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مجله انجمن زمینشناسی مهندسی ایران
بهار  ،1399جلد سیزدهم ،شماره  ،1صفحه  87تا 102

ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی
سید زانیار سید موسوی ،1حسین توکلی ،2پرویز معارفوند ،3محمد رضایی
دریافت مقاله98/01/07 :

*4

پذیرش مقاله98/09/21 :

چكیده
چرخههای انجماد-ذوب یک هوازدگی طبیعی جدی برای پروژههای مهندسی سنگ و سازههای ساخته شده بر روی سنگها در مناطق کوهستانی
میباشد .لذا ارزیابی کاهش پارامترهای ژئومکانیکی سنگ در اثر چرخههای انجماد-ذوب در این مناطق بسیار حیاتی است .در این تحقیق سرعت
موج برشی و چگالی خشک نمونههای سنگ شیست بکر و هوازده (چرخههای انجماد-ذوب  40 ،15 ،7و  )75دیواره معدن انگوران اندازهگیری
شده است .در هر چرخه هوازدگی  5نمونه مورد آزمایش قرارگرفته و محاسبات بر مبنای میانگین آنها صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که
با افزایش تعداد چرخههای هوازدگی ،مقدار سرعت موج برشی و چگالی خشک نمونهها به صورت نمایی کاهش مییابد بطوریکه چرخههای
اولیه انجماد-ذوب تأثیر کمتری بر روی خواص سنگ داشته است .با برازش نتایج ،روابطی تجربی جهت محاسبه سرعت موج برشی و چگالی
خشک سنگ شیست به ازای چرخههای مختلف انجماد-ذوب در این تحقیق استخراج و پیشنهاد شده است .همچنین ،بافت نمونهها در حالت بکر
و پس از  75چرخه انجماد-ذوب بهوسیله میکروسکوپ الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج مطالعه میکروسکوپی نشاندهنده متراکم بودن
بافت نمونهها در حالت بکر میباشد .همچنین پس از اعمال  75چرخه انجماد-ذوب ،فاصله بین ناپیوستگیها افزایش یافته و ترکهای جدیدی در
بدنه نمونهها ایجاد شده است.

كلید واژهها :معدن انگوران ،سنگ شیست ،چگالی خشک ،سرعت موج برشی ،فرآیند انجماد-ذوب.

 .1دانشجویان دکتری مهندسی معدن ،دانشکده فنی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان s.zanyar.mousavi@gmail.com
 .2عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن ،دانشکده فنی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان
 .3عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران
 .4عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج m.rezaei@uok.ac.ir
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

مراحل اولیه طراحی پروژههای مهندسی از این روشها به

فرآیند انجماد-ذوب یک پدید تخریبی است که در مناطق

درستی استفاده کرد ( .)Moreno et al., 2012اندازهگیری

سردسیر و کوهستانی بهصورت مکرر اتفاق افتاده و باعث

سرعت امواج اولتراسونیک یکی از روشهای غیرمخرب مهم

( Tan,

میباشد که به دلیل سرعت باال ،هزینه کم و استفاده راحت در

et al., 2011; lai, et al., 2012; Ozcelik et al., 2012,
;Baghini and Ismail, 2015, Karakurt and Baya, 2015
 .)Jamshidi, et al., 2016این فرآیند باعث انجماد و ذوب

آزمایشگاه و سر زمین ،جهت آنالیز دوام ،پایداری و سایر

تضعیف خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ میشود

مکرر آب موجود در ساختار سنگ و مابین حفرات و
ناپیوستگیها منجمد میشود که در آن حجم آب حدود 9
درصد افزایش یافته و باعث گسترش ترکهای موجود،
تشکیل ریزترکهای جدید (قبادی و همکاران )1394 ،و
تمرکز تنش در ساختار سنگ میگردد

(Hori and Morihiro,

خصوصیات فیزیکی و مقاومتی سنگ استفاده میشود

( Darot

and Reuschle, 2000, Malaga et al., 2006, Ruedrich and
Siegesmund, 2007, Yavuz and Topal, 2007, Ruedrich
et al., 2011, Lee and Yoon, 2011, Ma et al., 2015, Ji et
 .)al., 2015; , Özgan et al., 2015دینگ و همکاران (Ding

 )et al, 2016مشخصات مکانیکی سنگ را بعد از چرخههای
انجماد-ذوب را با استفاده از روش اولتراسونیک به عنوان
روش غیر مخرب استفاده کردند .مولرو و همکاران

( Molero

1998; Iñigo et al, 2000; Chen et al., 2004; Tan and et
 )al., 2011این فرآیند ،هوازدگی غالب در مناطق کوهستانی

 )et al, 2012تخریب بتن را در اثر چرخههای انجماد-ذوب با

بوده و فاکتور مهمی برای ایجاد مخاطرات جدی از قبیل زمین

استفاده از سرعت امواج اولتراسونیک بررسی کردند .چن و

لغزش میباشد که در صورت نادیده گرفتن آن ،خسارات

همکاران ( )Chen et al, 2014تکنیک امواج اولتراسونیک را

( Sousa, et al.,

برای ارزیابی تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بر روی خواص

جدی به پروژههای مهندسی وارد میشود

 .)2005; Luo, et al., 2003; Shen, et al., 2015بنابراین برای

سنگ ،گسترش دادند.

احداث پروژههای مهندسی در مناطق کوهستانی که تحت

مرور منابع مورد مطالعه فوقالذکر نشان میدهد که تأثیر

تأثیر چرخههای انجماد-ذوب قرار دارند ،ضروری است که

فرآیند انجماد-ذوب بر روی سرعت موج برشی و چگالی

رفتار سنگ بستر این پروژهها در برابر چرخههای مختلف

سنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .از طرف دیگر،

انجماد-ذوب بررسی و تأثیر آن در مراحل اولیه طراحی برای

معدن سرب و روی انگوران در منطقهای کوهستانی قرار

تحلیل پایداری اعمال گردد (قبادی و همکاران.)1392 ،

گرفته است که مستعد فرآیند انجماد-ذوب میباشد .به دلیل

در یک دهه اخیر مطالعات مختلفی در زمینه تأثیر چرخههای

در نظر گرفته نشدن تأثیر هوازدگی ناشی از بارشهای برف و

انجماد-ذوب بر روی مشخصات طبیعی و شاخصهای سنگ

باران در طراحی اولیه و شیب کلی معدن ،در حال حاضر

( Siegesmun et al., 2000, Yavuz et

سالیانه هزینههای زیادی جهت باطلهبرداری شیست ریزشی

al., 2006, Takarli et al., 2008, Karaca et al., 2008, Saad
 .)et al., 2010, Bayram, 2012, Iñigo et al., 2013با این

دیواره غربی معدن تحمیل میگردد .بنابراین ،سرعت انتشار

صورت گرفته است

حال ،مطالعات قبلی در این زمینه بیشتر بر روی ویژگیهای
تخریبی سنگ مانند مقاومت فشاری سه محوره و تک محوره
سنگهای تزئینی تمرکز داشته و بررسی تأثیر فرآیند هوازدگی
بر روی سرعت امواج التراسونیک و چگالی کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .با استفاده از روشهای غیر مخرب میتوان
وضعیت پایداری سنگهای بستر پروژههای مهندسی (که
عمدتاً سنگ دگرگونی و آذرین میباشد) را ارزیابی و در

موج برشی و چگالی خشک در نمونههای بکر و هوازده سنگ
شیست محدوده مورد نظر در این تحقیق مورد بررسی قرار
گرفته است تا تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بر روی خواص
فیزیکی و مکانیکی سنگ مذکور تعیین و در نهایت در طراحی
معدن مورد استفاده قرار گیرد.
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 .2موقعیت جغرافیایی و زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

محلولهای گرمابی فعالیت آتشفشانی نئوژن یا جوانتر) و

معدن انگوران در  125کیلومتری جنوب غربی زنجان و 450

سپس در اثر اکسیداسیون و نفوذ محلولهای سطحی و واکنش

کیلومتری شمال غرب تهران قرار دارد .این معدن در ناحیهای

با آهکهای کمرباال به کربنات سرب و روی تبدیل شده است

کوهستانی و در ارتفاع متوسط  2950متری از سطح دریا واقع

(شکل  1ب) .در نهایت ،قدیمیترین سنگهای دارای بیرون

شده است .مختصات جغرافیایی معدن ،طول  47درجه و 24

زدگی در منطقه مورد مطالعه مربوط به زمان پرکامبرین

دقیقه شرقی و عرض  36درجه و  37دقیقه شمالی میباشد .از

میباشد (کوشا معدن.)1393 ،

نظر زمینشناسی ،معدن در پهنه زمینشناسی سنندج-سیرجان

پس از ریزش دیواره معدن در سال  ،1385قسمت آهکی

واقع شده است (شکل  1الف) .زون کانیسازی محدوده مورد

دیواره غربی معدن برداشته شده و در حال حاضر این دیواره

مطالعه شامل ترکیبی از کربنات روی ( 20تا  35درصد سنگ)

به وسعت  416هزار متر مربع عمدتاً از سنگ شیست تشکیل

و کربنات سرب ( 3تا  16درصد سنگ) همراه با کانیهای

شده است .به دلیل وجود شیستوزیته در سنگ شیست دیواره

گروه کاالمین میباشد که بهصورت عدسی با راستای تقریباً

مذکور که ناشی از وجود کانیهای ورقهای همراستا میباشد،

شمالی-جنوبی در حد فاصل آهکها و مرمرهای جانگوتاران

پتانسیل هوازدگی مکانیکی در آنها بیشتر است .تکرار عوامل

و سنگهای دگرگونی شیست قرار گرفته است .این روند در

هوازدگی موجب کاهش مقاومت سنگ شیست شده و به

بخشهای پایین به زون سولفور تبدیل میشود که بهنظر

داخل معدن حرکت میکند که سالیانه حدود یک میلیون متر

میرسد کانیسازی در آن در آغاز بهصورت سولفور در میان

مکعب ریزش برداری میشود (شکل

.) 2

شیستها و مرمرهای پرهکامبرین روی داده است (در پیوند با

شكل  .1الف) موقعیت جغرافیایی معدن ب) نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه (باباخانی)1369 ،
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شكل  .2نمایی از ریزش سنگ شیست در دیواره غربی معدن انگوران
 .3مواد و روشها

شیست شده است .حدود  50درصد نمونه مورد مطالعه شامل

 .1-3مطالعات سنگشناسی

کانیهای بیوتیت و کلریت میباشد که صفحات شیستوزیته

مطالعات سنگشناسی عالوه بر شناخت کانیها و بافت سنگ،

سنگ را تشکیل میدهند .کانیهای مذکور بهدلیل ساختار

ابزار مناسبی جهت ارزیابی دوام سنگ در مقابل عوامل

ورقهای و تغییرپذیری زیاد ،از پتانسیل باالیی جهت هوازدگی

هوازدگی نیز میباشد ( .)Dreesen and Dusar, 2004بدین

برخوردار میباشند .از آنجایی که هوازدگی غالب در منطقه

منظور از مطالعه مقاطع نازک بهوسیله میکروسکوپ پالریزان

عمدتاً فیزیکی و ناشی از بارش برف و باران میباشد لذا آب

(مطالعه  3مقطع) و همچنین آنالیز ( XRDآنالیز یک نمونه)

در طول زمان به داخل ساختار کانیهای ورقهای (بیوتیت و

استفاده شد .نتایج این مطالعات نشان داد که کانیهای اصلی

کلریت) که سطوح شیستوزیته را تشکیل میدهند و همچنین

سنگ مورد مطالعه شامل کوارتز ،کلسیت ،بیوتیت ،کلریت و

به داخل ناپیوستگیهای موجود در سنگ ،نفوذ میکند .با

کانیهای اوپاک میباشد (شکلهای  3و  .)4همچنین ،درصد

کاهش دما ،آب جذب شده مابین سطوح ناپیوستگیهای

حجمی کانیهای تشکیل دهنده سنگ مورد نطر بر اساس

موجود اعم از شیستوزیته ،ترک و  ..منجمد شده و حجم آن

مطالعه میکروسکوپی در جدول شماره  1نشان داده شده

در حدود  9درصد افزایش مییابد .افزایش حجم موجب

است .کانی کلسیت در اثر اکسیداسیون و نفوذ محلولهای

ایجاد تنش کششی در دیواره ساختارهای مذکور میگردد و

سطحی و همچنین واکنش با آهکهای کمر باال در داخل

در نهایت منجر به افزایش بازشدگی مابین کانیهای ورقهای،

ترکیب کانیشناسی سنگ شیست مورد مطالعه قرار گرفته

ایجاد ریزترکهای جدید و همچنین توسعه ریزترکهای

است .در زمان کانیسازیهای منطقه ،سیال هیدروترمال در

موجود میشود .همچنین ،ایجاد حفره و منافذ جدید در سنگ

محل برخورد (کنتاکت) سنگ شیست (پایین دست) و سنگ

را میتوان مرتبط با انحالل کانی کلسیت در اثر تماس با آب

آهک (کمر باال) نفوذ کرده است که موجب رسوب کانی

در طول زمان دانست.

کلسیت بهصورت ثانویه میان شکستگیها و منافذ سنگ
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شكل  .3الف) و ب) کانیهای مربوط به دو مقطع شماره  1و  2مشخص شده در نور  ،xplج) و د) کانیهای مربوط به مقطع شماره
 3که به ترتیب در نور  xplو  pplمشخص شده است.

شكل  .4آنالیز  XRDسنگ شیست مورد مطالعه
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جدول  .1درصد حجمی کانیهای تشکیلدهنده سنگ شیست مورد مطالعه.
Opac

Mineral
Biotite
Chlorite

Sample No.
Quartz

Calcite

10

25

25

20

20

1

-

25

25

25

25

2

10

30

10

20

30

3

 .2-3فرآیند انجماد-ذوب

بنابراین ،هر چرخه انجماد-ذوب به میزان  24ساعت به طول

معدن انگوران بهدلیل قرار گرفتن در تراز ارتفاعی  3000متر

میانجامد .در این مطالعه ،چرخههای انجماد-ذوب ،15 ،7 ،0

باالی سطح آب دریا ،بیش از نیمی از سال پوشیده از برف

 40و  75جهت انجام آزمایشهای آزمایشگاهی در نظر گرفته

بوده و در مقاطع زمانی دمای هوا به زیر منفی  20درجه

شده است.

سانتیگراد میرسد .معدن بهدلیل واقع شدن در منطقه

بهمنظور بررسی روند تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بر روی

کوهستانی ،دارای زمستانهای بسیار سخت بوده و بارشها از

بافت سنگ ،عکسبرداری از سطح نمونههای مورد مطالعه در

اوایل آبان تا اواخر اردیبهشت بهصورت برف میباشد که

تمام چرخههای هوازدگی انجام شد .شکل  5ساختار یکی از

میانگین بارش سالیانه بهطور میانگین حدود  450میلیمتر

نمونهها در حالت بکر ،پس از  40و پس از  75چرخه

است .در این تحقیق جهت اعمال موجود در منطقه مورد

انجماد-ذوب را نشان میدهد .نتایج نشان داد که پس از

مطالعه اقدام گردد بهطوریکه ابتدا نمونهها بهمدت چرخههای

اعمال چرخههای انجماد-ذوب ،ترکهایی در راستای

انجماد-ذوب ،سعی شده است که مشابه شرایط جوی 48

ناپیوستگیهای موجود در سنگ از جمله شیستوزیته و

ساعت در آب اشباع شده ،سپس در فریز با دمای  -20به

همچنین عمود بر محور طولی نمونه ایجاد شد .همچنین با

مدت  12ساعت قرار داده شده و در مرحله آخر به مدت 12

افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب ،تراکم ناپیوستگی

ساعت در حمام آب با دمای  +20درجه جابجا شدهاند.

افزایش یافته و ترکهای قبلی گسترش یافتند.

شكل  .5تصویر نمونهها در حالتهای الف) بکر ب) پس از اعمال  40چرخه انجماد-ذوب ج) پس از اعمال  75چرخه انجماد-ذوب

 .3-3آمادهسازی نمونهها و انجام آزمایشات

از انتقال مغزههای سالم به سطح زمین ،بهمنظور انجام

جهت تهیه نمونههای مورد نیاز از سنگ شیست ،تعدادی

آزمایشهای الزم به آزمایشگاه انتقال داده شد (شکل  .)7از

گمانه در محدوده معدن انگوران حفر گردید (شکل  )6و پس

میان گمانههای مذکور به غیر از گمانه شماره ( 11نشان داده
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شده در شکل  )6که مغزههای آن از سنگ آمفیبولیت شیست

نمونهها مطابق روش پیشنهادی  ISRMصورت گرفته است

تشکیل شده است ،مغزههای حفاری شده از سایر گمانهها

بطوریکه سر و ته نمونه آزمایش با دقت  0/02میلیمتر صاف

دارای خواص کانیشناسی یکسان بوده و از درجه دگرگونی

شده و انحراف از امتداد عمود بر محور نمونه کمتر از 0/001

مشابهی نیز برخوردار هستند (جهت افزایش دقت نتایج ،از

رادیان میباشد .اندازهگیری طول نمونه مورد آزمایش با دقت

نمونههای گمانه شماره  11در این تحقیق استفاده نشد) .در

 0/1میلیمتر انجام شد .آزمایش سرعت انتقال موج برشی هم

هر یک از چرخههای هوازدگی مذکور  5عدد نمونه و در

مطابق روش پیشنهادی  ISRMو با استفاده از نمونههای

مجموع  25عدد نمونه شیست برای انجام آزمایش تعیین

استوانهای انجام شد .چگالی خشک نمونهها نیز بر اساس

سرعت موج برشی ،آماده شد .نمونهها به شکل استوانه با قطر

استاندارد پیشنهادی  ISRMمحاسبه شد بهطوریکه ابتدا حجم

 63میلیمتر و با نسبت ارتفاع به قطر  2/2آماده شد .بهمنظور

نمونهها با روشهای مختلف شامل استفاده از کولیس و روش

حذف تأثیر مقدار زاویه شیستوزیته در نتایج آزمایش ،کل

غوطهوری اندازهگیری شد .سپس ،نمونهها در آون با دمای

حفاریها بهصورت عمود بر سطح توپوگرافی انجام شده

 105درجه خشک شدند .در نهایت ،چگالی خشک نمونهها

است که در آن زاویه شیستوزیته نمونهها با محور قائم (جهت

با استفاده از حجم و جرم خشک آنها ،محاسبه شده است

حفاری مغزهها) حدوداً  70الی  75درجه میباشد .آمادهسازی

(فهیمیفر و سروش.)1382 ،

شكل  .6موقعیت گمانههای حفاریشده در محدوده معدن
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 / 94مجله علمی -پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران

________________________________________________________________________________________________

شكل  .7موم پیچی و انتقال نمونههای سنگ شیست به آزمایشگاه
برای اندازهگیری سرعت موج برشی از دستگاه التراسونیک

شد (شکل  .)8سرعت موج برشی نمونهها پس از ،15 ،7 ،0

پروسک ( )Proceqکه از دو مبدل با بسامد میانگین 54

 40و  75چرخه انجماد و ذوب اندازهگیری شد .در هر

کیلوهرتز و عرض پالس  1تا  100میلیثانیه تشکیل گردیده

چرخه ،سرعت  5نمونه و مجموعاً  25نمونه اندازهگیری شد.

است استفاده شد .پس از جفت کردن کامل دو مبدل فرستنده

همچنین چگالی سنگ شیست در هریک از چرخههای

و گیرنده به دو سر نمونه ،زمان عبور موج برشی از داخل

انجماد-ذوب مذکور برای  10عدد نمونه محاسبه شده است

نمونه اندازهگیری شد .سپس با توجه به مشخص بودن طول

(شکل .)9

نمونه ،سرعت موج برشی داخل هر نمونه استوانهای محاسبه

شكل  .8نحوه اندازهگیری سرعت موج برشی توسط دستگاه التراسونیک

شكل  .9تعیین چگالی خشک نمونههای سنگ شیست مورد مطالعه
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 .4نتایج و بحث

انجماد آب موجود در ساختار سنگ و افزایش تنش در سنگ

بهمنظور بررسی تغییرات ساختار نمونههای مورد مطالعه در

صورت گرفته است .همچنین ،هوازدگی موجب ایجاد منافذ و

اثر اعمال چرخههای انجماد-ذوب و همچنین بررسی تأثیر

حفرات جدید و همچنین گسترش حفرات موجود در سطح

هوازدگی بر روی تراکم ذرات ،بافت نمونههای بکر و هوازده

نمونه شده است .کانی کلسیت بهدلیل کانیزایی و در اثر

با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی مطالعه شد (شکل .)10

تزریق سیالهای هیدرترمال مابین سنگ شیست و سنگ آهک

همانطور که مشاهده میشود ،در حالت بکر بافت نمونه

و بهصورت ثانویه در ناپیوستگیها در نمونههای شیستی مورد

متراکم بوده و کانیهای سنگ بهصورت فشرده بر روی هم و

مطالعه تشکیل شده است .زمانی که سنگ مورد مطالعه در

داخل ساختار سنگ قرار گرفته است .پس از اعمال  75چرخه

معرض آبهای جوی ( )ph=6.5قرار میگیرد کانی کلسیت با

انجماد-ذوب ،ترکهای جدید در ساختار سنگ ایجاد شده و

آب حل میگردد.

ریزترکهای موجود گسترش یافتهاند .ترکهای جدید در اثر

شكل  .10عکس سطح نمونه سنگ شیست :الف) قبل از اعمال هوازدگی ب) بعد از  75چرخه انجماد-ذوب
نتایج آمار توصیفی مقادیر مختلف سرعت موج برشی بر روی

عمدتاً در اثر چرخههای انجماد-ذوب ایجاد و گسترش

نمونههای مورد مطالعه در چرخههای مختلف انجماد-ذوب

مییابند .افزایش تراکم ناپیوستگیها بهدلیل افزایش مقدار آب

در جدول شماره  2ارائه شده است .همچنین ،نمودار تغییرات

نفوذی به داخل سنگ میتواند بهطور فزایندهای به ایجاد و

مقادیر میانگین سرعت موج برشی محاسبه شده در مقابل

گسترش ریزشکستگیها در چرخههای انجماد-ذوب کمک

افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب در شکل شماره 11

نماید .بهترین مدل برازش داده شده بر دادههای اندازهگیری

نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش

شده مدل نمایی با عرض از مبدأ است (شکل  .)11مطابق این

تعداد چرخههای انجماد-ذوب ،سرعت موج برشی کاهش

مدل ،رابطه شماره  1جهت محاسبه سرعت موج برشی در

یافته است .کاهش سرعت انتقال موج برشی بهدلیل ایجاد

سنگ شیست تحت تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بهدست

ریزترکها ،گسترش ترکهای موجود و افزایش منافذ در بدنه

آمد.

سنگ مورد مطالعه میباشد .الزم به ذکر است که ریزترکها

()1

Vs  3013  117.75e0.0275 N
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در رابطه فوق VS ،سرعت موج برشی (متر بر ثانیه) و  Nتعداد

مذکور صرفاً برای چرخههای انجماد-ذوب در محدوده صفر

چرخههای انجماد-ذوب میباشد .الزم به ذکر است که رابطه

تا  80چرخه معتبر میباشد.

جدول  .2آمار توصیفی نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی بر روی نمونههای شیست در چرخههای مختلف انجماد-ذوب
Maximum
3021
3074
2968
2875
2331

Minimum
2700
2687
2645
2448
1847

Standard deviation
186
179
192
178
286

Average
2875
2890
2842
2653
2087

The number of F-T cycles
0
7
15
40
75

شكل  .11نمودار تغییرات سرعت موج برشی در مقابل تعداد چرخههای انجماد-ذوب
عالوه بر سرعت موج برشی ،تأثیر چرخههای مختلف

کاهش مییابد .با توجه به شکل فوق ،چگالی خشک سنگ

انجماد-ذوب بر روی چگالی خشک نمونهها نیز در این

با افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب (درجه هوازدگی)،

تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .چگالی خشک نمونهها نیز

بهمیزان بیشتری کاهش یافته و در نتیجه خواص فیزیکی و

مطابق آزمایش سرعت موج برشی ،در هر یک از چرخههای

مکانیکی آن با شیب تندتری کاهش مییابد .با افزایش تعداد

انجماد-ذوب مشخص ( 40 ،15 ،7 ،0و  )75اندازهگیری شد.

چرخههای انجماد-ذوب ،سطح تماس کانی بیوتیت و کلریت

در چرخههای مذکور ،چگالی  10عدد نمونه اندازهگیری

با آب بیشتر شده و بهمرور به اکسید آهن تبدیل میگردند.

گردید (مجموعاً  50عدد نمونه) که نتایج حاصله در جدول

اختالف در چگالی سنگها بیشتر مربوط به تخلخل آنهاست

شماره  3ارائه شده است .شکل  12تغییرات چگالی خشک

زیرا چگالی دانهای اکثر کانیها نزدیک به هم میباشد .با

نمونهها در مقابل افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب ()N

افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب ،تراکم حفرهها و

را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود میانگین چگالی

ترکها در سنگ افزایش یافته و در نتیجه تخلخل آن نیز

خشک نمونهها با افزایش تعداد چرخههای انجماد-ذوب،

افزایش

مییابد.
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جدول  .3آمار توصیفی نتایج آزمایش تعیین چگالی خشک (گرم بر سانتیمتر مکعب) بر روی نمونههای شیست در چرخههای
مختلف انجماد-ذوب
Maximum
2.66
2.64
2.49
2.45
2.14

Minimum
2.45
2.45
2.40
2.17
1.95

Standard deviation
0.08444
0.07791
0.04062
0.11136
0.08396

Average
2.54
2.51
2.44
2.31
2.04

The number of F-T cycles
0
7
15
40
75

شكل  .12نمودار تغییرات چگالی خشک در مقابل تعداد چرخههای انجماد-ذوب
همچنین جهت محاسبه چگالی خشک نمونهها در چرخههای

سنگ را تغییر میدهد ،سرعت موج برشی ابزار مناسبی برای

مختلف انجماد-ذوب ،رابطه شماره  2از برازش مدل نمایی

بررسی کیفیت سنگ تحت تأثیر هوازدگی میباشد .بر این

بر مقادیر میانگین چگالی خشک اندازهگیری شده بهدست

اساس ،تغییرات سرعت انتقال موج برشی در سنگ شیست در

آمد.

مقابل تغییر چگالی خشک نمونهها مورد بررسی قرار گرفت

()2
𝑁𝜌𝑑 = 3.337 − 0.799𝑒 0.0064
در رابطه فوق ρd ،چگالی سنگ (گرم بر سانتیمتر مکعب) و

(شکل  .)13همانطور که در شکل  13مشاهده میشود،
سرعت موج برشی با افزایش چگالی خشک نمونهها

 Nتعداد چرخههای انجماد-ذوب میباشد .الزم به ذکر است

بهصورت نمایی افزایش یافته است .چگالی سنگ ارتباط

که رابطه مذکور برای چرخههای انجماد-ذوب در محدوده

مستقیم با تعداد ناپیوستگیهای سنگ و اندازه و تراکم حفرات

صفر تا  150معتبر میباشد.

موجود در آن دارد .زمانی که پارامترهای مذکور افزایش یابد

از جمله عوامل مؤثر بر سرعت انتقال امواج االستیک در سنگ

چگالی سنگ کاهش یافته و در نتیجه سرعت انتشار امواج

میتوان به ترکیب کانیشناسی ،ساختار ،میزان تخلخل ،درجه

االستیک در سنگ با شدت بیشتری کاهش مییابد و تحت

اشباع ،محتوی سیال ،درجه سنگشدگی ،درجه شکستگی و

تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،جهت محاسبه سرعت موج برشی

درجه هوازدگی اشاره کرد .این عوامل میتوانند بر چگالی

سنگ شیست بر حسب چگالی خشک نمونهها که خود

سنگ نیز مؤثر باشند .ازآنجاییکه افزایش هوازدگی ،چگالی

معرف درجه هوازدگی و خردشدگی سنگ میباشد ،رابطه

بهار  ،1399جلد سیزدهم ،شماره 1
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شماره  3از شکل فوق استخراج و ارائه شده است .همانطور

خوبی از چگالی خشک نمونهها برای محاسبه سرعت موج

که مشاهده میشود ضریب همبستگی باالیی بین سرعت موج

برشی استفاده نمود.

برشی و چگالی خشک نمونهها وجود دارد و میتوان با دقت

()3

𝑑𝜌𝑉𝑠 = 554𝑒 0.66

شكل  .13تغییرات سرعت موج برشی در مقابل تغییرات چگالی خشک نمونهها
روی موج فشاری تمرکز داشتهاند ،مقایسه و نتایج حاصله در

 .5اعتبارسنجی نتایج بدست آمده

است.

تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بر روی خواص فیزیکی و

شکل شماره  14نشان داده شده

مکانیکی سنگ شیست بهدلیل مشکل ،زمانبر و هزینهبر بودن

کالسهای در نظر گرفته شده بهمنظور تفکیک درجه

عملیات مغزهگیری ،در سالهای اخیر کمتر مورد توجه

هوازدگی

محققان قرار گرفته است .همچنین تاکنون مطالعه خاصی در

میباشد .همانطور که در شکل  14هم مشاهده میشود روند

خصوص ارزیابی تأثیر چرخههای انجماد-ذوب بر روی

کلی تغییرات در همه تحقیقات صورت گرفته مشابه میباشد.

سرعت موج برشی سنگهای مختلف صورت نگرفته است و

تحقیق حاضر از لحاظ درصد افت سرعت امواج التراسونیکی

این امر برای اولین بار در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار

در ردههای هوازدگی فوق ،تطابق باالیی با سه مورد از

گرفته است .بااینحال ،مطالعات محدودی در زمینه تأثیر

تحقیقات قبلی دارد

( ;Altindag et al, 2004; Ozbec, 2012

هوازدگی بر سرعت موج فشاری توسط محققین انجام شده

 .)Momeni et al, 2105علت درصد افت زیاد در دو مطالعه

است .بنابراین ،جهت اعتبارسنجی نتایج بهدست آمده از

دیگر

( Wang et al, 2017; Ghobadi and Babazadeh,

تحقیق حاضر ،تغییرات سرعت موج برشی در کالسهای

 )2015و تفاوت آن با تحقیق حاضر ،نمونه سنگ مورد

قبلی (Altindag

آزمایش میباشد .دو تحقیق مذکور بر روی ماسه سنگ انجام

et al., 2004; Ozbec, 2012; Ghobadi and Babazadeh,
) 2015; Momeni et al., 2015; Wang et al., 2017که بر

شده است که مقاومت و دوام بسیار پایینی در مقابل نفوذ آب

مختلف هوازدگی با نتایج مطالعات محققان

شامل A=0-10, B=10-25, C=25-40, D=40-75

و چرخههای انجماد-ذوب دارد.
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شكل  .14مقایسه نتایج تحقیق حاضر در زمینه کاهش سرعت موج برشی در اثر چرخههای انجماد-ذوب با مطالعه محققان دیگر در
زمینه تأثیر چرخههای مذکور بر روی سرعت انتشار امواج اولتراسونیک در سنگ
 .6نتبیجهگیری

ریزشی به داخل معدن وارد مینماید .معموالً سنگ بکر قرار

یکی از مهمترین مسائل مورد نیاز در زمینه طراحی معادن

گرفته در پله استخراجی که بار روی آن برداشته میشود پس

روباز از جمله پایداری شیب ،تعیین پارامترهای ژئومکانیکی

از یک سال هوازده میشود و شروع به حرکت به سمت کف

تودهسنگ میباشد .این پارامترها بهعنوان دادههای ورودی در

کاواک مینماید .بههمین جهت در این تحقیق تأثیر چرخههای

آنالیزهای عددی ،روشهای تجربی و تحلیلی است که تعیین

مختلف انجماد-ذوب انجام شد .آزمایشهای مذکور برای

دقیق آنها ضروری میباشد زیرا کیفیت خروجی روشهای

نمونههای بکر و بعد از چرخههای انجماد-ذوب مشخص

مذکور به اعتبار دادههای ورودی آن بستگی دارد .تخمین این

شده ( 40 ،15 ،7 ،0و  )75اندازهگیری شده است .نتایج

پارامترها بر اساس آزمونهای آزمایشگاهی و معیارهای تجربی

بهدستآمده نشاندهنده تأثیرپذیری باالی سرعت موج برشی

موجود صورت میگیرد .از آنجاییکه آزمایشهای صحرایی

و چگالی خشک از چرخههای هوازدگی میباشد بهطوریکه

زمانبر و پرهزینه هستند و قابلیت اعتماد به این روشها گاهاً

پس از  75چرخه ،سرعت موج برشی  27درصد و چگالی

سؤالبرانگیز است ،بنابراین استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی

خشک نمونهها  18درصد کاهش یافت .همچنین ،پارامترهای

و روابط تجربی در این زمینه منطقیتر به نظر میرسد .زمانی

مذکور با افزایش تعداد چرخههای هوازدگی ،بهصورت نمایی

که تودهسنگ تحت تأثیر عوامل جوی هوازده شده و

کاهش یافتند که این امر ناشی از تأثیر تدریجی عوامل جوی

خصوصیات ژئومکانیکی آن دستخوش تغییرات میگردد

بر تراکم شکستگیهای موجود در سنگ میباشد .زمانی که

میتوان تأثیر عوامل مذکور را در مقیاس آزمایشگاهی بررسی

درجه هوازدگی سنگ (تعداد چرخههای انجماد-ذوب)

نموده و به خصوصیات تودهسنگ تعمیم داد .هوازدگی سنگ

افزایش مییابد آب بیشتری به داخل سنگ نفوذ کرده و

شیست دیواره غربی معدن انگوران در اثر عوامل جوی

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ با سرعت بیشتری

سالیانه ،هزینههای زیادی را در رابطه با باطلهبرداری مواد

کاهش مییابد .بعالوه ،بافت نمونهها با استفاده از
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توسط تعدادی از محققین مقایسه و اثبات گردید که نتایج

میکروسکوپ الکترونیکی مطالعه و نتایج حاصله نشان داد که

.حاصله همخوانی مناسبی باهم دارند

 ریزترکهای جدید در،ذوب- چرخه انجماد75 پس از اعمال
.نمونه ایجاد شده و ترکهای قبلی گسترش یافته است

تشكر و قدردانی

 ابعاد و چگالی منافذ در اثر حل شدن کانی کلسیت،همچنین

نویسندگان بر خود الزم میدانند از پرسنل و مسئولین محترم

که بهصورت ثانویه در ترکیب کانیشناسی سنگ شیست مورد

معدن سرب و روی انگوران و آزمایشگاه مکانیک سنگ

 در نهایت. بهوسیله آب افزایش یافته است،مطالعه قرار گرفته

 تشکر و،دانشگاه صنعتی امیرکبیر به خاطر همکاری صمیمانه

 تغییرات سرعت موج،جهت اعتبارسنجی نتایج بهدستآمده

.قدردانی نمایند

برشی در کالسهای هوازدگی مختلف با نتایج بهدستآمده
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