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چکیده
هوازدگی سنگ در مناطق کوهستانی دوام و مقاومت آن را در طول زمان تحت تاثیر قرار می دهد .ارزیابی دوام و استحکام سنگ ها در اثر
سیکل های انجماد  -ذوب فاکتور اساسی برای تحلیل پایداری سنگ های بستر پروژه های مهندسی از قبیل تونل ،معدن و نظایر آن است .در این
مطالعه تاثیر سیکل های انجماد  -ذوب بر روی شاخص دوام سیکل های دوم و پنجم ،چگالی خشک و حجم سنگ شیست ارزیابی شده است .بدین
منظور 49 ،گمانه در دیواره غربی معدن انگوران حفر و نمونه های مورد نیاز تهیه و آماده سازی شده است .در کل 54 ،سیکل انجماد  -ذوب روی
نمونه ها اعمال و در سیکل های  10 ،44 ،5 ،0و  ،54آزمایش های آزمایشگاهی از قبیل شاخص دوام سیکل های دوم و پنجم ،چگالی خشک و
اندازهگیری حجم نمونه ها انجام شده است .بر این اساس ،روابطی تجربی برای محاسبه شاخص دوام و چگالی خشک نمونه ها به ازای سیکل های
انجماد -ذوب مختلف ارایه شده است .نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش نمایی شاخص دوام سیکل های دوم و پنجم و چگالی خشک است.
همچنین ،حجم نمونه ها با افزایش تعداد سیکل های انجماد  -ذوب ،افزایش یافته است .همچنین ،مشخصات کانی شناسی سنگ شیست هم با
استفاده از میکروسکوپ پالریزان و آنالیز  XRDمورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد که کانی های اصلی تشکیل دهنده سنگ
شیست شامل کوار تز ،کلسیت ،بیوتیت و کلریت است .در نهایت ،برای اعتبارسنجی نتایج به دست آمده و بررسی دقیق بافت نمونه ها ،سنگ
شیست در حالت بکر و پس از اعمال  54سیکل انجماد  -ذوب با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی مطالعه شد .نتایج نشان دهنده متراکم بودن
بافت نمونه ها قبل از هو ازدگی بوده که در آن فاصله بین سطوح شیستوزیته خیلی کم است .با این حال ،پس از اعمال  54سیکل انجماد  -ذوب،
فاصله بین ناپیوستگی ها افزایش یافته و ترک های جدیدی در راستای عمود بر محور طولی نمونه ها ایجاد شده است.

کلمات کلیدی
معدن انگوران ،شیست ،فرآیند انجماد  -ذوب ،دوام ،چگالی خشک.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی و سنجش مقاومت
سنگ در برابر هوازدگی ،شاخص دوام آن است [  .]12دوام
تعادل بین مقاومت ذاتی مصالح و پیشروی نیروهای
تاثیرگذار در طول زمان سرویسدهی سنگ بستر است
[ .]11شاخص دوام ی ک پارامتر مهم در ارز یابی و کنترل
پایداری شیبها و حفاریهای زیرزمینی به شمار میآید
[  .] 11این پارامتر همچنین شاخصی بسیار مناسب برای
نشان دادن حساسیت سنگ در مقابل هوازدگی مکانیکی
است که روش تعیین آن توسط فرانکلین  1و چاندرا ]11 [ 2
در سال  1112ارایه و در سال  1111توسط انجمن
بینالمللی مکانی ک سنگ  3به عنوان روشی صحیح برای
انجام آزمایش شاخص دوام پیشنهاد شد [  .]11بنابراین،
یکی از روشهای موثر برای بررسی تاثیر هوازدگی بر روی
استحکام و مقاومت سنگ ،ارزیابی شاخص دوام آن قبل و
بعد از هوازدگی است [  .]29اصوال شاخص دوام پایین
موجب جذب آب بیشتر و تشدید عملکرد عوامل هوازدگی
می شود .بالعکس ،هر چه شاخص دوام بیشتر باشد ،میزان
فرسایش ،انحالل و خرد شدن سنگ در برابر هوازدگی کمتر
خواهد بود .از مزایای قابل توجه آزمایش شاخص دوام ،عدم
نیاز به نمونه گیری (مشابه آنچه که در آزمایشهای تراکمی
تک محوره نیاز است) و هزینه بسیار پایین آزمایش در
مقایسه با دیگر آزمایشها است [  .]11ویژگیهای فیزیکی
سنگ از جمله چگالی ،ترکیب کانیشناختی و بافت (اندازه،
شکل و نحوه قرارگیری کانیها در ی ک سنگ) به طور عمده
با میزان دوام آن در ارتباط است [  .]21مطالعه ویژگیهای
یاد شده ،اطالعات مفیدی در زمینه ارتباط دوام با خواص
2
فیزیکی و سنگشناسی سنگ ارایه میکند .توپال  4و سونمز
در سال  2999تغییرات تخلخل ،چگالی خشک و سرعت
امواج فشاری سنگ توف را در اثر سیکلهای انجماد  -ذوب
مورد بررسی قرار دادند [ .]22

 - 4مقدمه
در مناطق کوهستانی روند ساخت پروژههای عمرانی و
معدنی مانند سد ،تونل ،معادن روباز و نظایر آن در حال
گسترش است .مقاومت سنگ بستر این پروژهها زمانی که در
معرض عوامل محیطی قرار میگیرند اهمیت ویژهای پیدا
میکند .فرآیند انجماد  -ذوب عامل اصلی کاهش ویژگیهای
مقاومتی و دوام سنگها در مناطق یاد شده است .بنابراین،
تعیین میزان تغییرات حاصل از این فرآیند قبل از طراحی
این پروژهها ،ضروری به نظر میرسد .متوسط دمای ساالنه و
متوسط بارش ساالنه دو متغیری است کـه در هـوازدگی
نقش عمدهای دارند و می توانند در شناسایی میزان هوازدگی
مورد استفاده قرار گیرند [  .]1سنگها در مناطق سردسیر
در هر سال حداقل یک دوره در معرض فرآیند انجماد  -ذوب
قرار می گیرند .این پدیده از جمله عوامل تاثیرگذار در تغییر
شکل سنگها است که در آن با نفوذ آب در داخل شکاف
سنگ ها ،یخ زدن و ذوب مجدد آن باعث ترکیدن و گسترده
شدن شکاف سنگ میشود .در اصل ،فرآیند انجماد  -ذوب
(هوازدگی مکانیکی) در مناطق سردسیر و کوهستانی که
شرایط هوازدگی مکانیکی بر هوازدگی شیمیایی ارجحیـت
دارد ،رخ مـیدهـد [  .] 3 ،2در این فرآیند ،تبدیل آب از
حالت مایع به جامد با افزایش حجمی در حدود  1درصد
همراه است .بنابراین ،هنگامی که قطر داخلی حفرهها و
شکل و ترتیب آنها امکان هیچ گریزی را برای قطرات آب
فراهم نیاورد ،یخ بستن آب فشاری معادل  12کیلوگرم بر
سانتیمتر مربع بر جداره حفرهها وارد میآورد [  .]4این
افزایش حجم باعث ایجاد تنش کششی و در نهایت منجر به
تخریب سنگ میشود .تکرار دورههای انجماد و ذوب باعث
حرکت آب از طریق ترکهای موجود و ریزترکهای ایجاد
شده میشود که در آن آسیب پذیری سنگ افزایش می یابد و
جدا شدن قطعات و کانیهای تشکیلدهنده سنگ رخ
می دهد .میزان تخریب سنگ در این مناطق به تعداد
سیکلهای انجماد -ذوب ،نوع سنگ ،میزان تنش وارده،
درصد رطوبت ،تراکم ناپیوستگیها و دما بستگی دارد [ - 1
 .] 2در یک دهه اخیر ،محققان مطالعات مختلفی را در
زمینه تاثیر سیکلهای انجماد -ذوب بر روی ویژگیهای
فیزیکی و مکانیکی سنگها انجام دادهاند [  .]1- 13این
مطالعات عمدتا د ر زمینه تعیین اثر پدیده انجماد  -ذوب بر
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای ساختمانی از قبیل
مقاومت ،توزیع اندازه حفرات ،نفوذپذیری و محتوای
کانیشناسی تمرکز داشتهاند [ .]14

مطالعـات مربوط به هوازدگی از یک سو به علت کندی
عمل فرآ یندها ،به زمان زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر در
هر محل ممکن است بـیش از یک فرآیند فعال باشد و اغلب
نمی توان به درستی قضاوت کرد که اشک ال به دست آمده
نتیجه ک دام فرآیند ویژهاند .بنـابراین ،در ربع قرن اخیر
مطالعات مربوط به هوازدگی بر روی شبیهسازی
1- Franklin
2- Chandra
) 3- International Society for Rock M echanics (ISRM
4- Topal
5- Sözmen
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آزمایشگاهی متمرکز شده است تا بـه ایـن ترتیـب تـاثیر
فرآیندهای هوازدگی به طور مجزا تحت شرا یط کنترل شده
مطالعه و نتایج به دست آمده با شرایط طبیعی مقایـسه
شوند [  .] 24 ،23مطالعات انجام شده قبلی عمدتا بر روی
سنگهای رسوبی و آذرین مانند تراورتن ،ماسه سنگ و
نظایر آن انجام گرفته است در حالی که سنگ بستر بسیاری
از پروژههای بزرگ از جمله معادن روباز ،تونلهای راه ،سد و
نظایر آن ،اغلب بر روی سنگهای دگرگونی قرار دارند .در
سنگهای دگرگونی به دلیل تکتونیک ساختگاه منطقه،
عواملی همچون درزه و شکاف و گسل می توانند به هوازدگی
بیشتر سنگ کمک کنند .از طرفی ،به دلیل مشکالت
مغزهگیری و هزینه بر بودن آنها ،مطالعات گسترده و
مناسبی در زمینه بررسی تاثیر هوازدگی بر روی خواص
فیزیکی و مقاومتی این سنگها تاکنون انجام نشده است .از
طرف دیگر ،این سنگها در ترکیب کانیشناسی خود
کانیهای رسی دارند که در فرآیند انجماد  -ذوب،
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها را دستخوش تغییر قرار
داده است و پایداری پروژههای عمرانی و معدنی احداث شده
در این مناطق را به خطر میاندازد.
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تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است .معدن انگوران در
 122کیلومتری جنوب غربی زنجان و  429کیلومتری شمال
غرب تهران قرار دارد .این معدن در ناحیهای کوهستانی و در
ارتفاع متوسط  2129متری از سطح دریا واقع شده است.
مختصات جغرافیایی معدن ،طول  41درجه و  24دقیقه
شرقی و عرض  31درجه و  31دقیقه شمالی است .متوسط
بارش ساالنه معدن  349میلیمتر گزارش شده است .معدن
انگوران بزرگترین تولیدکننده روی در ایران است که به
عنوان یک ذخیره بزرگ غیرسولفوری در مقیاس جهانی هم
به شمار میرود .معدن در حال حاضر همزمان به صورت
روباز و زیرزمینی استخراج میشود .ماده معدنی مابین سنگ
آهک به عنوان دیواره باالدست و سنگ شیست به عنوان
دیواره پاییندست قرار دارد (شکل  ) 1که در حال حاضر
حدود  1میلیون تن از ذخیره آن باقی مانده است .محدوده
معدن انگوران به دلیل قرار گرفتن در تراز ارتفاعی 3999
متر باالی سطح آب دریا ،بیش از نیمی از سال پوشیده از
برف است و دمای هوا به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد
(شکل  .) 2در حال حاضر قسمت عمده دیواره غربی معدن را
سنگ شیست تشکیل میدهد (شکل  .) 3سنگ شیست به
دلیل ویژگیهای کانیشناسی و وجود ناپیوستگیهای
متراکم (شیستوزیته ،فولیاسیون و نظایر آن) در آن ،تحت
تاثیر عوامل جوی از قبیل آب ،سرما ،حرارت و نظایر آن ،به
سرعت هوازده شده و در نتیجه باعث ناپایداری دیواره یاد
شده میشود .سالیانه هزینههای زیادی برای باطلهبرداری
شیستهای هوازده به معدن انگوران تحمیل میشود .بر
همین اساس در این تحقیق تاثیر هوازدگی بر تغییرات
ویژگیهای فیزیکی و مقاومتی سنگ شیست معدن انگوران
بررسی شده است.

برای پوشش ضعفهای یاد شده ،در این پژوهش ابتدا اثر
سیکلهای مختلف انجماد  -ذوب بر روی سنگ شیست
دیواره معدن انگوران مورد آزمایش قرار گرفته است .سپس،
تاثیر این سیکلها بر چگالی و ترکیب کانیشناسی سنگ
بررسی و ارتباط آن با تغییرات دوام ارزیابی شده است.
 - 1روش کار
در این تحقیق تغییرات شاخص دوام سیکل دوم و پنجم،
چگالی خشک و حجم نمونههای سنگ شیست در سیکلهای
انجماد  -ذوب  49 ،12 ،1 ،9و  12ارزیابی شده است .آزمایش
شاخص دوام بر اساس روش پیشنهادی ]11 [ ) 1111 ( ISRM
در سیکلهای دوم و پنجم اندازهگیری شده است .در هر سیکل
هوازدگی ،دو سری نمونه و مجموع  29سری مورد آزمایش قرار
گرفته است .چگالی خشک نمونهها هم طبق روش پیشنهادی
 ]11 [ ) 1111 ( ISRMاندازهگیری شده است به طوری که در
هر سیکل هوازدگی ،چگالی  19عدد نمونه و در مجموع  29عدد
نمونه اندازهگیری شده است.

 - 1- 1فرآیند انجماد  -ذوب

برای اعمال سیکلهای انجماد  -ذوب در این تحقیق سعی
شده است که مشابه شرایط جوی منطقه مورد مطالعه اقدام
شود .در معدن انگوران ،پلههای معدن در بیشتر از نیمی از
سال پوشیده از برف است و در نیمه دیگر سال هم این برفها
ذوب می شوند .همچنین ،تغییرات دما در طول یکسال از - 29
درجه در زمستان تا  + 29درجه در تابستان متغیر است.
بنابراین ،ابتدا نمونهها به مدت  41ساعت در آب اشباع شده،
سپس در فریز با دمای  - 29درجه به مدت  12ساعت قرار
داده شده و در مرحله آخر به مدت  12ساعت در حمام آب
گرم با دمای  +29درجه قرار گرفتهاند .بر این اساس ،هر

 - 4- 1مطالعه موردی

با توجه به مشکالت پایداری شیب معدن سرب و روی
انگوران در گذشته ،این معدن به عنوان مطالعه موردی در
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شماره  11ویژگیهای سنگشناسی متفاوتی دارد به طوری
که نوع سنگ آن آمفیبولیت شیست است.

سیکل انجماد  -ذوب  24ساعت طول کشیده است (شکل .) 4
در این مطالعه ،سیکلهای انجماد  -ذوب  49 ،12 ،1 ،9و 12
برای انجام آزمایشهای آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است.
تصویر نمونهها در حالت بکر و همچنین پس از اعمال 12
سیکل انجماد  -ذوب به ترتیب در شکلهای  2و  1نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود پس از طی 12
سیکل انجماد  -ذوب ،ترکها در جهت موازی شیستوزیته
سنگ ایجاد شده و همچنین بازشدگی ناپیوستگیها افزایش
یافته است.

در این تحقیق ،ویژگیهای سنگشناسی از جمله
ترکیب کانیشناسی ،ساخت و بافت نمونهها با استفاده از
میکروسکوپ پالریزان و آنالیز ( XRDبرای  3نمونه)
بررسی شده است .نتایج مقطع نازک و آنالیز  XRDبه
ترتیب در شکلهای  19و  11نشان داده شده است .نتایج
این آنالیز نشان میدهد که سنگ شیست مورد مطالعه
عمدتا از کانیهای کوارتز ،بیوتیت ،کلسیت و کلریت
تشکیل شده است .کانیهای بیوتیت و کلریت عامل عمده
کاهش مقاومت سنگ و افت پارامترهای فیزیکی و
مکانیکی آن است که در مواقع تماس با آب ،افزایش حجم
داده و سست میشوند  .کانیهای کلسیت و کوارتز مقاومت
بیشتری در مقابل عوامل هوازدگی دارند .بر اساس مطالعه
مقاطع نازک و آنالیز  ،XRDدرصد حجمی میانگین عناصر
تشکیلدهنده سنگ شیست مورد مطالعه در جدول 1
آورده شده است.

 - 9- 1آمادهسازی نمونه ها

برای مغزهگیری و تهیه نمونههای مورد نیاز از سنگ
شیست ،تعدادی گمانه در محدوده معدن انگوران حفر شد
(شکل  .) 1با توجه به اینکه در این تحقیق اندازهگیری
شاخص دوام سیکلهای دوم و پنجم مد نظر بوده است،
بنا براین در هر سیکل مشخص انجماد  -ذوب ( ،22 ،12 ،1 ،9
 49و  ) 12دو سری نمونه برای شاخص دوام سیکل دوم و دو
سری نمونه برای شاخص دوام سیکل پنجم و در مجموع 24
سری نمونه آزمایش شده است (شکل  .) 1اندازهگیری چگالی
خشک و حجم نمونهها هم در سیکلهای هوازدگی مشخص
برای  19نمونه انجام گرفته است (شکل  .) 1برای محاسبه
حجم ،قطر و ارتفاع نمونهها با استفاده از کولیس دیجیتالی
انجام شده است .در نهایت پس از تعیین جرم خشک نمونهها
با استفاده از ترازوی دیجیتالی ،چگالی خشک آنها
اندازهگیری شده است.

 - 4- 1ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ شیست

برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی مهم سنگ شیست
مورد مطالعه مطابق روشهای پیشنهادی  ]11 [ ISRMدر
آزمایشگاه اندازهگیری شده و نتایج آن در جدول  2ارایه شده
است .برای هر پارامتر پنج نمونه مورد آزمایش قرار گرفته است
و میانگین آنها محاسبه و در جدول  2ارایه شده است.

 - 1- 1مطالعات سنگشناسی

جدول  - 4درصد حجمی کانی های موجود در نمونه شیستی.

مطالعه سنگشناسی نمونهها نه تنها اطالعاتی را در
مورد ترکیب کانیشناسی و منشا سنگ ارایه میدهد ،بلکه
در ارزیابی میزان دوام سنگها در برابر عوامل هوازدگی
شیمیایی و فیزیکی نیز ابزاری مهم به شمار میآید [ .]22
میزات دوام سنگ در برابر عوامل هوازدگی مکانیکی ،سایش
و فرآیند انجماد  -ذوب به مقدار زیادی به ترکیب
کانیشناسی بستگی دارد .سنگها به دلیل داشتن کانیهای
تشکیل دهنده متفاوت ،دوام متفاوتی در برابر این عوامل از
خود نشان میدهند .با انجام دادن مطالعات سنگشناسی،
هم کانیها و نوع سنگ مشخص میشود و هم پتانسیل دوام
و زوالپذ یری سنگ ارزیابی میشود [  .]22مطالعه
ویژگیهای سنگشناسی بر روی هر  13گمانه حفاری شده
در معدن انجام گرفته است که نتایج  12گمانه مشابه بوده و
نوع سنگ آن کالک شیست است .بر این اساس ،تنها گمانه

کانی

کلسیت

کوارتز

بیوتیت

کلریت

اوپاک

درصد
حجمی

29

29

22

22

19

جدول  - 1پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ شیست مورد
مطالعه.

پارامتر

مقدار

2 /24
وزن مخصوص
(گرم بر سانتیمتر مکعب)
( 42مگاپاسکال)
مقاومت فشاری تک محوری
( 2 /4درصد)
تخلخل
( 3199متر بر ثانیه)
سرعت موج فشاری
( 1 /22مگاپاسکال)
مقاومت کششی (غیرمستقیم)
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شکل  - 9وضعیت قراگیری الیه شیستی در دیواره غربی معدن.

شکل  - 4مقطع زمین شناسی ذخیره معدن انگوران )a .مقطع
شمالی -جنوبی  )bمقطع شرقی  -غربی.

شکل  - 1شرایط اعمال یک سیکل فرآیند انجماد  -ذوب.

شکل  - 1پوشیده شدن پله های معدن از برف در فصل پاییز و
زمستان.

شکل  - 4تصویر نمونه های بکر.
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شکل  - 5موقعیت گمانه های حفر شده در محدوده معدن انگوران.

شکل  - 6تصویر نمونهها پس از  54سیکل انجماد  -ذوب.

شکل  - 1مراحل مختلف انجام آزمایش دوام.
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شکل  - 3اندازه گیری حجم و چگالی خشک نمونهها.

شکل  - 40تصاویر میکروسکوپی از مقاطع نازک سنگ شیست )a( :و ( )bکانی های کوارتز (  )Qzو بیوتیت ( )Btکه به ترتیب در نور  xplو ppl

مشخص شده است )c( ،و ( )dکانی های کلسیت (  )Calو کلریت (  )Chlکه به ترتیب در نور  xplو  pplمشخص شده است.
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شکل  - 44نتایج آنالیز  XRDسنگ شیست مورد مطالعه.

 - 9نتایج و بحث

( )1

Id 2  433.13  333.57e 6.09N

 - 4- 9تغییرات شاخص دوام

( )2

Id 5  102.7  3.22e 0.0115N

آزمایش شاخص دوام سنگ مربوط به دو سیکل دوم و پنجم در
سیکلهای انجماد  -ذوب  49 ،22 ،12 ،1 ،9و  12انجام شده است.
هر تست شاخص دوام بر روی دو سری نمونه انجام شده و میانگین
آنها در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است .در شکل 12
تغییرات شاخص دوام در برابر افزایش تعداد سیکلهای انجماد -
ذوب ترسیم شده است .همانطور که مشاهده میشود ،روند
تغییرات شاخص دوام در مقابل افزایش سیکلهای انجماد  -ذوب هم
در سیکل دوم و هم در سیکل پنجم به صورت نمایی کاهشی است.
با این حال ،شیب تغییرات در سیکل دوم کمتر از سیکل پنجم است.
همچنین در هر سیکل دوام با افزایش درجه هوازدگی ،شیب نمودار
افزایش یافته است .دلیل این امر وجود کانیهای مقاوم مانند کوارتز
در ترکیب سنگ است که در سیکلهای ابتدایی دوام و درجههای
پایین هوازدگی ،کمتر تحت تاثیر قرار میگیرند .تغییرات در شیب
نمودارها ممکن است ناشی از وجود کانی کلسیت باشد که باعث
افزایش ناهنگنی در سنگ شده و موجب شده است که رفتار و
مقاومت آن در طول زمان متغیر باشد .با توجه به نمودار فوق ،روابط
 1و  2برای محاسبه شاخص دوام بر حسب تعداد سیکلهای
انجماد  -ذوب استخراج و ارایه میشود:

که در آن:
 Id 2شاخص دوام سیکل دوم
 Id 5شاخص دوام سیکل پنجم
 Nتعداد سیکلهای انجماد  -ذوب

شکل  - 41تغییرات شاخص دوام سیکل های دوم و پنجم در مقابل
افزایش تعداد سیکل های انجماد  -ذوب
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 - 1- 9تغییرات چگالی نمونه ها

چگالی خشک نمونهها نیز در سیکلهای انجماد  -ذوب ،9
 49 ،12 ،1و  ،12بر اساس روش پیشنهادی ) 1111 ( ISRM
اندازهگیری شده است به طوری که در هر یک از سیکلهای
انجماد  -ذوب فوق ،چگالی  19عدد نمونه غیرمنظم (در
مجموع  29عدد نمونه) بر اساس روش غوطهوری و اشباع
اندازهگیری و نتایج آن در جدول  3ارایه شده است.
جدول  - 9پارامترهای آماری نتایج آزمایش تعیین چگالی خشک بر
روی نمونه های شیست در سیکل های انجماد  -ذوب مختلف.

کمینه

بیشینه

9
1

2 /22
2 /29

9 /91444
9 /91111

2 /42
2 /42

2 /11
2 /11

12
49
12

2 /43
2 /31
2 /12

9 /94912
9 /11131
9 /91311

2 /49
2 /11
2 /93

2 /41
2 /42
2 /11

N

میانگین انحراف معیار

شکل  - 49تغییرات چگالی خشک نمونه ها در مقابل افزایش تعداد
سیکل های انجماد  -ذوب .

تغییرات حجم نمونهها با استفاده از کولیس دیجیتالی
اندازه گیری شده است به طوری که قطر هر نمونه در سه مقطع
باال ،وسط و پایین ارتفاع اندازهگیری و میانگین آنها در محاسبات
تاثیر داده شده است .برای اندازهگیری ارتفاع نمونهها نیز از همین
روش استفاده شده است .برای هر سیکل مشخص هوازدگی (،1 ،9
 ،)12 ،49 ،12حجم پنج عدد نمونه محاسبه شده و میانگین آنها
در محاسبات مد نظر قرار گرفته است .در شکل  14تغییرات درصد
حجم و چگالی خشک نمونهها در مقابل تعداد سیکلهای انجماد -
ذوب به صورت هم زمان نشان داده شده است .تغییرات هر دو
پارامتر حجم و چگالی به صورت نمایی است .با این حال ،تغییرات
در سیکلهای ابتدایی انجماد  -ذوب کم است و با افزایش درجه
هوازدگی ،افزایش می یابد .همان طور که قبال گفته شد ،دلیل این
امر وجود کانیهای مقاوم م انند کوارتز در ترکیب کانیشناسی
سنگ مورد مطالعه است .همچنین ،نرخ میانگین تغییرات چگالی
بیشتر از حجم است ،به طوری که بیشترین تغییرات برای چگالی
حدود  29درصد و برای حجم حدود  1 /1درصد است.

تغییرات میانگین چگالی خشک نمونهها در مقابل افزایش
تعداد سیکلهای انجماد  -ذوب در شکل  13نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود در سیکلهای ابتدایی
چگالی خشک نمونهها کمتر تحت تاثیر عوامل هوازدگی قرار
گرفته است که این امر به دلیل مقاومت سنگ در برابر عوامل
هوازدگی در سیکلهای ابتدایی انجماد  -ذوب است .با افزایش
درجه هوازدگی ،چگالی نمونهها بیشتر کاهش یافته است.
دلیل این رفتار سنگ مورد مطالعه ،مقاومت اولیه کانی
کلسیت در مقابل عوامل هوازدگی است .با افزایش تعداد
سیکلهای انجماد  -ذوب کانی کلسیت و سایر کانیهای موجود
در بافت سنگ مقاومت خود را از دست میدهند و بیشتر تحت
تاثیر پدیده هوازدگی قرار میگیرند .بنابراین ،همانطور که در
شکل  13هم به وضوح قابل مشاهده است ،تاثیر پدیده هوازدگی
بر روی نمونه مورد مطالعه به دلیل وجود کانی کلسیت در بافت
آن ،در سیکلهای باالی انجماد  -ذوب بیشتر است.

 - 9- 9مطالعه میکروسکوپی بافت نمونه ها

برای اعتبارسنجی نتایج آزمایشهای انجام شده و همچنین بررسی
دقیقتر تغییرات ساختاری نمونه ها در اثر اعمال سیکل های انجماد -
ذوب و تاثیر هوازدگی بر روی تراکم ذرات و تغییرات بافت آنها،
مطالعات میکروسکوپی نیز انجام گرفت .بدین منظور ،نمونه های سالم و
دستنخورده (بکر) و همچنین نمونه های هوازده (پس از اعمال 12
سیکل انجماد  -ذوب) ،با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی مطالعه
شد .نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی در شکل  12نشان داده
شده است .همانطور که در شکل ها به صورت واضح مشاهده می شود،

بر اساس شکل  ،13رابطه  3برای محاسبه چگالی خشک
نمونهها در سیکلهای انجماد  -ذوب مختلف استخراج ارایه شده
است.
( )3

 d (N )  2.56  0.0455e 0.03012N

که در آن:
 γdچگالی خشک (گرم بر سانتیمتر مربع)
 Nتعداد سیکلهای انجماد  -ذوب
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می شود ،بازشدگی مابین کانی های ورقهای افزایش یافته است.
همچنین ،ترک هایی در راستای عمود بر سطح شیستوزیته نمونهها
ایجاد شده است .به طور کلی ،میکروترک های موجود در سنگ در اثر
هوازدگی گسترش یافته و ترک های جدید نیز ایجاد شده است.

تراکم ذرات و کانی ها در نمونه بکر باال بوده و کانی های ورقهای س نگ
شیست (همانند میکا) به صورت فشرده بر روی هم قرار گرفتهاند .پس
از هوازدگی سیمان سنگ که عمدتا به صورت کلسیتی است و در اثر
تکرار سیکل های انجماد  -ذوب با آب موجود حل شده و حذف

شکل  - 41آهنگ تغییرات میانگین چگالی خشک و حجم نمونه ها در مقابل افزایش تعداد سیکل های انجماد  -ذوب .

شکل  - 44مطالعه بافت نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی.
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 نتیجهگیری- 1
 ذوب بر روی- در این تحقیق تاثیر فرآیند انجماد
 چگالی خشک،پارامترهای شاخص دوام سیکلهای دوم و پنجم
 آزمایشهای یاد شده در،و حجم سنگ بررسی شده که در آن
 انجام و12  و49 ،12 ،1 ،9 سیکلهای هوازدگی مختلف شامل
 نتایج به دست آمده نشان داد که با.مورد مطالعه قرار گرفت
 شاخص دوام سیکل، ذوب- افزایش تعداد سیکلهای انجماد
 شاخص دوام سیکل پنجم و چگالی خشک نمونهها به،دوم
 شیب تغییرات شاخص، همچنین.صورت نمایی کاهش می یابد
دوام سیکل پنجم بیشتر از شاخص دوام سیکل دوم است که
این امر نشاندهنده مقاومت اولیه کانیهای مقاوم موجود در
بدنه سنگ شیست (مانند کوارتز) در سیکلهای اولیه شاخص
 کانیهای ورقهای سنگ نیز، با افزایش سیکلها.دوام است
 عالوه بر.تحت تاثیر قرار گرفته و مقاومت سنگ کاهش می یابد
 چگالی خشک کمتر تحت تاثیر،این در سیکلهای اولیه
، ذوب- هوازدگی میگیرد اما با افزایش تعداد سیکلهای انجماد
 حجم نمونههای.مقدار کاهش این پارامتر بیشتر خواهد شد
2  حدود، ذوب-  سیکل انجماد12 مورد مطالعه نیز پس از
درصد افزایش داشته است که در اثر ایجاد ترکهای جدید و
 روابطی تجربی برای، همچنین.بازشدگی ترکهای قبلی است
 دوام سیکل پنجم و چگالی،محاسبه مقدار دوام سیکل دوم
 ذوب- خشک نمونهها به ازای تعداد سیکلهای مختلف انجماد
 از یک میکروسکوپ الکترونیکی برای، در نهایت.ارایه شد
 نتایج.بررسی بافت نمونهها قبل و بعد از هوازدگی استفاده شد
حاصل از مطالعه میکروسکوپی نشاندهنده تراکم زیاد کانیها
، سیکل هوازدگی12  پس از، با این حال.در نمونههای بکر است
بازشدگی مابین کانیهای ورقهای زیاد شده و همچنین
ترکهای جدید در راستای محور عرضی نمونهها تشکیل
 نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش، در نهایت.می شود
حفرهها و همچنین بازشدگی بین کانیها در اثر حل شدن
 به وجود آمده،سیمان سنگ در آب که از نوع کلسیتی است
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