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مقایسۀ ویژگیهای زمینشناسی مهندسی گرانیتهای طبیعی با انواع
مصنوعی

پذيرش 39/30/55

دريافت 39/11/39

چکیده
شناخت خصوصیات زمینشناسی مهندسی سنگهای مصنوعی بهعنوان سنگهای ساختمانی اهمیت ويژهای دارد.
شکل ظاهری ،اندازه و ابعاد ،مشخصات سطح ذرات و کانیهای تشکیلدهندۀ سنگدانهها از جمله ويژگیهای مصالح سنگی
است که در محیط همگن و يکپارچه تأثیرگذار است .در اين تحقیق با در نظر گرفتن موارد مذکور ،سنگهای مصنوعی
طی چهار مرحله بهترتیب :آمادهسازی ،طرح اختالط ،شرايطفرآوری و انجام آزمايش ساخته شد و به بررسی و مقايسه
ويژگیهای مقاومتی (فشاری تکمحوری ،کششی ،بار نقطهای ،ارتعاش فراصوت) و فیزيکی ،سنگهای مصنوعی ساخته شده
با مواد افزودنی (رزين پلیاستر ،رزين وينیلاستر ،الیاف شیشه) و حاوی سنگدانههايی از سه نوع گرانیت (الموت قزوين،
نهبندان و تکاب) پرداخته شد .نتايج بررسی نشان میدهد که نمونههای ساخته شده با الیاف شیشه نسبت به نمونههای
ساخته شده بدون الیاف شیشه فارغ از نوع رزين و سنگدانه %15 ،مقاومت کششی 10% ،مقاومت فشاری تکمحوری و
 %15شاخص بار نقطهای باالتری است .و همچنین نمونههای ساخته شده با رزين ويلین استر نسبت به نمونههای ساخته
شده با رزين پلیاستر  1.90برابر مقاومت زيادی دارد .بر اساس اين تحقیق طرح اختالط و نسبت درصدهای ترکیبی
مهمترين اصل در استحکام و مقاومت سنگ مصنوعی است.

واژههای کلیدی :سنگمصنوعی ،سنگدانه ،مواد افزودنی ،الیاف شیشه ،رزين پلیاستر ،رزين وينیلاستر.

مقدمه
سنگ مصنوعی 1ترکیبی از سنگدانههای طبیعی و مواد افزودنی مانند صمغهای صنعتی (رزين) ،سیمان و ديگر
مواد پلیمری است که برای کاربریهای خاص در شرايط خاص تهیه و تولید و استفاده میشوند اينگونه سنگها با
توجه به نیازهای مصرفکننده با رنگهای مختلف ،ابعاد هندسی ،ويژگیهای مقاومتی و چگالیهای متفاوت ساخته
میشوند [ .]15ايران دارای ذخاير عظیم سنگ و از بزرگترين تولید کنندگان سنگ در جهان است طبق آمار 5533
کارخانه در ايران در زمینۀ سنگ فعالیت دارند که ساالنه  5میلیون تن سنگ پردازش و فراوری میکنند [ .]5تولید اين
محصول با عنوان تجاری سنگ مصنوعی و بهصورتی که امروزه استفاده میشود از سال  1393در کشور ايتالیا آغاز شده
است هدف از ساخت اين سنگها تأمین نیازهای صنعت ساختمان از سنگهايی است که شاخصهای مدرن و پیشرفته
*نویسنده مسئول
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1. Artificial stone
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اکبر جعفرآذری خزينه* ،علی ارومیهای ،محمدرضا نیکودل؛
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدۀ علوم
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مهندسی را از نظر رنگ ،خواص فیزيکی ،شیمیايی و مهندسی داشته باشد [ .]1استفاده از کامپوزيتها برای ساخت
سنگهای مصنوعی و امکان استفاده آنها بهجای سنگ طبیعی بهدلیل چگالی پايین ماتريس پلیمری ()∼1 g/cm3
در مقايسه با سنگ طبیعی ( )∼5g/cm3و همچنین داشتن منافذ کمتر در مقابل نقص میکروساختاری و تخلخل زياد
سنگ طبیعی است [ .]11اسلبهای سنگ مصنوعی امروزه بهدلیل قدرت خمشی زياد ،جذب کم آب ،تخلخل اندک و
است [ .]19برخی از مواد زائد مثل گرد و غبار معادن را نمیتوان با رزين ترکیب کرد و بايد مبتنی با سیمان انجام شود
هر دو سنگ مصنوعی مبتنی بر سیمان و رزين خواص مکانیکی کمتری نسبت به سنگ طبیعی دارد (راجگو1ر و
پیترود .)5319 5پارامترهای زيادی از جمله نوع سنگدانهها ،نوع رزين ،روشهای پخت ،زمان پخت و شرايط تراکم
ويژگیهای سنگ مصنوعی را کنترل میکند [ .]19سنگ مصنوعی از مواد زائد بازيافتی از قبیل زباله شیشه و خرده-
سنگهای حاصل از فرآوری سنگ بهعنوان مواد خام با استفاده از تراکم و ويبره در يک محیط خأل ساخته میشود .که
اين امر سبب سبکتر شدن سنگها نسبت به نمونههای طبیعی آنها میشود که در نتیجه نصب و استفاده آسانتری
دارد [ .]15رزين در حالت مايع فضای خالی منافذ سنگ را ،پر میکند که نهتنها باعث انسجام میشود بلکه تخلخل،
که همیشه در ذرات طبیعی بخاطر بافت و ساختار وجود دارد را حذف میکند و در نتیجه جذب آب کمتر و مقاومت
مکانیکی باال به سنگمصنوعی میدهد [ .]9سنگ مصنوعی با توجه به انتخاب خرده سنگ و ترکیبی از مصالح مختلف،
با ابعاد قابل تنظیم ،مشابه به نوع سنگ خاص ،تکرارپذيری زياد ،دوام و خاصیت جذب آب اندک ،طول عمر زياد،
نداشتن کانیهای ضعیف ،میتوانند در بسیاری از مشکالت مرمتسازی ،قطعات گمشده يا شکستهشده جایگزين
سنگ طبیعی شوند [ .]13داشتن رنگدانههای تیره و محدود از نواقص سنگهای طبیعی است ،که اين نقص را می-
توان بهطور مشهود در سنگهای گرانیت مشاهده کرد .ولی رنگدانهها بهدلیل ساختار شیمیايی ثابت اين اکسیدهای
فلزی در سنگهای مصنوعی ،بهمرور زمان تغییر رنگ نمیدهند .در انتخاب رنگ و اجزای تشکیلدهندۀ سنگ
مصنوعی محدوديت وجود ندارد ،و میتوان طرحهای متنوع و زيبايی را در ساخت سنگهای مصنوعی بهکار گرفت
[ .]13پسماندهای صنعتی امروزه باعث نگرانی جهانی شده است زيرا نه تنها به آلودگی محیط زيست بلکه تغیرات آب
و هوايی غیرقابل انکار نیز میانجامند [ .]11از لحاظ مقدار باطله بايد گفت که سنگهای مصنوعی ضايعاتی نداشته و
اگر از زاويه ديگری به موضوع نگاه شود حتی میتوان خود آنها را از قطعات باطله سنگهای طبیعی تولید کرد،
بنابراين از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه هستند [ .]5اين محصول میتواند در فضاهای داخلی اعم از آشپزخانه ،کف-
پوش ،ديوارپوش ،راهپله ،مبلمان ،پوشش شومینه ،ديواره و کف کابین آسانسور استفاده شود [ .]19خالصه مراحل تولید
سنگ مصنوعی رزيندار در شکل  1مشاهده میشود.
جدول  1به مقايسۀ برخی از ويژگیهای سنگ طبیعی و مصنوعی میپردازد.

روش تحقیق و ضرورت آن
امروزه محیطزيست بهعنوان يکی از مهمترين ارکان توسعۀ پايدار قلمداد میشود و توسعۀ ساير بخشهای اقتصادی و
اجتماعی در گرو پايداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا میکند .بدون توجه به مسئلۀ محیطزيست ،منابع
طبیعی و انسانی دچار نقصان شده و پیامدهای ناگواری را بر کرۀ خاکی و حتی جوامع انسانی میگذارد .ارائۀ الگويی
1. Rajgor
2. Pitroda
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سايشپذيری کمتر ،بهطور گسترده به مواد ساختمانی بسیار مهم برای ديوارپوش و کفپوش ساختمان تبديل شده
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جدول  .1مقایسۀ ویژگیهای سنگهای طبیعی و مصنوعی
متخلخل
چگالی بیشتر

چگالی کمتر و سبکتر

گران

ارزانتر

غیر قابل بازيافت

قابل بازيافت

تجزيهپذير

با دوام

دارای ترک و انفصال

يکپارچه و همگن

شکل  .1مراحل ساخت سنگ مصنوعی []11

برای استفاده از همۀ مواد معدنی معادن سنگهای تزئینی ،از جمله الشهها و دورريز معادن با هدف کاهش آاليندههای
محیطی ،با ساخت سنگ مصنوعی و بررسی پارامترهای مهندسی و مقاومتی آنها هدف اصلی اين مقاله است .برای اين
منظور سنگهای مصنوعی ،بدون نیاز به سیستم خأل بهروش دستی ،با استفاده از مواد افزودنی رزين پلیاستر ،رزين
وينیلاستر ،الیاف شیشه ،سنگدانههای مختلف ،در محیط آزمايشگاه ساخته شد .سپس آزمايشهای مقاومت فشاری
تکمحوری ،کششی ،بار نقطهای ،تست صوت و آزمايشهای فیزيکی روی نمونهها صورت گرفت .مهمترين پارامتر در
اين روش تعیین دقیق طرح اختالط و سیستم پخت مناسب رزينهای قید شده و همچنین بهکار بردن مش سايزهای
مناسب سنگدانهها است و در نهايت به مقايسه و تجزيه تحلیل اطالعات آزمايشهای انجام گرفته میپردازيم.

کانیشناسی و منطقه بررسی شده
بررسیهای سنگنگاری نه تنها اطالعاتی در مورد ترکیب کانیشناسی ،بافت و منشأ سنگ میدهد ،بلکه در ارزيابی
پتانسیل انحاللپذيری و زوالپذيری سنگها در برابر عوامل هوازدگی شیمیايی و فیزيکی نیز مهم است .در همین
راستا تصاوير میکروسکوپی پالريزان از نمونهها گرفته شده است .شکل  5عکسهای گرفته شده از مقاطع تهیه شده
همراه با کانیهای موجود را نشان میدهد.
تجزيۀ پراش اشعۀ ايکس (XRD) 1برای تأيید نتايج مقاطع میکروسکوپی و تعیین دقیق کانیهای موجود و تعیین
نام دقیق علمی نمونه سنگها تجزيۀ  XRDصورت گرفت .جدول  5نتايج آزمايش  XRDو همچنین نام علمی و
بازاری ،و کانیشناسی نمونه سنگهای قید شده را بهطور دقیق نشان میدهد.
1. X-ray diffraction phenomena
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سنگ طبیعی

سنگ مصنوعی
غیر متخلخل و يا تخلخل ناچیز
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نمونه الموت

نمونه نهبندان

نمونه تکاب

تجزیۀ XRD

ترکیب کانیشناسی

نام زمینشناسی

نام تجاری

آلبیت ،البرادوريت ،ارتوکالز ،کوارتز ،هورنبلند،
مسکوويت

آلکالی فلدسپار ،کوارتز ،بیوتیت ،کلريت ،سريسیت

میلونیت گرانیت

گرانیت تکاب

البرادوريت ارتوکالز ،آلبیت ،آناکیت ،بیوتیت

پالژيوکالز ،کلینو پیروکسن ،بیوتیت ،مسکوويت

گابروی بیوتیتدار

گرانیت الموت

میکروکلین ،البرادوريت ،کوارتز ،مسکوويت

آلکالی فلدسپار ،کوارتز ،بیوتیت ،سريسیت

مونزو گرانیت

گرانیت نهبندان

گرانیت الموت
محدودۀ بررسی شده در جنوب غرب چهارگوش و جنوب رودخانۀ طالقانرود به مختصات  03° 93′تا  51°33′طول
شرقی و  99°33′تا  99° 93′عرض شمالی قرار دارد .اين تودۀ نفوذی بهصورت لنز اولیوين مونزونیت درشتدانه به سن
ترشیری با عالمت ( )imروی نقشۀ زمینشناسی (شکران) مشخص شده است که توفهای اسیدی به سن ائوسن-
اولیگوسن آن را احاطه کرده است .در جنوب محدوده ،منطقۀ وسیعی بهوسیلۀ الوای بازيک با عالمت ( )Ekvپوشیده
شده است و در قسمتهايی از شمال و شمال شرق منطقه الوای آندزيتی با عالمت ( )vديده میشود .در قسمتهايی
از شرق و شمال محدوده نیز ورقههای تراکیآندزيت-داسیت ديده میشود .دايکهای متوسط تا بازی بهدلیل
آتشفشانیهای فرعی ،سازندهای قبل از پالئوژن را قطع کردهاند .لنزهای اولیوين -مونزونیت درشتدانه در نزديکی کوه
الموت و جنوب طالقان ،درون توفهای پالئوژن نفوذ کردهاند .اين لنزهای نفوذی و سیلهای دولريتی ،احتماالً دارای
ماگمای با ترکیب يکسان همراه با مقدار زيادی الوای پالئوژن هستند .قسمت پرشیب با ترکیبات هورنبلند و توده
گرانوديوريتی غنی از بیوتیت در شمال شرق کوه علمکوه و آرود احتماالً همسن اين لنزهای مونزونیتی با منشأ هیبريدی
هستند .لوکوگرانیتهای غنی از کوارتز علمکوه باعث دگرگونی گلسنگهای پالئوژن در هالۀ دگرگونی خود شدهاند .اين
لوکوگرانیتها ديوارههای پرشیب دارند و حلقۀ داخل هالۀ دگرگونی گرمايی در اطراف اين دو توده دارای رخسارههای
هورنبلند -هورنفلس هستند .گرانیت علمکوه نیز بهوسیلۀ دايکهای تیرهای قطع شده است .ورقههای نفوذی کوچکتر،
از نظر زمانی بعد از گرانیت و گسل تراستی اصلی هستند که احتماالً دارای سن بعد از پالئوژن هستند .از طرف ديگر
تعدادی المپروفیرهای نئوژن نیز وجود دارد.
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شکل  .2عکسهای میکروسکوپ پالریزان از نمونه سنگها
جدول  .2نتایج تجزیۀ  XRDو کانیشناسی مقاطع میکروسکوپی پالریزان
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گرانیت نهبندان
تودۀ نفوذی مورد نظر تودۀ گرانیتی بزرگی به رنگ صورتی پررنگ در جنوب شرقی ورقه ،در کوهستان شاهکوه به
مختصات سینه کارʺ 91°91′ 39/9شمالی و ʺ 53° 53′35/1شرقی رخنمون دارد که با عالمت  Gروی نقشۀ
زمینشناسی (بصیران) مشخص شده است .سن تودۀ نفوذی مورد نظر ژوراسیک پیشین -قبل از کرتاسه است .اين
شده دهسلم را از جنوب قطع کرده است .سنگهای کرتاسه به سن آپسین -آلبین بهگونهای پیشرونده روی اين
گرانیت قرار گرفتهاند .اين سنگ بافت دانه ای درشت بلور دارد و از بلورهای پالژيوکالز ،فلدسپار آلکالی و بیوتیت تشکیل
شده است .واحد بااليی که با عالمت  Jshروی نقشه نشان داده شده ،شامل ترادف ضخیم و تقريباً يکنواخت است که
در آن توفهای ماسهای و دگرگون شده ،تشکیلدهندۀ اصلی هستند و از نظر لیتولوژی ،از مسکويت ،بیوتیت،
کرديريت ،آندالوزيت شیست ،شیستهای گرافیتی و مرمرهای فلدسپاردار تشکیل شدهاند .اين سنگها بهگونهای
ناهمساز زير واحدهای سنگی کرتاسه قرار گرفتهاند .در قسمتهايی از شرق و شمال محدوده ،نهشتههای آبرفت کواترنر
ديده میشود .اين نهشتهها بهصورت تراسهای رودخانهای و گراولهای دامنه کوهها ( )Qt1در مناطقی که فرسايش،
پادگانهها را بهصورت پهنههای صافی درآورده ( )Qt2و باالخره رسوبات رسی و کفههای نمکی شورهزار ( )Qcو نهشتههای
بستر آبراههها ( )Qalشناسايی شدهاند .در قسمت جنوب محدوده ،قسمت کوچکی با عالمت  Jsبا مشخصات ماسه
سنگ کوارتزيتی و شیل (دگرگونی مجاورتی) به سن ترياس زيرين -ژوراسیک نشان داده شده است ولی بهطور کلی
نهشتههای ژوراسیک در محدودۀ ورقه بصیران از نوع آواری و کم عمق هستند و با ريخت تپهماهوری بخش وسیعی از
ناحیه ،بهويژه بخش مرکزی و جنوب غربی ورقه را پوشاندهاند .نهشتههای آواری عمدتاً از ماسهسنگ ،شیل بهرنگ
خاکستری و سیاه و سبز ،و ندرتاً طبقاتی از سیلت ،مارن و کنگلومرا بهصورت بین اليهای و شیلهای ذغالدار با آثار
خردشده گیاهی ( ،)Jsماسه سنگ و ماسه سنگ کوارتزيتی بهرنگ خاکستری ( )Jssتشکیل شدهاند .در ماسهسنگها
ساختمانهای اولیه مانند دانهبندی تدريجی ،چینهبندی متقاطع ديده میشود .ضخامت واقعی اين نهشتهها بهدلیل
چینخوردگی و تکتونیک شديد که سبب شکستگیها و تکرار طبقات گرديده مشخص نیست .گرانیت شاهکوه در داخل
شیل و ماسهسنگهای ژوراسیک نفوذ کرده و تأثیر حرارتی آن در شمال روستای رخنه باعث شده که زمینۀ رسی
موجود در بین دانههای ماسهسنگ متبلور و به کلريت و مسکويت تبديل شود.
گرانیت تکاب
تودۀ نفوذی مورد نظر در چهارگوش ايرانخواه (چاپان) در قسمتهايی از شمال و شمالغرب نقشه موردنظر به
طول جغرافیايی ʺ 09°01′91/5و عرض جغرافیايیʺ 99°59′05/3گسترده شده است .تودههای نفوذی واقع شده در
محدوه معدنی با عالمتهای  gdو  drمشخص شدهاند که  -gdدر شمال و شمالغربی منطقه بررسی شده ،رديفی از
سنگهای آذرين نفوذی برونزد دارند که از شرق ،به غرب آبادی بلوز-ساری قوریخان ،از شمال ،به آبادیهای اينچه-
باغ باال ،از جنوب ،به آبادیهای حاج حسن -علیآباد و از غرب ،به آبادیهای جانبالغ -احمدآباد -قلندر (غرب نقشۀ
ايرانخواه) با گسترۀ تقريبی  013کیلومترمربع محدود شده و بهنام تودۀ نفوذی جانبالغ -بلوز معرفی شدهاند .بهنظر
میرسد تشکیل اين تودۀ نفوذی و نهشتههای آتشفشانی مرتبط به آن در جنوب منطقۀ بررسی شده ،با رخداد
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سنگ يک گرانیت دانهدرشت و بیوتیتدار است و شیلهای ژوراسیک پايین را از سمت شمالغربی ،و مجموعه دگرگون
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تکتونیکی اوسترين در ارتباط باشد -dr .در شمال منطقۀ بررسی شده ،در جنوب شرق آبادی اينچه ،رديفی از
سنگهای آذرين نفوذی از گونه کوارتز ديوريت -گابروديوريتی بهرنگ خاکستری تیره برونزد دارند .آپوفیزهائی از
سنگهای آذرين نفوذی ( )gdو دايکهای پگماتیتی آنها را بريده است .از بررسیهای پترولوژی و ژئوشیمیايی چنین
استنباط میشود که اين واحد ( ،)drاز رخسارههای ژرف نهشتههای واحد ( )gdاست که در اثر عوامل تکتونیکی،
رخنمون دارند .پس از رخدادهای پیرنئن و ساوين ،رسوبات سازند قم در شمال و شرق چهارگوش ايرانخواه تهنشین
شدهاند .از سازند قم ،واحد  OMqدر شمال شرق و شرق محدوده معدنی بررسی شده ،رديفی از سنگ آهکهای مارنی
سفید تا روشن در پیکر تاقديس و ناوديسهای باز برونزد دارند .در بخشهايی از پايه اين سنگ آهکها ،دانههای
گردشده با تراکم ضعیف از نوع خود ديده میشود که قابل تفکیک نیستند .در شمال و غرب محدوده مورد نظر،
واحدهايی از رسوبات پلیو-پلیستوسن با عالمت  Qt2ديده میشوند ،اين رسوبات در سطحی پستتر نسبت به رسوبات
واحد  Qt1که رسوبات و تراسهای کهن ،بهصورت پادگانههای بلند و مخروطافکنه است قرار گرفتهاند و شامل انباشته-
های سخت نشده قلوهدار هستند .ستبرای اين انباشتهها متغییر است و گاهی به بیش از  13متر میرسد .در شمال
محدودۀ معدنی ،رخنمونی از سنگهای دگرگونی زون سنندج-سیرجان با عالمت  gr-gnروی نقشه مشخص شده ،که
نهشتههای دگرگونهای از نوع گنیس تا گرانیت (میگماتیت) وجود دارد که بهوسیلۀ سنگهای آذرين نفوذی ( )gdو
( )drقطع شدهاند و بهوسیلۀ رسوبات کواترنر پوشیده میشوند .اين نهشتهها بهسوی شمال ناحیه (نقشۀ زمینشناسی
شاهیندژ) گسترش میيابند و بهتدريج به نهشتههای دگرگونه (رخساره شیست سبز دگرگونی ناحیهای) تبديل می-
شوند .نهشتههای دگرگونه ياد شده در نقشۀ زمینشناسی شاهیندژ نیز ،بهوسیلۀ سنگهای نفوذی کرتاسه باال قطع
شدهاند .در نتیجه ،نهشتههای ياد شده در اثر رخدادهای تکتونیکی پس از کامبرين-پالئوسن دگرگون شدهاند.
شکل  9موقعیت جغرافیايی سه منطقه گرانیت نهبندان ،گرانیت تکاب و گرانیت الموت را نشان میدهد.

شکل  .3موقعیت جغرافیایی سه منطقۀ گرانیت نهبندان ،گرانیت تکاب و گرانیت الموت

شکل  0نقشۀ زمینشناسی مناطق برداشت نمونه را نشان میدهد که نقشۀ زمینشناسی شکران متعلق به گرانیت
الموت ،نقشۀ زمینشناسی بصیران متعلق به گرانیت نهبندان و در نهايت نقشۀ زمینشناسی ايرانخواه متعلق به گرانیت
تکاب است.
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بخشی از آن برونزد يافته است .نهشتههای ترشیر نیز در شرق و شمال تودۀ نفوذی دربرگیرندۀ محدودۀ معدنی،
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شکل  .1نقشۀ زمینشناسی مناطق برداشت نمونه :گرانیت الموت (شکران) ،گرانیت نهبندان ( بصیران) و گرانیت
تکاب ( ایرانخواه)
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مراحل ساخت سنگمصنوعی در این تحقیق
سنگ مصنوعی طی مراحل خاصی تولید میشود روندی که برای تولید بهکار میرود معموالً برای هر نوع سنگ-
مصنوعی ثابت است .بیشتر تفاوتها در روشها ناشی از اندازۀ قالبهای ايجاد شده و نوع چسباننده بهکار رفته است.
به مجموعهای از مواد حاصل از فعالیتهای انسانی که غیرقابل استفاده و يا مازاد فرض میشود ،مواد زائد اطالق
بهعنوان مواد خام با استفاده از تراکم و ويبره در يک محیط خأل ساخته میشود [ .]10جدول  9مراحل ساخت سنگ
مصنوعی در اين تحقیق را بهترتیب نشان میدهد که شامل مراحل آمادهسازی ،طرح اختالط ،شرايط فرآوری و انجام
آزمايش است.
جدول  .3مراحل ساخت سنگ مصنوعی
آماده سازی
تهیۀ سنگدانه

عبور از الک 53

خردکردن سنگ

انتخاب نوع سنگ

تهیۀ بلوک اولیه

طرح اختالط
 %1مادۀ سختکننده

%5مواد افزودنی

 %10سنگدانه

 %13رزين پلیمری

شرایط فراوری
تخلیۀ قالب

اعمال فشار

تهیۀ مقطع نازک

انجام آزمايشها

تخلیۀ هوا

مخلوط کردن

ريختن در قالب

انجام آزمایش
تهیۀ نمونه

صاف و صیقل دادن

خشک شدن نمونه

جدول  0نوع سنگدانه و درصد مواد افزدنی برای نمونه سنگهای ساخته شده را نشان میدهد در نمونههايی که از
الیاف شیشه استفاده شده است درصد استفاده رزينهای پلیاستر و ويلیناستر ثابت است و درصد سنگدانه از  10به
 15درصد کاهش يافته و بههمان میزان الیاف شیشه استفاده شده است .الزم به ذکر است که همۀ مراحل ساخت
سنگمصنوعی بدون نیاز به ابزار خاصی و کامالً بهصورت دستی و بدون نیاز به سیستم خأل و فشار صورت گرفته است.
جدول  .1نوع سنگدانه و درصد مواد افزودنی
سنگدانه ()41%
گرانیت تکاب
گرانیت الموت
گرانیت نهبندان
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نوع رزین ()15%

افزودنی

ويلیناستر

الیاف شیشه

ويلیناستر

الیاف شیشه

ويلیناستر

الیاف شیشه

پلیاستر
پلیاستر
پلیاستر

پروکسی ()1%
کبالت  +اسید
کبالت  +اسید
کبالت  +اسید
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میشود .سنگ مصنوعی که از مواد زائد بازيافتی از قبیل زباله شیشه و خرده سنگهای حاصل از فرآوری سنگ
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شرح اطالعات مواد افزودنی بهکار برده شده در ساخت سنگهای مصنوعی
چنانچه دانهبندی مصالح سنگی استاندارد باشد ،میزان فضای خالی بین دانهها حداقل بوده است و در اين صورت
خمیر سیمان با آغشته کردن اطراف دانههای سنگی ،يکپارچگی مناسب ايجاد میکند که باعث حصول مقاومت
فشاری حداکثر میشود .استفاده از دانه های تیزگوشه با سطح جانبی زبر باعث درگیری و قفل و بست بهتر اجزا بتن
حفرات ،زبری ،درجۀ هوازدگی ،وزن واحد حجم ،سختی ،دوام شیمیايی و مکانیکی که مرتبط با سنگ مادر است،
همچنین تعدادی از ويژگیهای ديگر مانند مساحت سطح اندازه و شکل دانهها ،بافت سطحی ،مدول االستیسیته و
جذب آب که مرتبط با جنس و نوع سنگدانهها هستند [ .]15سايز سنگدانههای استفاده شده در ساخت
سنگمصنوعی اين تحقیق با آزمون سعی و خطا بهمنظور دستيابی به بهترين آرايش ،طرح اختالط ،کاهش جذب آب
و تخلخل از بین هفت مش به وزن يکسان بهترتیب از الکهای  53 ،93 ،19 ،13 ،0 ،9/1و  133انتخاب شد .شکل 5
نتايج آزمايش دانهبندی سه نمونه سنگ را نشان میدهد.

شکل  .5منحنی دانهبندی سنگ دانهها

رابطۀ  1ضريب يکنواختی را نشان میدهد که هر چه اين ضريب به يک نزديکتر باشد ،يکنواختی خاک بیشتر
است .رابطۀ  5ضريب خمیدگی را نشان میدهد و هر چه به يک نزديکتر باشد ،خمیدگی منحنی دانهبندی

يکنواختتر است.
()1
()5
 D60قطر بزرگترين دانهای است که میتواند از الکی که  93درصد دانهها از آن عبور کردهاند رد شود D30 .قطر
بزرگترين دانهای است که میتواند از الکی که  93درصد دانهها از آن عبور کردهاند رد شود D10 .قطر بزرگترين
دانهای است که میتواند از الکی که  13درصد دانهها از آن عبور کردهاند رد شود.
محاسبۀ ضريب يکنواختی و ضريب انحنا برای گرانیت تکاب (:)sf
محاسبۀ ضريب يکنواختی و ضريب انحنا برای گرانیت نهبندان (:)nf

محاسبۀ ضريب يکنواختی و ضريب انحنا برای گرانیت الموت (:)Af
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شده و منجر به افزايش مقاومت فشاری میشود [ .]1ويژگی سنگدانهها مانند ترکیب شیمیايی و کانیشناسی ،ساختار
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با توجه به ضريب يکنواختی 1و ضريب انحنا 5و محدودۀ دانهبندی ،نمونه سنگهای خرد شده دارای دانهبندی
خوب 9هستند .و اين عاملی است که به سنگدانهها اين امکان را میدهدکه بسیار نزديک بههم قرار گیرند و بهترين
آرايش مواد جامد مخلوط را داشته باشند .بنابراين مقدار مواد چسباننده که سنگدانهها را در بر میگیرد بسیار کاهش
میيابد و اين عاملی است که مشخصات تکنیکی سنگ را بهبود میبخشد و سبب تولید اسلب سنگمصنوعی با مقاومت
گردگوشه آب بیشتری جذب میکنند .ذرات با اشکال طويل و پولکی میتوانند به نحو نامطلوبی بر دوام بتن تأثیر
بگذارند زيرا دانه های پولکی تمايل به قرار گرفتن در يک جهت را دارند و آب منافذ هوا ممکن است در زير اين سطح
جمع شده و مقاومت را کاهش دهند [.]0
رزین پلی استر
رزين ترکیبی طبیعی يا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرايطی سخت میشود .معموالً در الکل
قابل حل است اما در آب حل نمیشود .اين ترکیب به طرق گوناگون طبقهبندی میشود که بستگی به ترکیب شیمیايی
و مورد مصرف آن دارد .همچنین کاربردهای زيادی در هنر ،تولید پلیمر و غیره دارد .رزينهای پلیاستر غیراشباع که با
عالمت اختصاری ) (UPRنام برده میشود رزينهای استفاده شده در سنگهای مصنوعی از نوع مقاومت باال هستند.
رزينهای استفاده شده میتوانند متفاوت باشند ،عمدتاً از رزينهای پلیاستر ،1اپوکسی و يا ساير رزينهای اختصاصی
استفاده میشود [.]11
رزین وینیلاستر
وينیلاسترها 5محصول واکنش رزينهای اپوکسی با اسیدهای غیراشباع اتیلنی هستند .رزينهای وينیلاستر خواص
چقرمگی و مقاومت شیمیايی بسیار بهتری نسبت به رزينهای پلیاستر دارند .زنجیر اصلی اپوکسی سازنده وينیلاستر،
موجب پیدايش چقرمگی و ازدياد طول کششی بیشتر میشود .جرم مولکولی رزينهای وينیلاستر به انتخاب نوع
اپوکسی بهکار رفته بستگی دارد .به اين دلیل ،استحکام کششی ،ازدياد طول ،نقطه نرمی و واکنشپذيری رزين نهايی
بهوسیلۀ جرم مولکولی و ساختار اولیه تعیین میشود .اين موضوع ،اين امکان را بهوجود میآورد که برای کاربردهای
مختلف خواص مختلف طراحی شود .جدول  5مزايا و معايب رزينهای استفاده شده در تحقیق را نشان میدهد.
الیاف شیشه
الیاف شیشه (GFRP) 9رشتههای ظريف و انعطاف پذيری هستند که از طريق ذوب شیشه يا ترکیبات تشکیل
دهنده شیشه با ترکیبات مشخصی از مواد تهیه میشوند .برای تولید اين الیاف مخلوط مذاب حاصل از مواد اولیه
تشکیلدهندۀ الیاف تحت فشار زياد از سوراخهايی با قطر بسیار کم خارج شده و پس از آغشته شدن به مواد روان
کننده ،روی قرقره چرخان پیچیده میشوند تا در مراحل بعدی برای تولید محصوالت متنوع الیاف شیشه استفاده شوند.
اين محصول کاربرد بسیار زيادی در صنايع تولیدی بهويژه ساختمانسازی دارد [ .]9از ويژگیهای الیاف شیشه میتوان
1. Uniformity Coefficient
2. Curvature coefficient
3. Well Graded Soil
4. Polyester Resin
5. Vinylester Resin
6. Glass Fiber Reinforced Polymer
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به استحکام کششی باال ،عايق الکتريکی خوب و مقاومت شیمیايی باال اشاره کرد بنابراين مناسب محیطهای مستعد
خوردگی هست.
جدول  .5مزایا و معایب انواع رزینها
پلیاسترها

سهولت در مصرف * پايینترين قیمت در
بین رزينهای موجود

مقاومتهای مکانیکی متوسط * انتشار زياد استرين در قالبگیری باز * جمعشوندگی زياد در حین
پخت * زمان کار محدود بعد از افزودن فعالکننده
وینیل استرها

مزايا

معايب

مقاومت شیمیايی و محیطی بسیار زياد * مقاومتهای مکانیکی بسیار زياد نسبت به
پلیاسترها

مقاومتهای مکانیکی متوسط * جمعشوندگی زياد در حین
پخت * قیمت زيادتر از پلیاستر

شکل  9نمونه سنگهای مصنوعی ساخته شده ،همراه با نمونههای طبیعی را نشان میدهد .مغزههای ساخته شده
در قالب بعد از يک روز خشک شدن در داخل قالب (لوله پلیکا) در دمای آزمايشگاه خشک میشوند همچنین برای
تسريع زمان ساخت سنگمصنوعی میتوان مغزههای ساخته شده را در آون در دمای بین  05-53درجۀ سانتیگراد
بهمدت  50ساعت قرار داد .دمای بیشتر موجب شکسته شدن پیوند شیمیايی رزين میشود .الزم به ذکر است در حین
ساخت از عینک و ماسک فیلتردار تمام صورت بهدلیل خطرات احتمالی اشتغال رزين و هاردنر استفاده شود.
طبیعی
مصنوعی

مصنوعی

مصنوعی

طبیعی

طبیعی

نمونه الموت
نمونه نهبندان
نمونه تکاب

شکل  . 6نمونه سنگهای مصنوعی ساخته شده همراه با نمونههای طبیعی
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معايب

Archive of SID
15

جلد  ،5شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931

علوم زمین خوارزمی
(نشريه علوم دانشگاه خوارزمی)

بحث و نتایج
نتایج حاصل از آزمایش ویژگیهای فیزیکی سنگمصنوعی
نمونههای ساخته شده برای تعیین درصد جذب آب ،تخلخل ،چگالی مورد آزمايش ويژگیهای فیزيکی واقع شدند و
نتايج ويژگیهای فیزيکی چنانکه در جدول  9مشاهده میشود حاکی از آن است که نمونه سنگهای ساختهشده
بودن و قابلیت نصب آسان در مقابل عوامل هوازدگی و يخبندان به علت عدم جذب آب يا بسیار ناچیز نسبت به سنگ
طبیعی که دارای عدم يکنواختی در بافت و همچنین داشتن سطوح ضعف و ترکخوردگی است مناسبتر باشد زيرا بار
اضافی وارد بر سازه را بههمراه ندارند بههمین دلیل در صنعت ساختمان مطلوبیت بیشتری دارد .جذب آب ناچیز
نشانگر نداشتن درز و شکاف نیست (بهعلت عدم تراکم کامل) بلکه بهعلت خاصیت آبگريز بودن رزينها است يکی از
داليل برتری سنگهای مصنوعی ساختهشده با رزين نسبت به سنگمصنوعی ساختهشده با سیمان داشتن همین
ويژگی آبگريز بودن رزينها و نداشتن جذب آب است .در جدول  9نتايج آزمايش دوام 1نیز آورده شده است .دادهها
حاکی از آن است که نمونه سنگهای ساخته شده در رده سنگهای با دوامپذيری زياد در مقابل شرايط محیطی با
توجه به شاخص ) Franklin And Chandra, (1972هستند.
جدول  .6نتایج آزمایشهای ویژگی فیزیکی و آزمایش دوام نمونه سنگهای مصنوعی
سنگدانه

گرانیت تکاب

گرانیت الموت

گرانیت نهبندان

چگالی

جذب آب
) )%

تخلخل
))%

آزمایش دوام

%

رزین

ماده افزودنی

پلیاستر

فاقد

5/19

ويلیناستر

فاقد

5/39

3/53

ويلیناستر

الیاف شیشه

1/13

1/93

9/93

پلیاستر

فاقد

5/15

3/93

3/19

133

ويلیناستر

فاقد

5/19

3/53

1/59

133

33/1

ويلیناستر

الیاف شیشه

1/39

5/91

0/01

133

33/1

پلیاستر

فاقد

5

1/13

5/93

133

133

ويلیناستر

فاقد

1/39

1/93

5/95

33/9

33/0

ويلیناستر

الیاف شیشه

1/99

1/91

5/03

133

33/9

(gr/

)

سیکل اول

سیکل دوم

3/93

1/91

33/1

33/0

1/59

33/1

33/9

133

33/1
133

نتایج آزمایش برزیلی
آزمايش برزيلی 5يکی از روشهای متداول برای اندازهگیری غیرمستقیم مقاومت کششی 9سنگها است .شکل 9
نتايج آزمايش برزيلی انجام شده بر سنگهای ساخته شده را نشان میدهد .نتايج نشان میدهد که نمونههای
ساختهشده با الیاف شیشه فارغ از نوع سنگدانه دارای دارای مقاومت کششی بیشتری نسبت به نمونههای ساخته
شده بدون الیاف شیشه هستند همچنین نمونههای ساخته شده با خردهسنگهای گرانیت نهبندان نسبت به نمونههای

1. Slake Durability Test
2. Brazilian Test
3. Tensile Strength
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دارای چگالی کم درصد جذب آب و تخلخل اندک هستند .اين ويژگیها باعث میشود که سنگمصنوعی با وجود سبک
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ساختهشده با گرانیت تکاب و الموت قزوين نیز دارای مقاومت کششی بیشتری هستند .نمونههای ساخته شده با الیاف
شیشه نسبت به نمونههای بدون الیاف شیشه فارغ از نوع رزين و سنگدانه دارای تقريباً  %15مقاومت کششی بیشتری
هستند .از اين نتايج نتیجه میشود که الیاف شیشه بهعلت درهم تنیدگی تارو پود مانند در بافت سنگ و همچنین
داشتن مقاومت بسیار زياد ،مقاومت کششی زيادی به سنگ میدهد.

آزمايش 1مقاومت فشاری تکمحوری 5يکی از آزمايشهای متداول برای تعیین مقاومت فشاری و ديگر شاخصهای
تغییرشکلپذيری سنگ بکر است .نتايج اين آزمايش به ريزترکهای اولیه سنگ و همچنین موازی بودن سطوح بااليی
و پايین نمونه و هموار بودن آن بستگی دارد بههمین دلیل نمونه سنگها مورد ساب قرار گرفتد .شکل  1نتايج آزمايش
تکمحوری انجام شده روی سنگهای مصنوعی را نشان میدهد .نتايج نشان میدهد که نمونههای ساخته شده با
گرانیت سفید تکاب با هر نوع رزين و ماده افزودنی و الیاف شیشه نسبت به سنگدانههای الموت قزوين و نهبندان
مقاومت بیشتری را نشان میدهد که حاکی از آن است که خود سنگدانه در مقاومت سنگ مصنوعی تأثیرگذار است.
نسبت مقاومت نمونههای ساخته شده با رزين ويلین استر به مقاومت نمونههای ساخته شده با رزين پلیاستر در هر سه
نمونه سنگ گرانیت ،تقريباً  1/90برابر است و نشاندهندۀ آن است که برای ساخت سنگ مصنوعی با ويژگی و
خصوصیات مد نظر بايد از رزين مخصوصی استفاده کرد .همچنین نمونههای ساخته شده با الیاف شیشه و رزين
وينیلاستر تقريباً  %10با نمونههای مشابه بدون استفاده از الیاف شیشه مقاومت بیشتری را نشان میدهند .از اين
موارد میتوان نتیجه گرفت که طرح اختالط و همچنین کاربرد هر ماده افزودنی با توجه به نیازهای درخواستی برای هر
نوع سازه ای ،متناسب با موقعیت مکانی استفاده شده سنگ مصنوعی با مقاومت فشاری خاص تولید کرد .دلیل زياد
بودن مقاومت سنگهای مصنوعی ساخته شده با الیاف شیشه زياد بودن مقاومت خود الیاف شیشه در بافت سنگ
مصنوعی است.

15.00

تکاب

MPa

الموت

10.00
5.00

نهبندان

0.00
پلی استر

ويلین استر

الیاف شیشه

12.82

12.59

14.81

نهبندان

11.54

11.19

14.75

تکاب

10.77

10.41

14.80

الموت

شکل  .7نتایج آزمایش برزیلین روی نمونه سنگهای مصنوعی
1. Compression Strength
2. Uniaxial Compression Test
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(نشريه علوم دانشگاه خوارزمی)

نتایج آزمایش بار نقطهای
در آزمايش بار نقطهای 1نمونهها بدون داشتن شکل هندسی مشخص میتوانند در راستای ارتفاع خود بهنحوی که
طول نمونه حداقل  1/5برابر قطر مغزه باشد آزمايش شوند .شکل  3نتايج آزمايش بار نقطهای انجام شده بر سنگهای
مصنوعی را نشان میدهد .نتايج حاکی از آن است که نمونههای ساخته شده با الیاف شیشه دارای شاخص بار نقطهای
سنگدانههای الموت با توجه به اينکه در نتايج آزمايش  XRDآن سنگهايی با مقاومت زياد هستند شاخص بار
نقطهای بیشتری نسبت به نمونه سنگهای ساخته شده از سنگدانههای نهبندان و تکاب هستند .بر اساس ردهبندی
) Brouuch and Franklin, (1972نمونه سنگهای مصنوعی در محدودۀ سنگهای خوب از نظر ردهبندی
شاخص نقطهای قرار میگیرند .سنگهای مصنوعی بهدلیل همگن 5و همسان 9بودن و نداشتن نقاط ضعف شاخص بار
نقطهای بیشتری را نشان میدهد.

KN/m2

250
200
150
100
50
0

الموت
تکاب
نهبندان
ويلین استر

الیاف شیشه

88.8

156.1

217.4

نهبندان

پلی استر
120.6

198.7

227.9

تکاب

119.4

194.3

221.9

الموت

شکل  .4نتایج آزمایش فشاری تکمحوری روی نمونه سنگهای مصنوعی

20

الموت

10

تکاب

5

نهبندان

KN/m2

15

0
پلی استر

ويلین استر

الیاف شیشه

15.84

16.76

18.89

نهبندان

13.71

14.46

19.78

تکاب

18.48

18.86

19.85

الموت

شکل  .9نتایج آزمایش بار نقطهای روی نمونه سنگهای مصنوعی

1. Point Load Test
2. Homogenous
3. Isotropic
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تقريباً  %15بیشتر نسبت به نمونه سنگهای بدون الیاف شیشه هستند همچنین نمونه سنگهای ساخته شده با
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نتایج آزمایش ارتعاش فراصوتی
ارتعاش فراصوتی 1آزمايشی غیرمخرب برای تعیین خواص فیزيکی و مهندسی سنگ بهشمار میآيد .اين آزمايش بر
مبنای اندازهگیری سرعت حرکت موج االستیک در سنگ پايهريزی شده است .بهطورکلی ،هر چه سرعت حرکت موج
در يک محیط بیشتر باشد ،نشانۀ زياد بودن چگالی و پیوستگی آن محیط است .عالوه بر آن با استفاده از نتايج اين
ارتعاش فراصوت موج  Pرا نشان میدهد .نتايج نشان میدهد که نمونههای ساخته شده با الیاف شیشه بهدلیل ويژگی
فیبری الیاف شیشه و تراکم سخت و ناقص آن دارای سرعت موج  Pکمتری نسبت به نمونه سنگهای ساخته شده
بدون الیاف شیشه است .اما با اين وجود بهدلیل قرارگیری تصادفی تار و پود مانند الیاف شیشه در حین ساخت سنگ
مصنوعی و همچنین مقاومت زياد شیشه نمونه سنگهای ساختهشده با الیاف شیشه مقاومت بیشتری دارند .همچنین
نمونههای ساخته شده با رزين وينیلاستر دارای سرعت صوت بیشتری هستند که حاکی از گیرش مناسب رزين
وينیلاستر در منافذ سنگمصنوعی است.

الموت
تکاب

m/s

3000
2000

نهبندان

1000
پلی استر

ويلین استر

الیاف شیشه

2995

3005

2720

نهبندان

3443

3362

3192

تکاب

3388

3591

2849

الموت

شکل  .11نتایج آزمایش ارتعاش فراصوت موج  Pروی نمونه سنگهای مصنوعی

نتیجهگیری
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی و مقايسۀ ويژگیهای مقاومتی سنگهای مصنوعی ساخته شده با مواد افزودنی
است .بر اساس بررسیهای کانیشناسی ديده شد ،سنگدانههای سنگ مصنوعی از نظر جنس میتواند از يک نوع
سنگدانه يا دارای تنوعی از کانیها باشد .سنگدانههای مصرفی از نظر اندازه جورشدگی خوبی ندارند( .میزان تمايل
دامنۀ تغییرات اندازه ذرات مبنی بر قرارگیری در يک گروه اندازه را جورشدگی میگويند) انتخاب رنگ ،جنس ،اندازه و
دانهها بستگی به سیمای سنگ و مشخصات فیزيکی و مکانیکی محصول دارد .بر اساس ويژگیهای فیزيکی و
بررسیهای کانی شناسی ديده شد کیفیت اساسی محصوالت سنگ مصنوعی به کیفیت سنگدانهها و نوع رزين بهکار
برده شده بر میگردد نتايج آزمايش مشخصات فیزيکی نشان میدهد که نمونههای که با ماده افزودنی الیاف شیشه
ساخته شدهاند دارای تخلخل و جذب آب بیشتری به ساير نمونهها هستند .مهمترين فرآيندهايی که طی آن مصالح

1. Ultra Sonic Test
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آزمايش میتوان به ارزيابی میزان يکنواختی و همگنی تودۀ سنگ دست يافت .شکل  13نتايج حاصل از آزمايش
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سنگدانههای منفصل به سنگ مصنوعی تبديل میشوند عبارت از :فشردگی :سادهترين فرآيند فیزيکی که در اجزای
تشکیلدهندۀ نقش مؤثر و اساسی دارد بهتدريج با افزايش فشار ،تغییراتی در آرايش سنگدانهها مصالح تشکیلدهنده
می شود که در نهايت باعث کم شدن فضای خالی و در نتیجه حجم سنگ میشود .رزين مهمترين عامل سنگ شدن
مصالح است که طی آن فضاهای خالی موجود بر اثر فعل و انفعاالت شیمیايی از سنگدانهها پرشده و آن را تبديل به
باعث انسجام میشود .سیستم پخت و درصد هاردنر و شتابدهنده درصد هاردنر و شتابدهنده با توجه به اينکه
رزينهای تولید داخل ناخالصی دارند تقريباً يک درصد میزان رزين تعیین شد .اگر میزان هاردنر و شتابدهنده بیش از
حد الزم باشد موجب آتش گرفتن محصول و اگر کمتر از حد الزم باشد رزين بهصورت مايع باقی و پخته نخواهد شد.
سیستم خأل در اين تحقیق برای اولین بار در ساخت سنگ مصنوعی بهکار گرفته نشد چون رزين منافذ سیستم خأل را
کور کرده و مانع خروج هوا و خأل شده و همچنین گیرش رزين بهسرعت اتفاق افتاده و انجام خأل تقريباً بیتأثیر است.
نتايج آزمايشهای مقاومت فشاری تک-محوری ،کششی ،بار نقطهای و ارتعاش فراصوت نشان میدهد که سنگ
مصنوعی با توجه به نوع ماده افزودنی میتواند محدودۀ مقاومتی و کششی گستردهای داشته باشد .بر اساس اين تحقیق
طرح اختالط و نسبت درصدهای ترکیبی مهمترين اصل در استحکام و مقاومت سنگ مصنوعی است .و همچنین
تمامی ويژگیهای سنگ مصنوعی قابل کنترل است و برای هر مکان ،هر استفادهای و سلیقهای قابلیت انعطافپذيری را
دارد.

قدردانی
در پايان از مسئول آزمايشگاه و گروه زمینشناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین از مسئول آزمايشگاه
معدن دانشگاه تربیت مدرس"مهندس شیخانی" و مهندسین خانم وقايعنگار و خانم باباآدم به پاس تمام حمايتها و
همراهی سخاوتمندانهشان طی مراحل انجام اين تحقیق ،تشکر و قدردانی میکنم.
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