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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »بنديتعاريف و طبقه –مصنوعات سنگي«
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  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد
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  )مرانكارشناس مهندسي ع(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
توسـط   مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس پـيش  كـه » بنديتعاريف و طبقه –مصنوعات سنگي«د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي    ملي كميتة اجالسوپنجمين سيصدوشصت در و شده تدوين و تهيه شركت معيار گستر
 بـه  اينـك  ، اسـت  گرفتـه  قـرار  تصـويب  مورد 9/12/1390 مورخ هاي ساختمانيساختمان، مصالح و فراورده

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و لـوم ع صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد تفادهاس ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي



  و 
  

  مقدمه
هاي تراش از قديم با تراش سنگگران سنگصنعت. كي از صنايع كهن ايران استتراشي يا حجاري يسنگ

- هايي ميزن نقشها استادان قلمروي آن ساختند وخانه و وسايل زينتي مي اسباب كوه بعضي ابزار و اشياء و

زنان با يكديگر در پديد قلم تراشان وزني از قديم به هم وابسته بوده و سنگتراشي و قلمسنگ. انداختند
  وازميها قبل از ميالد مسيح، با تهيه لدر ايران قرن  تراشيسنگ .كردندآوردن اشياي سنگي همكاري مي

  . خود رسيده است  ييو شكوفا  رونق  اوج  به  تدريجهآغاز شده و ب  اوليه زندگي  جهت شكار حيوانات و وسايل
تراشي كاربردهاي متنوعي در ساختمان و اهداف بري و هنر سنگامروزه مصنوعات حاصل از صنعت سنگ

  .شودمرتبط با مصنوعات سنگي ارائه مي بنديدر اين استاندارد مواردي از تعاريف و طبقه. تزييني دارد
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   بنديتعاريف و طبقه –مصنوعات سنگي

  و دامنه كاربرد هدف   1
بندي براي طبقهاين استاندارد . باشدميتعاريفي درباره مصنوعات سنگي  هاراي استانداردهدف از تدوين اين 

  .كاربرد داردمصنوعات سنگي 

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي

  .شودي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مييترتيب آن مقررات جزبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. رد ملي ايران نيستموردنظر اين استاندا
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
اي طبيعي براي برش به منظور استفاده در نما، كف ههاي سنگبلوك: 618استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  تزئينات و
  هاويژگي –گرانيت  –هاي ساختماني سنگ: 5694استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  هاويژگي –سنگ آهك  –هاي ساختماني سنگ: 5695استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  هايژگيو –سنگ مرمريت : 5696استاندارد ملي ايران شماره   2-4
  هاويژگي –تراورتن–هاي ساختماني سنگ: 13247استاندارد ملي ايران شماره   2-5

  مراحل ساخت مصنوعات سنگي    3
تقسيم حمل، برش و  سنگ از معدن، استخراجاكتشاف،  : مصنوعات سنگي شامل  ساخت  مختلف  مراحل

-محصول مي  و حكاكي  زنيقلم  كاريوهاناصلي با دستگاه، س  اندازه تراش سنگ با  ، ات كوچكعقط  سنگ به

   .باشد

  تعاريف مرتبط با ساخت مصنوعات سنگي 3-1

3-1-1   

  حجاري
ها براي انتقال پيام و  قبل از اختراع خط و با شروع غارنشيني، انسان. اولين هنر بشر، تراش سنگ بوده است

به مرور با . كردند ارتباط برقرار مي كردند و اينگونه با هم هايي روي سنگ حك مي رساندن منظور خود شكل
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خراطي سنگ با رشد تكنولوژي و . كار گرفته شدتراش سنگ براي تهيه وسايل مورد احتياج به ،اختراع خط
  .سال را به خود اختصاص داده است50اي حدود  هاي تراش پيشينه ورود دستگاه

3-1-2       

  زني سنگقلم
پوشانند و سپس به كمك قلم با دقت و مهارت تصوير مشكي مي روي ظروف سنگي را با رنگزني براي قلم

تراشند كه در نتيجه سطح رنگ آميزي شده دست نخورده باقي مانده و روي آن را به اشكال مورد نظر مي
خوري، سيني، هاون، اشيائي چون كاسه و بشقاب، گلدان، اسباب چاي. گيردخود ميهاي بحالت برجسته
  .باشند توليدات قلمزني شده مي از... چراغ خواب و 

3-1-3   

  كوبي طالكوبي و فيروزه
زني طالكوبي شده است در هاي مسي كه با قلمپس از استخراج فيروزه و تراش آن فيروزه را بر روي ظرف

طالكوبي در دو سبك ايراني و افغاني است كه تفاوت ميان اين دو در . چسبانندجاهاي خالي گود شده مي
  .كار گرفته شده در طالكوبي ايران است نياتور بهتذهيب و مي

3-1-4   

   معرق سنگ
هاي رنگارنگ اليه شده براي ايجاد طرح و نقش با ابزار برش و  بريدن، كنار هم چيدن و چسباندن سنگ

از معرق سنگ براي تزئينات بنا مانند اندازه و كف و همچنين انواع . گويند كاري سنگ مي سايش را معرق
  .شود معرق سنگ بيشتر بر سطوح تخت و گسترده اجرا مي. شود ند صفحه ميز استفاده ميسطوح مان

هاي برنجي و نوارهاي سنگي پهن و باريك به منظور ايجاد قاب به دور نقش  توان از تسمه در اين هنر مي
  . نيز استفاده كرد) كشي در تذهيب و نگارگري شبيه جدول(اصلي معرق 

و ) ها ها و خط نگاره اسليمي و ختايي، گره(ها، نقوش سنتي  عرق سنگ شامل طرحنقوش مورد استفاده در م
  .هاي متنوع ديگر است طرح

شدند كه به عنوان يك ماده خام براى  ها منابع با ارزشى محسوب مى هاى سنگين، خرده سنگ قبل از ماشين
ى كه اين مواد وجود نداشت كارگران شد در جاي ها از آنها استفاده مى روها و جاده ها، پياده پوشش كف اتاق

. هاى عظيم آنها را براى اين منظور آماده كنند ى سنگ زيادى الزم بود تا با حمل، قطع و برش دادن به تخته
كه بعدها هنر ساز ساخت يك پديده جالب را مهيا كرد  هاى متنوع، زمينه اما به هر حال اين كار زيبا با رنگ

  . موزاييك نام گرفت
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  بندي براساس نوع مصرفقهطب 3-2

  1هاي تزيينيسنگ 3-2-1
هاي سنگي، ظروف و هاي مرمر، مرمريت، اونيكس، انواع مجسمهاشياي زينتي ساخته شده از انواع سنگ

  .بندي كردهاي زينتي طبقهتوان به عنوان سنگرا مي زينت آالت

   2هاي نماسنگ 3-2-2
به معناي وسيع كلمه، . تراش و يا برش خورده باشدسنگي است طبيعي كه در اندازه مشخص انتخاب، 

باشند كه به طور مستقيم و پس از برش، سائيده شدن ها در هر شكل مياصطالح سنگ تزئيني شامل سنگ
  . روندكار مي  ها بهو صيقل كاري در نماهاي داخلي و خارجي ساختمان

هايي است كه در نماي د شامل انواع سنگشوهاي ساختماني نيز گفته ميها سنگهاي نما كه به آنسنگ
  .شودساختمان به كار برده مي

  بندي از نظر مقاومت در برابر برشطبقه 3-3
اند كه بر تقسيم شدهبر و سختبه دو دسته نرم ني و نماتزئيهاي از نظر مقاومت سنگ در برابر برش، سنگ

  .است گرفتهكند صورتها كه نوع اره برش را تعيين ميبراساس سختي آن
است كه ) اونيكس(سنگ هاي تزييني متداول در ايران شامل گرانيت، مرمريت، تراورتن، چيني و مرمر 

         :پراكندگي آنها از نظر زماني و مكاني به صورت زير است 

  بندي از نظر جنس سنگ طبقه 4
  گرانيت  4-1

، ع آذرين دروني شامل گرانيت، گرانوديوريتز انواعمدتاً ا ،در ايران تجاري مفهوم هاي گرانيتي بهسنگ
هاست كه در ادوار مختلف زمين شناسي هاي اولترامافيك و هورنفلسوريت و گابرو به ميزان كمتر، سنگدي
هاي مختلف سفيد، هاي گرانيتي ايران داراي رنگسنگ. گيرندپركامبرين تا اواخر دوران سوم قرار مي از

بوده كه انواع سفيد، خاكستري و صورتي در گروه گرانيت تا ديوريت و انواع ، سبز و سياه خاكستري، صورتي
هاي گرانيتي عمدتاً سنگ. گيردسبز و سياه در گروه گابرو ، دياباز ، بازالت ، اولترامافيك و هورنفلس قرار مي

، زاهدان، بزمان هاي شيركوه، شاه كوه، الوند، شازند، كركسشامل گرانيت) ژوراسيك و كرتاسه(در دوران دوم 
تشكيل شامل گرانيت خرمدره، علم كوه، كالردشت ) اليگوسن(مشهد، قوشچي و پيرانشهر و دوران سوم 

  . دانشده
هاي باشد نيز به عنوان سنگهاي توفي سازند كرج با زمان ائوسن ميسنگ سبز البرز كه در حقيقت سنگ

- ها، سنگهاي بزرگ اداري و برجهاي ساختمانوطهها و محها، ديوار سنگي پاركگروه گرانيت در بدنه پل

  . ها و بعضاً به عنوان نماي بيروني كاربرد دارد چين خيابان

                                                 
1 -Decorative stones 
2 -Dimensional stones 
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  مرمريت  4-2
كرتاسه و شناسي زمينهاي دورهكه در باشد ميهاي آهكي دگرگونه خفيف سنگشامل هاي مرمريت نگس

و ) يزد، كرمان، اصفهان(دتاً در مركز ايران هاي مرمرين كرتاسه عمسنگ. اندميوسن تشكيل شده –اليگو
ميوسن عمدتاً در  -و سنگ مرمرين، اليگو...) سنندج، كرمانشاه، همدان، اراك و (محور سنندج، سيرجان 

يوسن حوضه زاگرس عمدتاً م –هاي مرمريتي اليگو سنگ. و اطراف سمنان و قم تمركز دارند منطقه زاگرس
، لرستان و خوزستان ، چهارمحال و بختياريو بويراحمد فارس، كهكيلويه هاي كرمانشاه، ايالم،در استان

، قم و ساير كه مناطق اطراف سمنان، در حاليباشندتمركز داشته و مربوط به سنگ آهك سازند آسماري مي 
از سنگ آهكهاي نوموليتدار ائوسن سنگ آهك سازند الر . باشدنقاط ايران سنگ آهك سازند قم مي

  . شودمي عنوان مرمريت استفاده هالبرز و زاگرس نيز ب   در بعضي مناطق مركز ايران) الژوراسيك با(

  چيني سنگ  4-3
د كه عمدتاً داراي زمان باشچيني شامل سنگ آهك دگرگونه مرمري شده و كامالً باز بلورين مي سنگ

هاي مذكور سنگ. اندر گرفتهاي و مجاورتي قرابوده و تحت تاثير دگرگوني ناحيه پالئوزوييك –پركامبرين 
، ها در نيريز قروه، ازناترين تمركز آنسيرجان گسترش داشته و بيش –عمدتاً در نوار دگرگونه محور سنندج 

هاي شمال باختري، مياني و جنوب خاوري اين در بخش) ارزوئيه –فارياب (  اليگودرز و جنوب استان كرمان
  . باشدنوار دگرگونه مي

  رتنتراوسنگ  4-4
- شامل نهشتههاي تراورتن سنگ .يرندگتراورتن ها به وفور به عنوان سنگ ساختمانى مورد استفاده قرار مى

هاي جوان تمركز ژئوترمالي باال و مجاور آتشفشان  ست كه در مناطق با فعاليتا ايهاي سنگ آهك چشمه
- زياد ديده مى با گسترش نسبتًاهاى آب گرم آهك ساز قديمى هستند كه و محصول عملكرد چشمه. دارند

اند و يا با شيب ماليمى كه تابع مورفولوژى سطح زمين د اليه ها در ذخاير تراورتن افقىدر اغلب موار. شوند
 .دهندى وسيعى تشكيل مىهاضى موارد ذخاير عظيمى را در پهنهكه در بعبه طوري ،است قرار گرفته اند

ترين تمركز اين بيش. شود، گردوئى، ليمويى و غيره ديده مى، قرمزهاى مختلف سفيد، كرمتراورتن به رنگ
اين . باشد، شمال سيرجان و جنوب انار ميها در مناطق آذرشهر، محالت، خضر آباد يزد و شمال تكابسنگ
  .باشندها داراي زمان اوائل دوران چهارم تا حال حاضر بوده و هم اكنون نيز درحال تشكيل مينهشته

  ) اونيكس(مرمر سنگ  4-5
ساز در شرايط هاي آهكهاي تراورتن در ارتباط با چشمهدر ايران همراه با نهشته) اونيكس(هاي مرمر سنگ 

به اتمام رسيده و علت ذخيره كم ذخائر سنگ مرمر به بيشتر . اندو به ميزان بسيار كمتر تشكيل شدهخاص 
  . تان كردستان ، يزد و كرمان تمركز دارند ، كه عمدتاً در اسقدار كمي معادن فعال وجود داردم
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  هاى ساختمانى براساس شكل هندسى و ابعاد حاصل از استخراجسنگبندي طبقه       5
   نماساختماني سنگ  1- 5

شود كه داراى رنگ و ظاهر جذاب بوده و به شكل  هاى ساختمانى اطالق ميدسته از سنگاين نام به آن
ها بيشتر جهت ساختن مصنوعات سنگى زينتى و در اين سنگ. خراج باشندكوپ، قواره و پالك قابل است

  .روندها بكار مىنماى ساختمان

  الشه  سنگ 2- 5
يا اشكال غيرمنظم براى پى ) سنگ تراشيده و چكش خورده(هاى ساختمانى كه بصورت مالن عموم سنگ

  . ر دارندهاى الشه قراروند در رديف سنگيساختمان، ديوار و پايه پل بكار م
د استفاده و بهره بردارى صورت الشه مورهدهند بادن سنگى كه سنگ قواره و كوپ نمىبه عبارت ديگر مع

معادن سنگ الشه تابع نزديكى به شهر يا محل مصرف و سهولت در استخراج و ضخامت اليه . گيرندقرار مى
  . استخراج نمود راحتى بتوان از آن، قطعات مناسب و قابل حمل،ه است به نحوى كه ب

هاى موجود در سنگ نسبت به هم  شكاف باشد و درزه در صورتى كه سنگ داراى كليواژ، دياكالژ و درزه و
  . شود سنگ ايجاد مى داراى فاصله كمى باشند به هنگام استخراج نيز مقدار زيادى الشه

هاى عنوان مثال سنگ آهكبه  ،در صورتى كه مقاومت سنگ كم باشد نيز مقدار زيادى الشه توليد مى شود
ها نسبت به سنگ اين سنگ. شوندسادگى برش خورده و صيقل داده مى مارنى كه درصد كمى رس دارند به

تخراج ميزان زيادى الشه شوند و به هنگام اسمى ترى دارند و به زودى فرسودههاى خالص مقاومت كمآهك
  . شودتوليد مى

رتى كه در طى فرايند آلتراسيون در صو. ز پديده آلتراسيون باشدكه سنگ داراى آثارى ادرصورتي 2-1- 5
ها به مناسب، امالح محلول، حرارت و غيره فراهم باشد بعضى از كاني PHو  شرايط آلتراسيون نظير آب
ها، سست و متالشى شده طى اين فرايند بافت سنگ. شوندهاى ثانويه تبديل مىسهولت آلتره شده و به كاني

  .گرددتوليد مى مت آنها تا حد زيادى كاسته مى شود و به هنگام استخراج ميزان زيادى الشهو از مقاو
كه سنگ تكتونيزه و يا حتى ميكروتكتونيزه باشد و اليه بندى وسيع در آن وجود داشته درصورتي 2-2- 5

 هاىدرزه اى نسبتاً بزرگ و چه به شكلهسنگ چه به صورت درزهها در متن وجود درزه و شكاف. باشد
هاى بزرگ از آن استخراج گيرد و در هنگام استخراج نمى توان بلوككوچك از سنگ استحكام الزم را مى

ها در موقع برش و صيقل دادن متالشى شده و اين سنگ. نمود و با توليد مقدار زيادى الشه همراه خواهد بود
هاى سنگى به منظور تهيه كش زدن بلوكبه هنگام تراشيدن و چ. كنندزيادى الشه سنگ مى توليد مقدار

  .شود مالن نيز مقدار زيادى الشه سنگ توليد مى

  در صنعت ) كربنات كلسيم(كاربرد الشه سنگ تراورتن  3- 5
از جمله موارد مصرف الشه سنگ  .الشه هاى حاصل از استخراج سنگ تراورتن در صنايع مختلف كاربرد دارد

   :در صنعت عبارتند از
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سازى، ، مصنوعات هنرى، مجسمه)ديگ سنگى ساخت ظروف سنگى، حجارى و( :ت سنگىساخت مصنوعا
   ؛يادبودها، پودر سنگ

كنى برنج، خمير كاغذ، صابون  اكسيد كربن، پوست سنگ براى توليد دى پودرسنگ و خرده(خرده سنگ 
   ؛)سازى و صنعت شيشه مورد استفاده قرار مى گيرند

  ؛سنگ موزائيك، سنگ مصنوعى
سازى، ها، رنگكشبه عنوان پركننده در تهيه آسفالت، كود شيميايى، حشره(ه عنوان پركننده مصرف ب

  ؛)الستيك سازى، پالستيك سازى و مصالح ساختمانى مورد استفاده قرار مى گيرد
  ؛يع شيميايى، آرايشى، توليد كاغذصنا

  ؛ساير مصالح ساختمانى نظير سيمانفرش و يا  سنگ
  ؛پركردن بين ديوارها

  شفته ريزى، مالت بتن، آسفالت، شن و ماسه

  شناسيهاي تزييني براساس سنگبندي سنگطبقه 6
  هاي رسوبيسنگ 6-1

  هاكنگلومراها و ماسه سنگ 1- 6-1
اي ضخيم باشند و به طور كامل نيز سيماني شده باشند، امكان دارد ومراها در صورتي كه به صورت اليهكنگل

در صورتي كه عناصر كنگلومراها از . بسيار جالبي مورد استفاده قرار گيرندهاي تزئيني كه به عنوان سنگ
ها نيز آهكي باشد و بين رنگ قطعات و سيمان زمينه تباين مناسبي قطعات آهكي بوده و زمينه سيماني آن

بور هاي مزدر صورتي كه عناصر اصلي سنگ. وجود داشته باشد، اين گونه كنگلومراها ايده آل تر خواهند بود
مثالً برخي عناصر سيليسي و برخي نيز آهكي باشند و يا عناصر (داراي كيفيت و خواص متفاوت باشند 

  .، عمل برش با اشكاالتي مواجه خواهد بود)سازنده سيليسي و زمينه يا سيمان آهكي باشد
آهكي كامالً به ماسه سنگها نيز در صورتي كه ضخيم اليه باشند و عناصر آنها آهكي بوده و يا توسط سيمان 

- اين چنين سنگ. يكديگر سيماني شده باشند، احتماالً به صورت يك سنگ ساختماني قابليت كاربرد دارند

  .كاربرد دارند هايي به ويژه به صورت مالن

  هاي آهكي يا دولوميتيسنگ 2- 6-1
ا به طور خصوصيات بارز آنه. هاي ساختماني و تزئيني را تشكيل مي دهندهاي آهكي عمده سنگسنگ

سختي مناسب، قابليت ساب و برش باال، تنوع رنگها، مقاومت خوب، قابليت استخراج : خالصه عبارتند از
  .آسان
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   1تراورتن 3- 6-1
. وبيت بيشتري برخوردارندهاي رنگي و خلل و فرج يكنواخت داشته باشند، از مرغهاي سفيد كه رگهتراورتن
باشند، از مرغوبيت ر متن سنگ ميهاي پراكنده اكسيد آهن دكرم رنگ كه ناشي از وجود رنگينه هايتراورتن

هاي هاي اكسيد آهن به رنگكه بر حسب درصد آلودگي به رنگينههاي رنگي تراورتن. ندرتري برخورداكم
ن آلودگي اكسيدآهن ف ميزاهايي كه ناشي از اختالقرمز، گردويي، ليمويي و غيره ديده شوند و داراي نقش

يل داشتن مقاومت قابل تراورتن به دل.باشد، ظاهر بسيار زيبا و جذابي دارندهاي مختلف تراورتن ميدر اليه
، زيبايي ظاهر، وجود تخلخل جهت مناسب ، شرايط استخراجمناسبپذيري پذيري و صيقلقبول، برش

ها، از جمله پرمصرف ترين سنگهاي نگچسبيدن كامل به مالت و خصوصاً ارزان بودن نسبت به ساير س
  .ساختماني به شمار مي رود

   2)نيكسوا( مرمر 4- 6-1
هاي در فرايند عملكرد چشمه. شودهايي در ميان اليه هاي تراورتن ديده ميمعموالً مرمر به صورت اليه

تن تشكيل مي آبگرم، اگر افت دماي آب كند باشد، آراگونيت و اگر افت دما به تندي صورت گيرد، تراور
شود كه نام تجاري انواع رنگي آن شود، مرمر گفته ميدر ايران به سنگي كه از آراگونيت حاصل مي. گردد

هاي لوكس، دكوراسيون هاي مصرفي عمده مرمر عبارتند از پوشش ديوار سرويسزمينه. باشدنيكس ميوا
  .داخلي ساختمان، مجسمه سازي و ميزهاي سنگي

ند و تلنگويه سيرجان، ده رستم كرمان، آب باريك، ،زرشهر، عباس آباد جلفا و چند معدن در ايران معادن اسف
و معدن  در حال حاضر دورك يا بورق و سفيدكوه استان يزد. ديگر از جمله معادن بالقوه در كشور مي باشند

   .بهره برداري قرار دارند موته، به صورت فعال مورد

  هاي آذرينسنگ 6-2

   3هاگرانيت  6-2-1
گرانيت ها از جمله سنگ هاي آذرين هستند كه در دهه هاي اخيردر بازارهاي جهاني به عنوان يك سنگ 

ها از نظر سختي زياد، شفافيت و زيبايي خيره اين نوع سنگ. تزئيني لوكس و گران قيمت مطرح گرديده اند
و تحت تأثير پديده هاي تكتونيكي  گرانيت هايي كه فاقد آثار آلتراسيون بوده. كننده حائز اهميت مي باشند

و به ويژه ميكروتكتونيك قرار نگرفته، و نيز به لحاظ رنگ جذابيت الزم را داشته باشند، به عنوان سنگهاي 
هاي آهكي ها، در مقايسه با سنگالزم به توضيح است كه برش و سايش گرانيت. تزئيني و نما مطرح هستند

يژه قادر به برش و سايش هاي وها و سنگ ساببه طوري كه فقط ديسك تر و هزينه برتر بوده،بسيار مشكل
  .باشندها ميآن

                                                 
1 - Travertine 
2- Marble 
3- Granite  
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  هاريوليت 6-2-2
رنگ در  هاي پتاسيك صورتيتري باشند و فلدسپاتها داراي درصد كوارتز نسبتاً كمدر صورتي كه ريوليت

تر هاي غيرآلتره كمر كلي ريوليتبه طو. خواهند داشت تر بوده و ظاهر صورتي زيباييآنها ديده شوند، مطلوب
  .شوندديده مي

    هاي آذرين خاصسنگ 6-2-3
ارز آنها هاي خروجي همها، گابروها و سنگها، ديوريتتوانند سينيتازنوع آذرين خاص مي هاي نماسنگ

ها، ها، پريدوتيتهاي ديگري نظير نفلين سينيتها و نيز سنگها، و بازالتيتآندز  ها،يعني تراكيت
  . هاي آذرين از اين دست باشندها و ساير سنگها، آمفيبوليتپيروكسنيت

هاي رنگ ن نشده باشند و ضمناً در مقطع صيقلي،ها در صورتي كه كامالً تازه بوده و دگرسااين نوع سنگ
  .هاي تزئيني خاص مطرح باشندتوانند به عنوان سنگزيبايي نمايان سازند، مي

   سنگ هاي دگرگوني 6-3
ها به عنوان يك سنگ تزئيني و هاي دگرگوني هستند كه استعمال آنها، دو نوع از سنگها و گنيسمرمريت

  .نما، مناسب مي باشد
  1مرمريت ها  6-3-1

هاي متامورف سفيد، خاكستري و رنگي، با تبلور دوباره، درخشندگي و شفافيت ها به صورت سنگمرمريت
اند، بر حسب درجه هاي آهكي اوليه حاصل شدهاز متامورفيسم سنگها كه اين نوع سنگ. خاصي دارند

هاي متفاوت ريز و ها و بافتهاي تزئيني مختلفي را با نامها، ممكن است سنگمتامورفيسم و رشد كريستال
  .درشت تشكيل دهند

  . نامنديم نيز "سنگ چيني"اصطالحاً  را مرمريت درشت بلور، سفيد يا خاكستري روشن تا كرم -يادآوري

  هاگنيس 6-3-2
آل و عناصر درشت بوده و فاقد آثار التراسيون هاي ايدهها، در صورتي كه داراي رنگها نظير گرانيتگنيس

هاي توانند سنگشود، ميها ديده ميباشند، به دليل بافت چشمي زيبايي كه در مقاطع صيقلي بعضي از آن
  .تزئيني استثنايي را تشكيل دهند

  ها براساس محل كاربرد سنگانواع  7
  سازيسنگ مورد مصرف در ساختمان 7-1

  سنگ روكار بناها 7-1-1
هاي آتشفشاني، گرانيت، سينيت، ديوريت، البرادوريت، هاي متراكم، ماسه سنگ، مرمرهاي الوان، توفآهك

  .هايي كه با شرايط ساختماني سازگاري داشته باشندگابرو، بازالت، و ساير سنگ

                                                 
1 - Marmarite 
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  نگ مورد استفاده در ديوارهاس 7-1-2
  .هاي آتشفشانيها، سنگ گچ، توفآهك، دولوميت، ماسه سنگ

  سنگ نماي داخل بناها 7-1-3
  هاي صيقل پذير، سنگ گچ، توف، برش، كنگلومراهاي با سيمان كربناتيرمرم

  هاي خارجي بناهاهاي مورد استفاده براي پلهسنگ 7-1-4
  .مرمر، گرانيت، البرادوريت

  هاي مورد استفاده براي مصارف خاص صنعتي گسن 7-2

  هاي مقاوم در مقابل حرارتسنگ 7-2-1
  .، توف، آندزيت، بازالت، دياباز)تالك، تالك شيست(سنگ صابون

  هاي مقاوم در مقابل اسيدهاسنگ 7-2-2
  .هاي سيليسي، آندزيت، تراكيت، بازالت، دياباز، فلسيتگرانيت، ديوريت، كوارتزيت، ماسه سنگ

  هاهاي مقاوم در برابر قلياييسنگ 7-2-3
  .هاي آهكيهاي متراكم، دولوميت، منيزيت، ماسه سنگآهك

  عوامل مؤثر بر انتخاب سنگ 8 
  قيمت 8-1

  :كنندرا تعيين مي قيمت سنگ ساختمانيموارد ذيل 
   ؛هاي استخراج و فرآورينوع سنگ و قابليت كار روي آن، خصوصا به لحاظ هزينه 1- 1- 8
   ؛قابليت دسترسي به كانسار و نزديكي به مسيرهاي حمل و نقل 2- 1- 8
   ؛تغييرات رنگ و بافت در سنگ و فراواني آن 3- 1- 8
   .شرايط محلي 4- 1- 8

  دوام   8-2
  .دوام يك سنگ ساختماني پايداري آن در مقابل تهاجم شيميايي و عوامل هوازدگي است 

از عوامل . گيردتخاب سنگ باشد، اغلب مورد توجه قرار نميترين عامل در انمتاسفانه دوام سنگ كه بايد مهم
موقعيت نصب سنگ در ساختمان و كاربرد آن سنگ، شناسي ساخت، بافت و تركيب كانيموثر بر دوام سنگ 

در آب و هواي گرم و مرطوب، . ، شرايط آب و هوايي نيز بسيار مهم استموارد عالوه بر اين. توان نام بردرا مي
  . ميايي و در آب و هواي سرد و خشك ، هوازدگي فيزيكي مؤثرتر است هوازدگي شي

  رنگ  8-3
معموال . تر از ديد معماران مهم است، اگرچه مهندسان نيز حتما روي رنگ سنگ نظر دارنداين عامل بيش

- هاي آهكي مهماين موضوع خصوصا در سنگ. شوندهاي تيره ترجيح داده ميهاي روشن نسبت به رنگرنگ
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هاي آهكي در نماي بيرون ساختمان بر اثر نور خورشيد و آلودگي هوا هاي تيره سنگاست زيرا اكثر رنگ تر
  . دوام ندارد

هايي با رنگ سبز، الجوردي و سنگ. هايي است كه از نظر اقتصادي نيز بسيار مهم استرنگ سنگ از ويژگي
فاصله ديد در تشخيص رنگ سنگ اهميت گاهي . باشندياب هستند داراي ارزش بيشتري ميقرمز كه كم

هاي صورتي است، در فاصله دور با اين ويژگي ديده بندي متوسط كه داراي فلدسپاتيك گرانيت با دانه. دارد
بنابراين . همچنين يك قطعه چند رنگ از آن، در فاصله دور به صورت تك رنگ در خواهد آمد . نخواهد شد

نظر قرار  سانتي متر از چشم مورد 50تا  20را در فاصله اي حدود بايد تك رنگ يا چند رنگ بودن سنگ 
   .داد

هاي تشكيل دهنده است كه برحسب هاي آذرين و دگرگوني سيليكاتي در ارتباط با رنگ فلدسپاترنگ سنگ
  . هاي صورتي، كرم، قرمز ، سبز و سفيد را به خود بگيردتواند رنگنوع آن مي
اما وجود مقدار اندكي ) مانند كوارتز و كلسيت(رنگ هستند اصلي معموال بيهاي هاي رسوبي، كانيدر سنگ

. ها كربن و اكسيدهاي آهن استترين آنشود كه از مهمها ميها باعث رنگي شدن اين سنگاز ناخالصي
و  تواند بر اثر وجود اكسيدهاهاي سبز و قرمز و زرد ميهاي سياه و آبي بر اثر وجود كربن آلي و رنگرنگ

  .هيدروكسيدهاي آهن به وجود آيد
كند و مي ها تغييررنگ بعضي از سنگ. هاستهاي مهم و كاربردي آنها يكي از ويژگيثبات رنگ سنگ

رنگ سياه يك . تري خواهند داشتاند ، تغييرات بيشتشكيل يافته) خاكستري و سياه(آنهايي كه از مواد آلي 
باشد وام است، اما رنگ سياه سنگ آهك كه داراي مواد هيدروكربور ميهاي پيروكسن با دگابرو با وجود كاني

  . با دوام نيست
ها با دوام است، اما رنگ سبز ماسه سنگ اگر بر اثر وجود رنگ صورتي يك گرانيت حاصل از فلدسپات

  . تركيبات آهن باشد بادوام نخواهد بود
سنگ آهك سياه اگر در داخل . ود داردثبات رنگ سنگ بستگي به مكاني كه سنگ در آن به كار مي ر

كند اما اگر در بيرون در معرض شرايط جوي ساختمان به كار رود، رنگ آن براي مدت زيادي تغيير نمي
  . دهدتغيير رنگ آن بسيار سريع رخ مي. خاص مخصوصا با رطوبت زياد قرار بگيرد

. كند و يا حتي از بين مي رودغيير ميها وقتي كه در معرض شرايط جوي قرار گيرند ترنگ بعضي از سنگ
هاي سياه به خاكستري يا خاكستري زرد كم شوند، آهكهاي خاكستري به مرور زمان سفيد ميسنگ آهك

آيد، به ها رنگ الجوردي و سبز كه بر اثر سولفور آهن به وجود ميها و رسدر ماسه سنگ. كندرنگ ميل مي
  . شود به سبز و سپس به زرد يا قرمز تبديل مي وسيله اكسيداسيون ابتدا به زرد مايل

هاي ديگر تبديل مي هاي ناپايدار است كه به سهولت به كانييكي از علل ديگر در تغييرات رنگ وجود كاني
  . شوند

شوند و بر اثر فعل و انفعاالت ها كدر ميمعموال اين سنگ. دهدهاي سفيد نيز رخ ميتغييرات رنگ در سنگ
ها بيشتر در فرسودگي اين نوع سنگ. آيدها به وجود ميهايي در سطح آنمجاورت رطوبت لكهشيميايي در 

، در صورتي كه در هواي خشك و تميز دوام اين نوع آيدهاي گرم و مرطوب پديد ميشهرهاي صنعتي و اقليم
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حفره ها  ها بيشتر خواهد بود، كدر شدن سنگ در سطح آن يكنواخت نيست و در محل درزه ها وسنگ
  . بيشتر است 

هاي سفيد رنگ سطح آن را مي زدگي است كه به صورت لكهها شورهاز علل ديگر تغيير رنگ در سنگ
ها معموال از ذرات كربنات كلسيم يا سولفات كلسيم تشكيل شده، و گاهي با كلرورها و اين لكه. پوشاند
  . ها نيز همراهند نيترات
. گردد توجهي در نصب آن برميع سنگ مورد استفاده مربوط باشد، به بيكه به نوزدگي پيش از آنشوره
چه تبخير در سطح دهند و چنانها در صورتي كه تبخير سطحي پيش آيد روي سطح تشكيل بلور مينمك

  . زيرين پيش آيد نمك در درون سنگ انباشته مي شود 
براين بايد در انتخاب سنگ به اين نكات تغيير رنگ سنگ به اهداف طرح و زيبايي آن آسيب مي زند، بنا

   :توجه كرد
هاي موجود با شرايط اقليمي مشابه دقت به هنگام انتخاب سنگ موردنظر، به كاركرد آن در ساختمان) الف
توانند مشاوران خوبي در بري كه با سنگ موردنظر سر و كار دارند ميهاي سنگكاران و شركتمعدن. شود

   .اين زمينه باشند
هاي آهكي سياه در بيرون ساختمان در معرض شرايط جوي و نور آفتاب تغيير رنگ مي اغلب سنگ )ب

   .دهند
پيش از انتخاب سنگ، اين موضوع را مي . هاي ناپايدار حتي به ميزان كم باعث تغيير رنگ مي شوندكاني) ج

  . توان به وسيله مطالعه پتروگرافي بررسي كرد 
  . رنگ آن كمك خواهد كرد لي بودن سنگ به دوامقصي) د

  راهنماي انتخاب سنگ 8-4
  .سنگ انتخابي بايد از هر گونه درزه، ترك، شكاف يا ساير نقاط ضعف عاري باشد 1- 8-4
مورد نياز بر اساس كاربرد سنگ بايد تعيين هاي آزمون. سنگ را بايد قبل از انتخاب آزمايش كرد 2- 8-4

  . شوند
ن را با مطالعات ميكروسكوپي بررسي نمود و در صورت وجود مقادير قبل از انتخاب سنگ بايد آ 3- 8-4

   .ها در ساختمان پرهيز نمودهاي مضر و ناپايدار به صورت تجمعي از به كار بردن آنبيش از حد كاني
   .تراكم يك سنگ تضمين كننده دوام آن نيست  4-4- 8
هاي با تخلخل خيلي سنگ. اده شوندهاي با مقدار جذب آب زياد فقط در نواحي خشك استفسنگ 5- 8-4

 توان ازدر شرايط خاص جهت محافظت سنگ مي. هاي سرد و مرطوب استفاده شوندزياد نبايد در اقليم
   .پارافين يا مواد مخصوص استفاده نمود

. هايي كه در مناطق سرد به كار مي روند ضروري استآزمايش مقاومت در يخبندان براي سنگ 6- 8-4
  . هاي الزم يخبندان را با توجه به محل كاربرد تعيين نمايدين آزمايش بايد تعداد دورهطراح براي ا
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هايي كه با گازها و مواد شيميايي سر و كار دارند بايد دوام سنگ موردنظر در برابر اين در محيط 7- 8-4
كي باشد، نسبت به ها از نوع آههايي كه سيمان آنهاي آهكي و ماسه سنگسنگ. بررسي شودآزمون مواد با 

  .تري دارندها پايداري كماين محيط

  فني هاي ويژگيبراساس  هاسنگبندي طبقه 9
، آيد به علت تنوع بافتفيزيكي و مكانيكي به دست مي، شيمياييهاي آزمونها كه با هاي فني سنگويژگي

عشان بايد با يكي از ها با توجه به نوسنگ. باشدها، بسيار متفاوت ميساخت و شرايط تشكيل سنگ
يا در صورت عدم تدوين استاندارد ملي با ساير استانداردهاي معتبر  6-2تا  1- 2استانداردهاي ملي بندهاي 

  .مطابقت داشته باشند

  هاي شيميايي ويژگيبندي براساس طبقه 9-1
ن را به عنوان ها را به دست آورد و آتوان تا حدودي تركيب شيميايي آنها ميبا تجزيه شيميايي سنگ

وجود تركيبات  ،عالوه بر اين. دهاي كاني شناسي ميكروسكوپي مورد استفاده قرار دامكمل همراه با بررسي
هايي كه در براي سنگ. توان تعيين نمود، تالك و غيره را ميمضر از قببل پيريت، قطعات درشت ميكا

  . شيميايي به عمل آيد هاي، حتما بايد آزمايشروندهاي شور به كار ميمجاورت آب

  هاي فيزيكي و مكانيكيويژگيبندي براساس طبقه 9-2
- ويژگي. ستفاده شده استها ابندي سنگاي براي طبقهفيزيكي و مكانيكي به طور گسترده هاياز آزمايش

  : باشدهاي فيزيكي و مكانيكي سنگ شامل موارد ذيل مي

  مقاومت فشاري  9-2-1
هاي آواري مقدار و نوع سيمان و در در سنگ. بندي سنگ بستگي دارديت دانهمقاومت فشاري سنگ به وضع

مقاومت فشاري سنگ ساختماني را بايد  .ها اهميت زياد داردهاي آذرين يا دگرگوني نحوه اتصال دانهسنگ
ري اين دو غالبا تفاوت فاحشي دارند و در حالت تر، مقاومت فشا. در هر دو شرايط خشك و تر اندازه گرفت

دهد كه سيمان سنگ از نوعي باشد كه در تماس با آب قابليت ترين كاهش وقتي رخ ميبيش. يابدكاهش مي
لذا . دهد ها پس از چند دوره يخبندان كاهش نشان ميمقاومت فشاري اكثر سنگ .سست شدن داشته باشد

  .آزمايش اين موضوع قبل از انتخاب توصيه مي شود

  مقاومت خمشي  9-2-2
معموال اين . هاي خمشي بيان نمودتوان به عنوان توانايي آن در برابر تنشت خمشي سنگ را ميمقاوم

بايد توجه نمود كه رابطه مستقيمي بين مقاومت  .كنندمقاومت را بر حسب مدول گسيختگي بيان مي
از  هاي مختلف از يك نوع سنگ تغييرات وسيعيبين نمونه. خمشي و مقاومت فشاري سنگ وجود ندارد

  .يابدمي مقاومت خمشي سنگ معموال بر اثر رطوبت كاهش. مقاومت خمشي ديده مي شود
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  مقاومت كششي 9-2-3
مقاومت كششي . باشداي با شكل و اندازه خاص ميمقاومت كششي، تنش كششي الزم براي شكستن نمونه

زيتي بيشتر از جهت ستوها در جهت شيها به جهت بارگذاري بستگي دارد، به عنوان مثال در گنايسسنگ
مقدار مقاومت . همچنين مقاومت كششي به ميزان رطوبت سنگ نيز بستگي دارد. باشدعمود بر آن مي

  . ها كمتر استها از مقاومت فشاري آنكششي سنگ

  مقاومت سايشي  9-2-4
ها سنگ برخي از. هاي تشكيل دهنده بستگي داردبندي و سختي كانيمقاومت سايشي سنگ به وضعيت دانه

تر از شوند و از اين نظر ممكن است كمهاي آن ، دچار فرسايش نامنظمي ميبه علت سختي متفاوت سازنده
  .هايي كه داراي سختي كم، اما يكنواخت هستند مورد توجه باشندسنگ

- از جمله مي توان از پلكان ، سنگ. مقاومت سايشي سنگ وقتي مهم است كه در معرض سايش قرار گيرد

، در مناطق خشك كه عالوه بر اين. هاي آب و فاضالب نام بردها يا كانالروها و كف ساختمانپيادهفرش 
، تواند عمل سايش را به وجود آوردداد سواحل كه وجود ماسه و باد ميفرسايش باد قابل توجه است يا در امت

  . اين موضوع بايد در نظر گرفته شود 

  سختي  9-2-5
اين . شودمقاومت در برابر خراش پذيري، سايش، برش و سوراخ شدن تعيين مي سختي معموال به وسيله

درجه هوازدگي، درجه و نوع  ،بندي، ساخت و بافتهاي سنگ، تراكم، دانهويژگي بستگي به خصوصيات كاني
هايي كه از چند كاني تشكيل شده اند، درجه سختي در نقاط مختلف تغيير براي سنگ. سيمان شدن دارد

  . ندكمي

  ايمقاومت ضربه 9-2-6
مثال ضربه چكش يا افتادن جسم (دهد مقاومتي است كه يك سنگ در برابر ضربه ديناميكي از خود نشان مي

اي به سختي و مقاومت ضربه. گويندشكننده مي ،سنگي كه مقاومت كمي از خود نشان دهد). روي آن
اين خاصيت . تر استبندي ريزتري باشد، سختهمعموال هر چه سنگ داراي دان. ساختمان سنگ بستگي دارد

  .روند بسيار مهم استروها و راه آهن به كار ميها ، پيادههايي كه براي ساخت بندرها، كفدر سنگ

  ي نبساط و انقباض حرارتا 9-2-7
. گردندميشوند، اما به ابعاد اوليه خود باز نهاي ساختماني بر اثر گرما منبسط و بر اثر سرما منقبض ميسنگ

ها به طور فشرده و بدون اگر سنگ ،اين تغييرات ممكن است براي يك سنگ به طول يك متر ناچيز باشند
احتماال ديوار دچار كمانش خواهد شد، اما اگر بند اتصال با مالت پر شده  ،بند اتصال كنار يكديگر قرار گيرند

در اين صورت نيز گاهي اوقات استفاده از بندهاي حتي . تواند مقداري از افزايش طول را تحمل كندباشد مي
  . االستيك توصيه مي گردد
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  هدايت حرارتي  9-2-8
- تر از سنگهدايت حرارتي كم ،هاي متخلخلدر سنگ. هاي مختلف، متفاوت استهدايت حرارتي در سنگ

  . عايق به حساب آوردها را بالنسبه توان آنها اغلب نارسانا بوده و ميبه هر حال، سنگ. هاي متراكم است

  مقاومت در برابر آتش 9-2-9
به خصوص  ،شونداند و دچار گسيختگي ميهاي ساختماني در برابر آتش به شدت حساسبسياري از سنگ

گسيختگي سنگ بر اثر آتش سوزي . كندشديدا آنها را ضعيف مي) براي آتش نشاني(ركيبي آتش و آب اثر ت
طحي و قسمت دروني سنگ و يا ممكن است به دليل گرم شدن اوليه هاي متفاوت در بخش سبه علت تنش

  .ب سرد در هنگام آتش نشاني رخ دهدو سپس سرد شدن ناگهاني آن به وسيله جريان آ

  مقاومت در برابر يخبندان  9-2-10
بندان به علت وسيله يخبندان مقاومت داشته باشد، گسيختگي بهسنگ ساختماني خوب بايد در برابر يخ

اين موضوع به علت تغيير حجم آب در . ذب آب به داخل خلل و فرج سنگ و يخ زدن آن رخ مي دهدج
يابد و در نتيجه يك تنش داخلي درون سنگ به وجود مي هنگام يخ زدن است كه حجم اوليه افزايش مي

  :گرفت  در هنگام انتخاب سنگ از نظر مقاومت آن در برابر يخبندان مسائل زير را بايد در نظر .آيد
  .هاي اليه اليه را نبايد در هواي سرد استخراج كردسنگ 9-2-10-1
بندان شناخته شده هايي را بايد انتخاب كرد كه از نظر مقاومت در برابر يخحتي االمكان سنگ 9-2-10-2

  .باشند 
  . هاي سرد و مرطوب به كار برد هاي با جذب آب زياد را نبايد در مكانسنگ 9-2-10-3
  .بندان برخوردارندهاي نوع آذرين از مقاومت خيلي زياد در برابر يخبيشتر سنگ 9-2-10-4
هاي گيرد بايد از نظر تعداد دورهبندان انجام ميآزمايشهايي كه براي تعيين مقاومت در برابر يخ 9-2-10-5

  .كاربرد باشد يخ زدن و آب شدن و دماي باال و پايين آزمايش بايد حتي االمكان نزديك به شرايط محل
: بندان عوامل زير مورد توجه قرار گيرندهنگام آزمايش براي بررسي مقاومت سنگ در برابر يخ 9-2-10-6

  .هاي سنگدرصد افت وزن خشك، درصد افت مقاومت فشاري، ايجاد ترك، جدايي دانه

  وزن مخصوص بندي براساس طبقه 9-3
ها و ديوارهاي ساحلي داشتن ديوارهاي با اخت لنگرگاه، براي ستواند مهم باشدگاهي اوقات وزن سنگ مي

ز وزن موثر خود را از دست مي چگالي باال مهم است زيرا سنگ در آب غوطه ور مي شود و قسمت مهمي ا
  . باشدهاي سبك مي، در بناي طاق يا گنبد نياز به استفاده از سنگاز طرف ديگر. دهد

   :انددي شدهبنزير گروهانواع  ها بر اساس وزن مخصوصسنگبه طور معمول 
متر تر از يك گرم بر سانتيبا وزن مخصوص ظاهري كم :)شناور در آب ( هاي خيلي سبك سنگ 9-3-1

   مكعب؛
متر گرم بر سانتي5/1متر مكعب تا گرم بر سانتي 1با وزن مخصوص ظاهري بين  :هاي سبكسنگ 9-3-2

  مكعب؛
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- گرم بر سانتي 5/2متر مكعب تا گرم بر سانتي5/1اهري بين با وزن مخصوص ظ :هاي متوسطسنگ 9-3-3

  متر مكعب؛
گرم بر  3متر مكعب تا گرم بر سانتي 5/2تر از بين با وزن مخصوص ظاهري كم :هاي سنگينسنگ 9-3-4

  متر مكعب؛سانتي
  متر مكعب؛گرم بر سانتي 3با وزن مخصوص ظاهري بيش از بين  :هاي خيلي سنگينسنگ 9-3-5

گرم بر  5/1تر از هاي با وزن مخصوص كموزن مخصوص در جالپذيري سنگ اهميت دارد به طوري كه سنگ -ورييادآ
  . به خوبي جالپذيرند متر مكعبگرم بر سانتي 2/2پذيرند و وزن مخصوص باالي جالي مناسب نمي متر مكعبسانتي

   بندي براساس تخلخل ظاهري طبقه 9-4
- ذا سنگ با تخلخل كم مقدار كمي ميي خالي موجود در سنگ است و لتخلخل نشان دهنده حجم فضاها

  . زيادي آب جذب و در خود نگه دارد ، اما سنگ با تخلخل زياد ممكن است مقاديرآب جذب كند تواند
نافذ كوچك به خاطر خاصيت م. ي به ابعاد و شكل منافذ نيز داردماندن آب در سنگ بستگالبته باقي

در برخي . شودينمايند و بالعكس اگر منافذ بزرگ باشند آب ساده تر خارج مجذب ميمويينگي، آب بيشتري 
ه مستقيمي بين اين دو رابط گردد و لزوماًرغم تخلخل باال، ميزان جذب آب پايين مشاهده ميموارد علي
  .وجود ندارد

  :كنندهاي زير تقسيم ميها را بر اساس درصد تخلخل ظاهري به گروهسنگ
  ؛درصد 20باالتر از  ،هاي با تخلخل خيلي زيادگسن 9-4-1
  ؛درصد 20تا  10 ،هاي با تخلخل زيادسنگ 9-4-2
  ؛درصد 10تا  5 ،هاي با تخلخل نسبتا زيادسنگ 9-4-3
  ؛درصد 5تا  5/2 ،هاي با تخلخل متوسطسنگ 9-4-4
  ؛درصد 5/2تا  1 ،هاي با تخلخل كمسنگ 9-4-5
  .ر از يك درصدتكم ،هاي خيلي متراكمسنگ 9-4-6


