بسمه تعالی

رزومه تولیدات ساختمانی مجتمع تولیدی سنگ خارا
این مجتمع تولیدی در سال  9531تاسیس شده و با نام تجاری سنگ خارا شروع به فعالیت نموده است.
با توجه به تجربه  53ساله خود در تامین مصالح اولیه پروژه های عمرانی متعدد از طراحی  -محاسبه -
تولید  -اجرا که به صورت مختصر می توان موارد زیر را معرفی نمود:






قطعات بتنی با الیاف شیشه ()G.F.R.C
قطعات بتنی با پوکه صنعتی و الیاف پلی پروپیلن (بتن اکسپوز)
تایل های سقفی گچی پلیمری با مش شیشه در طرح های متنوع و طرح سفارشی )(G.R.G
سنگ دکوراتیو و موزائیک با رزین پلی کربکسیالت اتر و الیاف ( P-Pسمنت پالست)
بلوک سبک عایق و بلوک فوق سبک با عایق مضاعف پلی استایرن

تامین قطعات بتنی با الیاف شیشه )(GFRC

















پروژه  0621متری تجاری و اداری مشیر واقع در شهر شیراز
پروژه نمای  G.F.R.Cهتل بزرگ در عسلویه تولید و اجرا مهندس نوروزی
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان قم تولید و اجرا در مجتمع آفتاب
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان هرمزگان کیش تولید و اجرا مهندس حاتمی
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان اصفهان تولید و اجرا مهندس صمدانیان
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیرازتولید خ قصرالدشت کوچه  01مهندس زارعی
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ نیایش کوچه  1مهندس پیردهقان
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ فرهنگ شهر مهندس عسکری
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ دینکانی مهندس رباعی
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ قدوسی غربی مهندس سلیمی
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ ستارخان مهندس رقت
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید و اجرا خ میانرود مهندس حق نگر
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید خ معالی آباد مهندس کیان پور
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز تولید زیرگذر علی ابن حمزه سازمان عمران
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس شیراز قسمتی از اجرا مجتمع زمرد شیراز
پروژه نمای  G.F.R.Cدر استان فارس لپویی تولید و اجرا ساخت محافظ روباز بتن GFRC
پروژه  562واحدی مسکن مهر

تامین قطعات بتن اکسپوز








پروژه نمای بتن اکسپوز ساختمانی شرکت سازه سازان همراه با رضایت نامه کتبی از شرکت
مربوطه
پروژه باغ شهری واقع در باغ شهرهای گویم
پروژه نمای بتن اکسپوز پارک علم و فناوری شیراز
پروژه نمای بتن اکسپوز کوچه  2جنب بیمارستان دنا
پروژه نمای داخلی رستوران روته واقع در شیراز ،خیابان خاکشناسی
پروژه نمای کافی شاپ اکسپوز خ نیایش
پروژه گلزار شهدای گچساران

تامین بلوک های سبک عایق آپارتمانی با نام تجاری پوپر











پروژه تجاری ثنا واقع در شیراز ،خیابان معالی آباد پیمانکار شرکت مهندسی سازان
پروژه پارکینگ حضرتی واقع درشیراز ،گودعربان پیمانکار شرکت کوپله
پروژه پارکینگ خلدبرین واقع در شیراز ،چهارراه خلدبرین
پروژه پارکینگ مهستان واقع در شیراز ،خیابان انوری
پروژه مسکن مهریک شیراز واقع در لپویی اتحادیه مهرورزان
پروژه ساختمان مرکزی منطقه اقتصادی واقع در شیراز ،منطقه اقتصادی شیراز
پروژه امام حسین واقع در شهر بندرعباس جنب بزرگراه امام حسین
پروژه ساختمان های سازمانی کارکنان شرکت گاز واقع در شهر چاه مبارک (عسلویه)
پروژه سینا واقع در شهر بوشهر روبروی ساختمان گمرک بوشهر
پروژه ساختمانی شورای شهر تهران واقع در تهران بین خیابان شیخ فضل هللا و خیابان
یادگارامام درخیابان حکیم

 قطعات بتنی با الیاف شیشه ()GRC
 قطعات بتنی با پوکه صنعتی لیکا و الیاف پلی پروپیلن (بتن اکسپوز)
WWW.KHARA.IR
 تایل های سقفی گچی پلیمری با مش شیشه در طرح های متنوع و طرح سفارشی
)(GRG
 سنگ دکوراتیو و موزائیک با رزین پلی کربکسیالت اتر و الیاف ( P-Pسمنت
پالست)
WWW.SANGKHARA.COM
 بلوک سبک عایق و بلوک فوق سبک با عایق مضاعف پلی استایرن
WWW.POOPER.IR

مشخصات فنی پانل های GFRC
Technical Note of GFRC Panles
بتن مسلح شده با الیاف شیشه ()GFRC
تتي هسلح ضذُ تا الیاف ضیطِ ( )GFRCکارتزد ٍیضُ ای در تَلیذ لطعات ًوا دارد .تِ گًَِ ای کِ اهکاى تَلیذ
لطعات تا اتعاد تشرگ ٍ ضخاهت کن را فزاّن هی ًوایذ .اس دیذگاُ ساخت ٍساس صٌعتی ،دیَارّای پیزاهًَی
ًٍواّای اجزا ضذُ تِ رٍش ّای هعوَل ٍتا استفادُ اس هصالح ٍ رٍش ّا اجزایی سٌتی ًِ تٌْا پاسخگَیی
حجن تاالی ااجزای ساسُ ّای تلٌذ هزتثِ ٍ پیچیذُ ًین تاضذ ،تلکِ اس ًظز التصادی ٍ ایوٌی ًیش تَجِ پذیز ًیست
لذا الثال عوَهی تِ استفادُ اس هصالح ٍ تکٌَلَصی ّای ًَیي ساختواًی اجتٌاب پذیز است اس ایي رٍ کارخاًِ
سٌگ خارا تِ عٌَاى هثتکزتزیي کارخاًِ هجْش تِ خط تَلیذ تتي هسلح ضذُ تا الیاف ضیطِ در ایزاى ،تا فزاّن
ًوَدى تکٌَلَصی رٍس دًیا گام در ایي هسیز گذاضتِ ٍ اهیذٍار است تِ پطتَاًِ ساتمِ درخطاى خَد تتَاًذ عالٍُ
تز ًیاس داخلیً ،یاس کطَرّای هٌطمِ را ًیش تاهیي ًوایذ.

نمونه ای از  3.Dپروژه مشیر

نمونه اجرا شده پروژه مشیر

پارُ ای اس هشایای استفادُ اس لطعات  GFRCتِ ضزح سیز هی تاضذ:
 استحکام ٍ دٍام دراس هذت در تزاتز ضزایط هحیطی ،تاد ٍ سلشلِ
 اهکاى تَلیذ لطعات تا اتعاد تشرگ ٍ ضخاهت کن
 اهکاى تَلیذ در رگ ّا ٍ طزح ّای هٌحٌی ،پیچیذُ ،هتٌَع ٍظزیف
 اهکاى استفادُ اس هشایای صٌعت پیص ساختگی ٍ افشایص سزعت اجزا
 اهکاى تعویز ٍ تاسساسی تخطی اس لطعِ تذٍى آسیة رسیذى تِ سایز لسوت ّا
 کاّص ٍسى ًسثت تِ سایز هصالح هطاتِ
 عایك صَتی ٍ حزارتی
 خصَصیات خاظ هعواری ٍ لاتلیت تَلیذ در ّز اتعاد ٍ ضکل
 لاتلیت رًگ پذیزی  ٍ GFRCلاتلیت تَلیذ در رًگ ّای هتٌَع
 ضزتِ پذیزی تاال
 هماٍهت تاال در تزاتز آتص سَسی
دلیل اصلی ٍجَد هشایای هتعذد در استفادُ اس لطعات ٍ ، GFRCجَد ٍیضگی ّای فیشیکی ٍهکاًیکی هٌاسة
ایي هحصَل هی تاضذ ،تِ ّویي دلیل تزای درن تْتز ٍ اضٌایی تطیتز ،در جذٍل هحذٍدُ ی همادیز تِ دست
آهذُ تزای تزخی اس هطخصات فیشیکی ٍ هکاًیکی ًوًَِ ّای  GFRCارائِ گزدیذُ است.

جدول مشخصات فیزیکی و مکانیکی عمومی GFRC
خصَصیت

همذار

چگالی

⁄

هماٍهت در تزاتز ضزتِ

⁄

هماٍهت فطاری

0711 -0011
01-03

⁄

311 -361

تٌص تسلین ()LOP

⁄

51 -001

هماٍهت ًْایی ()MOR

⁄

051 -061

هذٍل االستیسیتِ

⁄

تٌص تسلین ( )

⁄

31-51

هماٍهت ًْایی

⁄

51-001

کزًص ضکست

(1/4 -0/0 )%

001 -011

تیي الیِ ای

⁄

11-41

داخل صفحِ

⁄

51-001
01-00

ضزیة اًثساط حزارتی

5-04

ضزیة تثادل حزارتی
هستغزق در آب

(01-00 )%

سطح لطعات ًوا

(1/1 )%

مرحله اول  :نمونه  3D-MAXتوسط طراح شرکت

مرحله دوم  :طراحی وسط AutoCad

مرحله سوم  :حکاکی توسط دستگاه CNC

مرحله پنجم  :نمونه قطعه  GRCبرای تایید نهایی مهندسین ناظر و تولید انبوه

مرحله ششم  :تولید انبوه طبق سفارش نمایندگی

مرحله هفتم  :اجرای پروژه مورد نظر توسط پرسنل شرکت

مرحله هفتم  :اجرای پروژه مورد نظر توسط پرسنل شرکت

تولید نمونه آزمایشی مربوط به پروژه ساختمان مرکزی شهرداری شیراز

نمونه ای از  G.F.R.Cپروژه قم (آفتاب)

نمونه ای از  G.F.R.Cپروژه عسلویه

نمونه ای از  G.F.R.Cپروژه پارامونت

نمونه ای از  G.F.R.Cپروژه نیایش

نمونه ای ازنمای  G.F.R.Cپروژه
زیرگذرعلی ابن حمزه

نمونه ای از  G.F.R.Cپروژه
مشیر

پروژه مشیر درحال اجرا

گچ مسلح شده با الیاف شیشه)(GRG
گچ هغلح ؽذٍ تا الیاف پلی پشّپیلي ًْ P-Pػی کاهپْصیت اعت کَ دس آى اص الیاف  P-Pجِت
تِثْد خْاؿ فیضیکی ّ هکاًیکی اعتفادٍ هیؾْد  .گچ هغلح ؽذٍ تا الیاف  P-Pهتؾکل اص گچ،
الیاف  ّP-Pهْاد افضّدًی هی تاؽذ .اختالط فحیح ایي هْاد ّ تْلیذ کاهپْصیتی تا یکپاسچگی ّ
پیْعتگی هٌاعة ،اهکاى تْلیذ گچی تا خقْیات هکاًیکی تغیاس تِتش اص گچ هؼوْلی سا فشاُن هی
عاصد.
الیاف  P-Pتا ایجاد یکپاسچگی دس گچ ،خقْفیات آى سا تَ ًحْ لاتل هالحظَ ای تِثْد هی
تخؾذ ،ػوذٍ ایي خقْفیات ؽاهل هْاسد صیش هی ؽْد:




افزایش مقاومت های فشاری ،کششی و خمشی
افزایش مقاومت در برابر خستگی وکاهش عرض ترک و تغییر شکل
افزایش جذب انرژی در برابر بارهای دینامیکی و ضربه
 GRGتَ ػٌْاى یک هقالح جذیذ ّ ّیژگی ُا ّکاستشدُای صیش سا داسا اعت:










شکل پذیری مناسب
سختی زیاد
سطح صاف و دقیق
مقامت در برابر آتش
سازگار بودن با محیط زیست
چرخه ی تولید کوتاه
امکان تولدی قطعات بزرگ یا اشکال دلخواه
تاثیرات آکوستیکی مناسب
پاوم ٌای سقفیGRG
خطش تغییشات آب ُّْایی ایجاد ؽذٍ تَ ػلت افضایؼ ؽذت گاصُای گلخاًَ ای دس اتوغفش ،دس حال
کؾاًذى جِاى تَ عوت هْلؼیت تحشاًی فاجؼَ آهیض هی تاؽذً .یاص لشى تیغت ّ یکن ،کاسآهذی
اًشژی ّ هحقْالت دّعت داسم حیظ صیغت هی تاؽذ .فٌؼت عاختواى حذّد  %۰۴اصاد عاصی
گاص  CO2سا تَ ُوشاٍ داسد .دس فٌؼت عاختواى تَ دالیل هقشف اًشژی دس تْلیذ هقالح
عاختواًی پشهقشف ّ ُن چٌیي هقشف اًشژی تشای گشم ّعشد کشدى هحیظ ُای داخلی ،گاص
CO2آصاد هی ؽْد.
عمف گچی هغلح ؽذٍ تا الیاف پلی پشّپیلي ) (GRGیک هادٍ ی عاختواًی کاسآهذ تشای اعتفادٍ تَ
ػٌْاى ػضْ یا غیش تاستش هی تاؽذ .عمف گچی هغلح ؽذٍ تا الیاف پلی پشّپیلي) ، (GRGپاًل
ُای گچی تضسگ پیؼ عاختَ تا ُغتَ ُای تْ خالی ّ یا تْپش هی تاؽٌذ .تحمیمات ًؾاى دادٍ اعت
کَ ًقة ّ هًْتاژ عمف(  GRGاص صهاى عاخت پاًل ُا تا صهاى تکویل تٌای عاختواى) همذاس
اًشژی ّ خشّج گاص  CO2کْچکتشی ًغثت تَ عایش هقالح عٌتی عاختواى هاًٌذ آجش ،تتي هقلح

ؽذٍ ّ پاًل ُای تتٌی پیؼ عاختَ داسد .تَ ُویي دلیل پاًل ُای  GRGتَ ػٌْاى هحقْلی کَ تَ
رخیشٍ اًشژی ّ حوایت اص هحیظ صیغت کوک هی کٌذ  ،ؽٌاختَ هی ؽْد.
پاًل ُای  GRGتضسگ سا هی تْاى تَ طْس هٌاعة دس کاسخاًَ تَ اًذاصٍ اجضای عاختواًی کَ هوکي
اعت تاصؽُْای پٌجشٍ عمفی داؽتَ تاؽٌذ تشػ داد .ایي اجضا عپظ تَ هحل عاختواى حول ؽذٍ ّ تَ طشیمی
هؾاتَ پاًل ُای تتٌی پیؼ عاختَ ًقة هی گشدًذ .ایي پاًل ُا هی تْاًٌذتا هقالح ػایك هختلف تشای
افضایؼ ػایك فْتی ّ حشاستی عمفی پش ؽًْذ.
دس جذّل تشخی خقْفیات فیضیکی ّ هکاًیکی پاًل ُای عمفی  GRGآّسدٍ ؽذٍ اعت.
جدَل خصُصیات فیشیکی َ مکاویکی پاوم ٌای سقفیGRG
مقدار

خصوصیت

 ۵.۷کیلو گرم

وزن واحد سطح
ضریب انبساط حرارتی

کمتر از %۷

جذب آب (پس از  ۴۲ساعت)

(STC) 40

ضریب انتقال صدا

حداقل  ۳ساعت

سطح مقاومت در برابر آتش
مدول االستیسیته

۴۷- ۳۳

مدول گسیختگی

۵۳-۰۳

مقاومت فشاری

*ضخاهت کلی GRGتشاتش تا  mm 11هی تاؽذ.
مقایسً ی پاوم ٌای سقفی  GRGبا تایم ٌای مُجُد داخهی رایج
َ۱-۳سن َاحد سطح
عمف ُای طاق ضشتی تا الیَ گچ سّیَ عٌگیي تشیي عمف ُا تَ ؽواسهی سًّذ کَ دس کؾْسهاى
تغیاس سّاج داسد ّتا تْجَ تَ صلضلَ خیضی کؾْس ایشاى ،اعتفادٍ اص ایي ًْع عمف ُا هٌاعة ًوی
تاؽذ ،اها تش خالف عمف ُای آجشی ،عمف گچی هغلح ؽذٍ تا الیاف پلی پشّپیلي ) (GRGتغیاس
عثک ّ تا ّصى ّاحذ عطح حذاکثش  ۵.۷هیثاؽٌذ ،تَ ُویي ػلت هی تْاًٌذ تاس هشدٍ ی عاختواى سا
تَ هیضاى هْثشی کاُؼ دٌُذ.

ٌ ۲-۳شیىً َ سزعت اجزا
عمف گچی هغلح ؽذٍ تا الیاف پلی پشّپیلي ) (GRGتشاحتی تش سّی عاصٍ ُای هؼوْل عمف
کارب تش اعاط ًمؾَ ُای اجشایی لشاس هی گیشد.ایي لطؼات تغتَ تَ کاستشدؽاى ،دس کاسخاًَ ّ یا
دس هحل ًقة ّ تَ ّعیلَ ی ًماؽی هیتْاًذ تَ ُش سًگی تغییش ًوایذ تقْست هؼوْل تَ سًگ
عفیذ تْلیذ هی گشدد .ػالٍّ تش ایي کَ تایل ُای  GRGتغتَ تٌذی ساحتی داسد ،صهاى الصم تشای
ًقة ًیض کاُؼ هی یاتذ ّ ُضیٌَ توام ؽذٍ تشای هقشف کٌٌذٍ تَ طْس لاتل هالحظَ ای کن هی
ؽْد.
دس هحل پشّژٍ ُای عاختواًی ،تشای هغطح کشدى عمف عاختَ ؽذٍ تاهقالح تٌایی هیضاى پشت
هقالح پای کاس هاًٌذعیواى ،آجش ّ گچ تَ ؽذت صیاد هی تاؽذ کَ تش ُضیٌَ ی توام ؽذٍ تشای
احذاث ُش هتش هشتغ عمف تاثیش هی گزاسدُ .وچٌیي تَ دلیل ایي کَ لطؼات عمف گچی هغلح ؽذٍ تا
الیاف پلی پشّپیلي ) (GRGهاًٌذ ففحَ گچی ،عاصٍ ُای اعتاد ّ ساًش دس اتؼاد هؾخـ ّ ثاتتی
دس کاسخاًَ ؽشکت عٌگ خاسا تْلیذ هی ؽًْذٌُ ،گام تشػ دادى تشای عاخت تایل عمفی تا
اتؼاد هتفاّت دس هحل پشّژٍ ،ایي گًَْ تایل ُا داسای پشت هقالح کوی تْدٍ ّ تَ ساحتی تا
ففحَ اعتیل تش ًقة ؽذٍ سّی دعتگاٍ هیٌی فشص  ،تشػ اًجام هی گشدد.
 ۳-۳کیفیت
انف) استفادي حداکثزی اس فضای مفید
دس اجشای عمف تا اعتفادٍ اص هقالح عٌتی تَ دلیل اجشای گچ ّ خاک ،ضخاهت عمف تَ طْس
هتْعظ  cm17هی تاؽذ ،دس حالی کَ ضخاهت تایل عمفی  GRGتشاتش mm ۱۱هی تاؽذ ،لزا
هؾاُذٍ هی ؽْد ػالٍّ تش کیفیت  ،تَ کاس تشدى تایل دیْاسی  GRGاعتفادٍ حذاکثشی اص فضای
هفیذ عاختواى تْعظ عاصًذٍ سا فشاُن هی عاصد.
ب) عایق صدا َ حزارت
پاًل ُای عمفی  GRGػایك تغیاس خْتی دس تشاتش فْت ّ حشاست هی تاؽذُ ،وچٌیي تَ دلیل
ّجْد یک ؽثکَ ی یکپاسچَ ی  GRGدس توام جغن تایل ،دس همایغَ تا تشخی تایل ُای دیگش هاًٌذ
کٌاف ، kanufپاًل ُای عمفی  GRGجزب فذای تیؾتشی داسًذ.
پ) مقاَمت در بزابز آتش
هقالح  GRGدس تغَ هْاد ًغْص لشاس هیگیشًذٌُ .گاهی کَ آتؼ عْصی سخ هی دُذ ًَ ،تٌِا
تاصداسًذٍ ؽؼلَ آتؼ اعت  ،تلکَ هی تْاًذ تِطْس لاتل تْجِی تشای پاییي آّسدى دهای عطح آتؼ
عْصی سطْتت آصاد کشدٍ ّ ؽذت آتؼ عْصی سا کاُؼ دُذ.
ت) سطح رَیً
تَ ػلت ایي کَ پاًل ُای عمفی  GRGتْعظ هاؽیي آالت اتْهاتیک ّ دلیك تْلیذ هی گشدًذ ،لزا
عطح آًِا کاهال فیملی تْدٍ  ،اتؼاد تایل ُا اعتاًذاسد ّ کاهال دلیك هی تاؽٌذّ تَ ُویي ػلت
ضایؼات ایي گًَْ تایل ُا تغیاس کن ّ اجشای آى ُا دس همایغَ تا دیگش هقالح تغیاس دلیك تش اعت.
ث) ساسگاری با محیظ سیست
عاًذّیچ پاًل ً GRGغثت تَ عایشعمف ُای کارب عثک تش ،لْی تش ّ تا دّام تاالتش ًغثت تَ
سلثایی ُوچْى تایل کٌاف اعت کَ تَ ػٌْاى جایگضیي هِوی هقشف هقالح خام هاًٌذعیواى ّ
گچ ّ ُوچٌیي اثشات هحیطی ایجاد ؽذٍ تَ ّاعطَ عاخت ّحول سا کاُؼ هی دُذ.

مرحله اول  :طراحی با برنامه  AutoCadتوسط متخصصین شرکت

مرحله دوم  :حکاکی توسط دستگاه CNC
مرحله سوم  :قالبگیری توسط پرسنل شرکت به تناسب نوع و ابعاد طرح می تواند از فایبرگالس با رزین اپوکسی
یا  PVCو  ....متغییر می باشد.

مرحله چهارم  :نمونه قطعه  GRGبرای تایید نهایی مهندسین ناظر و تولید انبوه

مرحله چهارم  :نمونه قطعه  GRGبرای تایید نهایی مهندسین ناظر و تولید انبوه

مرحله پنجم  :تولید انبوه طبق سفارش نمایندگی

مرحله ششم  :اجرای پروژه مورد نظر توسط پرسنل شرکت

مرحله ششم  :اجرای پروژه مورد نظر توسط پرسنل شرکت

دیگر طرح ها و مشخصات فنی در سایت تخصصی
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مرحله ششم  :اجرای پروژه بـازارچه شـاهچراغ شیراز

دیگر طرح ها و مشخصات فنی در سایت تخصصی
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بتـن اکسپـوز

بتن سبک عایق مسلح شذه با الیاف پلی پروپیلن ( P-Pاکسپـوز)
تتٗ سثه ٔسّح ضذ ٜتا اِیاف ضیط ٝوارتزد ٚیض ٜای در تِٛیذ لطعات ٕ٘ا دارد .ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأىاٖ تِٛیذ
لطعات تا اتعاد تشري  ٚضخأت وٓ را فزأ ٓٞی ٕ٘ایذ .اس دیذٌا ٜساخت ٚساس صٙعتی ،دیٛارٞای پیزأ٘ٛی
ٕ٘ٚاٞای اجزا ضذ ٜت ٝرٚش ٞای ٔعٕٚ َٛتا استفاد ٜاس ٔصاِح  ٚرٚش ٞای اجزایی سٙتی ٘ ٝتٟٙا پاسخٍٛیی
حجٓ تاالی اجزای ساسٞ ٜای تّٙذ ٔزتث ٚ ٝپیچیذٕ٘ ٜی تاضذ ،تّى ٝاس ٘ظز التصادی  ٚایٕٙی ٘یش تٛج ٝپذیز ٘یست
ِذا الثاَ عٕٔٛی ت ٝاستفاد ٜاس ٔصاِح  ٚتىِٛٛٙصی ٞای ٘ٛیٗ ساختٕا٘ی اجتٙاب ٘اپذیز است اس ایٗ ر ٚوارخا٘ٝ
س ًٙخارا تا ٘اْ تجاری خارا ت ٝعٛٙاٖ ٔثتىزتزیٗ وارخا٘ٔ ٝجٟش ت ٝخط تِٛیذ تتٗ ٔسّح ضذ ٜتا اِیاف ضیطٝ
در ایزاٖ ،تا فزإٛ٘ ٓٞدٖ تىِٛٛٙصی رٚس د٘یا ٌاْ در ایٗ ٔسیز ٌذاضت ٚ ٝأیذٚار است ت ٝپطتٛا٘ ٝسٛاتك خٛد در
تِٛیذ تّٛن عایك آپارتٕا٘ی  ٚسٞ ًٙای سٕٙت پالست  ٚتتٗ ٕٞ ٚ GFRCچٙیٗ تایُ ٞای سمفی پّیٕزی تا
٘اْ تجاری (تایل خارا) تزاٖ تاٚر است و ٝعال ٜٚتز ٘یاس داخّی٘ ،یاس وطٛرٞای ٔٙطم ٝرا ٘یش تأیٗ ٕ٘ایذ.
پاره ای از مسایای استفاده از قطعات بتنی اکسپوز به شرح زیر می باشذ:
 استحىاْ  ٚدٚاْ دراس ٔذت در تزاتز ضزایط ٔحیطی ،تاد  ٚسِشِٝ
 أىاٖ تِٛیذ لطعات تا اتعاد تشري  ٚضخأت وٓ
 أىاٖ تِٛیذ در ري ٞا  ٚطزح ٞای ٔٙحٙی ،پیچیذٔ ،ٜتٛٙع ٚظزیف
 أىاٖ استفاد ٜاس ٔشایای صٙعت پیص ساختٍی  ٚافشایص سزعت اجزا
 أىاٖ تعٕیز  ٚتاسساسی تخطی اس لطع ٝتذ ٖٚآسیة رسیذٖ ت ٝسایز لسٕت ٞا

 واٞص ٚسٖ ٘سثت ت ٝسایز ٔصاِح ٔطاتٝ
 عایك صٛتی  ٚحزارتی
 خصٛصیات خاظ ٔعٕاری  ٚلاتّیت تِٛیذ در ٞز اتعاد  ٚضىُ
 لاتّیت رً٘ پذیزی تتٗ اوسپٛس  ٚلاتّیت تِٛیذ در رً٘ ٞای ٔتٛٙع
 ضزت ٝپذیزی تاال ٔ -مأٚت تاال در تزاتز آتص سٛسی
دِیُ اصّی ٚجٛد ٔشایای ٔتعذد در استفاد ٜاس لطعات اوسپٛس ٚ ،جٛد ٚیضٌی ٞای فیشیىی ٔٚىا٘یىی ٔٙاسة ایٗ
ٔحصٔ َٛی تاضذ ،تٕٞ ٝیٗ دِیُ تزای درن تٟتز  ٚاضٙایی تیطتز ،در جذٔ َٚحذٚد ٜی ٔمادیز ت ٝدست آٔذٜ
تزای تزخی اس ٔطخصات فیشیىی ٔ ٚىا٘یىی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای تتٗ اوسپٛس ارائٌ ٝزدیذ ٜاست.
جذول مشخصات فیسیکی و مکانیکی عمومی بتن اکسپوز با الیاف شیشه
خصٛصیت

ٔمذار

چٍاِی

⁄

ٔمأٚت در تزاتز ضزتٝ

⁄

ٔمأٚت فطاری

⁄

0211 -0331
01-02
061 -131

ٔمأٚت خٕطی
تٙص تسّیٓ ()LOP

⁄

21 -51

ٔمأٚت ٟ٘ایی ()MOR

⁄

73 -061

ٔذ َٚاالستیسیتٝ

⁄

51 -002

ٔمأٚت وططی
وز٘ص ضىست
تیٗ الی ٝای
داخُ صفحٝ

(1/6 -0/0 )%
⁄
05-11
⁄
11-46
01-00

ضزیة ا٘ثساط حزارتی

5-04

ضزیة تثادَ حزارتی
ٔستغزق در آب

(01-00 )%

سطح لطعات ٕ٘ا

(1/1 )%

در ارتباط با بتن اکسپوز تولیدی این شرکت می توانید در کاتالوگ تخصصی خود بررسی نمایید

بتن اکسپوز دکوراتیو

بتن اکسپوز رنگی دکوراتیو

نمونه بتن اکسپوز داخلی اجرا شده

نمونه بتن اکسپوز اجرا شده توسط مسئولین اجرایی طرح نیلوفر

تولیدات دیگر از گروه تولیدی سنگ خارا

آشنایي با موزاییك پلیمري (سنگ مصنوعي پلیمري)
مُاد اصهي تطكيم دٌىذي سىگٍاي پهيمري عثارتست از :ماسً  ،سيمان  ،رزيه ،
روگذاوًٌاي ضيميايي َ آب
ترکيثات پهيمری َ افسَدويٍای ضيميايی (رزيه َ غيري) چسثىذگي تيه تماو اجساء را
ايجاد كردي َ مقاَمت مصانح پهيمري را تاميه ومُدي َ روگداوًٌا كً مقاَو در تراتر
اضعً ماَراء تىفص َ محيطٍاي قهيايي ميتاضذ روگ مُرد وظر را تً ايه مصانح
میدٌذ .ترکيثی کً از ايه راي تً دست میآيذ در قانةٌايی از جىس سيهيكان َ
پهيمر تا طرحٍاي تسيار متىُع ريختً میضُد.
در جذَل زير ترخي از مطخصات فيسيكي َ مكاويكي مُزائيک ٌای پهيمری تُنيذ
ضذي تا ايه رَش ارائً ضذي است:
مقاَمت فشاري kg/cm2

600 -1000

مقاَمت كششي kg/cm2

60-150

مقاَمت سایشي g/cm2

كمتر از 0/4

مقاَمت دمایي cycles

500

جذب آب %

كمتر از 3

داوسیتً kg/m3

2200

مقایسً مُساییك پهیمزي (سىگ مصىُعي ) با مُساییكٍاي رایج در ایزان


بسیار مقاَمتز از مصانح رايج تذنيم فرمُالسيُن خاظ َ استفادي از
تكىُنُژيٍاي وُيه (مقاَمتي در حذَد  3تراتر تته)



بسیار سبكتز َ در وتيجً كار تا آن آساوتر تذنيم َزن مخصُظ پاييىتر (امكان
تٍيً مُزاييك تا ضخامت كمتر تذنيم مقاَمت كافي َ دروتيجً كاٌص
َزن مُزاييك)



بسیار ارساوتز تذنيم استفادي از تكىُنُژي خاظ اختراع ضذي تُسط ضركت
سيسترَو كً فرآيىذ تُنيذ را تسيار آسان ومُدي است.



امكان تُنيذ مصانح مُرد وياز در طزحٍا َ روگٍاي َ سایش متىُع تا استفادي از
قانة تا طرحٍاي متىُع

موزاییک سمنت پالست رنگی

بلوک سبک عایق تولیدی در کارخانه مجتمع سنگ خارا

این شرکت با توجه به مصالح مصرفی در این محصول خود که از پوکه و پرلیت استفاده شده است با نام
تجاری ثبت شده پوپر فعالیت خود را شروع کرده است
این بلوک از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید .یرای حفظ سبکی این قطعات،ریزدانه
طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل باالتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود .وزن
فضایی بلوک بتنی دانه سبک اغلب کمتر از  ۰۰۳۳کیلو گرم بر متر مکعب است .مقاومت این بلوک
حداقل  ۳۳کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز  ،با طرح اختالط مناسب می توان به
مقاومت هایی تا  ۰۳۳کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید .ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای
بهره گیری بیشتر از ویژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است،که این افزایش
به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.بلوک های سبک پوپر در
انواع مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع
دیوارهای پوشش خارجی ،جدا کننده ،نما ،دو جداره ،عایق ،ضد آتش می باشند.
ترکیبات  :سیمان  ،پوکه صنعتی (پرلیت)  ،پوکه معدنی سفید  ،میکرو سیلیکا  ،الیاف پلی پروپیلن  ،آب و
افزودنی های دیگر
جرم حجمی بتن ( : 700 – 1000 Kg/m3مطابق رده  0استاندارد ملی و تائیدیه فنی شماره  2105مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی)
مقاومت فشاری ( : 27.59 Kg/cm2مطابق استاندارد ملی ایران به شماره )5560
ضریب هدایتی حرارتی ( : 0.076 W/m.kطبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی)

مقاومت حرارتی کل  : 0.657 m2.k/Wبرای بلوک  LP15و  0.99 m2.k/Wبرای بلوک ( SLP14طبق
آزمایشات مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی)
افت صوتی ( : 50dbطبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی)
جمع شدگی خطی ناشی از خشک شدن ( : 0.028%طبق آزمایشات مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهر
سازی)
میزان جذب آب ( : 212 Kg/m3مطابق استاندارد ملی ایران به شماره )5560
مقاومت در برابر آتش  :بیش از  061دقیقه در دمای  0011درجه سانتی گراد ( ،طبق آزمایشات مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهر سازی)

برای بررسی دقیقتر و بهره مندی از مزایای این نوع تولیدات شرکت ،میتوانید به
سایت تخصصی آن رجوع نمایید
www.khara.ir

صفحات تشریقی کُریه







solid surface

این نوع روشویی به صورت سفارشی تولید می شود از مزایای این نوع صفحات با توجه به
تزریقی بودن و یکپارچگی می توان به آنتی باکتلایر بودنشان اشاره نمود.
کلیه مواد اولیه این محصول ترک بوده و با توجه به آنتی اسکرچ بود می توان در مکانهای
بهداشتی  ،درمانی استفاده شود .
از مزایای دیگر این محصول تعداد کاسه متعدد با عمق های دلخواه در یک صفحه می باشد.
می توان این صفحات را در رنگهای متنوع و حتی به دلخواه طراح محترم به صورت شفاف با
نورپردازی تولید نمود.
نمونه دیگری از این محصول سینک تنها تولید می گردد که بر روی صفحات  MDFیا HPL
قرار گیرد.

روشویی های تزریقی و صفحات کورین

پرلیت بلوک

PERLITE BLOC

این محصول در ایران به صورت تخصصی و انحصاری با طرح اختالط منحصر به فرد توسط این
شرکت تولید می شود.
 مزایای این نوع قطعه بتنی با توجه به وزن کل مخزن می تواند تحمل دمای منفی  23درجه
سیلیسیوس تا دمای مثبت  61درجه را با تروالنس انبساط و انقباض خطی مجاز را داشته باشد.
 این محصول بعنوان پایه مخازن سرد (آمونیاک – پروپان) در صنایع زیر دستی شرکت نفت
مورد استفاده می باشد که خوشبختانه تا کنون برای پروژه های پتروشیمی لردگان – پتروشیمی
رازی (بندر امام ) – فاز  00-01عسلویه تولید و تامین شده است.
 این قطعات تحت انحصار  1کشوراروپایی و امریکایی بوده است که خوشبختانه متخصصین این
شرکت توانسته اند با همان SPECاین قطعات را تولید و کشور را در این محصول بی نیاز نمای

نام و تلفن مستقیم مدیر عامل :دکتر رضا زارع

0193-09-02-055
نام و تلفن مدیر فروش :خانم مهندس سیفی کار
0193-09-02-059
تلفن دفتر فروش:
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