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 :چکیده
این  ،است  «بتن سنگ»مشخصات و ویژگی های فنی محصولی به نام  ،هدف از ارائه این مقاله معرفی

نیاز این محصول ،  به عنوان قطعات بتنی تولید شده نما در مشخصات دربرگیرنده الزامات اولیه مورد 

ای معمولی است که در ساختمان های با مصالح بنایی های تراش خورده یا قوارهساختمان مشابه سنگ

محصولی است که در طرح معماری ساختمان ، برای بازسازی و تزئین در نما  «بتن سنگ» استفاده می شود.
استفاده نسبت مشخصی از اختالط .ساختمان ها و یا محوطه سازی استفاده می شودیا قسمت های داخلی 

سنگ شکسته سرند شده یا شن طبیعی با دانه  های سفید یا خاکستری ، ماسه طبیعی یا شکسته ،سیمان

بندی مناسب و ماده رنگی معدنی برای رسیدن به نمای دلخواه بادوام در طول زمان بهره برداری دارای 

نوشتار  اینکه  است عنوان جایگزین مناسب انواع سنگ های طبیعی «بتن سنگ »ت ویژه در تولید اهمی
موارد کاربرد آن را برای استفاده کنندگان  ، «بتن سنگ»محصول  هاویژگیمشخصات و معرفی و ارائه  ضمن

 تعیین می کند.
 

 

 واژه های کلیدی : بتن سنگ

 

 

 مقدمه  -1

قطعات تزئینی با طرح های کاربردی و متنوع در ساختمان ها و سایر سازه  است که به عنوان تنیمحصول ب یک1بتن سنگ 

پایه  ها استفاده می شود .بتن سنگ از مصالح ریزدانه و درشت دانه ، سیمان پرتلند ، مواد معدنی ،رنگ دانه های رنگی با

.بتن سنگ قابلیت ساخته شدن با هر رنگی را وداستفاده می ش معدنی و افزودنی های شیمیایی و آب  تشکیل شده است .

سنگ های بریده شده آهکی طبیعی ،  سنگ های مختلف و گوناگون مانند انواع گرانیت ، تراورتن ،طرحی مشابه با دارد و 
سنگ مرمر را داراست .همینطور بتن سنگ دارای کاربردهای وسیع از طرح های ساده نظیر دور پنجره ها تا طرح های 

 معماری است .پیچیده نظیر المان های متنوع  بسیار
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در صورت ساخته شدن بتن سنگ به طور اصولی ، بتن سنگ این قابلیت را دارا می باشد تا از نقطه نظر تکنیکی و فیزیکی 

سخت بودن همانند سنگ های استفاده شده در ساختمان ها را ارائه کند .همینطور در صورت انتخاب مناسب و نصب 
ر نمای قابل تحسین دو ، بادوام ق مشخصات فنی ، در پروژه های ساختمانی می توان شاهد ترکیبی زیبا قطعات طب

 بود .به مدت زمان طوالنی ساختمان ها 

در شهری به نام کارکاسون واقع  میالدی 1111در حوالی سال های  ،استفاده از بتن سنگ شناخته شده  قدیمی ترین زمان

ای در زمان قرون وسطی در اروپا دیده شده است . پس از آن بتن سنگ در در واقع در بقایای قلعهکه  استبوده در فرانسه 
یاالت ادر  1091میالدی بطور مستمر در لندن مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه به طور گسترده در سال 1011سال 

  [5] مورد پذیرش و استفاده قرار گرفت. مریکاامتحده 
انواع سنگ های بریده شده و استفاده شده در مطلوب  بتن سنگ به عنوان یک جایگزین مناسب وامروزه بدرستی 

بتن سنگ این توانایی را دارد تا به صورت بی حد و حصر و نامحدودی جایگزین انواع سنگ گردد و  .ستا ساختمان ها

 همینطور مزایای بسیار زیادی را نسبت به سنگ های بریده شده عرضه می کند. 

طرح  بتن سنگ می تواند با آرماتور مسلح شده و دقیقا رنگ آن بر اساس نوع مصالح و اکسیدهای معدنی تعیین شود.

که نتایح دوام آن برای مدت زمان طوالنی قابل پیش قرار گرفته  ایشاختالط آن بر اساس شاخص های مهندسی مورد آزم
صورت همسان بهتر از سنگ های طبیعی برآورد و مشخص بینی است.کیفیت استحکام و فرسایس در اثر شرایط جوی ب

بین ساختمان های خواص این چنینی در مقایسه شده است زیرا که فرایند ساخت و تولید آن کامال کنترل شده است .

  ساختمان های سنگی مورد اطمینان نیستند .به طور قطع سنگی و بتن سنگ ، 

 صورت کامال اقتصادی و توجیه پذیر ممکن است .توانایی بتن سنگ ، آن به خاطر نوع فرآیند ساخت قطعات بتن سنگ به

به عنوان مصالحی ایده آل برای ساخت ، بازسازی یا ترمیم  ورا به عنوان جایگزین انواع سنگ در ساختمان های موجود 

 .ها مطرح می سازدانواع ساختمان

دور پنجره ها ،لغازها ، قسمت های فوقانی ،سنگ تاق ها،دور های تیپ بتن سنگ شامل پانل های مدوالر ،آبروها ، المان
های پایه، سرپوش ها، قطعات نواری ،ستونک ها،، پله ها ، درب ها ،پیش آمدگی ها ،کتیبه ها و ابزارهای زیر سقف ،کالهک

 کنج، پانل های نشانی و ستون هاست. های سنگ منقوش ،های لوح 

 
  :مزیت و قابلیت ها -

 دارای  مزیت ها و  قابلیت های زیر  می باشد : بتن سنگشده محصوالت تولید 
  به مراجع مراجعه شود( )استاندارد از بتن سنگ توسط سازمان ملی استاندارد ملی پشتیبانی نمودن سه  -1

 جایگزین بسیار مناسبی برای انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی   -9

 نیاز به آب بسیار جزئی در تولید بتن مخصوص خود  -1

 مـحـصـوالت  و خالقانه بودن همگن بودن ،زیـبـایـی  -4

)به یر و تعویض و تعم یبه نگهدار یازعدم نیجتا نتدر طول زمان و خاص بتن  یژگیترک نخوردن محصوالت به علت و -5

 (  ینهکاهش هز یمعنا

 سرعت باالی تولید انواع محصول صرفه نظر از نوع محصول  -6

 فه بودن آنفرایندی بدون پرت مصالح بتن و با صر -7

 بدون محدودیت در تعداد طبقات ساختمان -1

استاندارد مورد استفاده در بتن که نتیجتا امکان تولید محصوالت مختلف رنگی دانه های  امکان استفاده از انواع رنگ -0

 بر اساس نیاز مشتریان در جهت انطباق آنها با ساختمانهای موجود



 

 زمان بهره برداری.مقاومت و استحکام باال درتایید بحث دوام در  -11

 عدم رنگ پریدگی در مقابل نور خورشید در مقایسه با سایر محصوالت نمای ساختمان -11

 قابل استفاده در تمام ساختمان ها با هر نوع کاربری -19

 فرایند نصب مانند سایر قطعات بنایی و بسیار ساده است . -11

 اهش هزینه(عدم نیاز به روغن های جداکننده برای خارج نمودن محصول از قالب )ک -14

 قابلیت شستشو با جت آب و اسید متعادل -15

در صورت که )انعطاف پذیری زیاد در طراحی و قابلیت تولید محصوالت بسیار متنوع با شکل های متنوع براساس نیاز  -16

 بازگذاشتن دست هنر معماری در طراحی اولیه  -بود خواهد غیر اقتصادی سنگ بسیار تولید این محصول  با 

در درب های ورودی    ARCمحصوالتی که بوسیله مصالح سنگ قابلیت تولید آنها وجود ندارد مانند انواع  امکان تولید -17
و ... همینطور امکان ارائه محصوالتی که جایگزین شیشه و یا  طلق های تبلیغاتی می گردد مانند  تولید قطعات بزرگ 

  حروف فارسی و التین در ساختمان برای مصارف تبلیغاتی و غیره

ت سنگ( که منجر به پایین آوردن قیمت قیم %61قیمت نهایی بسیار مناسب تر سنگ )در حدود صرفه اقتصادی و  -11

 گردد .نهایی ساخت و ساز می

 کاربرد بسیار وسیع در ساخت شومینه ها   -10

ه عنوان یک جایگزین بسیار مناسبی برای پله های ساختمان که باتوجه به نوع پله  باعث کاهش وزن سازه می گردد )ب -91

بر اساس آیین نامه طراحی  -پارامتر در کاهش وزن ساختمان که نتیجتا باعث مقاومتر شدن در برابر نیروی زلزله  می گردد

یا ضریب زلزله باعث کاهش نیروی  Cو با فرض تغییر نکردن ضریب    Wساختمانها در برابر نیروی زلزله باعث کاهش 
همینطور در ساختمان های با تعداد پله زیاد مشکل  -اد های ساختمان  می گردد(  در هر یک از امتد  Vبرشی پایه یا 

 .د داشتنخواه وجودتفاوت  رنگ در رگه های سنگ 

امکان تطبیق با مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در بحث قطعات نما و  -نصب آسان برای اساس طرح آرشیتکت  -91
 ای متصل به ساختمان سایر قطعات غیر سازه

 حفظ منابع سنگی و امکان استفاده درست و بهینه از منابع سنگ کشور  -99

 یک فرآیند بسیار تمیز و بدون تولید ضایعات مضر برای محیط زیست  -91

قابلیت پاسخگویی به نیاز عمده بازار داخلی چه در بحث بازسازی ساختمان ) به عنوان سیاست امروزه دولت ( و چه   -94
 جدید  از دیدگاه  احداث ساختمانهای 

درات به تمام کشورهای منطقه ) مخصوصا کشورهای حاشیه  خلیج فارس که شاهد رشد صنعت ساختمان امکان صا -95

 دارای کمبود منابع سنگ هستند ( و در نتیجه ورود ارز به داخل کشور در آنجا هستیم  و

 

ده است .در روش تولید مدرن نیز از به طور کلی در تولید بتن سنگ از چند روش تولید براساس نتایج اختالط استفاده ش

 سه روش زیر استفاده می گردد 

که در رطوبت طبیعی ، بتن دارای اسالمپ صفر در قالب ثابت تا زمان تراکم کامل ویبره می : VDT 9روش   -1
 شوند.

روش تراکم ماشینی :که در رطوبت طبیعی زمین توسط ماشین آالت مخصوص دارای فشار و ویبره  بتن دارای  -9
 اسالمپ صفر تا زمان تراکم مناسب تحکیم می شوند

                                                 
9 Vibrant Dry Tamp 



 

گیری و ویبره شده در قالب تا زمان رسیدن به روش بتن ریزی تر : که قطعات از بتن دارای اسالمپ قابل اندازه -1

 تحکیم نهایی متراکم می شوند 

 
  

  :دامنه کاربرد 9-1

که در قسمت های داخلی و نمای ساختمان و ، دارای ترکیبی یکسان و یکنواخت است ساخته شده بتن سنگ قطعات 

 محوطه سازی به کار می رود

ری ، مقاومت اگیری و بررسی مجموعه مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن مانند مقاومت فشکیفیت یک سنگ با اندازه
روش های آزمایش که در استانداردهای  خمشی ، مقاومت سایشی ، وزن مخصوص و درصد جذب رطوبت تعیین می شود.

روش های آزمایش سنگ  وکشورهای مختلف ارائه شده است دارای تفاوت هایی است .در تدوین استانداردهای ملی ایران 

 به عنوان مرجع اصلی استفاده شده است.   1از استانداردهای انجمن استاندارد آزمون و مواد آمریکا 
       .دنمی شوو نتایج با یکدیگر مقایسه یتن سنگ پرداخته  مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ و در این مقاله نیز به مقایسه 

 
 [4] سنگآزمایش مقاومت فشاری  2-1

مقاومت فشاری یکی از خصوصیات مهم سنگ های ساختمانی است که به عنوان معیار جهت طبقه بندی سنگ ها قابل 

های آزمایشی باید به شکل گیری مقاومت فشاری نمونهبرای اندازه ASTM C170-1987مطابق استاندارد  استفاده است.

سانتیمتر و  5قطر یا طول جانبی آن ها نباید کمتر از  مکعب، منشور با مقطع مربع یا استوانه ای از نمونه اصلی بریده شود .
ی هر حالت )تر، خشک، وجود موازی یا نمونه آزمایشی برا 5حداقل  باشد.1:1نسبت ارتفاع به قطر یا طول جانبی باید 

ای بودن ( نیاز است .برای آماده سازی نمونه ها در روش خشک باید آن ها را به های سنگ در صورت الیهعمود بر الیه

 .گراد قرارداد تا از ثابت شدن وزن آن اطمینان حاصل شود درجه سانتی 61±9ساعت در دمای  41مدت 

مقاومت فشاری هر  ر جهت یافتگی سنگ و به موازات جهت یافتگی سنگ انجام می شود.آزمایش مقاومت فشاری عمود ب
 بدست می آید : (1شماره )نمونه آزمایشی مطابق فرمول 

   

C =   
W

A
                                             (1)  

              

 که در آن:

C   مقاومت فشاری آزمونه برحسب مگاپاسگال یاPSI   4 

W  5یا پوند نیرو بیشترین بار وارد شده برحسب نیوتن 

A    یا اینچ مربع متر مربعسطح مقطع محاسبه شده نمونه برحسب میلی      

                       درصد اختالف داشته باشد مقاومت طبق فرمول  95چنانچه نسبت ارتفاع به قطر)یا طول جانبی( نمونه آزمایشی بیشتر از 
 :بدست می آید( 9) 

𝐶𝑐 =
𝐶𝑝

[0.778 +0.222 (
𝑏

ℎ
)]

                                   (2)  

                                                 
1 ASTM 
4 Pound Per Square Inch(PSI) 
5 Pound Force(Lbp) 



 

Cc  )مقاومت فشاری معادل برای نمونه آزمایشی به شکل مکعب با )وجوه مساوی : 

Cp مقاوم فشاری نمونه آزمایشی با ابعاد غیر استاندارد : 

bقطر یا طول جانبی : 

hع: ارتفا 
 نمونه آزمایشی به عنوان مقاومت فشاری نمونه اصلی گزارش می گردد. 5گیری شده برای متوسط مقادیر اندازه

 

 
 [2] بتن سنگ  آزمایش مقاومت فشاری 2-2

 
ــه شـده هـای فشـاری بـتن سـنگ، سـه آزمونـه تهیـه بـرای انجـام آزمـون از قسـمت سـطح نهـایی نمونـه )مکعبـی( ب

اره شـده دیگـر بـه اسـتسنا سـطح رویـه بـتن سـنگ کـه  شوند که شامل یک سطح نما و پـنج سـطحصورتی بریده می
ــرای تولیـد، بریــده  أهــا از قسـمت رویـه کــه تقریبـبایـد نمونـه ــه و مـواد آمـاده ب شـامل قطعــات مسـاوی از مـواد روی

هـای دو سـطح متـر خواهـد بـود.  سـطح تحـت فشـار معـادل متوسـط مسـاحتمیلی 51های مکعبیشوند.ابعاد آزمونه

 گاهی است.تکیه

درجـه ( سلسـیوس قـرارداده شـوند. فرآینـد  111الـی  111هـا بایـد در کـوره در دمـای )انجام این آزمون نمونهبرای 
ــه در طــول  ــا زمــانی کــه کــاهش وزن نمون ــه ت درصــد نباشــد، ادامــه  1/1ســاعت  بیشــتر از  94خشـک کــردن نمون

( سـاعت  6تـا  4مـدت ) هـا بـرای خنـک شـدن و قبـل از کالهـک گـذاری بایـد در دمـای اتـاق بـهدارد.سپس نمونـه

 داری شوند.نگه
شـوند. اسـتفاده از مـواد و روش پس از خشک شدن، هـر آزمونـه بـا اسـتفاده از مـواد و تجهیـزات کالهـک گـذاری مـی

شـود. مـواد ویـژه کالهـک گـذاری در هـای مکعبـی مـیویـژه کالهـک گـذاری باعـث افـزایش مقاومـت فشـاری نمونـه

شـود. حـداقل زمـان الزم قـرار گرفتـه و بـا فشـار بـر روی نمونـه محکـم مـیقسمت فوقـانی بـر روی صـفحه کالهـک 

 ساعت قبل از انجام آزمون است. 16برای سخت شدن مواد ویژه کالهک گذاری 
 

شـود. جهـت گـاهی کـروی در روی آزمونـه در دسـتگاه آزمـون عمـودی اعمـال مـیبار در سرتاسر قطعه بالشتک تکیـه
هـا انجـام و موقعیـت وجـوه غیـر گیـری آنن تحـت آزمـون در راسـتای جهـت قالـبگـهای همبارگذاری در روی نمونه

(. سـطح مقطـع قطعـه انتقـال 1گیرنـد، خواهـد بـود )شـکل نمایان به همـان ترتیـب کـه در سـاخت دیـوار  قـرار مـی

 .های آزمون خواهد بودتر از نمونهدهنده بار مساوی یا کمی بزرگ

 
 موقعیت بارگذاری  – 1شکل 

 به صورت عمودی

 پشت کار

 پشت کار رویه

 موازی
W 

 همگن

 رویه



 

ای که امکان تنظیم دستی سطح آزمونه از قسمت مرکز آن در دستگاه قرار گرفته و تحت بارگذاری اولیه در حدود یا دامنه

گیرد.بارگذاری به آزمونه قرار میتماس قطعه انتقال دهنده بار و نمونه وجود داشته باشد، توسط تنظیم دستی صفحه روی 
محاسبه  (1) رابطه  یابد. مقاومت فشاری هر آزمونه ازتا زمان خرد شدن آزمونه، ادامه می وصورت یکنواخت اعمال شده 

  شود:می

   

C =   
𝑊

𝐴
                     (3)  

              
 که در آن:

C   ؛مقاومت فشاری آزمونه برحسب مگاپاسگال    

W    ؛بیشترین بار وارد شده به آزمونه در لحظه خردشدن برحسب نیوتن 

A     متر مربع.    سطح مقطع محاسبه شده نمونه قبل از کالهک گذاری برحسب میلی 

 

 
 :[3]سنگ آزمایش جذب آب   2-3

 115±9در دمای ساعت  94گیری جذب آب ، نمونه های مکعبی به مدت برای اندازه ASTM : C97-83طبق استاندارد 
 91±9ساعت در آب مقطر با دمای  41گراد خشک می شوند و پس از سرد شدن در دمای اتاق به مدت  درجه سانتی

 محاسبه می گردد :( 4) غوطه ور می شوند .میزان جذب آب نمونه ها طبق فرمولسانتی گراد درجه 

   

  =   جذب آبوزنی درصد 
 [B−A]×100

A
                          (4)  

 
 که در آن :

A   خشک شده.وزن نمونه آزمایشی 

B      وزن نمونه آزمایشی تر 

 [3] و آب گرم  بتن سنگ به دو روش آب سردآزمایش جذب آب  9-4
هـا از قسـمت سـطح نهـایی نمونـه شـود. آزمونـههای تعیین میزان جـذب آب، سـه آزمونـه تهیـه مـیبرای انجام آزمون

)مکعبی( به صورتی بریده می شوند که شـامل یـک سـطح نمـا و پـنج سـطح اره شـده دیگـر بـه اسـتسنا سـطح رویـه 

هـا از قسـمت رویـه کـه تقریبـا شـامل قطعـات مسـاوی از مـواد رویـه و مـواد آمـاده بـرای که باید نمونه «بتن سنگ»

 متر است.میلی 51ی های مکعبتولید، بریده شوند.ابعاد آزمونه
ــوده  111الـی  111هــا در دمـای ) در انجـام ایـن آزمــون  نمونـه ــا زمـانی کـه کــاهش حجـم ت ( درجــه سلسـیوس ت

ــه خشــک مــی 94درصــد در طــول  1/1بیشــتر از  ــپس  شــوند.ســاعت فراینــد خشــک کــردن  نشــوند، در گرمخان س

( درجـه  95الـی  91هـا بـه حـداکسر )مـای آنشـوند تـا دداری مـیها از گرمخانـه خـارج و در دمـای اتـاق نگـهنمونه

 شود.سلسیوس برسد، سپس آزمون تعیین میزان جذب انجام می

( 91  ± 7/1آزمون توسط آب سرد آزمونه به صورت کامل در داخل آب مقطر یا آب تصفیه شده با دمای ) روش الف:

ها از آب خارج شده و رطوبت سطح آن آزمونهشود. در پایان این مرحله، ساعت فرو  برده می 41درجه سلسیوس به مدت 
 شود.گیری میگرم اندازه 1/1شود و سپس جرم آن با دقت تقریبی دار گرفته میای نمبا پارچه



 

( درجه سلسیوس به مدت 91 ± 7/1: آزمون توسط آب جوش آزمونه به صورت کامل در داخل آب مقطر با دمای )روش ب

شود. در ساعت قرارداده می 5( درجه سلسیوس به مدت 111 ± 5آب جوش با دمای )ساعت فرو برده شده و سپس در  41

گرم  1/1با دقت و ( درجه سلسیوس رسیده قرار داده  95الی  91ادامه نمونه در دمای اتاق تا زمانی که دمای آن به حدود )

  شود:محاسبه می (5)میزان جذب آب هر آزمونه از رابطه  وتوزین 

   

آزمونه  درصد جذب آب  =  
B−A

A
 × 100                         (5)  

 
 که در آن :

A  .جرم آزمونه خشک شده 

B        .جرم نمونه پس از فرو بردن در آب 

 دست خواهد آمد.میزان جذب آب از متوسط جذب آب سه آزمونه به
 

   [7] برای سنگتاب در برابر یخبندان مطابق استاندارد ملی ایران   2-5

 

ساختمانی باید در برابر شرایط جوی و از جمله تغییرات دمای محیط پایدار باشد .آزمایش یخبندان معیاری برای سنگ 

نمونه های اشباع   [6]ملی ایران 571مقاومت سنگ در برابر تغییرات شدید جوی را به دست می دهد .مطابق استاندارد 

و قرار داده می شوند و سپس از اتاق خارج گردیده انتی گراد سدرجه  -15ساعت در اتاق یخبندان با دمای  6برای مدت 

درجه سانتی گراد قرارداده می گیرد. پس از انجام تعداد تعیین شده دوره های تناوبی یخ زدن  91برای همین مدت در آب 
سراسری و یا رنگ  های خرابی از قبیل ورقه ورقه شدن ، ترکای شود و نشانهو ذوب شدن ، نیاید دچار صدمه قابل مالحظه

رک خوردگی و خرد شدن تشود.چنانچه سنگها بر اثر تکرار آزمایش و انقباض و انبساط دمایی دچار  پریدگی در آن دیده

ریز و میکروسکپی شوند ، کاهش وزن خواهند داشت .که با توزین مشخص می شود.برای تعیین تاثیر پذیر پدیده یخبندان 
زمایش ، تعیین شده و با مقاومت فشاری سنگ های شاهد آفشاری سنگ در انتهای  بر روی مقاومت سنگ ها ، مقاومت

 مقایسه می شوند. 
 

  C 666 / C 666 M ASTM  استاندارد  تاب در برابر ذوب شدن و یخ زدن یخبندان مطابق  9-6
چهارمین آزمایشی که بـرای بـتن سـنگ تعریـف شـده ،آزمـایش مقاومـت در برابـر ذوب شـدن و یخبنـدان در چرخـه 

سـیکل ذوب شـدن و یـخ زدن مـی باشـد و از آنجـایی کــه ایـن روش بـا روش مشـابه در سـنگ متفـاوت اســت  111

 416 × 119 × 76روز بـه ابـعــاد  14ســه نمونـه تـر بـا عمـر ،توضیح آن ضروری بـه نظـر مـی رسـد .در ایـن روش 
سـاعت قبـل در آب  94.هر قطعـه بایـد شـدیک وجه از هر قطعه به صـورت نمایـان بریـده خواهـد و میلیمتر انتخاب 

  .غوطه ور شود C (  ْ ْ7/1 ±  91 )آهک اشباع شده با دمای 

. قطعـه هـای متالشـی شـده ناشـی از دوره یـخ زدن  گیـردروز صـورت مـی 16روز تـا  11ر دوره های زمـانیدبازرسی 
 گردآوری می شود.  ،فرآیندبه صورت مجزا برای تعیین قسمت از دست رفته توده در طول  هو آب شدن مربوط

مـواد و مصـالح خـرد شـده در کــوره مخصـوص ،خشـک و وزن تـوده آن تعیـین شــود  تـا زمـانی کـه مقـدار از دســت 

درصـد وزنـی در فـرف مـدت دو سـاعت از خشـک کـردن  9/1خشـک کـردن بیشـتر از  رفته در توده ناشی از فرآینـد



 

چرخـه یـا  111نباشد .اطالعات به دسـت آمـده ثبـت و بـه صـورت تجمعـی در تمـام مـدت تـا زمـان تکمیـل شـدن 

 درصد وزنی ، هر کدام که زودتر رخ دهد ، جمع آوری می شود. 11مقدار از دست رفته توده حداقل  
تا زمانی که مقدار ازدست رفته توده در هنگام خشک کردن بیشتر از   C  ْ ْ111تا   C  ْ ْ111قطعات در دمای در ادامه آزمون 

. سپس قطعات از کوره خارج و در  شدهساعت از خشک کردن نباشد ، در کوره مخصوص خشک  41درصد در مدت  1/1

گیری وزن توده وده خشک شده سرد و سپـس اندازهگیری تدقیقه قبل از اقدام برای اندازه 11دمای اتاق به مدت تقریبی 

شود. نخستین قسمت توده خشک ، شامل توده خشک نهایی به عالوه کل توده خشک شده تکه های خشک انجام می
پس از که ( CPWL)خرد و ریز جمع آوری شده در تمامی مراحل است. مقدار درصد کاهش وزن از دست رفته توده 

 محاسبه می شود: (6)رابطه  ، ازدرصد باشد  5دوره یخ زدن و آب شدن باید کمتر از  111

   
6CPWL % =     

𝑆

(S+B )
 × 100        )6( 

CPWL   درصد کاهش وزن از دست رفته توده 

S       کل توده خشک مواد خرد شده؛ 

B         خاتمه توده خشک شده در کوره در                     . 

 
جدول ن ها ابتن سنگ با سایر سنگ های مصرفی متداول در ساختممشخصات مکانیکی  در مقایسه خالصه  به طور
این جدول نشان می دهد  که بتن سنگ در مقایسه با سایر سنگ ها پارامترهای  گویای این تفاوت هاست. (1)شماره 

 مقاومتی مناسبی دارد. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
 ، نمونه مورد آزمون از دست می دهد . ( دوره 111مقدار درصد کاهش وزن از دست رفته توده که در اثر آب شدن و یخ زدن های متوالی ) 6

Cumulative Percent Mass (Weight) Loss  (CPWL) 
 



 

 (1)جدول شماره 

 *ها  با انواع دیگر سنگ "بتن سنگ "مقایسه مشخصات مکانیکی 
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 تاثیر در برابر اسید 9-7

یادآوری است که این آزمایش جز  هدر این قسمت به بیان اثر اسید برای محصول بتن سنگ پرداخته می شود .الزم ب
را در آزمایشگاه  به بتن سنگ نیست و صرفا آزمایشی است که  عکس العمل بتن سنگ در برابر اسیدهای مربوط آزمایش

گرم در فرف با اسید کلریدریک  14گرم و  19قرار داده است.در این روش دو قطعه از بتن سنگ با وزن بررسی مورد 

(Hcl  با غلظت )و به مقدار  % 11و  %5cc   51  ور قرار گرفت .نمونه ها قبل از ساعت به صورت غوطه 94و به مدت

عکس برداری ) با بزرگ نمایی مشخص( های یاد شده در زیر میکروسکوپ قرار گرفته و از آنها قرارگیری در اسید با غلظت
)شکل  اری قرار گرفتساعت نیز مجددا نمونه ها در زیر میکروسکوپ مورد بررسی و عکس برد 94و بعد از ( 9)شکل شد 

نمونه قرار گرفته در اسید با غلظت باال وزن بیشتری را نسبت به مورد مشابه با غلظت مشاهده شد که به طور محسوس (  1

مصالح ریز دانه های پایین از دست داده و سیمان استفاده شده در قطعه در قسمت های خارجی حل و باعث شده بود تا 
در واقع هر چند ماهیت قطعه بتنی قابل رویت باشند. ،ایاصله بین ذرات به صورت ترک گونهجدا گردند و فای رودخانه

است لیکن توصیه می شود تا در زمانی که استفاده کنندگان در طول زمان نیاز به شستشو قطعات داشته باشند از اسید 

 منظور استفاده کنند . واحد آب و یک واحد )یا کمتر(  اسید برای این 11های بی رنگ رقیق با نسبت 

 

    
  Hclنمونه ها قبل از قرار گیری در اسید )باال( تصویر   – 2شکل 

 
 

   
با غلظت  Hclو باال سمت چپ تاثیر اسید  %5با غلظت  Hcl اسیدتاثیر ( سمت راست )باالتصویر   – 3شکل 

  .را نشان می دهد 11%

  



 

 نتیجه گیری  -2

 
دارای روش های آزمایش مشابه با روش آزمایش  "بتن سنگ"آزمایش ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد که  -1

.این تشابه ها در آزمایش سنگ است و بنابراین نتایج آن می تواند با یکدیگر با اندکی تفاوت مورد مقایسه قرار گیرد 
لی در خصوص مقاومت در برابر فرایند ذوب شدن و مقاومت فشاری، فرمول های آن و آزمایش جذب آب سرد است.و

 یخ زدن متوالی تفاوت در روش ها مشهود است که به نظر می رسد نتایج چندان قابل مقایسه نباشند.

مگا پاسگال و  45اصلی نظیر مقاومت فشاری حداقل تکنیکی  محصولی است که با دارا بودن پارامترهای "بتن سنگ"  -9
زیبایی فوق  به همراه مزایای قابل توجه نظیرو پارامترهای اقتصادی  %6جذب آب زیر حد مگاپاسگال ،  05حداکسر 

می تواند به عنوان جایگزین اف پذیری و گوناگونی و تنوع پذیری خالقانه طانعرویه در خانواده بتن ، خالقانهالعاده و 

به و لوکس  الحاقی  پیش ساخته بتنی در ساختمان ها با هر نوع کاربری مطرح شده و به عنوان قطعات  مناسب سنگ

امید است که دست اندرکاران صنعت بتن ، سازندگان  مورد استفاده قرار بگیرد .ساختمان ها و در محوطه سازی ها 
ساختمان ، مشاوران و طراحان و اجرا کنندگان ساختمان این محصول دارای استاندارد ملی ایران را در سبد تنوع 

 یرفته و در کشور مورد استفاده قرار دهند.محصوالت ساختمانی پذ

 تشکر و قدردانی

 :نگارنده این مقاله از همکاری و مساعدت افراد و شرکت های زیر تشکر و قدردانی می نماید 

 در ایران  Cast stone- "بتن سنگ" جهت به عنوان بانی  شرکت ساختمانی دیدا دژ -1

 در ایاالت متحده  -.Architectural Concrete Casting Incساختمانی شرکت  -9
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