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 چكيده 

هاي   سايش و خوردگي ابزار و قطعات ماشينبوده كه ممكن است سبب سايندگي معموال ويژگي زمين 
در پروژه هايي كه پتانسيل  شود.كاهش قابل توجه در راندمان فرآيند حفاري ميحفاري گردد. اين پديده باعث 

سايندگي دارند، بررسي ها و مطالعات اوليه مناسب از مناقشه ها و اختالف نظر هاي بعدي جلوگيري خواهد 
توسط  در بخش حفاري هاي زير زميني كسايندگي خا آزمايشبراي  زياديروشهاي كرد، از اينرو تا كنون 

يك محققين ارائه شده است، اما از يك سو بدليل پيچيدگي هاي موجود و از ديگر سو بدليل عدم استفاده از 
پيش بيني مقادير واقعي سايش خاك دچار مشكالت  چهار چوب درست مطالعات ژئوتكنيكي و زمين شناختي

كه براي بررسي خصوصيات سايندگي خاك استفاده ميشود، آزمايش عديده اي بوده است. يكي از آزمايشهايي 
LCPC  ميلي متر تحت آزمايش قرار ميگيرند. در اين  3/6تا  4ميباشد. در اين آزمايش ذرات خاك با دانه بندي

مورد  LCPCمقاله سعي شده است اثرات شكل، كرويت و زاويه داري ذرات بر روي نتايج حاصل از آزمايش 
 LCPCگيرد. نتايج حاصله نشان دهنده تاثير معني دار اين پارامتر ها بر روي نتايج آزمايش  بررسي قرار

 ميباشد.
 ، سايندگي، سايشLCPC آزمايش دستگاهواژه هاي كليدي: 

 

 مقدمه  1

در دهه هاي گذشته  ، هاي اقتصادي در عمليات تونل سازي و معدن كاري در سراسر جهان هزينهافزايش 
اهميت مدلهاي پيشگويي براي ابزار هاي ساينده و متد هاي تحقيقات براي محاسبه سايندگي منجر به افزايش 
بيني سايش و خوردگي در مورد اي درباره حساسيت و پيشگسترده مطالعاتبطور كلي  خاك شده است.

اي بسيار كاره) TBM( روي ماشينهاي حفاربر و تاثيرات آنها  ذرات خاكهامورد ها وجود دارد ، اما در سنگ
كمي صورت گرفته است. اين موضوع شايد به آن دليل باشد كه همواره به جاي آزمايش تنها به پيش گويي 

و يا از روي ساييدگي اين دستگاه بسنده شده است.  TBMميزان سايش اين مواد مثال از روي سرعت عملكرد 
)Thuro et al. 2009 ،Nilsen et al. 2008 ، Plinniger et al 2002، Plinninger and Restner 2008 ، 

Ferenzel et al 2008 اين موضوع كه در حفاري تونلهاي سنگي ، سايندگي نقشي اصلي را هم از جهت هزينه .(
) ، Bouchi et al, 1995توسط عموم پذيرفته شده است(، ها و هم از جهت برنامه هاي زمانبندي را ايفا ميكند



 
 

در ميان عموم چندان مهم تا دهه گذشته نه درشت مثل گراول ها و ماسه ها اما مسئله سايندگي در خاكهاي دا
اين مسئله در خاكها ميتواند مشكلي بزرگي را در عملكرد ولي مطالعات اخير نشان داد كه  به نظر نميرسد

TBM  يك محيطهاي خاكي هاي سپر دار يا ابزار حفار مربوط به تونلهاي بزرگ ايجاد كند. همچنين در
و محاسبه ارزش قطعات  پروژهبراي طراحي هرچه بهتر ميزان سايندگي ذرات خاك ميتواند ني واقعي از پيشبي

  .باشد مفيد و به حداقل رسانيدن ريسك ها
 Thuro 2006،, Plinniger 2002ميزان سايندگي سنگ توسط عوامل محدود و شناخته شده اي كنترل ميشود (

، Thuro and plinniger 2003(  حال آنكه در خاكها عوامل متعددي همچون نوع كاني هاي تشكيل دهنده دانه
هاي خاك، توزيع دانه بندي و گرد شدگي ذرات خاك به عنوان عوامل زمين شناسي موثر در سايش تاثير 

ديگري مانند شرايط محيطي و  ،عوامل) .عالوه بر عوامل زمين شناسي Thuro and Käsling 2009 گذارند( 
امروز مجمع از اينرو به دليل گستردگي عوامل تاثير گذار تا به  .نيز روي سايش تاثير گذارند ني خاكخواص ف

هيچ متد استانداردي را براي آزمايش سايندگي خاك  و يا انجمن ژئوتكنيك )ISRMبين المللي مكانيك سنگ(
 پيشنهاد نكرده است.

 در اين مقاله بر روي ميزان سايندگي نمونه خاكشكل،كرويت و زاويه داري ذرات ررسي سه پارامتر ببراي 
 انجام شده است. P18-579 (1990)استاندارد  با LCPCزمايش آ 30مجموعا 

 روشها و مواد  2

 هاي سايش خاك آزمايش  2-1

 Centre d’Etudes etتوسط ) CERCHAR(دستگاه سرشار  سه، آزمايش هاي سايندگي سنگبه كمك 

des Rechershes des Charbonages de France(1986) ،  ل سي پي سيا)LCPC(  توسطLaboratoire 

Central des Ponts et Chaussees (Normalisation Françoise P18-579,1990 )  وNTNU  توسط
 اگرچه زمايش سايندگي سر شارآ .ه استساخته شد براي محاسبه ميزان سايندگي خاك موسسه تحقيقات نروژ

 ترانجام شود اما در مورد دانه هاي كوچك سانتي متر 1با ابعاد بزرگتر از  سنگينمونه هاي تمام ميتواند بر روي 
نيلسن و همكارانش  كه توسط  NTNUدستگاه  شته و قابل استفاده نيست.خاك كاربردي ندا و مخلوط هاي

دانه  تلف ومخاست، ميتواند براي مخلوط هاي با تركيب  ساخته شده NTNU) بر اساس مدل قديمي تر 2006(
با عبور از تمامي اين ايرادات  LCPCسايندگي  آزمايشدر اين ميان  .انجام شود mm 1 بندي كوچكتر از

همانطور كه قبال . اندازه گيري كندرا  ميلي متر 3/6تا  4مخلوط هاي با تركيب دانه بندي  ميزان سايش ميتواند
بررسي سايندگي خاك استفاده شده است كه در ادامه به منظور  LCPCاشاره شد در اين مطالعه از آزمايش 

 بطور خالصه تشريح خواهد شد.
 

  LCPCمروري بر آزمايش 
شده و براي شرح داده  P18-579 (1990) كه در كتاب استاندارد فرانسه به شماره LCPCسايش  آزمايشدستگاه 

وات (سه چهارم اسب بخار) است  750داراي يك موتور اولين بار در ايران و در دانشگاه فردوسي مشهد ساخته شده است 
انتهاي شفت قطعه فلزي مستطيل شكل و يكبار  رچرخاند. دمي rpm 4500را با سرعت كه شفت خروجي از گيربكس 

- 60و سختي mm 5*25*50 با ابعاد  CK-15اين قطعه از جنس فوالد  ) قرار ميگيرد.Impellerمصرف به نام ايمپلر(

75 Rockwell-B براي اندازه گيري ميزان سايش نمونه ها الزم است تا وزن ايمپلر قبل و  .)1(شكل شماره  باشدمي



 
 

براي ميزان ميزان كاهش وزن ايمپلر در هر آزمايش معياري  گرم اندازه گيري شود. 01/0بعد از آزمايش و با دقت 
 .تفاده شودـايش اسـواضح است كه هر ايمپلر تنها بايستي براي يك آزم نابرايـبن .سايندگي و خصوصيات نمونه است

 

 
ج: شكل  -(دانشگاه فردوسي مشهد)  LCPC شيسا شيآزما دستگاهالف : نمونه هاي ايمپلر، ب:  – 1 شماره شكل

 )نمونه ظرف -4، ايمپلر -Funnel Tube(،3(وبيت انلف -2موتور، -LCPC١ ( شماتيك دستگاه 
 

كه  به ميزان سايش ايمپلر است، به طوري با كاهش وزن ايمپلر شكل آن نيز تغيير ميكند كه اين تغيير وابسته نهمزما
 از موارد مهم ديگر اين ).2(شكل شماره  هر چقدر ميزان سايش بيشتر باشد تغييرات شكل ايمپلر نيز بيشتر خواهد بود

در اين آزمايش همچنين ميزان شكنندگي نمونه .تست مقايسه منحني هاي توزيع دانه بندي قبل و بعد از آزمايش است
  ميلي متر  قابل اندازه گيري است. 01/0ز با تعيين در صد ذرات كوچكتر ا

 

 
 

ماسه سنك  -3گلسنگ (غير ساينده)، -2ايمپلر نو،  -LCPC  .1ايمپلر قبل و بعد از تست  - 2شكل شماره 
 نهايت ساينده)كوارتز رگه (بي-5ديوريت (خيلي ساينده)، -4(ساينده)،

 آماده سازي نمونه    2-2
(البته در كارهاي  ميلي متر طراحي شده است 4/6تا  4براي مواد دانه اي با اندازه  LCPCدستگاه آزمايش 

آزمايشگاهي به منظور بررسي پارامترهاي مختلف زمين شناسي ميتوان محدوده اين دانه بندي را به دلخواه 
، بنابراين دانه هاي درشت تر از اين محدوده ابتدا توسط دستگاه خرد كن شكسته شده و از طريق تغيير داد)



 
 

ي خرد كردن ذرات بايستي از دستگاه سنگ شكن فكي الك به اندازه مطلوب خود ميرسند(توجه شود كه برا
 استفاده شود).

و زاويه داري ذرات بر روي ميزان سايش نمونه از كاني  كرويت،در اين مطالعه براي بحث و بررسي تاثيرات شكل
كوارتز استفاده شده است، چرا كه از يك سو دستيابي به اين كاني بسيار ساده است و از ديگر سو به دليل 

در مقياس موس) تفاوتهاي سايندگي نمونه در اثر تغيرات شكل، گردشدگي و زاويه داري  7سختي باال (سختي 
يش و دانه بندي، آنگونه كه در شكل شماره ااهد شد. پس از انتخاب نوع كاني طي فرآيند خردبهتر نمايان خو

 .گرفته است، كه هر يك بصورت جداگانه مورد آزمايش قرار آماده شد) نشان داده شده پانزده گروه نمونه اي 3(

 
 ت                                                الف: شكل و ب: زاويه داري و كروي-انواع دانه هاي مورد آزمايش -3شكل شماره 

 )بخش منايع 5برداشت شده از منبع شماره (
 نتايج آزمونهاي آزمايشگاهي    3

 LCPCضريب سايندگي     3-1

محاسبه  زير رابطه ) مشخص ميشود. اين ضريب بصورتLACسايندگي نمونه توسط ضريب سايندگي (
 ميشود:

 LAC (or ABR) = (m0-m) / M                )          1رابطه شماره (
وزن نمونه آزمايش شده بر حسب  mوزن ايمپلر قبل و پس از آزمايش بر حسب گرم و  mو  m0در اين رابطه 

 براي نمونه هاي طبيعي خاك و سنگ است. 2000تا  0بين   LACتن است. محدوده تغييرات 
  LCPCضريب شكنندگي     3-2

 زير محاسبه ميشود: رابطه بصورت نيز  LCPCضريب شكنندگي 
             LBC (or BR) =100 (m1.6-M)                                           )         2رابطه شماره (
وزن نمونه آزمايش شده بر حسب  Mميلي متر بر حسب گرم و  6/1وزن ذرات كوچكتر از  m1.6 در اين رابطه

 براي نمونه هاي طبيعي خاك و سنگ است. 100تا  0بين  LBCگرم ميباشد .محدوده تغييرات 
 



 
 
 نحوه انجام آزمايش 3-3

كار  )  در ظرف نمونه و شروع بهالف ، 4گرم از نمونه فرآوري شده (شكل شماره  500پس از ريختن 
دور در دقيقه ، با استفاده از دو رابطه تعريف شده در باال (روابط  4500دقيقه با  5براي مدت  LCPCدستگاه 
نمونه مورد  4شده دو ضريب سايش و شكنندگي محاسبه ميگردد . شكل  هر نمونه آماده) براي 2و  1شماره 

نشان  ) را3در شكل  14با خصوصيات فيزيكي شماره ( روي نمونهبر آزمايش و ايمپلر قبل و بعد از آزمايش 
  .ميدهد

 
 

: نمونه كوارتز  ب) قبل از آزمايش ،3در شكل شماره  14: نمونه كوارتز نيمه كروي و صاف (شماره  الف - 4شكل شماره 
 زمايش)آزمايش و سمت راست بعد از آسمت چپ قبل از ايمپلر : نمونه ايمپلر ( ج -پس از آزمايش الف

زمايش ترسيم شده آز اپس قبل و منحني دانه بندي نمونه  ،براي مشخص شدن ضريب شكنندگي نمونه و
 ) .5(شكل شماره است

 
 LCPCمنحني دانه بندي قبل و بعد از آزمايش  - 5شكل شماره 
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براي باقي  آزمايش انجام شد روند  14، مشابه آنچه كه براي نمونه شماره 3انواع دانه ها مطابق شكل براي 
شده  ارائه )1شماره (در جدول از اين آزمايشها بطور خالصه  بدست آمدهشده است. نتايج تكرار نمونه ها نيز 

 .است
 براي نمونه هاي مختلف LACنتايج مقدار  -1جدول شماره            

 
 و ارزيابي نتايج آزمايش ها بحث 4

ارائه  )6( شكل نمودار  در، با توجه به شماره آزمايش  LACمقدار ،)1(جدول ا توجه به نتايج بدست آمدهب
بيشترين مقدار داراي كرويت باال و دندانه دار،  ي بادانه ها مشاهده ميشود) 6(همانطور كه در شكل. شده است

به شكل ذرات وابسته  بيشتر) ميزان شكنندگي نمونه 1همچنين با توجه به جدول شماره ( د.نسايش ميباش
  3و 2،1سه نوع ذره است و وابستگي معنا داري با زاويه داري ذرات در آن ديده نميشود. از اينرو كه هر چقدر 

شتر شود، ميزان شكنندگي نمونه نيز افزايش خواهد ، در نمونه مورد آزمايش بي3اشاره شده در شكل شماره 
  يافت.

 

 
 بر روي سايش نمونه كوارتز   زاويه داريو  كرويتمقايسه تاثيرات شكل،  - 6شكل شماره
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با دانه بندي ) ميتوان مقدار سايش نمونه كوارتز 7در شكل شماره ( نشان داده شدهبا استفاده از گراف 
برآورد بصورت تقريبي ، در ازاي تغييرات سه پارامتر كرويت، زاويه داري و شكلرا ميلي متر  3/6تا  4يكنواخت 

نمونه  استفاده شده است. Bو  Aبراي توضيح نحوه محاسبه سايش توسط اين گراف از دو نمونه كوارتز  .نمود
با توجه به شكل راهنما را قطع ميكند و  باالترين نقطه، خطكرويت باال و شديدا زاويه دار در  با  Aكوارتز 

 4(نمونه شماره  گرم بر تن است 1740است ميزان سايش نمونه برابر با   (نا مسطح) نمونه كه بصورت حجيم
 1680است ميزان سايش  1شبيه نمونه شماره  اكه به غير از زاويه داري تمام B. در نمونه شماره )3در شكل 

ميشود كه اعداد  بدست آمده از اين گراف به مقادير مالحظه  .)3در شكل  7(نمونه شماره  گرم بر تن است
 ،LACمقادير از آنجائيكه ) 1البته با توجه به رابطه شماره ( واقعي حاصله از آزمايش شباهت بسيار زيادي دارد.

به نزديكترين  )7طريق گراف شكل شماره ( بدست آمده از LAC، بنابراين عدد دميباش 20هاي عدد مضرب 
  . شده استد گر 20ضريب عدد 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  يكنواخت با دانه بندي گراف ترسيمي محاسبه مقدار سايش براي نمونه كوارتز -7شكل شماره                                

 
 نتيجه گيري  5

پارامتر هاي تاثير گذار بر روي سايش بسيار متنوع  كه با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص گرديد
. در اين شده استهستند. اين تنوع سبب نوعي آشفتگي در پيش بيني ميزان سايش مواد توسط افراد مختلف 

كه نقش مهمي در مسئله مورد بررسي قرار گرفته است بخشي از پارامترهاي تاثير گزار بر روي سايش مقاله 
نمونه  هر چقدر دانه حجيم تر و زاويه دار تر باشد ميزان سايشنتايج بدست آمده نشان ميدهد كه  سايش دارد.

همچنين شكنندگي نمونه به زاويه داري ذرات بستگي بسيار ناچيزي داشته و شكل ذره از  .ميباشدبيشتر 
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برخوردار است. در مورد شكنندگي هر چقدر دانه هاي غير كروي در نمونه مورد آزمايش بيشتر اهميت بيشتري 
 شود، شكنندگي نمونه بيشتر خواهد بود.
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