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 مقدمه

. اسـت ی عمراني ها پروژه ازي اریبس تیفیک باي اجرا ازین شیپ مناسب،ی سنگ مصالح دیتول

. شـوند  مـی  بنـدي  گـروه  شـن،  یا دانه، درشت و ماسه یا ریزدانه، دسته دو به مصالح نیا عموما،

 باالسـت  راه،ي روسـاز  وي رسـاز یز ،یبتنـ  ي سازه کیی اصل قسمت ماسه، و شني مخلوطها

 بـا ي هـا  ماسـه  از لولـه،  انـواع ی برخـ  ساخت دری حت امروزه و دهند می لیتشک را... و آهن راه

 .شود یم استفاده نظر مورد مشخصات و بندي دانه

بطور کلی در کارگاهها تولید شـن و ماسـه طبیعـی، مسـتقیما از سـرند کـردن و شسـتن و        

از خـرد کـردن قطعـات بـزرگ سـنگ       شکسته شن و ماسهآید و  میمخلوط به دست  بندي دانه

 آید. میو شستشوي آن به دست  شکن سنگدرون 

ـ  تا آنها اولیه ابعاد کاهش و ها سنگ کردن خرد عملیات ،شکنها سنگ  ابعـاد  آوردن دسـت  هب

 معـدنی  يهـا  سـنگ  کـردن  خـرد  یـا  و عمرانی کارهاي در استفاده منظور به مطلوب و مناسب

 را مشـابه  اتیـ عمل و معـدن  صـنعت  در تغلیظ عملیات براي آنها کردن آماده منظور به مختلف

 .دهند می انجام

 6، ارزش صنعت تولید شن و ماسه در امریکـا بـیش از   2009دهد که در سال  مینشان آمار 

تولیـد  میلیون تن مصالح سـنگی   700شرکت مرتبط، ساالنه  4000میلیارد دالر بوده که بیش از 

در سطح کشور فعال بوده کـه بـراي تولیـد     شکن سنگ. در ایران نیز، کارگاههاي متعدد اند کرده

کنند. براي مثال، تنهـا در اسـتان    میفعالیت اي  شخص و یا به صورت منطقهمصالح یک پروژه م

 ماسـه  و شـن  دکننـدگان یتولعمده، عضو انجمن صـنفی  تولید کننده  120تهران و البرز بیش از 

 خوزستان وي مرکز تهران،ي استانها در کشور ماسه و شن تولیدکنندگان نیشتریب. هستند استان

شکنهاي فعال در کارگاههاي عمرانی که فقـط بـراي خـود     انبوه سنگ ،آمار این .هستند متمرکز

گیرد، که با احتساب آنها چندین برابـر بیشـتر خواهنـد     میکنند را در برن پروژه مصالح تولید می

 شد.

 در شـکنی  سـنگ  زاتیتجه واردکنندگان و تولیدکنندگان ازی توجه قابل تعداد نیا بر عالوه



 ۷فهرست مطالب /  

 

 و مقـاالت  ،هـا  نامـه  پایـان  ،یقاتیتحقي کارها تعداد وجود، نیا با. هستند تیفعال مشغول کشور

دهـد عمـده کارگاههـاي     . تجارب اجرایی نیز نشـان مـی  است محدود اریبس نهیزم نیا در کتب

آب و انرژي،  با مصرف باالي هاي منسوخ شکنی کشور از مسائلی چون استفاده از سیستم سنگ

ها) رنـج   تولیدي (به ویژه ریزدانه حلفیت پایین مصاست محیطی باال و کیاتالف منابع، تبعات زی

ی اضـاف هـاي   نهیهز و هایکار دوباره اشتباهات،ي برای عامل  ، میعل منابع فقر متأسفانه و برند. می

 .  استی عمراني کارها در

یـی  اجرا امور در میعل کردیرو بسط جهت دری تالش دهنده ارائه تا داردی سع حاضر، کتاب

 و مشـاوره  از و شـده  اسـتفاده ی داخلـ  وی المللـ  نیب معتبر مراجع از کتاب هیهت در. باشد کشور

ـ تول نهیزم دري ا حرفه مهندسان ازي تعدادي یار  بهـره  سـات یتأس بـرداران  بهـره  و زاتیـ تجه دی

ي سپاسگزاری ارکیني نوري مهد مهندسي آقا جناب زحمات از ژهیو به است، ستهیبا. ام جسته

 .کنم

 تیوبسـا  قیـ طر از را خـود ي هـا  ییراهنمـا  وی اصـالح  نکـات  اگـر  شد خواهم خوشحال

ــ ــدهی شخص ــه بن ــوآور   و www.ravanshadnia.com آدرس ب ــارات ن ــل انتش ــه ایمی  آدرس ب

noavar33@yahoo.com وی صـنعت  فعـاالن  اسـتقبال  مورد تالش نیا دوارم،یام. دییفرما منعکس 

 .ردیگ قراری نشگاهدا پژوهشگران

 ایروانشادني مهد



 

 اولفصل 

 مصالح سنگی

 یسنگ مصالح مصارف -1-1

 وسفالتی آبتن ،بتن ت،مال ساخت درطبیعی یا مصنوعی هستند که  مصالحی ،نههااسنگد

 . سندرمی فمصر به آهن راه و راههاي روساز وي رسازیز

 بندي، دانه شکل، و اندازه ی،مکانیک و فیزیکی شیمیایی، ویژگیهاي نظر از باید سنگی مصالح

 رنگ و ظاهري هاي مشخصه سطحی، رطوبت محتوي، رطوبت کل مقدار، 1نگاري سنگ آزمایش

 باید مصرفی ماسه و شن هاي نمونه. باشد منطبق کاربرد محل و استفاده نوع مشخصات با) نما بتن(

 حین در چنانچه. برسد نظارت دستگاه تصویب به معدن محل ذکر با و شده ایشآزم مصرف از قبل

 مواد هاي نمونه ،کند پیدا تغییر سنگی مصالح معدن محل دالیلی به بنایی اجرا عملیات اجراي

 . برسد نظارت دستگاه تأیید به و گرفته قرار آزمایش مورد مجدداً باید جدید معدن سنگی

 به اي رودخانه ماسه و شن از استفاده و حیصح نا بندي دانه ،شستشو عدم ،غبار و گرد وجود

 ماسـه  و شن. است ماسه و شن هیپا با مصالح نییپا تیفیک عوامل از دتوان می ماسه و شني جا

 :باشند داشته را لیذي ها یژگیو دیبا

 . ) عاري از هر گونه آلودگی باشند1

 .  ) باید در مقابل سایش مقاوم باشند2

 .  د در مقابل اعمال تنش مقاوم باشندبای )3

 .  ) باید در مقابل یخبندان مقاوم باشند4

                                                           
١. Petrography 



جع /    ۹مر

 

 .  باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند ها ) دانه5

 

 یبتني کارها در ها سنگدانه کاربرد -1-1-1

ـ  معمـوالً  هـا  سنگدانه یا بتن سنگی مصالح  تشـکیل  را بـتن  حجـم  از درصـد  80 تـا  70 نیب

 از. دارد ارتبـاط  ها سنگدانه به بتن مکانیکی و شیمیایی فیزیکی، ویژگیهاي از بسیاري و دهند می

 حـائز  اقتصـادي  مسـائل  و اخـتالط  طـرح  ویژگیها، نظر نقطه از بتن در ها سنگدانه نقش رو این

 یـا ) گوشه گرد( اي رودخانه صورت به طبیعی منابع از است ممکن ها سنگدانه. باشد می اهمیت

 .  باشند نوع دو این از مخلوطی یا) گوشه تیز( شده خرد

 8/50 ،1/38 ،05/19 ،7/12 ،5/9 اسـت  ممکـن  هـا  دانـه  درشـتی  حـداکثر  بـتن  نوع به بسته

 254 تـا  هـا  دانـه  درشـتی  اسـت  ممکـن  سدها مانند بزرگ هاي سازه در و باشد بیشتر و میلیمتر

 باشد. میبندیها متفاوت  به ویژه، در سدهاي بتن غلتکی، این دانه. برسد نیز میلیمتر

 

 يراهسازي کارها در ها سنگدانه کاربرد -1-1-2

 بخصـوص ي جو عوامل ریتاث مقابل در هم باز باشد محکم که هرقدر ،راه بستری عیطب نیزم

 و کنـد  مـی ن مقاومـت  خودروهـا،  چرخ از واردهي روهاین نیهمچن و دما راتییتغ و آب هجوم

ي بنـد  اسـتخوان  راه،ی عیطب بستري رو به معموال که است نرویا از. شوند می زودخراب یا روزید

 عوامـل  ریتـاث  مقابـل  در بتوانـد  کهي نحو به ،شود می ساخته دوامی با و مقاوم ومعموال هیال چند

 مـدرن  يراهسـاز  نام به امروزه که را آنچه. دینما مقاومت هینقل لیوسا از حاصله فشار وي جو

 . دیگرد ارائه 1آدام مک نام بهي فرد توسط19 قرن در که استی روش یافته لیتکم میشناس یم

 متریلیم 68 از کمتر قطري دارا ذرات از متشکل ،یسنگ خرده هیال چند از را راه شخص نیا

 کـه ی مصـالح  ازی نـازک  هیـ ال بـا  را آني رو و سـاخت  یم) سنگ الشه و سنگ قلوه از زتریر(

 ابتـدا  در آدام مک که رسد یم نظر به. دیپوشان یم دهند، وندیپ هم به را یسنگ ذرات ستندتوان می

 آني جـا  بـه  بعـدها  و جسـته  یمـ  سـود  دهنده وندیپ مصالح عنوان به زیر شکستهي ها سنگ از

 کـرون  میماکادا نام به امروزه يساز جاده نوع نیا. است گرفته بکار را بتن یا آسفالت ازي ا  هیال

 خـاك  يرو به ينحو به را کیتراف از حاصل بار است قادر بحث مورد مجموعه .شود می دهینام

   .ابدین شکل رییتغ زمان مرور اثر بر راه کهدینما پخش

                                                           
١. McAdam 



گاالح سنگي / تأسيسا توليد مص ۱۰ ني  معدني (سنگ شكن)  كا  ها عمر

 

 يرسـاز یز بخـش  .است شده درست يروساز و يرسازیز قسمت دو از راهها اغلب امروزه

 يرو در »راه اساس« و ریز در »راساسیز« هیال دو از متشکل .دارد قرار راه بستر يرو بر که راه

 فـوق  هیال چهار از یک هر .است شده ساخته هیرو و آستر هیال دو از زین راه يروساز .است آن

ـ فیک و تیـ کم نظـر  نقطه از آنها از یک هر نرویا از .دارند عهده به راه در را یخاص عملکرد  تی

 یـا  جسم .برخوردارند یخاص مشخصات از دهنده وندیپ مواد لزوم عدم یا ولزوم يا دانه مصالح

 بـه  هـا  سـنگ  خرده راه، يها هیال از یبرخ در البته .شود می ساخته ماسه و ازشن عمدتا راه بدنه

   .شوند می متصل هم به )مانیس ای ریق( چسباننده ماده یک توسط

 

 مصارف ریسا -1-1-3

 .رنـد یگ قـرار  اسـتفاده  مورد کاربردها انواع در مشخصات نوع، به بنا توانند می یسنگ مصالح

 طـرف  از .دارد یتوجه قابل نقش متداول، يبتنها دیولت در ماسه و شن شد، اشاره که همانگونه

 هـاي  الیـه  و زیـر  قشـرهاي  در خـاص  عملکرد و مشخصات داراي سنگی خرده مصالح گر،ید

   :شود می ریز موارد شامل مصارف ریسا .شوند می گرفته کار به راه فوقانی

 :سـازي  زیـر  زهکشی ،چرخها بار توزیع و ریلها نگهداري بر عالوه بتواند باید باالست 

 شود. بندي مشخص استفاده می بدین جهت از مصالح با دانه .دهد انجام نیز را آهن راه

 سـدهاي  در جملـه  از مختلـف  هاي سازه در زهکش و فیلتر عنوان به نفوذپذیر: مصالح 

   .رسد می مصرف به خاکی

 در رناپـذی  نفـوذ  هاي هسته کانالها، و مخازن دیواره بندي آب جهت نفوذناپذیر: مصالح 

  .شود می گرفته کار به آن مانند و خاکی سدهاي

 خاکی سدهاي خارجی سطح کانالها، رودها، بستر در فرسایش: برابر در مقاوم هاي الیه 

 را سـازه  و شـود  می گرفته کار به شکنها موج و سدها آرامش حوضچه اي، ریزه سنگ و

 ذوب و زدن یخ،شـدن  مرطوب و خشک ،باران آب فرسایش عمل و هوازدگی مقابل در

   .نماید می محافظت امواج اثر و مکرر

 :در کـار  پشـت  پرکننـده  عنـوان  به خاکی، سدهاي بدنه در سنگی خرده مصالح خاکریز 

  .دارد زیادي مصارف آن مانند و سازي راه در حایل هاي دیواره پشت و معادن

 گـري،  ریختـه  سـازي،  شیشـه  در خـالص  سیلیسـی  ماسـه  و شن انواع صنعتی: مصارف 

   .شود می مصرف نیز غیره و آب تصفیه پی، آر جی هاي لوله ساخت



جع /    ۱۱مر

 

 :شود می استفاده آهکی-ماسه يها آجر ي تهیه در ماسه از آجرسازي.   

 یسـاختمان  سـنگ  صـورت  بـه  هـا  سـنگ  مصـارف  بندي طبقه از يگرید نمونه ر،یز جدول

  .دهد می نشان را ماسه و شن و کپارچهی
 

 مصارف گوناگوني مناسب براي ها سنگ -1-1جدول 

 نوع سنگ مناسب محل مصرف ردیف

، توفهـا، گرانیـت،   هـا  سنگي آهنکی متراکم، ماسه ها سنگ ابنیه فنی راه و کارهاي آبی 1

 ي سخت و بادوامها سنگدیوریت، کابرو، بازالت و دیگر 

 هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد. دیوارها 2

، مرمرهـاي رنگـی   هـا  سـنگ  ي آهکی متراکم، ماسهها سنگ ها نماي خارجی ساختمان 3

گوناگون، توفهاي آتشفشانی، گرانیـت، زینیـت، دیوریـت،    

ي منطبـق بـا   هـا  سـنگ البرادوریت، گابرو، بازالت و دیگر 

 ضوابط پروژه

ي هـا  سـنگ ، هـا  سـنگ  ي آهکی، دولومیـت، ماسـه  ها سنگ دیوارها 4

بـراي   ي گوناگونی کـه ها سنگگچی، توفهاي آتشفشانی و 

 تهیه سنگ شکسته مناسبند.

ي هـا  سنگي آهکی مرمریت (شبه مرمر)، مرمرها، ها سنگ پوشش سطوح داخلی دیوارها 5

 ي مشابهها سنگگچی، توفها، کنگلومراهاي کربناتی و 

کـاري، نمـا و    ي سفتها سنگ 6

 هاي ویژه پوشش

الف) ضدآتش سنگ صـابونی (تـالکوم)، تـوف، انـدزیت،     

 بازالت و دیاباز

ي ها سنگ) ضد اسید گرانیت، دیوریت، کواتزیت، ماسه ب

 سیلیسی، اندزیت، تراکیت، بازالت و دیاباز

ي آهکی متـراکم، دولومیـت، منیزیـت،    ها سنگج) ضدقلیا 

 آهکی يها سنگماسه 

ــه 7 ــف  پلــ ــا، کــ ــا و  هــ هــ

 اندازهاي خارجی دست

 ، گرانیت، دیوریت، زینیت، گابرو و بازالتها سنگماسه 

ــه 8 ــف  پلــ ــا، کــ ــا و  هــ هــ

 اندازهاي خارجی دست

 مرمر، گرانیت و البرادوریت

 * مصرف سنگ منحصراً در کارهاي غیرباربر است.

 



گاالح سنگي / تأسيسا توليد مص ۱۲ ني  معدني (سنگ شكن)  كا  ها عمر

 

 خاك و سنگ یکیمکان و یکیزیف خواص -1-2

 یسنگ مصالح بندیهاي طبقه انواع -1-2-1

 انـدازه  .شوند می بندي گروه شن، یا دانه، درشت و ماسه یا ریزدانه، دسته دو به سنگی مصالح

 از .اسـت  شـده  شـروع  میلیمتر 76/4 از ها دانه درشت اندازه و میلیمتر 76/4 تا صفر از ها یزدانهر

 بـه  هیژو دهتو حسب بـر  و بـوده  متغیر سنگ نوع به بسته ماسه و شن ویژه وزن ز،ین وزن منظر

 بـه  بسـته  هـا  سـنگدانه  گـر، ید طرف از .شود می بندي تقسیم سنگین و معمولی سبک، دسته سه

 یـا  و تیزگوشـه  ،گردگوشـه  شـکلی  تواننـد  مـی  شدن شکسته روش و مادر سنگ نسج ماهیت

  .باشند داشته نامنظم

 یک از رسوبات این .اند ساختمانی ماسه و شن تأمین منابع ترین مهم جوان، آبرفتی رسوبات

 بـه  ذراتشـان  پیونـد  بـودن  ناچیز دلیل به طرفی از و سطح در وسیعشان رخنمون دلیل به طرف

 متعلـق  جـوان  رسوبات را ما کشور سطح از مینی حدود .اند برداري بهره قابل سادگی هب یکدیگر

 تنها و است متفاوت رسوبات این منشأ .است پوشانده سال میلیون 2 از کمتر سنی با کواترنر به

   .باشند ساختمانی ماسه و شن تأمین منبع توانند می آنها از بخصوصی يها گروه

بندي  تقسیم 3و دگرگونی 2، رسوبی1به سه نوع اصلی، آذرین ها گسنبرپایۀ نحوة پیدایش، 

دهد. این نمودار  گیري انواع مختلف سنگ را نشان می نمودار فرآیند شکل 1-1شوند. شکل  می

. در ادامه، بحث مختصري در مورد چرخۀ هر یک از انواع سنگ شود میچرخۀ سنگ نامیده 

 گردد. ارائه می

                                                           
١. igneous 
٢. sedimentary 
٣. metamorphic 


