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چکیده
پيشبيني شدت جريان مصرفي در فرايند برش سنگهای ساختماني ،ميتواند يکي از گامهای مهم و اساسي برای دستيابي به شرايط بهينه از
ديدگاه مصرف انرژی در صنعت برش سنگ باشد .لذا بررسي ارتباط ميان مشخصات عملياتي دستگاه و قطعه کار با ميزان انرژی مصرفي ماشين
امری الزم و ضروری ميباشد .در مقاله حاضر سعي شده است تا با استفاده از مطالعات آماری مدل دقيقي برای پيش بيني شدت جريان مصرفي
دستگاههای برش ارائه شود .بدين منظور در گام نخست ،مطالعات آزمايشگاهي تحت شرايط مختلف عملياتي در عمقهای مختلف برش و نرخ-
های مختلف پيشروی بر روی  51نمونه سنگ نرم و سخت با کمک يک دستگاه برش در مقياس آزمايشگاهي انجام شد .در ادامه مطالعات
آزمايشگاهي نمونههای سنگي برای تعيين مشخصات مقاومتي به آزمايشگاه مکانيک سنگ انتقال داده شدند و پس از تعيين مقاومت فشاری تک
محوری نمونهها ،مطالعات آماری در نرم افزار  SPSSانجام پذيرفت .بدين ترتيب مدلهای آماری جديدی برای پيش بيني شدت جريان مصرفي
دستگاه برش با توجه به مشخصات مقاومت فشاری تک محوری ،عمق برش و نرخ پيشروی قطعه کار به عنوان متغير مستقل ارائه شدند .مدلهای
آماری پيشنهاد شده در اين تحقيق ميتواند با قابليت اطمينان باال و خطای کم برای تخمين شدت جريان مصرفي در فرايند برش مورد استفاده
قرار گيرد.

کلمات کلیدی :شدت جریان مصرفی ،مشخصات ماشین،مقاومت فشاری تک محوری ،مطالعات آماری

 -1مقدمه
امروزه ديسکهای برش دهنده سنگ در کارخانههای توليد سنگهای ساختماني بهطور قابل توجهي مورد استفاده قرار ميگيرند.
شناخت کامل سنگهای ساختماني و ارزيابي توانايي اجرايي دستگاههای برش در کارخانههای فرآوری ،طراحان و برنامهريزان
توليد را به سمت بهبود سرعت فرآوری و افزايش توليد سوق ميدهد .نياز به توليد بيشتر ،کيفيت عالي و رقابت مؤثر در بازارهای
جهاني مستلزم استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پيشرفته در بخش استخراج و فرآوری سنگ ميباشد .بهکارگيری صحيح اين
وسايل از يک سو و شناخت و بررسي دقيق عملکرد آنها از سوی ديگر ميتواند به نحو چشمگيری در باال بردن بازدهي و کيفيت
سنگهای فرآوری شده کمک کند .تاکنون مطالعات نسبتاً خوبي در مقياسهای مختلف صنعتي و آزمايشگاهي در زمينه قابليت
برش سنگها صورت گرفته شده است ( Burgess, 5391; Birle and Ratterman, 5311; Wright and Cassapi 5319; Jennings
and Wright 5313; Clausen et al. 5331; Tonshoff et al. 1001; Eyuboglu et al. 1009; Wei et al 1009; Ersoy and Atici,
;1002; Gunaydin et al 1002; Kahraman et al. 1002; Özçelik et al 1002; Delgado et al. 1001; Ersoy et al. 1001
;Buyuksagis and Goktan, 1001; Kahraman et al. 1001; Fener et al. 1009; Tutmez et al. 1009; Özçelik 1009
Buyuksagis, 1009; Kahraman et al. 1009; Mikaeil et al. 1001; Atici and Ersoy, 1003; Ataei et al. 1055; Mikaeil et al.

 .)1055a, b; c and d; Mikaeil et al. 1051; Mikaeil et al. 1059مطالعات انجام شده در اين بخش شامل ارائه سيستمهای طبقه
بندی و روابط آماری ميباشند .در اين ميان برخي از محققين به بررسي پارامترهای سنگ و برخي هم به بررسي مشخصات طرح
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برش و برخي ديگر نيز به بررسي پارامترهای عملياتي در زمينه فرايند برش پرداختند .از ميان تمامي عوامل موثر در فرايند برش
سنگ ،مشخصات فيزيکي و مکانيکي سنگ از مهمترين پارامترهايي بودهاند که در حدود بيش از نيمي از مطالعات مورد بررسي
قرار گرفته شدند.
در اين مقاله سعي ميشود با استفاده از مطالعات آماری به بررسي ارتباط ميان مشخصات مقاومتي سنگ و مشخصات
عملياتي دستگاه برش با ميزان شدت جريان مصرفي دستگاه برش پرداخته شود .برای اين منظور ،نخست مکانيزم برش سنگ و
پارامترهای موثر در قابليت برش سنگ مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه مطالعات آزمايشگاهي بر روی  51نمونه سنگ
ساختماني انجام شد .در ادامه مدلهای آماری برای پيش بيني شدت جريان مصرفي دستگاه ارائه شدند .در نهايت ،نتايج حاصل از
اين تحقيق با استفاده از آزمونهای آماری (آزمونهای  tو  ) Fمورد بررسي قرار گرفت.

-2فرآیند برش سنگ
به طور کلي فرايند برش سنگ با استفاده از تجهيزات الماسي را ميتوان در طي دو مرحله به طور خالصه به صورت زير بيان کرد .مرحله نخست
از فرايند برش سنگ را ميتوان در نتيجه حرکت سگمنتهای الماسي بر روی سطح برش و به دنبال آن تشکيل تراشه سنگ در نتيجه نفوذ
دانههای الماس در داخل سنگ دانست .در طي اين فرايند ،دانه الماس با خراشيدن و شکافتن سطح برش موجب تشکيل تراشه و ايجاد سطح
جديد برای دانه الماس بعدی ميشود .هنگامي که سنگ توسط ابزار الماسي تحت برش قرار ميگيرد تعامل مکانيکي ميان ابزار و سنگ،
نيروهای فرايند را ايجاد ميکنند که عمدتاً ناشي از فاکتورهايي نظير تغيير شکل االستيکي و پالستيکي در سنگ ،اصطکاك ميان دانه الماس و
ماتريس با سنگ و تراشههای حاصل از برش ميباشد .اين تغييرات نيرو به همراه پستي و بلندیهای موجود در سطح قطعه کار ،بينظميهای
ضخامت براده ،شکسته شدن و اليه اليه شدن برادهها ،اصطکاك بين سطوح و  ...باعث تغيير در شرايط برش ميشود .شکل  5نمای شماتيکي از
يک دانه الماس در حال برش و تعامل نيروهای موجود ميان دانه الماس و سطح خراشيده .شده از سنگ را نشان ميدهد.

شکل  - 1تعامل نیروهای موجود میان دانه الماسه و سطح خراشیده شده از سنگ ()Ersoy et al. 2002

-3مشخصات مقاومتی سنگ
به طور کلي پارامترهای موثر در فرآيند برش سنگ را ميتوان در سه بخش اصلي شامل الف) مشخصات قطعهکار يا سننگ )) مشخصنات
برش شامل پارامترهای عملياتي و مشخصات طرح برش و ج) مشخصات مديريتي از قبيل مهارت اپراتور و شرايط محيطي کار مورد تجزينه و
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تحليل قرار داد .از ميان اين پارامترها ،پارامترهای عملياتي و مشخصات طرح برش به عنوان پارامترهای قابنل کنتنرل و ينا پارامترهنای وابسنته و
پارامترهای مربوط به مشخصات سنگ ،به عنوان پارامترهای غير قابل کنترل يا پارامترهای مستقل در فرآيند برش سنگ مطرح منيباشنند .هنر
کدام از اين دسته پارامترها به نحو خاصي در کارآيي و توان توليد فرآيند برش تأثيرگذار ميباشند که در اين ميان با فرض ثابت بودن شنرايط
برش (شرايط دستگاه و تجهيزات برش و مهارت اپراتور) ،مشخصات سنگ از اهميت بنااليي در مينزان عملکنرد بنرش برخنوردار منيباشند.
مشخصات سنگ يکي از پارامترهای مؤثر در فرآيند برش به خصوص در فرآيند تشکيل تراشه ميباشد .سنگ به عنوان ميزبان عمليات برش،
از نقش حياتي در فرآيند برش و توليد برخوردار است .مشخصات سنگ تعيين کنندة شرايط ،کيفيت و کميت اندرکنش ميان سنگ و ماشين
بوده لذا مکانيزم تشکيل براده و پيشروی ابزار را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .با توجه بنه گسنتردگي مشخصنات ژئومکنانيکي سننگ بنه
منظور سهولت در تجزيه و تحليل و مطالعة اين پارامترها ،آنها را ميتوان در سه گروه مشخصات فيزيکي ،مکانيکي و مشخصنات سناختاری
تقسيمبندی کرد .شکل  1پارامترهای موثر در فرايند برش سنگ را نشان ميدهد.

شکل - 2پارامتر های موثر در فرآیند برش

مقاومت ،ميزان پايداری سنگ در مقابل تنشهای خارجي است .هنگاميکه استحکام يا مقاومت سنگ افزايش مييابد تشکيل تراشه
ثانويه مشکلتر شده و به دنبال آن نيروهای برشي بيشتری برای تشکيل مقدار مشخصي از تراشه نياز است .يکي از پارامترهای مقاومتي سننگ،
مقاومت فشاری ميباشد .مقاومت فشاری را ميتوان به عنوان مهمترين و پرکاربردترين ويژگني سننگهنا دانسنت .بنه دلينل اهمينت و نقنش
مقاومت در رفتارهای مهندسي سنگ ،مقاومت فشاری در اکثر طبقهبندیهای مهندسي سنگ و در کاربردهای گسترده مکانينک سننگ وارد
شده و جز الينفک قضاوتهای مهندسي در مورد يک سنگ و يک توده سنگ ميباشد .بررسيهنای آمناری بنر روی پارامترهنای منؤثر در
فرايند برش سنگ که تاکنون توسط محققين در مجالت معتبر علمي به چاپ رسيدهاند ،نشان داد که از ميان پارامترهای بررسي شده مربوط به
مشخصات سنگ ،پارامترهای مقاومت فشاری تک محوری در بيش از  11درصند مطالعنات منورد بررسني قنرار گرفتنهاسنت .شنايد اهمينت
مقاومت فشاری به خاطر تعدد پارامترهايي باشند که در آن مؤثرند .بدين معني که از آنجايي که پارامترهای مختلفي در مقاومت ينک سننگ
تأثير دارند ،لذا مقاومت فشاری سنگها ميتواند نماينده کليه اين پارامترها در سنگ باشد .عوامل مؤثر در مقاومت فشاری سنگها را ميتنوان
مرتبط با عواملي همچون نوع کانيهای تشکيل دهنده و شرايط استقرار آنها در نمونه سنگ ،درجه هوازدگي يا آلتراسيون سننگهنا ،نينروی
بين مولکولي ذرات تشکيل دهنده آنها ،وجود عواملي مانند درزه و شکاف در سنگها ،خواص االستيکي ،پالستيکي و آنيزوترپي سننگهنا
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و جهت و ميزان نيروهای وارده بر سنگها دانست (اصانلو .)5911 ،لذا چنانچه ذکر شد مقاومت فشاری ميتواند به عنوان يک کميت مناسنب
برای ارزيابي کليه پارامترهای فوق در سنگها باشد.

-4مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی
به منظور طراحي و ارائه يک مدل آماری برای پيش بيني شدت جريان مصنرفي دسنتگاه بنرش ،آزمايشنات متننوعي در شنرايط مختلنف
عملياتي بر روی  51نمونه سنگ ساختماني انجام شد .جمع آوری دادههنای آمناری در دو بخنش بنه صنورت آزمايشنگاهي و صنحرايي
صورت پذيرفت .به منظور بررسي رفتار نمونه سنگ ها در شرايط مختلف عملياتي (ماشين کاری) دستگاه برشي در مقياس آزمايشگاهي
ساخته شد .مشخصات دستگاه برش به همراه مشخصات قطعه کار و ابزار برش در ادامه آورده شده است.
دستگاه برش به گونهای طراحي و ساخته شد که امکان تغيير پارامترهای ماشينکاری از قبيل عمق برش و نرخ پيشنروی ،بنا
تغييرات جزئي در ماشين ميسر باشد .اجزاء مختلف اين دستگاه شامل بستر دستگاه (متشکل از دو رينل راهنمنا بنرای مينز متحنرك
ماشين) ،قسمت فوقاني شاسي (محل قرارگيری محور اصلي ماشين) و قسمت تحتاني شاسي (برای جمنع آوری گنل ،آ) و بنراده-
های حاصل از برش) ميباشد (شکل  .) 9در طي انجام آزمايش ،ميزان شدت جريان مصرفي دستگاه توسط يک آمپرسنج دقيق در
شرايط مختلف ماشين کاری شامل نرخهای مختلف پيشروی (  900 ،100 ،500و  200سانتيمتر بر دقيقه) و عمقهای مختلف برش
( 90 ،11 ،51و  91ميليمتر) ثبت و اندازهگيری شد .در تمامي آزمايشها برش در حالت موافق (جهت حرکت قطعه کار هم راسنتا
با چرخش ديسک) و از آ) به عنوان سيال خنک کننده استفاده شد.
به منظور بررسي ارتباط ميان مشخصات مقاومتي نمونه سنگ ،عمق برش و نرخ پيشروی با مينزان مصنرف اننرژی ،دومنين بخنش از
مطالعات آزمايشگاهي بر روی نمونه سنگهای مورد مطالعه انجام شد .برای اين منظور در مجموع از  51نمونه سنگ ساختماني شامل  1نمونه
سنگ سخت و  9نمونه سنگ نرم در کشور نمونهبرداری به عمل آمند و در آزمايشنگاه مينزان مصنرف اننرژی در شنرايط مختلنف عمليناتي
اندازهگيری و ثبت شد .به منظور انجام مطالعات آزمايشگاهي بر روی نموننههنای سننگي ،در مجمنوع از سننگهنای موجنود در 51
معدن نمونهبرداری به عمل آمد .در جدول  5اسامي معادن نمونهبرداری شده نشان داده شده است .با توجه بنه حجنم آزمنايشهنا و
دقت مورد نياز ،کليه آزمايشها تحت استانداردهای انجمن بينالمللي مکانيک سنگ و با دقت باال انجام گرفت (معماريان،5915 ،
فهيميفر .)5910 ،نتايج آزمايشهای مکانيک سنگي در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :1نتایج مطالعات آزمایشگاهی و میدانی

شکل  - 3نمایی از دستگاه برش
جدول  -2مشخصات دیسکهای استفاده شده در آزمایشهای برش
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نوع دیسک

درصد وزنی الماس در باند

اندازه مش کریستال الماسی

سخت بر

 90درصد تا  20درصد

20/10

نرم بر

 11درصد تا  90درصد

90/20

نوع و نام سنگ

قلعه خرگوشي

گرانيت قرمز

UCS
)(MPa
521

چايان

گرانيت مشکي

599

نهبندان

گرانيت سفيد

521

خوش طينت

گرانيت شکالتي خرمدره

599

گرانيت خاتم

گرانيت مرواريد

511

ذوالفقار علي (ع)

مرمريت کرم هرسين

95/1

گل سنگ

مرمريت صورتي انارك

92/1

آذرشهر

تراورتن قرمز

19

حاجي آباد

تراورتن حاجي آباد

15/1

دره بخاری

تراورتن دره بخاری

19

صلصالي

مرمريت صلصالي

99

هفتومان

مرمريت صورتي هفتومان

92/1

نام معدن

در آزمايشهای برش از دو ديسک فلزی سخت بر و نرم بر به قطر  25 cmو ضخامت  1/9 mmاستفاده شده است .سگمنتهای الماسي
با ابعاد  20×50×9 mmو به تعداد  11عدد در پيرامون بدنه فوالدی لحيم شدهاند .مشخصات ديسکهای استفاده شنده در آزمنايشهنای
برش در جدول  1آورده شده است.

-2مطالعات آماری
در اين بخش از تحقيق مطالعات آماری بر روی نتايج آزمايشگاهي به منظور بررسني ارتبناط مينان شندت جرينان مصنرفي دسنتگاه بنرش بنا
مشخصات مقاومتي نمونه سنگها و پارامترهای عملياتي ،با کمک نرم افزار  SPSSانجام شد و در ادامه رابطه های آماری با توجنه بنه
آزمون های آماری مورد ارزيابي قرار گرفتند .رابطه های حاصل از مطالعات آماری به صورت زير ارائه شده اند.
 Fr
 UCS 0.665
10 2.515
0.545
0.432
Dc
 Fr
 UCS 0.441
IS 
1.561
10
0.678

)(5
))1

0.508

Dc

IH 

در رابطههای ارائه شده  ،ISمعرف شدت جريان مصرفي دستگاههای برش بر حسب آمپنر بنرای نموننه سننگ هنای ننرم ،IH ،معنرف
شدت جريان مصرفي دستگاههای برش بر حسب آمپر برای نمونه سنگهای سنخت ،DC ،عمنق بنرش بنر حسنب ميليمتنر ،Fr ،معنرف ننرخ
پيشروی بر حسب سانتي متر بر دقيقه و در نهايت  UCSمقاومت فشاری تک محوری ميباشد .در تمامي رابطههای باال شدت جريان مصنرفي
دستگاه به عنوان پارامتر وابسته و مشخصات عملياتي يا ماشين کاری و مشخصات مقاومتي نمونه سنگ عنوان پارامترهای مستقل در نظر گرفته
شدند .به منظور بررسي و کنترل رابطههای به دست آمده از آزمونهای آماری استفاده گرديد .بدين ترتيب برای کنتنرل معننيداری رابطنه از
آزمون  Fو برای کنترل معنيداری هر يک از متغيرهای مستقل ،از آزمون  tاستفاده شده است .مقنادير هنر ينک از پارامترهنای فنوق بنه طنور
جداگانه برای هر رابطه با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSتعيين شد .نتايج حاصل از بررسيهای آماری (ضريب همبستگي و آزمنونهنای F
و  )tدر جدول  9نشان داده شده است .با توجه به اين که مقدار  Fبه دست آمده از جدول توزيع با سطح اعتماد  33درصد بزرگتنر از مقندار F
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به دست آمده از رابطه ميباشد .لذا ميتوان فرضيه صفر را که بيان ميکند رابطه خطي بين متغينر وابسنته (آهننگ بنرش) و متغيرهنای مسنتقل
(مشخصات سنگ) وجود ندارد را رد کرده و نتيجهگيری کرد که حداقل يکي از ضرايب رگرسيون صفر نميباشد .پس از کنترل معنيداری
کلي رابطه با آزمون  ،Fمعنيداری هر يک از متغيرهای مستقل با آزمون  tکنترل ميشود .با استفاده از اين آزمون ميتوان فرضنيه صنفر بنودن
هر يک از ضرايب متغييرهای مستقل را مورد بررسي قرار داد .از آنجا که مقدار  tحاصل از جدول توزيع مربوطه با سنطح اعتمناد  30درصند
بزرگتر از مقدار  tهای به دست آمده از متغيرهای مستقل ميباشد .لذا ميتوان فرضيه صفر بودن ضرايب متغيرهای مستقل را رد کرد .از جملنه
نکات مهمي که ميبايست در تحليلهای آماری به ويژه در ارائه رابطههای آماری به آن توجه داشت وجود ضرايب منطقي يا به عبارت ديگر
پيروی رابطه از طبيعت ذاتي فرايند ميباشد .در روابط ارائه شده در اين تحقيق مقادير ضرايب منطقي موجود در روابط با منطق علمي موضنوع
همخواني داشته و از ديدگاه ضرايب منطقي قابل قبول مي باشند .يکي ديگر از روشهای ارزيابي رابطههای آماری پراکندگي نقاط پيش بيني
شده و واقعي نسبت به خط نيم ساز  5:5ميباشد .پراکندگي نقاط پيش بيني شده نسبت به مقادير واقعي شدت جرينان مصنرفي دسنتگاه بنرش
برای دو دسته از دادهها (دادههای آموزش و تست ) در شکلهای  2تا  9نشان داده شده است .هرچه تراکم اين نقاط نسبت بنه خنط ننيم سناز
بيشتر باشند رابطه از دقت بهتری برخوردار ميباشد .با توجه به توضيحات ارائه شده ميتوان چنين استنباط کرد که روابنط ارائنه شنده از دقنت
خوبي در تخمين و پيش بيني مقدار شدت جريان مصرفي برخوردار ميباشند.
جدول  :3نتایج حاصل از بررسی های آماری برای پیش بینی نرخ برش
رابطه

()5

()1

 Fجدول

پارامترها

ضرایب توانی

خطای معیار

عدد ثابت

-1/151

0/ 9

Dc

0/191

0/01

Fr

0/101

0/019

UCS

0/111

0/59

1/551

عدد ثابت

-5/115

0/519

-51/113

Dc

0/121

0/012

Fr

0/291

0/052

UCS

0/225

0/011

F

515/119

299/510

1/11

1/11

T
-1/931
59/291
51/113

11/111
95/215

 tجدول

5/11

5/91

R

0/359

0/39

9/513

شدت جريان مصرفي واقعي (آمپر)

شدت جريان مصرفي پيش بيني شده (آمپر)
شکل  :4پراکندگی نقاط پیش بینی شده و واقعی نسبت به خط نیم ساز ( 1:1برای نمونه سنگ های سخت-رابطه ی )1
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شدت جريان مصرفي پيش بيني شده (آمپر)
شکل  :7پراکندگی نقاط پیش بینی شده و واقعی نسبت به خط نیم ساز ( 1:1برای داده های آزمایش نمونه سنگ های نرم-رابطهی )2

-6بحث و نتیجه گیری
در اين تحقيق سعي گرديد تا با انجام آزمايشهای دقيق و مطالعات آماری ارتباط ميان شدت جريان مصرفي دستگاه برش با پارامترهای
عملياتي و مشخصات سنگ مورد بررسي قرار گيرد .برای اين منظور  51نمونه سنگ ساختماني از خانواده سنگهای سخت و نرم انتخا)
شدند و ميزان شدت جريان مصرفي دستگاه برش در شرايط مختلف ماشينکاری در آزمايشگاه ثبت شد .سپس نمونهها برای انجام
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 بعد از تمامي اين.آزمايشات به آزمايشگاه مکانيک سنگ انتقال داده شدند و ميزان مشخصات مقاومتي نمونهها در آزمايشگاه تعيين شدند
 نتايج حاصل از برازشهای چند متغيره نشان داد که در هر دو گروه از سنگهای.مراحل مطالعات آماری بر روی جامعه آماری انجام شد
 دليل.مورد مطالعه با افزايش مشخصات مقاومتي سنگ و پارامترهای ماشينکاری مقدار شدت جريان مصرفي دستگاه افزايش پيدا ميکند
 در.اين امر را ميتوان به خاطر افزايش مقاومت مرزی دانهها و ماتريس سنگ و به دنبال آن کاهش قدرت تراشه برداری دانه الماس دانست
 برای کنترل و معني داری رابطه و ضرايبF  وt طي انجام اين تحقيق روابط به دست آمده از مطالعات آماری به کمک تستهای آماری
 نتايج حاصل از اين بررسيها نشان داد که ميتوان با يک سطح اطمينان باال و ضريب همبستگي خو) ميزان شدت.مورد بررسي قرار گرفتند
.جريان مصرفي دستگاههای برش را با توجه به مشخصات ماشينکاری و مشخصات مقاومتي نمونه سنگ مورد ارزيابي و پيش بيني کرد
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