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چکیده
طراحی و انتخاب ماشین مناسب و پیشبینی عملکرد آن برای برنامهریزی و تخمین هزینههای پروژه در استخراج مکانیکی و حفر مکانیزه
تونلها ضروری است .ارزیابی برشپذیری سنگ در روشهای حفر مکانیزه شامل بررسی رفتار سنگ و اندرکنش آن با تیغه است و انجام آزمونهای
برش در مقیاس آزمایشگاهی ،مطمئنتر ین راه برای ارزیابی دقیق رفتار سنگ و تیغه در شرایط نزدیک به محیط واقعی است .در این مطالعه ،از
آزمون برش خطی کوچکمقیاس برای ارزیابی برش پذیری سنگ و ارتباط آن با پارامترهای مکانیکی سنگ استفاده شده است .بدین منظور،
نمونههایی از ماسهسنگ قرمز باالیی قم انتخاب شده و همزمان آزمونهای استاندارد برای شناسایی نوع سنگ و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی
آن انجام شده است .نتایج آزمونهای برش خطی کوچکمقیاس نشان می دهد نیرو و انرژی ویژه برش به ترتیب یک رابطه خطی مستقیم و یک
رابطه غیرخطی با عمق برش دارد .همچنین ،سرعت برش رابطه معنیداری با نیرو و انرژی ویژه ندارد .عالوه بر این ،نیروهای حاصل از آزمون برش
خطی با نتایج مدل ا یوانس مقایسه شد .مقایسه نتایج ،تطابق خوب روش آزمایشگاهی با مدل نظری را نشان داد .با وجود این ،آزمونهای بیشتری
برای دریافت نتایج دقیقتر و ارایه یک مدل جدید برشپذیری سنگ در حال انجام است.

کلمات کلیدی
آزمون برش سنگ ،نیروهای برش ،انرژی ویژه برش

* نویسنده مسئول مکاتبات
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کوچکمقیاس روی ماسهسنگ به نتایج مشابه دست یافتند[.]10
فیلیپس 8نیز در بررسی اثر سرعت برش روی نیروی برش
مشاهده کرد رابطهی معناداری بین این دو پارامتر وجود
ندارد[.]11

-8مقدمه
روشهای حفر مکانیزه مانند استفاده از ماشینهای حفر
بازویی( 1رودهدر) ،شیرر لودر 2و ماشین استخراجی پیوسته 3در
استخراج مکانیزه زغالسنگ و ماشین حفر تمام مقطع تونل
( )TBMجایگزین مناسبی برای روشهای حفر سنتی از نقطهنظر
ایمنی ،نرخ تولید و زمانبندی پروژه است .از سویی دیگر،
بهکارگیری موفق این فناوری در پروژههای معدنی و عمرانی
مستلزم شناخت برشپذیری سنگ و تطابق شرایط زمین با طرح
ماشین است .مطمئنترین و نسبتا ارزانترین راه برای ارزیابی
دقیق برشپذیری سنگ در شرایطی نزدیک به محیط واقعی،
تهیه نمونه از محل پروژه و انجام آزمونهای برش سنگ در
آزمایشگاه است.

در این پژوهش قابلیت برش سنگ در روشهای حفر مکانیزه
با استفاده از آزمون برش خطی کوچکمقیاس ارزیابی میشود.
این آزمون که به تازگی و برای اولین بار در کشور ساخته شده
است ] ،[12زمینه انجام مطالعات بنیادی و کاربردی برشپذیری
سنگ را فراهم میسازد .در این مطالعه ،نمونههای ماسهسنگ
برای انجام آزمونهای برش سنگ انتخاب و ارتباط نیروهای برش
و انرژی ویژه با برخی از پارامترهای موثر بررسی میشود.
 -2تئوری مقاله و روش کار

دستگاههای آزمون برش سنگ بسته به مقیاس ابزار برش و
اندازه نمونه در دو گروه کوچک و بزرگ (تمام) مقیاس ساخته
میشود .آزمونهای بزرگمقیاس با توجه به وابستگی نتایج به
مقیاس و غیرخطی بودن فرآیند حفاری ،نتایج دقیقتری برای
استفاده در طراحی ماشین فراهم میسازد .در عوض ،آزمون
کوچکمقیاس سادهتر و ارزانتر است و نیاز به نمونههای
کوچکتر دارد که تهیه آن از مسیر در مراحل اولیه پروژه راحتتر
است.

 -8-2برشپذیری سنگ و مدلهای ارزیابی

در حفاری مکانیزه و به عبارتی دیگر در آن دسته از روشهای
حفاری که از ابزار مکانیکی برای جدا کردن سنگ از موقعیت آن
استفاده میشود ،دو واژه قابلیت برش( ۳برشپذیری) و قابلیت
حفاری( 10حفرپذیری) سنگ مطرح است .تاکنون تعاریف
متفاوتی برای هر یک ارایه شده است ،اما بهطور ساده میتوان
گفت که تفاوت این دو در مقیاس است .قابلیت برش سنگ بیشتر
به دادههای آزمون برش ماده سنگ اطالق میشود که بر اساس
آن عملکرد نسبی ابزار و ماشین برش قابل مقایسه است .قابلیت
حفاری ،پیشبینی سرعت حفر و نفوذ یک ماشین حفار در توده
سنگ است .شکل ( -1الف) سازوکار ایجاد تراشه طولی در آزمون
برش کوچکمقیاس و شکل ( -1ب) هندسه برش را نشان
میدهد.

با استفاده از نتایج آزمونهای برش سنگ میتوان پارامتر
انرژی ویژه را برای چیدمان بهینه ابزار برش محاسبه و
اندازهگیری کرد .انرژی ویژه برش عبارت است از مقدار انرژی
الزم برای تولید واحد حجم یا وزن سنگ خردشده که با تقسیم
نیروی برش متوسط بر حجم یا وزن سنگ کندهشده به ازای
واحد طول برش سنگ به دست میآید[ .]۱-1همچنین میتوان
عوامل عمل یاتی ماشین از جمله نیروی پیشران ،گشتاور و توان
موردنیاز را تخمین زد.

برای این آزمون استاندارد خاصی وجود ندارد ولی عموما با
استفاده از یک تیغه اسکنهای (از جنس کارباید تنگستن) با عرض
لبه  12/7میلیمتر و زاویه شیب -5 11درجه و زاویه آزاد5 12
درجه روی نمونههای مغزه با قطر  7۱میلیمتر و یا بلوکی به ابعاد
 10×10×20سانتیمتر مکعب و معموال با عمق برش کمتر از 10
میلیمتر انجام میشود .نیروهای برشی ( )FCو قائم (،)FN
متغیرهای خروجی آزمون است که پس از هر بار ایجاد شیار روی
نمونه ،به دست میآید .مقادیر این دو نیرو در طراحی عوامل
عملیاتی ماشین حفار شامل نیروی پیشران ،گشتاور و توان
ماشین به کار گرفته میشود .انرژی ویژه برش که به عنوان مقدار
انرژی مورد نیاز برای کندن حجم یا وزن واحد سنگ تعریف
میشود (مطابق رابطه  ،) 1برای بیان راندمان برش و ارزیابی
عملکرد ماشین حفاری استفاده میشود.

محققان مختلفی بر روی ارزیابی برشپذیری سنگ و ارتباط
آن با پارامترها و عوامل موثر از جمله ویژگیهای مادهسنگ،
هندسه تیغه و هندسه شیار تحقیق کردهاند .تیریاکی و دیکمن4
با اندازهگیری برخی خواص فیزیکی و مکانیکی نوعی ماسهسنگ
به بررسی اثر این خواص روی انرژی ویژه در آزمون برش خطی
پرداختند[ .]7کیم 5با انجام آزمون برش خطی روی نوعی
سنگآهک مشاهده کرد که با افزایش عمق برش نیروی برش
افزایش و انرژی ویژه کاهش مییابد[ .]8همچنین بیلگین ۱و
همکاران با انجام آزمون برش خطی روی ماسهسنگ نتیجه
گرفتند با افزایش عمق برش نیروی برش بهصورت خطی افزایش
مییابد[ .]۳ویلیامز و هاگان 7نیز با انجام آزمون برش خطی
10۳
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)(a

(الف)
)(b

)(c

(ب)

(الف)

شکل  -8الف) سازوکار ایجاد تراشه طولی در آزمون برش کوچک-

(ب)

مقیاس .ب) هندسه برشهای آزمون کوچکمقیاس []83

شکل  -2تغییرات انرژی ویژه با نسبت فاصله به عمق برش ()s/d

میتوان گفت ماشین در شرایطی در وضعیت بهینه عملکرد
خود قرار دارد که انرژی ویژه برش حداقل باشد که این خود
تابعی از انتخاب بهینه متغیرهای هندسی تیغه (از جمله عرض و
زوایای تیغه) و هندسه برش (عمق و فاصله بین برشها) است.
در شکل  ،2به عنوان نمونه ارتباط بین انرژی ویژه و نسبت فاصله
به عمق برش ( )s/dنشان داده شده است.

الف) فاصله بین برش های مجاور [ ،]83ب) ارتباط بین انرژی ویژه و نسبت
فاصله به عمق برش ]اقتباس از [8

در تحقیقهای گذشته ،به مکانیزمهای برش متفاوتی برای
شکست و خردایش سنگ اشاره شده است .برخی از آنها شکست
کششی و برخی دیگر شکست برشی را برای خردایش سنگ
معرفی کردهاند .بهطورکلی مدلهای ارایهشده برای تعیین
نیروهای برش سنگ را میتوان به دو دسته مدلهای نظری و
تجربی تقسیم کرد .مدلهای نظری بر اساس تعادل نیروها و با
توجه به تنشهای شکست کششی و یا برشی به وجود آمدهاند.
در جدول  1مدلهای نظری و تجربی تعیین نیروی برش آورده
شده است.

انرژی ویژه در آزمون برش خطی طبق رابطه  1محاسبه
میشود[.]14
()1

FC  L
 10 1
V

SE 

که در آن:
 SEانرژی ویژه (مگاژول بر مترمکعب)
 Fcنیروی برش متوسط (کیلو نیوتن)
 Lطول برش (سانتیمتر)
 Vحجم سنگ کندهشده (سانتیمترمکعب)
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جدول  -8مدلهای نظری و تجربی ارایهشده برای تعیین نیروهای برش سنگ ][13

شماره رابطه
2

معادله نیرو
90  
)
2

محققان

(2   t  d  w  sin

90  
(1  sin
)
2
16     t  d 2

FC ,chisel 

نوع مدل

ایوانس] [5

نظری

ایوانس []15

نظری

2

3

4

5

۱

7
8

 c  cos 2 

FC 

16     c   t2  d 2
1  tan( ) 2

( [2   t  ( c  cos( )) 
])

2
) (tan
2

FC ,attack 

c
))
t
FC ,radial 
) sin(90   )  cos(90  

) 4     t  d 2  sin 2 (  
 c  d  w  (0.80  (0.01

2

FC ,attack 



) cos(  
2

) 2    w  d  cos(
)  cos(  
) (n  1)  (1  sin(    

FC ,radial 

FC ,radial  24.504  0.513   1.873 d
 0.249    0.227  w  0.154    0.047   c

راکسبورو و لییو []1۱

نظری

گوکتان []17

نظری

گوکتان []18

نظری

نیشیماتسو []1۳

نظری

ییلماز []20

تجربی

در این روابط:
 FC ,attackنیروی برش ابزار نوک قلمی ( FC ,chisel ،)kNنیروی برش ابزار اسکنهای ( F ،)kNنیروی برآیند ()kN
 FC ,radialنیروی برش ابزار شعاعی ( n ،)kNضریب توزیع تنش d ،عمق برش()m
  cمقاومت فشاری (  ،)kPaمقاومت برشی(،)kPa

t

مقاومت کششی )  ،(kPaزاویه اصطکاک سنگ بکر (درجه)

 2  زاویه نوک برشدهنده(درجه) α ،زاویه شیب برشدهنده (درجه) η ،زاویه اصطکاک بین سنگ و برشدهنده (درجه)
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اولین مدل ارایه شده در این زمینه مربوط به تحقیقهای
ایوانس [1۱] 13است که مبنای بسیاری از تحقیقهای پس از خود
شده است .ایوانس در سال  ،1۳۱1مدل خود را برای مکانیزم
برش در زغال با استفاده از ابزار برش شعاعی ارایه کرد .در این
مدل از حالت شکست کششی در حین فرآیند برش استفاده شده
است.
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بسیار ریزدانه با خمیره (ماتریکس) میکرایتی (گل آهکی) است.
بخشی از سنگ که با سیمان کربناته کامل پر نشده است حفرهای
است .ذرات تشکیلدهنده سنگ و کانیها تقریبا گرد شده ولی
بعضی از کانیهای کوارتز گوشهدار است .تصویر مقطعنازک سنگ
با بزرگنمایی  200برابر در شکل  4نشان داده شده است .نتایج
آزمایشهای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی در جدول  2آمده
است.

 -2-2مراحل آزمون برش خطی سنگ کوچک مقیاس

جدول  -2خواص فیزیکی و مکانیکی ماسهسنگ قرمز باالیی

 -8-2-2تهیه نمونه

نتیجه
نام آزمایش
مقاومت فشاری تکمحوری (37/5 )MPa
آزمایش

بر اساس آنچه از کاوش متون دریافت میشود ،آزمون برش
خطی کوچکمقیاس ،تاکنون بیشتر بر روی سنگهای با مقاومت
کم تا متوسط ( 20تا  50مگاپاسکال) انجام شده است .همچنین
ماشینهایی که این نوع ابزار بر روی طبلک آنها نصب میشود
(مانند شیرر لودر ،رنده ،14ماشین استخراج پیوسته در معادن
زغالسنگ و ماشین حفر بازویی) برای حفر سنگهای با مقاومت
کم تا متوسط استفاده میشود[ .]14از اینرو ،پس از بررسی
نمونههای مختلف در کشور ،ماسهسنگ قرمز باالیی قم برای این
تحقیق انتخاب شد .نمونههای سنگی به شکل بلوک از ماسهسنگ
قرمز باالیی از ترانشه راه در کیلومتر  50بزرگراه تهران -قم تهیه
شد .نمونهها از الیههای ماسهسنگ بدون درزه و هوازدگی با
چکش زمینشناسی جداشده و بعد از انتقال در شرایط دما و
رطوبت آزمایشگاه نگهداری شد.

مدول یانگ

()GPa

مقاومت کششی ()MPa

5/32
3/۳5

چگالی خشک (گرم بر سانتیمتر 2/2
مکعب)
تخلخل (درصد)

1۳/2

درصد جذب آب

8/ 5

سختی اشمیت

43/22

سایندگی سنگ ()CAI

0/78۳

 -3-2-2آزمون برش سنگ

 -2-2-2تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی نمونهها

برای انجام آزمون برش خطی کوچکمقیاس ،از دستگاه
ساختهشده در بخش استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس
استفاده شده است .این دستگاه شامل یک دستگاه صفحهتراش،
حسگر اندازهگیری نیرو و ابزار برش است .از دیتاالگر برای ثبت
دادهها در حین انجام آزمایشها استفاده شده است.

برای شناسایی نوع سنگ و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی
آن ،آزمایشهایی مطابق با استانداردهای انجمن بینالمللی
مکانیک سنگ 15انجام شد[ .]21این آزمایشها شامل مقاومت
فشاری تکمحوری ،1۱آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم
برزیلی ،17آزمون سختی اشمیت ،آزمون شاخص سایندگی
سورشار ، 18تعیین چگالی و تخلخل سنگ ،درصد جذب آب و
مطالعه میکروسکوپی مقطع نازک است .برای انجام این آزمایشها
نمونههای سنگی به شکل مغزه و بلوک با ابعاد و شرایط استاندارد
تهیه شد .تصاویری از محل نمونهگیری و آزمونهای آزمایشگاهی
در شکل  3نشان داده شده است.

در این مطالعه برای بررسی قابلیت برش سنگ به وسیله ابزار
برش و اثر عمق و سرعت برش روی پارامترهای نیروی برش و
انرژی ویژه ،آزمونهای برش بر روی نمونههای مغزه با قطر 7۱
میلیمتر انجام شده است .در این آزمایشها از یک تیغچه از
جنس فوالد آلیاژی با زاویه شیب صفر و زاویه آزاد  12درجه
استفاده شده است .نیروی برش در حین آزمایش با استفاده از
دینامومتر اندازهگیری شده و به سیستم جمعآوری داده منتقل
و ذخیره میشود .با جمعآوری خردههای سنگ کندهشده در اثر
برش و توزین آن و با توجه به چگالی سنگ ،حجم سنگ
کندهشده محاسبه میشود.

برای بررسی کانیهای موجود در سنگ ،بافت ،شکل و ابعاد
دانهها ،مقطع نازک از سنگ تهیه شد .این مقطع با میکروسکوپ
پالریزان ( )1000Xمطالعه شد .نوع تشکیل سنگ تخریبی
(آواری) است .کانیهای تشکیلدهنده این سنگ به ترتیب
فراوانی کوارتز (حدود  85درصد) ،فلدسپار ،پالژیوکالز ،مسکویت
وکانیهای اوپک (تیره) مانند اکسیدهای آهن است .بافت سنگ
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الف -محل نمونهگیری

ب -سختی اشمیت در آزمایشگاه

پ -نمونهها پس از انجام آزمون UCS

ت -نمونهها پس از انجام آزمون BTS

ث -نمونه پس از انجام آزمون سایندگی سورشار

ج -اندازهگیری مقدار ساییدگی نوک قلم در آزمون سورشار

شکل  -3آزمونهای آزمایشگاهی برای تعیین خواص مکانیکی سنگ

شکل  -۰تصویر مقطع نازک با بزرگنمایی  2۴۴برابر( Cem :سیمان آهکی) ( Micمیکا) ( Plgپالژیوکالز) ( Qzکوارتز) ( Voحفره)

113

سجاد علی مدد ،جعفر خادمی حمیدی ،کورش شهریار ،مهدی محمدی حسین آبادی

تجهیزات انجام آزمون برش خطی کوچکمقیاس دانشگاه
تربیت مدرس در شکل  5نشان داده شده است.

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

با رفع محدودیت دستگاه برش خطی ،عمق بیشتر از  4میلیمتر
نیز بررسی شود.
 -2-8-3اثر سرعت برش

برای بررسی اثر سرعت برش بر نیروی برش و انرژی ویژه،
آزمایشها بر روی نمونههای مغزه با قطر  7۱میلیمتر و با ثابت
بودن سایر عوامل در عمق برش ثابت  3میلیمتر و در سرعتهای
 10و  12و  14و  1۱سانتی متر بر ثانیه انجام شد .علت انتخاب
این سرعتها قابلیت دستگاه و امکان انجام آزمایش در این
سرعتها بود .شکل  8اثر سرعت برش روی نیروی برش و شکل
 ۳اثر سرعت برش روی انرژی ویژه را نشان میدهد.
شکل  -5ماشین آزمون برش خطی کوچکمقیاس در دانشگاه تربیت

همانطور که در شکلهای  8و  ۳نشان داده شده است،
ارتباط معناداری بین سرعت برش ،انرژی ویژه و نیروهای برش
دیده نمیشود.

مدرس

 -3نتایج و بحث
 -8-3اثر عمق و سرعت بر نیرو و انرژی ویژه برش

 -2-3مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مدل ایوانس

 -8-8-3اثر عمق برش

در این قسمت نتایج حاصل از آزمون برش خطی سنگ در
آزمایشگاه با نتایج حاصل از مدل ایوانس مقایسه میشود .علت
انتخاب مدل ایوانس برای مقایسه آن است که این مدل هنوز
مقبولیت خوبی دارد و خود مبنای ارایه مدلهای بعدی بوده است.
برای مقایسه نتایج آزمایشها با مدلهای نظری ،مدل ایوانس
برای ابزارهای شعاعی انتخاب شد.

برای بررسی اثر عمق برش بر روی نیروی برش و انرژی ویژه،
آزمایش برش خطی کوچکمقیاس بر روی نمونههای مغزه در
عمقهای  3 ،2و  4میلیمتر انجام شد .برای هر عمق برش حداقل
 3بار آزمایش انجام و از آنها میانگین گرفته شد .این آزمایشها
با ثابت بودن سایر عوامل مانند سرعت برش ،هندسه ابزار برش و
جنس سنگ فقط برای بررسی اثر عمق برش انجام شد .برای
انجام آزمایش ابتدا نمونه در داخل گیره دستگاه تراز و محکم
شده و با اعمال عمق برش دقیق به دستگاه ،آزمون برش انجام
شد .خردههای حفاری حاصل از برش به صورت کامل جمعآوری
و برای توزین و تحلیل دانهبندی نگهداری میشود .شکل  ۱اثر
عمق برش روی نیروی برش و شکل  7اثر عمق برش روی انرژی
ویژه را نشان میدهد .نیروی برشی با سه کمیت نیروی برش
بیشینه ،نیروی برش میانگین و میانگین نیروی برش بیشینه
نسبی اندازهگیری و ثبت شد .نیروی برش بیشینه برابر با حداکثر
مقدار نیروی برش ثبت شده برای ایجاد شیار ،نیروی برش
میانگین برابر با مقدار متوسط نیروهای ثبت شده و میانگین
نیروی برش بیشینه نسبی برابر با مقدار متوسط همه نیروهای
بیشینه نسبی ثبت شده در اثر تشکیل تراشهها است.

نیروی برش  -عمق برش
1400
1200
1000
800

نیروی برش
میانگین

600
400

میانگین نیروی
برش بیشینه

200
0
5

2
3
4
عمق برش )(mm

1

شکل  -6تغییرات نیروی برش برحسب عمق برش

همانطور که در شکل  ۱نشان داده شده است ،هر سه پارامتر
نیروهای برش با افزایش عمق شیار ،افزایش مییابد .همچنین در
شکل  7با افزایش عمق برش تا یک اندازه بهینه پارامتر انرژی
ویژه کاهش مییابد و بعد از این مقدار با افزایش عمق برش انرژی
ویژه افزایش مییابد .برای تعیین دقیقتر این روند نیاز است که
114

نیروی برش )(N

نیروی برش
بیشینه

ارزیابی برشپذیری ماسهسنگ قرمز فوقانی با استفاده از آزمون برش خطی ...

جدول -3نتایج آزمون برش خطیکوچکمقیاس و مدل ایوانس

انرژی ویژه  -عمق برش
21

13

انرژی ویژه
میانگین

9

عمق برش ()mm
انرژی ویژه )(Mj/m3

انرژی ویژه
بیشینه
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2
3
4
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5
5
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1

نیروی برش حداکثر

4۳4

825

123۳

نیروی برش میانگین

345

3۳۳

742

میانگین نیروی برش
حداکثر

440

531

10۳7

مدل ایوانس

457

۱8۱

۳14

شکل  -۹تغییرات انرژی ویژه برحسب عمق برش

مدل ایوانس  -نتایج آزمایش

نیروی برش  -سرعت برش
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نیروی برش
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y = 1/6284x - 264/83
R² = 0/9959
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شکل  -8۴مقایسه نتایج آزمون برش خطی کوچک مقیاس در این

8

مطالعه با مدل نظری ایوانس

همانطور که در شکل  10نشان داده شده است همبستگی
مناسبی بین نتایج آزمون برش خطی و مقادیر محاسبه شده از
روش نظری ایوانس وجود دارد.

شکل  -1اثر سرعت برش روی نیروی برش
انرژی ویژه  -سرعت برش
30
20

انرژی ویژه
میانگین

15
10
5

 -۰نتیجهگیری

انرژی ویژه )(Mj/m3

انرژی ویژه
بیشینه

25

در پروژههای بزرگ حفاری ،با توجه به کارایی روشهای
آزمایشگاهی در مدلسازی عملکرد ماشین و فرآیند برش و نتایج
مفید و کاربردی آنها ،این آزمایشها بخشی از مطالعات قبل از
اجرا است تا هم در انتخاب و طراحی ماشین و هم در پارامترهای
عملیاتی آن راهنما باشد .این آزمایشها شامل دو دسته آزمون-
های شاخص و آزمون برش سنگ (کوچک و تماممقیاس) است.
آزمون برش سنگ کوچکمقیاس یکی از آزمونهای ساده و
پرکاربرد است که برای ارزیابی قابلیت برش سنگ و در نتیجه
کنترل فرآیند برش نتایج مفیدی به دست میدهد .هدف از انجام
این آزمون بررسی ارتباط بین نیروهای برش ،حجم خردهسنگ
کندهشده و کارایی (راندمان) برش در آزمایشگاه و ارتباط آن با
عوامل عملیاتی ماشین در شرایط واقعی است .مهمترین نتایج
حاصل از ارزیابی برشپذیری سنگ و انجام آزمونهای برش خطی
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شکل  -۷اثر سرعت برش روی انرژی ویژه

این مدل برای محاسبه نیروی برش در ابزار شعاعی ارایهشده
است .در جدول  3نتایج آزمون برش خطی کوچکمقیاس و مدل
نظری ایوانس آمده است .همچنین در نمودار شکل 10مقایسه
نتایج آزمون برش خطی کوچکمقیاس روی ماسهسنگ قرمز
باالیی در این مطالعه و مدل نظری ایوانس نشان داده شده است.
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