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بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی
سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای
مصنوعی

تاریخ :دریافت 19/91/91

پذیرش 19/91/19

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته
روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی با سیمان غیررزینی و سپس مقایسه ویژگیهای مهندسی
سنگهای مصنوعی ساخته شده با سنگهای طبیعی است .در این تحقیق بهمنظور بررسی
تأثیر ویژگیهای سنگدانههای کربناته بر سنگمصنوعی از  9نمونه سنگ ساختمانی شامل
سنگچینی (مرمریت ریزبلور) ،مرمر کریستال (مرمریت درشت بلور) ،مرمریت (نهان بلور)،
سنگ آهک سیاه 1 ،نمونه تراوراتن و انیکس استفاده شده است .از این نمونههای سنگی،
ویژگیهای زمینشناسی مهندسی نمونهها تعیین شد .پس از طراحی قالب برای ساخت
سنگمصنوعی ،سنگدانههایی با دانهبندی و طرح اختالط یکسان تهیه و برای تمامی سنگ-
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طیبه میرجلیلی ،ماشااله خامهچیان* ،محمدرضا نیکودل؛
دانشگاه تربیت مدرس ،گروه زمینشناسی مهندسی

دانهها با شرایط ویبره ،فشار و خأل یکسان ،دو نمونه سنگمصنوعی درشتدانه و ریزدانه
ساخته شده است .بعد از ساخت ،اقدام به انجام آزمایشهای فیزیکی ،مقاومتی و دوام شد و

مصنوعی تراورتن حجتآباد دارای کیفیت مهندسی مشابه نسبت به سنگ طبیعی خود دارند.
سنگهای مصنوعی مرمر و تراورتن تورانپشت حدود  99تا  % 31افزایش کیفیت و ولی
سنگهای مصنوعی سنگچینی ،آهک سیاه ،انیکس و مرمریت حدود  6تا  % 33کاهش
کیفیت نسبت به سنگ طبیعی خود دارند نمونههای تولید شده از این سنگها نیز اگرچه از
*نویسنده مسئول
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سپس نتایج حاصل مقایسه شد .بررسی نتایج پارامترهای مهندسی نشان داد سنگهای
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نظر پارامترهای مقایسهای سنگمصنوعی کمتر از سنگ طبیعی است اما در محدودۀ قابل
قبول بهعنوان مصالح ساختمانی قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ،سنگ ساختمانی ،سنگمصنوعی ،سنگدانه ،کربناته.

مقدمه
با توجه به تنوع مصاالح سااختمانی و اساتفاده وسایا از معاادن سانگ طبیعای و تولیاد
یکی از این روشها برای استفاده مجدد از ضایعات معدنی ،ساخت سنگمصنوعی و کاربرد آن
بهعنوان مصالح ساختمانی است .ضایعات معدنی را میتوان بهعنوان مواد باقیمانده ،باطلاههاا
و یا مواد بیارزشی که بعد از استخراج و فرآوری مواد برای تولید محصول با ارزش بهوجاود
میآیند در نظر گرفت [ .]9از ضایعات سنگ ساختمانی طبیعی و بلوکهای کیفیت کم معادن
در تولید سنگمصنوعی میتوان استفاده کرد .بهعلت فشردگی در فرایند سااخت ،سانگهاای
مصنوعی دارای تخلخل ناچیز ،درصد کم جذب آب ،مقاومت مکاانیکی و دوام زیااد دارناد،
سنگهای مصنوعی ،مصالح ساختمانی همگن ،سالم و زیبایی هستند که کاربرد گساتردهای در
بخش ساخت و ساز ساختمان دارند [ .]1با توجه بهویژگیهای ذکار شاده ،اساتفاده از سانگ
مصنوعی برای پوشاندن دیوارها و سقفها با استقبال بازار مواجه شده است [.]3
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ضایعات معدنی غیرقابل استفاده الزم است که از این ضایعات معدنی مجادداً اساتفاده شاود.

تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی از سال  9161در ایتالیا پدید آمد و پژوهشگاران زیاادی
دربارۀ استفاده از مواد زاید معدن برای سااخت سانگ مصانوعی [ ،]91[ ،]94[ ،]93طراحای
سیلیسی در کیفیت سنگ مصنوعی [ ،]91[ ،]1[ ،]9[ ،]9ویژگیها و ساخت سنگ مصانوعی
رزینی[ ،]4[ ،]3تأثیر نوع رزینی و مواد افزودنی در ساخت سانگمصانوعی رزینای [،]6[ ،]1
بررسی تکنیک های ساخت سنگ مصنوعی اصالح شده (سنگ مهندسی) پایدار برای سختی،
دوام ،و حفاظت از انرژی [ ،]99استفاده از سانگ مصانوعی بارای تارمیم عناصار سانگی در
بناهای تاریخی [ ]91تحقیقاتی ارائه کردند.
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سیستم قالبگیری خط تولید سنگ مصنوعی [ ]96و همچنین تأثیر سانگداناههاا کربناتاه و
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سنگمصنوعی از ترکیب سنگدانههای طبیعی با مواد افزاینده دیگر بهدست مایآیاد .ایان
سنگها از ترکیب سنگدانههای سنگهای ضایعاتی ،پودرسنگ ،چسبانندهها ،رناگداناههاا و
افزودنیها ساخته میشوند .سنگدانهها در اندازههای مختلف معموال در حاد ماساه هساتند.
انتخاب رنگ ،جنس ،اندازه و دانهبندی آنها بستگی به سیمای سنگ و ویژگیهای فیزیکی و
مکانیکی محصول دارد .رنگدانهها بههمراه رنگ طبیعی سنگدانهها رنگهای جذاب زیباایی
را بهوجود میآورند .بهعنوان چسباننده از چسبهای ارگانیک (رزینهاای سااختاری) و هام
چسبانندههای غیرارگانیک (سیمان) استفاده میشود ،البته هر چساباننده ویژگایهاای خاا
میشوند .این سنگها در محیط خأل فشرده و ویبره میشوند .عملیاات مخلاوطساازی تحات
خأل همراه با فشار و ویبره برای سنگدانهها این امکان را میدهد که بسیار نزدیک به هم قرار
گرفته و بهترین آرایش مواد جامد مخلوط را داشته باشد ،بنابراین مقادار ماواد چساباننده کاه
سنگدانهها را در بر میگیرد بسیار کاهش مییابد و این عاملی است که ویژگیهای مهندسای
سنگ را بهبود میبخشد [.]99
بدیهی است سنگدانهها ،ماده متشکهای که درصد بزرگای از سانگمصانوعی را تشاکیل
میدهند ،باید نقش مهمی در خاوا

زماینشناسای مهندسای سانگمصانوعی داشاته باشاد

پژوهشگران مختلفی در بارۀ نقش سنگدانهها بر کیفیت مصالح بتنی تحقیقاتی ارایه کردهاناد
[ .]11[-]99ولی این تحقیق توجه ویژهای به تأثیر سنگداناه سانگهاای سااختمانی کربناتاه
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خود را به محصول میدهد .افزودنیها به مقاصد مختلف به مقدار بسیار کم به مخلوط اضافه

مختلف و اندازه آنها روی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگهای مصنوعی ساخته شده
از هر یک از این سنگدانهها دارد .بهمنظور بررسی تأثیر ویژگیهای مهندسی سنگداناههاای
متفاوت گردآوری و به آزمایشگاه منتقل شده است .در ابتدا خصوصیات فیزیکی و مکاانیکی
سنگهای انتخاب شده بررسی و تعیین شد .در مرحلۀ بعد ،سنگهای موجاود باه ذراتای در
اندازه ی شن ،ماسه و پودرسنگ خارد شاده و ساپس باا اساتفاده از طارح اخاتالط ثاابتی از
نمونههای موجود 1 ،نمونه سنگ مصنوعی ریزدانه و درشتدانه تهیه و ویژگیهای فیزیکی و
مکانیکی سنگهای مصنوعی حاضر از قبیل دوام ،مقاومت فشاری و کششی بعاد از گذشات
 19روز اندازهگیری شد .پس از بهکارگیری و تعیین ویژگایهاای مهندسای سانگ مصانوعی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

کربناته مختلف بر کیفیت سنگمصنوعی ،سنگدانههایی با خوا

فیزیکای ،دوام و مقاومات
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ساخته شده و کسب پارامترهای الزم ،تأثیر ویژگیهای مهندسی سنگداناههاای کربناتاه بار
ویژگیهای سنگهای مصنوعی تهیه شده تفسیر و ارزیابی شد در نهایت ویژگیهای مهندسی
سنگهای مصنوعی ساخته شده با سنگهای طبیعی مقایسه شد [.]91

بررسیهای آزمایشگاهی
 .7سنگدانهها
در ابتدا سنگهای ساختمانی کربناته مختلف از معادن جنوبغارب یازد گاردآوری و باه
دوام و سنگشناسی سنگهای کربناته بررسی شاد و ساپس در آزمایشاگاه باا یاک دساتگاه
سنگشکن فکی (در اندازههای شن ،ماسه و پودرسانگ) خارد شادند .محال نموناهبارداری
مصالح استفاده شده در شکل  9نشان داده شده است .از نظر شاکل ظااهری سانگداناههاای
خردشده در این تحقیق تیز گوشه و با سطح جانی زبر هستند .استفاده از سنگداناههاای تیاز
گوشه با سطح جانبی زبر ،باعث درگیری و قفل و بسات بهتار اجازا باتن شاده و منجار باه
افزایش مقاومت فشاری میشود [ .]16بنابراین استفاده از سنگدانه درشت با ساطح خاارجی
کامالً صاف منجر به مقاومت فشاری کمتری میشود [.]19
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شکل  .7منطقۀ جغرافیایی بررسی شده در جنوبغرب یزد و محلهای جمعآوری نمونههای مورد
نظر( )Google Earth
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آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس منتقل شد .در مرحلۀ بعد ویژگایهاای فیزیکای ،مقااومتی،
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 .7بررسیهای میکروسکوپی سنگهای طبیعی کربناته
برای بررسی بافت و ویژگی سانگشناسای ،از نموناههاا مقطاا ناازک تهیاه (شاکل )4و
بررسی های میکروسکوپی انجام شد و نامگذاری نمونههاا باهروش دانهاام انجاام شاد [.]19
ویژگی کلی سانگهاای سااختمانی باا توجاه باه بررسای میکروساکوپی نشاان داد ترکیاب
کانیشناسی از کربنات کلسیم ) (CaCO3تشکیل شده است .سانگهاای کربناتاه باا توجاه
مزایای سنگدانه (شامل استحکام خاوب ،احتماال کام واکانش قلیاایی -سایلیس و انقباا
خشک کننده در بتن) در صنعت ساخت و ساز کاربرد زیاادی دارناد [ .]11واکانش قلیاایی-
قلیایی موجود در بتن رخ میدهد این واکنش سبب انبساط بتن شده و در نهایت نیز منجر باه
ترک خوردگی و کاهش ایمنی ،عمر و مقاومت آن میشود [.]31
 .7منحنی دانهبندی سنگدانه
منظور از دانهبندی ،چگونگی توزیا قطر ذرات موجود در هر مخلوط بار حساب درصاد
وزنی است .توزیا اندازه ذرات عموماً بهصورت یک منحنی بهنام منحنی دانهبندی نشاان داده
میشود [ .]39با توجه به تنوع دانهبندی سنگدانههای تولید شده از سنگ اولیه از نظر شاکل
و ابعاد هندسی و جهت یاکساان کاردن میازان تخلخال در آنهاا ضارورت دارد تاا منحنای
دانهبندی نمونه سنگمصنوعی واحدی تهیه شده با نسبت یکسانی از سایمان مخلاوط شاود
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سیلیسی یک واکنش شیمیایی است که در بین برخی از سنگدانههای سیلیکایی و محلولهای

بدینترتیب خصوصیات ترکیبی سنگ مصنوعی تهیه شده یکنواخت بوده و تنها عامل متغییر
در آنها جنس سنگدانهها است .بهمنظور بررسی تاأثیر انادازه سانگداناه روی ویژگایهاای
زمینشناسی مهندسی سنگمصنوعی دو منحنی دانهبندی سنگدانه بارای سااخت سانگهاای
گرفته شد [.]31
 .4تعیین طرح اختالط
طرح اختالط سنگ مصنوعی به این مفهوم اسات کاه باه چاه نسابتی اجازا سانگمصانوعی
(سیمان ،آب ،شن و ماسه) مخلوط شوند تا سنگمصنوعی ساخته شده دارای ویژگی (از نظار
رسیدن به مقاومت مورد نظر ،تامین دوام کافی و کارائی و روانی مورد نظر) مشخصی شود.
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مصنوعی ریزدانه و سنگهای مصنوعی درشتدانه طبق استاندارد  ASTM C 136-01در نظار
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ویژگی مقاومتی و دوام مستقیماً متأثر از توزیا درصد منافاذ در خمیار سایمان ،سانگداناه و
سطح مشترک بین خمیر سیمان و سنگدانه است .از طرف دیگر ساختار منافذ و نحوۀ توزیاا
آنها متأثر از عوامل متعددی است که یکای از آنهاا عیاار سایمان موجاود در مخلاوط اسات.
بنابراین عیار سیمان نقش بسیار مهمی را در مقاومت و دوام ایفا میکناد [ .]33مقادار سایمان
زیاد باعث افزایش حجم خمیر سیمان میشود که مهمترین عامال تخلخال اسات کاه باعاث
افزایش حجم کل منافذ میشود [ .]34اگر سیمان موجود در مخلوط کافی نباشد ،مخلوط بعد
از ساخت به درستی متراکم نمیشود و بافتی النه زنبوری با ساایر معایاب ساطحی در آن باه
وجود میآید که موجب تسهیل راه یاابی عوامال آسایب رساان باه درون آن مایشاود [.]31
مقاومت فشاری با کاهش نسبت آب به سیمان افزایش مییابد .که بیشتارین مقاوماتهاا در
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شکل .7نمودار دانهبندی سنگدانه برای ساخت سنگمصنوعی ریزدانه و درشتدانه

نسبتهای آب به سیمان کم و زمان  19روز بعد از ساخت حاصال مایشاود [ .]36مقاومات
فشاری عالوه بر نسبت آب به سیمان ،نیز به اندازه سنگدانهها بساتگی دارد [ .]39کاارائی و
شکل و بافت دانهها ،و مقدار ریز داناه بساتگی دارد [ .]39پاودر سانگ بارای تولیاد سانگ
مصنوعی در مقایسه با سنگدانههای بهکار رفته در مخلوط دارای سطح بایشتار و در نتیجاه
مقدار جذب آب زیادی دارد ،با فشرده کردن مواد مخلوط میتاوان مقادار آب ماورد نیااز را
حداقل کرد [ .]31ویژگیهای مهندسی سنگمصنوعی بهویژگیهای فیزیکی مواد پرکنناده []1
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روانی مخلوط تنها به مقدار آب بستگی دارد .مقدار آب به نوع دانههاا ،توزیاا انادازه ذرات،
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و واکنشهای سطحی و جذب آب سنگمصنوعی به ترکیب شیمیایی ،انادازۀ ذرات و میازان
پودر سنگ بستگیدارد [.]41
سیمان پرتلند ،سیمان سفید و سیمانهای رنگی در ساخت سنگ مصنوعی کاربرد دارناد،
در این تحقیق ساخت سنگمصنوعی با سیمان سفید مدنظر بود تا رنگ طبیعی سنگدانهها در
متن سنگ نمایان شود بنابراین سیمان استفاده شده در این تحقیق از نوع سیمان سفید (باهناام

سیمان سفید دماوند تولید کارخانه سیمان شمال) است .این نوع سیمان با مشخصات تیپ یاک
(سیمان معمولی) و تیپ سه (سیمان زود سخت شونده) مطابقت دارد .برای تولید آن از ماواد
این نوع سیمان همچنین دارای این مزیت است که سطح بتن را لکهدار نمیکناد زیارا مقادار
قلیایی قابل حل آن کم است و عموماً مقاومت سیمان پرتلند سافید کامتار از سایمان پرتلناد
معمولی است [.]41
جدول .7طرح اختالط سنگ مصنوعی درشتدانه و ریزدانه با نسبت آب به سیمان ]77[ 7/45
نام نمونه
سنگمصنوعی درشت دانه
سنگمصنوعی ریزدانه

سیمان ()kg/m3
524
541

آب ()kg/m3
091
214

ماسه ()kg/m3
836/50
620/62

شن ()kg/m3
0144/39
1

پودرسنگ()kg/m3
42/36
389/22

در این تحقیق برای انتخاب طرح اختالط سنگمصنوعی سعی شده است بر اساس روش
آئیننامۀ  ACI-211سال ( ]43[ 1119جدول )9طرحی انتخاب شود که برای سنگ مصانوعی
قابل کاربرد باشد .زیرا در بحث عملکرد تأثیر سنگدانهها در ویژگی سنگ مصانوعی بررسای
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خام دارای آهن و منگنز کم استفاده میشود تا رنگ سفید خالص برای آن بهدست آیاد [.]49

شده ،ثابت بودن نسبت آب به سیمان حائز اهمیت است .این طرح انتخاابی بار اسااس یاک
طرح تجربی و بیشتر بهمنظور امکان ساخت سنگ مصنوعی بوده اسات در جادول  9طارح
فشار تراکمی ،ویبره و خأل ،از عوامل مؤثر در تکنولاوژی سااخت سانگ مصانوعی و باعاث
بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی است .عالوه بر فشار تراکمی زیاد ،ویبره هم الزم است،
تا دانهها با دقت بیشتر فشرده شوند ،در هنگام متراکم کردن ،هوای محبوس شده بین سنگ-
دانهها را بهراحتی نمیتوان حذف کرد ،فقط زمانی که تراکم و خأل همزمان با هم انجام شاود
هوای بین سنگدانهها را میتوان بهراحتی حذف کرد .حذف کردن هاوا باعاث جلاوگیری از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

اختالط نمونهها برای ساخت سنگ مصنوعی درشتداناه و ریزداناه نشاان داده شاده اسات.
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تشکیل خلل و فرج بین سنگدانهها و کاهش جاذب آب شاده ،در نتیجاه مقاومات فشااری
سنگ مصنوعی افزایش مییابد [.]4
 .5روش ساخت نمونهها
برای ساخت سنگ مصنوعی درشتدانه و ریزداناه ،بار اسااس طارح اخاتالط آئاینناماۀ
 ACI-211با توجه به جدول  ،9سنگدانه ،پودرسنگ و سیمان سفید با هم مخلوط شده [.]43
و سپس مخلوط با مقدارآب مورد نیاز مرطاوب و در درون قالاب فلازی مکعبای باا ساطح
داخلی  91×91 cmو ارتفاع  91cmریخته و ویبره شده و در مرحلۀ بعد مخلوط تحات فشاار
عملآوری در درون پالستیک در دمای اتاق تا  19روز قرار گرفت .چنانکاه در شاکل  3و 4
(تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپی) مشاهده میشود از هر نوع سنگداناه سانگ کربناتاه
طبیعی 1 ،نمونه سنگ مصنوعی ریزدانه و درشت دانه در آزمایشگاه ساخته شده است.
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معادل  91/1 Mpهمراه با خأل قرار گرفت است .بعد از ساخت نمونه از قالب خارج و بارای
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بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی
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شکل .7سنگ مصنوعی ریزدانه و درشتدانه ساخته شده از  9نوع سنگدانه سنگ ساختمانی
کربناته

با توجه به نتایج آزمایش شکلهای  1تا  ،91آزمایشهای گوناگونی پس از کرگیری برای
تعیین ویژگیهای مهندسی سنگهای مصنوعی ساخته شده و سنگهای طبیعای اولیاه انجاام
شد که مایتاوان باه بررسایهاای میکروساکوپی ،آزماایش مقاومات تراکمای تاکمحاوری
) ،ASTM D2938مقاومات کششای بارزیلین ) (ASTM D3967و دوام وارفتگای
) D4644 – 08اشاره کرد .برای تعیین ویژگیهای فیزیکی از روش استاندارد

(ASTM

)(ISRM, 1981

استفاده شده است [.]49[-]44

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .4تصاویر میکروسکوپی از مقاطع سنگطبیعی (ردیف اول) ،سنگ مصنوعی درشتدانه
(شمارۀ  )7و ریزدانه (شمارۀ  )7ساخته شده از  9نوع سنگدانه سنگ ساختمانی کربناته شامل:
انیکس ( )Oو تراورتن تورانپشت( ،)TPتراورتن کرم حجتآباد( ،)THسنگچینی(،)Ch
مرمر( )Cو سنگ آهک سیاه دهباال ( ،)Sمرمریت ابرکوه()M
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 .7آزمایش های انجام شده
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بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی

 %درصد تخلخل

8
6
4
2
0

0.21

5.62

تراورتن
توران
پشت
6.35

0.47

0.58

1.41

1.24

سنگ طبیعی

4.17

5.64

5.96

4.25

6.69

3.89

6.35

سنگ مصنوعی ریزدانه

2.65

3.41

4.04

1.75

4.05

4.07

3.52

سنگ مصنوعی درشت دانه

انیکس

تراورتن
حجت آباد

آهک سیاه سنگ چینی

مرمر

مرمریت
ابرکوه

شکل .7نمودار ستونی درصد تخلخل (درصد نسبت حجم منافذ به حجم کل نمونه) سنگهای
مصنوعی (ریزدانه ،درشتدانه) و سنگهای ساختمانی طبیعی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .9نمودار ستونی درصد جذب آب سنگهای مصنوعی (ریزدانه ،درشتدانه) و سنگهای
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شکل .5نمودار ستونی وزن واحد حجم خشک سنگهای مصنوعی (ریزدانه ،درشتدانه) و
سنگهای طبیعی
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ساختمانی طبیعی

N/mm2

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

انیکس

تراورتن
حجت آباد

تراورتن
توران
پشت

مرمریت
ابرکوه

سنگ
چینی

سنگ
آهک سیاه

مرمر

38.81

34.79

34.41

33.56

31.26

30.18

26.08

سنگ مصنوعی ریزدانه

32.68

31.98

31.96

27.21

24.34

19.79

19.74

سنگ مصنوعی درشت دانه

43.07

34.68

31.2

46.98

71.83

59.95

28.45

سنگ طبیعی

شکل  .7نتایج مقاومت کششی سنگهای مصنوعی و سنگهای ساختمانی طبیعی در آزمایش
برزیلین

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .77نتایج آزمایش دوام وارفتگی سنگهای مصنوعی (ریزدانه ،درشتدانه) و سنگهای
ساختمانی طبیعی تا  77چرخه ) (Id10در محلول اسید سولفوریک با PH=5.25
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شکل  .7نتایج آزمایش مقاومت فشاری سنگهای مصنوعی (ریزدانه ،درشتدانه) و سنگهای
ساختمانی طبیعی

بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی
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تحلیل نتایج
 .7مقایسۀ میکروسکوپی سنگهای مصنوعی ساخته شده با سنگهای کربناته طبیعی
برای بررسی بافت و ویژگی سنگشناسی ،از نمونهها مقطا نازک تهیه و بررسیهای
میکروسکوپی انجام شد شکل  4تصاویری از نمونه سنگهای طبیعی و مصنوعی (دانهدرشت
و ریزدانه) را در زیر میکروسکوپ نشان میدهد.
الف) بررسیهای میکروسکوپی سنگهای طبیعی کربناته

سنگ آهک سیاه دهباال :نام سنگ وکستون بایوکالستی (بایومیکرایت) است در نمونه آثار
تجما یافته است .بافت شیمیایی و بیوشیمیایی در آن قابل مشاهده است.
مرمر دهباال :این نمونه بهطور کامل از بلورهای درشت (در حدود  1تا  1میلیمتر) کلسیت
تشکیل شده است .مرز دانهها در سنگ بهصورت مضرس است و دارای بافت دگرگونی
است.
سنگچینی دهباال :این سنگ دارای  1تا  9درصد فسیلهای خارپوست ،بلورهای ریز کلسیت
و بافت دگرگونی است.
تراورتن کرم حجتآباد :کانی کلسیت بهصورت نواری متن سنگ را تشکیل میدهد .الیههای
میکرایتی (کلسیتهای دانهریز) در بخشهایی از سنگ مشاهده میشود .تخلخل سنگ از نوع
حفرهای و دارای بافت شیمیایی است.
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استیلولیت مشاهده میشود که در امتداد سطوح استیلولیتها اکسیدهای آهن و مواد آلی

انیکس تورانپشت :نمونه سنگ از بلورهای سوزنی شکل آراگونیت تشکیل شده که بهصورت
الیهای و تکرار شونده در سنگ مشاهده میشود .نام سنگ تراورتن (نوعی انیکس) با ظاهر
تشکیل شده است.
تراورتن چوبدرختی تورانپشت :المینههای جلبکی به تناوب با بلورهای کلسیت اسپاری
متن سنگ را تشکیل میدهد .بلورهای موجود در سنگ کربنات کلسیم (آراگونیت و کلسیت)
است .تخلخل زیادی در متن سنگ در امتداد سطوح المینهها و بین المینهها مشاهده میشود.
نام سنگ تراورتن و دارای بافت شیمیایی است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شفاف (آهک متبلور) فاقد تخلخل است و در شرایط شیمیایی مربوط به چشمههای آب گرم
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مرمریت ابرکوه :نام سنگ گرینستون بایوکالستی (سنگ آهک با فسیلهای فراوان) است
بهصورت شیمیایی و بیوشیمیایی شکل گرفته است .ترکیب اصلی سنگ از نظر شیمیایی
کربنات کلسیم (کلسیت) است بهعلت تراکم فیزیکی و شیمیایی اکثر دانهها در یکدیگر
تداخل کرده و مرز دانهها (فسیلها) بهصورت مضرس در آمده است .بهمیزان کمی رگچهها و
درزهای استیلولیتی در سنگ مشاهده میشود که باعث کاهش استحکام سنگ میشود.
ب) بررسیهای میکروسکوپی سنگهای مصنوعی ساخته شده
با توجه به ردیف دوم و سوم شکل  ،4سیمان سنگدانهها را به یکدیگر چسبانده و
نوع کربنات کلسیم (کلسیت) است .سنگدانهها زاویهدار و در طیف گستردهای از ریز تا
درشت است و اجزا از یک نوع سنگ کربناته خردشده انتخاب شدهاند .در بافت سنگ به
علت خروج حبابهای هوا و گاز تخلخلهای حفرهای مشاهده میشود .سنگ مصنوعی
درشتدانه (ردیف دوم) دانهبندی بهتری نسبت به سنگ مصنوعی ریزدانه دارند.
سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه تراورتن نسبت به سنگ طبیعی اولیه خود
تخلخل ندارند علت آن این است خلل و فرج موجود در سطح سنگدانههای تراورتن در
مخلوط ،پیوند با خمیر سیمان بر قرار کرده و باعث حذف تخلخل حفرهای در تراورتن
حجتآباد و تخلخل زیادی در امتداد سطوح المینهها و بین المینهها در تراورتن تورانپشت
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جسم یکپارچه و مقاومی را ایجاد کرده است .اجزای اصلی شامل سنگدانههای آهکی از

شده است.
در سنگمصنوعی ریزدانه مرمر با کوچک شدن اندازه سنگدانهها ،تأثیر ساختار سنگ
(سطح رخ و سستی بلورهای کلسیت) در سنگدانههای مرمر کمتر شده و باعث کم شدن

 .7مقایسه ویژگیهای فیزیکی سنگهای مصنوعی ساخته شده با سنگهای کربناته طبیعی
با توجه به نتایج مقایسه وزن واحد حجم خشک در شکل  99مشاهده میشود بهطور
کلی وزن واحد حجم سنگهای مصنوعی (درشتدانه و ریزدانه) کمتر از سنگ طبیعی اولیه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

سطوح ضعف ساختاری (سطوح رخ) در سنگدانههای ریز مرمر شده است.

بررسی تأثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی
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است .به جز یک نمونه تراورتن ،در بقیۀ نمونهها تخلخل و درصد جذب آب سنگ مصنوعی
درشت و ریزدانه بیشتر از سنگ طبیعی اولیه است.

بنابراین با توجه به نتایج تخلخل در شکل  91سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه
تراورتن نسبت به سنگ طبیعی اولیه خود تخلخل کمتری نشان میدهند .علت آن این است
خلل و فرج موجود در سطح سنگدانههای تراورتن در مخلوط پیوند با خمیر سیمان بر قرار
کرده و در نتیجه تخلخل موثر کمتری نسبت به سنگ طبیعی اولیه خود دارند.
با توجه به اینکه در این تحقیق مقدار فشار ،ویبره و خأل یکسان در هنگام ساخت به
نمونههای درشتدانه و ریزدانه اعمال شده ،ولی نمونه سنگهای مصنوعی ریزدانه وزن واحد
حجم کمتر و درصد جذب آب و تخلخل بیشتری نسبت به سنگهای مصنوعی درشتدانه
نشان میدهند بنابراین هرچه اندازه سنگدانهها کوچکتر میشود باعث افزایش سطح
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شکل  .77درصد افت و افزایش وزن واحد حجم خشک سنگهای مصنوعی درشتدانه و
ریزدانه نسبت به سنگ طبیعی اولیه

کانیهای آن و سبب افزایش درصد جذب آب و تخلخل میشود که میتوان با افزایش فشار،
در هنگام ساخت سنگمصنوعی ریزدانه کیفیت فیزیکی سنگمصنوعی ریزدانه را بهبود داد.
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .77نسبت افت و افزایش تخلخل سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه نسبت به سنگ
طبیعی اولیه
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 .7مقایسه ویژگیهای مکانیکی سنگهای مصنوعی ساخته شده با سنگهای طبیعی اولیه
با توجه به شکل  93مقاومت فشاری سنگمصنوعی متاثر بر مقاومت و پیوستگی سیمان
و ویژگیهای سنگدانه است .بهعنوان مثال مقاومت فشاری سنگچینی و مرمریت در
سنگهای طبیعی زیاد است ولی در سنگ مصنوعی سنگچینی و مرمریت مقاومت و
پیوستگی سیمان نتوانسته مقاومت و پیوستگی سنگ اولیه را تأمین کند .بنابراین سنگ
مصنوعی این سنگدانهها مقاومت کمتری نسبت به سنگ اولیه دارند .ولی در سنگهای
نرمتر مثل تراورتن ،مقاومت و پیوستگی سیمان در سنگمصنوعی توانسته مقاومت و
اولیه برساند .مقاومت فشاری عالوه بر مقاومت و پیوستگی سیمان بهویژگیهای سنگدانه
متأثر است .سنگدانههایی که دارای خلل و فرج در سطح هستند در مخلوط با خمیر سیمان
پیوند بهتری برقرار کرده و مقاومت بیشتری نسبت به سنگدانههای دارای سطح صاف
دارند .هر چه اندازه سنگدانهها ریزتر میشود در مخلوط سطح تماس سنگدانه بهدلیل
افزایش سطح ویژه آن با خمیر سیمان پیوند بیشتری برقرار کرده و در نتیجه مقاومت فشاری
سنگهای مصنوعی ریزدانه بیشتر از درشتدانه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .77درصد افزایش و افت مقاومت فشاری سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه نسبت
به سنگ طبیعی اولیه
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] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .75درصد افزایش و افت مقاومت کششی سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه نسبت
به سنگ طبیعی اولیه
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شکل .74الف) وجود  7سطح رخ و سستی بلورهای درشت کلسیت در مرمر ،ب) خلل و فرج و
المینه در تراورتن ،وجود رگچهها و استیلولیت در مرمریت
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با توجه به شکل  91سیمان سنگدانهها را به یکدیگر چسبانده و جسم یکپارچه و
مقاومی را ایجاد کرده و سبب حذف ساختار سنگ ( با توجه به شکل  94خلل و فرج و
المینه در تراورتن ،وجود رگچهها و استیلولیت در مرمریت و سطح رخ و سستی بلورهای
درشت کلسیت در مرمر) موجود در سنگ طبیعی شده است .بنابراین سبب افزایش مقاومت
کششی سنگهای مصنوعی دارای سنگدانههای تراورتن ،مرمریت و مرمر شده است .در
سنگچینی و آهک سیاه بهعلت کم بودن ساختار سنگ ،مقاومت کششی سنگ طبیعی بیشتر
از سنگ مصنوعی(درشتدانه) است در نتیجه افت مقاومت کششی سنگ مصنوعی فقط در
سنگدانهها ریزتر ،تأثیر ساختار سنگ (سطح رخ ،تخلخل و المینه) در سنگدانهها کمتر
میشود و همچنین سطح تماس سنگدانه بهدلیل افزایش سطح ویژه آن با خمیر سیمان پیوند
بیشتری برقرار کرده و در نتیجه مقاومت کششی سنگهای مصنوعی ریزدانه بیشتر از سنگ
مصنوعی درشتدانه است.

سنگهای مصنوعی درشتدانه و ریزدانه نسبت به سنگ طبیعی اولیه
مقایسه نتایج شااخص دوام در شاکل 96نشاان مایدهاد کاه شااخص دوام سانگهاای
مصنوعی سنگچینی ،آهک سیاه و مرمریت کمتر از سانگهاای طبیعای اولیاه و سانگهاای
مصنوعی تراورتن تقریبا مشابه یا بیشتر از سنگهای طبیعی اولیه است ،همچنین سانگهاای
مصنوعی مرمر شاخص دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی اولیاه نشاان مایدهناد .سایمان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.3.7

شکل .77درصد افزایش و افت شاخص دوام وارفتگی در چرخه  (Id10) 77در محلول اسید
سولفوریک با PH=5.25
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سنگدانههای (درشتدانه) سنگچینی و آهک سیاه مشاهده میشود .هر چقدر اندازه
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سنگدانهها را به یکدیگر چسبانده و جسم یکپارچه و مقاومی را ایجاد کرده و سبب حذف
ساختار سنگ مانند خلل و فرج و المینه در تراورتن و سطح رخ و سساتی بلورهاای درشات
کلسیت در مرمر) موجود در سنگ طبیعی اولیه شده است .بناابراین سابب افازایش شااخص
دوام سنگهای مصنوعی دارای سنگدانههای تراورتن و مرمر شده است .باتوجه به شاکل96
به جز سنگ مصنوعی درشتدانه مرمر ،در بقیه نمونهها سنگهای مصنوعی درشتدانه نسبت
به ریزدانه دارای شاخص دوام بیشتری هستند ،در سنگمصنوعی ریزداناه مرمار باا کوچاک
شدن اندازه سنگدانههاا ،تاأثیر سااختار سانگ (ساطح رخ و سساتی بلورهاای کلسایت) در
یکپارچه و مقاومتری نسبت به سنگ مصنوعی درشتدانه مرمر سااخته اسات .ایان مساهله
ناشی از بین رفتن سطوح ضعف ساختاری (سطوح رخ) در سنگدانههای ریز مرمر است.
بررسی نتایج مقایسه ویژگیهای مکانیکی (شکلهای  91 ،93و  )96نشان میدهند از بین
سنگهای مصنوعی ساخته شده تحت شرایط یکسان از سنگدانههای کربناته مختلف،
سنگدانههای تراورتن نسبت به سنگ طبیعی اولیه خود از نظر ویژگیهای مقاومت و دوام
دارای کیفیت بیشتری است .در تراورتنها بهدلیل خلل و فرج موجود در سطح
سنگدانه های تراورتن در مخلوط ،پیوند با خمیر سیمان بر قرار کرده و در نتیجه سبب
کاهش تخلخل موثر و افزایش مقاومت و دوام سنگهای مصنوعی میشود.
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سنگدانههای مرمر کمتر شده بنابراین سیمان ،سنگدانهها را به یکدیگار چسابانده و جسام

 .4امتیازبندی سنگهای مصنوعی و طبیعی
مبنای امتیازدهی براساس آئیننامۀ انتخاب سنگ برای موج شکنها و سازههای
هیدرولیکی است اما جدول  1پیشنهاد تحقیق است اثر وزن واحد حجم خودش را در دوام
است هرچه درصد جذب آب افزایش یابد دوام در زمان مشابه کاهش مییابد بنابراین
سنگهای با جذب آب کمتر اهمیت بیشتری دارند.
در این تحقیق پارامترهای مهندسی سنگ بر اساس درجۀ اهمیت برای سنگهای
ساختمانی مطابق جدول  1امتیازبندی شد و سپس با توجه به جدول امتیازبندی ،نتایج امتیاز
هر سنگ طبیعی و سنگهای مصنوعی ساخته شده از آن تعیین شد (جدول .)3
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نشان میدهد برای سنگهای ساختمانی اهمیت دوام و مقاومت بیشتر از وزن واحد حجم
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جدول .7امتیازبندی سنگ ساختمانی براساس پارامترهای مهندسی []77
پارامترها
درصد جذب آب %
وزن واحد حجم kN/m3
مقاومت فشاری MPa

دوام %

امتیاز کل

911

91

11

11

محدوده

1-1

3-1

1-3

بیشتر از 1

امتیاز

11

11

91

91

محدوده

بیشتر از 14

14-11

11-99

کمتر از 99

امتیاز

91

91

1

3

محدوده

بیشتر از 11

11-41

41-31

کمتر از 31

امتیاز

11

91

91

4

محدوده

بیشتر از 11

91-11

91-91

کمتر از 91

امتیاز

11

91

91

4

محدوده

کمتر از %9

%1-%9

%3 -%1

بیشتر از %3

امتیاز

11

91

91

4

با توجه به جدول  ،3نتایج امتیازبندی ویژگیهای مهندسی سنگهای طبیعی و مصنوعی
نشان داد سنگ مصنوعی مرمر کیفیت مهندسی بیشتری نسبت به سنگ طبیعی مرمر دارند و
همچنین سنگمصنوعیهای تراورتن نسبت به سنگ اولیه دارای کیفیت مشابه سنگ طبیعی و
حتی بیشتر است ولی نمونه سنگهای طبیعی شامل سنگچینی ،آهک سیاه ،انیکس،
مرمریت کیفیت مهندسی بیشتری نسبت به سنگهای مصنوعی ساخته شده خود دارند.
بررسی نتایج نشان داد که سنگهای مصنوعی ساخته شده از سنگدانههای تراورتن
نسبت به سنگ طبیعی اولیه از نظر ویژگیهای فیزیکی ،مقاومت و دوام دارای کیفیت
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مقاومت کششی MPa

توصیف

عالی

خوب

متوسط

وضعیف

بیشتری است .نمونههای تولید شده از سایر سنگها نیز اگرچه از نظر پارامترهای مقایسهای
سنگمصنوعی کمتر از سنگ طبیعی است اما در محدودۀ قابل قبول بهعنوان مصالح
شکنها و سازههای حفاظت [ ،]47سنگها عموماً در رده مقاوم تا خیلی مقاوم قرار میگیرند
در حالیکه برمبنای مشاهدات محقق (جدول  ،)1این نمونهها در محدودۀ عالی تا متوسط
هستند.
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ساختمانی قرار میگیرند .با مقایسۀ نتایج جدول  3با آییننامۀ ملی برای کاربرد سنگ در موج
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جدول .7نتایج امتیازبندی سنگهای طبیعی و سنگهای مصنوعی ساخته شده
درصد
نام سنگ

جذب
آب %

درصد افزایش و افت

وزن
واحد

مقاومت

مقاومت

دوام

امتیاز

حجم

فشاری

کشش

%

کل

KN/m3

Mpa

Mpa

سنگمصنوعی ریزدانه مرمر

11

91

4

91

91

64

سنگ طبیعی اولیه مرمر

11

91

4

4

4

11

11

91

91

91

91

91

توران پشت
پشت
سنگ طبیعی تراورتن توران پشت
سنگمصنوعی درشتدانه تراورتن
حجت آباد
سنگمصنوعی ریزدانه تراورتن

11

91

91

91

91

61

11

91

91

4

4

13

11

91

4

91

91

64

11

91

91

91

91

61

سنگمصنوعی درشتدانه انیکس

11

91

4

91

91

64

سنگمصنوعی ریزدانه انیکس

11

91

91

91

91

91

سنگ طبیعی اولیه انیکس

11

91

91

91

91

91

سنگمصنوعی درشتدانه مرمریت

11

91

4

91

91

94

سنگمصنوعی ریزدانه مرمریت

11

91

91

91

91

61

سنگ طبیعی اولیه مرمریت

11

91

91

91

91

91

سنگمصنوعی درشتدانه سنگچینی

11

91

4

91

91

61

سنگمصنوعی ریزدانه سنگچینی

11

91

91

91

91

61

سنگ طبیعی اولیه سنگچینی

11

91

11

91

11

11

سنگمصنوعی درشتدانه آهک سیاه

11

91

4

91

91

94

سنگ طبیعی اولیه تراورتن حجت
آباد

+ 99/1 %

خوب –
متوسط

+ 13 %

خوب –
متوسط
متوسط

+ 31 %

خوب –
متوسط

+ 11/6 %

خوب –
متوسط
متوسط

_ 9/ 1 %

خوب –
متوسط

1%

خوب –
متوسط
خوب –
متوسط

-94/6 %

خوب –
متوسط

- 6/ 6 %

خوب –
متوسط
خوب

- 9/ 1 %

خوب –
متوسط

-99/9 %

خوب –
متوسط
عالی –
خوب

-19/4 %

خوب –
متوسط

- 33/3 %

خوب –
متوسط
عالی –
خوب

- 99/9 %

خوب –
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11

91

91

91

91

61

حجت آباد

نسبت به سنگ طبیعی
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سنگمصنوعی درشتدانه مرمر

11

91

4

91

4

سنگمصنوعی ریزدانه تراورتن توران

مصنوعی

توصیف

اولیه
19

سنگمصنوعی درشتدانه تراورتن

امتیاز کل سنگ-
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متوسط

سنگمصنوعی ریزدانه آهک سیاه

11

91

91

91

91

61

سنگ طبیعی اولیه آهک سیاه

11

91

11

91

11

11

- 19/9 %

خوب –
متوسط
عالی-
خوب

نتیجهگیری
سنگ مصنوعی درشتدانه بهعلت دانهبندی خوب ،تخلخل و درصد جذب آب کمتر،
دوام بیشتری نسبت به سنگ مصنوعی ریزدانه نشان میدهند .در سنگ مصنوعی ریزدانه
کاهش دوام شده است .از طرف دیگر کاهش اندازه سنگدانهها و افزایش سطح آنها سبب
افزایش جذب دوغاب و پیوند بیشتری با خمیره سیمان در مخلوط میشود و باعث افزایش
مقاومت فشاری و کششی در سنگمصنوعی ریزدانه شده است .میتوان با افزایش اعمال
فشار در هنگام ساخت تخلخل و دوام سنگمصنوعی ریزدانه را بهبود داد.
با توجه جدول  ،3امتیاز کل سنگهای مصنوعی ریزدانه ( )%61تقریباً مشابه یکدیگرند
که نشان میدهند نوع سنگدانه کربناته ،تأثیری روی ویژگیهای سنگمصنوعی ریزدانه ندارد
ولی امتیاز کل سنگهای مصنوعی درشتدانه در محدوده گستردهتر  19تا  % 94هستند که
نشان میدهند سطوح ضعف ساختاری بهویژه سطح رخ نسبت تخلخل ،المینه ،رگچه و
استیلولیت در ویژگیهای مهندسی اندازه سنگدانه در سنگمصنوعی تأثیر بیشتری دارد تأثیر
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کاهش اندازه سنگدانهها و افزایش سطح آنها سبب افزایش تخلخل و درصد جذب آب و

سطح رخ را میتوان در سنگ مصنوعی مرمر مشاهده کرد سنگهای مصنوعی مرمر کیفیت
مهندسی بیشتری نسبت به سنگ طبیعی مرمر دارند .بهویژه در سنگمصنوعی ریزدانه مرمر با
بین رفتن سطوح ضعف ساختاری (سطوح رخ) در سنگدانههای ریز مرمر است.
سنگمصنوعیهای تراورتن نسبت به سنگ طبیعی اولیه از نظر ویژگیهای فیزیکی،
مقاومت و دوام دارای کیفیت مشابه سنگ طبیعی و حتی بیشتر هستند .بهدلیل وجود خللو
فرج موجود در سطح سنگدانههای تراورتن در مخلوط ،پیوند با خمیر سیمان بر قرار کرده و
در نتیجه سبب کاهش تخلخل مؤثر و افزایش مقاومت و دوام سنگمصنوعی میشود.
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کاهش اندزه سنگ دانه ،سبب افزایش مقدار مقاومت و دوام شده است که این مسهله ناشی از
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با توجه به جدول  ،3نتایج درصد افزایش و افت امتیاز کل (کیفیت مهندسی) سنگهای
مصنوعی درشتدانه و ریزدانه نسبت به سنگ طبیعی اولیه نشان داد سنگهای مصنوعی مرمر
و تراورتن تورانپشت حدود  99تا  % 31افزایش امتیاز نسبت به سنگ طبیعی خود دارند و
همچنین سنگهای مصنوعی تراورتن حجتآباد نسبت به سنگ طبیعی خود امتیاز مشابهی
دارد ولی نمونه سنگهای مصنوعی سنگ چینی و آهک سیاه حدود  99تا  % 33کاهش و
همچنین سنگهای مصنوعی انیکس و مرمریت حدود  6تا  %99کاهش نسبت به امتیاز کل
سنگهای طبیعی خود دارند .از نظر امتیاز کل تمام سنگهای مصنوعی ریزدانه ساخته شده
محدودۀ  19تا  94قرار میگیرند که از نظر امتیاز کل با ویژگیهای مهندسی سنگ طبیعی
تراورتن ( )% 61و انیکس ( )% 91معدن حجتآباد مشابه هستند.
نمونه سنگهای طبیعی شامل سنگچینی ،آهک سیاه ،انیکس و مرمریت کیفیت مهندسی
بیشتری نسبت به سنگهای مصنوعی ساخته شده خود دارند .نمونههای تولید شده از این
سنگدانهها اگرچه از نظر پارامترهای مقایسهای سنگمصنوعی کمتر از سنگ طبیعی است اما
با توجه به نتایج امتیازبندی (جدول  )3در محدودۀ قابل قبول بهعنوان مصالح ساختمانی قرار
میگیرند .در صورت بهبود وسایل ،امکان تولید سنگمصنوعی بهتر از سنگهای سست
طبیعی مقدور است.
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