
 10-71، صفحٍ 9911، تابستان 91شمارٌ  َای تحلیلی ي عددی در مُىدسی معدن ريش 

 

79 

 

بزرسی تَسیع جزیاى َّا در لاب اصلی هاضیي حفاری توام همغع تًَل با 

استفادُ اس دیٌاهیه سیاالت هحاسباتی هغالعِ هَردی: هاضیي 

 ضزوت ّزًىٌطت  S124حفاری

 3هحسي ًظزی، 2سیذهحوذاسواعیل جاللی، 1*حویذرضا ًظارت
 ، داًطىذُ هٌْذسی هعذى، ًفت ٍ صئَفیشیه ،داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍدداًطجَی دوتزی -1

 ، داًطىذُ هٌْذسی هعذى، ًفت ٍ صئَفیشیه ،داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍدداًطیار -2

 داًطگاُ صٌعتی ضاّزٍدداًطیار، داًطىذُ هىاًیه ٍ هىاتزًٍیه،  -3

 (1398، پزیشؽ: تیش 1396)دسیبفت: دی 

 چىیذُ

تَاًذ یه هحیظ ایوي بزای پزسٌل ٍ آگاّی اس الگَّای تَسیع جزیاى َّا در داخل هاضیي حفاری توام همغع تًَل هی

همذار َّا در تَْیِ  وِ عَری هاضیي آالت ایجاد وٌذ. وویت ٍ ویفیت جزیاى َّا در فضاّای سیزسهیٌی بسیار هْن است بِ

گزد ٍ غبار وافی باضذ ٍ دهای َّا را وٌتزل ًوایذ. در ایي همالِ بِ هٌظَر بزرسی  فضاّای سیزسهیٌی بایذ بزای تزلیك گاسّا ٍ

ضزوت ّزًىٌطت اس دیٌاهیه سیاالت   S124الگَّای تَسیع جزیاى َّا در لسوت لاب اصلی هاضیي حفاری توام همغع

ار هختلف اس ابعاد ضبىِ اجزا ضذُ چْار همذ ،بِ هٌظَر بزرسی استمالل ضبىِاستفادُ ضذُ است.  ٍ هغالعات هیذاًی هحاسباتی

هذلساسی سیاالتی بِ رٍش  ٍ ًتایج آى بزای اعویٌاى اس یه راُ حل هستمل با سزعت هحلی در یه ًمغِ همایسِ ضذُ است.

اس فضای هاضیي ٍجَد درصذ  2/89 دّذ جزیاى َّای وافی درضذُ است. ًتایج ًطاى هی حجن هحذٍد هبتٌی بز الواى اًجام

تَاًذ هحل تجوع هزدُ ٍجَد دارد. ایي هٌغمِ هی ِهٌغم ،سوت پطت اتاق وٌتزل تا اًتْای لاب اصلی هاضیيًذارد ٍ اس ل

افشایص دبی َّای ٍرٍدی  ،واّص هٌاعك هزدُ بزاییىی اس راّىارّا  ّا باضذ. گاسّای خغزًان، گزد ٍ غبار ٍ سایز آالیٌذُ

 بیطیٌِدر صَرت استفادُ اس هغالعات ًطاى داد  اى َّا اًجام ضذ.. افشایص هیشاى سزعت ٍرٍدی َّا ٍ هغالعِ تَسیع جزیاست

صَرت لابل لبَلی ٍجَد ًذارد. لذا استفادُ اس جت في با ِ بٍ ایجاد هٌاعك اهي اهىاى واّص هٌاعك هزدُ  ،ّا ظزفیت جت في

 َاّذ داد.ّای اًزصی را افشایص خ ّای بیطتز ووىی بِ بْبَد تَسیع جزیاى َّا ًىزدُ ٍ تٌْا ّشیٌِ سزعت

 ّا ولیذٍاصُ

 تًَل، دیٌاهیه سیاالت هحاسباتی هذلساسی، جزیاى َّا، هاضیي حفاری توام همغع
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 همذهِ -1

هتش ٍ لغش  7050ثِ عَل  ؿیشتًَل اًتمبل آة چن

هتش دس ؿشق اػتبى ثَؿْش ٍظیفِ اًتمبل آة اص  6/4 ًْبیی

ثٌذ اًحشافی ثِ ًیشٍگبُ ثشق آثی سا ثش عْذُ داسد. ایي تًَل 

ثِ سٍؽ حفبسی هىبًیضُ ثب اػتفبدُ اص هبؿیي حفبسی توبم 

ػبخت ؿشوت ّشًىٌـت دس حبل  S124 1همغع ته ػپشُ

ي هبؿیي حفبسی توبم همغع اخشا اػت. ػبهبًِ تَْیِ دس ای

ثِ صَست دّـی اػت. ثِ ایي تشتیت وِ َّای تبصُ اص خبسج 

تًَل ثِ ووه خت في ٍ اص عشیك لَلِ ًصت ؿذُ دس ػمف 

ؿَد. َّای ٍسٍدی  تًَل ثِ داخل هبؿیي حفبسی اسػبل هی

ثِ داخل تًَل اص عشیك لَلِ تَْیِ پغ اص عجَس اص خـبة 

شسٍی دًجبلِ دػتگبُ، ثب ّبی ًصت ؿذُ ث لَلِ تَْیِ ٍ لَلِ

ؿَد ٍ دس  فـبس ثِ لؼوت ػیٌِ وبس تًَل ّذایت هی

د ثِ خبسج اص تًَل ثشگـت، َّای آلَدُ سا ثِ ّوشاُ خَ

 وٌذ. هٌتمل هی

ّب دس فضبّبیی وِ ثشسػی تَصیع خشیبى َّا ٍ آالیٌذُ

ّبی ّب دس آًْب صیبد ثَدُ یب دّبًِهیضاى تَلیذ آالیٌذُ

گیشد، ثؼیبس حبیض اد فبصلِ صیبد هیاستجبعی آى ثب َّای آص

ثِ عَس ولی اگش ثِ هؼبیل هشثَط ثِ تَْیِ دس  .اّویت اػت

لغعبً دس ٌّگبم  ،اثتذای عشاحی ٍ یب اخشا، تَخِ وبفی ًـَد

آالت  اًدبم عولیبت، ساًذهبى وبسی پشػٌل عولیبتی ٍ هبؿیي

ّبی ثؼیبس پبییي آهذُ ٍ عالٍُ ثش آى هوىي اػت صیبى

 آالت ٍ ػالهت ًیشٍی اًؼبًی ٍاسد ؿَد. هبؿیيای ثِ عوذُ

اًفدبس گبص هتبى دس عٌَاى هثبل عذم تَْیِ هٌبػت ٍ  ثِ

آًدلغ هَخت صذهِ دیذى چْبس وبسگش  تًَل اًتمبل آة لغ

هَخت وـتِ ٍ  دس تًَل هٌغمِ ّیگبؿیوَسایبهب طاپي ًیضٍ 

. دس هبؿیي حفبسی هىبًیضُ ]1[وبسگش ؿذ 11صخوی ؿذى 

ًیض گبص ػَلفیذ ّیذسٍطى، ػیبًیذ ّیذسٍطى  دس تًَل صاگشع

ٍ هتبى دس ایي تًَل هـبّذُ ؿذُ، ثِ عَسی وِ غلظت گبص 

هتبى ثبالتش اص حذ اًفدبس ثجت ٍ هٌدش ثِ تعغیلی عولیبت ثِ 

 .]2[هذت چْبس هبُ گشدیذ

ؼبصی تَصیع خشیبى َّا ثِ ووه دیٌبهیه هغبلعِ ٍ هذل

ّبی  تعبلیّبی ف ػیبالت هحبػجبتی دس توبم لؼوت

ؼبصی تَػعِ دادُ ؿذُ اػت. ّشدى صیشصهیٌی هعذًی ٍ تًَل

ثب ثِ وبسگیشی دیٌبهیه ػیبالت  1993دس ػبل  2ٍ ػَلیَاى

هحبػجبتی تَصیع گشد ٍ غجبس ٍ گبص هتبى سا دس اعشاف هبؿیي 

ػشیٌیَاػب ٍ  .]3[اسصیبثی وشدًذ 4ٍ سٍدّذس 3حفبسی پیَػتِ

، ثش سٍی ػشعت َّا ٍ تبثیش آى ثش 1993دس ػبل  5ّوىبساى

وٌتشل ٍ توشوض گشد ٍ غجبس دس وبسگبُ اػتخشاج خجِْ وبس 

دس  6. ٍاال ٍ ّوىبساى]4[اًذعَالًی هىبًیضُ هغبلعِ وشدُ

اص دیٌبهیه ػیبالت هحبػجبتی ثِ هٌظَس  1997ػبل 

ّبی َّا دس فضبّبی صیشصهیٌی اػتفبدُ اسصیبثی خشیبى

سٍی الگَّبی ثش  2003ال ٍ ّوىبساى دس ػبل . ٍا]5[وشدًذ

وبسی هبؿیي حفبسی پیَػتِ ثب  خشیبى دس اعشاف فضبی

. پبسا ٍ ّوىبساى ]6[ّبی هختلف وٌذى هغبلعِ وشدًذعشح

ّبی هختلف هغبلعِ عذدی ٍ تدشثی ػبهبًِ 2006دس ػبل 

دّـی ٍ هىـی ٍ ػبهبًِ تشویجی سا دس هعبدى عویك اًدبم 

؛ یه هذل  2008بداتی ٍ َّهي دس ػبل . اهیي الؼ]7[دادًذ

دٍثعذی سا ثشای ثشسػی تبثیش عَل پشدُ َّاثٌذ ثش سفتبس 

ّبی هختلف خشیبى َّا هَسد هغبلعِ  خشیبى ػیبل دس ػشعت

ثب اػتفبدُ اص  7. دس ّویي ػبل طًگ ٍ تیي]8[لشاس دادًذ

افضاسّبی تدبسی فلَئٌت ٍ گوجیت الگَی خشیبى َّا سا ًشم

. ]9[یٌی فلضی ٍ غیشفلضی هغبلعِ وشدًذدس هعبدى صیشصه

گیشی همذاس ٍ  ( ثِ هٌظَس اًذاص2010ُ) 8تیلَس ٍ ّوىبساى

اهتذاد ػشعت خشیبى َّا دس اعشاف هبؿیي حفبسی پیَػتِ 

. ]10[ّبی اٍلتشاػًَیه اػتفبدُ وشدًذػٌحاص ػشعت

ًـت َّا سا دس هعبدى  2010 اػتفٌغ ٍ وبلیضایب دس ػبل

( 2011. دیئگَ ٍ ّوىبساى )]11[ؼٌگ هغبلعِ وشدًذصغبل

ویفیت خشیبى َّا سا دس تًَل ّبی صیشصهیٌی دسحبل حفش 

 . ػبػویتَ ٍ ّوىبساى]12[ثشسػی وشدًذ
 2013دس ػبل 9

تَْیِ یه هعذى صیشصهیٌی صغبلؼٌگ ؿبهل وبسگبُ ّبی 

اػتخشاج اتبق ٍ پبیِ، تًَل عوَد ثش الیِ ٍ تًَل صیشصهیٌی ثب 

. ّوچٌیي ًیىٌبم ٍ هذًی ]13[سا هذلؼبصی وشدًذ Dهمغع 

ثب اػتفبدُ اص دیٌبهیه ػیبالت هحبػجبتی ثِ  1389دس ػبل 

گیش ثعذی ػیؼتن تَْیِ عَلی گبلشی ثْوي تحلیل ػِ

ثب ّذف  1390. آًْب دس ػبل ]14[اًذ صادُ ّبؿن پشداختِ اهبم

ػبصی ػبهبًِ تَْیِ هَضعی ٍ سلیك وشدى گبص هتبى اص  ثْیٌِ

. اعشاثیبى ٍ ّوىبساى دس ]15[اػتفبدُ وشدًذافضاس فلَئٌت  ًشم

، ػیؼتن تَْیِ عجیعی دس تًَل ساُ آّي 1391ػبل 

تجشیض سا ثب ػبخت هذل فیضیىی  -صیشصهیٌی خظ تْشاى

ثعذی ٍ ّوچٌیي تحلیل عذدی ػیبالتی خشیبى هغـَؽ  ػِ

( 1396. سفبّی ٍ ّوىبساى )]16[ػٌدی ًوَدًذ اهىبى
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افضاس فلَئٌت  ثِ ووه ًشم هتشٍ هـْذ سا 2ػبهبًِ تَْیِ خظ 

 .]17[هذلؼبصی ٍ ثب اعالعبت هیذاًی همبیؼِ وشدًذ

ؼبصی عذدی خشیبى َّا ثِ عَس ثِ عَس خالصِ، هذل

ّبی هعذًی ٍ وبسگبُ اػتخشاج هتوشوض ؿذُ ٍ  عوذُ دس تًَل

ّبی عَالًی ٍ ثِ  ووتش ثِ تَْیِ دس عَل ػبخت ٍ ػبص تًَل

اػت. ّذف  ٍیظُ هبؿیي حفبسی توبم همغع تَخِ ؿذُ

ٍ  ػبصی الگَّبی خشیبى َّاٍ ثْیٌِ اصلی ایي همبلِ ثشسػی

هبؿیي حفبسی توبم همغع تًَل تَْیِ دس لؼوت لبة اصلی 

 اػت.

 رٍش ٍ هزاحل اًجام تحمیك -2

هبؿیي  10ػبصی، لبة اصلیهحذٍدُ هَسد ًظش ثشای هذل

ٍ  11حفبسی توبم همغع اػت. ول فضبی ثیي ولِ ثشؽ

، تغزیِ 13وِ ؿبهل ػپش، ثبالثش 12ػبهبًِ پـتیجبى دػتگبُ

، ًَاس 15، خشثمیل ٍ ساّش14ٍوٌٌذُ لغعبت پیؾ ػبختِ ثتٌی

ًمبلِ ٍ الىتشٍهَتَس، ثِ عٌَاى لبة اصلی هبؿیي دس ًظش 

ّبی ثِ دلیل پیچیذگی 1گشفتِ ؿذُ اػت. ثبتَخِ ثِ ؿىل 

ّبیی دس ٌّذػِ هبؿیي صَست  ػبصیٌّذػی هؼبلِ، ػبدُ

-ُ ػعی ؿذُ اػت ػبدُگشفت. دس هذلؼبصی اًدبم ؿذ

ای ثبؿذ وِ ثش دلت ًتبیح حبصلِ اثشگزاس  ّب ثِ گًَِ ػبصی

ًجبؿذ ٍ سفتبس ػیبل دسٍى هذل ثؼیبس ؿجیِ ثِ سفتبس آى دس 

اثتذا هذل ٌّذػی . لزا داخل فضبی ٍالعی هبؿیي ثبؿذ

افضاس  وبسگیشی ًشم ثعذی ٍ ثب ثِ هؼبلِ دس هحیظ ػِ

AutoCad3D 16ػبختِ ٍ پغ اص ایدبد ؿجىِ دس پَدهبى 

ٍاسد هشحلِ تحلیل عذدی   Ansys CFXافضاس ًشم ،ػیبالتی

ػیبالتی گشدیذُ اػت. ثب تعشیف پشٍطُ دس هحیظ ایي 

پَدهبى، لشاس دادى ؿشایظ هشصی ثش سٍی هذل ٍ تعشیف 

 بت اًدبم ؿذُ اػت.وشدى اّذاف پشٍطُ، هحبػج
 

 
 ضزوت ّزًىٌطت S124هذل ٌّذسی هاضیي حفاری توام همغع  :1ضىل 

 ANSYSافضاس  هحیظ هحبػجبتی ثب اػتفبدُ اص ًشم

ICEM CFD ِثٌذی ؿذُ اػت. چْبس همذاس  ایدبد ٍ ؿجى

اخشا ثِ هٌظَس ثشسػی اػتمالل ؿجىِ هختلف اص اثعبد ؿجىِ 

عت هحلی دس یه ًمغِ همبیؼِ ؿذُ ؿذُ ٍ ًتبیح آى ثب ػش

ّبی ؿجىِ ثب  ثیي تعذاد ػلَلهمبیؼِ  ،2اػت. هغبثك ؿىل 

دّذ تغییشات هی ًـبى 9ػشعت َّا دس ایؼتگبُ ؿوبسُ 

هیلیَى ػلَل  49ثب اثعبد ؿجىِ  9ػشعت دس ایؼتگبُ ؿوبسُ 

اختالف  دسصذ 3هیلیَى ػلَل ووتش اص  52دس همبیؼِ ثب 

هیلیَى ثیؾ اص  36ثعبد ؿجىِ ثب داسد دس حبلی وِ ًتبیح ا

هیلیَى ػلَل اًحشاف  49دس همبیؼِ ثب همذاس  دسصذ 20

 داسد. 

 
ّای  تحلیل ضبىِ هص با استفادُ اس تعذاد ضبىِ هص :2ضىل 

 9هختلف ٍ همذار سزعت هحلی در ایستگاُ ضوارُ 

 

هیلیَى ػلَل ثشای هذلؼبصی دس  49لزا اثعبد ؿجىِ ثب 

پبساهتشّبی آهبسی ویفیت ؿجىِ دس ایي هشحلِ وبفی اػت. 

، 17هیلیَى ػلَل اص ًظش هعیبسّبی ویفیت ػلَل 49هذل ثب 

 1دس خذٍل  20ٍ ویفیت تعبهذ19، چَلگی18ًؼجت عشضی
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دٌّذ ؿجىِ اسائِ ؿذُ اػت. پبساهتشّبی هزوَس ًـبى هی

 ایدبد ؿذُ اص ویفیت ثبالیی ثشخَسداس اػت.

ص ػشعت ثشداسی ا ثِ هٌظَس تعییي ؿشایظ هشصی، ًوًَِ

ای ّبی تَْیِ ثِ سٍؽ چٌذ ًمغِخشیبى َّا دس خشٍخی لَلِ

اًدبم ؿذُ اػت. ثبتَخِ ثِ ػشعت ثبالی َّا دس ایي لؼوت 

ٍخَد  21ّبی حشاستی ػین داغ اهىبى اػتفبدُ اص ثبدػٌح

ػبصی ٍ اػتفبدُ اص تدْیضات ثب لزا ثِ هٌظَس ثْیٌِ ،ًذاؿتِ

 هذلای پشُتش اص ثبدػٌح هیٌی ػغح همغع وَچه

 EM-9000 ًَِثشداسی ثِ سٍؽ  اػتفبدُ ؿذُ اػت. دس ًو

گیشی ثِ چْبس لؼوت ػغح همغع اًذاصُ ،ایچٌذ ًمغِ

الف(. چْبس هشوض ٍ  -3هؼبٍی تمؼین ؿذُ اػت )ؿىل 

ثشداسی  ٍ دس ول پٌح ًمغِ، ثِ عٌَاى ًمبط ًوًَِ ولهشوض 

ایي پٌح ًمغِ، ثِ  ػشعت َّا دس اًتخبة ٍ هیبًگیي حؼبثی

ػشعت َّا دس ایي همغع ثِ هٌظَس تعییي ؿشایظ  عٌَاى

ة؛ ًوبیی اص  -3لشاس گشفتِ اػت. ؿىل  هشصی هَسد اػتفبدُ

ای سا ًـبى ثشداسی ثِ سٍؽ چٌذ ًمغِ هحل ًمبط ًوًَِ

هیبًگیي ػشعت خشیبى َّا ٍ دهب سا ثشای  2دّذ. خذٍل  هی

دّذ. دس ایي ًـبى هی 2ٍ  1بی ٍسٍدی ّّشیه اص لَلِ

سٍی فـبس یه  ؿشایظ هشصی خشٍخی خشیبى ثشهؼبلِ 

صَست ؿشط ِ اتوؼفش تٌظین ٍ ؿشایظ هشصی ػغَح دیَاس ث

 هشصی لغضؽ یب عذم لغضؽ اعوبل ؿذُ اػت.

 پاراهتزّای آهاری ویفیت ضبىِ تَری :1جذٍل 

 پبساهتش
ویفیت 

 ؿجىِ

چ

 ٍلگی

ویفیت 

 تعبهذ

ًؼجت 

 عشضی

 74/0 هیبًگیي
2

5/0 
75/0 56/2 

اًحشاف 

 هعیبس
2/0 

1

5/0 
15/0 92/5 

 

  
 ة الف

 ایای ب( هحل ًماط ًوًَِ بزداری بِ رٍش چٌذ ًمغِالف( ًوایی اس ًوًَِ بزداری جزیاى َّا تَسظ دستگاُ بادسٌج هیٌی پزُ :3ضىل 

 2ٍ  1هیاًگیي سزعت َّا ٍ دها در ٍرٍدی لَلِ ضوارُ  :2جذٍل 

 خشیبى َّا 1ٍسٍدی لَلِ ؿوبسُ  خشیبى َّا 2ؿوبسُ ٍسٍدی لَلِ 
 پبساهتش آهبسی

 ػشعت )هتش ثش ثبًیِ( دهب )دسخِ ػلؼیَع( ػشعت )هتش ثش ثبًیِ( دهب )دسخِ ػلؼیَع(

 هیبًگیي 9/7 3/31 6/5 48/31

 اًحشاف هعیبس 07/0 0 08/0 04/0

 

ثعذی، غیشهتشاون، لضج،  ؼبصی ؿذُ ػِخشیبى َّای هذل

ًیَتٌی، پبیذاس ٍ آؿفتِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. اص حشاست 

پَؿی  ایدبد ؿذُ ثِ ٍاػغِ وبس ػیبل لضج دس تًَل چـن

دهب اًدبم ؿذُ ؿذُ ٍ دیَاسّب عبیك ٍ تَْیِ ثِ صَست ّن

اػت. اص اًتمبل حشاست تـعـعی ٍ تبثیش ؿیت تًَل ثش تَْیِ 

ع فشضیبت ثیبى ؿذُ خشیبى اػب پَؿی ؿذُ اػت. ثش چـن

َّا دس فضبی وبسی دس هبؿیي ثب هعبدالت خشیبى ًبٍیش 

لبثل  اػتاػتَوغ وِ ؿبهل هعبدالت ثمبی خشم ٍ هوٌتَم 

 (.(2( ٍ )1ّبی ) ساثغِحل اػت )

(1) 
 

   
(   )    
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(2)  

   
(     )   

  

   
 
 

   
(  (

   
   

 
   
   
))      

 

ػشعت اخضای َّا دس    چگبلی ػیبل،   وِ دس آى 

ضشیت هعبدل چگبلی         فـبس،   ،   اهتذاد 

       دیٌبهیه، 
ضشیت چگبلی دیٌبهیه خشیبى     

ؿتبة خبرثِ اخضا    ضشیت چگبلی دیٌبهیه ٍ   آؿفتِ، 

 اػت.   دس اهتذاد 

( ، 2007هختلفی ًظیش ًَستي ٍ ّوىبساى ) پظٍّـگشاى

( ٍ 1999ىبساى )(، هَلًَی ٍ ّو2003ػَسًؼي ٍ ًیلؼي )

( ثِ ّوجؼتگی خَثی ثیي ًتبیح 1999هَلًَی ٍ لًَذص)

گیشی ٍ تخویي صدُ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص هذلؼبصی  اًذاصُ

ای دػت ّبی خبدُ اػتبًذاسد دس تًَل ٍ تًَل K–ɛ آؿفتگی

 2009پیذا وشدًذ. عالٍُ ثش ایي تَساًَ ٍ ّوىبساى دس ػبل 

اػتبًذاسد ًتبیح ثْتشی سا دس  K–ɛپیـٌْبد دادًذ وِ هذل 

 Spalart Allmares ،K-ω  ٍSSTّبی  همبیؼِ ثب هذل

 K–ɛاص هذل  پظئعؾ. لزا دس ایي ]22تب  18[دّذاسائِ هی

اػتبًذاسد اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثِ هٌظَس ثْجَد دلت 

هذلؼبصی هعبدالت آؿفتگی، هوٌتَم ٍ اًشطی اص سٍؽ هشتجِ 

َپل ػشعت ٍ فـبس ػبصی ؿذُ اػت. ثشای وگؼؼتِ 22دٍم

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. SIMPLEًیض اص الگَسیتن 

هعیبس ّوگشایی ثشای هعبدالت خشم، هوٌتَم، آؿفتگی 

دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ثشای ّوگشا ؿذى      ووتش اص 

ثبیت گیگب 60پشداصًذُ ٍ  24هؼبلِ اص یه دػتگبُ سایبًِ ثب 

 تىشاس 3000حبفظِ داخلی اػتفبدُ ؿذ وِ ثشای تعذاد 

 4ػبعت صهبى هحبػجبت ثِ عَل اًدبهیذ. ؿىل  98حذٍد 

ًوَداس همبدیش ثبلیوبًذُ سا ثشای هعبدالت پیَػتگی ٍ 

دّذ. ثِ هٌظَس ثشسػی ّوگشایی هؼبلِ  هوٌتَم ًـبى هی

عذم تَاصى ؿبس خشهی ٍ هوٌتَم دس ساػتبّبی هختلف ووتش 

دس ًظش گشفتِ ؿذ. ّوچٌیي تغییشات ػشعت  یه دسصذاص 

ثشسػی ؿذ وِ ًتبیح هغبثك هغبثك  7ُ ؿوبسُ دس ایؼتگب

هشحلِ تىشاس  560دّذ هؼبلِ پغ اص  ًـبى هی 5ؿىل 

ّوگشا ؿذُ اػت. پغ اص ّوگشایی هؼبلِ ثِ هٌظَس ثشسػی 

تَصیع خشیبى َّا ًوَداس تغییشات ػشعت َّا دس همبعع 

عشضی اص لبة اصلی هبؿیي حفبسی توبم همغع تشػین 

 (.6ؿذ)ؿىل 

 
 هزحلِ تىزار 3000همادیز بالیواًذُ هعادالت پیَستگی ٍ هوٌتَم بزای  :4ضىل 

 
 بزاساس تعذاد تىزار 7تغییزات سزعت در ایستگاُ ضوارُ  :5ضىل 
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 2الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ  1الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ 

  
 4الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ  3الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ 

  
 6الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ  5الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ 
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 8الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ  7الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ 

  
 10الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ  9الگَی تغییزات سزعت در همغع عزضی ضوارُ 

 
 الگَی تغییزات سزعت جزیاى َّا در هماعع عزضی اس لاب اصلی هاضیي حفاری توام همغع تًَل :6ضىل 

ػیبالت هذلؼبصی خشیبى ػیبالت ثب اػتفبُ اص دیٌبهیه 

هحبػجبتی ًؼجت ثِ سٍیىشدّبی تدشثی ؿبهل ّضیٌِ پبییي، 

ػبصی دس ؿشایظ گیشی ؿجیِػشعت ثبال ٍ لبثلیت اًذاصُ

آل اػت. ثب ایي حبل، ثِ عٌَاى یه سٍؽ حل ٍالعی ٍ ایذُ

ّب ٍ ؿشایظ پیچیذُ، دیٌبهیه ػیبالت عذدی ثشای ٌّذػِ

ّبی هٌْذػی ٍ  ػبصیتَاًذ اص ػبدُهحبػجبتی ًوی

ّبی سیبضی هَسد ًیبص ثشای اًدبم پشٍطُ هؼتثٌی  تمشیت

. اعتجبسػٌدی اثضاس اصلی ثشای اسصیبثی دلت ٍ ]8[ثبؿذ

ّبی هحبػجبتی هبًٌذ  ػبصی لبثلیت اعویٌبى دس ؿجیِ

دیٌبهیه ػیبالت هحبػجبتی اػت ٍ ثب همبیؼِ دلت ًتبیح 

 ؿَد. ّبی آصهبیـی اًدبم هی هحبػجبت ثب دادُ

ػٌدی ًتبیح هذلؼبصی ٌظَس اعتجبسثِ ه پظٍّؾدس ایي 

 ثب اػتفبدُ اص یه دػتگبُ ثبدػٌح ؿذُ ػشعت خشیبى َّا

EM-9000  ِهتشی اص وف ٍ دس هحل  ػبًتی 170دس فبصل

-ثبس تىشاس اًذاصُ 5ًمغِ ٍ  3گیشی دس  عجَس پشػٌل اًذاصُ

(. دس هَاسدی وِ ػشعت خشیبى َّا ثِ 7گیشی ؿذ )ؿىل 

حشاف داؿت، ًوًَِ ثبعل ؿذُ ٍ یب ثیـتش اً دسصذ 10هیضاى 

ٍ دس هحبػجبت لشاس ًگشفتِ اػت. پغ اص هحبػجِ هیبًگیي ٍ 

ّب، ًتبیح ثب همبدیش  اًحشاف هعیبس ػشعت دس ّشیه اص ایؼتگبُ

 ػشعت دس هذلؼبصی ؿذُ همبیؼِ ؿذ.
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 ایتَسظ بادسٌج هیٌی پزُگیزی سزعت جزیاى َّا در هماعع هختلف اًذاسُ :7ضىل 

سًٍذ  9تب  7دس ایؼتگبُ ّبی ؿوبسُ  8هغبثك ؿىل 

تغییشات ػشعت دس ًتبیح اًذاصُ گیشی ؿذُ ٍ هذلؼبصی 

هـبثِ اػت ٍ ًتبیح هذلؼبصی دس فبصلِ اًحشاف هعیبس 

گیشی ؿذُ لشاس داسد. ثشای هـخص ؿذى اعالعبت اًذاصُ

( ثشای همبیؼِ   بصی اص ضشیت ًیىَیی ثشاصؽ )اعتجبس هذلؼ

گیشی  ّبی هذلؼبصی ؿذُ ثب همبدیش اًذاصًُتبیح ػشعت

 0هیذاًی، اػتفبدُ ؿذ. تغییشات ضشیت ًیىَیی ثشاصؽ ثیي 

تغییش هی وٌذ وِ همبدیش ثبالتش ًـبًِ خغبی ٍاسیبًغ  1تب 

ثشای هذلؼبصی لبثل لجَل  5/0ووتش اػت ٍ همبدیش ثیـتش اص 

ًـبى داد  9تب  7. هحبػجبت دس ػِ ایؼتگبُ ]23 ،24[اػت

اػت لزا  8997/0 همذاس ضشیت ًیىَیی ثشاصؽ ثشاثش

هذلؼبصی اًدبم ؿذُ اص دلت ثؼیبس ثبالیی ثشخَسداس اػت. 

تَاًذ ًبؿی اص فشضیبت علت اختالف اًذن دس ًتبیح هی

ّبی ػبصیاػبع فشضیبت خشیبى پبیب ٍ ػبدُ هذلؼبصی ثش

ٌّذػِ هؼبلِ ثبؿذ. دس ایي هغبلعِ اص تبثیش صَست گشفتِ دس 

دلیل تغییش اًذن دس صهبى ِ پبساهتشّبی سعَثت ٍ دهب ث

 پَؿی ؿذُ اػت. گیشی، چـناًذاصُ

 
 گیزی ضذُ سزعت َّا با ًتایج هذلساسیهمایسِ ًتایج اًذاسُ :8ضىل 

دس داخل فضبّبی صیشصهیٌی ٍ هٌبعمی وِ ػشعت 

هتش ثش ثبًیِ ووتش ثبؿذ هغبثك  5/0خشیبى َّا اص ػشعت 

ًبهیذُ  23وـَس ػَئیغ، هٌغمِ هشدُ SIA 196اػتبًذاسد 

ؿَد. دس ایي هٌبعك هوىي اػت گبصّبی خغشًبن ٍ یب هی

ّب ثِ دلیل ػشعت پبییي خشیبى گشد ٍ غجبس ٍ ػبیش آالیٌذُ

وع یبثذ. ثش ایي اػبع هٌبعك هشدُ دس همبعع خشیبى َّا تد

ؿٌبػبیی ٍ  9عشضی لبة اصلی هبؿیي حفبسی هغبثك ؿىل 

هـخص ؿذُ اػت. سًگ لشهض هٌبعك ثب ػشعت ثیـتش اص 

 دّذ.هتش ثش ثبًیِ سا ًـبى هی 5/0
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 2الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ  1 الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ

  
 4الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ  3الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ 

  
 6همغع عزضی ضوارُ الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ  5الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ 

  
 8الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ  7الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ 
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 10الگَی تغییزات سزعت درهٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ 9الگَی تغییزات سزعت در هٌاعك هزدُ همغع عزضی ضوارُ 

 
 هٌاعك هزدُ در هماعع هختلف هاضیي حفاری توام همغع تًَل :9ضىل 

دد ّبی حضَس ٍ هؼیش تشدس هىبى 9هغبثك ؿىل 

 هٌغمِ هشدُ ٍخَد داسد ٍ ثیؾ اص 7تب  1پشػٌل دس همبعع 

هتش  5/0 اص حدن ول هبؿیي ػشعتی ووتش اصدسصذ  2/89

هیضاى  ،ؿشایظ هشصی حبضشتَخِ ثِ  ثش ثبًیِ داسد. لزا ثب

. ثِ ًیؼتَّای ٍسٍدی ثِ هٌظَس تَْیِ ایي همبعع وبفی 

اػتشاتظی افضایؾ ػشعت  ،هٌظَس وبّؾ هٌبعك هشدُ

ٍسٍدی َّا هَسد ثشسػی لشاس گشفت. ثذیي هٌظَس ثِ هیضاى 

ّب دسصذ، ػشعت خشیبى َّا دس ٍسٍدی 60ٍ  40، 20

، 1ُ هختلف افضایؾ ٍ الگَّبی تغییش ػشعت دس چْبس ایؼتگب

 (.3هغبلعِ ؿذ)خذٍل  7ٍ  5، 3،
 7ٍ  5، 3، 1ّای َّا بز هماعع  بزرسی افشایص سزعت ٍرٍدی :3جذٍل 

 7همغع  5همغع  3همغع  1همغع  

 

 20افضایؾ 

 دسصذ

ػشعت ٍسٍدی 

 َّا
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 40افضایؾ 

  دسصذ

ػشعت ٍسٍدی 

 َّا

    

 60افضایؾ 

  دسصذ

ػشعت ٍسٍدی 

 َّا

    
 

ثبتَخِ ثِ ًتبیح ثِ دػت آهذُ هـخص ؿذ ثب افضایؾ 

 48/5، 32/2 ثِ تشتیتدسصذ،  60ٍ  40، 20دثی ثِ هیضاى 

اص حدن هٌبعك هشدُ ول هبؿیي وبػتِ دسصذ  42/13ٍ 

ّب شعت خشیبى َّا دس ٍسٍدیخَاّذ ؿذ. لزا تغییشات ػ

ّبی حضَس ٍ هؼیش ػشعت دس هىبىچٌذاًی ثش افضایؾ  تبثیش

دد پشػٌل ٍ وبّؾ همبدیش هشدُ ًذاسد. صیشا هؼیش اصلی تش

خشیبى َّا دس هؼیش ثشگـت اص خجِْ وبس، دس لؼوت وف 

هبؿیي لشاس داسد ٍ افضایؾ ػشعت خشیبى َّا تبثیشی ثش 

 .هشدُ دس لؼوت حضَس پشػٌل ًذاسد وبّؾ هٌبعك
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ثیٌی ٍ ثشسػی تغییشات الگَی ػشعت خشیبى عذم پیؾ

تَاًذ هَخت ثشٍص هی َّا دس هبؿیي حفبسی توبم همغع

ّبی تٌفؼی، للجی ٍ سیَی ٍ هـىالت  ثشخی ثیوبسی

ّبی ؿغلی ٍ وبّؾ ثؼیبسی اص خولِ افضایؾ ًبسضبیتی

گشدد. هذلؼبصی خشیبى َّا دس ساًذهبى پشػٌل عولیبتی 

ؿشوت ّشًىـٌت ًـبى  S124هبؿیي حفبسی توبم همغع 

ّبی خشیبى َّا دس داخل داد ثبتَخِ ثِ ؿشایظ فعلی ٍسٍدی

اص حدن فضبی هبؿیي داسای  دسصذ 2/89 هبؿیي؛ هیضاى

وِ  7تب  1هتش ثش ثبًیِ اػت ٍ دس همغع  5/0 ػشعت ووتش اص

هحل حضَس ٍ تشدد پشػٌل عولیبتی اػت هٌغمِ هشدُ 

هشدُ یىی اص  ٍخَد داسد. ثِ هٌظَس وبّؾ ایي هٌغمِ

ساّىبسّب افضایؾ هیضاى دثی َّای ٍسٍدی اػت وِ ثب تغییش 

ػشعت چشخؾ في اهىبى پزیش اػت. هغبلعبت ًـبى داد ثب 

هیضاى ػشعت ٍسٍدی َّا ٍ یب ثِ  دسصذی 60افضایؾ 

ّبی هَخَد ًیض تَاى تَلیذی في ثیـیٌِعجبستی اػتفبدُ اص 

ًذاسد. لزا  ٍخَد 7تب  1اهىبى وبّؾ هٌبعك هشدُ دس همبعع 

ّبی ثیـتش ووىی ثِ ثْجَد  اػتفبدُ اص خت في ثب ػشعت

ّبی اًشطی سا افضایؾ  تَصیع خشیبى َّا ًىشدُ ٍ تٌْب ّضیٌِ

ؿَد ثِ هٌظَس ثْجَد تَصیع خشیبى خَاّذ داد. پیـٌْبد هی

اص تَْیِ هىـی هَضعی ٍ یب تغییش دس  7تب  1َّا دس همبعع 

 هعوبسی هبؿیي اػتفبدُ ؿَد.
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