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تأثیر سنگدانههای سیلیکاته بر تغییر خصوصیات
زمینشناسي مهندسي سنگ مصنوعي نسبت به سنگ
طبیعي

تاریخ :دریافت 35/03/25

پذیرش 36/04/26

چکیده
سنگ مصنوعی تركیبی از سنگدانههاي طبیعی و مادهاي چسباننده مانند رزینهاي پلیمري
و یا سیمان است .از آنجاكه این سنگها بهطور مهندسی ساخته میشوند بنابراین خصوصیات
آنها از نظر رنگ ،استقامت و ابعاد هندسی متناسب با نیاز بازار مصرف تعیین میشود .مصالح
استفاده شده در تهیۀ سنگهاي مصنوعی باطلههاي معادن و دورریز كارگاههاي سنگبري است
درنتیجه ارزش افزوده آنها از نظر اقتصادي چشمگیر است .در این مقاله تأثیر نوع سنگدانههاي
سیلیکاته بر تغییر خصوصیات زمینشناسی مهندسی سنگهاي مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی
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نیلوفر باباآدم* ،علی ارومیهای ،محمدرضا نیکودل؛
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ علوم گروه زمینشناسی

بررسی شده است .در این راستا سه نوع سنگ آذرین شامل توف ،گرانیت و آندزیت انتخاب
شدند و سنگدانههاي مورد نیاز براي تهیۀ سنگ مصنوعی از آنها تهیه شد .مادۀ چسباننده استفاده
شده رزین پلیمري است و از آن بهمیزان  %75وزنی در تهیۀ سنگ مصنوعی بهكار گرفته شد.
قرار گرفتند .مغزههایی از نمونهها براي انجام آزمایشهاي مختلف از جمله مقاومت فشاري
تكمحوري تهیه شدند .نتایج بررسیها از وجود تفاوتهایی در خصوصیات زمینشناسی
مهندسی و فیزیکی سنگهاي تهیه شده از سنگدانههاي مختلف نسبت به خصوصیات سنگ
اولیه نشان میدهند .بدینترتیب كه سنگهاي مصنوعی تولید شده از سنگدانههاي گرانیتی داراي
 %66كاهش جذبآب و  %24افزایش مقاومت را نسبت به نمونههاي گرانیت طبیعی نشان
دادند .درمقابل دو سنگ مصنوعی دیگر تولید شده از سنگدانههاي توف و آندزیت داراي كاهش
شاخصهاي مقاومتی  %56و  ، %53افزایش  %731و  %521جذب آب سنگهاي اولیه بودهاند.
واژههای كلیدی :سنگ مصنوعی ،رزین پلیمري ،سنگدانه
*نویسنده مسئول
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نمونهها در قالب فوالدي ریخته شده و بهمدت  24ساعت تحت فشاري معادل  72مگاپاسکال

n.babaadam@modares.ac.ir
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مقدمه
سنگ مصنوعی نوعی مصالح ساختمانی است كه از تركیب سنگدانههاي طبیعی و مادهاي
چسباننده مانند سیمان و یا مواد پلیمري (رزین) به اضافۀ برخی مواد افزودنی بهوجود میآید.
سنگدانههاي استفاده شده در ساخت این سنگها عموماً از باطلههاي معدنی و دورریزهاي
كارگاههاي صنعتی سنگبري تأمین میشود .در نتیجه سنگ تولید شده از نظر اقتصادي داراي
طرح اختالط استفاده شده در تهیۀ سنگهاي مصنوعی شامل بیش از  %60سنگدانههاي
طبیعی و كمتر از  %20مواد افزودنی و مادۀ چسباننده مانند انواع مختلف رزین با منشأ پلیمري
و یا سیمان است .به همین دلیل نامگذاريهاي متفاوتی براي اینگونه سنگها بهكار گرفته شده
است از جمله آنها بهنام سنگ مهندسی و یا سنگ مصنوعی معرفی میكنند [ .]6[ ،]5در
كشور آمریکا از واژۀ اگلومرا نیز براي معرفی این سنگها استفاده میشود .سنگهاي مصنوعی
براي اولین بار در دهۀ  60میالدي از قرن بیستم در كشور ایتالیا معرفی شد و شركت بریتون
 Bretonامتیاز ثبت این نوع محصوالت را بهعهده گرفت [ .]1سنگدانههاي كوارتزیتی و
سنگدانههاي آهك مرمریتی با سختی بهترتیب  1و  3در مقیاس موس ،پایه اصلی تهیه
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ارزش افزوده چشمگیري است.

سنگهاي مصنوعی هستند .امروزه شركتهاي متعددي در سطح جهان و ایران بر مبناي همان
الگوهاي اولیه نسبت به تولید سنگ مصنوعی بهطور انحصاري میپردازند.
میشوند بنابراین سنگ داراي طرحهاي متفاوت و رنگهاي گوناگون است و بدینترتیب
میتواند پاسخگوي تنوع سلیقه مصرفكنندگان بوده و جايگزین مناسبی براي سنگهاي
طبیعی در صنعت ساختمان باشد .كشور ایران بهدلیل داشتن طیف گستردهاي از معادن سنگی
متنوع و كارگاههاي صنعتی سنگ ساختمانی فراوان ،داراي توان تولید سنگهاي مصنوعی است.
تولید سنگهاي مصنوعی مورد توجه بسیاري از محققان در سالهاي اخیر بوده است.
بهعنوان مثال ،ساكایی با استفاده از سنگدانههاي مرمریتی و  %75رزین پلیمري توانست سنگی
مصنوعی با مقاومت تراكمی  1مگاپاسکال تولید كند [ .]6لی و همکاران توانستند سنگ
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با توجه به اینكه سنگهاي مصنوعی بهصورت هدفمند و مطابق الگوهاي مهندسی تهیه

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.391

تأثیر سنگدانههاي سیلیکاته بر تغییر خصوصیات زمینشناسی مهندسی سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی

191

مصنوعی با مقاومت فشاري معادل  746/6مگاپاسکال را با استفاده از  %40ضایعات شیشه و
 %60سنگدانه طبیعی بههمراه  %6رزین تولید كنند نمونهها در محیط خأل و با اعمال فشار و
ارتعاش (ویبره كردن) تهیه شدند [ .]3هاموش و همکاران سنگهاي مصنوعی تولید شده از
دوالیه با جنس متفاوت را در تحقیقات خود بررسی كردند .الیۀ رویی مقاوم ،با دوام و داراي
رنگ مناسب و نماي طبیعی است درحالیكه الیه آستر سبك و از جنس خرده مواد پالستیکی

روش آمادهسازی
از آنجاكه هدف تحقیق در این مقاله بررسی تأثیر سنگدانههاي سیلیکاته بر خصوصیات
مهندسی سنگ مصنوعی است بنابراین سنگدانههاي استفاده شده از سه نوع سنگ طبیعی توف،
آندزیت و گرانیت انتخاب شدند .مبناي انتخاب سنگهاي مورد نظر تنوع تركیب كانیشناسی
و تنوع ساختار بافتی است ضمن اینكه ،این سه نوع سنگ از جمله سنگهاي پر مصرف و در
دسترس هستند.
مادۀ چسباننده استفاده شده در ساخت سنگهاي مصنوعی ،نوعی رزین پلیاستر غیراشباع
است كه ازنظر وزنی  %75نمونههاي سنگ ساخته شده را تشکیل میدهد.
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عایق شده است [.]70

سنگدانهها
نمونه سنگهاي اولیه براي تهیۀ سنگهاي مصنوعی در این پژوهش از سه منطقۀ تهران،
نمونه سنگ آندزیت :نمونه سنگ آندزیت از منطقۀ امامزاده اباذر واقع در فاصله 20
كیلومتري شمال شرق قزوین نهیه شده است .بر اساس اطالعات نقشۀ زمینشناسی قزوین
(شکل  ،)7سن این سنگها به ائوسن تعلق دارد و از نظر كانیشناسی دربرگیرنده كانیهاي
پالژیوكالز ،آمفیبول و پیروكسن است.
نمونه سنگ توف :نمونۀ سنگ توف استفاده شده در این تحقیق از معدن سنگ توف سبز
فرحزاد واقع در شمال تهران برداشت شده است .این سنگها متعلق به سازند كرج با سن
ائوسن هستند .نقشۀ زمین و محل برداشت نمونه در شکل  2نشان داده شده است.
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همدان و قزوین تهیه شدهاند خصوصات پتروگرافی این سنگها بدینشرح بررسی میشوند:
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نمونه سنگ گرانیت :نمونه سنگ گرانیت استفاده شده در این تحقیق از منطقۀ سوالن واقع
در جنوب شهر همدان برداشت شده است .كانیشناسی این سنگ عمدتاً شامل كوارتز،
فلدسپات و كانیهاي فرعی میکا و مقدار كمی آمفیبول است .بافت سنگ متبلور و درشتدانه
است .محل برداشت نمونه و نقشۀ زمینشناسی منطقه در شکل  3نشان داده شده است.
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شکل  .3موقعیت زمینشناسي و محل برداشت نمونه آندزیت ،نقشۀ  3:311111قزوین []3

شرح خصوصیات كانیشناسی و بافت سنگ بر مبناي بررسیهاي مقاطع نازک میکروسکوپی
و همچنین نتایج تجزیۀ پرتوسنجی (آزمایش  )XRDدر جدول  7ارائه شده است .نمودارهاي
باتوجه به تنوع دانهبندي سنگدانههاي تولید شده از سنگ اولیه از نظر شکل و ابعاد هندسی
و براي یكسان كردن میزان تخلخل در آنها ضرورت دارد تا منحنی دانهبندي نمونههاي سنگ
مصنوعی واحدي تهیه شده و با نسبت یكسانی از رزین مخلوط شود .بدینترتیب خصوصیات
تركیبی سنگ مصنوعی تهیه شده یكنواخت است و تنها عامل متغیر در آنها جنس
سنگدانهها است .با در نظر گرفتن استانداردهاي معرفی شده در این خصوص [ ]77منحنی
دانهبندي مطابق شکل 1بهكارگرفته شده است .این تركیب دانهبندي داراي حداقل تخلخل
بهدست آمده ،%75 ،است.
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تجزیۀ پرتوسنجی براي سه نمونه سنگ نیز در شکلهاي  5 ،4و  6ارائه شدهاند.
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شکل  .1موقعیت زمینشناسي منطقه نمونهبرداری گرانیت ،نقشه  3:331111تهران []1
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شکل  .3موقعیت زمینشناسي و محل برداشت نمونه سنگ توف ،نقشه  3:311111تهران
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جدول  .3نتایج بررسيهای كانيشناسي و بافت نمونه سنگها
نمونه

سنگ

A

آندزیت

T

توف

G

گرانیت

تجزیۀ XRD

آندزین ،فلدسپات،
اُپال ،دیوپسیت

مقطع نازک

پالژیوكالز،
آمفیبول،
كلینوپیروكسن

سنگ

ربز بلور،
متبلور

ارتوز ،آلبیت،

كلسیت و

بافت

كوارتز ،كلسیت،

كوارتز ثانویه،

شیشهاي

موسکویت

زمینه شیشه

آتشفشانی

كوارتز،

بافت

كوارتز ،آلبیت،

بیوتیت،

بلورین،

موسکویت ،ارتوز

فلسپات،

درشت

سریسیت

بلور

شکل  .3نمودار  XRDتهیه شده برای نمونۀ آندزیت
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كوآرتز
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كد

نام

كانی شناسی

بافت

تصویر میکروسکپی
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كوآرتز

كوآرتز
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شکل  .3نمودار  XRDتهیه شده برای توف

آلبیت

ماده چسباننده
ماده چسبانندهاي كه در این تحقیق براي ساخت سنگهاي مصنوعی استفاده شد از نوع
رزین پلیاستر غیراشباع بوده است .بهمنظور افزایش قابلیت گیرش رزین از  %0/32هاردنر كه
شامل  0/25درصد كبالت و  0/15درصد پراكسید است ،استفاده شد.
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شکل  .3نمودار  XRDتهیه شده برای گرانیت
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شکل  .3نمودار دانهبندی استفاده شده برای ساخت سنگهای مصنوعي

روش ساخت نمونهها
نمونههاي خردشده و دانهبندي شده پس از تركیب با رزین به نسبت  %65به  ،%75با
استفاده از مخلوطكن ،در داخل قالب ریخته شده و بهمدت  24ساعت تحت اعمال فشاري
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درصد عبوري

80

معادل 72مگاپاسکال قرار گرفت .نمونهها پس از خروج از قالب بهمدت  7هفته در محیط
آزمایشگاه قرار گرفتند تا كامالً خشك گردند .بهمنظور انجام آزمایشهاي فیزیکی و مکانیکی

آزمایشهای انجام شده
بهمنظور تعیین خصوصیات مهندسی نمونههاي سنگ مصنوعی و مقایسه نتایج با خصوصیات
سنگ طبیعی ،مجموعهاي از آزمایشهاي فیزیکی و مکانیکی مطابق استانداردهاي تعریف شده
روي آنها انجام گرفت .این آزمایشها شامل تعیین خصوصیات فیزیکی [ ،]72آزمایش مقاومت
فشاري تكمحوري [ ،]73آزمایش بارگذاري نقطهاي [ ،]74آزمایش مقاومت كششی برزیلین
[ ،]75آزمایش سالمت سنگ [ ]76و تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی ( )SEMمیشود.
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از نمونههاي خشك شده مغزههایی با اندازههاي استاندارد براي هر آزمایش تهیه شد.
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بررسي نتایج آزمایشها
هر یك از آزمایشهاي مذكورروي نمونههاي سنگ طبیعی و مصنوعی و هركدام براي سه
بار انجام گرفت .نتایج بهدست آمده بدینشرح بررسی میشوند:
درصد جذب آب :مقایسۀ نتایج درصد جذب آب براي نمونههاي سنگ در شکل  6نشان داده
شده است .با توجه به ماهیت متخلخل سنگ توف طبیعی ،بیشترین درصد جذب آب در این
آنها درصد جذب آب كمتري را نشان میدهند .درصد جذب آب در سنگهاي مصنوعی
تولید شده از سنگ توف و آندزیت بهترتیب بهمیزان  %731و  %521بیش از نمونه سنگ طبیعی
هستند و در گرانیت به میزان  %66كمتر از درصد جذب آب سنگ طبیعی است.
14
11.48

12
10

8.47

4.84

6

درصد جذب آب

8
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نوع سنگ دیده میشود .نمونه سنگهاي آندزیت و گرانیت با توجه به بلورین بودن ساختمان

4

3.01
1.35

2

گرانیت مصنوعی گرانیت طبیعی آندزیت مصنوعی آندزیت طبیعی

توف مصنوعی

توف طبیعی

شکل  .3مقایسۀ جذب آب در سنگهای طبیعي و مصنوعي

شاخص بار نقطهای :نتایج آزمایش بار نقطهاي نمونه سنگهاي طبیعی و مصنوعی در شکل 3
ارائه شده است .شاخص بار نقطهاي براي نمونه سنگهاي طبیعی توف ،آندزیت در مقایسه با
نمونههاي مصنوعی مقادیر بیشتري را نشان میدهند .افت شاخص در نمونههاي مصنوعی این
سنگها بهترتیب  %42و  %63است .در مقابل شاخص بار نقطهاي در نمونه سنگ مصنوعی
گرانیت نسبت به نمونه طبیعی بیشتر است و  %35افزایش ارزش را نشان میدهد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.2.0

0.42
0

مقاومت تراكم تکمحوری :نتایج آزمایش مقاومت تراكم تكمحوري نمونههاي سنگ در شکل 70

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.391
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نشان داده شدهاند .نتایج این آزمایش همانند مورد قبل روند كاهشی را براي نمونه سنگهاي
مصنوعی توف و آندزیت و روند افزایشی را براي سنگ مصنوعی گرانیت نشان میدهد .افت
ارزش براي سنگهاي توف و آندزیت بهترتیب  %56و  %60و افزایش ارزش براي سنگ
گرانیت  %24را نمایان میسازد.
12
10.48
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6.19
6
3.56

4
1.82

1.83

شاخص بار نقطهاي (مگاپاسکال)
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2
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توف طبیعی
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شکل  .9مقایسۀ شاخص بار نقطهای در سنگهای طبیعي و مصنوعي
145.14
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توف طبیعی

شکل  .31مقایسۀ مقاومت تراكم تکمحوری در نمونههای سنگ طبیعي و مصنوعي

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.2.0
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مقاومت كششي برزیلین :نتایج آزمایش مقاومت كششی برزیلین براي نمونه سنگهاي طبیعی و
مصنوعی در شکل  77ارائه شده است .نتایج این آزمایش نیز كاهش ارزش مقاومت كششی در
نمونههاي مصنوعی تولید شده از توف و آندزیت را نسبت به نمونههاي طبیعی نشان میدهد.
میزان این كاهش براي سنگهاي مصنوعی توف و آندزیت بهترتیب  %47و  %54است.
درصورتیكه افزایش ارزش این شاخص براي گرانیت فقط  %2به ثبت رسیده است.
21.53
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10.1

گرانیت مصنوعی

گرانیت طبیعی

12.66
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مقاومت كششی برزیلین (مگاپاسکال)
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توف مصنوعی
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توف طبیعی

شکل  .33مقایسۀ مقاومت كششي برزیلین در نمونههای سنگ طبیعي و مصنوعي

است .این آزمایش مطابق استاندارد  ]76[ ASTM C88-13صورت میپذیرد كه در آن
سنگدانههایی از نمونه سنگ براي هر سیکل بهمدت  24ساعت در معرض محلول سولفات
منیزیم قرار میگیرند .میزان اختالف وزن نمونه پبش و پس از هر سیکل نسبت به وزن اولیه
بهعنوان افت وزنی محاسبه شده و بر اساس آن دوام و سالمت سنگ سنجیده میشود .در این
تحقیق نمونههاي سنگ طبیعی و مصنوعی مورد این آزمایش و براي  70سیکل قرار گرفتند.
نتایج بهدست آمده در نمودارهاي شکل  72نشان داده شدهاند .با بررسی نمودارها میتوان این
موارد را نتیجه گرفت:

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.2.0

آزمایش سالمت سنگ :یکی از شیوههاي ارزیابی استحکام و دوام سنگ انجام آزمایش سالمت
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 .7افت وزنی نمونه سنگ مصنوعی توف نسبت به سنگ طبیعی متغیر ،براي سنگ مصنوعی
آندزیت بیشتر و براي سنگ مصنوعی گرانیت كمتر از نمونه سنگهاي طبیعی هستند.
 .2كاهش افت وزنی در سنگ گرانیت مصنوعی بهدلیل نفوذ رزین درون فضاهاي خالی و
ایجاد پیوستگی بیشتر ساختمان سنگ است.
 .3افزایش افت وزن در نمون سنگ مصنوعی آندزیت و متغیر بودن آن در نمونه سنگ
بین درون بوده است.
 .4این امر منعکسكنندۀ ماهیت ذاتی و درونی سنگ گرانیت است كه شرایط سرد شدن
تدریجی و بافت منسجم بلورین را نشان میدهد .در این حالت امکان نفوذ محلول درون
ساختمان سنگ كمتر بوده و واكنشهاي صورت گرفته بهمراتب كمتر از دو نمونه دیگر
است.
تصاویر الکترونیکي نمونهها ( :)SEMبهمنظور بررسی بافت سنگ و میزان نفوذ رزین در میان
سنگدانهها در نمونههاي سنگ مصنوعی و مقایسۀ آن با نمونههاي سنگ طبیعی ،از فناوري
میکروسکوپ الکترونیکی ( )SEMاستفاده شد .نمونههایی از تصاویر برداشت شده با بزرگنمایی

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

مصنوعی توف به دلیل حضور فضاهاي خالی بیتر و عدم نفوذ مناسب رزین درون فضاي

 3میکرون در شکل  73نشان داده شدهاند .هرچند بررسی این تصاویر نیاز به تجربه و
تخصص الزم دارند ،ولی با نگاه كلی میتوان به اینموارد اشاره كرد:
 .7حضور مواد رزین در سنگ مصنوعی بهصورت رشتههاي نواري در سنگ توف و ذرات
 .2حجم فضاهاي خالی در سنگ توف و آندزیت بهمراتب بیشتر از حجم آن در سنگ گرانیت
است و از آنجاكه نسبت اختالط رزین براي همۀ نمونهها ثابت و به مقدار  %75است در
نتیجه حضور رزین در سنگهاي توف و آندزت كمتر از گرانیت است .بنابراین تأثیر
چسبندگی رزین در این سنگها (توف و آندزیت) در مقایسه با گرانیت كمتر است.
یكنواختی بافت و دانهبندي ذرات در سنگ گرانیت در مقایسه با دو سنگ توف و آندزیت
بیشتر است درنتیجۀ عملکرد گرانیت مصنوعی تولید شده از نظر خصوصیات مهندسی نسبت
به دو نمونۀ سنگ مصنوعی دیگر بهتر بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.2.0

منفصل چسبیده به دانههاي درشت گرانیت و آندزیت كامالً مشهود است.
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شکل  .31نمودارهای نسبت افت وزني در نمونههای سنگ طبیعي و مصنوعي
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ب .توف مصنوعی

پ .آندزیت مصنوعی

ت .آندزیت طبیعی

د .گرانیت مصنوعی

شکل  .31تصاویر  SEMبرای نمونههای سنگ طبیعي و مصنوعي با بزرگنمایي  1میکرون

بحث و بررسي
خالصه نتایج آزمایشهاي انجام شده در جدول  2ارائه شده است .با مروري به نتایج
میتوان چنین بیان داشت كه نمونه سنگ گرانیت مصنوعی همۀ شاخصهاي مطلوب براي یك
سنگ ساختمانی را كسب كرده است .بدینترتیب كه درصد جذب آب و افت وزنی آن در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.3.2.0

ج .گرانیت طبیعی
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الف .توف طبیعی

مقایسه با سنگ گرانیت طبیعی كمتر ،در مقابل ،شاخص بار نقطهاي ،مقاومت تراكم

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.3.391
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تكمحوري و مقاومت كششی برزیلین نسبت به سنگ طبیعی بیشتر است .مشاهدات تصاویر
الکترونیکی  SEMنیز همگنی بیشتري بین رزین و سنگدانهها را نشان میدهد .درصورتیكه
سنگهاي توف و آندزیت مصنوعی شاخصهاي مطلوبی نسبت به سنگ طبیعی را بهدست
نیاوردهاند .از طرفی میزان جذب آب آنها بیشتر شده و از طرفی دیگر شاخصهاي مقاومتی
آنها نسبت به سنگ طبیعی كمتر شده است .میزان افت وزنی این دو نمونه سنگ متغیر است
میدهند.
جدول  .3خالصه نتایج آزمایشهای انجام گرفته روی نمونه سنگها

طبیعی

4/64

70/51

745

27/53
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مصنوعی

77/46

6/73
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▼

▲
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مصنوعی

0/42

3/56
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70/34

0/0063
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نوع سنگ

سنگ
توف

میزان تغییرات
سنگ
آندزیت

میزان تغییرات
سنگ
گرانیت

میزان تغییرات

نتیجهگیری
با تهیه سه نمونه سنگ مصنوعی از سنگدانههاي سه نمونه سنگ طبیعی توف ،آندزیت و
گرانیت و انجام آزمایشهاي فیزیکی و مکانیکی و بررسی خصوصیات كانیشناسی و بافتی
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(سیکل )5
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و تصاویر  SEMآنها فضاي خالی بیشتر و عدم انسجام و تداخل رزین با سنگدانهها را نشان

سنگ این نتایج بهدست آمد:
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 پژوهشهاي كانیشناسی از طریق میکروسکوپ پالریزه و تجزیۀ پرتوسنجی  XRDنشان دادند كهبافت دو سنگ توف و سنگ دربرگیرندۀ كانیهاي ناپایدار مانند اُپال و مواد شیشهاي (آمورف)
در كنار دیگر كانیها است و بافت سنگها ریز بلور و دربرگیرندۀ فضاهاي خالی فراوان هستند.
در مقابل سنگ گرانیت عمدتاً دربرگیرندۀ كانیهاي كوارتز ،فلدسپات و بیوتیت بوده و بافت
سنگ داراي ساختمان بلورین منسجم است.
كسب كرده است .بدینترتیب كه درصد جذب آب و افت وزنی آن كاهش یافته ،در مقابل،
شاخص بار نقطهاي ،مقاومت تراكم تكمحوري و مقاومت كششی برزیلین افزایش را نشان
میدهد .درصورتیكه سنگهاي توف و آندزیت مصنوعی شاخصهاي مطلوبی نسبت به سنگ
طبیعی را بهدست نیاوردهاند .از طرفی میزان جذب آب آنها بیشتر شده و از طرفی دیگر
شاخصهاي مقاومتی آنها نسبت به سنگ طبیعی كمتر شده است .میزان افت وزنی این دو
نمونه سنگ نیز شرایط متغیري را نشان میدهند.
 تصاویر الکترونیکی  SEMگرفته شده از نمونه سنگ گرانیت مصنوعی همگنی مناسبی بین رزین وسنگدانهها را در مقایسه با سنگ گرانیت طبیعی نشان میدهد .درصورتیكه تصاویر SEM

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

 -نمونههاي سنگ گرانیت مصنوعی همۀ شاخصهاي مطلوب را نسبت به سنگ گرانیت طبیعی

نمونههاي سنگ مصنوعی آندزیت و توف نشان از وجود فضاهاي خالی پر نشده و مواد رزین
پراكنده را منعکس میكنند.

بدینترتیب نتیجهگیري میشود كه نمونه سنگ مصنوعی تهیه شده از سنگدانههاي سنگ
توف مناسبتر است.
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