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 های به کار رفته در صنعت ساختمانانواع سنگ

 

توان به مواردی همچون مقاومت باال، دوام زیاد، جالپذیری های ساختمانی میهای سنگاز جمله ویژگی

ای و سایشی باال، قابلیت صیقل خوردن و برش، ثبات رنگ، قابلیت شستشو، مقاوم در مناسب، مقاومت ضربه

یرقابل نفوذ بودن، پایداری برابر رطوبت، مقاومت در برابر حرارت، داشتن پایداری خمشی و کششی مناسب، غ

های فشاری باال، مقاوم در برابر تغییرات آبجوی، مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدی نام برد. همین ویژگی

ترین ها به عنوان یکی از محبوبها باعث شده است که از گذشته تا به امروز از سنگمنحصر به فرد سنگ

 بشر برای دیوار، نما، زیرسازی، کف، تزئینات و غیره استفاده شود. های ساخت مصالح ساختمانی در ساختمان

 

 
 

 کاربردهای مختلف سنگ در صنعت ساختمان

 هاپلهپوش و راهکف
شود، باید دارای مقاومت باال در ضربه و ها استفاده میپلهها و راهپوشهایی که در بخش کفمسلما سنگ

هایی که معموال گیرند. از دسته سنگمعرض این دو مورد قرار می ها همیشه درسایش باشند، زیرا این سنگ

های رسوبی و دگرگونی اشاره کرد. عالوه بر موارد یاد شده، توان به سنگبرای این کار مناسب هستند، می

ها باید دارای تخلخل کمی باشند تا در صورت شستشوی کف های به کار رفته در بخش کف ساختمانسنگ

های استفاده شده بگذارد. از وسیله مواد شوینده بازی و اسیدی، تاثیر منفی کمتری روی سنگساختمان به 

 های گرانیت و مرمریت اشاره نمود.توان به سنگباشند، میهایی که این شرایط را دارا میجمله سنگ
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 نماکاری
تا بتوانند در مقابل شرایط محیطی شود های مقاوم و پایدار استفاده میمعموال برای نماهای ساختمان از سنک

مختلف مقاوم بوده و دچار آسیب نشوند. شرایط مختلف آب و هوایی مانند تابش مستقیم خورشید، گرد و 

های اسیدی از جمله مواردی هستند که در پایداری سنگ تاثیر خاک، سرمای شدید، آلودگی هوا و باران

گ تراورتن گزینه مناسبی برای استفاده در نمای ساختمان گذارند. با توجه به توضیحات داده شده، سنمی

 باشد.شود، زیرا خصوصیات فوق را دارا میمحسوب می

 

 
 

 دیوار و شالوده
شوند به صورت نامنظم چیده شده و برای پر کردن ها استفاده میهایی که برای دیوارها و شالودهمعموال سنگ

ای بوده و قابلیت انحالل های متخلخل که الیهکنند. انواع سنگفاده میهای ریزتر استفضاهای میانی آنها از تکه

هایی که در مقابل فشار باال مقاوم ها مناسب نیستند. اما در عوض سنگباالیی دارند، برای دیوارها و شالوده

اسبی های منهای آهکی گزینهها و سنگبوده و سخت هستند، برای این کار مناسب خواهند بود. ماسه سنگ
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 شوند.ها محسوب میبرای استفاده در دیوارها و شالوده

 

 
 

 دیوارهای داخلی
دهد. اصوال از سنگ به کارگیری سنگ برای استفاده در دیوارهای داخلی ظاهری بسیار جذاب و زیبا به کار می

ا استفاده ههای اداری و فروشگاههای غذاخوری، محیطهای بهداشتی، سالنبرای دیوارهای داخلی سرویس

های به کار رفته بر روی دیوارهای داخلی باید ظاهری جالخورده داشته شود. الزم به ذکر است که سنگمی

 باشند و تخلخل در آنها کم باشد، تا بر اثر شستشو دچار آسیب نشوند.
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 پوشش بام
توان در برخی نقاط کشور میشود، اما در حال حاضر ها استفاده نمیها برای پوشش باماگر چه امروزه از سنگ

های مخصوص پشت بام باید سبک بوده و تخلخل نداشته باشند و همچنین ها را دید. سنگاین نوع پوشش

های نازک غیرقابل نفوذ بوده و مقاومت خمشی زیادی داشته باشد. عالوه بر این موارد باید بتوان آنها را به الیه

ها و توان به میکاشیستشده است، میکه برای این منظور استفاده هایی و مسطح تقسیم کرد. از دسته سنگ

 های کلریتی اشاره نمود.شیست

 
 دکوراتیو

هایی که دارای رنگ و ظاهری مناسب هستند و دارای مقاومت باال و پایداری کششی و خمشی الزم سنگ

ها معموال برای تزئینات از این سنگشوند. های تزئینی استفاده میباشند، در داخل ساختمان به عنوان سنگمی

هایی که برای این کار استفاده شود. از مهمترین دسته سنگدور ستون، شومینه، پنجره و در استفاده می

 شوند، سنگ آنتیک است.می
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 های ساختمانیمعرفی سنگ

 سنگ گرانیت
د. گرانیت از نوع سنگ آذرین شوپوش، ستون و نما استفاده میهای آهکی معموال برای دیوار، کفاز سنگ

است که دارای چگالی باال و مقاومت زیاد است. این سنگ غیرقابل نفوذ است و در مقابل نفوذ آب و ضربه 

 دهد.ای شگرف به محیط اطرافش میها جلوهمقاومت زیادی دارد. سطح صیقل داده این نوع سنگ

 
 سنگ کوارتزیت
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شود. این نوع سنگ در پوش استفاده میپله و کفاستفاده در نما، دیوار، راهها معموال برای از این نوع سنگ

هایی با سنگ تر است. این سنگ شباهتها مناسببرابر هوازدگی مقاوم بوده و قیمت آن نسبت به بقیه سنگ

ارای باشد و دها بلوری شکل میگرانیت دارد ولی نسبت به آن دارای مقاومت بیشتری است. ظاهر کوارتزیت

 باشد.ای سوخته و خاکستری میهای قرمز، قهوهرنگ

 
 

 سنگ مرمر
های متنوع و زیبا ها به دلیل رنگای دارد. از این نوع سنگپذیری باال و سطحی آینهسنگ مرمر قابلیت صیقل

ختمان پله و کال تزئینات داخلی ساپوش، راهو جالی زیاد آن برای استفاده در دکوراسیون داخلی، ستون، کف

شود. استفاده از این سنگ به علت مقاومت کم آن در مقابل آلودگی و رطوبت باعث شده است که استفاده می

های زرد، قرمز، سفید، ارغوانی، سبز و خاکستری است. از آن برای نما استفاده نشود. این نوع سنگ دارای رنگ

ها برخوردار است، به همین دلیل سنگ شایان ذکر است که این نوع سنگ از قمت باالیی نسبت به سایر

 استفاده از آن را کمتر کرده است.
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 سنگ مرمریت
های اسیدی و هوازدگی مقاومت کمی دارد. به همین دلیل کند و مقابل باراناین نوع سنگ آب را حذب نمی

توان به سنگ مرمریت کوه شود. از انواع این سنگ میها استفاده میمعموال از این سنگ در داخل ساختمان

ها به سه دسته این نوع سنگ سفید، خوی، هرسین، دهبید، شیراز، کاوش کرمان و کویر کاشان اشاره کرد.

 شوند. بندی میسنگ کریستال، ابری و چینی تقسیم
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 سنگ تراورتن
شود. از آن برای تزئینات داخلی نیز در مناطق گرمسیری از این نوع سنگ بیشتر برای نماکاری استفاده می

ستاالگمیت و استاالکتیت توان به اشود که میشود. این نوع سنگ خود به چند دسته تقسیم میاستفاده می

توان به سنگ حاجی آباد اشاره کرد که در دنیا مطرح است. های تراورتن میترین سنگاشاره کرد. از معروف

 باشد و دارای قابلیت برش کاری مناسبی است. دار میاین نوع سنگ دارای طرح ابر و باد و به شکل موج
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 ماسه سنگ
ها خورد. از این نوع سنگاین نوع سنگ به علت تطبیق پذیری زیاد به درد کار در داخل و خارج ساختمان می

های رسوبی شود. این نوع سنگ جزو دسته سنگدر پاسیو، بالکن، دیوار، سقف و حتی استخرها استفاده می

های خاکستری، ها معموال در رنگسنگهای سیلیسی ایجاد شده است. این نوع رود که از اتصال دانهبه شمار می

 ای موجود است. ای مایل به قرمز، قرمز و قهوهزرد، قهوه
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 سنگ آنتیک
های تراورتن در کنار هم تشکیل گیرد و از قرارگیری سنگهای دکوراتیو قرار میاین نوع سنگ در دسته سنگ

 شود. استفاده می ها بیشترشود. از این نوع سنگ برای تزئینات داخلی ساختمانمی

 
 

 سنگ گابرو
های تزئینی برای استفاده در داخل پوش و سنگاز این نوع سنگ معموال برای ساخت کانتر کابینت، نما، کف

پوش شود. مقاومت این نوع سنگ در مقابل هوازدگی باال است، به همین دلیل برای کفها استفاده میساختمان

است که تیره رنگ و دارای بافت درشت  شود. این سنگ یک نوع سنگ آذرین درونیو نما نیز از آن استفاده می

 باشد. های این نوع سنگ معموال سیاه، سبز و خاکستری مایل به سبز میاست. رنگ
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 سنگ دیوریت
های خاکستری مایل شود. این نوع سنگ دارای رنگ پله استفاده میپوش و راهاز این نوع سنگ برای نما و کف

 .به سبز، خاکستری تیره و خاکستری است



  www.MianaWeb.ir                                                                            محتوانویس: فرهاد ناجی

12 

 

 
 

 سنگ ازاره یا تیشه
کنند، که معموال در پایین دیوارها از این نوع سنگ بیشتر برای جلوگیری از رطوبت در دیوارها استفاده می

 توانید آنها را مشاهده کنید.می
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 سنگ گیوتین یا قیچی

دکوراسیون  شود. از این نوع سنگ در طراحی نما وهای دکوراتیو شناخته میاین نوع سنگ جزو دسته سنگ

 شوند.های تراورتن و موارد رزینی ایجاد میشود. این نوع سنگ معموال از ترکیب تکه سنگداخلی استفاده می

 
 

 سنگ بادبر یا مالون
 گیرد. از این نوع سنگ در نماهای خارجی ساختمان، پل، تونل و کاربردهای اینچنینی مورد استفاده قرار می
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 ینی و ساختمانیتزئ یهااستاندارد در سنگ

 

انجمن مواد و آزمون آمریکا، سنگ ساختمانی سنگی است طبیعی که در سایزهای مختلفی با توجه به تعریف 

ها، سنگ ها با یک یا چند سطح فراوری شده یا بدون آن، در نمای ساختمانشوند. این نوع از سنگفراوری می

شوند. از منظری دیگر، سنگ ساختمانی ها، بناهای تاریخی و یادبود استفاده میخیابانها، جداول فرش خیابان

شود که بتوان آن را به همان شکلی که در طبیعت موجود است، استخراج به سنگی طبیعی و باکیفیت گفته می

 کرد و در صنعت ساختمان به شکل سنگ ساختمانی از آن استفاده نمود.

شناسی، سنگ شناسی، ترکیب شیمیایی و خصوصیات  ای ساختمانی باید در زمینه کانیهاز دیدگاه فنی، سنگ

های استاندارد در سراسر جهان به وجود آمدند و مکانیکی و فیزیکی آن بررسی شوند. از نظر کیفی، سازمان

یدی هر کشور با توجه به الزامات تعیین شده موظف به تدوین استانداردی برای خدمات و محصوالت تول

های ساختمانی نیز ایجاد شده است و رعایت استانداردهای الزم برای گشتند. این مسئله در حوزه سنگ

تر از حد استاندارد تعیین شده کشورها مشخص شده است. به عنوان مثال، اگر سنگی با مقاومت خمشی پایین

فرد شده یا خساراتی را به به عنوان سردر مکانی استفاده شود، ممکن است باعث سقوط سنگ و آسیب به 

ها نیز به مقاومت الزم در برابر لغزش نیاز دارند، که در صورت عدم پوشهمراه داشته باشد. در مثالی دیگر، کف

 رعایت این نکات ایمنی، ممکن است خساراتی را به همراه داشته باشد.

 
 ها از نظر جنس آنهابندی سنگدسته

 شوند:های ساختمانی به سه دسته تقسیم می، سنگBSIساختمانی های بر اساس پیشنهاد انجمن سنگ

 هاهماسه سنگ و دولومیت که در حقیقت در دریا و دریاچ ،های آهکیهای رسوبی مانند سنگسنگ، 

 . اندها تشکیل شدهگذاری سنگرسوب سپس از بقایای جانوران و گیاهان و

 کوارتزیت، گنایس و مرمر که تشکیل شده از  های دگرگونی مانند اونیکس، سرپانتین، اسلیت،سنگ

 اند. های رسوبی و آذرین بوده و از طریق حرارت و فشار به وجود آمدهسنگ
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 های آذرین مانند گابرو، دیوریت، سیانیت، گرانیت، بازالت و اندزیت که از طریق سرد شدن سنگ

 اند. به وجود آمده در داخل زمینسنگ مذاب 

 
 

 هاانواع سنگبندی سنتی طبقه

های ساختمانی، مفادی تصویب انجمن مواد و آزمون آمریکا، در زمینه استانداردها و الزامات فیزیکی سنگ

سال یک  5دهد. این استانداردها هر کرده که بیشترین کاربرد را در صنایع ساختمانی تحت پوشش قرار می

 توانند در صورت لزوم تغییر یابند. بار بازبینی شده و می

 

 گرانیت:

های آن صورتی، یک نوع سنگ آذرینی است که از فلدسپار، میکا و کوارتز درست شده است. طیف متنوع رنگ

های موثر برای استاندارد گرانیت در زمینه چگالی، باشد. ویژگیای و سیاه میآبی، قرمز، برنزی، سبز، قهوه

شی، مدول گسیختگی و غیره بر اساس جدول جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش، مقاومت خم

 باشد.زیر می
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 روش آزمون الزامات آزمون خواص فیزیکی ردیف
 بر اساس استاندارد ملی

 5699 0.4 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 2560 5699حداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 131 5698حداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 10.3 5697حداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 25حداقل مقاومت در برابر سایش  5
8230 

5700 

 MPa 8.3 8229حداقل مقاومت خمشی  6

 

 مرمر:

های کربناته مانند دولومیت و کلسیت یا سرپانتین ایجاد شده سنگی است با تبلور دگرگونی که از ترکیب کانی

گیرد. از نظر دوام ها را در بر میبافتها و است. این سنگ قابلیت صیقل خوردن را دارد و گستره زیادی از رنگ

 شوند:سنگ مرمرها به چهار دسته تقسیم می

 نواخت بدون خلل و فرج.: سنگ مرمر بادوام و مقاوم با کیفیت کاری باال و یکAگروه

زنی های طبیعی که نیاز به کمی چسبتر، دارای گسل، البته با کیفیت پایینA: سنگ مرمری مانند گروه Bگروه

 نفذگیری دارد.و م

: سنگ مرمری دارای تنوع طیفی، ولی دارای نواقص زمین شناسی، رگه، خلل و فرج و خطوط جداکننده. Cگروه

 ها باید توسط رزین پلی استر یا اپوکسی ترمیم شوند.در عمل این نوع سنگ

که نیاز به پرداخت  هستند، ولی با نسبت بیشتری از موارد یاد شده C: این گروه از مرمرها شبیه گروه Dگروه

شود که ارزش تزئینی زیادی شود. این دسته شامل بسیاری از سنگ مرمرهایی میبیشتر در آنها حس می
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های دارند. سنگ مرمرها اگر به درست انتخاب و نصب شوند، بسیار بادوام و زیبا خواهند بود. برخی از سنگ

اند، مناسب به کارگیری در نمای بیرونی نیستند. تهقرار گرف Aمرمر مخصوصا مرمرهایی که در گروهی غیر از 

های موثر برای استاندارد سنگ مرمر در زمینه چگالی، جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت در برابر ویژگی

 باشد.سایش، مقاومت خمشی، مدول گسیختگی و غیره بر اساس جدول زیر می

 

 
 

 خواص فیزیکی ردیف
 روش آزمون الزامات آزمون

 دولومیت کلسیت اساس استاندارد ملیبر 

 ASTMC97/C97M 0.2 0.2 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 2595 2800 ASTMC97/C97Mحداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 52 52 ASTMC170/C170Mحداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 6.9 6.9 ASTMC99/C99Mحداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 10 10 ASTMC241/C241Mحداقل مقاومت در برابر سایش  5
ASTMC1353 

 MPa 6.9 6.9 ASTMC880/C880Mحداقل مقاومت خمشی  6

 

 هایی بر پایه کوارتز:سنگ

گیرند. طیف ها قرار میدرصد سیلیس باشد، جزو این دسته از سنگ 60های رسوبی که دارای حداقل سنگ

 باشد. انواع تجاری متداول آن عبارتند از:روشن میای گرفته تا خاکستری های آن از زرد و قهوهگسترده رنگ

کات کبود: ماسه سنگی متراکم، ریزدانه و سخت که رنگ آن خاکستری مایل به سبز بوده یا خاکستری متمایل 

 باشد. به آبی می
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 ای. ماسه سنگای تیره تا قرمز مایل به قهوهای: سنگ رسوبی متراکم با دانه متوسط و رنگ قهوهسنگ قهوه

های موثر برای استاندارد ماسه باشد. ویژگیدرصد سیلیس، جزو این دسته می 90کوارتزیتی حاوی بیش از 

سنگ کوارتزیت یا کوارتزیتی در زمینه چگالی، جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش، مقاومت 

 باشد.خمشی، مدول گسیختگی و غیره بر اساس جدول زیر می

 
 

 یکیخواص فیز ردیف

 روش آزمون الزامات آزمون
 بر اساس استاندارد ملی

ماسه 

 سنگ

ماسه 

سنگ 

 کوارتزی

 کوارتزیت

 ASTMC97/C97M 1 3 8 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 2000 2400 2560 ASTMC97/C97Mحداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 28 69 140 ASTMC170/C170Mحداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 2.4 6.9 13.8 ASTMC99/C99Mحداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 2 8 8 ASTMC241/C241Mحداقل مقاومت در برابر سایش  5
ASTMC1353 

 سنگ آهک:

های آهکی ها به دو دسته سنگها. این نوع سنگسنگی است ریزدانه از جنس کلسیت، قطعات پوسته و فسیل

ای روشن های موجود آنها نیز برنزی، خاکستری روشن و قهوهشوند. طیف رنگالیتی و دولومیتی تقسیم می
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ب، مقاومت فشاری، مقاومت های آهکی در زمینه چگالی، جذب آهای موثر برای استاندارد سنگاست. ویژگی

 باشد.در برابر سایش، مدول گسیختگی بر اساس جدول زیر می

 

 
 

 خواص فیزیکی ردیف

 الزامات آزمون
 روش آزمون

 بر اساس استاندارد ملی
چگالی 

 پایین

چگالی 

 متوسط

چگالی 

 باال

 5699 3 7.5 12 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 1760 2160 2560 5699حداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 12 28 55 5698حداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 2.8 3.4 6.9 5697حداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 10 10 10حداقل مقاومت در برابر سایش  5
5700 

8230 

 :سنگ لوح

شوند. طیف رنگی آنها متنوع بوده و ها مشتق میهای دگرگونی است که از شیلاین نوع سنگ از دسته سنگ

دهد. سنگ ای و زرد تیره را پوشش میهای زرد، بنفش، قرمز، آبی، سبز، خاکستری، طوسی، سیاه، قهوهرنگ

آیند، در آنها به این رنگ در می هایی که به رنگ آبی و خاکستری هستند، معموال به دلیل وجود کربن درلوح
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های دیگر آن به علت وجود آهن در داخل بافت آنها است. به یاد داشته باشید که مهمترین حالی که اکثر رنگ

ماند، در ها حفظ میها سالنکته برای مصالح ساختمانی دوام رنگ آنها است. رنگ اصلی برخی از این اسلیت

کنند. این تغییرات معموال ور زمان و با توجه به شرایط آب و هوایی تغیر میها به مرحالی که رنگ سایر سنگ

ها است که به سرعت تجزیه شده و لیمونیت )اکسید بیشتر به علت وجود عنصر کربنات منیزیوم آهن در سنگ

یر شوند. دسته اول دارای رنگ غها دو دسته تقسیم میکنند. در نتیجه سنگ لوحآهن زرد رنگ( ایجاد می

ثابت و دسته دوم دارای رنگ ثابت. تاکنون برای این موضوع آزمون مناسبی تعریف نشده است، ولی در سایر 

 ها جدول زیر پیشنهاد شده است.زمینه

 
 

 خواص فیزیکی ردیف
 روش آزمون طبقه بندی

 داخلی خارجی بر اساس استاندارد ملی

 14212 0.6 0.2 حداکثر درصد جذب آب 1

 MPaحداقل ضریب گسیختگی  2

 عمود بر الیه
62 50 14217 

 MPaحداقل ضریب گسیختگی  3

 در امتداد الیه
50 38 14217 

4 
 8 8 حداقل مقاومت در برابر سایش

5230 

5700 

 حداکثر مقاومت در برابر اسید  5

 برحسب میلی متر
0.38 0.64 14215 

 

 :سرپانتین

ها عمدتا از سرپانتین معدنی یا سیلیکات منیزیوم هیدراته درست شده است. به طور عمده طیف این نوع سنگ
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ها خاکستری و سبز هستند و ممکن است چربی مختصر یا صابونی مانندی رنگی موجود در این دسته از سنگ

شناسند مرهای سرپانتینی میها را بیشتر به عنوان سنگ مرروی سطح آن وجود داشته باشد. این دسته سنگ

ها برای نمای بیرونی که البته اشتباه عامیانه است، زیرا سرپانتین سنگ مرمر نیست. اکثر این دسته از سنگ

کنند. ها مناسب هستند، زیرا در مقابل تغییرات آب و هوایی مقاوم بوده و کیفیت خود را حفظ میساختمان

تین در زمینه چگالی، جذب آب، مقاومت فشاری، مقاومت در برابر سایش، های موثر برای استاندارد سرپانویژگی

 باشد.مقاومت خمشی، مدول گسیختگی و غیره بر اساس جدول زیر می

 
 

 خواص فیزیکی ردیف
 روش آزمون الزامات آزمون

 داخلی خارجی بر اساس استاندارد ملی

 5699 0.45 0.25 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 2560 2560 5699حداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 69 69 5698حداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 6.9 6.9 5697حداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 10 10 8230حداقل مقاومت در برابر سایش  5

5700 

 MPa 6.9 6.9 8229حداقل مقاومت خمشی  6

 

 :تراورتن

های مواد معدنی ای است که معموال از چشمههای الیهاین نوع سنگ یک سنگ متخلخل بوده و دارای سلول

ای و تنوع رنگ خاکی آن مورد توجه شود. تراورتن به علت نرمی، الگوهای رگهسرد یا گرم در زمین ایجاد می
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های کن است در هنگام برش رگهگرد بوده و ممطراحان قرار دارد. منشا رسوبی تراورتن به شدت ناهمسان

موج هم در بازار موجود است، که بستگی به نوع برش های تراورتن بیهوازده آن قابل رویت باشد. البته سنگ

های تراورتن، وجود منافذ داخل سنگ است. به های آن دارد. ولی یکی از مهمترین ویژگیآن با توجه به رگه

شوند. الزم به ذکر زینی یا سیمانی جهت افزایش مقاومت سنگ پر میها با یک ماده رطور معمول این رگه

های تراورتن به عنوان یکی ها وجود ندارد. سنگاست که هیچ استاندارد مشخص برای میزان و عمق این حفره

ها از نظر مقاومت سایشی درجه پایینی دارند، رود. این نوع سنگهای ساختمانی به شمار میترین سنگاز نرم

ها باید به این نکات توجه کرد. پلهبنابراین قبل از استفاده از این نوع مصالح برای مناطق پر رفت و آمد مثل راه

 دهد. های مختلف نشان میهای این نوع سنگ را در بخشجدول زیر ویژگی

 
 

 خواص فیزیکی ردیف
 روش آزمون الزامات آزمون

 داخلی خارجی بر اساس استاندارد ملی

 5699 2.5 2.5 حداکثر درصد جذب آب 1

 kg/m3 2305 2305 5699حداقل چگالی بر اساس  2

 MPa 52 34.5 5698حداقل مقاومت فشاری  3

 MPa 6.9 4.8 5697حداقل ضریب گسیختگی  4

 a-b 10 10 8230حداقل مقاومت در برابر سایش  5

5700 

 MPa 6.9 4.8 8229حداقل مقاومت خمشی  6
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 های ساختمانی با توجه به کاربرد آن و معرفی مراکز فروشمشخصات فنی سنگ

 

 های سالم برای استفاده در ساختماناصول انتخاب سنگ

باید توجه شود که بافت سنگ کامال سالم باشد. یعنی بدون ترک و شیار بوده و سست نباشد،  بافت سنگ:

دست بودن سنگ هم از اهمیت زیادی خلل و فرج در آن راه نداشته و بدون پوسیدگی باشد. همگن بودن و یک

 در این بخش برخوردار است.

دی جذب کند، یعنی نباید در آب حل یا سنگ طبیعی مورد استفاده در ساختمان نباید آب زیاجذب آب: 

 درصد وزن خود آب جذب کند. 8ور شود. شایان ذکر است که در بدترین حالت نباید بیش از غوطه

سنگ مورد استفاده در ساختمان نباید آلودگی طبیعی یا مصنوعی داشته باشد، چون به مرور ممکن  پاکیزگی:

 است سنگ را دچار آسیب،فرسایش و خرابی کند.

زدگی پایدار یک سنگ مورد استفاده در ساختمان باید در برابر یخ مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی:

 بوده و دچار ترک نشود. همچنین باید در برابر شرایط جوی پوسته نشده و در مقابل فرسایش نیز مقاوم باشد.

ی و دوام مناسب در حوزه مصرفی سنگ استفاده شده در ساختمان باید دارای مقاومت فشار دوام و مقاومت:

 خود باشد.

 

 
 

 پوشش دیوارهای داخلی

 پذیریمشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: وزن مخصوص، مقاومت خمشی، صیقل

 های آهکی، مرمریت، توف، سنگ گچ، اونیکس ماربلهای مناسب این کار: سنگسنگ

 کف و پلکان داخلی
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ای، مقاومت سایشی، وزن مخصوص، سختی، مقاومت ضربهمشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 

 پذیریصیقل

 های مناسب این کار: گرانیت، تراورتن، مرمر یا اونیکس، چینی، مرمریتسنگ

 نمای خارجی

خمشی،  جذب آب، وزن مخصوص، سختی، ضریب انبساط، مقاومتمشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 

 پذیری )با توجه به طراحی(بندان، صیقلمقاومت کششی، مقاومت یخ

ها، گرانیت، سینیت، دیونیت، ها، انواع مرمریتهای آهکی متراکم، ماسه سنگهای مناسب این کار: سنگسنگ

 گابرو، بازالت

 روکف خیابان و پیاده

آب، وزن مخصوص، سختی، ضریب انبساط، ها، جذب اندازه دانهمشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 

 ای، مقاومت سایشی، مقاومت یخبندانمقاومت فشاری، مقاومت ضربه

 ها، توف، گرانیت، دیوریت، بازالت، دیابازهای آهکی متراکم، ماسه سنگهای مناسب این کار: سنگسنگ

 

 
 

 بام

ضریب انبساط، مقاومت خمشی، جذب آب، وزن مخصوص، سختی، مشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 

 بندانای، مقاومت سایشی، مقاومت یخمقاومت ضربه

 هاهای کلریتی و میکا شیستهای مناسب این کار: سنگ لوح، شیستسنگ

 

 دیوار و شالوده

جذب آب، وزن مخصوص، سختی، مقاومت فشاری، مقاومت مشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 
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 بندانیخ

این کار: تراورتن و گرانیت برای دیوارهای خارجی و سنگ مرمر، مرمریت، الیم استون،  های مناسبسنگ

 گرانیت و کوارتز برای ئ=دیوارهای داخلی

 کارهای تزئینی

وزن مخصوص، مقاومت خمشی )با توجه به طراحی(، مقاومت مشخصات فنی که باید در نظر گرفته شود: 

پذیری )با توجه ندان )در صورت استفاده در خارج ساختمان(، صیقلب)با توجه به شکل کار(، مقاومت یخ برشی

 به طراحی(

های آذرین و ماسه های آهکی سخت، مرمریت، اونیکس ماربل، سنگهای مناسب این کار: سنگسنگ

 دهی.های قابل شکلسنگ

 

 
 

 

 

 ایرانسنگ در  یدمراکز خرمعرفی 

 تهران استان سنگ در ید و فروشخر مراکز
 یتیس ینیبعد از چهارراه م یه،سنگ شمال تهران: اقدسبازار 
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 یدشهرک ام یروروب یی،سنگ البرز: اتوبان بابابازار 

 ینیعرب حس یابانخ یمرزداران، انتها یابان: خیتختسنگ پابازار 

 یکدهکده المپ یم،اتوبان حک یسنگ تهران: انتهابازار 

 بلوار ارتش، جنب مخابرات یانتها یه،: اقدسیهسنگ اقدسبازار 

 شهرک الله یبلوار ارتش، رو به رو یانتها یتی،س ینیفارس: م یجسنگ خلبازار 

 اصفهان استان سنگ در ید و فروشخر مراکز
 یشگاهپاال یتهران، روبروبه  محمود آباد: اتوبان اصفهان یصنعت هرکـش 

 35یلومترک یجان،دلبه  اصفهان یممورچه خورت: جاده قد یصنعت هرکـش 

 و کرون یرانغرب اصفهان، ت یلومتریک50رضوان شهر:  یصنعت هرکـش 

 حافظ یابانخ یشهر، انتها ینیشهر: خم ینیدو شاخ خم یصنعت هرکـش 

 35یلومترک ین،: جاده اصفهان، نائیسگز یصنعت هرکـش 

 85یلومترک یجان،دل، اصفهان یم: جاده قدیمهم یصنعت هرکـش 

 دولت آباد یت آباد، منطقه صنعتدولت آباد: دول یصنعت هرکـش 

 راه یسنجف آباد: نجف آباد، بعد از پل یصنعت هرکـش 

 
 خراسان استان سنگ در ید و فروشخر مراکز
 تپه سالم یمان،ها: مشهد، جاده فریسنگبر مجتمع 

 ها: مشهد، جاده سنتویسنگبر هرکـش 

 یرجند: بیرجندب یصنعت هرکـش 

 لرستان استان سنگ در ید و فروشخر مراکز
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 سنگ یصنعت هرکـش ،یآباد: جاده کمربند خرم 

 ازنا یاقتصاد یژه: منطقه وازنا 

 جاده سراب 50یلومتر: کبروجرد 

 2شماره یصنعت هرکـشجاده گوهردشت،  8یلومترآباد: ک خرم 

 جاده بروجرد 4یلومتر: کدرود 

 شهر شیراز  سنگ در ید و فروشخر مراکز

 جاده فسا 20یلومترک یراز،برمشور: ش یصنعت هرکـش 

 قم استان درسنگ  ید و فروشخر مراکز

 12یلومترکاشان، کبه  قم یم: جاده قدیدام یصنعت هرکـش 

 زنجان شهر سنگ در ید و فروشخر مراکز

 زنجان 2شماره یصنعت هرکـش 

  استان آذرباییجان سنگ در ید و فروشخر مراکز

 سردرود یجاده آذرشهر، کمربند یز،: تبرییرجا یصنعت هرکـش 

سنگ ، یمشک یتسنگ مرمر، یدسف یتسنگ مرمرتوان به های موجود میترین و بهترین سنگاز معروف

سنگ ، الشتر یتسنگ مرمر، یسنگ الشتر طوس، سنگ الشتر، ینیسنگ چ، سنگ اسلب، یطوس یتمرمر

 و غیره اشاره نمود. ینهرس یتسنگ مرمر، سنگ بادبر، یگودرزال ینیسنگ چ، یریزن ینیسنگ چ، ازنا ینیچ

 
 


