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 خالصه مقاله

  ژئوتکنیک معدن و مهندسیی دربطور وسیعباشند، که   از خصوصیات مهم سنگ میسیتهمحوره و مدول االستی تک مقاومت فشاري

 است، اما تعیین  گرانقیمت تجهیزاتمند نیاز دشوار، و، زمانبريگیري این خواص در آزمایشگاه کار اندازه .گیرند  می قراراستفادهمورد 

  همچنین، ومخرب استغیرو د ، قابل اعتماهجا آسان، سادبر آزمایشگاه و نیز در شرایط  در و سرعت موج برشی فشاريسرعت موج

روابط مشخص شدند و  آزمایشگاهدر  )1شماره (گهر  مگنتیت معدن گل  سنگخواص مکانیکی ،تحقیقدر این  .دارد کمتري گیپیچید

 بینی پیش براي  تجربیطی رواب. مورد بررسی قرار گرفته استها با سرعت موج فشاري، سرعت موج برشی و مدول دینامیکی میان آن

بینی مدول االستسیته از  ، و پیش)76/0 و 72/0 هاي همبستگیبا ضریب(محوره از سرعت موج فشاري و برشی  مقاومت فشاري تک

روابط ارائه شده داراي . اند ارائه شده )82/0 و 79/0، 82/0هاي همبستگی  با ضریب(سرعت موج فشاري و برشی و مدول دینامیکی 

 و زمانبر را فراهم کننده  آزمایشگاهی خستههاي تست از انجام  اجتنابامکان ، روابط تجربیده از اینا استف،ل قبولی هستنددقت قاب

 .آورند می

ABSTRACT  

Uniaxial compressive strength and elastic modulus are important properties of a rock which are 

used widely in mining and geotechnical engineering. The determination of these properties in 

laboratory is a time consuming and laborious job and needs costly equipment, but the determination 

of P-wave velocity and S-wave Velocity in laboratory as well as in in-situ condition is an easy, 

simple, reliable, non-destructive and less complicated task. In this study, the mechanical properties 

of Magnetite ore of Gol-gohar iron mine (no. 1) were determined in the laboratory and correlated 

with P-wave velocity, S-wave velocity and dynamic modulus. Empirical equations have been 

developed to predict the uniaxial compressive strength from P-wave velocity, S-wave velocity (with 

correlation coefficients 0.72 and 0.76, respectively), and elastic modulus from P-wave velocity, S-

wave velocity and dynamic modulus (with correlation coefficients 0.82, 0.79 and 0.82, 

respectively). The presented equations have an acceptable accuracy and using these empirical 

equations may avoid the necessity for time consuming and tedious laboratory testing.  

  سنگ مگنتیتمحوره، مدول االستیسیته، سرعت موج فشاري، سرعت موج برشی، مدول دینامیکی، روابط تجربی، مقاومت فشاري تک: کلمات کلیدي
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 مقدمه

ریـزي و طراحـی   در برنامـه حـساسی را   بسیار حیاتی و      نقش خواص مکانیکی سنگ  

بینـی  یش سنگی، پـ هايها و دامپشیب پایداريمانند ی و عمرانی  عدنهاي م حفاري

  کـاري عیـین ایـن خـواص در آزمایـشگاه      ت. دنـ کنبـازي مـی   ...  و   سنگشکست توده 

سازي و آزمایش  در آماده زیاديدقت همچنین نیاز بهپرهزینه، زمانبر و دشوار است، 

 هـا سـنگ   مکـانیکی   تعیین خواص   براي سادههاي   تکنیک به بنابراین. ها دارد نمونه

 نیــاز اســت  و قابــل اعتمــادمناســبمــستقیم امــا  غیريهــابرخــی از روش بوســیله

)2009, Khandelwal(. هـاي آزمـون  توسـط  سـنگ  پارامترهاي مقـاومتی  تخمین 

اسـتفاده ار روش   .باشـد مـی  سنگ مهندسی در جالب موضوعات از یکی غیرمخرب

امکان تعیین خواص مکانیکی سنگ را بـدون        ) گیري سرعت موج  اندازه(سونیک  الترا

 سرعت گیرياندازه. )Starzec ,1999(کند اختار  داخلی نمونه فراهم میتغییر در س

صـحرا و  تـوان آن را در  و مـی ،  غیر مخرب اسـت    و    ساده ، آسان يکاردر سنگ    موج

صـورت   بـه   استفاده از ایـن روش به همین دلیل.  تعیین کرد  همچنین در آزمایشگاه  

به  سنگ درموج   سرعت. شدباحال استفاده در مهندسی ژئوتکنیک می اي درفزاینده

 . استخواص سنگ سالموابسته به  مقدار زیادي

محوره و مدول االستیسیته سنگ بینی مقاومت فشاري تکدر این تحقیق  براي پیش

گهر با استفاده از پارامترهاي دینـامیکی روابطـی پیـشنهاد شـده     مگنتیت معدن گل  

 مورد   13.0SPSS افزار از نرماده با استف همبستگی پارامترهاي مختلفاز اینرو،. است

  . است گرفتهبررسی قرار

  گهر سنگ آهن گل موقعیت معدن

 میلیـون تـن در   270اي بالغ بر   با داشتن ذخیره  گهر   سنگ آهن گل   1معدن شماره   

 و 55○15′هـاي شـرقی    کیلومتري جنوب غربی شهر سیرجان، بین طـول        55فاصله  
 متـر  2200معدن داراي .  واقع است29○07′ و 29○03′هاي شمالیو عرض 55○′22

کوشـامعدن  ( رسـد  متر می260باشد و عمق نهایی آن به  متر عرض می750طول و 

 بـا توجـه بـه اینکـه سـنگ معـدن           . باشـد  متـر مـی    135 عمق فعلی معدن     ).1384

حفاري، (اي از عملیات معدنی بخش عمده ، است مگنتیت بیشتر از جنساستخراجی

گیـرد، بنـابراین تعیـین پارامترهـاي     در ماده معدنی صورت مـی ...) انفجار، آبکشی و    

- موقیت معدن سنگ آهن گل .باشداي برخوردار میمکانیکی مگنتیت از اهمیت ویژه

  .نمایش داده شده است) 1(گهر در شکل 

  

  )1385کوشامعدن، (گهر گل موقعیت معدن ستگ آهن - 1شکل 

  

  

  پیشینمروري بر تحقیقات 

ها با استفاده از پارامترهاي ي تخمین پارامترهاي مقاومتی سنگتحقیقات زیادي برا

دینامیکی توسط محققین مختلف انجام گرفته و روابط تجربی زیادي در این مورد 

تعدادي از این روابط تجربی ارائه شده براي تخمین ) 1(در جدول . ارائه شده است

. ا برشی ارائه شده استمحوره با استفاده از سرعت موج فشاري یمقاومت فشاري تک

نیز روابط تجربی موبوط به تعیین مدول یانگ سنگ با استفاده از ) 2(در جدول 

ط الزم به توضیح است  این رواب استفاده ازدر مورد. هاي دینامیکی آمده استپارامتر

 و شرایط گ،سن نوع به ،مختلف محققین توسطه شد ارائه گوناگون روابطکه، 

 این از یک هر کارگیري به صورت در بنابراین،. دارد بستگی شآزمای انجام چگونگی

  .تداش توجه نکات این به باید روابط

  هاي انجام شدهنتایج آزمایش

تعدادي نمونه بلوکی از نواحی مختلف معدن تهیه شد، سپس در آزمایـشگاه جهـت             

ت طول با نسب) NX( میلی متر 54هایی به قطر    ها مغزه انجام آزمایشات از این بلوك    

-گیري سرعت موج بر روي نمونهابتدا آزمایش اندازه.  تهیه گردیدند1 به 5/2به قطر 

 کـه  ،)ISRM; 2007(، انجـام شـد   ISRMها به روش فرکانس باال، طبق اسـتاندارد  

با اسـتفاده از ایـن مقـادیر      . هاي برشی و فشاري بود    حاصل این آزمایش سرعت موج    

 براي تعیین مدول دینامیکی سنگ از رابطه      .مدول دینامیکی سنگ نیز محاسبه شد     

  ):Deliormanli et al., 2007(زیر استفاده شده است 

)1(  
 

 چگـالی سـنگ   ، و )km/s(سرعت موج  فشاري و برشی      Vs و   Vpکه در این رابطه     

)gr/cm3(هستند  . 
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 . هستندkm/s برحسب   وMpa بر حسب UCS: توجه

  محوره و سرعت موج در سنگ بین مقاومت فشاري تک روابط–1جدول 

(Zhang, 2005; Tugrul et al.,1999; Kahraman, 2001;Yasar et al., 2004; 

Sousa et al.,2005 ; Sharma et al.,2008; Diamantis et al., 

2009;Khandelwal et al., 2009; Sharma et al., 2010) 

  رابطه
 

 دهندهارائه

 
  )1970 (13بلیکوف و همکاران -

  )1983 (14کینگ - 

  )1988 (15عیسی و کازي - 

                                                             
1.  Freyburg 
2.  Militzer & Stoll 
3.  Golubev & Rabinovich 
4.  Inoue & Ohomi 
5.  McNally 
6.  Goktan 
7.  Tugrul & Zarif 
8.  Kahraman 
9.  Yasar & Erdogan 
10. Sousa 
11. Diamatis 
12. Khandelwal & Singh 
13. Belikov et al. 
14. King 
15. Eissa & Kazi 

  )گرانیت) (1992 (16مک کان و انتویسل - 

  
هاي سنگ) (1992(مک کان و انتویسل 

  )کریستالی

 )2004(یسار و اردوغان   

  
  )2009( خاندلوال و سینگ

   هستندGPaبرحسب هر دو  Edyn  وE: توجه

  دینامیکی استاتیکی و پارامترهاي   روابط بین مدول االستیسیته-2 جدول

(Zhang, 2005; Yasar et al., 2004; Khandelwal et al., 2009) 

 

، که طی )ISRM; 2007(محوره انجام شد ایش مقاومت فشاري  تکپس از آن آزم

الزم بـه   . محوره و مدول االستیسیته تعیـین شـدند       این آزمایش مقاومت فشاري تک    

 تغییـر طـول نمونـه در حـین انجـام      گیـري اندازهذکر است که مدول االستیسیته با      

  .آزمایش و پس از آن رسم منحنی تنش و کرنش، تعیین گردید

  .آمده است) 3(ها در جدول هاي حاصل از تمامی آزمایش پردازش آماري دادهنتایج

  روابط آماري بین پارامترهاي استاتیکی و دینامیکی

بتوان هایی است که به کمک آن هاي آماري، یافتن رابطهیکی از اهداف بیشتر بررسی

رگرسـیون  . بینـی کـرد  یرهاي دیگر پـیش  یک یا چند متغیر را روي متغ      تغییراتاثر  

باشد، که با استفاده از انبـوه  رها میهاي موجود بین متغی ستخراج رابطه روشی براي ا  

هـاي دوم بـراي   روش کمتـرین تـوان  . گیـرد آوري شـده، صـورت مـی    هاي جمع داده

تواند مورد استفاده   ها می لی بین متغیر  ادار براي وابستگی احتم   استخراج نتایج معنی  

ـ    . قرار گیرد  شـود  ه نـام تجزیـه و تحلیـل رگرسـیونی شـناخته مـی        اغلب این روش ب

اي ریاضی و تحلیل آن هستیم، در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه). 1385بازرگان، (

 را با استفاده از متغیـر یـا   ر مجهول که بتوان به کمک آن کمیت یک متغی       به طوري   

رم هـاي آمـاري از  بـراي بررسـی   در این تحقیق. رهاي معلوم تعیین کردمتغی افـزار   ـن

SPSS 13.0افزار به واسـطه سـادگی و تحلیـل نـسبتا     این نرم.  استفاده شده است

رم استفاده هاي آماري، تبدیل به یکی از پرمناسب روش افزارهـاي آمـاري در   ترین ـن

  پارامترهـاي  میـان  ارتبـاط  تعیـین   به جهـت ).1386مومنی، (کشور ما شده است 

 بهترین به مربوط گیري، معادلهرگرسیون روش از با استفاده  دینامیکی استاتیکی و

 آن به مربوط همبستگی ضریب و تعیین % 95 اعتماد سطح در هاداده از عبوري خط

 همچنـین  ، رابطه با باالترین ضـریب همبـستگی  .گردیده است تعیین رابطه هر براي

 قرار اي که در میان روابط مورد بررسی از لحاظ ضریب همبستگی در رتبه دومرابطه

  . گیرد نیز ارائه شده استمی

 و فشاري هايبا سرعت موج) UCS(محوري در ابتدا رابطه بین مقاومت فشاري تک

بینی مقاومـت فـشاري   بهترین رابطه براي پیش. رد بررسی قرار گرفته است  مو برشی

هاي فشاري و برشی رابطه خطـی اسـت، کـه در    محوره با استفاده از سرعت موج  تک

ایـن روابـط   . هـا نمـایش داده شـده اسـت     بـه آن نمودار مربوط ) 3( و   )2(هاي  شکل

  :عبارتند از

  

Edyn 
(Gpa) 

Vs 

(km/s) 
Vp 

(km/s) 
Est 

(Gpa) 
UCS 

)Mpa( 
 پارامتر

 تعداد 22 22 22 22 22

27/76  56/2  65/4  15/35  68/126   میانگین 

90/85  79/2  21/5  47/37  78/133   میانه 

30/31  66/1  690/2  170/14  07/54
 

مد
* 

82/24  43/0  00/1  56/9  21/38   معیارانحراف  

                                                             
16. McCann & Entwisle 

  رابطه
 

 دهندهارائه

 
)1972 (1ریبرگف -  

)1973  (2میلیتزر و استل -   

)1976 (3وبو و رابینوویچگل -   

)1981 (4اینو و اهمی -   

)1987 (5مک نالی -   

)1988 (6گکتان -   

)1999 (7طغرل و ظریف    

)2001 (8قهرمان    

)2004 (9یسار و اردوغان    

)2005( و همکارن 10سوزا    

 

)2008( سینگشارما و    

)2009 (  و همکاران11دیامانتیس     

   

12خاندلوال و سینگ    )2009(  

شده اصالح -سینگشارما و   

)2010(  
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95/615  187/0  01/1  34/91  09/1460   واریانس 

40/72  36/1  20/3  33/34  97/119   دامنه تغییرات 

30/31  66/1  69/2  17/14  07/54   حداقل 

70/130  02/3  89/5  50/48  04/174   حداکثر 

  مایش داده شده استبه دلیل وجود مدهاي متعدد، کوچکترین مد ن *    

  ي مختلفها آزمایشحاصل ازهاي پردازش آماري داده -3جدول
  

)2(   

)3(   
  

)4(   

)5(   

مشخص است، سرعت موج در سنگ با مقاومت   ) 3(و  ) 2(هاي  همانطور که در شکل   

- محوره نسبت مستقیم دارد و با افزایش سرعت موج، مقاومت فشاري تکفشاري تک

  .یابدش میمحوره نیز افزای

هاي موج فشاري و برشی و همچنین مدول    سپس رابطه مدول االستیسیته با سرعت     

هـاي  نمودار مربوط به این روابط در شـکل  . دینامیکی سنگ مورد بررسی قرار گرفت     

 اشاره شد، مدول دینـامیکی سـنگ  همانطور که پیش از این . اندآمده) 6(و ) 5(،  )4(

)Edyn(  طبق رابطه)آیدهاي برشی و فشاري بدست می موجده از سرعتبا استفا) 1 .

طبـق  . آمده اسـت  ) 3(توزیع آماري مربوط به مقادیر مدول دینامیکی نیز در جدول           

بررسی انجام شده مدول استاتیکی همبستگی خوبی با پارامترهاي دینامیکی سـنگ       

یته با هاي مربوطه قابل مشاهده است، بین مدول االستیس       همانطور که از شکل   . دارد

سرعت موج و یا مدول دینامیکی سنگ نسبت مستقیم وجود دارد، یعنی با افـزایش           

  .یابدیکی دیگري افزایش می

)6(  
 

)7(   

    

)8(   

)9(   
  

)10(  
 

)11(   

  

6.05.55.04.54.03.53.02.5

P-wave Velocity (km/s)
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UCS = 30.502*Vp - 13.105
R = 0.791

 
  محوره و سرعت موج فشاري رابطه مقاومت فشاري تک-2 شکل

  

6.05.55.04.54.03.53.02.52.0

P-wave velocity (km/s)
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E = 7.749*Vp - 0.892
R = 0.82

 
  اري رابطه میان مدول االستیسیته و سرعت موج فش- 4شکل 
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   رابطه میان مدول االستیسیته و مدول دینامیکی-6شکل 

  

هـاي  در نهایت رابطه بین سرعت موج فشاري و سرعت موج برشی بـا توجـه بـا داده       

هر چند کـه بـه نظـر  محققـین مختلـف      ). 7شکل (موجود مورد بررسی قرار گرفت     

دا رابطه سرعت موج فشاري و سرعت موج برشی یـک رابطـه خطـی گذرنـده از مبـ                 

)y=ax ( است)Diamnatis, 2009(هاي موجود در ، اما بهترین رابطه با توجه به داده

تر، نیز با ضریب همبستگی پایین) 13(رابطه . است) 12(این تحقیق، به صورت رابطه 

  . یک رابطه غیرخطی است
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  محوره و سرعت موج برشی رابطه مقاومت فشاري تک- 3شکل 
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  االستیسیته و سرعت موج  برشی رابطه میان مدول - 5شکل 
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  و موج برشی سرعت موج فشاري  رابطه میان سرعت-7شکل 

  

)12(  
 

)13(  
 

در این مورد الزم به توضیح است که، در میان روابط بررسی شده، رابطه خطی داراي 

 همچنین رابطه خطی گذرنده از مبـدا نیـز  . است) 88/0(کمترین ضریب همبستگی    

 نسبت به سایر روابط) 87/0(تري که ضریب همبستگی پایین. فتمورد برسی قرار گر

  .رددا

)14(  
 

)15(   

-گیـري انـدازه (اي میان مقادیر واقعی     براي اعتبارسنجی روابط بدست آمده، مقایسه     

براي .  براي هریک از روابط انجام شده است)تخمینی( شدهبینیو مقادیر پیش  ) شده

- محوره و مدول االستیسیته، دادهاومت فشاري تکمقشده بینیمحاسبه مقادیر پیش

مقادیر تخمینی مقاومت . هاي تجربی مربوطه قرار داده شدندها در رابطههاي آزمایش

مـدول   فشاري و مدول االستیسیته در نموداري در مقابل مقادیر مقاومـت فـشاري و    

   در شکلاین نمودارها. اندها رسم شدهگیري شده در آزمایشاالستیسته اندازه
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R = 0.79

  
   )2(بینی شده با رابطه در مقابل مقادیر پیشUCS گیري شده مقادیر اندازه -8شکل 
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Measured Elastic Modulus (GPa)
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 )6(شده با رابطه بینیدر مقابل مقادیر پیشE گیري شده مقادیر اندازه -10شکل 

  

ها اي که هر نقطه از دادهخطاي مقادیر تخمینی با فاصله    . اندآمده) 13(تا  ) 8( هاي  

 نقاطی که بر روي این خط قرار.  دارند، قابل محاسبه است1:1ر از خط اریب در نمودا

 تـا  8(هـا  همچنین در این شکل. بینی دقیق هستندگیرند، بیان کننده یک پیش   می

رابطه مربوط به همبستگی میان مقادیر تخمینی و مقادیر واقعی آمده است تـا              ) 13

ها بیانگر این مطلب هـستند کـه   شکلاین .  قابل مقایسه باشند 1:1به راحتی با خط     

) سرعت موج فشاري، سرعت موج برشی و مـدول دینـامیکی         (هاي دینامیکی   پارامتر

  . محوره و مدول االستیسیته قابل اطمینان هستندبراي تخمین مقاومت فشاري تک
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بینـی مقاومـت   با توجه به نمودارهاي ارائه شده، روابط تجربی پیشنهادي براي پیش      

. باشـند محوره و مدول االستیسیته از قابلیت اطمینان کافی برخودار مـی    فشاري تک 

رشی نیز از دقـت  همچنین رابطه ارائه شده میان سرعت موج فشاري و سرعت موج ب   

  .خوبی برخوردار است
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  ) 4(بینی شده با رابطه در مقابل مقادیر پیشUCS گیري شده مقادیر اندازه -9شکل 

6050403020100

Measured E (GPa)

60

50

40

30

20

10

0

P
re

d
ic

te
d
 E

 (
G

P
a)

Predicted E = 12.45 + 0.63*Measured E
R = 0.76

 
  شده با بینیدر مقابل مقادیر پیشE گیري شده زهمقادیر اندا -11شکل 

  )8(رابطه 
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  )10(شده با رابطه بینیدر مقابل مقادیر پیشE گیري شده مقادیر اندازه -12شکل 

  

  گیرينتیجه

-و مـی ، استهزینه  و کم ساده ،آسان در سنگ    موج  سرعت مخرب تعیین آزمون غیر 

-ماري نتایج آزمونآنالیز آ تعیین کرد، همچنین در آزمایشگاه صحرا و   توان آن را در     

دهد کـه رابطـه    گهر نشان می  هاي سنگ مگنتیت معدن گل     نمونه هاي آزمایشگاهی 

این مقالـه بیـانگر   . خیلی خوبی بین پارامترهاي مکانیکی و دینامیکی آن برقرار است  

محوره و مدول االستیسیته سنگ با استفاده از این مطلب است که مقامت فشاري تک

ارامترهاي دینامیکی ازجمله سـرعت مـوج فـشاري، سـرعت مـوج برشـی و مـدول             پ

  .بینی هستنددینامیکی، بر اساس روابط ذیل، به خوبی قابل پیش

  

)2(   

)4(   

)6(   

)8(   

)10(  
 

)12 (  
  

روابط ارائه شده در این تحقیق ساده و کاربردي  هستند و براي تعیـین خـصوصیات      

گهر از قابلیت اعتماد کافی برخوردارنـد، بنـابراین   تیت معدن گل  مکانیکی سنگ مگن  

هاي دشوار، پرهزینه و زمانبر بـراي تعیـین مقاومـت فـشاري     توان از انجام آزمون   می

اما ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه    . محوره و مدول االستیسیته، خودداري کرد   تک

 همـراه  مهندسـی  قضاوت و احتیاط با باید دیگر  مناطقبراي استفاده از این روابط

   .باشد

 

 سپاسگزاري

گهر سیرجان و همچنین واحد مکانیک سنگ این از مرکز تحقیق و توسعه معدن گل     

هاي مادي و معنوي خود امکان ایـن تحقیـق را فـراهم آوردنـد،          معدن که با حمایت   

  .شودصمیمانه تشکر و قدردانی می
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Measured P-wave Velocity (km/s)
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Predicted Vp = 0.93 + 0.80*Measured Vp
R = 0.87

  
  )12(شده با رابطه بینیل مقادیر پیش در مقابVpگیري شده مقادیر اندازه -13شکل 
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