سنگ الشه  ،سنگ مالون  ،ضایعات معدن تراورتن در محالت
ضایعات و دور ریزهای معادن بزرگ و غنی تراورتن در کجا مورد استفاده قرار میگیرند و بصورت
کلی تکه سنگهای کوچک وبزرگی که قابل برش و فرآوری نیستند در ایران چه میشوند .

وقتی از کنار معادن بزرگی چون عباس آباد  ،حاجی آباد  ،دره بخاری  ،آتشکوه و شهاب
سنگ که همگی در شهرستان محالت و نیم ور واقع هستند عبور میکنیم کوه عظیمی از تکه
سنگها را می بینیم که روی هم دپو شده اند و گاه استفاده بسیار ناچیز و گاها هیچ استفاده ای
از آنها نمیشود .
فقط قسمتی از این سنگها صرف دیوار چینی  ،پی چینی ساختمانها  ،همچنین جهت پر نمودن
دیواره ای سدها  ،موج شکنها و بعضی از اوقات هم سکوهای نفتی میشوند البته در موارد
آخری که به آنها اشاره شد به دلیل تماس دائمی سنگ با آب شور و یا رطوبت فقط سنگهای
مقاوم (مانند سنگ معدن آتشکوه ) مورد استفاده قرار میگیرد چون آنالیز قوی و مقاومت
باالیی دارد بدین معنی که سنگهای آهکی که از آنالیز قابل قبول برخوردار نباشند در این
مناطق کاربرد ندارند .
بیشترین استفاده ای که از سنگهای الشه میشود از معادنی چون آتشکوه و شهاب سنگ واقع
در استان مرکزی ( شهرستان محالت ) آن هم به دلیل رنگ سفید و مقاوت آن می باشد .
البته از الشه های معدن عباس آباد  ،تراورتن حاجی آباد  ،تراورتن دره بخاری  ،گل چشمه
هم استفاده میشود ولی به دلیل رنگ سفید سنگهای آتشکوه و استقبال بیش از پیش مردم کشور
عزیزمان ایران باعث شده که الشههای زیر  100کیلو را به عنوان سنگهای دیوار چین و
قطعه های بین  100تا  300کیلو گرم را جهت موج شکن و سدها و پلها و در پاره ای از
مواقع جهت ساخت مصنوعات طبیعی سنگی مانند کوهها  ،آبنما  ،و آبشارهای مصنوعی
استفاده شود و سنگهای بین  500تا  1000را جهت ساخت انواع گلدان  ،صراحی (نرده
سنگی )  ،قاب پنجره  ،قاب آسانسور  ،سرستونها  ،کله قوچی ها وستونهای کوچک وبزرگ
استفاده نمایند .
ارائه شده توسط مرکز اطالعات سنگ ایران با نام تجاری فیرون سنگ به آدرس :
www.fironstone.com

