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 تاریخچه

در دوران کهن یا بهتر بگوییم در دوره پارینه سنگی، استفاده از سنگ بر فلزات و دیگر مصالح مقدم بود. آثار 

های آن با سنگ چیده شده بود، از هزاران سال پیش تاکنون باقی مانده است. هایی که دیوارهبسیاری از خانه

ها بندی کرد. از خواص سنگآذرین و دگرگونی تقسیم های رسوبی،توان به دستهها را میبه طور کلی سنگ

توان به تحمل فشار، مقاومت در برابر کشش، انتشار امواج، نفوذپذیری، پایداری و موارد دیگر اشاره نمود. می

ها اکثرا دارای سطوحی هستند که نیروی چسبندگی و اتصال ذرات درون آنها الزم به ذکر است که سنگ

 ح کمتر است، به همین دلیل احتمال شکستگی و گسست در بین آنها بیشتر خواهد بود.نسبت به دیگر مصال

ای برای استفاده در نمای های ساختمانی در کشورمان به شکل گستردهاستخراج، تولید و مصرف سنگ

ر سال بری تهران دشد. با پیشرفت تکنولوژی، اولین دستگاه سنگها و غیره استفاده میساختمان، معابد، کاخ

تحول زیادی در ساخت و تولید سنگ به وجود  1345برای ساخت کاخ مرمر شروع به کار کرد. در سال  1307

های بریهای الماسی برای برش سنگ به صورت انبوه رونق گرفت. پس از آن به مرور سنگآمد و به وسیله تیغه

های مختلف در ایران فعالیت ید دستگاهبری کوهستان و غیره، با خربری اصفهان، سنگدیگر نیز مانند سنگ

بری های نوین سنگکم استفاده از سنگ در ایران رونق زیادی بگیرد. به مرور نیز روشخود را آغاز کردند، تا کم

 های سنتی و دستی در این حیطه داد.های پرقدرت جای خود را به روشو دستگاه

 
 طریقه تولید

شوند، به نام سنگ قله نامیده های بزرگ از معدن استخراج میر اندازهها و انواع قطعاتی که دتولید سنگ

شود های بزرگ نباید در زیر تیغه برش بشکنند و یا خرد شوند، بلکه باید تا آنجا که میشوند. این تکه سنگمی

ا کرده و های مختلفی مثل انفجار یا برش از معدن جدها را با روشبزرگ و البته قابل حمل باشند. این سنگ

هایی که کاربرد خشن و بادبر دارند را به وسیله چکش و کنند. سنگبا توجه به کاربردش، آن را آماده کار می

ها را در هنگام برش شستشو های تزئینی را به وسیله برش. البته این سنگکنند و سنگسازی میتیشه آماده

هایی که برای دهند. معموال سنگت آن را جال میدهند تا خاک آن را بگیرند، سپس با توجه به مرغوبیمی

های سنگ الشه، سنگ قواره، سنگ بادبر، سنگ پالک و غیره معروف شود به نامسازی استفاده میساختمان
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 هستند.

 
 انتخاب سنگ مناسب

 برای انتخاب یک سنگ مناسب برای کاربرد ساختمانی باید به نکات زیر توجه کرد:

 باید سالم و بدون شیار، ترک و رگه سست باشد هابافت اینگونه سنگ .1

 اصطالحا پوسیدگی نداشته باشد .2

 از هرگونه فرج و خلل مبرا باشد .3

 سطح یکنواختی داشته باشد .4

 جذب آب حداقلی داشته باشد .5

 در آن نباید از مواد مصنوعی و یا مواد دیگر طبیعی استفاده شده باشد .6

 ی محیط باشدباید مقاوم در برابر شرایط شیمیایی و فیزیک .7

 متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی 150مقاومت سنگ نباید زیر  .8

 در مقابل سایش مقاوم باشد .9

 
 های ساختمانیانواع کاربرد سنگ

های آذرین و شود، از سنگهایی که در زیر سطح زمین استفاده میهایی که برای پی و برخی دیوارهدر سنگ

گونه کاربردها نداشتن قطعات غیر همگن، شود. برای ایناستفاده می 0.7شدگی بیش از رسوبی با ضریب نرم
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 های رسی و شکاف و درز الزامی است.کانی

ها شدگی این سنگشود. ضریب نرمهای رسوبی، آذرین و دگرگونی استفاده میگهای سنگی از سنبرای دیواره

 باشد. 0.7تا  0.6باید بین 

کنند. برای این کاربرد ضریب برای سنگ نما و کف از هر سه نوع آذرین، رسوبی و دگرگونی استفاده می

های رسی و عدم هوازدگی بود کانیباشد. همچنین نداشتن درز و شکاف و ن 0.9تا  0.7شدگی آنها باید بین نرم

 شود.ها محسوب میگونه سنگهای مهم برای ایناز دیگر ویژگی

 
 های مختلف آنبری و معرفی بخشدستگاه سنگ

برای برش سنگ ابزارهای فراوانی موجود است. البته در گذشته برای یک برش بسیار خوب باید نیروی زیادی 

بری های سنگشد و استادکار دارای تجربه زیادی بود. اما امروزه با رشد روزافزون تکنولوزی، دستگاهصرف می

زنی سنگ در حال های برشدستگاهدهد. کیفیت با کمترین نیرو و تجربه بهترین سطح برش را تحویل می

 حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است. 

باشد. مهمترین نکته در مورد کیلو وات متغیر می 4تا  1.5ها چیزی بین گونه دستگاهمعموال توان موتور در این

ی مقاوم در برابر باشد. برای این کار معموال از موتورهاها مقاوت آنها در هنگام پاشش آب میموتور این دستگاه

 رود.آب و یا دارای محافظ و قاب مخصوص به کار می

ها در هنگام فعالیت و برای آنکه روان کار کرده و از گرم شدن بیش از حد جلوگیری کنند، از آب این دستگاه

بری دارای تجهیزات مرتبط با آب های سنگکنند. به همین دلیل کلیه دستگاهدر هنگام برش استفاده می

مانند مخزن، پمپ و شناور هستند. الزم به ذکر است که برای بهبود در روند دستگاه بهتر است هر چند روز 

 یک بار مخزن تمیز شده و گل و الی آن تخلیه شود.

باشند. این ریل باید به درستی کار ها دارای یک ریل حرکتی نیز هستند که به لینرگاید معروف میاین دستگاه

باشد. شایان ها معموال از میل کروم یا پروفیل آهن میایرادی نداشته باشد. جنس این میله گونهکند و هیچ

 ای بسیار حایز اهمیت است.ها به صورت دورهرومذکر است که روغن کاری این میل
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ها بسیار مهم و پراهمیت است. برای یک برش عالی و مناسب نیاز به تیغ اره دیسکی تیغه در این دستگاه

های مختلفی مانند کوارتزیت، گرانیت، مرمر، تراورتن، مرمریت، باشد، تا بتوان به وسلیه آن سنگوص میمخص

باشند، ها با توجه به سختی و ضخامت سنگ دارای تنوع زیادی میگابرو، دکتون و غیره را برش داد. این تیغه

 زیرا برای هر برشی نیاز به تیغه مخصوص به خود دارند.

 باشد.ها محافظ تیغه اره دیسکی و اسکلت فلزی و میزکمکی آن میرد مهم برای این دستگاهاز دیگر موا

 
 بریهای سنگانواع دستگاه

 بری سیاردستگاه سنگ
کاران نیاز دارند تا جهت کاهش زمان و افزایش سرعت عملیات، خدمات برش را در محل گاهی اوقات برش

ها قابلیت وزن نسبتا کم بهترین گزینه برای این کار هستند. این دستگاهها به دلیل انجام دهند. این دستگاه

توانند برش را نیز می 60تا  0ها زاویه سانتیمتر دارند. اکثر این دستگاه 265تا  65برش انواع سنگ را در طول 

توسط اپراتور ها در دو مدل دستی و نیمه اتوماتیک وجود دارد. در نوع دستی حرکت گلکی بزنند. این دستگاه

 گیرد.و در حالت نیمه اتومات توسط گیربکس نیمه اتومات صورت می

 بری کارگاهیهای سنگدستگاه
باشد، زیرا دارای وزن زیادی هستند و باید در جای بری ثابت میهای سنگها مناسب برای کارگاهاین دستگاه

ها با توجه به کیفیت بیشتری دارند. این دستگاه ها توان موتوری باالتر و طول برشخود ثابت شوند. این دستگاه

ها برش تحت زاویه کاری کنند. همچنین در اکثر این دستگاهتوانند به صورت مداوم برشباالیی که دارند، می

 نیز وجود دارد.
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 برش واترجت

ل است که شود. سیستم کاری واترجت به این شکدر برش واترجت، انجام برش به وسیله فشار آب انجام می

شود دهد. همین امر سبب مییک پمپ قوی، آب را با فشار باال به داخل یک محفظه با قطر بسیار کم انتقال می

ای به عنوان متربرثانیه پیدا کرده و چون در این فشار زیاد آب ماده ساینده900که آب سرعتی نزدیک به 

کند. ترکیب این دو بستگی تر میین روش راحتکنند، این مسئله برش اجسام سخت را با اابرسیو تزریق می

 کند. تر میبرد، در نتیجه برش قطعات را آسانبار باال می 6200به قدرت پمپ، فشار را تا 

کند، به این معنی که به یک کامپوتر وصل شده و طرح سیستمی کار می CNCدستگاه واترجت بر اساس مدل 

ذکر است سرعت کار واترجت با توجه به جنس ماده و ضخامت آن و  کند. الزم بهرا روی کار پیاده سازی می

کند. مقدار مواد سایشی، کیفیت برش متفاوت خواهد بود. معموال سرعت برش را چند موضوع مشخص می

 فشار برش، اندازه نازل و کانون برش که البته همه این موارد بستگی به میزان قدرت پمپ دارد.

 رجتمزایای برش به وسیله وات

 توانایی باال در برش سنگ و سایر مواد 

 جلوگیری از تنش حرارتی در ماده مربوطه 

 دقت بسیار باال در برش 

 سرعت باالی برش 

 )عدم نیاز به نگهدارند )در موارد خاص نیاز است 

 هزینه پایین در برش 

 ایجاد آلودگی خفیف 

 معایب برش به وسیله واترجت

 زیاد بودن زمان برش کاری 

  کیفیتهای بیروزنهایجاد 

 یابددر هنگامی که ماده مربوطه برای برش ضخیم باشد، دقت دستگاه کاهش می 
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 برش کاری واترجت با آب خالص

توانند کاغذ، پالستیک و پارچه باشند. آب خالص شود. این مواد میاین نوع برش برای مواد نرم استفاده می

 ت. برای برش مواد فلزی از نوع نرم آن مناسب اس

 برش کاری واترجت با آب ساینده

های ضخیم مانند فلزات سخت، مواد معدنی، بتنی، سرامیک، از آب ساینده معموال برای برش کاری ماده

شود. در این روش، آب، مواد ساینده و هوا با هم مخلوط شده و از طریق نازل کامپوزیت و غیره استفاده می

های تواند با جزئیات باال بر روی مواد سخت حتی شیشهترکیب می شود. اینمخصوص بر روی جسم پاشیده می

 ضد گلوله برش کاری کند.
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 کاربردهای برش به وسیله واترجت

 صنعتی: ایجاد قطعات دقیق از هر ماده اولیه با سرعت باال در تیراژ دلخواه .1

ین روش برای های پیچیده و دکوری بر روی سطوح مختلف. معموال از امعماری و هنر: برش طرح .2

 شود.برش معرق و مشبک بر روی سرامیک و سنگ و سایر مواد استفاده می

آورد. سازی: این روش قابلیت ایجاد قطعات مختلف با دقت بسیار باال و در زمان کم را فراهم میمدل .3

ن همچنین در مهندسی پزشکی نیز کاربرد فراوان دارد. بهئعنوان مثال، برای ساخت و تولید اعضای بد

 شود.دار، پروتزها، قطعات ربات و غیره نیز استفاده میهای چرخمصنوعی، صندلی

 


