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دهیچک  

های ين مصالح آبرفتن ايتام منابع. ن مصالح ساختمانی هستنديج است شن و ماسه پر مصرفتريا آنگونه که رايمصالح خرده سنگی 

ن شن و ماسه ين منابع تأميتراي اصلیهاي رودخانهآبرفت. باشندخچالی و منابع سنگ کوهی میيای، رسوبات ساحلی، رسوبات رودخانه

جنس،  .استيشتر شدهای کوهی بطی، توجه به مصالح سنگدانهيست محيجاد مشکالت زين منابع و ايل کمبود ايهستند، ولی امروزه بدل

-قابل بررسی آنها می هایژگیين ويای مهمتری مصالح سنگدانهيايميکی و شيکی، مکانيزيات فين خصوصياندازه، شکل ذرات و همچن

مورد  (شمال و شمال شرق همدان)ای به عنوان مصالح سنگدانه یهای آهکشناسی مهندسی سنگنيهای زمژگیين پژوهش ويدر ا. باشند

فی و يابی کيبرای ارز. انده شده و مورد مطالعه قرارگرفتهيی تهيهادر مجموع از سه منطقه استان همدان نمونه. استبررسی قرارگرفته

های آزمون( تخلخل، جذب آب)يکی زيهای فآزمون :کی شامليتکنهای مختلف ژئوها، آزمونها بر روی نمونهمهندسی سنگدانه

سالمت سنگ )ی يايميو آزمون های ش( ش لوس آنجلس، ذوب و انجماديخرد شدن، سا ن ارزش ضربه، مقاومت در مقابلييتع)کی يمکان

نه با توجه به حدود يدهند که سنگ آهک سوباشی و آبشها نشان میليج و تحلينتا. انجام گرفته است( ميزيم، منيدر مقابل سولفات سد

ای مناسب شناخته الت جهت استفاده به عنوان مصالح سنگدانههای ملی الزامی بتن، راهسازی و آسفف شده بر طبق استاندارديمجاز تعر

 .رديگی مناسبی نداشته و در رده مصالح نامناسب قرار میيکسی کارااند، اما نمونه آهکی همهشده
 .، ژئوتکنیکیآهک سنگ همدان، سنگدانه، استان :کلمات کلیدی

 

  مقدمه -1
های درصد سنگدانه 22های عمرانی حدود در پروژه. باشندجود میعی موين منابع طبيکی از پرکاربردتريها سنگدانه

در (. Bolen, 2005)دهندل میيعی تشکيدرصد را شن و ماسه طب 84ن در حالی است که يرند، ايگشکسته مورد استفاده قرار می

-ها بهبوده و از اين نوع سنگ دليل گسترش فراوان در سطح در کشور ما باالهاي آهکي بهها، ميزان مصرف سنگميان انواع سنگ

% 49بتن و ب يترک% 09آهن، منابع قرضه جهت تهيه ها، باالست راههاي خاکي، اساس و زير اساس جادهعنوان پوشش محافظ سد

ی هستند که يها ازجمله پارامترهاسنگدانهی يايميو ش کیيکی، مکانيزيات فيخصوص. ديآبعمل میي زيادي استفاده آسفالتب يترک

ی مختلفی که يايميکی و شي، مکانيکیزيهای فشيتاکنون آزما. کنندن میييگونگی کاربرد آنها را برای کاربردهای مختلف تعچ

های متفاوتی را ژگیيها وشين آزمايالبته ا. اندها به صورت استاندارد معرفی شدهابی سنگدانهيعمدتا تجربی هستند، برای ارز

 . کنندح میيتشر

کی يهای ژئوتکنشيسنگی، آزماشناسی و معدنی مصالح خردهنيهای زمابیيدر کنار ارزشده  توجه به موارد ذکرن بايبنابرا

ر ييش و تعداد آنها متغيرد که بسته به هدف استفاده از مصالح، نوع آزمايگابی مهندسی مصالح صورت میيمتعددی برای ارز

هاي مهندسي آنها، هاي آهکي و ارزيابي کيفيت و ويژگيمطالعه و بررسي سنگن يبنابرا. (9730 ،(آبا)ران ين نامه بتنی ايآئ)است

 .رسدامري ضروري به نظر مي

mailto:Samankargarian85@yahoo.com
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 :موقعیت جغرافیایی منطقه -2
پ سنگ آهکی برداشت شده از شمال و شمال شرقی استان همدان ين پژوهش شامل سه تيهای مورد استفاده در اسنگ

شهرستان ( روستای سرخ آباد محل)شهرستان همدان  ،(كسيمحل معدن همه)رستان قهاوند شهب، ين مناطق به ترتيباشند، که امی

 .باشندمی( سوباشی محل )کبودر آهنگ 

. همدان قرار گرفته است شهر كيلومتري از 29شرقي شهرستان همدان و به فاصله شمال، در بخش منطقه قهاوند

و   24تا َ  84و ْ  25تاي همه كسي از توابع قهاوند و در موقعيت َ نزديكي روس در هاي مورد مطالعه در دشت قهاوندآهک

شهرستان  کیينزد مورد مطالعه دردوم منطقه  .است شده عرض شمالي واقع 72و ْ  97تا َ  72و ْ  99طول شرقي و َ  84ْ

. عرض شمالي قرار دارد 78وْ  29تاَ  78وْ  88طول شرقي وَ  84وْ  70تاَ  84وْ  72در موقعيتَ  کههمدان واقع شده است 

جاده همدان ـ صالح آبادـ گل تپه باشد که توسط صدر در شمال استان همدان میيعل-منطقه سوم، شامل منطقه سوباشی

 .واقع شده است 72وْ  94́تا  72ْ و  94 ́طول شرقی و  84ْ و  29 ́تا   84ْ و  98 ́ت يو در موقع است قابل دسترسی

 

 :زمین شناسی منطقه -3
 هايزون ترين فعال از يكي زون اين. رجان قرار گرفته استيس-دگاه ساختمانی در زون سنندجين همدان از داستا

 سنوزوئيك فازهاي دوران آغاز از قبل تا كه آيدیم شمار به سنوزوئيك و مزوزوئيك هاي دوران در كشور غرب در ساختماني

، .ع ش زادهيدرو)ن منطقه رخنمون ندارنديک در ايت پالئوزوئرسوبا. است سرگذاشته پشت را مهمي ماگماتيسم و دگرگوني

-همه) هاي منطقه قهاوندنمونه. (5شکل )باشندر میيهای زژگیيب دارای ويهای آهکی مورد مطالعه به ترتواحد. (5631

اين واحد  .باشندبا سازند قم در ايران مركزي قابل مقايسه ميهستند،که ميوسن –رسوبات آهكي اليگوسن شامل، (کسي

و  هاي مرجان و خارپوستهاي متوسط تا ضخيم اليه به رنگ خاكستري روشن تا سفيد همراه با فسيلاز سنگ آهك

 .[511111/5شناسی همداننينقشه زم] خوردگي بسيار ماليمي استاست و داراي چينشدههاي صدف تشکيلخرده

اي، هاي فراوان دوكفه، داراي فسيلوسنيم_گويال شامل سنگ آهك ريفي ،(آبشينه)نمونه منطقه همدان 

 .[511111/5ن شناسی همدانينقشه زم] متر است 61تا51 ضخامت اين واحد. خارپوست و مرجان است
-ی است و در رخداد راندگی بر روی سنگياس بااليدارای سن تر( سوباشی) واحد آهکی منطقه کبودر آهنگ

ن واحد سنگ يرخساره ا. شوندده میيخته ديو مجزا و با مرز گس های از هم، به صورت لکه(هاستيش)ترهای جوان

وسته از يباشد که به صورت پراکنده حاوی نوارهای ناپای میهای ماسهتيتی شده، همراه با دولوميآهک متبلور و دولوم

ن شناسی ينقشه زم] ها قابل مالحظه استی بخشز در همهيخردشدگی ن. ل استياهرنگ و فاقد فسيچرت س

 [.  511111/5نيوهک
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 نقشه پراکندگی واحدهای کربناته شمال استان همدان – 1شکل  

 

 :مواد و روش ها -4
های آهکی ع سنگيتوز. پ سنگ آهک از مناطق شمال و شمال شرق همدان انجام گرفته استين پژوهش بر روی سه تيا

های متفاوت با توجه به ژگیيپ سنگ آهک با ويسه ت .نشان داده شده است( 9شکل )ن شناسی ينمونه برداری شده در نقشه زم

د دارای ياای  مورد استفاده در کاربردهای مختلف بمصالح سنگدانه. اد در منطقه و قابل دسترس بودن انتخاب شده استيگسترش ز

های ابی نمونهيظور ارزن پژوهش بمنيدر ا. ی مقاوم و بادوام باشنديايميکی و شيزيهای مناسب باشند و در برابر عوامل فژگیيو

 ش مصالحيارزش سا ،(تخلخل و جذب آب) کیيزيات فين خصوصييتع :ر استفاده شده استيهای زشيسنگ آهکی از آزما
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(Aggregate Abrasion Value, AAV)ارزش خرد شوندگی مصالح ، (Aggregate Crushing Value, ACV) ،ضربه ارزش 

ش ذوب ي، آزما(ميزيم و منيسالمت سنگ در مقابل سولفات سد) ساندنس شياآزم ،(Aggregate Impact Value, AIV) مصالح

 (.Id5) کليس 2و انجماد و شاخص دوام در 

 

 :خصوصیات فیزیکیتعیین  -4-1

ها اهميت زيادي وجود اين حفره. هاي کم و بيش مرتبط هستندصورت حفرهها نيز مانند خاک داراي خلل و فرج بهسنگ

 .(9749، .س.می فر ايفه) رد و بطور کلي هر چه تخلخل سنگ بيشتر باشد مقاومت آن کمتر استدر خواص مکانيکي سنگ دا

قطر متوسط . گرددا رطوبت در تماس با مصالح سنگی باعث نفوذ آن به داخل فضای قابل نفوذ مصالح میيوجود آب 

زان جذب آب مصالح يدر واقع م. (9جدول ) زان جذب آب هستنديها از عوامل موثر در مها و حجم کل حفرهها، عمق حفرهحفره

 (.  9733، .ع.س سامع) زان رطوبت مصالح در حالت اشباع با سطح خشک می باشديانگر ميسنگی ب

 

 :( AAV)تعیین ارزش سایش مصالح  -4-2

از روی مصالح مصرفی در يبرای مصالح مصرفی در راهسازی و باالست راه آهن ضروری است و در صورت ن  AAVن ييتع

. ش انجام شده استيزان مقاومت سنگدانه در مقابل ساين مييآنجلس جهت تعش به روش لسيش سايآزما. رديز انجام می گيبتن ن

شی آنها در دستگاه لس آنجلس وجود ين مقاومت مصالح سنگی و افت سايکی بيدهد که ارتباط نزدج بدست آمده نشان میينتا

 2ن روش يهای درشت استفاده شده است که در ابرای سنگدانه  Bبندی مصالح از روش توجه به دانه ش، باين آزمايدر ا.  دارد

و  2/92لو عبوری از الک يک 2/2و  2/92و مانده بر روی الک  9/90لو عبوری از الک يک 2/2ب يای که به ترتلو از مصالح دانهيک

 .باشندگوی فوالدی می 99ين روش ر اهای مورد استفاده دتعدا گوی. جداسازی شده است 2/0ک مانده بر روی ال

شوند در حالی که مصالح با افت وزنی باالی به عنوان مصالح مقاوم شناخته می% 79ر يهای با درصد افت وزنی زسنگدانه

ل باال يلهای آهکی همه کسی بدپ سنگ مورد مطالعه، نمونهياز سه ت. شوندف معرفی میيلی ضعيمعمواًل به عنوان مصالح خ% 72

. باشندير قابل قبول میغ( آبا) يرانن نامه بتن اييو آ 999ه ير حداکثر مجاز اعالم شده در نشريودن درصد افت وزنی با توجه به مقادب

مورد استفاده در راهسازی به عنوان درصد به عنوان مصالح  79کمتر از نه با درصد افت وزنی يهای آهکی سوباشی و آبشنمونه

 .باشندد میيياع آسفالت و ساخت بتن مورد تار اساس، انوياساس و ز

 

 :( ACV)تعیین ارزش خرد شوندگی مصالح  -4-3

ک يناميگری که مصالح تحت بار ديارزش خرد شوندگی مصالح در مورد مصالح بکار رفته شده در راهسازی و هر جای د

-ييخته مه درون استوانه مخصوص ريدر سه ال ش، مصالحين آزمايدر ا.دهنديی مصالح بدست میباشند، اطالعات مناسبی از کارا

وتن و در يلو نيک 89جی يشود، مصالح متراکم شده تحت اعمال بار تدريله مخصوص متراکم میضربه با م 22ه توسط يشود و هر ال

هر چه . کندان میيد شده بعد از اعمال فشار ارزش خرد شوندگی مصالح را بيز دانه توليمقدار ر. رنديگقه قرار میيدق 99مدت زمان 

که مصالح با يبه طور. باشدها در مقابل خرد شوندگی مید شود، نشان دهنده مقاومت باالی سنگدانهيز دانه کمتری توليمصالح ر

 .باشندبه لحاظ استفاده در راهسازی مناسب نمی% 79ارزش خرد شوندگی باالی 
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 :(AIV)تعیین ارزش ضربه مصالح  -4-4

لی متر در اثر اعمال ناگهانی بار بر روی يم 4/2د شده کوچکتر از يز دانه توليارزش ضربه مصالح عبارت است از درصد ر

ک باشند ينامين پارامتر در مورد مصالح بکار رفته شده در راهسازی که تحت بار دين اييتع. انديه متراکم شدهمصالحی که در سه ال

درصد به عنوان مصالح مقاوم و  99کمتر از  (AIV)های با مقدار سنگدانه. دهندح بدست میی مصالياطالعات مناسبی از کارا

 از. شوندف و کم دوام در راهسازی در نظر گرفته میيلی ضعيدرصد به عنوان مصالح خ 72شتر ازيب (AIV)های با مقدار سنگدانه

 سیيليس زير دانه مصالح مورد در جز به (است کينزد شدن خرد برابر در مقاومت شيآزما با شيآزما نيا جينتا عددي نظر

 (.9738 ح، .انيمعمار( )دارند ضربه به نسبت کمتري مقاومت که

 
 های مورد مطالعهسنگ آهک بر روی(AIV) و (ACV)، (AAV) تعیین درصد جذب آب، نتایج آزمون - 1جدول

 

 نمونه سنگ
AAV 

(%)                   
AIV (%) 

                

ACV (%)   

               

Wat er 

Absorpt ion 

(%)                 

 

 تخلخل     

       (%) 

 81/1 68/1 83/51 88/3 8/51 آهک سوباشی

 18/5 19/1 16/82 5/9 2/25 آهک آبشینه

آهک همه 

 کسی
8/82 13/81 13/68 11/55 31/85 

 مقدار استاندارد

 برای سنگدانه 

 

61  > 

 

61   >  

 

61  > 

 

1/5  > 
- 

 

 (: ساندنس)آزمون تعیین سالمت سنگدانه در مقابل سولفات سدیم و منیزیم -4-5

های هيط جوی برای استفاده در بتن و آسفالت و رويها در مقابل سولفات و شراش با هدف سالمت سنگدانهين آزمايا 

 م اشباعيزيا سولفات منيم يهای تکراری در محلول سولفات سدکليرا در سها ش سنگدانهين آزمايدر ا .شودآسفالتی بکار برده می

فوق  شياآزم. دشومیری يها با محلول فوق اندازه گافت وزنی ناشی از تماس سنگدانه ن کرده ويسپس خشک و توز و قرار داده

 2ی که در يهانمونه. مناسب است ،باشندر هوازدگی میيار تحت تاثيادی داشته و بسيی که خلل و فرج زيهای سنگدانهيدر شناسا

ستگاه سوم يهای ايپ آهک بررسی شده نمونهاز سه ت. شوندی داشته باشند نامناسب شناخته میدرصد افت وزن 7ش از يکل بيس

 .باشندیير قابل قبول مصد باالی افت وزنی غيل در، بدل(کسیهمه)
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 (1311، .م دوستی)طالعههای مورد مسنگ آهک ساندنسنتایج آزمون   -2جدول 

 

 سنگنمونه 

 )%(افت وزنی 

 سدیم

 )%(افت وزنی 

 منیزیم
 شرایط نمونه

 مناسب 18/1 61/1  آهک سوباشی     

 مناسب 86/5 16/1 آهک آبشینه            

 نامناسب 11/12 53/81 آهک همه کسی      

 

 :آزمایش ذوب و انجماد -4-6

مطابق . رودنگ براي کنترل فرسايش، تحت شرايط ذوب و انجماد مکرر، به کار ميآزمايش فوق به منظور تخمين دوام س

نمونه از هر نوع تيپ  2متر کوچکتر باشد و حداقل ميلي 922ها، نبايد از ، اندازه کوچکترين بعد نمونهASTM D5312استاندارد 

یشتری برای هوازدگی دارند، در حالی که اگر جذب آب يجذب آب، استعداد ب% 2از ش يهای با بسنگ. سنگ مورد نياز است

با توجه به وضعيت آب و هوائي منطقه، انجام آزمايش فوق . (5681زاده، جعفرقلی) ار مقاوم خواهد بوديباشد، سنگ بس% 9کمتر از 

های سولفات شيج آزمايکسی است که با نتاهای همهن مقدار افت وزنی مربوط به سنگ آهکيشتريب .رسدضروري به نظر مي

ها در طول پ از سنگين تيزان افت وزنی ايد عامل اصلی باال بودن مايف و تخلخل زيبافت ضع. م مطابقت دارديزيم و منيسد

 .باشدچرخه ذوب انجماد مکرر می

 
 (1311، .م دوستی)های مورد مطالعهسنگ آهک ذوب و انجمادنتایج آزمون   -3جدول 

 )%(افت وزنی  نمونه سنگ
 

 شرایط نمونه

 مناسب 8/1  سوباشی آهک

 مناسب 25/1 آهک آبشینه

 مناسب 83/5 ک همه کسیآه

 

 :(Id)دوام فرانکلین  آزمایش -4-7

. باشدهای رسی میهای حاوی کانیف و به خصوص سنگيهای ضعهای اساسی سنگژگیياز و( شکفتگی)وارفتگی 

اشی ج بدست آمده، مصالح سوبي، با توجه به نتا(9039)ن مرحله بر اساس نظر گمبل يشاخص دوام وارفتگی بدست آمده برای دوم

ن سنگ آهک همه کسی در رده يلی مقاوم و همچنيهای خدرصد در رده سنگ 04ش از ينه با شاخص دوام وارفتگی بيو آبش

، سنگ آهک همه کسی در رده مقاوم، (9032)ن و چاندرا يبندی فرانکلو براساس رده. رنديگهای کمی مقاوم قرار میسنگ

هاي سخت با در مورد سنگ ایمقاومت بار نقطه آزمايش. رنديگمقاوم قرار میدًا ينه در رده شديهای آهکی سوباشی و آبشسنگ

توان مقاومت فشاري تک محوري اي، ميبا داشتن شاخص مقاومت بار نقطه. مگاپاسکال کاربرد دارد 92مقاومت فشاري باالي 

 .سنگ را برآورد نمود
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 های مورد مطالعهنتایج آزمون دوام سنگ آهک  -4جدول 

 Id1 Id2 Id5 ع آبنو سنگ      نمونه 

 59/00 42/00 09/00 شهری  آهک سوباشی     

 25/00 34/00 44/00 شهری آهک آبشینه            

 42/40 22/08 57/05 شهری آهک همه کسی      

 

 ل از خانلریبه نق) بندی گمبلبندی فرانکلین و چاندرا و ردهبر اساس رده های مورد مطالعهتوصیف سنگ آهک -5جدول 

 (1311، .غ

 

 نمونه سنگ
 توصیف

 (1172، فرانکلین وچاندرا)
Id1 

 توصیف
 (1171 گمبل،)

Id2 

وميخ 09/00 دًا مقاوميشد سوباشیآهک  42/00 لی مقا

وميخ 44/00 دًا مقاوميشد آهک آبشینه  لی مقا
34/00 

 دًا مقاوميشد کسیهمهآهک
 22/08 کمی مقاوم 57/05

 

 :گیرینتیجه -5
ل تخلخل کمتر و قدرت جذب آب کم آنها دارای مقاومت ينه به دليفی آبشين و آهک ريستاليسوباشی با بافت کرآهک 

ابر ذوب و انجماد و دوام باال ن، مقاوم بودن در برييی پايايميهای شن، درصد افت وزنی در محلولييت خرد شدن پايباال، قابل

 .باشنداختمانی را دارا میهای الزم برای استفاده به عنوان مصالح سگیژيو

، درصد افت اديزت خرد شدن ي، قابلنييدارای مقاومت پا اد،يزقدرت جذب آب  باال،ل تخلخل يبه دل کسیهمهآهک 

بر اساس استانداردهای سنگدانه به لحاظ استفاده  کم، مقاوم بودن در برابر ذوب و انجماد و دوام باالی يايميهای شوزنی در محلول

 .باشدنابع قرضه نامناسب میبه عنوان م

افته است، که موجب کاهش يش يها درصد جذب آب افزاش تخلخل در سنگدانهيج بدست آمده با افزايبا توجه به نتا

 .استها شدهيی سنگدانهايميکی و شيمقاومت مکان

 .ابديم کاهش میيزيم و منيش قدرت دوام مصالح درصد افت وزنی در مقابل سولفات سديبا افزا

ش يها افزاش ساندنس و درصد افت وزنی ناشی از ذوب و انجماد نمونهيش درصد جذب، درصد افت وزنی در آزمايبا افزا

 .افته استي

شاخص دام  ش درصد جذبيمعنی است که با افزا ن بدانين نسبت عکس دارد، ايدرصد جذب آب با شاخص دوام فرانکل

 . ابديکاهش می
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