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اصالح شاخص سايش شيمازک بهمنظور بهبود کاربردهاي آن
در مهندسي سنگ

پذیرش 32/1/25

تاریخ :دریافت 39/1/4

چکيده
تاکنون شاخصها و روشهاي مختلفی براي ارزیابی قابلیت سایندگی سنن هنا اراهنه شندس اسنت.
بهطورکلی این شاخصها را میتوان به دو دستۀ روشهاي مبتنی بر ذات سنن

و روشهناي مبتننی بنر

ابزارهاي ابتکاري تقسیمبندي کرد .روش شناخص شنیمازا از قنويتنرین و ررکناربردترین روشهناي
ارزیابی سایندگی سن

است .این شاخص بر مبناي انندازس داننههنا ،مقاومنت کششنی برزیلنی و مینزان

کوارتز محتوي معادل اراهه شدس است .با توجه به اینکه ارزش هر سه رارامتر فوق در شناخص شنیمازا
یکسان در نظر گرفته شدس است ،از این رو ،در بعضی مواقع این شاخص قندرت تشنخیص مناسنبی را
ندارد .در اینن تحقینس سنعی شندس اسنت تنا بنا اسنتفادس از روش تحلینر سلسنله مراتبنی فنازي د فنی
) (FDAHPوزن هر یک از سه معیار فوق در سایندگی سن

اعمال شدس و طبس این وزنهنا شناخص

شیمازا اصالح شود .در مرحلۀ بعد بنراي اعتبارسننيی شناخص جدیند  11نموننه سنن
بررسی شدس و شاخص سایندگی قدیمی و اصالح شدس آنها محاسبه شدس اسنت .سنس
هر سن

سناختمانی

سنرعت بنرش

ثبت شدس و رابطۀ ریاضی بین سرعت برش و شاخص قدیمی و شاخص جدید بهدسنت آمندس

است .نتایج نشان میدهد که شاخص سایندگی شیمازا جدید توانایی به مراتن بنی تنري نسنبت بنه
شاخص قدیمی دارد.
واژههای کليدی :سن  ،سایندگی ،شاخص شیمازا ،سرعت برش
* نویسنده مسئول ataei@shahroodut.ac.ir
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مقدمه
سایندگی به خاصیتی از سن

اطالق میشود که قادر است ابزار مکانیکی از جنن

فنو،د ،کربنور

تنگستن یا ا ماس را از بین ببرد .سایندگی به سختی کانیها بستگی دارد اما شکر داننههنا و کلینوان نینز
فو،دي استفادس شدند ،عمر این ابنزار در سنن هناي حناوي کنوارتز ممنر ماسنهسنن

در حند چنند

سانتیمتر بود .هر چند کوارتز سختی بی تري نسبت به فنو،د دارد امنا شنکر ذرات نینز بنیتنأثیر در
عمر نبودس است .این مشکر با جانشینکردن ابزارهایی از جن

کاه

کربور تنگسنتن بنهجناي فنو،د

برطرف شد .خردسسن هاي گوشهدار و تیز در مقایسه با خردس سنن هناي گنرد روي ابنزار مکنانیکی
خراشهاي عمیس ایياد میکنند و مانع از آن میشوند تا اننرني منتقنر شندس بنه سنطا ابنزار موجن
خردشدن سن

شود (اصانلو .]1[ )1931 ،سایندگی در سن هنا عمومن با بنه سنه عامنر مینزان کنوارتز

محتوي ،اندازس دانهها و مقاومت برشی سن ها بستگی دارد ) .]3[ (Ersoy & Waller,1995aدر اینن
میان میزان سیلی

یا در حا ت کلی کوارتز بسیار مورد تأکید بودس است .تشنخیص خاصنیت سنایندگی

سن ها بر اساس وجود سیلی

امکانرذیر است .سن هایی که سیلی

آهک خاصیت سایندگی کمتنري دارنند و بنا عک
ماسهسن

کمتري دارند ممر دو ومیت ینا

سنن هنایی کنه سنیلی

بنی تنري دارنند ممنر

سیلیسی خاصنیت سنایندگی بنی تنري دارنند .قابلینت بنرش سنن

مشخصههاي مهم سن

(بنهعننوان یکنی از

اسنت) اهمینت زینادي در صننعت سنن هناي سناختمانی دارد .بنا بررسنی

مطا عات صورت گرفته در این زمینه ،میتوان به اهمیت سایندگی سن

روي عملکنرد و عمنر ابنزار و

نهایتاب سرعت برش ری برد .محققان برخی از شاخصهاي سنایندگی در زمیننه قابلینت بنرش سنن

را

بررسی کردساند که در جدول  1نشان دادس شدس است.

عامل سایندگي شيمازک
تاکنون براي ارزیابی سایندگی سن

شاخصهاي کیفی و کمی مختلفی اراهه شدس اسنت کنه عامنر

سایندگی شیمازا از مهمترین عامرها است .د یر اصلی این موضنو اینن اسنت کنه روش شنیمازا
بهطور بسیار مناس مبتنی بر مشخصات سن

بودس است از این رو ،بهطور مستقیم سایندگی سنن هنا

1. F-abrasivity
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را تحلیر میکند .این شاخص را در سنال  1391شنیمازا و نناتز 1اراهنه کنردسانند .رابطنۀ کلنی اینن
شاخص بهصورت رابطه ( )1است ).]3[ (Ersoy & Waller,1995a

) ( EqQtz    BTS
100

()1

F

میلیمتر و  BTSنمایانگر مقاومت کششی غیرمستقیم (آزمون برزیلی) بنر حسن مگاراسنکال اسنت.
اندازۀ دانهها با استفادس از مقاطع نازا و میانگینگیري وزنی انندازس داننههنا و مقندار مقاومنت کششنی
غیرمستقیم از طریس آزمای

تعیین میشود .در میان رارامترهاي مذکور میزان درصد کنوارتز محتنوي از

حساسترین و ررکاربردترین رارامترهاي مربوط به سایندگی سن ها است .اینن شناخص بنر اینن مبننا
استوار است که هر کانی با توجه به سختی مقیاس موه

چه درصدي از سایندگی ناشنی از کنوارتز را

ایياد میکند .رابطۀ کلی براي تعیین  EqQtzبدینشرح است:
n

EqQtz   Ai .Ri

()5

i 1

که در آن A ،نشانگر درصد کانیها R ،سایندگی رزیوال 5و  nتعداد کانیهنا اسنت .مینزان سنایندگی
رزیوال سن

با استفادس از سختی موس و طبس رابطه نشان دادس شدس در شنکر  1قابنر محاسنبه اسنت.

چنانچه از این شکر بر میآید ،میزان  EqQtzبراي کانی کوارتز  % 111بودس است و با کناه
کوارتز و یا سختی دیگر کانیهاي سن
یکی از معای عمدۀ روش سای

میزان سایندگی سن

بهصورت گاریتمی کاه

مینزان

مییابد.

شیمازا یکسان در نظنر گنرفتن اهمینت و تنأثیر سنه رنارامتر

دانهبندي ،مقامت کششی برزیلی و میزان کوارتز محتوي است .این در حا ی است که اینن عوامنر تنأثیر
یکسانی بر سایندگی سن ها ندارند .از این رو ،در این تحقیس سعی خواهد شد تا بنا اسنتفادس از روش
تحلیر سلسله مراتبی فازي د فی ،شاخص سای

شیمازا بر مبناي وزن و درجه اهمیت عوامنر منرثر

بر آن اصالح شود تا بتوان با اعتماد بی تري از این شاخص استفادس کرد.

1. Schimazek & Natz
2. Rosiwal
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تحليل سلسله مراتبي فازی دلفي )(FDAHP
اعداد قطعی بیان منیگردنند ،در حنا ی

در روش د فی ،ری بینیهاي اراهه شدۀ افراد خبرس در قا

که استفادس از اعداد قطعی براي ری بینیهاي بلند مدت ،آن را از دنیاي واقعی دور منیسنازد .از طرفنی
که نبود قاطعیت حاکم بر این شرایط از نو امکانی است نه احتما ی .امکانی بودن قاطعیت نداشنتن ،بنا
ميموعههاي فازي سازگاري دارد و بنابراین بهتر آن است کنه بنا اسنتفادس از ميموعنههناي فنازي (بنا
بهکارگیري اعداد فازي) بنه رنی بیننی بلنندمندت و تصنمیمگینري در دنیناي واقعنی ررداختنه شنود.
بدینترتی اطالعات ،زم در قا

زبان طبیعی از خبرگان اخذ شدس و منورد تحلینر قنرار گینرد .اینن

روش تحلیر ،روش د فی فازي نامیدس میشود .گونههاي مختلف از اعداد فازي را میتنوان بنراي اخنذ
نظرات خبرگان استفادس کرد ،اما در این تحقیس براي سنهو ت انينام محاسنبات از اعنداد فنازي مملمنی
استفادس میشود .مراحر اجراي روش د فی بدین شرح است:
الف) نظر سنجي از متخصصان
در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در منورد رارامترهناي منرثر بنر ینک ردیندس ینا تصنمیم
بهصورت کیفی یا در صورت امکان کمّی نظرسنيی بهعمر میآید.
ب) محاسبه اعداد فازی
براي محاسبۀ اعداد فازي ( )ãijنظرات حاصر از نظرسنيی از متخصصان بهطور مستقیم مد نظنر قنرار
میگیرد .اعداد فازي در این مرحله را میتوان بر اساس توابع عضویت مختلف مانند روش مملمی و یا حا ت
ذوزنقهاي محاسبه کرد .با توجه به کاربرد زیاد و سهو ت محاسبۀ روش مملمی محاسبه اعداد فازي در شکر
 5نشان دادس شدس است .با توجه به شکر  ،5در حا ت کلی در روش فازي د فی یک عدد فازي بهصنورت
رابطۀ ( )9تا ( )2تعریف میشود ).]11[ (Liu & Chen, 2007

aij   ij ,  ij ,  ij 

()9

ij  Minijk , k  1,..., n
1. Fuzzy Delphi Analytic Hierarchy Process
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1/ n

()4

 ij     ijk  , k  1,..., n

()2

 ij  Maxijk , k  1,..., n



n

 k 1

با،ي نظرات داوران αij ،حد راهین نظنرات داوران و   ijkنشنان دهنندس اهمینت نسنبی رنارامتر  iبنر
رارامتر  jاز دیدگاس متخصص kام است.
ج) تشکيل ماتریس معکوس فازی
در این مرحله با توجه به اعداد فازي بهدست آمدس در مرحله قبر ماتری

مقایسه زوجی فازي بنین

رارامترها مختلف به شرح رابطۀ ( )1تشکیر میشود ).]11[ (Liu & Chen, 2007

 

~
A  a~ij , a~ij  a~ij  1, i, j  1,2,..., n

()1
یا بهصورت:


(13 , 13 ,  13 ) 
) 1
( 23 ,  23 ,  23 )

12

) 1 ) (1 , 1 , 1
)(1,1,1

13
 23  23  23
) (12 , 12 ,  12
)(1,1,1


)(1,1,1

~  1
( A
, 1 ,
  12 12
( 1 , 1 ,
  13 13

د) محاسبۀ وزن فازی نسبي پارامترها )(Liu & Chen, 2007
~
~
~
~
~ 1/ n
()9
)Zi  a~ij  ...  a~in  ,Wi  Zi  (Zi  ...  Zn

که در آن ) ~  a~  (  ,    ,   
 aاست و  نمناد ضنرا اعنداد فنازي و
1
2
1
2
1
2
1
2
~
 نماد جمع اعداد فازي است Wi .یک بردار سطري است که نشناندهنندۀ وزن فنازي رنارامتر iام
است.
ه) غير فازی کردن وزن پارامترها
ر

از یافتن وزن فازي نهایی هر یک از رارامترها ،همۀاعداد بهدست آمدس با استفادس از رابطۀ  3به

حا ت غیرفازي تبدیر شدس و تنها بهصورت یک عدد بیان میشوند ).]11[ (Liu & Chen, 2007
()3

Wi  ( 3i 1  j )1 / 3
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چنانکه مالحظه میشود ،از آنجاکه تکنیک فازي د فی بر مبنناي تيربینات و نظنرات تعندادي از
متخصصان یک علم استوار است ،از این رو،به نظر میرسد نتایج بهدست آمدس از اینن روش منیتوانند
رهیافت مناسبی براي ارزیابی اهمیت رارامترهاي مرثر بر یک ردیدس و یک مفهوم باشد .به استناد تمنامی
سای

شیمازا استفادس میشود.

اصالح شاخص سایش شيمازک
تاکنون روشهاي مختلفی براي وزندهی رارامترهاي مختلف مرثر در ردیندسهناي مکانینک سنن
اراهه شدس است .از جمله جدیدترین روشهاي موجود براي وزندهی بنه رارامترهناي منرثر در ردیندۀ
مهندسی سن

میتوان بهروشهاي تصمیمگیري چنند معینارس از جملنه روش وزندهنی سنادس ،روش

شباهت به گزینۀ ایدسآل ،روش تحلیر سلسله مراتبی و روش تسلط تقریبی اشنارس کنرد .در روشهناي
تصمیمگیري چندمعیارس ،از نظرات و تيربیات تعداد کمیري از متخصصان یک رشته اسنتفادس منیشنود،
از این رو ،دایرس تيربیات رشتوانه روش ،بسیار بی تر از سایر روشهنا بنودس اسنت و اینن سیسنتمهنا
کارارایی زیادي دارند .در این تحقیس با توجه به قابلیت و شهرت بی تر ،روش تحلینر سلسنله مراتبنی
براي وزندهی رارامترهاي موجود در شاخص سای

سن

و اصنالح آن اسنتفادس شندس اسنت .از اینن

رو ،در ارزیابی و اصالح این شاخص از روش تحلیر سلسله مراتبی فازي د فنی ،کنه کناربرد وینژس اي
در سال هاي اخیر در کارهاي مهندسی ریدا کردس اسنت (Liu and Chen, 2007a, Liu and Chen,

) ، 2007b, Hoseinie et al. 2009, Cheng and Tang, 2009, Cheng et al. 2009بنراي
وزندهی رارامترها استفادس شد .در ادامه ،مراحر مختلنف تعینین وزنهنا رارامترهناي فنوق آوردس شندس
است [.]11[ ،]14[ ،]3[ ،]9
 .نظرسنجي از متخصصان
بهمنظور استفادس از روش تحلیر سلسله مراتبی بنراي تعینین وزن رارامترهنا ،فنرمهناي نظرسننيی
شامر رارامترهاي سهگانه مذکور تهیه شدس وبراي تکمیرشدن براي  51تن از اسناتید برجسنته داخنر و
خارج از کشور ارسال شد .از میان فرمهاي ارسال شدس  12فرم نظرسنيی تکمیر شدس دریافت شند کنه
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براي ورودي روش تحلیر سلسله مراتبی اسنتفادس شندند .جندول  5نموننهاي از فنرمهناي نظرسننيی
ارسال شدس را نشان میدهد .در این فرم از متخصصان خواسته شدس بود بسته به نظنر شخصنی خنوی
و به میزان اهمیت هر یک از رارامترها امتیاز بسیار با اهمیت ( ،)3بنا اهمینت ( ،)9اهمینت متوسنط (،)2
با توجه به فرمهاي موجود ،ماتری

مقایسه زوجی متناظر با هر یک از رارامترها از نظر متخصصنان

مختلف بهصورت جداگانه براي هر متخصص تشکیر شدس است .نتایج کلی نظر سنيیهنا در جندول
 9آوردس شدس است .ر

از ارزیابی نظرات داوران ،میانگین امتیاز اختصاص یافته به هر رنارامتر محاسنبه

شد .در میان رارامترهاي مورد بررسی ،کوارتز محتوي بی ترین امتیاز و اندازس دانهها کنمتنرین امتیناز را
کس کردند.
 .2یافتن وزن پارامترها با استفاده از روش FDAHP
ر

از انيام نظرسنيی ،همۀ نتایج حاصر براي تشکیر ماتری

شدند .در تشکیر ماتری

مقایسه زوجنی رارامترهنا اسنتفادس

مذکور از تابع عضویت مملمی استفادس شد .توابنع عضنویت مملمنی بنا وجنود

سادگی ،مفهوم فازي بودن کمیتها را بهصورت مطلوبی مندل منیکننند .جندول  4مناتری

مقایسنه

زوجی فازي د فی بین سه رارامتر نظرسنيی را نشنان منیدهند .همنۀ محاسنبات ریاضنی مربنوط ،در
جدول  2آوردس شدس است .وزنهاي غیرفازي رارامترهنا و نمنودار سنتونی متنناظر ،بنراي مقایسنه وزن
نهایی فازي د فی رارامترهاي مذکور در شکر  4اراهه شدس است .چنانچه در شکر  4دیدس میشنود سنه
رارامتر کوارتز محتوي ،اندازۀ دانهها و مقاومت کششی برزیلی درجه اهمیتهاي متفاوتی دارند .در اینن
میان کوارتز محتوي داراي بی تنرین و مقاومنت کششنی داراي کنمتنرین وزن در قابلینت سنایندگی
سن ها هستند.
 .7پيشنهاد روشي جدید برای ارزیابي سایندگي سنگها
با توجه به نتایج حاصر از بخ

قبلی ،وزن نهایی هر یک از رارامترهناي سنه گاننه بررسنی شندس

بهدست آمدس یکسان نیست ،از این رو ،استفادس آنها بهصورت هم ارزش و بنا ضنری ینکسنان در
فرمول شیمازا منطقاب صحیا بهنظر نمیرسداز این رو ،باید رهیافتی براي ارزیابی سایندگی سن ها بنر
مبناي ارزش رارامترها یافت .یکی از بهترین روشها براي تعیین و ارزیابی سایندگی سنن هنا ،اسنتفادس
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کم اهمیت ( )9و یا بدون اهمیت ( )1اختصاص دهند.
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از سیستمهاي طبقهبندي مشتمر بر رارامترهاي موثر با درجۀ اهمیت غیر یکسان است .در این تحقینس
نیز براي اصالح شاخص سای

شیمازا ،رارامترهاي استفادس شدس در این شاخص بهعنوان رارامترهناي

ورودي یک سیستم طبقهبندي جدید استفادس شندسانند .بنا در نظنر گنرفتن اینن طبقنهبنندي و اعمنال
را بر این اساس تعیین کرد .براي اراهه طبقهبندي جدید ارزیابی سایندگی سن ها ،نیاز است تنا هنر سنه
رارامتر میزان کوارتز محتوي ،قطر میانگین دانهها و مقاومت کششی برزیلی خود بنه تنهنایی طبقنهبنندي
گردیدس و امتیازدهی شوند .با توجه به اهمیت نسنبی رارامترهناي مختلنف اسنتفادس شندس بنراي تعینین
شاخص سای

شیمازا اصالح شدس ،ميمو امتیازات سن

با،تر د یر بر سایندگی بی تر سن

 111در نظر گرفته شدس اسنت .امتینازات

است .هوا و براون دریافتند کنه ینک سیسنتم طبقنهبنندي بایند

غیرخطی باشد تا بهطور واقعیتر بتوان به طبقهبنندي تنودس سنن هناي ضنعیف ررداخنت .بننابراین در
سیستم طبقهبندي جدید ،بهمنظور امتیازدهی به مقادیر مختلف هر رارامتر ،بی ترین امتیاز به بنی تنرین
سایندگی دادس شدس است .براي امتیاز حا تهاي خیلی سایندس ،سایندس ،سایندگی متوسط ،سنایندگی کنم
و سایندگی خیلی کم بهترتی  %52 ،%21 ،%91 ،%111و  %11امتیاز مناکزیمم ،اختصناص یافتنه اسنت.
با ترتی امتیاز دهی فوق ،سعی شدس سیستم طبقهبندي غیرخطی باشد .براي طبقنهبنندي مینزان کنوارتز
محتوي ،بازس صفر تا  111درصد کوارتز محتوي به رنج بازۀ مساوي  51%در رنج کنالس کیفنی تقسنیم
شدس است .براي ممال نمونه سنگی با درصد کوارتز محتوي با،ي  31درصد در کنالس خیلنی سنایندس
در این طبقه ارزیابی خواهد شد .براي طبقهبندي اندازس دانههاي سن
مکانیک سن

از طبقهبنندي ریشننهادي انيمنن

نرون ) (NBG1985استفادس شدس است .در طبقهبندي مقاومت کششنی (آزمنون برزیلنی)

از منابع مختلف بهویژس طبقهبندي ریشنهادي تاتماز [ ]51با اعمال تغییراتی استفادس شدس اسنت .بنا توجنه
به تمامی مطا

اراهه شدس در ميمو ساختار کلی طبقنهبنندي ریشننهادي شناخص سنای

شنیمازا

اصالح شدس بهصورت جدول  1قابر اراهه است .در سیستم طبقهبندي ریشنهادي نمونه سن هنا در رننج
کالس به دو صورت کیفی و کمی از دیدگاس قابلیت سایندگی ارزیابی میشوند.
بهمنظور سهو ت کاربرد و نیز رفع اشکال امتینازدهی گسسنته در طبقنهبنندي منذکور ینک سنري
محاسبات رگرسیونی انيام گرفت تا روابط ریاضی بین مقدار رارامترها و امتیاز کس شندس اراهنه شنود.
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ارزشهاي جداگانه رارامترها میتوان کالس سایندگی سن

را تعیین کردس و شناخص کمّنی سنایندگی

اصالح شاخص سای
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شکر  4منحنیهاي امتیازدهی ریوسته به رارامترهاي مختلف استفادس شدس را به صورت گرافیکنی نشنان
میدهد.
چنانچه در این منحنیها مالحظه میشود با در دست بودن مقادیر مربوط به هنر ینک از رارامترهنا
این منحنیها میزان شاخص سایندگی سن

و نیز کالس آن مشخص میشود .در بخ

ارزیابی کارآیی و اعتبارسنيی رابطۀ شیمازا اصالحشدس ،سایندگی  11نو سن

بعد ،بنهمنظنور

ساختمانی با اسنتفادس

از رابطۀ قدیمی و رابطۀ اصالح شدس تعیین شدس و رابطۀ این شاخصها بنا سنرعت بنرش سنن هناي
ساختمانی بررسی شدس است.

اعتبارسنجي رابطه و پژوهشهای آزمایشگاهي
بهمنظور ارزیابی و اعتبارسنيی رابطۀ شیمازا اصالح شدس و توسعۀ کاربردهاي این شاخص ،ینک
سري رژوه هاي آزمایشگاهی و صحرایی براي بررسی رابطۀ بین شاخص سای

شنیمازا جدیند و

سرعت برش (فرآوري) سن هاي ساختمانی انيام شند .بنراي اینن منظنور در ميمنو از  11معندن
سن

ساختمانی کشور نمونهبرداري بهعمر آمدس و در کارخانههاي فنراوري سنرعت بنرش سنن هنا

اندازسگیري و ثبت شد .سس

براي بررسیهاي آزمایشگاهی و تعیین رارامترهناي موجنود در شناخص

شیمازا در ميمو از هر معدن رنج نمونه براي انينام آزمنای هناي مکانینک سننگی انتخناا و بنه
آزمایشگاس منتقر شندند .بنا توجنه رارامترهناي موجنود در شناخص شنیمازا تنهنا آزمنای

کشن

غیرمستقیم (تست برزیلی) ) (BTSبهعنوان آزمون مکانیک سنگی روي نموننههنا انينام شندس اسنت.
براي این منظور از آزمایشگاس خواسته شد تا همۀآزمای ها تحنت اسنتانداردهناي انيمنن بنینا مللنی
مکانیک سن

و با دقت با ،انيام گیرند .براي بررسی و اطال دقیس از مشخصنات کنانیشناسنی ینک

مقطع نازا از بخ

تیسیک سن هاي بررسی شدس تهیه شد و بررسی شد .نمونه مقطع نازا تهیه شندس

براي بررسی در شکر  1نشان دادس شدس است .با استفادس از این مقطع نو و درصد کنانیهناي تشنکیر
دهندس تعیین شدند .سس

میزان کوارتز محتوي معادل هر سن

تعیین شد .در ادامه مشخصنات اصنلی

سن هاي بررسی شدس آوردس شدس است .بهمنظور بررسی سرعت برش سن هاي تزهینی بررسی شندس،
سرعت برش سن ها بر اساس مترمربع در ساعت (تو ید در واحد زمنان) بنهطنور مینانگین بنراي هنر
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در کارخانههناي فنرآوري تعینین شند .جندول  9نتنایج مربنوط بنه رنژوه هناي صنحرایی و

آزمایشگاهی را نشان میدهد.
رابطۀ ریاضی بین شاخص قدیمی و شاخص جدید با میزان برش (شنکر  )9نشنان داد کنه مینزان
کاه

ابد .در نقطه مقابر میزان برش بهصورت توانی با افزای

شناخص شنیمازا قندیم بنا ضنری

همبستگی کمتري ( )R2=1/99نسبت به شاخص اصالح شدس کاه

مییابد .نکته قابر توجنه در اینن

است که مقادیر شاخص جدید براي سن هایی که داراي میزان برش ینکسنانی بودنند نزدینکتنر از
مقادیر شاخص قدیمی است.

نتيجهگيری
شاخص شیمازا از قويترین و مرسومترین شاخصها از میان روشهاي اراهه شدس براي ارزینابی
سایندگی سن

است .این شاخص بر مبناي اندازۀ دانههنا ،مقاومنت کششنی برزیلنی و مینزان کنوارتز

محتوي معادل اراهه شدس است که هر کدام یک از رارامترهنا بنا توجنه بنه ماهینت شنان منیتواننند در
کارهاي مهندسی بهویژس در صنعت سن

بري نق

متفاوتی ایفا کنند .با توجه بنه ایننکنه در شناخص

شیمازا ارزش هر سه رارامتر فوق شیمازا یکسان در نظنر گرفتنه شندسانند ،در بعضنی مواقنع اینن
شاخص قدرت تشخیص مناسبی از خود نشان نمیدهد .از این رو ،تعیین یک وزن مناسن بنراي هنر
یک از رارامترها و اراهه یک اندی

جدید براي افزای

دقت در محاسبات ،زم تشنخیص دادس شند .در

این تحقیس با استفادس از روش تحلیر سلسله مراتبی فازي د فی ) (FDAHPوزن هر یک از سنه معینار
فوق با توجه به نظر نخبگان در سایندگی سن

اعمال شدس و بر طبنس اینن وزنهنا شناخص شنیمازا

اصالح شد .در مرحلۀ بعد براي اعتبارسنيی شاخص جدید مطا عناتی روي  11نموننه سنن
انيام شد و شاخص سایندگی قدیمی و اصالح شدس آنها تعیین شد .سس

گرانیتنی

سنرعت بنرش هنر سنن

تعیین شد .رابطۀ ریاضی بین شاخص قدیمی و شاخص جدید نشان داد که شاخص شنیمازا اصنالح
شدس با ضری همبستگی بهتري ( )R2=1/34میتواند با دقت بنی تنري نسنبت بنه شناخص قندیمی
میزان برش را ری بینی کند، .زم بهذکر است که نتایج حاصر از این تحقیس تنها براي نمونه سنن هناي
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برش بهصورت گاریتمی با افزای

شاخص شیمازا اصالح شندس بنا ضنری

هنمبسنتگی R2=1/34
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 بدیهی است بهمنظور ارزینابی دقینس شناخص اصنالحی بهتنر اسنت تنا در.سخت بررسی شدس است
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شکل  .2تابع عضویت مثلثي در روش فازی دلفي )(Liu & Chen, 2007
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شکل  .7وزن نهایي پارامترها
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شکل  .7منحنيهای امتيازدهي پيوسته بهميزان کوارتز محتوی معادل ،مقاومت کششي و اندازه دانهها
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شکل  .7ارتباط ميان شاخص شيمازک اصالح شده و شاخص قدیمي در تعيين ميزان برش سنگ های
گرانيتي

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 19:32 IRST on Friday December 13th 2019

شکل  .7فرمت دیجيتالي مقطع نازک گرانيت سبز هرمه

اصالح شاخص سای

77

شیمازا بهمنظور بهبود کاربردهاي آن در مهندسی سن

جدول  .شاخصهای سایندگي بررسي شده محققان
شاخصهاي سایندگی

منابع

وس آنيل

شیمازا

سورشار
●

Wright and Cassapi 1985

●

Wei et al. 2003
Ersoy and Atici 2004
Kahraman et al. 2004

●

●
●
●

Ersoy et al. 2005
Buyuksagis and Goktan 2005
Fener et al. 2007

●

Tutmez et al. 2007

●

●

●

Buyuksagis 2007
Ataei et al. 2011

●

Mikaeil et al. 2011a

●
●

Mikaeil et al. 2011b
Ataei et al. 2012

●

)Mikaeil et al. (2013

●

جدول  .2نمونهای از فرم نظرسنجي ارسال شده برای متخصصان
اهميت هر یک از پارامترها
بدون اهمیت

کم اهمیت

اهمیت متوسط

با اهمیت

بسیار با اهمیت

مشخصات فيزیکي و مکانيکي سنگ
میزان کوارتز محتوي
قطر میانگین دانهها
مقاومت کششی برزیلی

جدول  .7نتایج کلي نظر سنجيها
7

7

7

2

8

7

7

3

7

7

7

7

متخصصان

2

امتيازات اختصاص یافته به پارامترها بهوسيلۀ متخصصان
3

2

3

9

2

9

3

3

3

3

3

9

3

3

3

کوارتز محتوی

9

9

9

2

2

9

3

9

9

9

2

9

2

9

2

اندازه دانه ها

3

2

9

9

3

2

3

9

9

9

9

9

9

9

9

مقاومت کششي
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جدول  .7ماتریس مقایسۀ زوجي فازی دلفي بين سه پارامتر نظرسنجي شده
اندازس دانهها

کوارتز محتوي

()1/222 ،1/9119 ،9

()1/9149 ،1/5313 ،5/999

()1 ،1 ،1

مقاومت کششی برزیلی
()1/222 ،1/1112 ،5/999

()1 ،1 ،1

()1/4532 ،1/999 ،1/4

اندازس دانهها

()1 ،1 ،1

()1/4532 ،1/3331 ،1/3

()1/999 ،1/9135 ،1/3

مقاومت کششی برزیلی

جدول  .7پارامترهای مربوط به تعيين وزن با استفاده از FDAHP
Z

Zi

1/11335

1/9353

1/1211

1/3153

1/1391

1/9943

9

1/1921

1/1393

کوارتز محتوي

1/9319

1/9125

1/1591

1/4399

1/3553

1/1139

1/5111

1/931

1/593

اندازس دانهها

1/9331

1/9113

1/1195

1/4939

1/3159

1/2559

9/54

1/9234

1/1453

مقاومت کششی برزیلی

جدول  .7ساختار کلي طبقهبندی پيشنهادی شاخص سایش شيمازک اصالح شده
ردیفهای ارزش کمي و کيفي

پارامترها

1

5

9

خیلی سایندس

سایندس

سایندگی متوسط

سایندگی کم

سایندگی خیلی کم

31-111

11-31

41-11

51-41

1-51

امتیاز

93

59/9

13/2

3/92

9/3

اندازس دانهها )(mm

>51

1-51

1/1-1

1/15-1/1

1-1/15

امتیاز

91/2

55/12

12/92

9/392

9/12

مقاومت کششی برزیلی )(MPa

>15

3-15

4-3

5-4

1-5

امتیاز

53/2

51/12

14/92

9/992

5/32

میزان کوارتز محتوي ()%

جدول  .3سرعت برش سنگهای بررسي شده
نام معدن

نوع و نام سنگ

سو،بست

گرانیت سبز جنگلی

سرعت برش

EQC

BTS

GS

1/2

)(m2/h

شاخص شيمازک
قدیمي

جدید

94/15

3/25

1/31

2/93

93/21

سرابی

گرانیت مشکی

9

32/12

54/1

1/59

191/92

92/12

قلعه خرگوشی

گرانیت قرمز

2/2

29/12

3/25

5/3

14/54

41/99

سینیت هرمه

گرانیت سبز ریرانشهر

4/2

95/59

13

9.3

55/12

24/33

چایان

گرانیت مشکی

2

11/11

12

1/39

9/34

25/99

نهبندان

گرانیت کرم

2

13/92

11/1

9/94

21/13

23/31

ناري

گرانیت ناري ارومیه

1

99

11/9

1/1

2/44

41/29

نهبندان

گرانیت سفید

2

14/9

3/5

4/1

54/52

21/39

خوش طینت

گرانیت شکالتی خرمدس

1

95/5

3/9

9/3

11/45

41/39

گرانیت خاتم

گرانیت مروارید

1/2

91/9

9/4

9/3

3/25

93/39
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