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چکیده
مصالح خرده سنگی يا آنگونه که رايج است شن و ماسه پر مصرفتري ن مصالح ساختمانی هستند .منابع تامين اين مصالح آبرفتهای
رودخانه ای ،رسوبات ساحلی ،رسوبات يخچالی و منابع سنگ کوهی میباشند .آبرفتهاي رودخانهاي اصلیترين منابع تأمين شن و ماسه
هستند ،ولی امروزه بدليل کمبود اين منابع و ايجاد مشکالت زيست محيطی ،توجه به مصالح سنگدانهای کوهی بيشتر شدهاست .جنس،
اندازه ،شکل ذرات و همچنين خصوصيات فيزيکی ،مکانيکی و شيميايی مصالح سنگدانهای مهمترين ويژگیهای قابل بررسی آنها می-
باشند .در اي ن پژوهش ويژگیهای زمينشناسی مهندسی سنگهای آهکی به عنوان مصالح سنگدانهای (شمال و شمال شرق همدان) مورد
بررسی قرارگرفتهاست .در مجموع از سه منطقه استان همدان نمونههايی تهيه شده و مورد مطالعه قرارگرفتهاند .برای ارزيابی کيفی و
مهندسی سنگدانهها بر روی نمونهها ،آزمونهای مختلف ژئوتکنيکی شامل :آزمونهای فيزيکی (تخلخل ،جذب آب) آزمونهای
مکانيکی (تعيين ارزش ضربه ،مقاومت در مقابل خرد شدن ،سايش لوس آنجلس ،ذوب و انجماد) و آزمون های شيميايی (سالمت سنگ
در مقابل سولفات سديم ،منيزيم) انجام گرفته است .نتايج و تحليلها نشان میدهند که سنگ آهک سوباشی و آبشينه با توجه به حدود
مجاز تعريف شده بر طبق استانداردهای ملی الزامی بتن ،راهسازی و آسف الت جهت استفاده به عنوان مصالح سنگدانهای مناسب شناخته
شدهاند ،اما نمونه آهکی همهکسی کارايی مناسبی نداشته و در رده مصالح نامناسب قرار میگيرد.

کلمات کلیدی :استان همدان ،سنگدانه ،سنگ آهک ،ژئوتکنیکی.

- 1مقدمه
سنگدانهها يکی از پرکاربردترين منابع طبيعی مو جود میباشند .در پروژههای عمرانی حدود  22درصد سنگدانههای
شکسته مورد استفاده قرار میگيرند ،اي ن در حالی است که  84درصد را شن و ماسه طبيعی تشکيل میدهند( .)Bolen, 2005در
ميان انواع سنگها ،ميزان مصرف سنگهاي آهکي بهدليل گسترش فراوان در سطح در کشور ما باال بوده و از اين نوع سنگها به-
عنوان پوشش محافظ سدهاي خاکي ،اساس و زير اساس جادهها ،باالست راهآهن ،منابع قرضه جهت تهيه  %09ترکي ب بتن و % 49
ترکيب آسفالت استفادهي زيادي بعمل میآيد .خصوصي ات فيزيکی ،مکانيکی و شيميايی سنگدانهها ازجمله پارامترهايی هستند که
چگونگی کاربرد آنها را برای کاربردهای مختلف تعيي ن میکنند .تاکنون آزماي شهای فيزيکی ،مکانيکی و شيمياي ی مختلفی که
عمدتا تجربی هستند ،برای ارزيابی سنگدانهها به صورت استاندارد معرفی شدهاند .البته اي ن آزماي شها ويژگیهای متفاوتی را
تشريح میکنند.
بنابراين باتوجه به موارد ذکر شده در کنار ارزيابیهای زم ينشناسی و معدنی مصالح خردهسنگی ،آزماي شهای ژئوتکنيکی
متعددی برای ارزيابی مهندسی مصالح صورت میگي رد که بسته به هدف استفاده از مصالح ،نوع آزمايش و تعداد آنها متغيي ر
است(آئين نامه بتنی ايران (آبا) .)9730 ،بنابراين مطالعه و بررسي سنگهاي آهکي و ارزيابي کيفيت و ويژگيهاي مهندسي آنها،
امري ضروري به نظر ميرسد.
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 - 2موقعیت جغرافیایی منطقه:
سنگهای مورد استفاده در اي ن پژوهش شامل سه تي پ سنگ آهکی برداشت شده از شمال و شمال شرقی استان همدان
میباشند ،که اي ن مناطق به ترتيب ،شهرستان قهاوند (محل معدن همهكسي) ،شهرستان همدان (محل روستای سرخ آباد) شهرستان
کبودر آهنگ (محل سوباشی ) میباشند.
منطقه قهاوند ،در بخش شمالشرقي شهرستان همدان و به فاصله  29كيلومتري از شهر همدان قرار گرفته است .
آهکهاي مورد مطالعه در دشت قهاوند در نزديكي روستاي همه كسي از توابع قهاوند و در موقعيت َ 25و ْ 84تا َ 24و
ْ 84طول شرقي و َ 99و ْ 72تا َ 97و ْ 72عرض شمالي واقع شده است .منطقه دوم مورد مطالعه در نزديکی شهرستان
همدان واقع شده است که در موقعيتَ 72وْ 84تاَ 70وْ 84طول شرقي وَ 88وْ 78تاَ 29وْ 78عرض شمالي قرار دارد .
منطقه سوم ،شامل منطقه سوباشی -علي صدر در شمال استان همدان میباشد که توسط جاده همدان ـ صالح آبادـ گل تپه

قابل دسترسی است و در موقعيت ́  98و ْ 84تا ́  29و ْ 84طول شرقی و ́  94و ْ 72تا ́ 94وْ 72واقع شده است.
 -3زمین شناسی منطقه:
استان همدان از ديدگاه ساختمانی در زون سنندج -سي رجان قرار گرفته است .اين زون يكي از فعال ترين زونهاي
ساختماني در غرب كشور در دوران هاي مزوزوئيك و سنوزوئيك به شمار میآيد كه تا قبل از آغاز دوران سنوزوئيك فازهاي
دگرگوني و ماگماتيسم مهمي را پشت سرگذاشته است .رسوبا ت پالئوزوئيک در اي ن منطقه رخنمون ندارند(دروي ش زاده ع، .
 .)5631واحدهای آهکی مورد مطالعه به ترتيب دارای وي ژگی های زير میباشند(شکل  .)5نمونههاي منطقه قهاوند ( همه -
کسي) شامل ،رسوبات آهكي اليگوسن– ميوسن هستند،که با سازند قم در ايران مركزي قابل مقايسه ميباشند .اين واحد
از سنگ آهك هاي متوسط تا ضخيم اليه به رنگ خاكستري روشن تا سفيد همراه با فسيلهاي مرجان و خارپوست و
خردههاي صدف تشکيلشدهاست و داراي چينخوردگي بسيار ماليمي است [نقشه زمينشناسی همدان. ]5/511111
نمونه منطقه همدان (آبشينه) ،شامل سنگ آهك ريفي اليگو_ميوسن ،داراي فسيلهاي فراوان دوكفهاي،
خارپوست و مرجان است .ضخامت اين واحد 51تا 61متر است [نقشه زمين شناسی همدان. ]5/511111
واحد آهکی منطقه کبودر آهنگ ( سوباشی) دارای سن ترياس باالي ی است و در رخداد راندگی بر روی سنگ -
های جوانتر(شيستها) ،به صورت لکههای از هم و مجزا و با مرز گسيخته ديده میشوند .رخساره اين واحد سنگ
آهک متبلور و دولومي تی شده ،همراه با دولومي تهای ماسهای می باشد که به صورت پراکنده حاوی نوارهای ناپي وسته از
چرت سياهرنگ و فاقد فسيل است .خردشدگی نيز در همهی بخشها قابل مالحظه است [نقشه زمين شناسی
کوهين.]5/511111
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شکل  – 1نقشه پراکندگی واحدهای کربناته شمال استان همدان

 - 4مواد و روش ها:
اين پژوهش بر روی سه تي پ سنگ آهک از مناطق شمال و شمال شرق همدان انجام گرفته است .توزيع سنگهای آهکی
نمونه برداری شده در نقشه زم ين شناسی (شکل  )9نشان داده شده است .سه تيپ سنگ آهک با ويژگیهای متفاوت با توجه به
گسترش زياد در منطقه و قابل دسترس بودن انتخاب شده است .مصالح سنگدانه ای مورد استفاده در کاربردهای مختلف باي د دارای
ويژگیهای مناسب باشند و در برابر عوامل ف يزيکی و شيمياي ی مقاوم و بادوام باشند .در اي ن پژوهش بمنظور ارزيابی نمونههای
سنگ آهکی از آزماي شهای زير استفاده شده است :تعيين خصوصيات فيزيکی (تخلخل و جذب آب) ،ارزش سايش مصالح
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( ، )Aggregate Abrasion Value, AAVارزش خرد شوندگی مصالح ( ،)Aggregate Crushing Value, ACVارزش ضربه
مصالح ( ،)Aggregate Impact Value, AIVآزمايش ساندنس (سالمت سنگ در مقابل سولفات سديم و منيزيم) ،آزمايش ذوب
و انجماد و شاخص دوام در  2سيکل ( .)Id5
 -1-4تعیین خصوصیات فیزیکی :
سنگ ها نيز مانند خاک داراي خلل و فرج بهصورت حفرههاي کم و بيش مرتبط هستند .وجود اين حفرهها اهميت زيادي
در خواص مکانيکي سنگ دا رد و بطور کلي هر چه تخلخل سنگ بيشتر باشد مقاومت آن کمتر است (فه يمی فر ا.س.)9749 ،.
وجود آب ي ا رطوبت در تماس با مصالح سنگی باعث نفوذ آن به داخل فضای قابل نفوذ مصالح میگردد .قطر متوسط
حفرهها ،عمق حفرهها و حجم کل حفرهها از عوامل موثر در ميزان جذب آب هستند (جدول  .)9در واقع ميزان جذب آب مصالح
سنگی بيانگر مي زان رطوبت مصالح در حالت اشباع با سطح خشک می باشد (سامع س .ع.)9733 ،.
 -2-4تعیین ارزش سایش مصالح (: )AAV
تعيين  AAVبرای مصالح مصرفی در راهسازی و باالست راه آهن ضروری است و در صورت نياز روی مصالح مصرفی در
بتن نيز انجام می گيرد .آزما يش سا يش به روش لسآنجلس جهت تعيين ميزان مقاومت سنگدانه در مقابل ساي ش انجام شده است .
نتايج بدست آمده نشان میدهد که ارتباط نزديکی بين مقاومت مصالح سنگی و افت ساي شی آنها در دستگاه لس آنجلس وجود
دارد .در اين آزماي ش ،با توجه به دانه بندی مصالح از روش  Bبرای سنگدانههای درشت استفاده شده است که در اين روش 2
کيلو از مصالح دانهای که به ترتيب  2/2کيلو عبوری از الک  90/9و مانده بر روی الک  92/2و  2/2کي لو عبوری از الک  92/2و
مانده بر روی الک  0/2جداسازی شده است .تعدا گویهای مورد استفاده در اين روش  99گوی فوالدی میباشند.
سنگدانههای با درصد افت وزنی زير  %79به عنوان مصالح مقاوم شناخته میشوند در حالی که مصالح با افت وزنی باالی
 %72معموالً به عنوان مصالح خ يلی ضعي ف معرفی میشوند .از سه تي پ سنگ مورد مطالعه ،نمونههای آهکی همه کسی بدليل باال
بودن درصد افت وزنی با توجه به مقادي ر حداکثر مجاز اعالم شده در نشر يه  999و آيي ن نامه بتن ايران (آبا) غير قابل قبول میباشند.
نمونههای آهکی سوباشی و آبشينه با درصد افت وزنی کمتر از  79درصد به عنوان مصالح مورد استفاده در راهسازی به عنوان
اساس و زي ر اساس ،انواع آسفالت و ساخت بتن مورد تايي د میباشند.
 -3-4تعیین ارزش خرد شوندگی مصالح (: )ACV
ارزش خرد شوندگی مصالح در مورد مصالح بکار رفته شده در راهسازی و هر جای ديگری که مصالح تحت بار ديناميک
باشند ،اطالعات مناسبی از کارايی مصالح بدست میدهند.در اين آزماي ش ،مصالح در سه الي ه درون استوانه مخصوص ريخته مي-
شود و هر اليه توسط  22ضربه با ميله مخصوص متراکم میشود ،مصالح متراکم شده تحت اعمال بار تدريجی  89کيلو نيوتن و در
مدت زمان  99دقيقه قرار میگيرند .مقدار ري ز دانه تول يد شده بعد از اعمال فشار ارزش خرد شوندگی مصالح را بيان میکند .هر چه
مصالح ر يز دانه کمتری تولي د شود ،نشان دهنده مقاومت باالی سنگدانهها در مقابل خرد شوندگی میباشد .به طوريکه مصالح با
ارزش خرد شوندگی باالی  %79به لحاظ استفاده در راهسازی مناسب نمیباشند.
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 -4-4تعیین ارزش ضربه مصالح (:)AIV
ارزش ضربه مصالح عبارت است از درصد ريز دانه تولي د شده کوچکتر از  2/4م يلی متر در اثر اعمال ناگهانی بار بر روی
مصالحی که در سه اليه متراکم شدهاند .تعيين اي ن پارامتر در مورد مصالح بکار رفته شده در راهسازی که تحت بار ديناميک باشند
اطالعات مناسبی از کارايی مصالح بدست میدهند .سنگدانههای با مقدار ( )AIVکمتر از  99درصد به عنوان مصالح مقاوم و
سنگدانههای با مقدار ( )AIVبيشتر از 72درصد به عنوان مصالح خيلی ضعي ف و کم دوام در راهسازی در نظر گرفته میشوند .از
نظر عددي نتايج اين آزماي ش با آزماي ش مقاومت در برابر خرد شدن نزديک است )به جز در مورد مصالح دانه ري ز سيليسی
که مقاومت کمتري نسبت به ضربه دارند) (معماريان .ح.)9738 ،
جدول - 1نتایج آزمون تعیین درصد جذب آب )ACV( ،)AAV ( ،و ()AIVبر روی سنگ آهکهای مورد مطالعه
نمونه سنگ

AAV
)(%

)ACV (%

)AIV (%

Wat er
Absorpt ion
)(%

تخلخل
( )%

آهک سوباشی

51/8

3/88

51/83

1/68

1/81

آهک آبشینه

25 / 2

9/5

82/16

1/19

5/18

82 / 8

81/13

68/13

55/11

85/31

> 61

> 61

> 61

> 5/1

آهک همه
کسی
مقدار استاندارد
برای سنگدانه

-

 -5-4آزمون تعیین سالمت سنگدانه در مقابل سولفات سدیم و منیزیم(ساندنس):
اين آزماي ش با هدف سالمت سنگدانهها در مقابل سولفات و شراي ط جوی برای استفاده در بتن و آسفالت و رويههای
آسفالتی بکار برده میشود .در اين آزما يش سنگدانهها را در سيکلهای تکراری در محلول سولفات سد يم يا سولفات منيزيم اشباع
قرار داده و سپس خشک و توزي ن کرده و افت وزنی ناشی از تماس سنگدانهها با محلول فوق اندازه گيری میشود .آزماي ش فوق
در شناسا يی سنگدانههايی که خلل و فرج زيادی داشته و بسيار تحت تاثير هوازدگی میباشند ،مناسب است .نمونههايی که در 2
سيکل بيش از  7درصد افت وزنی داشته باشند نامناسب شناخته میشوند .از سه تيپ آهک بررسی شده نمونههای ايستگاه سوم
(همهکسی) ،بدل يل درصد باالی افت وزنی غير قابل قبول میباشند.
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جدول  - 2نتایج آزمون ساندنس سنگ آهکهای مورد مطالعه(دوستی م)1311 ،.
افت وزنی ()%

افت وزنی ()%

نمونه سنگ

سدیم

منیزیم

آهک سوباشی

1/61

1/18

مناسب

آهک آبشینه

1/16

5/86

مناسب

آهک همه کسی

81 /53

12/11

نامناسب

شرایط نمونه

 -6-4آزمایش ذوب و انجماد:
آزمايش فوق به منظور تخمين دوام س نگ براي کنترل فرسايش ،تحت شرايط ذوب و انجماد مکرر ،به کار ميرود .مطابق
استاندارد  ،ASTM D5312اندازه کوچکترين بعد نمونهها ،نبايد از  922ميليمتر کوچکتر باشد و حداقل  2نمونه از هر نوع تيپ
سنگ مورد نياز است .سنگهای با بي ش از  % 2جذب آب ،استعداد بي یشتری برای هوازدگی دارند ،در حالی که اگر جذب آب
کمتر از  %9باشد ،سنگ بسيار مقاوم خواهد بود (جعفرقلیزاده .)5681 ،با توجه به وضعيت آب و هوائي منطقه ،انجام آزمايش فوق
ضروري به نظر ميرسد .بيشترين مقدار افت وزنی مربوط به سنگ آهکهای همهکسی است که با نتا يج آزماي شهای سولفات
سديم و منيزي م مطابقت دارد .بافت ضعي ف و تخلخل زيا د عامل اصلی باال بودن ميزان افت وزنی اين تيپ از سنگها در طول
چرخه ذوب انجماد مکرر میباشد.
جدول  - 3نتایج آزمون ذوب و انجماد سنگ آهکهای مورد مطالعه(دوستی م)1311 ،.
نمونه سنگ

افت وزنی ()%

شرایط نمونه

آهک سوباشی

1/8

مناسب

آهک آبشینه

1/25

مناسب

آهک همه کسی

5/83

مناسب

 -7-4آزمایش دوام فرانکلین (:)Id
وارفتگی (شکفتگی) از ويژگیهای اساسی سنگهای ضعي ف و به خصوص سنگهای حاوی کانیهای رسی میباشد.
شاخص دوام وارفتگی بدست آمده برای دوم ين مرحله بر اساس نظر گمبل ( ،)9039با توجه به نتا يج بدست آمده ،مصالح سوب اشی
و آبشينه با شاخص دوام وارفتگی ب يش از  04درصد در رده سنگهای خي لی مقاوم و همچن ين سنگ آهک همه کسی در رده
سنگهای کمی مقاوم قرار میگيرند .و براساس ردهبندی فرانکلين و چاندرا ( ، )9032سنگ آهک همه کسی در رده مقاوم،
سنگهای آهکی سوباشی و آبشينه در رده شد يداً مقاوم قرار میگيرند .آزمايش مقاومت بار نقطهای در مورد سنگهاي سخت با
مقاومت فشاري باالي  92مگاپاسکال کاربرد دارد .با داشتن شاخص مقاومت بار نقطهاي ،ميتوان مقاومت فشاري تک محوري
سنگ را برآورد نمود.
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جدول  - 4نتایج آزمون دوام سنگ آهکهای مورد مطالعه
نمونه سنگ

نوع آب

آهک سوباشی

شهری

00 /09

آهک آبشینه

شهری

00 /44

00 / 34

آهک همه کسی

شهری

05 / 57

08/22

Id1

Id2

Id 5

00 / 42

00 / 59
00 / 25
40/ 42

جدول  - 5توصیف سنگ آهکهای مورد مطالعه بر اساس ردهبندی فرانکلین و چاندرا و ردهبندی گمبل( به نقل از خانلری
غ)1311 ،.
توصیف
نمونه سنگ

Id1

(فرانکلین وچاندرا ) 1172،

آهکسوباشی

شدي داً مقاوم

آهک آبشینه

شدي داً مقاوم

آهکهمهکسی

شدي داً مقاوم

00/09
00/44
05 / 57

توصیف
(گمبل) 1171 ،

خ ي لی مقاوم
خ ي لی مقاوم
کمی مقاوم

Id2
00 / 42
00 / 34
08/22

 -5نتیجهگیری:
آهک سوباشی با بافت کريستال ين و آهک ريفی آبشينه به دلي ل تخلخل کمتر و قدرت جذب آب کم آنها دارای مقاومت
باال ،قابليت خرد شدن پايين ،درصد افت وزنی در محلولهای شيميايی پايين ،مقاوم بودن در بر ابر ذوب و انجماد و دوام باال
ويژگیهای الزم برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی را دارا میباشند.
آهک همهکسی به دليل تخلخل باال ،قدرت جذب آب زياد ،دارای مقاومت پايين ،قابليت خرد شدن زياد ،درصد افت
وزنی در محلولهای شيميايی باال  ،مقاوم بودن در برابر ذوب و انجماد و دوام کم بر اساس استانداردهای سنگدانه به لحاظ استفاده
به عنوان منابع قرضه نامناسب میباشد.
با توجه به نتا يج بدست آمده با افزايش تخلخل در سنگدانهها درصد جذب آب افزايش يافته است ،که موجب کاهش
مقاومت مکانيکی و شيميايی سنگدانهها شدهاست.
با افزايش قدرت دوام مصالح درصد افت وزنی در مقابل سولفات سديم و منيزيم کاهش میيابد.
با افزايش درصد جذب ،درصد افت وزنی در آزماي ش ساندنس و درصد افت وزنی ناشی از ذوب و انجماد نمونهها افزاي ش
يافته است.
درصد جذب آب با شاخص دوام فرانکلين نسبت عکس دارد ،اي ن بدان معنی است که با افزاي ش درصد جذب شاخص دام
کاهش میيابد.
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