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 مصنوعی سنگ

 

 و سیمان همچون دیگر افزودنی مواد با طبیعی هایسنگ مجدد ترکیب از (Artificial stone)  انگلیسی به مصنوعی سنگ

 هایسنگ بدانیم اینکه برای.شودمی سریعتر آنها نصب نتیجه در و داده کمتری وزن آنها به که آیندمی دست به پلیمری هایافزودنی

 خاک و طبیعی هایسنگ آگرگات سیمان، ترکیب از هاسنگ این که گفت توانمی اختصار به اندشده ساخته چه از پالست سمنت

 اکسید های دانه رنگ. دارند انسانی و محیطی مالحظات بر کیفیتی تماماً هاسنگ این در رفته بکار مواد . شوندمی ساخته وزن سبک

 و نقش دارای که شودمی ریخته هائی قالب در آیدمی بدست راه این از که ترکیبی. دهندمی هاسنگ این به را نظر مورد رنگ آهن،

 قیمتی مراتب به مصنوعی سنگ قیمت، نظر از. دهدمی طبیعی کامالً سیمائی ها،سنگ این به و باشندمی طبیعی سنگ نگارهای

 .دارند طبیعی هایسنگ از کمتر

 

 

 

 صنعتگر و مخترع ،(۱۸۱۸–۱۸۹۲) (Frederick Ransome )ی اولین بار توسط فردریک رَنسام مصنوع سنگ شکل اولیه

 اولین دهه همان در و آمد پدید ایتالیا در ۱۹۶۰ سال از نوین، مصنوعی به شیوه سنگ تولید فناوری. شد ساخته بریتانیایی،

مصنوعی از آنجا شکل گرفت که  سنگ مصنوعی در این کشور شروع به فعالیت کرد. ایده پدید آمدن سنگ تولید کارخانه
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ها و نوازتر کردن فضاها اعم از فضاهای درونی و بیرونی ساختمانها به منظور هر چه زیباتر کردن و چشمیتکتطراحان و آرش

نمودند بعالوه پیشرفت های بیرونی نیاز به سنگهایی با فاکتورهای مورد نظر خویش را احساس میسازیها و محوطهپوشکف

های مختلف و فاکتورهای فیزیکی هایی با طرحکرد که سنگان میهای مختلف این نیاز را بیصنعت ساختمان و سلیقه

 . ومکانیکی کیفیت باال و قیمت مناسب باید در دسترس باشد

 لذا نبودند؛ ایسلیقه و انسانی نیاز این پاسخگوی طبیعی هایسنگ هابدین ترتیب با رشد جمیعت جهان و متفاوت شدن سلیقه

 چه گر. شد گرفته کار به طرح و رنگ در تغییر بدون و یکدست نمای و خاص زیبایی با جدید سیمای ساخت برای مواد ترکیبات

 افزودن با نظر مورد طرح و رنگ تعیین امکان ولی شودمی تهیه سنگهای طبیعی اجزاء از مصنوعی سنگهای تولید اولیه مواد

مصنوعی وجود دارد. امکان به کارگیری اجزاء مختلف از جمله قطعات  هایسنگ در مختلف هایجنس بردن کار به و هارنگدانه

منحصر به فرد شدن مصنوعی سبب هر چه زیباتر شدن و  سنگ های فسیلی، قطعات سنگهای قیمتی در ساختارفلزی، دانه

 . توان ایجاد نمودمصنوعی می هایسنگ باشد. همچنین سطوح مختلفی برایهای سنگ مصنوعی میها ومدلطرح

 

 مصنوعی هایسنگ ویژگی

 های مختلف و دلخواهتنوع در رنگ با قابلیت اجرای طرح -۱

کیلوگرم بر متر مکعب است که همین امر باعث وزن کمتر  ۱۳۰۰تا  ۱۱۰۰های طبیعی و با وزن مخصوص تر از سنگسبک -۲

 شود.ساختمان و در نتیجه کاهش اثر زلزله بر ساختمان می

 قابلیت جذب آب در حد صفر -۳

 سنگ طبیعی عدم محدودیت در ابعاد تولیدی با نصبی همانند -۴

 های طبیعیسنگ استقامت )کشش و فشار( باالتر از -۵

 بدنه از زمان مرور به چسبندگی عدم و جوی عوامل اثر در های طبیعیسنگ خود است. بدین معنی که برخالفسر اسکوب -۶

 نه ساختمان است.بد از تدریجی جداشدن همین طبیعی، سنگ معایب آشناترین از شود،نمی جدا ساختمان

 مقاومت باال در برابر عوامل جوّی -۷
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 استحکام و انسجام باال -۸

 پذیری باالتنوع -۹

 نصب راحت و بدون دردسر -۱۰

 

 مصنوعی هایسنگ کاربرد

مصنوعی می توان با توجه به طرح ساخته شده در بخش های مختلف ساختمان و محوطه سازی استفاده نمود. از جمله از سنگ 

مهم ترین کاربرد این نوع سنگ ها می توان به نمای داخلی و خارجی ساختمان، کف پوش و سنگ فرش، پله و تزیین ویال و 

 باغچه اشاره نمود.

  

 سیستم های نصب سنگ مصنوعی

 سیستم نصب Keil 

 سیستم نصب پرچ مشهود 
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