
 

 "سنگ تراورتن بهترین سنگ نما"

 :سنگ تراورتن

 غالباً که باشدمی کلسیم کربنات از متشکل الیه الیه شیمیایی رسوبی سنگ یک سنگ تراورتن

 .شوندمی تشکیل کم ارتفاعات در

ها ها و گاهی در دریاچهها، در طول گسلها، در طول نهرها و رودخانهها، چشمهدر اطراف زهکش

 گیرند.شکل می

های زیرزمینی غنی از دی اکسید کربن ها ناشی از زهکشی آببیشترین منشاء تشکیل تراورتن

 باشد. ppm) ۸۰(یا  mmol L-12است که مقدار کلسیم آنها بیشتر از 

ای رنگ روشن که اغلب سفید، کرم و خاکستری و یا رنگی بدلیل حضور اکسیدهای آهن اکثراً دار

 باشد.ای، زرد و قرمز( و کربن )متمایل به آبی، خاکستری و سیاه( میو منیزیم )قهوه

از کل ذخایر %  ۱۰رسد که شامل میلیون تن می ۱۸۰مجموع ذخایر تراورتن در ایران به 

 شد.باهای تزئینی کشور میسنگ

های کشور از نظر ذخائر شناخته شده تراروتن مرکزی، اصفهان، آذربایجان شرقی ترین استانعمده

 باشند.و غربی و زنجان می
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 :مشخصات ظاهری سنگ تراورتن

 .های متنوع و نواری شکل استدارای بافتی متخلخل و رنگ سنگ تراورتن

گذاری در عناصر سنگ وجود ی آن به علت اختالف در ترکیباتی است که در زمان رسوبتنوع رنگ

 .دهندهای مختلف نشان میدارند و خود را به صورت رگه

باشند در ها دارای ترکیب شیمیایی متفاوت از زمینه سنگ میقابل ذکر است که چون این رگه

 .دهندساس یک سنگ را تشکیل میسنگ ایجاد شده دارای استحکام کمتری بوده و نقطه ح

 .دهندکه کمترین مقاومت را در برابر ضربه یا فشار از خود نشان می

 .باشدهای کمتری باشد استحکام باالتری را دارا میها و ناخالصیچه سنگ دارای رگههر
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 .های تراورتن مقاومت سایشی پایینی دارنداکثر سنگ

 .ا مقاومت فشاری مناسبی دارندشوند امبنابراین به راحتی فرآوری می

 .مقاومت فشاری آنها از مرمر بیشتر و از گرانیت کمتر است

 .سازداما استحکام و تخلخل پذیری باالی آن شرایط کار در محیط اشباع و ارتفاع را فراهم می

ملی  ۱۳2۴۷یا  ASTM C1527 مقادیر حداکثر و حداقل الزامات فیزیکی تراورتن در استاندارد

 .باشدموجود می ایران

 

 :های سنگ تراورتنویژگی

 Tivoli گرفته شده است، که به آن Tibur به نام ایتالیا از نام شهر باستانی در سنگ تراورتن

 .شودنیز گفته می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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 .باشدوران روم باستان میتر از دی این شهر قدیمیریشه

سنگ  شود که در طول زمان بهبا نام )الپالس تیوبورتینوس( نیز شناخته می سنگ تراورتن

 .شهرت یافت تراورتن

شود و بیشتر بیشترین سنگ تراورتن از معادن ایتالیا، ایران، مکزیک، ترکیه و پرو وارد آمریکا می

 .شودهای تراورتن تجاری آمریکا از ترکیه وارد میسنگ

 :های مختلف از جملههای تراورتن در معادن سراسر جهان با استفاده از روشسنگ

های برش با فشار آب برش داده ری و دستگاههای کانالینگ، سیم اره، اره های زنجیماشین

 .شودمی

 .شوداز معدن به انبار انتقال داده می

هایی در اندازه های بعد از نگهداری و پس از آن به کارخانه انتقال پیدا کرده و به صورت اسلب

 .شودمختلف برش داده می

 .شودهای مورد نظر ارسال میاز طریق فرایند مختلف بسته به نوع خواسته شده به فروشگاه

 .شوید که سنگی منحصر به فرد استکنید متوجه مینگاه می سنگ تراورتن زمانی که به

 .های طبیعی روی سطح آن استعلت آن نیز حفره

شکیل سنگ در طول زمان سطح تراورتن متخلخل است که دلیل خصوصیات ناشی از چگونگی ت

 .است
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تواند به علت جمع شدن آب بر شود میپیدا می سنگ تراورتن هایی که بر سطحها و حفرهسوراخ

 .روی آن در مدت زمان طوالنی ایجاد شده باشد

 .شودها در کارخانه در طول پروسه تولید پر میدر بسیاری از موارد این حفره

 .باشددهنده کیفیت سنگ میهای ایجاد شده نشان اندازه حفره

 .تر باشدهای موجود کوچکبه صورتی که به عنوان یک قاعده کلی، هر چه حفره

 .شودسطح کیفی بیشتری داشته و به استاندارد نزدیکتر می سنگ تراورتن

گیرد و در معماری سراسر اغلب به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می سنگ تراورتن

 .گرددمت امپراتوری روم بر میاروپا به قد

 UCLA های رم، البی برج سیرس و دیوارهای طبقه اول در مرکز پزشکیکلیسای رومی، حمام

 .ساخته شده است سنگ تراورتن با

های اصلی مورد ها و برای بارگذاری ستونها از جمله کانالدر همه قسمت سنگ تراورتن

 .استفاده قرار میگرفت

 .گیرددیوارها بیشتر مورد استفاده قرار می ها،امروزه برای کف

ای، کرم و طالیی ای مایل به قرمز، قهوههای مختلف از جمله سفید، قهوهدر رنگ سنگ تراورتن

 .باشدموجود می

 .های قرمز، صورتی و نارنجی یافتتواند آن را در سایههمچنین می
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 .کنندبه زیبایی سنگ اضافه میهای سیاه و سفید است که ها دارای رگهبرخی از تراورتن

 :در انواع مختلفی از جمله سنگ تراورتن

 .شودخرد شده، تکه تکه شده، جال داده شده، برسی، برشی و برشی لبه تولید می

 .شودها را شامل میسنگ مدرن تراورتن طیف وسیعی از اندازه

 .توان هم در داخل و هم در خارج بنا استفاده کردرا می سنگ تراورتن

 .یا به عنوان یک قطعه تزئینی همراه با سنگ گرانیت یا سنگ مرمر و یا سرامیک ترکیب کرد
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 :معماری داخلی با سنگ تراورتن

 .استفاده کرد سنگ تراورتن توان ازجهت ایجاد فضایی مجلل و اعیانی می

 .توان با تراورتن به کلی متحول کردکادر شومینه، ظاهر دیوارها و کف اتاق را می

کند و آل میتراورتن را برای معماری ایده العاده زیبا،های طبیعی و الگوهای فوقترکیبی از رنگ

 .فضایی باشکوه خلق خواهد کرد

در راه پله، یک منزل با طراحی ساده به یک بنای مجلل تبدیل  سنگ تراورتن با استفاده از

 .شودمی

توان با این سنگ از طرفی نمای خارجی، پیشخوان )مثل اپن آشپزخانه(، کف و دیوار را نیز می

 .نمودارزنده مزین 

توان راه پله را با الگوهای می ،های متنوعبندیاستحکام باالی تراورتن و البته رنگ به دلیل

 .شماری طراحی کردبی

های فراوان، این سنگ زیبا و جالخورده بسیار بندیبه دلیل بافت طبیعی و پیچیده و البته رنگ

 .گیردمورد توجه قرار می

 .کرد تبدیل هنری شاهکار توان به یکمعماری ساده را مییک آشپزخانه با  سنگ تراورتن توسط

 .توان با مصالح دیگری همچون چوب، شیشه و چرم نیز آراستظاهر خاص تراورتن را می
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 :مزایای سنگ تراورتن

 ماند؛سطح رویی تراورتن همواره خنک می 

 .بنابراین انتخابی مناسب برای استخر و حیاط در آب و هوای گرم است

 صرفه هستند به های آن مقرونترین رنگرایج. 

 بافت پر منفذ آن، مانعی برای لیز خوردن است. 

 توان به جای استفاده از مالت، سنگ را خشک کار کردمی. 

 آوردبافت لوکس تراورتن، نمایی دیدنی به همراه می. 

 شودرفتگی نمی سنگ تراورتن دچار رنگ. 

 داشتن تنوع رنگی باال. 

 از طرح های متنوع بهره گیری. 

 مقاومت در برابر باران های اسیدی. 

 قیمت ارزان. 

 دسترس پذیری باال. 

 امکان برش و فرآوری در ابعاد مختلف. 

 وزن سبک نسبت به محصوالت مشابه. 

 چسبندگی باال. 

 زیبایی ترکیب نهایی. 
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 امکان استفاده با سایر سنگ ها به صورت ترکیبی. 

 نصب اسان. 

 مقاومت به فشار باال. 

 مقاوم بودن در برابر سایش. 

 جذب رطوبت پایین. 

 ماندگاری و پایداری شرایط ظاهری و رنگ سنگ. 

 امکان استفاده در کف و دیواره های داخل بنا. 

 تراش مناسب. 

 :معایب سنگ تراورتن

 های نادر آن گران هستندها و بافترنگ. 

  تمام شودقیمت آن ممکن است بیشتر از سن گفرش بتنی. 

 :انواع سنگ تراورتن

 تراورتن بژ 

 تراورتن ابر و بادی روشن 

 شهر رتراورتن آذ 

 تراورتن الیم استون 

 تراورتن حاجی آباد 
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 تراورتن عباس آباد 

 تراورتن دره بخاری 

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%86/


 

 

 تراورتن پوست ماری 

 تراورتن دهبید 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%86/


 

 تراورتن شکالتی 

 

 

 

 ایتراورتن نسکافه 

 تراورتن محالت 
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 تراورتن سیلور چرمی 

 

 

 تراورتن ابیانه 
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 تراورتن تکاپ 

 

 تراورتن آتشکوه 

 تراورتن زرد ماکو 
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 :مراحل نصب سنگ تراورتن

 :های تراورتنسنگ تهیه ابزار نصب

 گیرینوار اندازه 

 چکش یا پتک الستیکی 

 دریل قدرتمند 

 ماژیک یا مداد جهت عالمت زدن 

 تراز 

 صفحه ضربه گیر 

 ماله معمولی 

 ایماله حاشیه 

 یک اره مرطوب 

 :آماده بودن سطح نصب سنگ

 .کنید باید صاف و تمیز باشدخود را نصب می سنگ تراورتن سطحی که

 .آن زمان صرف کنیدپس برای آماده کردن 

 هایی که قبال بر روی ای که از قبل مانده شامل کفپوش، لمینت و یا ورقههرگونه قطعه

 .کف نصب شده بود باید تعمیر و یا به طور کامل جایگزین شود
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 ی مصالح هرگونه ترک بر روی سطح بتنی اجرا شده در زیر کار باید تعمیر و یا به وسیله

 .شود از بین برنده ترک پوشیده

 هایی که خراب شده و از بین رفته باید جایگزین شود و به صورت مناسب تقویت چوب

 .شود

 :خود را قبل از نصب های تراورتنسنگ طراحی

 .سنگی است طبیعی با تنوع زیاد تراورتن

های تیره و یا روشن با ای ترکیب شود تا همه تکهدر نتیجه، باید در طول فرایند نصب به گونه

 .های مختلف در یک قسمت جمع نشده و ترکیب زیبایی را به نمایش بگذارنداندازه

 .در نتیجه قطعات را خشک کرده و کنار هم بچینید

رید و مرتب ترکیب چیدن آنها را تغییر دهید تا های مختلفی دارید آنها را کنار هم بگذااگر از اندازه

 .به شکل مورد عالقه خود دست یابید

 :اطمینان از خشک بودن سنگ تراورتن و بستر آن

 .مرطوب را نصب کنید سنگ تراورتن توانیدشما نمی

 .هر دو سنگ و بستر هنگام نصب باید خشک باشد

 :سنگ تراورتن سیلر و طریقه و زمان اجرای آن بر روی

 .تر از سنگ گرانیت استنرم تراورتن
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به همین دلیل برای محافظت از زیبایی طبیعی سنگ الزم است که سطح آن با سیلر پوشیده 

 .شود

بسیار آسان است و باید در هنگام نصب و بعد از آن به صورت  تراورتن اجرای سیلر بر روی سطح

 .اجرا شود سال 5تا  ۳ای دوره

ترین آنها نوع تقویتی و نوع طبیعی باشد که شایعسیلرها موجود میامروزه انواع مختلفی از 

 .باشدمی

 .میاید  ”مرطوب“شود که سطح سنگ به نظر نوع تقویتی باعث تیره شدن سطح سنگ می

در حالی که سیلرهای طبیعی بدون هیچگونه تغییری بر ظاهر سنگ از سطح آن محافظت 

 .کندمی
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 :سابی سنگ تراورتنکف

های آن را از بین ببریم برای کفسابی این نوع سنگ اگر بخواهیم سنگ را یک دست کنیم و حفره

 .ماندشود و سنگی نمیم میسنگ تما

 .شودهای دیگری نمایان میزیرا با هر بار یک دست کردن سنگ حفره

زن با استفاده به این دلیل برای سنگسابی این نوع از سنگ، متخصصان این امر یا به اصطالح ساب

 .کننداز رزین سطح آن را یک دست می

 .شودتر میتر و سختسفتاین ماده یکی از انواع رزین است که با گذشت زمان 

ای به این ماده برای استفاده آن در این بهترین عایق برای رطوبت است که این ویژگی امتیاز ویژه

 .شودکار محسوب می

 .شوندهای پلمیر محسوب میهای صنعتی و از زیر شاخهها از فراوردهرزین

 .پردازندلفی میهای مختجات صنعتی به تولید آن با غلظت و ویژگیکه کارخانه

کند برخالف رزین که عایق عالی در مقابل این نوع سنگ به شدت آب و رطوبت را جذب می

 .رطوبت است

گذاری و کار گذاشتن سنگ در محل مورد نظر یک دور کفسابی بر روی آن اعمال پس از جای

 .شودمی

 .کنندتا یکسان و یکدست شود و پس از همسطح شدن آن، رزین را تزریق می
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 .ای به وجود بیایدهای آن پر شود و هم سطحی شیشهتا هم حفره

 .گیرد، تا عایق و مقاوم شوددر آخر کفسابی این سطح طی چند مرحله صورت می

 :شستشوی سنگ تراورتن

 :نکات شستشو سنگ تراورتن

های دائمی می اندازند زیرا این سنگ مواد اسیدی همچون آب پرتقال و سرکه روی این سنگ لکه

 .باشد که واکنش زیادی در مقابل این مواد داردنوعی سنگ اهکی می

استفاده از مواد زبر برای شستشو همچون سیم ظرفشویی اکیدا ممنوع زیرا باعث کدر 

 .شودمی تراورتن شدن

 .نشود استفاده آمونیاک و سرکه هرگز از موادی چون راورتنت برای براق کردن

 .سابی سنگ استکند و بعدها تنها راه براق کردن کفزیرا رنگ آن را به مرور زمان کدر می

 :تنها راه تمیز کردن سنگ تراورتن

اگر کاشی تراورتن شما در کف قرار دارد ابتدا با کمک یک تی، گرد و غبار و کثیفی آن را پاک 

 .نیدک

 .اگر روی سطح کابینت یا سطوح دیگر قرار دارد با پارچه نرم آنرا گردگیری کنید

 .شوند پخش صابون شوند نه اینکه باها کامل پاک میبا اینکار ابتدا کثیفی
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 .کنید درست آب برابر سه با تراورتن مخصوص کننده تمیز سپس مخلوطی از صابون مالیم یا

 .ل فرو ببرید و با حرکت دورانی تمیز کنیدپارچه یا اسفنج را داخل محلو

 .بیافتد برق تراورتن نیازی به سابیدن نیست تا

 .از پارچه یا اسفنج دیگری آغشته به آب داغ برای آبکشی استفاده کنید

 .کندمی کدر آنرا سنگ آبکشی خیلی مهم است چرا که ماندن صابون روی
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 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش ع :منب
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