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دهيچک  

توان با  يرسد که م ينمونه ها به نظر م يات مهندسيشات مربوط به خصوصياز آزما يبعض يباال يزمان ينه هايو هز يبا توجه به دشوار 

و لس  يک محورت يشات مقاومت فشارين پژوهش با تمرکز بر آزمايلذا در ا. شات صرف نظر نمودين آزماياز انجام ا يارائه روابط

  ..شده است يو دوام وارفتگ ياشات بار نقطهيمعقول با آزما يبر  ارائه رابطه  يآنجلس سع

  يدوام، مقاومت، سنگ نما، خواص مهندس :کلمات کليدي
 

  مقدمه ١
درصد حجمي آن را كلسيت و يا  ٥٠هاي دگرگوني هستند كه بيش از سنگ هاتياز ديدگاه سنگ شناسي، مرمر

گفته  تيهاي آهكي و يا دولوميتي كه قابل صيقل باشند مرمرل داده باشد، در حالي كه در صنعت به تمامي سنگدولوميت تشكي

است که در  يسنگ رسوب ينوع ورتنترا. )۱۳۹۰و همکاران، . ان سيکارگر(شود، هر چند كه آنها اصال دگرگون نشده باشندمي

-يدر حد فوق اشباع است صورت م ميکربنات کلس يکه دارا ينيزم ريزمنبع آب  کيو از  Co2 هياول زانيدر م راتييخالل تغ

علت هب. باشدهاي ساختماني بسيار با اهميت ميتعيين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ. )١٣٩٠و همکاران، . م يقباد(رديگ

از خواص  يبرخ يبررس. است ها  ضروريو تراورتن در سراسر دنيا مطالعه خواص مهندسي اين سنگ تياستفاده فراوان از مرمر

همراه  ياديز يزمان نهيو هز يبا دشوار) لس آنجلس شيآزما( شيو سا يمقاومت تک محور يها از جمله بررسسنگ يمهندس

رابطه  يبه بررس  ينييشش نوع سنگ کربناته تز ينمونه ها يبا آماده ساز از اين رو در اين پژوهش سعي بر اين شده كه. است

کم  يهاشيکه آزما يدوام وارفتگ شيبا آزما) نجلسآلس  شيآزما( شيسا  ،ياو بار نقطه يتک محور توممقا يهاشيآزما

 اديز نهيسنگ بدون صرف هز اتينوع خصوص نياز ا يمناسب ديهستند پرداخته شود تا بتوان د يتر و به تناسب آسان تر نهيهز

  .بدست آورد

  

    منطقه يايو جغراف ين شناسيزم ٢
نمونه مربوط به شهرستان محالت واقع در استان  کي  يمورد مطالعه پنج نمونه مربوط به استان خراسان رضو ينمونه ها از

شناسي ، جوان است و توپوگرافي ناحيه،  ريخت در زون کپه داغ از نظر يريگبا قرار ياستان خراسان رضو. باشد يم يمرکز

كوهي را  هاي ميان ها دشت ها ارتفاعات، و ناوديس ر معمول، تاقديسبه طو. شناسي دارد اي مستقيم با ساختارهاي زمين رابطه

هاي  دشت. واحدهاي سيما ساز منطقه هستند) كرتاسة پاييني(و تيرگان ) ژوراسيك بااليي(سازند و سازندهاي كربناتي مزدوران  مي

در  زيشهرستان محالت ن. )١٣٨٣، .ع ينباتآقا(اند داغ كپه فروافتادة نواحي از بجنورد – شيروان و قوچان –سرخس، گرگان، مشهد 

دو  نيا يمرز مشخص برا نييتع. واقع شده است يدر بخش جنوب رجانيس –در شمال و سنندج  يمرکز رانيا يدو پهنه ساختار
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 کيبه پروتروزوئ  ،يرسوب يورقه واحدها يدر بخش شمال. مشکل است يساختار يها يژگيبودن و ختهيآم ليبه دل يپهنه ساختار

خ يش(ختر شهرستان محالت رخنمون دارنددر شمال و با يباختر جنوب – يشمال خاور يبا روند ساختار کيپالئوزوئ – نيسپ

  ). ١٣٨٦و همکاران،. م ياالسالم

  ).١جدول (داده شده است  شيمورد مطالعه به صورت جدول نما يهانمونه سنگ يشناس نيو زم تيموقع

  

 نما يهامعادن نمونه سنگ ين شناسيت و زميموقع ‐۱  جدول

  ين شناسيزم  ت معدنيموقع  نوع سنگ نام معدن فيرد

  يت اعلميمرمر ١

(MA) 
د کرم و کرميت سفيمرمر

  )بژ(ره يت

 ياز سنگ ها يواحد رسوب. را تحمل نکرده يموثر يکيمنطقه رخداد تکتون کدکنيروستايکينزد

  .ل شده استيشکدوران دوم و کرتاسه باال ت يآهک

  بجستان  ٢

(MB) 
ان يمتعلق به کرتاسه بطور منفرد و پراکنده نما  ينياز سنگ تزئ يارتفاعات  بجستان يشمال غرب يلومتريک ١٣  رنگ يت گليمرمر

 يآباد همراه با فشارها يت علين اهک ها در اثر نفوذ گرانيا. شده اند 

  پاکت و متبلور شده اندد کمياحتماال الرام ييمتعلق به فاز کوهزا يکيتکتون

  ت کدکنيمرمر ٣

(MK) 
 ياز سنگ ها يواحد رسوب. را تحمل نکرده يموثر يکيمنطقه رخداد تکتون شمال کدکنيلومتريک١٥ ت کرم رنگيمرمر

  .ل شده استيدوران دوم و کرتاسه باال تشک يآهک

تراورتن شاهان  ٤

  گرماب

(TMA) 

–يتراورتن خاکستر

  رنگ يقهوه ا

از نوع  ينفوذ يکپه داغ و سنگها يسازند ها يکواترنر بر رو ينهشته ها مانيشرق فريلومتريک٥٤

ن يده زميل متعلق به پالئوژن قرار دارند که بر اثر پدياباز و به شکل سيد

  .رسوبات تراورتن را به وجود آورده اند يشيگرما

تراورتن اتشکوه  ٥

  محالت

(TMH) 

ب شرقجنويلومتريک٢٦ ديتراورتن کرم و سف

  محالت

ائوسن رسوب کرده و به  يماسه ا يکنگلومرا ين بر رويتراورتن پرم

  .)۱۳۷۴، .م يحجاز(باشد يگسترده م يه هايصورت ال

  اه چشمه باخرزيس  ٦

(TMB) 
د و کرم يترواورتن سف

  رنگ

 يد هايدرو اکسيهمراه با ه يالت چشمه اين آنها تشکيوسن که بيم يآهکها  غرب تربت جام يلومتريک ٦٠

 يحجاز(ده استيشدن تراورتن گرد يشود که باعث رنگ يآهن مشاهده م

  ).۱۳۷۴، .م

  

 :هاشمواد و رو ۳
  يتک محور يش مقاومت فشاريآزما ١‐ ٣

 هاينمونه ها از بخش مرکزي توده سنگ و به دور از محل ترك هشد يمقاومت فشاري تک محوري سع نييبه منظور تع

ن يدر ا .موازي باشد ايامتداد ترك بر امتداد بارگذاري عمود  ريجتناب ناپذدر صورت وجود ترك هاي ا زيسنگ باشد و ن

استاندارد  مقاومت فشاري تک محوري بر اساس نييجهت تعحالت خشک و اشباع  يهر نمونه سنگ تست ها يش برايآزما

ASTM C170  انجام شدند.  
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  نمونه ها يمقاومت تک محور ‐ ۱ شکل

  

  يش بار نقطه اياآزم ۲‐ ۳

ک جهت انجام يک به يمغزه با نسبت طول به قطر  ۱۰هر نمونه سنگ   يها،براسنگ ين شاخص مقاومتييبه منظور تع

  .ر حاصل شديج زيانجام گرفت که نتا يش به صورت محوريده و آزمايش، آماده گرديآزما

  

  

  يش بار نقطه ايج آزماينتا ‐ ۲ شکل
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  شيمورد آزما يو نمونه ها يش بار نقطه ايآزما ‐ ۳شکل 

 

  شيش سايآزما ۳‐ ۳

در دستگاه  يگو ۱۱و تعداد  Bنمونه ها از نوع يدانه بند ASTM C131-96ش لس آنجلس با استفاده از استاندارد يدر آزما

گردد و بعد از يم يجداساز mm 1.7دور چرخش دستگاه مواد داخل استوانه خارج شده و با الک ۵۰۰قرار گرفت، که بعد از 

  . گردديمحاسبه م يشستشو و خشک کردن وزن کرده و مقدار درصد افت وزن

 
 

 
  لس آنجلس نمونه ها يدرصد افت وزن‐ ۴ شکل

 

  يش دوام وارفتگيآزما ۴‐ ۳

ده و يرده گياز هر نمونه ته يگرم ۶۰تا  ۴۰، ده قطعه سنگ يعيطب يسنگ در برابر هوازدگ يداريزان پايم يبه منظور بررس

  .ر آورده شده استيز شکلش در يج آزماينتا. ش تکرار شده استين آزمايکل ايپنج س

  



  شهر مشهد يمحيطزيست و  يمهندس ين شناسيزمش يهما 
 مشهد ي، دانشگاه فردوس1393اسفند  6

 
 
 

٣٧ 
 

 
  يش دوام وارفتگيج آزماينتا-۵ شکل

 
  :جيبحث و نتا ۴

ت نسبت به يمرمر ينمونه ها يج بدست آمده نشن دهنده مقاومت  باالينتا يتک محور يش مقاومت فشاريدر آزما

مان سنگ بر مقاومت آن يزان تخلخل، نوع سير جنس سنگ، منشأ، مين نشان دهنده تاثيهمچن. باشديم يتراورتن به صورت کل

دهند  ينسبت به تراورتن ها نشان م يمقاومت و دام باالتر يدارا يدگرگون يت ها با تخلخل کمتر  منشأ کميمرمر. باشديم

ز نشان دهنده ين) تراورتن محالت( TMHهمچون خلل و فرج کمتر،  يمتراکم تر و دارا ين در تراورتن ها ، نمونه هايهمچن.

  .باشد يگر تراورتن ها مينسبت به د يمقاومت باالتر

شود که نمونه  ي، مشاهده م ۵شکلنشان داده شده در  يتک محور يرات مقدار دوام نسبت به مقاومت فشارييبا توجه به تغ

  .باشند يم يتررات دوام با رنج بزرگييمقدار تغ يش دارايتراورتن مورد آزما يها

  

  
  يرات دوام نسبت به مقاومت خشک تک محورييتغ ‐ ۶ شکل

  .ر حاصل شده استيج زينتا ۷شکلدر  يشات لس آنجلس و دوام وارفتگيج بدست آمده از آزمايز نتايبا آنال
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 .باشد يت ميمرمر يش از نمونه هايتراورتن ب ينمونه ها) شيسا( يرات افت وزنييمقدار تغ ‐ ۱

 .باشد يت ميمرمر يش از نمونه هايتراورتن ب يمونه هان يمقدار افت وزن ‐ ۲

  

  
  ينسبت به دوام وارفتگ) لس انجلس(شيمقدارسا ‐ ۷شکل

  

ج ينتا. ج بودهين نتايب يخط يرابطه  ينشان دهنده  يو مقاومت تراکم تک محور يشات بار نقطه ايج حاصل از آزماينتا يسه يمقا

 يتک محور يون باالتر با مقاومت فشاريبا عدد رگرس يبهتر يخط يرابطه  يان است که مقاومت بار نقطه يا ينشان دهنده 

  .باشد ياشباع م يش از مقاومت تک محوريخشک ب يمقدار مقاومت فشار يبه طور کل. اشباع دارد

  

  
  يدر حالت خشک و اشباع نسبت به مقاومت بار نقطه ا يرابطه مقاومت تک محور ‐ ۸ شکل
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  شنهاداتيپ ۵

  .گردد يشنهاد مير پيشات روابط زيج حاصله از آزمايز نتايلو آنا يبا بررس

  :تيمرمر

)۱( Id5 = 0.0003σc(dry) + 99.444                              ,R²=0.9924                                                  
)۲( Los(%) = 764.89(Id5)2 – 152424(Id5) + 8E+06   ,R² = 1                                                         
)۳( Is50 = 0.0205 σc(dry) + 11.621                            ,R² = 0.931                                                  
)۴( Is50= 0.0244 σc(sat) + 11.901                              ,R² = 0.9756                                               

               

  :تراورتن

)۵( Id5 = 0.0061 σc(dry) + 97.077                               ,R² = 0.9716                                              
)۶( Los(%) = 9.0547(Id5)2 - 1791.2(Id5) + 88612       ,R² = 1                                                       
)۷( Is50= 0.0328 σc(dry) + 10.025                               ,R² = 0.9394                                              
)۸( Is50 = 0.0418 σc(sat)  + 9.4045                              ,R² = 0.998                                                

، ) (Is50 يشاخص بار نقطه ا، )σc(sat)(اشباع يمقاومت تک محور، )σc(dry)(خشک  يمقاومت تک محور ،)Id5(يوارفتگدوام 

  )(%)Los(ش لس آنجلسيدر آزما يرصد افت وزند
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