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چکیده

تجزیه و تحلیل توزیع اندازه تراشه حفاری یکی از رویکردهای ارزیابی کارایی برش و تیغههای بهکاررفته
در ماشینهای حفاری مکانیکی است .در این مطالعه ،رویکردی نوین بهمنظور ارزیابی عملکرد تیغههای
دیسکی در مقیاس آزمایشگاهی ارائه و در آن به پایش نرمه تولیدشده در اثر فرایند برش سنگ پرداخته
شد .ازاینرو مجموعهای از آزمونهای برش سنگ با ماشین کوچکمقیاس برش خطی با دو نوع تیغه
دیسکی Vشکل و مقطع ثابت روی نمونه سنگ گچ انجام شد .تراشههای برش برای هر تیغه جمعآوری،
توزین و بهوسیله شش الک با ابعاد  155 ،05 ،11 ،4 ،8و  255مش آنالیز سرندی شد .نتایج نشان داد
که با افزایش عمق نفوذ در حالت برش منفرد مقدار نرمه تولیدشده کاهش مییابد و تیغه دیسکی مقطع
ثابت نسبت به تیغه دیسکی Vشکل نرمه کمتری تولید میکند .با محاسبه انرژی مصرفی در تولید نرمه
مشخص شد که کمترین انرژی صرف شده در تولید نرمه برای هر دو تیغه دیسکی در نسبت فاصلهداری
به عمق نفوذ  0به دست میآید و مقدار آن برای تیغه دیسکی Vشکل و مقطع ثابت به ترتیب برابر 1/9
و  1/3مگاژول بر مترمکعب است .در پایان مشخص شد که تیغه دیسکی مقطع ثابت به دلیل صرف
انرژی کمتر در تولید نرمه نسبت به تیغه دیسکیVشکل عملکرد مؤثرتری دارد.

واژگانکلیدی

برشپذیریسنگ،آنالیزسرندی،انرژیویژه،آزمونبرشخطی 
حفاریمکانیزه ،

 -1مقدمه 
امروزه کاربرد فضاهای زیرزمینی با توجه به نیازهایی که در
حوزههای انتقال انرژی و حملونقل برای جوامع تأمین
میکند بیشازپیش شده است .نرخ پیشروی سریع ،ایمنی و
عدم نیاز به نیروی انسانی زیاد با توجه به امکان مکانیزه
شدن عملیات حفاری ،روش حفاری مکانیکی را در مقایسه با
روش چالزنی و انفجار در تأمین اهداف یادشده با رشد،
پیشرفت و مقبولیت بیشتری برای مهندسان ،مدیران و
کارفرمایان پروژهها روبهرو کرده است .این افزایش تقاضا ،با

توجه به هزینه سرمایهای زیاد تهیه ماشینهای حفاری
مکانیکی نظیر ماشین حفر تمام مقطع تونل ( ،)TBMماشین
حفار بازویی و ماشین حفر دویل اهمیت ایجاد مراکز تحقیق
و توسعه را بهمنظور بهینهسازی فرآیند برش سنگ به وجود
آورده است .ازاینرو تعدادی مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای
معتبر کشورهای صاحب سبک و پیشرو در تونل سازی به
روش مکانیزه نظیر آمریکا ،نروژ ،چین ،ترکیه و ایتالیا از
اواخر دهه  05میالدی تشکیل شده است .در ایران نیز با
توجه به رشد صنعت حفاری مکانیزه در کشور ،این نیاز

*نویسنده مسئول :دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکjafarkhademi@modares.ac.ir :
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احساس و مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه حفاری مکانیزه
( )MELدر دانشگاه تربیت مدرس در سال  1390تأسیس
شد.
انجام آزمونهای آزمایشگاهی برش سنگ با امکان
ایجاد و بررسی طیف وسیعی از تحلیل حساسیتها در
هندسه برش و تیغه ،نقش بسزایی در ارزیابی و بهبود
عملکرد برش سنگ ایفا میکند .ماشین برش خطی ()LCM
ازجمله ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی است که بررسی
اندرکنش سنگ و تیغه را در مقیاسهای آزمایشگاهی
کوچک و بزرگ فراهم میکند .در آزمون کوچکمقیاس
برش خطی سنگ از تیغههای مقیاس شده و شاخص و
نمونهسنگهای مغزه و بلوکی کوچک و در آزمون
بزرگمقیاس از تیغههای واقعی و نمونههای بلوکی بزرگ با
ابعاد بیش از  5/0مترمکعب استفاده میشود .با اینکه آزمون
بزرگمقیاس نزدیکترین آزمون آزمایشگاهی در شبیهسازی
فرایند برش سنگ با ماشینهای حفاری مکانیکی است اما
تهیه نمونههای بلوکی بزرگ و هزینه سرمایهای زیاد آن
سبب شده تا آزمون کوچکمقیاس بهعنوان جایگزینی برای
آن در نظر گرفته شود.
رویکردهای مختلفی برای توصیف قابلیت برش سنگ و
ارزیابی عملکرد تیغهها وجود دارد که میتوان به نیروهای
برش ،انرژی ویژه ،نرخ سایش و آنالیز سرندی تراشه
(خرده)های برش اشاره کرد .اثربخشی برش سنگ معموالً با
پارامترهای خروجی ازجمله کیفیت هندسی تراشههای
حفاری تعیین میشود .دلیل این امر آن است که برای هر
نسبت مشخصی از فاصلهداری به عمق نفوذ (،)s/p
ویژگیهای خاصی از تراشه قابلدستیابی است [ .]1بررسی
مشاهدهای تراشههای برش سنگ نشان میدهد که ابعاد آن
بسته به شرایط برش ،متفاوت است [ .]2توزیع اندازه تراشه
حفاری همچنین در هنگام استفاده آنها بهعنوان
سنگدانهها و طراحی امکانات پشتیبان دستگاههای حفاری
مورد نیاز است .عالوه بر این ،تعیین اندازه بهینه تراشهها در
ارزیابی کارایی برش ماشین حفاری مکانیکی و تولید در
معدن و همچنین در کنترل و به حداقل رساندن هزینه کلی
تولید اهمیت دارد [.]8 ،3
بررسی اندازه تراشههای سنگ تولیدشده در حفر
مکانیکی با تیغههای مختلف هم در مقیاس آزمایشگاهی و

هم میدانی مطالعه شده است .در پیشینه تحقیق پارامترهای
مختلفی بهمنظور توصیف و توزیع ابعاد تراشه در حفاری
سنگ استفاده شده است .متداولترین پارامترها شامل
شاخص درشتی ( ،)CIثابت اندازه مطلق ،میانه قطر ذرات
( )d50و ضریب یکنواختی است که تحقیقاتی در این زمینه
توسط راکسبورو و رسپین [ ،]0مک-فیت اسمیت و فاول
[ ،]1بیلگین [ ،]7آلتینداگ [ ،]4تونچدمیر و همکاران [،]9
ابوبکر و گرتش [ ،]15ابوبکر [ ]11و جئونگ و جئون []3
انجام شده است .همچنین روابط بین پارامترهای توزیع
دانهبندی تراشه ،انرژی ویژه و نیروی برش بهطور گسترده
توسط محققانی چون برولند [ ،]12رستمی و همکاران
[ ،]13آلتینداگ [ ،]4قهرمان [ ،]18فرخ و رستمی [ ]10و
حیدری و همکاران [ ]11موردبررسی قرار گرفته است.
تولید نرمه در فرایند برش سنگ همواره بهعنوان یک
عامل منفی شناخته میشود که مشکالت عدیدهای را در
حفاری نظیر گیر افتادن و کمک به سایش تیغهها و ایجاد
گردوغبار به وجود میآورد .بنابراین عالوه بر طراحی و نحوه
قرارگیری تیغهها کنار هم در حالتی که کمترین انرژی را
صرف حفر سنگ کند (انرژی ویژه بهینه) ،عدم تولید زیاد
نرمه بنا به دالیل یادشده در باال حائز اهمیت خواهد بود.
با بررسی سابقه موضوع آنچه بهدست میآید خأل
بررسی نقش نرمه تولیدشده بر کارایی برش و عملکرد تیغه
است که در این مطالعه عملکرد دو تیغه Vشکل و مقطع
ثابت از منظر تولید نرمه با انجام مجموعهای از آزمونهای
برش روی نمونه سنگ گچ بهوسیله ماشین کوچکمقیاس
برش خطی بررسی میشود.

ادوروشها 

 -2مو
غههایدیسکی
 -1-2تی 
بهمنظور انجام آزمونهای برش سنگ با
کوچکمقیاس ،از تیغههای دیسکی مقطع ثابت و Vشکل با
شعاع لبه  1میلیمتر ،قطر  08میلیمتر ومقیاس  1:4دیسک
 17اینچی ( 832میلیمتر) که طرح کلی آن در شکل 1
آمده است استفاده شد .این تیغهها که قابلیت نصب بهوسیله
یک نگهدارنده با اتصاالت جداشدنی روی LCM
کوچکمقیاس را دارد ،از جنس فوالد ابزار گرم کار H13
ساخته شده و سختی آن با انجام عملیات حرارتی به 08±2
LCM
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راکول ( )HRCرسیده است [.]14 ،17

بعد از برش منفرد و گروهی نشان میدهد.

درآزمونکوچکمقیاس

غههایدیسکی
شکل-1طرحتی 
یمتر) 
(الف)مقطعثابت(ب)Vشکل(ابعادبهمیل 


غههایدیسکی
 -2-2تی 
 LCMکوچکمقیاس ساخت آزمایشگاه حفاری مکانیزه
دانشگاه تربیت مدرس که مجهز به تیغه دیسکی است،
توانایی ثبت و اندازهگیری نیروهای برش در سه راستای
عمودی ،برشی و کناری را دارد [ .]25 ،19 ،17اجزای این
ماشین که تصویر آن در شکل  2نشان دادهشده شامل
سیلندر تنظیمکننده عمق نفوذ ،سیلندر جابجایی جانبی
بهمنظور ایجاد فاصلهداری برش ،جعبه قرارگیری نمونه
سنگ ،دینامومتر سه مؤلفهای بهمنظور ثبت نیروهای برش و
سیستم ثبت داده با نرخ دادهبرداری  055هرتز است.
بهمنظور انجام آزمون کوچکمقیاس از نمونه سنگ گچ
منطقه گرمسار که خواص فیزیکی و مکانیکی آن در
جدول  1آمده است استفاده و بهصورت بلوک با ابعاد
 255×255×155میلیمترمکعب آمادهسازی شد .پس از
قراردادن نمونه سنگ در جعبه نگهدارنده ماشین و قبل از
انجام آزمون ،درستی کالیبراسیون تیغه دیسکی و دینامومتر
مورد بررسی قرار گرفت .در طرح آزمایش ،سه عمق نفوذ ،1
 1/0و  2میلیمتر برای حالت برش منفرد و عمق نفوذ 2
میلیمتر برای حالت برش گروهی با دو تیغه دیسکی Vشکل
با شعاع لبه  1میلیمتر و مقطع ثابت لحاظ شد .سرعت
خطی  LCMکوچکمقیاس روی  155میلیمتر بر ثانیه و
سرعت زاویهای تیغه دیسکی برابر  0π/8رادیان بر ثانیه برای
انجام آزمون برش خطی تنظیم و برای هر عمق ،سه تکرار
بهمنظور کاهش خطا انجام شد .شکل  3نمونه سنگ گچ را

کوچکمقیاستجهیزشدهبهتیغه

شکل-2اجزایLCM
دیسکیدانشگاهتربیتمدرس[ ]11
ویژگیهایفیزیکیومکانیکیسنگگچ[]11

جدول-1
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ویژگی(واحداندازهگیری) 

مقدار 

مقاومتفشاریتکمحوره( )MPa

15/3±2/4

مقاومتکششیبرزیلی( )MPa

2/8±5/0

مدولاالستیسیته( )GPa

2/81

نسبتپواسون 

5/39

چگالی( )kg/m3

2315

یمتر) 
شاخصسایندگیسرشار(4/1میل 
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آزمونکوچکمقیاسبرشخطیسنگگچ(الف)برشمنفردتیغهدیسکیVشکل(ب)برشمنفردتیغهدیسکی

شکل-3
مقطعثابت(ج)برشگروهیتیغهدیسکیVشکل(د)برشگروهیتیغهدیسکیمقطعثابت 

 -3-2آنالیزسرندی
با جمعآوری و توزین تراشهها و همچنین در دست داشتن
مقادیر نیروی غلتشی ،مقدار انرژی ویژه برای هرکدام از
تیغهها در حالتهای برش منفرد و گروهی محاسبه شد .در
گام بعدی بهمنظور آنالیز سرندی تراشهها با هدف ارزیابی
کارایی برش و تیغههای دیسکی ،از مجموعه الکهای چشمه
مربعی با ابعاد  155 ،05 ،11 ،4 ،8و  255مش مطابق
شکل  8استفاده شد .در شکل  0و شکل  1به ترتیب
نمونهای از تراشههای دانهبندی شده برای تیغه دیسکی
مقطع ثابت و نمودار توزیع دانهبندی برای هر دو نوع تیغه
دیسکی در حالت برش منفرد بهازای عمقهای نفوذ 1/0 ،1
و  2میلیمتر نشان داده شده است.

(الف)

غههایدیسکی
 -3ارزیابیعملکردتی 
روشهای مختلفی برای توصیف برشپذیری سنگ و ارزیابی
عملکرد تیغهها وجود دارد .یکی از شناختهشدهترین آن،
انرژی ویژه برش سنگ است که از تقسیم نیروی برش بر
واحد حجم یا وزن سنگ حفرشده به دست میآید .در این
مطالعه ضمن ارزیابی عملکرد تیغهها و کارایی برش سنگ با
انرژی ویژه ،از درصد نرمه تولیدشده در فرایند برش سنگ
یشود.
بهعنوان رویکردی جدید استفاده م 

(ج) 

(ب) 

(الف)جمعآوری(ب)توزینو(ج)آنالیزسرندی

شکل-0
تراشههایبرش 


47

محمدایزدشناس،جعفرخادمیحمیدی،هادیصبوری نشریهعلمیپژوهشی-مکانیکسنگ

همین اساس تراشههای عبوری از الک شماره  155مش
( 105میکرون) بهعنوان ریزدانه و یا بهعبارتیدیگر بهعنوان
نرمه در نظر گرفته شد.

 -1-3حالتبرشمنفرد

دانهبندیشدهبرایتیغه
ازتراشههای 

نمونهای

شکل-5
تراشههایبرش 

دیسکیمقطعثابتدرحالتبرشمنفرد

p=2 mm

p=1 mm

p=1.5 mm

100

60
40
20
1

0
0.01

p=2 mm

40

p=1 mm

100

60
40
20
10

1

0.1

31.1

30

14.7

29.5

10
20

9.2

5

7.3

0

0
3

2.5

1.5

2

1

0.5

0

عمقنفوذ )(mm
(الف) 
SE

0
0.01

درصد نرمه
8

100
83.0

80
)SE (MJ/m3

(ب) 

تراشههایسنگدرحالتبرش

دانهبندی
شکل-6توزیع 
منفردباتیغهدیسکی(الف)Vشکل(ب)مقطعثابت 

7.3

60
6.9
6.7

40

6

20



7

13.8

11.7

0

تعاریف و استانداردهای متفاوتی برای طبقهبندی خاک
و سنگ برحسب ابعاد دانههای تشکیلدهنده آن وجود دارد.
در استاندارد  ]21[ ISO 14688-1:2002ذرات دارای ابعاد
زیر  5/513میلیمتر در طبقه ریزدانه قرار میگیرند .بر

نرمه(زیر144مش)()%

ابعاد(میلیمتر)

15

10

درصدعبوریتجمعی

80

20
44.8

(الف) 
p=1.5 mm

درصد نرمه

50

)SE (MJ/m3

ابعاد(میلیمتر)

SE

نرمه(زیر144مش)()%

10

0.1

درصدعبوریتجمعی

80

مطابق شکل  7مشخص شد که با افزایش عمق نفوذ مشابه
انرژی ویژه ،مقدار درصد تولید نرمه کاهش مییابد.
همانطور که در نمودار این شکل مشخص است ،میزان
تولید نرمه به ازای عمقهای نفوذ  1/0 ،1و  2میلیمتر در
حالت برش منفرد برای تیغه دیسکی Vشکل به ترتیب
 9/2 ،18/7و  7/3درصد و برای تیغه دیسکی مقطع ثابت به
ترتیب برابر  1/9 ،7/3و  1/7درصد وزنی تراشههای برش
است .انرژی ویژه در عمق نفوذ  2میلیمتر برای تیغه
دیسکی Vشکل و مقطع ثابت به ترتیب برابر  29/0و 11/7
مگاژول بر مترمکعب حاصل شده است .بنابراین در حالت
برش منفرد ،تیغه دیسکی مقطع ثابت نسبت به تیغه دیسکی
Vشکل عالوه بر صرف انرژی برش کمتر ،به دلیل تولید نرمه
کمتر ،کارایی بیشتری دارد.

5
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

عمقنفوذ )(mm
(ب) 

شکل-1انرژیویژهودرصدتولیدنرمهدرحالتبرش
منفردباتیغهدیسکی(الف)Vشکل(ب)مقطعثابت 
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 -2-3حالتبرشمنفرد
شکل -4الف و ب به ترتیب نمودار انرژی ویژه و درصد تولید
نرمه برحسب نسبت فاصلهداری به عمق نفوذ را برای دو نوع
تیغه دیسکی نشان میدهد .همانطور که در شکل -4ب
آمده ،کمترین مقدار تولید نرمه برای تیغه دیسکی Vشکل و
مقطع ثابت به ترتیب در نسبت فاصلهداری به عمق نفوذ  0و
 8برابر  12/5و  21/5درصد وزنی تراشههای برش حاصل
شده است .به عبارتی تیغه دیسکی مقطع ثابت در حالت
برش گروهی  1/4برابر تیغه Vشکل نرمه تولید میکند که
علت آن را میتوان به اثر توأمان برهمنهی برشهای گروهی
و سطح مقطع مسطح آن نسبت به تیغه دیسکی Vشکل
دانست .بنابراین تیغه دیسکی Vشکل در برش سنگ گچ
نسبت به تیغه دیسکی مقطع ثابت از منظر تولید نرمه کمتر
عملکرد مؤثرتری دارد.
V-Blunt

CCS

30
25
5; 15.5

15
10

5; 5.9

)SE (MJ/m3

20

5
0
8

7

5

6

4

3

2

1

0

نسبتفاصلهداریبهعمقنفوذ()s/p

از سوی دیگر مطابق شکل -4الف کمترین مقدار انرژی
ویژه (انرژی ویژه بهینه) برای هر دو نوع تیغه در نسبت
فاصلهداری به عمق نفوذ  0حاصل شده که مقدار آن به
ترتیب برابر  10/0و  0/9مگاژول بر مترمکعب است .به
عبارتی دیگر ،تیغه دیسکی مقطع ثابت نرمه بیشتر تولید و
در مقابل انرژی ویژه کمتری نسبت به تیغه دیسکی Vشکل
در برش سنگ گچ مصرف میکند و این بدان معناست که با
رویکرد انرژی ویژه ،تیغه دیسکی مقطع ثابت عملکرد
مؤثرتری نسبت به تیغه دیسکی Vشکل دارد .بهمنظور
ارزیابی صحیح عملکرد تیغههای دیسکی به کمک نرمه
تولیدشده ،حاصلضرب درصد وزنی نرمه تولیدشده در مقدار
انرژی ویژه مصرفی به ازای نسبتهای فاصلهداری به عمق
نفوذ مختلف محاسبه شد تا انرژی صرف شده در تولید نرمه
(ریزدانه) از درشتدانه تفکیک شود .همانطور که در نمودار
شکل  9نشان داده شده است ،کمترین انرژی صرف شده در
تولید نرمه برای هر دو تیغه دیسکی در نسبت فاصلهداری به
عمق نفوذ  0به دست میآید و مقدار آن برای تیغه دیسکی
Vشکل و مقطع ثابت به ترتیب برابر  1/9و  1/3مگاژول بر
مترمکعب است .بنابراین از تلفیق دو رویکرد انرژی ویژه و
نرمه تولیدشده در ارزیابی عملکرد تیغههای دیسکی میتوان
استنباط کرد که تیغه دیسکی مقطع ثابت به دلیل صرف
 29/7درصد انرژی کمتر در تولید نرمه نسبت به تیغه
دیسکیVشکل عملکرد مؤثرتری دارد.

(الف) 
CCS
CCS

V-Blunt

V-Blunt
6

100

40

4, 21.0

20

8

7

6

3
5; 1.9
2
1

5; 1.3

5, 12.0
5

نرمه(زیر144مش)()%

60

4

0
4

3

2

1

)SE powder (MJ/m3

80

5

0

0

8

نسبتفاصلهداریبهعمقنفوذ()s/p

7

6

5

3

4

2

1

0

نسبتفاصلهداریبهعمقنفوذ()s/p
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شکل-9انرژیویژهمصرفیدرتولیدنرمهبرایهردونوع

شکل(-8الف)انرژیویژه(ب)درصدتولیدنرمهدرحالت

دیسکی 

برشگروهیبرایهردونوعتیغهدیسکی 
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جهگیریوپیشنهاد
 -0نتی 
تولید نرمه در فرایند برش سنگ سبب ایجاد مشکالتی نظیر
گیر افتادن تیغهها ،ایجاد گردوغبار و تهویه میشود که
میتوان از آن بهعنوان شاخصی در ارزیابی کارایی برش و
تیغهها بهره برد .ازاینرو مجموعهای از آزمونهای برش با دو
نوع تیغه دیسکی Vشکل و مقطع ثابت در حاالت منفرد و
گروهی بهوسیله ماشین کوچکمقیاس برش خطی روی
نمونه سنگ گچ با هدف ارزیابی عملکرد تیغههای دیسکی به
کمک پایش نرمه تولیدشده انجام شد .سه عمق نفوذ 1/0 ،1
و  2میلیمتر در حالت برش منفرد و در حالت برش گروهی
عمق نفوذ  2میلیمتر در نظر گرفته شد .بعد از انجام آزمون
کوچکمقیاس برش خطی ،تراشههای حاصل از برش هرکدام
از تیغهها جمعآوری ،توزین و آنالیز سرندی روی آنها انجام
شد .نتایج تحلیلها نشان داد که با افزایش عمق نفوذ مقدار
نرمه تولیدشده برای هر دو نوع تیغه دیسکی در حالت برش
منفرد همانند انرژی ویژه کاهش مییابد که این مقادیر برای
تیغه دیسکی مقطع ثابت کمتر است و درنتیجه این تیغه
عملکرد مؤثرتری در برش سنگ گچ دارد .در حالت برش
گروهی نیز مقادیر نرمه تولیدشده و انرژی ویژه برای هر دو
نوع تیغه محاسبه شد .نتایج نشان داد که کمترین نرمه
تولیدشده برای تیغه دیسکی Vشکل و مقطع ثابت در نسبت
فاصلهداری به عمق نفوذ به ترتیب  0و  8و برابر با  12/5و
 21/5درصد و انرژی ویژه بهینه برای هر دو تیغه در نسبت
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