

 باعث برش زمان در كه است داليلي از يكي اين . شد نخواهند شسته برش محل از سرعت به برش هايزايده

 همچنين كافي آب بدون .شودمي بدنه با هاسگمنت اتصال مقطع زير در فوالدي بدنه سايش و فرسودگي

 .شودمي هاسگمنت هنگام زود رفتن بين از و شكاف ايجاد باعث امر اين كه شودمي داغ حد از بيش بدنه
 براي آب جريان . شود برده كار به آب مناسب حجم يك بايد الماسه تيغه ساييدگي كردن حداقل براي

 .باشد دقيقه در ليتر 10 تا 5 بين بايد اره تيغه كردن خنك

 هاآن قطر به توجه با هاديسك براي نياز مورد آب مقدار  -4جدول

  
  
  
 سنگي هايبلوك برش ايمني و فني مالحظات     2- 6-1

 سوانح و حوادث بروز از جلوگيري منظور به منياي نكات رعايت بري،سنگ آالتماشين از استفاده هنگام در

 .دارند ايكننده تعيين نقش انساني، نيروي صحيح آموزش هايدستگاه ايمني شرايط جمله از كار، از ناشي

 .است آمده مختصر صورت به زير در سازسانحه عوامل و مشكالت با آشنايي

 بلوك مناسب تثبيت . باشد داشته ايشده تثبيت و مطمين وضعيت بايد برش هنگام در سنگ بلوك -

 .است موثر تميز برش سطوح به دستيابي و اره تيغه كار دقت حفظ در سنگ

 .شوندمي محسوب برش هايماشين و اپراتور براي بزرگي خطر منبع خورده برش هايبلوك آن بر عالوه

 بلوك كه آن اول روش اردد وجود برش، حين در سنگ بلوك ريزش و واژگوني از جلوگيري براي روش دو -

 باقي سرپا سنگ خورده برش صفحات كه بود مطمين توانمي ترتيب بدين نشود، داده برش كامل طور به
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 از هااره تيغه يا اره تيغه كه مفهوم بدين .خوردمي برش كامل طور به سنگ كبلو دوم روش در .مانندمي

 .شوندمي خارج آن باالي از و وارد بلوك زيرين قسمت

 يك برش دستگاه سكوي و بلوك زيرين قسمت بين در دستگاه با برش ابزار سكوي تماس از جلوگيري براي

-مي استفاده سنگ هايباريكه يا چوبي تير از معموال منظور اين براي .دهندمي قرار تعويض قابل گاهتكيه

 .دارد ارجحيت بلوك، جاييبهجا مقابل در بيشتر ثبات ايجاد دليل به سنگ جاي به چوب از استفاده .شود

 داشته تعويض به نياز و كند پيدا ناپايدار حالت مرور به است ممكن مداوم شدن اره اثر در بلوك گاهتكيه

 هاگوه مكرر شدن اره از اجتناب براي .است سنگ بلوك زير در گذاري گوه ها،گاهتكيه انواع از يكي . باشد

  .شودمي استفاده گوه جفت يك برش هر براي

  
 سنگ بلوك برش براي استفاده مورد هايگوه  -1 شكل

  

  
 شودمي انجام كابل با هابلوك كردن رديف كه زماني در گذاري گوه كار بودن منتفي - 2شكل

  
  
  

  
  بلوك جلويي سطح كل گذاريگوه و گوه يك با افقي موقعيت تثبيت  - 3شكل 



31 

  

-مي حمل، هنگام در قائم حالت در هاآن دارينگه و خورده برش ضخامت سرنگوني خطر از جلوگيري براي

 .بست يكديگر به محكم را آنها يا و كرد كاريگچ را برش صفحات توان

 انجام كامل دقت با بايد و دارد ايويژه اهميت برش دستگاه سكوي روي بر سنگ بلوك مناسب زيرسازي

 با و دارد همراه به اپراتور براي جانبي طراتخ خارج، سمت به خورده برش صفحات افتادن اثر در زيرا گيرد،

 ترينمتداول از يكي .زندمي صدمه برشماشين به اره تيغ گيركردن و داخل طرف به سنگ بلوك واژگوني

   .است كاريگچ زيرسازي هايروش

 
 سنگ عرضي و طولي برش      6-2

 و داده قرار طولي برش ملياتع تحت را بزرگ هايپالك سنگ، طولي برش مرحله در بلوك، برش از پس
 .آورندمي در يكسان پهناي با هاييپالك صورت به را هاآن

 محصول مشخصات با مطابق نظر مورد عرض به را شده داده ساب هايپالك سنگ، عرضي برش مرحله در

 تك روش و هم با موازي برش هايديسك از استفاده متداول عرضي برش هايروش .دهندمي برش نهايي

 باالتري توليد ظرفيت ديسكتك روش يكه صورت در دارد بيشتري دقت و ظرافت اول روش كه است ديسك

 .دارد

 :گيرند قرار توجه مورد زير فني نكات بايد سنگ عرضي و طولي برش مرحله در

 سختي خود، مركزي محور حول ديسك چرخش سرعت نظير عواملي به برش هايديسك پيشروي سرعت

 .شود تعيين بهينه سرعت عوامل اين به توجه با بايد كه دارد بستگي ديسك هاينتسگم نوع و سنگ

- خنك سيستم بكارگيري . باشند نداشته حركتي ترينكوچك و ثابت كامال بايد هاپالك ، برش هنگام در

 است آب ال معمو كه كننده

 برش قطعات طرف دو .كند مي جلوگيري نيز غبار و گرد شدن پراكنده از ها، ديسك كردن خنك بر عالوه

 كامال بايد خورده برش قطعات پاييني و بااليي سطوح .باشند موازي يكديگر با و مستقيم كامال بايد خورده

  .باشند يكديگر با موازي و يكنواخت تخت،
 
 سنگ برش جهت      6-3

 بسزايي تاثير شده توليد محصول ظاهر و زيبايي و شدن فرسوده نحوه هوازدگي، مقاومت، روي بر برش جهت

 از مصرف نوع و فرعي هايكاني توزيع ناهمساني، صفحات ثانويه، هايپرشدگي ها،كاني يافتگي جهت . دارد

 .گيرند قرار مدنظر بايد برش جهت تعيين در كه هستند مواردي

 برش جهت زا استفاده با . داد برش بندياليه صفحات بر عمود يا موازي جهت در توانمي را مرمر هايبلوك

 .كرد توليد را متفاوتي نماهاي سنگ، نوع يك از توانمي چيدمان الگوي و

 زير در مرمر سنگ چيدمان متداول الگوهاي دهندمي نمايش تربيش را هاويژگي اين مرمرها اينكه به توجه با

 .شودمي ارايه

 برش جهت . دارد وجود آن نصب براي مشخصي الگوهاي و است متفاوت هاسنگ ساير با مرمر سنگ نصب

  .شودمي انتخاب نصب الگوهاي به توجه با هاسنگ اين در
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 پهلو به پهلو الگوي       6-3-1

 منظر در را تكراري الگوي يك و داده قرار يكديگر كنار در پهلو به پهلو را بلوك يك از شده بريده هايپالك

  ).4شكل ( كنندمي ايجاد افقي
  

  
  پهلو به پهلو الگوي -4 شكل

  
 
 انتها به انتها الگوي       6-3-2

 الگوي يك قائم منظر در كه گيرندمي قرار طوري انتها، به انتها صورت به بلوك يك از شده بريده هايپالك

  ).5شكل ( كنند مي فراهم را تكراري
  

  
  

 انتها به انتها الگوي -5 شكل

  
 انتهايي جورشدگي الگوي     6-3-3

 يك قائم منظر در كه گيرندمي قرار طوري انتها به انتها صورت به بلوك يك از شده بريده هايپالك كاشي

  ).6شكل ( كنند ايجاد را قرينه الگوي
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 انتهايي جورشدگي الگوي -6شكل 

 
 كتابي جورشدگي الگوي   6-3-4

  .يرندگمي قرار كتاب يك شده باز صفحات صورت به پهلو به پهلو بلوك، يك از شده بريده هايپالك
 
 الماسي يا چهارتايي جورشدگي الگوي     6-3-5

 جورشدگي كه شوندمي جور نحوي به هم كنار در كتابي صورت به بلوك يك از خوردهبرش هايپالك

  ).7شكل ( دهندمي خودشان از الماسي
  

  
 الماسي يا چهارتايي جورشدگي الگوي  -7شكل 

  
 
 مختلط الگوي     6-3-6

 الگو اين از شوندمي چيده هم كنار در تصادفي طور به بلوك، همان از ا لزوم نه ولي مرمر نوع يك هايپالك

  .) 8شكل (  نباشند استفاده قابل الگوها ديگر كه شود مي استفاده زماني
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 مختلط الگوي - 8شكل 

  
 سنگ پرداخت و صيقل ساب،       7

 سنگ اوليه صيقل و ساب مرحله     7-1

 كه است توضيح به الزم البته .شودمي شروع صيقل و ساب مرحله نوار، و پالك صورت به سنگ برش از پس

 اگر يعني .شودمي عمل معكوس نوار، به پالك تبديل و صيقل و ساب مراحل توليد، خطوط بعضي در

 سفارش مورد ابعاد به بعد شودمي صيقل و ساييده پالك اول باشد، مجهز ساب پالك دستگاه به ايكارخانه

 .شودمي بريده

 
 پيوسته نواري ساب 7-1-1

 .است عرضي برش از قبل تمام نيمه قطعات ضخامت سازي يكسان و ساييدن براي نواري ساب

 :باشد زير خصوصيات داري بايد نواري ساب دستگاه

 مناسب؛ صيقل كيفيت و باال راندمان-

 زياد؛ پذيريانعطاف و سريع آسان، عرض تغيير امكان -

 باال؛ مفيد عمر -

  .باال ايمني و سادگي -
 
 پيوسته نواري ساب دستگاه با ساب كيفيت در موثر عوامل   7-1-2

 باد؛ فشار توزيع چگونگي و مقدار -

 بر را خود سايندگي اثر و كند پيدا تماس سنگ با بتواند لقمه كه مقداري به چرخشي و عرضي سرعت -

 .كند كامل سنگ روي

 نوار؛ طولي سرعت -

 نوار؛ صفحه و سنگ ودنب تراز -

 ها؛صفحه نداشتن تاب -

 ها؛لقمه كيفيت -

  .رسدمي هالقمه به كه آبي مقدار -
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 ساب هايلقمه   7-1-3

 حسب بر ديگري و رفته كار به مالت نوع برحسب يكي .كنندمي بنديتقسيم شيوه دو به را ساب هايلقمه

  .است مختلف هايسنگ براي لقمه مصرف نوع
 

 مالت نوع حسب بر بنديسيمتق -الف

- لقمه در چسباننده عامل ترينمتداول ديرگدازي و سراميكي خاصيت دليل به منيزي مالت -منيزي مالت

 كار به هاسنگ پرداخت پاياني مراحل و اسيدي ساب در رزيني مالت - رزيني مالت است سنگ ساب هاي

  .است برخوردار مطلوبي بسيار كيفيت از نهايي محصول و رودمي
 
 سنگ نوع حسب بر بنديتقسيم -ب

 بندي دسته ساب نرم و ساب سخت گروه دو به شونده پرداخت سنگ نوع حسب بر را سنگ ساب هايلقمه

 .كنندمي

 تا شوند داده ساب مرحله چند در و تدريجي صورت به بايد باال سختي علت به )هاگرانيت( سخت هايسنگ

 .نشود ايجاد آن روي بر خشي و خط و نشده دوار اضافي و زياد فشار سنگ سطح بر

 ساب هنگام در و دارند كوچكتري مقطع سطح ساب نرم انواع به نسبت )هاگرانيت( ساب سخت هايلقمه

-لقمه شكل بنابراين .نسوزد سنگ اصطالحا تا شود استفاده لقمه و سنگ تماس سطح در تريبيش آب بايد

 در ولي شود جاري سنگ و هالقمه تماس محل در راحتي به آب كه باشد ايگونه به بايد سابسخت هاي

  .است نياز مورد ساب سخت هايلقمه به نسبت تريكم آب ساب نرم هايلقمه
 
 هالقمه بنديشماره روش و ساينده هايدانه نوع  -ج

 در هستند مسيلسيو كاربيد و ) مصنوعي يا طبيعي صورت به( آلومينيوم اكسيد هاساينده ذرات ترينمتداول

 .شودمي استفاده نيز كروندوم از مواردي

 .كنندمي بنديشماره مش عدد حسب بر ذرات اندازه براساس را سنگ ساب هايلقمه

 ):است مش عدد حسب بر شماره( است زير صورت به گرانيت سنگ ساب هايلقمه بنديشماره ترتيب

 آخر شماره و 1200- 800-1000- 600- 180-220-280-320-400- 46-60-80-120- 16-20-24-36

 .است اسيدي يا لوكس لقمه كه

 :شودمي استفاده زير شرح به نرم هايسنگ براي شده ياد هايلقمه بنديشماره از

 ؛46 شماره يا 36 شماره لقمه از استفاده  -1 مرحله

 ؛100 شماره يا 80 شماره لقمه از استفاده -2 مرحله

 ؛ 220شماره لقمه از استفاده -3 مرحله

 ؛400 شماره لقمه از استفاده  -4 مرحله

 .شودمي استفاده 600 شماره لقمه از باال كيفيت با هايساب براي  - 5 مرحله

  .است نرم هايگسن سطح پرداخت پاياني مرحله كه اسيدي لقمه نهايت در و
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 سنگ نهايي پرداخت مرحله   7-2

 زني لبه  7-2-1

 خورده صيقل سنگ مرحله اين تا كرد پرداخت را آن هايلبه بايد سنگ، كردن كاليبره و دادن صيقل از پس

 دو وسيله به را سنگ هايلبه منظور بدين .است نگرديده پرداخت آن هايلبه هنوز ولي شده كاليبره و

 .كنندمي پرداخت سنباده چرخ سيستم

 اريب هايبرش و گردنيمه و دگر هايلبه توليد براي زني لبه هايدستگاه از مناسب، زني لبه و پرداخت براي

  .شودمي استفاده
  

  
  زني لبه در متداول هاي لبه انواع  -9 شكل

  
 زني تيشه      7-2-2

 كاربرد كف هايسنگ در عمدتا پرداخت نوع اين كه است سنگ سطح زني تيشه پرداخت، هايش رو از يكي

  .شودمي انجام شردهف هوايي هايچكش از استفاده با يا دستي روش به زني تيشه دارد
 
 زني ماسه      2-3- 7

 ماسه ماشين .شودمي انجام سنگ ورق سطح بر ماسه و آب فشار پر جريان از استفاده با زني ماسه عمليات

 فشانه سنگ، ورق زير در .كندمي حركت آن روي بر سنگ ورق كه شودمي تشكيل غلتان ميز يك از زني

 .كندمي حركت تنظيم قابل سرعتي با و پاشدمي سنگ سطح به را هسايند مخلوط كه دارد قرار پاشماسه

 سطح تمام پرداخت عمليات تا شوندمي هماهنگ يكديگر با سنگ ورق طولي حركت و فشانه عرضي حركت

  .گيرد بر در را سنگ
 
 زني شيار    7-2-4

 :كنندمي شيارزني منظور سه به را هاسنگ

 .گيرندمي خود به خاصي زيبايي آنها سطح روي شيارهايي ادايج از بعد هاسنگ از بعضي زيبايي،

 .كنندمي شيارزني را آن پله سنگ براي خصوص به سنگ سطح كردن زبر طريق از لغزندگي، از جلوگيري
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 بهتري چسبندگي از نصب موقع تا دهندمي شيار X شكل به را سنگ پشت معموال بهتر، چسبندگي براي

  .باشد برخوردار
 
 مخصوص پودرهاي با پرداخت    7-2-5

 به تركيبي صورت به نواري ساب دستگاه با صيقل و ساب مانند هاييروش با همراه معموال پرداخت روش اين

 تغيير نيز را سنگ رنگ صيقل، و ساب بر عالوه پودر باشد، رنگي شودمي استفاده كه پودري اگر .رودمي كار

- مي تشكيل رنگ را پرداخت پودر وزن درصد 20 تا پرداخت، با همراه سنگ كردن رنگ منظور به .دهدمي

  .دهد
 
 واكس و رزين از استفاده   7-2-6

 جلوگيري و داشتننگه براق براي كه هستند مصنوعي هايافزودني بعضي و موم پارافين، از تركيبي هاواكس

  .كرد استفاده مات سطح با هاييسنگ براي نبايد هاواكس از .روندمي كار به سنگ شدن دار لكه از
 
 شستشو مرحله    7-3

  .دهندمي شستشو را سنگ فرآوري، آالتماشين روغن و وغبار گرد زدودن منظور به
 
 سنگ پرداخت در ويژه كارهاي   7-4

 زير شرح به ويژه عنوان تحت متفاوتي كارهاي ، نما و ييني تز هايسنگ معماري و هنري ماهيت به توجه با

 :گيردمي امانج هاآن روي بر

 سنگ؛ نازك قطعات روي بر ويژه كارهاي -

 سنگ؛ ضخيم هايورق روي بر ويژه كارهاي -

 اي؛استوانه سطح با قطعاتي روي بر ويژه كارهاي -

  .سنگي گوناگون هايپروفيل ايجاد براي ويژه كارهاي -
 
 سنگ نازك قطعات روي بر ويژه كارهاي   7-4-1

 انجام زير شرح به است، مترسانتي 5 از تركم آنها ضخامت كه هاييسنگ روي بر زير شرح به ايويژه كارهاي

 :گيردمي

 مختلط؛ پرداخت -

 گرد؛ نيمه يا گرد اريب، مستقيم، صورت به هاكناره سطحي پرداخت -

 گرد؛ يا منحني خميده، اريب، هايبرش انجام -

 :شامل سنگ؛ نصب گوناگون هايش رو به مربوط كارهاي -

 طرف؛ دو در مهار هايسوراخ حفر -

 نشده؛ پرداخت طرف در مهار هايسوراخ حفر -

 شكاف؛ ايجاد -



38 

  

 .شيار ايجاد -

 چرخه در متداول هايماشين از وغير است متنوع بسيار ويژه كارهاي انجام براي استفاده مورد تكنولوژي

 با پرداخت ماشين و نواري ساب ستي،د ساب اي،هدرواز فرز بازويي، فرز نظير هاييماشين از معمولي، توليد

 .شودمي استفاده نيز شعله

  
 سنگ ضخيم هايورق روي بر ويژه كارهاي   7-4-2

 هايماشين با ها،ورق اين روي بر كار معموال و است تر بيش مترسانتي 8 از سنگ، ضخيم هايورق ضخامت

 هايماشين از منحني هايبرش انجام يبرا اوقات گاهي .است انجام قابل توليد چرخه در متداول معمولي

  .شودمي استفاده الماسه سيم به مجهز ويژه
 
 اياستوانه سطح با قطعاتي روي بر ويژه كارهاي   7-4-3

 و ناقص مخروطي يا مخروطي قطعات توخالي، و توپر اياستوانه اجسام مانند هاييفرآورده شامل قطعات اين
  .است هاآن نظاير

 
 سنگي گوناگون هايپروفيل ايجاد براي ويژه يكارها    7-4-4

 مجهز تراشي كپي تجهيزات به كه توليد چرخه معمولي هايماشين از ويژه، هايتراش و هاپروفيل ايجاد براي

 به طراحي و ساخت تكنولوژي به مجهز هايماشين از استفاده با اخير هايسال در. شودمي استفاده اندشده

 .كرد اجرا سهولت به را شده طراحي هايپروفيل توانمي (CAD, CAM) كامپيوتر كمك
 
 نما و تزييني هايسنگ كيفيت بهبود      8

 نما و تزييني هايسنگ كيفيت بهبود در موثر عوامل   8-1

 ابعاد يكنواختي عدم و ضخامت ناهمخواني نبودن، گونيا نظير مشكالتي نما و تزييني هايسنگ كاربرد در

 .شود مرتفع انساني نيروي و آالتماشين دقت افزايش با بايد كه دارد وجود هاپالك

 خام؛ سنگ -

 گبري؛سن و معدني تجهيزات و آالت ماشين -

 سنگ؛ صيقل و ساب برش، استخراج، نحوه -

 انساني؛ عامل -

 سنگ؛ نصب و انتخاب در دقت -

  .كيفيت كنترل -
 
 سنگ كيفيت بهبود هايروش     8-2

 سنگ ميزيآ رنگ   1- 8-2

 هايسنگ ويژه به ها،سنگ از بعضي مورد در . دارد وجود هاسنگ آميزي رنگ براي مختلفي هايروش

 دايمي روش اين از حاصل رنگ اما كرد استفاده بازار در موجود رنگي هايواكس از توانمي قرمز و سبز سياه،
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 با كاريبتونه سنگ، آميزي رنگ ديگر وشر . كرد تجديد را واكس مرتب طور به بايد موارد اغلب در و نيست

 و كنندمي استفاده مشخص رنگ با ايبتونه از كاري،بتونه هنگام به كه ترتيب بدين . است رنگي هايبتونه
 .كندمي ايجاد رنگي تركيب سنگ با بتونه رنگ صيقل، و ساب از بعد

 را سنگ رنگ توانندمي حدودي تا كه كرد استفاده رنگي پودرهاي از توانمي نيز صيقل و ساب مرحله در

 و ساب بر عالوه باشد، داشته خصوصي به رنگ شودمي استفاده كه پودري اگر روش اين در . دهند تغيير
 .كندمي عوض نيز را سنگ رنگ صيقل،

 و كند نفوذ سنگ بافت داخل در رنگ تا دهندمي قرار فشار تحت را سنگ آميزي رنگ جديد هايروش در
 آميزي رنگ براي .رسدمي نظر به نيز طبيعي بسيار كه گيردمي خود به جالبي رنگ سنگ يبترت بدين

 كنند،مي استفاده نيز رنگ هايحوضچه از سنگ

  .بگيرد خود به را رنگ تا دهندمي قرار رنگ هايحوضچه اين داخل زيادي مدت به را سنگ كه ترتيب بدين
 
 كاريبتونه    2- 8-2

-بتونه .كنندمي كاريبتونه ندرت به را ديگر هايسنگ و شودمي انجام تراورتن سنگ روي معموال كاريبتونه

 .دارد بستگي سنگ كاربرد و نظر مورد جلوه سليقه، به تراورتن كاري

  .هستند هارزين و اپوكسي هيدورليكي، سيمان شامل تراورتن، كاري بتونه در استفاده مورد مواد
  
 هاكننده تقويت     3- 8-2

 هاكننده تقويت از نصب، از بعد و فرآوري هنگام در سنگ شدن شكسته از جلوگيري و سنگ تقويت براي

 . شودمي استفاده

 هزينه هاآن فرآوري كه را هاييسنگ توانمي نهاآ كمك به و دارند خوبي عملكرد معموال هاكننده تقويت

 سنگ، نوع گرفتن نظر در با و كننده تقويت هايچسب از استفاده با . كرد وارد توليد چرخه به دارد، بااليي

 شدن باز از و كرد پر را آن شيارهاي و فرج و خلل تقويت، را سنگ توانمي آن شيارهاي و هاترك ميزان

 .كرد جلوگيري سنگ از استفاده و نصب زمان در فرآوري هنگام به سنگ طبيعي شيارهاي و هاترك

 صورت در اندشده ساخته و طراحي اپوكسي هايرزين پايه بر و ند هست جزيي دو هاچسب اين از نوعي

  .گيرندمي قرار چسب رنگ تاثير تحت پرشده شيارهاي رنگ ها،چسب اين در رنگ از استفاده
 
 هاپوشش     4- 8-2

 و ندهست هاالك و جال هايروغن اپوكسي، ،) فوم نوعي( هايورتن اورتان، اكريليك، انواع از معموال هاپوشش
  .كنندمي مقاوم سايش برابر در را سنگ و روندمي كار به كف سنگ پوشش براي

  
 انبار و بنديبسته كيفيت، كنترل         9

 سنگ فرآوري فرآيند كنترل    9-1
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 كيفيت كنترل براي .شودمي انجام محصول توليد از بعد و فرآوري عمليات حين دوبخش در كيفيت كنترل

 روي كه مختلف عمليات و داشت نظر تحت را آن مختلف مراحل فرآيند طي در بايد سنگ فرآوري فرآيند

  .كرد كنترل را شوندمي انجام سنگ
 
 شده فرآوري سنگ انبار و بنديبسته    9-2

 اساس بر بايد پالت يا جعبه .شودمي استفاده چوبي هايتپال يا هاجعبه از هاپالك بنديبسته منظور به

 .نشود وارد ايصدمه هاپالك به نقل و حمل ضمن در تا شود ساخته الملليينب استانداردهاي

 :شودمي توصيه زير نكات رعايت شده، توليد محصول بنديبسته مورد در

 سنگ؛ پريدگيلب و شكستن از جلوگيري -

 .سنگ سطح روي بر لكه و خش و خراش ايجاد از جلوگيري -

 واسط جسم يك سنگ قطعه دو هر بين شود، پوشانده كاغذ با التمحصو تمام سطح شودمي توصيه بنابراين

 تن 5 حدود پالت هر وزن معمول طور به .گيرد قرار پالت يا جعبه در محموله كل و گيرد قرار گيرضربه
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