نس
دا تنیهایی رد مورد اربسیواه ،رزین اه ،ماستیک اه و مواد شیمیایی رد
فرآوری سنگهای ساختمانی

حنیف حکمتی

چکیده
این مقاله سعی دارد قسمتی از مشخصات فنی و اطالعات کلی ابرسیوها ،رزین ها ،ماستیک ها و مواد شیمیایی مورد
استفاده در فرآوری سنگهای ساختمانی را ارائه نماید .سه بخش عمده تشکیل دهنده مقاله عبارتند از:
 .1ابرسیوها
 .2رزین ها ،ماستیک ها و مواد شیمیایی محافظ سطح سنگ
 .3روشهای مقاوم سازی بلوک سنگ توسط رزین

ابرسیوها
در صنعت سنگ ،سنگهای تزئینی ساختمانی به  2دسته کلی تقسیم می شوند:
 .1سنگهای سخت (گرانیت)
 .2سنگهای نرم (ماربل)
برای دست یابی به سنگهای ساختمانی که استفاده هایی همچوو نموا ،کو و لوه دارنود  2روسوه اصولی صوورت
می گیرد:
 .1برش و سایز
 .2فرآوری (رزین و ولیش)


در بخش برش بلوکهای سنگ استخراج شده از معد با ابعاد گونواگو و وزنوی بوین  8توا  20تون ،طوی
چندین مرحله برش و کالیبر با دستگاههای مختل تبدیل به دو محصول عمده می شوند:
 .1تایل با ابعاد  30×30تا  60×60سانتیمتر و ضخامت  1تا  2سانتیمتر
 .2اسلب با ابعاد بزرگتر از تایل با ضخامتهای  2سانتیمتر و باالتر



در بخش فرآوری (رزین و ولیش) برای دستیابی به کیفیت باال در سطح سنگ نیاز است تا س از کوالیبر
و یش ساب شد سنگ ،سوراخها ،حفره ها و ترکهای موجود در آ  ،درصورت نیواز ،توسوط رزیون هوای
لی استر یا ا وکسی و یا سیما (فقط در سنگهای توراورتن) ،ور شوده و سو س سواب ( وولیش) بخوورد.
ولیش سنگ توسط دستگاه ولیش انجام می شود که بسته به کار بر روی سنگ سخت (گرانیت) یا سنگ
نرم (ماربل) ،تعداد هد و نوع ساینده آ متفاوت است که معمووالا وولیش گرانیوت بوین  16توا  22هود و
ولیش ماربل بین  10تا  16هد دارد .معموالا کالیبر در اسلب کاربردی ندارد و دستگاه یش ساب به جوای
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آ در خط قرار می گیرد .تعداد هدهای کالیبر و یش ساب تایل ماربول معمووالا  3+2توا  4+3هود اسوت.
تعداد هدهای یش ساب اسلب ماربل به طور معمول بین  2تا  6هد است.
ولیش سطح سنگ توسط ابرسیوهایی که اشکال و فرمهای فیزیکی متفاوتی دارند انجام می شود .شکل هور ابرسویو
بر اساس محل قرارگیری آ بر روی هد ولیش و شرایط مورد نظر در فرآوری سنگ ،طراحی شده است.

هر هد دستگاه ولیش اغلب حامل  6عدد ابرسیو است که توسط موتور با دور مناسب موی چرخود و بور روی سوطح
سنگ عمل سایش و ولیش را انجام می دهد.
جهت دستیابی به کیفیت ایده آل ،عملیات ولیش با ابرسیوهایی زبر تر ( Grainائین) شروع شده و گام به گوام بور
روی هدهای دیگر به ابرسیوهای نرم تر ( Grainباالتر) می رسد.
ترتیب استفاده از انواع ابرسیو در دستگاه ولیش ماربل به صورت ذیل است:
)Caliber: Evolution (RV + P
Abrasive: Magnesit + Synthetic
)Polisher: Lux (10 Extra
Cleaner: Pulitore
مثالا در یک دستگاه ولیش  14هد ماربل:
4. 120P

11. 800

3. 60P

2. 60 RV

1. 36 RV

Evolution

7. 320

6. 220

5. 120

Magnesite

10. 600

9. 500

8. 360

Synthetic

13. 10 Extra

12. 10 Extra

Lux

14. Pulitore

Cleaner

2

1.
2.
3.
4.

برای دستیابی به بهترین کیفیت ولیش معموال بر روی  2هد آخر از ابرسیوهای معروف بوه اسویدی بوا نوام تجواری
 5 Extraیا  10 Extraاستفاده می شود.
مواد تشکیل دهنده انواع ابرسیو به صورت ذیل است:
Evolution: Metal + Diamond
Magnesit: Magnesit + Silic Carbon
Synthetic: Resin + Silic Carbon
)Fine grain: Resin bonded diamond abrasive (Resin + Diamond
Brush: Particular plastic + Diamond
فشار کار هد انواع ابرسیو در محدوده های ذیل است:
Diamond Abrasive: 1 - 1.5 bar
Abrasive: 1.5 – 2.5 bar
Lux: 2 – 3 bar
Brush: 0 – 0.5 bar
نکته :اگر دمای آب باال رود عمر ابرسیو کم می شود( .عمر ابرسیو در تابستا کمتر از زمستا است).
 یکی از انواع روشهای فرآوری سنگ ،داد نمای چرمی بوه آ اسوت کوه ایون کوار توسوط  Brushانجوام
می شود Brush .دارای انواع زیر است:
)Brush (Filiflex, Airflex
زبر • Filiflex:
نرم • Airflex:
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مواد تشکیل دهنده  Brushعبارتند از:
Brush: Particular plastic + Diamond

•

مشخصات کار  Brushبه صورت ذیل است:
Pressure: 0 – 0.5 bar
Speed: 50-100 cm/min

•
•

دو نوع محصول چرمی  Silk Effectو  Carezza Effectتولیدات عمده آنتیک کاری هستند که نحووه کوار آنهوا
بصورت ذیل است:
• عملیات آنتیک کاری به طور معمول با ابرسیو  120شروع می شود ،یعنوی توا  120را توسوط ابرسویوهای
Abrasive Kind
Normal Polish

Filiflex

Airflex

Normal Polish

•

Carezza Effect
60
80
120
36
46
60
120
220
300
400
600
800
1200
10 Extra

Silk Effect
60
80
120
36
46
60
120
220
300
400

Abrasive Kind
Normal Polish

Filiflex

Airflex

فرانکفورتی معمولی ساب می دهیم (مثال  80 ،60و  )120و س از آ از  Brushاستفاده می کنیم.
باید توجه شود که فشار کمتر در  Brushاثر خورندگی بیشتری نسبت به فشار باال دارد.
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یک نمونه واقعی از نحوه چیدما لقمه ها و فشار هدها در آنتیک کاری:

8

7

6

5

4

3

2

1

Head

10
36
Filiflex
Extra

9
36
Filiflex
Extra

120 T
Fusion

Diam.

Diam.

Diam.

Diam.

Diam.

Diam.

Diam.

Tool

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Pressure

0-0.5

0-0.5

2

17
120
Filiflex
Extra

16
120
Filiflex
Extra

15
60
Filiflex
Extra

14
60
Filiflex
Extra

13
46
Filiflex
Extra

12
46
Filiflex
Extra

11
36
Filiflex
Extra

Head

20

19

18

300
Airflex

220
Airflex

120
Airflex

0-0.5

0-0.5

0-0.5

0-0.5

0-0.5

0-0.5

0-0.5

1

1

1

Tool
Pressure

رزین ها ،ماستیک ها و مواد شیمیایی محافظ سطح سنگ:
مبحث فرآوری سنگهای ساختمانی شامل دو سر فصل کلی رزین کاری و ولیش سنگ است .جهت دستیابی به یوک
کیفیت مطلوب و ایده آل باید به یک نسبت به این موضوعات اهمیت داد .متأسفانه در ایرا  ،گواهی اهمیوت وولیش
بیشتر از رزین کاری است و این هما معضلی است کوه باعوث از دسوت داد شوانس حضوور بسویاری از سونگهای
بی نظیر ایرا در بازارهای جهانی شده است .این اهمیت تا جایی است که در این بازارهوا ،تقریبواا هویس سونگی کوه
دارای حفره و درز باشد (ماربل و حتی گرانیت) بدو استفاده از رزین عرضه نمی شود .سونگهای سواختمانی از نظور
فاکتورهای مکانیکی دارای خاصیت تردی و شکنندگی هستند که به دلیل وجوود تورک و حفوره در آنهاسوت و الزم
است جهت ارتقاء مقاومت سنگ و کیفیت ظاهری آ  ،حفره ها و درزهای موجود در سطح سنگ به طوور مطلووب و
مناسب از رزین ر شوند.
ر کرد حفره های سنگ که با هدف اصلی مقاوم سازی آ انجام می شود به دو روش عمده تقسیم می گردد:
 .1مقاوم سازی سنگ بریده شده (تایل و اسلب)
 .2مقاوم سازی بلوک
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ر کرد حفره های سنگ با هدف مقاوم سازی و ارتقاء کیفیت ظاهری سنگهای بریده شده (تایل و اسلب)
شکل زیر نمایی شماتیک از حفره های سنگ را نمایش می دهد .خطوط ر رنگ نشانگر مسیر حرکت رزین از سطح
به عمق سنگ هستند.

البته توجه به این نکته الزم است که تنها سوراخهایی امکا ر کرد با رزین را دارند که راهی به سطح سنگ داشته
باشند و سوراخهای کامالا بسته در هر روشی از رزین کاری خالی می مانند .در شکل زیر حفره های ر شده مشوخ
کننده این نکته هستند.
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به طور کلی ر کننده های درزها ،ترکها و حفره های سطح سنگ به  3دسته تقسیم می شوند:
 .1ر کننده سیمانی
 .2ماستیک ا وکسی
 .3ماستیک لی استر
الزم به ذکر است که در واقع رزین ماده اولیه و سازنده ماستیکهای ا وکسی و لی استر بوده و ماستیک ،نوام تجواری
این ر کننده ها است ،اما به علت مصطلح شد استفاده از واژه رزین به جای ماستیک ،در این مقاله نیز از واژه رزین
استفاده شده است.
هر دو رزین ا وکسی و لی استر ،جزء رزینهای ترکیبی ساختگی ) (Syntheticبوده و در حوین ترکیوب بوا هواردنر
دارای واکنش گرمازا هستند.
هر نوع رزینی برای فرآوری نهایی نیازمند افزود هاردنر مخصوص است و به عنوا یک قانو کلوی قبول از افوزود
هرگونه ماده شیمیایی ،سطح سنگ باید کامالا تمیز و خشک باشد.
جهت ر کرد حفره ها ،سوراخها و ترکها ،سنگ مورد نظر ابتدا کالیبر و س س ویش سواب موی شوود ،وس از آ ،
چو عملیات فرآوری در انواع سنگ همراه با استفاده از آب به عنوا خنک کننوده ابوزار آالت اسوت ،قبول از رزیون
کاری باید سنگ را به طور کامل در کوره مخصوص خشک کرد .معموالا تعدادی دمنده هوای گورم جهوت زدود آب
سطحی استری ها قبل از کوره خشک کن سنگ قرار می گیرند .نحوه کار با رزینها به این شکل است که س از اینکه
سوراخها و یا سطح سنگ کامالا خشک شده را به طور کامل با رزین ر کرده یا وشش دادند بایود رزیون را بوه طوور
کامل در کوره یا فضای باز خشک کنند (ب زند) و س س سطح سنگ را ولیش دهند تا رزیون از سوطح سونگ واک
شده و تنها در داخل ترکها و حفره ها باقی بماند( .یادآور می شود معموالا دستگاه کالیبر در اسلب کاربردی ندارد).
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باید توجه شود که مناسب ترین رزین برای استفاده رزینی دارای ضرایب انبساط و انقباض حجمی منطبق با سونگ،
با قابلیت ساب ذیری بسیار باال و عدم نشست س از مصرف است.
جهت داشتن ایده ای برای میزا افزایش هاردنر به هر نوع رزین باید توجه داشت ،در صورتیکه رزین خیلی سریع به
عمل آید ،هر چند که وارد حفره های سنگ می شود اما در هما ابتدای حفره سفت شوده و امکوا نفووذ عمیوق را
ندارد .اما اگر زما سفت شد رزین مناسب باشد ،امکا نفووذ در اعمواح حفوره هوا را یودا کورده و سو س سوفت
می شود که این مطلوب ترین حالت در رزین کاری است .لذا توصیه می شود مطابق دستور العمول شورکت سوازنده
رزین از هاردنر استفاده گردد.
جدول مقایسه مشخصات فنی رزین های لی استر و ا وکسی:
مشخصات

رزین لی استر

رزین ا وکسی

تنش حد تحمل )(MPa

متوسط 13-14

باال 50-60

محدوده دمای کار )(°C

0-50

25-60

قابلیت سازگاری با محیط

کم

عالی

استفاده در موارد زیر بار

خیر

بلی

سرعت واکنش با هاردنر

سریع

کند

قیمت

کمتر

بیشتر

 پر کننده سیمانی:
ر کننده سیمانی تنها برای ر کرد حفره های سنگ تراورتن استفاده می شود و به این منظور معمووالا از
سیما ورتلند استفاده می کنند .این نوع ر کرد می تواند بصورت دستی یا اتوماتیک انجام شود.

8

 رزین اپوکسی:
رزین ا وکسی که قیمت باالتری نسبت به رزین لی استر و سیما دارد ،عموماا به حالت مایع شفاف بووده
و قابلیت اضافه کرد رنگهای مختل را نیز دارد .میزا ترکیب رزین ا وکسی با هاردنر  %30تا  %40وزنوی
است و در مقابل اشعه  UVمقاوم است و ویسکوزیته کمتری نسبت به رزین لوی اسوتر دارد و بوه هموین
دلیل قابلیت نفوذ بسیار بیشتری را در عمق سنگ داراست .تنش حد تحمل رزین ا وکسوی 50-60 MPa
است .در کل خواص مکانیکی رزین ا وکسی بوه مراتوب بهتور از رزیون لوی اسوتر اسوت .در رزیون کواری
ا وکسی ،س از خشک کرد کامل سطح سنگ و در حالی که دمای سطح آ حدود  35درجه سوانتیگراد
است رزین را که با هاردنر آ مخلوط شده است بر روی سنگ ریخته و برای حصول به بهترین نتیجوه آ
را حدود  40دقیقه در داخل کوره مخصوص –طبقاتی -و در دمای  40درجه سانتیگراد نگهداری می کنند
که بسته به نوع کوره این زما می تواند کمتر هم شود ،اموا بهتورین نتیجوه در زموا و دموای قیود شوده
حاصل می شود.
باید به این نکته توجه داشت که بطور معمول برای مقاوم سازی سنگهایی که به دلیل ترک های زیاد نیواز
به استحکام بیشتر دارند ،شت آنها را چسب و توری می کنند که رزین مورد استفاده برای اینکوار معمووالا
از جنس رزین ا وکسی است.
جانمایی کوره های طبقاتی رزین ا وکسی در خطوط مکانیزه و مدر فورآوری سونگ ،معمووالا بوه صوورت
خارج از خط اسلب است و بسته به ظرفیت تولید و میزا فضای در دسترس می تواند بصورت یک کوره یا
دو کوره طراحی شود .در نوع دو کوره ،کوره اول برای خشک کرد سنگ و کووره دوم بورای خوت رزیون
ا وکسی استفاده می شود .در نوع یک کوره ،فضای داخل هما کووره بوه دو بخوش خشوک کون سونگ و
خت رزین تقسیم می شود .ضمن اینکه مجموعاا کوره های رزین ا وکسی به دو نووع اسوتاتیک و گردشوی
تقسیم می شوند .در نوع استاتیک سنگ توسط باالبر در کوره قرار داده شده و س از طی زما مورد نظور
از آ خارج می شود اما در نوع گردشی سنگ توسط باالبر خود در طی زما مورد نظر در کوره می گردد.
یاد آور می شود که علیرغم کیفیت فوح العاده ای که این نوع رزین به سنگ می دهد و استفاده روز افزو
آ در بازار جهانی متا سفانه میزا استفاده از آ در ایرا بسیار ناچیز است که برای دستیابی به بازارهوای
جهانی می بایست توجه ویژه ای به این نوع رزین و رزین کاری داشت.
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 رزین پلی استر:
رزین لی استر که دارای قیمت مناسبتری است به حالتهای مایع ،نیمه جامد و جامد موجود اسوت کوه در
تمامی این حالت ها دارای انواع شفاف و رنگی با قابلیت افزود رنگهوای مختلو اسوت .اسوتفاده از رزیون
لی استر به دلیل ارزانی و عدم نیاز به تجهیزات خاص (مشابه رزین ا وکسی) سهم بوه سوزایی در صونعت
داخل و خارج دارد .بخارات ناشی از واکنش شیمیایی رزین لی استر با هاردنر سمی بوده و به همین دلیل
کارگرانی که با این رزین کار می کنند حتماا باید از ماسک مخصوص اسوتفاده کننود .در خطووط مکوانیزه
الزم است از هودهای صنعتی ویژه بر روی مسیر رزین کاری استفاده شود توا بخوارات سومی تولیود شوده
سریعاا به فضای خارج هدایت شود و امکا تهویه فضای کاری وجود داشته باشد.
جانمایی کوره های رزین لی استر در خطوط مکانیزه و مدر فرآوری سنگ ،معموالا در داخل خط و وس
از یش ساب ) (Pre Polishing Machineو قبل از ساب ) (Polishing Machineقورار دارد .ایون
کوره ها به دو بخش کوره خشک کن سنگ و کوره خت رزین تقسیم می شوند .یکوی از مهمتورین نکوات
در طراحی خطوط تایل و اسلب دارای رزین لی استر ،توجه به طول خط رزین است .بلند بود خط رزین
لی استر – فاصله مابین دستگاه یش ساب و ساب -باعث تضمین خشک شد سنگ ،امکا رزین کواری
خوب و خت رزین خواهد شد.
میزا تقریبی مصرف رزین لی استر ،بسته به نوع سنگ و حفور هوای آ  ،حودود  300توا  350گورم بور
متر مربع است.
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تنش حد تحمل رزین لی استر  13-14 MPaاست .این رزین در برابر اشعه  UVمقاوموت بسویار کموی
دارد و دارای ویسکوزیته باالیی است .زما واکنش رزین لی استر با هاردنر سریعتر از رزین ا وکسی است.
و به این دو دلیل (ویسکوزیته باال و سفت شد سریع) مجموعاا عموق نفووذ آ در سونگ کمتور از رزیون
ا وکسی است .رزینهای لی استر دارای حالل آلی زایلن  ،Xyleneمواد معدنی  Fillerو یگموا معودنی
می باشند Filler .یک ماده معدنی بصورت ودر بسیار ریز است که جهت ارتقاء خواص مکانیکی رزین بوه
کار می رود .الیم استو یک  Fillerبسیار معمول بوده و می توا توسط اکسوید هوای فلوزی آ را رنوگ
ن مود .ماده ایه رزین به حالت مایع کامالا شفاف است و برای فرآوری آ به بهترین حالت ممکن به میوزا
وزنی  100به  3با هاردنر ) (Benzoyl Peroxideترکیب می شود .س از ترکیب در یک واکونش گرموا
زا و س از طی زما  Gel timeتبدیل به یک تکه ژل مانند شده و س از زما کوتاهی کامالا سخت می
شود .این زمانها بسته به نوع رزین و حالت آ متفاوت بوده و در جداول فنی هر نوع رزینی موجوود اسوت.
این زمانها با اضافه کرد کاتالیزور به میزا  0/2درصد وزنی قابل کاهش است .موثالا در  100گورم رزیون
لی استر نوع  Liquid Transparentکه  3گرم هاردنر به آ اضافه شد ،مشخصات فنی به صورت ذیول
است:
Gel time in bulk at 25°c in min
(در لیوا ) 6-8
( خش شده بر روی سطح سنگ با ضخامت کم) Tacky free in thin layer at 25°c in min 25-30
س از افزود کاتالیزور به مقدار  0/2گرم به  100گورم از رزیون لوی اسوتر فووح و هوم زد آ  3 ،گورم
هاردنر افزوده شد و زما به  2/5دقیقه کاهش یافت.
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: نمونه ای از اطالعات مندرج در کاتالوگ فنی رزین و مهمترین ردیفهای مورد استفاده در آ
Technical Data
Viscosity cps 25°C 20 r.p.m.(ASTM D2196)
Density at 25°C gr/cm3
Aspect
Ratio of use glue/hardener
Gel time (in bulk) at 25°C in min
Tacky free in thin layer at 25°C in min
Working time suggested at 25°C in min
Minimum reaction temperature
Minimum temperature of use after hardening
Maximum temperature of use after hardening
Tensile Test ASTM D638
Ultimate tensile stress Mpa
Extensibility
Tensile modulus
Flexion Test ASTM D790
Breaking load Mpa
Adhesion force at 25°C marble botticino polished after 2 hours ASTM D451
Adhesion force at 25°C marble botticino polihed after 24 hours ASTM D451

1500-2000
1.1
Transparent yellowish liquid
100+2/3
6-8
25-30
60-80
0°C
0°C
+110°C
50
>2%
4000
110
3.5
8.0-9.0

:به طور کلی رزین های لی استر به دو دسته کلی تقسیم می شوند
1. Transparent:
i. Liquid
ii. Semi Solid
iii. Solid
2. Colored:
i.Liquid:
 Out line filling
 In line filling
ii.Semi Solid
 Normal
 Wet
iii.Solid
.است

 در واقع هما رزین لی استر شفاف به طور خالTransparent  نوع

 دارای ویسکوزیته باالتر بوده و برای ر کرد ترکهای ریز در سطوح افقی وTransparent, Liquid  نوع
.حفره های بدو راه در رو استفاده می شود
 دارای ویسکوزیته خیلی بواالتر بووده و بورای ور کوردTransparent, Semi Solid & Solid  انواع
. سطوح دارای زاویه و سوراخهای دارای راه در رو استفاده می شوند،حفره های نیمه عمیق و عمیق
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از راست به چپTransparent, Liquid - Transparent, Semi Solid - Transparent, Solid :
 رزین شفاف (بی رنگ) مخصوص سنگ مرمر ،این رزین نوعی رزین لی اسوتر بوی رنوگ بووده و بوه طوور
تخصصی جهت کار بر روی سنگ مرمر ساخته شده است.

14

 نوع  Coloredترکیب  Polyester + CaCo2 + Colorاست.
همچنین الزم به ذکر است که برای داشتن رزین لی استر رنگی ،می توا رنگ هم به لی اسوتر شوفاف و
هم به نوع رنگی آ اضافه نمود .درصد افزایش رنگ  3درصد وزنی است .معموالا چنود رنوگ اصولی و ایوه
وجود دارد که با ترکیب کرد آنها می توا تمامی رده های رنگی را ساخت.

 نکته بسیار مهمی که باید ذکر شود این است که یاده کرد سنگ جهت رزین کاری و گذاشتن مجدد آ
بر روی خط جهت ولیش ،عالوه بر هدر داد زما  ،استفاده بیهوده از نیروی کار انسانی و کواهش میوزا
تولید ،باعث شکستگی سنگ ناشی از جابجایی می شود .لذا در خطوط فرآوری مدر سعی بر این است توا
حداقل جابجایی سنگ انجام شود .با همین دیدگاه و به منظور بهینه سازی تولید ،رزینهوایی بوا قابلیتهوای
ویژه طراحی و ساخته شده است که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
 نوع  Colored, Liquid, In line fillingکه در واقع رزین رنگوی موایعی اسوت کوه بوا اسوتفاده از آ
می توا بدو نیاز به خارج کرد سنگ از خط فرآوری ،رزیون کواری را انجوام داد .ای رزیون در موواقعی
مصرف می گردد که به دلیل عدم استفاده از کوره های مناسب ،معموالا رزین به طور کامل خشک نشوده و
به همین علت در چند هد اول ساب ،چشمه های لقمه را ر کرده و سنگ را خالی می کند ،استفاده از این
رزین که زما فرآوری بسیار کوتاهی دارد ،می تواند به راحتی این مشکل را حل کرده و می توا عملیوات
فرآوری را به صورت ( In Lineدر خط) انجام داد.
 نوع  Colored, Semi Solid, Wetرزین رنگی نیمه جامدی است کوه قابلیوت کوار بور روی سونگهای
مرطوب را نیز دارد (سازگار با رطوبت) و نظر به اهمیت خشک بود سنگ جهت بهترین فرآوری ماستیک
و با توجه به جذب آب باالی سنگهای تراورتن و عدم خشوک شود کامول آنهوا در کووره یوا روی زموین،
استفاده از این نوع رزین که به صورت سازگار با رطوبت طراحی شده ،علی الخصوص در فصل زمستا کوه
معموالا امکا خشک کرد سنگ ها کمتر است می تواند بسیار راهگشا باشد.
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 رزینهای :UV
محصولی بسیار مناسب است که شاید روزی جایگزین روشهای سنتی رزین کاری شده و باعث اسوتفاده از
تکنولوژی جدید برای بهینه سازی کار شود .هاردنر ایون نووع رزیون اشوعه  UVاسوت و چوو از هواردنر
شیمیایی استفاده نمی شود ،بنابراین کارگر به انودازه کوافی فرصوت دارد توا رزیون را روی سونگ بمالود و
همچنین می تواند به راحتی رزین را جمع کند که این مورد باعث صرفه جویی در مصرف رزین می شوود.
همچنین زما خشک شد رزین بسیار کوتاه بوده و هیس نیازی به یاده کرد سنگ جهت خشک شود
ماستیک ندارد .نکته مهم تر اینکه چو از کوره جهت تابش  UVاستفاده می شود ،خشک شد آ بسیار
یک دست و کامل است .تنها نکته در استفاده از این رزین لزوم به کارگیری کووره هوای مخصووص توابش
اشعه  UVاست.
 رزین مخصوص جهت بازیابی گل سنگ و استفاده مجدد از آ :
این رزین که یک محصول تحقیقاتی است ،با بازیابی گل سونگ امکوا اسوتفاده مجودد از آ را بورای ور
کرد سوراخ های بسیار بزرگ و مصارف دیگر می دهد .مهمترین ویژگی ایون رزیون قابلیوت بازیوابی گول
مرطوب است .نسبتهای مورد استفاده در ترکیب نهایی آ به صورت  %50گل  %50 +رزین یا  %30گول +
 %70رزین است.

مواد محافظ سطح سنگ:
این دسته از مواد به سه گروه عمده تقسیم می شوند:
(بیرو کشاننده رنگ برای داد نمای خیس به سنگ) Color Enhancer
(امواد ضد آب و روغن جهت محافظت از سطوح در برابر نفوذ آب و روغن) Water & Oil proof
(واکس جهت باال برد درخشندگی سنگ) Increase the Brightness





( Color Enhancer انواع بیرو کشاننده رنگ برای داد نمای خیس به سنگ):
این دسته از محصوالت رنگ واقعی سنگ را به طور کامل نمایا کرده و همیشوه نموای ظواهراا خویس بوه
سنگ می دهند .این محصوالت قابلیت استفاده در تمام انواع گرانیت ،مرمریت و تراورتن را دارند.
این مواد قابلیت استفاده بر روی سطوح سنگ خام ،Honed ،سند بالست شده و ولیش خورده را دارند و
هیچگونه الیه سطحی بر روی سنگ ایجاد نمی کنند .همچنین در برابر اشعه  UVمقاوم بووده و بنوابراین
قابلیت استفاده در خارج ساختما را دارند.
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( Water & Oil proof انواع مواد ضد آب و روغن جهت محافظت از سطوح در برابر نفوذ آب و روغن):
با توجه به قدرت جذب باالی سنگ هایی از قبیل تراورتن و الیم استو در صورت ریختن مایعات یا روغن
بر روی آنها لکه هایی دائمی ایجاد خواهد شد .همچنین سنگ های گرانیت به علت داشتن آهن در صورت
استفاده در نمای ساختما زنگ می زنند .سطوح آغشته به این مواد در برابر نفوذ آب و روغن و در نتیجوه
اثرات سوء یاد شده محافظت خواهند شد .استفاده از این محصوالت در تمامی سنگ هایی کوه بوه عنووا
میز یا  Counter Topیا در نمای ساختما استفاده می شوند باعوث طوول عمور و زیبوایی بیشوتر آنهوا
خواهد شد .امکا استفاده از این مواد بر روی سنگهای ولیش خوورده و  Honedوجوود دارد .ایون موواد
هیچگونه الیه سطحی بر روی سنگ ایجاد نمی کنند .همچنین در برابر اشعه  UVمقاوم بووده و بنوابراین
قابلیت استفاده در خارج ساختما را دارند.

( Increase the Brightness انواع واکس جهت باال برد درخشندگی سنگ):
واکس ها به راحتی می توانند خط و خش و سایه هایی را که اغلب س از ولیش بر روی سنگ موی مانود
را از بین برده و حتی به نوعی جبرا کننده کیفیت ایین دستگاه ساب بوده و به راحتی درجه Shining
(درخشندگی) سنگ را باال ببرند .همچنین در مناطقی که آب از کیفیت خوبی برخوردار نیست و مثال شور
بود آ باعث ایجاد شوره بر روی سنگ می شود با واکس به راحتوی ایون اثور را از بوین بورد .واکوس هوا
قابلیت استفاده در تمام انواع گرانیت ،مرمریت و تراورتن ولیش خورده را دارند.
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همچنین محصوالتی نیز وجود دارند که ترکیبی از سه خاصیت فوح را به طور توأم دارا هستند.
نمونه ای از دستگاه  Shiningجهت مشخ

کرد میزا ساب ) (Luxسنگ:
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روشهای مقاوم سازی بلوک سنگ:
مقاوم سازی بلوک های خرد و ترک دار ،دارای روشهای متفاوتی است:


تحکیم بلوک به صورت دستی



روش Resin Lock



روش محفظه سیکل فشار-خالء جهت تزریق رزین ا وکسی به عمق بلوک (اتوماتیک)

الزم به ذکر است که بلوکهای ترمیم شده به این روشها ،تنها برای قرار گرفتن در زیر اره و استحصال اسولب مناسوب
هستند.

 تحکیم بلوک به صورت دستی:
در این روش حداقل سه وجه بزرگتر بلوک باید کامالا قواره شود ،به گونه ای کوه از یوک سوطح بوه عنووا
سطح صاف برای قرارگیری بلوک بر روی زمین استفاده شده و دو سطح صاف دیگر (که عمود بر سطح اول
قرار دارند) جهت قرار گیری تخته های قاب گیری استفاده شوند .این دو سطح نهایتاا سطوح عمود بر تیغه
برش را تشک یل می دهند .علت اینکه این سه وجه باید قواره شود این است که تخته هایی به عنوا قالوب
بر روی این وجوه قرار می گیرند که از آنها جهت ریختن رزین ا وکسی به دور بلووک اسوتفاده موی شوود.
سطح رویی بلوک نیز نهایتاا توسط رزین وشیده خواهد شد.
در ابتدای کار بلوک به طور کامل شسته شده و س از خشک شد از یکی از سه سطح صاف خود بر روی
یک ورقه تخته سه ال بر روی زمین قرار گرفته و توسط گوه هایی محکم می شوود .در ایون مرحلوه تختوه
های چوبی با ضخامت  2سانتیمتر و ارتفاع  10تا  15سانتیمتر بر روی یکودیگر و در سومت دیوواره هوای
بلوک به عنوا قاب قرار می گیرند .این تخته ها باید در حد امکا به بلوک نزدیوک بووده و توسوط تعوداد
کمی میخ یا ماستیک جامد به هم چسبیده شوند .باید دقت شود که مرحله ساختن قاب حول بلوک بسیار
با حوصله انجام شود و همانطور که قاب در حال تکمیل و باال رفتن است فضای مابین آ و بلوک با رزیون
ا وکسی ر شود تا هم در مصرف رزین صرفه جویی شده و هم شکل همگن تری از بلووک بوه دسوت آیود.
بعد از قرار داد هر کدام از تخته ها بر روی هم باید توجه شود که رزین از بوین آنهوا خوارج نشوود .بورای
همین از ترکیبی از گل سنگ و رزین استفاده می کنند تا الیه های رزین به خوبی به هم بچسبند .در ایون
مرحله گل سنگ به عنوا الما محکم کننده جهت چسباند رزین جدید به الیوه هوای وایینتر بوه کوار
می رود .رزین کاری تا سر ریز شد رزین از باالترین سطح بلوک ادامه می یابد.
میزا مصرف رزین ا وکسی در این روش حداقل صد کیلوگرم برای هر بلوک با وز حدود  15توا  20تون
است که این میزا بستگی به شکل بلوک ومهارت کارگر در نزدیکتر ساختن قاب به بلوک متفواوت اسوت.
مراحل ساختن قاب بستگی به میزا مهارت کارگر بین  1روز تا نص روز زما موی بورد .هور چنود بورای
کمتر ساختن این زما می توا از تخته های چوبی با ارتفاع  0/5متر مخصوص اسوتفاده نموود .بسوته بوه
شرایط دما و رطوبت این بلوک قاب گرفته شده حداقل یک روز قبل از بریده شد بایود آمواده شوود .بایود
توجه شود که برای جلوگیری از اثرات انبساط و انقباض ناشی از استفاده از تخته نم دار حتماا باید از تخته
خشک استفاده شود.
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مشکل عمده ای که در حین برش بلوک با این روش وجود دارد این است که تیغه هوای بورش سونگ بوه
سختی بر روی چوب کار می کنند و این مشکلی است که در حین ورود و خروج تیغه وجود دارد .اسلب به
دست آمده از این روش قواره و قاب گرفته شده بوده و آماده قرار گرفتن زیر ساب است .با توجوه بوه قوابی
که در دور تا دور این اسلب به وجود آمده است ،احتمال شکستن آ در جابجایی و حین روسه ولیش به
مراتب کمتر می شود که این موضوع قابل توجهی است.
رزین ا وکسی مورد اسوتفاده در ایون روش دارای ویسوکوزیته  300-600 Cpsدر دموای  25° Cاسوت و
زما سخت شد آ حدود  50-60دقیقه می باشد .در صوورت اسوتفاده از سونگ سوفید بایود از رزینوی
استفاده کرد که به مرور زرد رنگ نشود.

 روش :Resin Lock
یک تکنولوژی خاص جهت مقاوم سازی و ترمیم بلوکهای دارای ترک و خرد است که در آ از نوع خاصوی
از رزین ا وکسی استفاده می شود .این رزین توسط یک مپ مخصوص بر روی سطوح دور تا دور بلوک (4
سطح) اس ری شده و یک قاب محافظ دور تا دور آ ایجاد می کند تا باعث افزایش مقاوموت بلووک جهوت
جلوگیری از شکستن آ در طی حمل و برش و همچنین افزایش مقاوموت اسولب حاصوله در طوی حمول
شود .باید توجه شود که قبل از اس ری کرد رزین سطح بلوک کامالا شسته و خشک شده باشد.
مشخصات این رزین عبارتند از:


امکا خشک شد بسیار سریع



امکا عملکرد بر روی سطوح عمودی



قابلیت خشک شد حتی در مناطق سرد سیر
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همچنین مپ مخصوص امکا ترکیب هر دو بخش رزین ا وکسی و هاردنر آ را در حین اسو ری کورد
دارد .خاطر نشا می سازد هر بلوک برای آماده شد جهت حمل یا برش به حدود  24سواعت زموا نیواز
دارد.
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باید توجه شود قاب محافظ دور بلوک نهایتاا به عنوا قاب محافظ دور هر اسلب در می آید .بنوابراین قبول
از شروع به کار باید به این نکته توجه نمود و بر مبنای راه مورد نظر برای برش سطوح قاب را انتخاب کرد.

22

در این روش هر متر مربع از سطح بلوک حدود  7کیلوگرم رزین نیاز دارد که با احتساب قیموت  4/5یوورو
برای هر کیلوگرم از رزین فوح ،قیمت تمام شده رزین در هر متر مربع اسلب با ضخامت  3سانتیمتر حدود
 3یورو و در هر متر مربع اسلب با ضخامت  2سانتیمتر حدود  2یورو است .ضمن اینکه میزا مصرف رزین
در  4وجه از  6وجه یک بلوک با ابعاد عادی حدود  80کیلوگرم است.

 محفظه سیکل فشار-خالء جهت تزریق رزین ا وکسی به عمق بلوک (روش اتوماتیک):
درصورت در اختیار داشتن معادنی با بلوکهای با ارزش اما خرد ،مانند مرمر ،سونگهای بوه دسوت آموده بوه
دلیل ترکها و درزهای زیاد ،در حین برش و فرآوری به میزا زیوادی خواهنود شکسوت .بوه هموین دلیول
روشی ابداع شده است که با تزریق رزین به اعماح درزهای متصل به سطح ،نقش موثری در حفظ مقاوموت
سنگ و سالمت آ خواهد داشت.
این روش با شستن بلوک با آب ر فشار شوروع موی شوود .وس از آ بلووک در کووره خشوک کون قورار
می گیرد .س از آ همانگونه که در تصاویر ارائه شده مشواهده موی شوود بلووک بوه طوور کامول توسوط
وششهای خاص الستیکی وشش داده شده و یچیده می شود .در این مرحله توسط نازل هایی کوه بوه
داخل این وشش راه دارند ،رزین ا وکسی توسط مپ به داخل بلوک تزریق می شود .این موپ در حوین
تزریق رزین ا وکسی و هاردنر آنرا با یکدیگر ترکیب می کند .س از این مرحله بلووک در محفظوه خاصوی
که قابل مشاهده در تصاویر است قرار گرفتوه و حودود  4توا  6سواعت تحوت سویکل فشوار – خوالء قورار
می گیرد .س از این مرحله بلوک در کوره خت قرار می گیرد .این کوره توانایی کوار همزموا بور روی 4
بلوک با ابعاد  2×2×3.3متر را دارد .میزا مصرف رزین در این روش حدود یک سوم دیگر روش ها بووده و
حدود  10کیلوگرم در هر متر مکعب از بلوک است و کل زما آماده سوازی نهوایی هور بلووک حودود 48
ساعت زما می برد .خاطر نشا می سازد این تزریق رزین تنها درزها و ترکهایی را در بور موی گیورد کوه
راهی به سطح داشته باشند و همانطور که در ابتدای مقاله و به کموک تصوویر توضویح داده شود درزهوای
بدو راه به سطح ر نشده باقی خواهند ماند.
هر چند که استفاده از این تکنولوژی به جهت نفوذ عمیق تر رزین ،بلوکهایی مقاوم تر تحویل می دهد ،اموا
به دلیل استفاده از تجیزات و ماشین آالت خاص ،تنها برای بلوکهایی با ارزش باال کاربرد دارد.
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