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ةسرضی قسار گسفث[ .]5آىٍا ةً نيظَر دضحسضوی ةوً عوسایآ
فغار در جً هاه و ىشدیک عرن ةً عسایآ واقػی در نذوازن

 -1هقذهِ
روش غردی و عتیًضازی غوردی در نٍيرضوی ضوي
ةطیار افشایظ یافحً اضث .انوسوزه عتیًضوازی اةوشار نٍهوی
ةسای آزنَنٌایی اضث کوً در عوسایآ آزنایغویاٌی انکوان
اىجام روی ضوي نیطوس اضوث .ضوَرادکاری ةوا زیوشر روی
ضي ةرون فغار جاىتی ةصَرت نحَری انکانپزیس اضث .از
غلل اصلی اضحفاده از روش غردی در ضوَرا کاری ةوا زیوشر
نیجَان ةً غورم دضحسضوی ةوً فغوارٌای جواىتی ةواالجس از
عسایآ آزنایغیاٌی ،ةاال رفوحو ٌشیيوًٌای ضوَرا کاری ةوا
قطووس زیوواد ،انکووان ةسرضووی جغییووسات جوويظ و کسىظٌووای
نکاىیکی و حسارجی ٌم زنان ىاعی از زیشرکاری اعاره ىهوَد.

ٌیرروکسةَری ،اقورام ةوً اىجوام آزنوایظ در عوسایآ فغوار
جاىتی ةاال کسدىر .ةً ٌهویو نيظوَر در فغوارٌای صوفس،8 ،
 32 ،24 ،16و  37نیاپاضکال اقرام ةً اىجام آزنوایظ عور.
جحقی و آىٍووا جيٍووا عووانل ةسرضووی جووأ یس فغووار جوواىتی و
حازث ٌای نذحلف اعتاع در نقرار اىسژی ویوژه و ىوس ىفوَ
ةَده و در آن ةسرضی جَزیع حسارت و جيظٌوای نکواىیکی و
حسارجی ىاعی از زیشر نطازػً ىغور هوسا کوً در آزنَنٌوای
آزنایغیاٌی اىجام ایو ةسرضی انکانپزیس ىیطث.
از ایيسو در ایوو پوژوٌظ از روش ازهوان نحورود ةوسای
ةسرضی جأ یس فغار جاىتی در جيظٌای حسارجوی و نکواىیکی
ىاعی از ضَرادکاری ةا زیشر  ND:YAGدر ىهَىً ضوي ٌای
نذازن ٌیرروکسةَری اضحفاه عره اضث.

از ایيوسو نرزطوازی غوردی ةووسای جحلیول کانول جيظٌووای
حسارجی و نکاىیکی ىاعی از ضَرا کاری ةوا زیوشر از اٌهیوث
ویژهای ةسدوَردار ةوَده و راه را ةوسای ةسرضویٌای دقیو جس
ٌهَار ىهَده اضث.
ژیَ ژا و ٌهکاران در ضال  2004ضَرادکاری ةوا زیوشر را
ةوً صووَرت دو ةػووری نرزطوازی کسدىوور و ةیغووحس جووا یسات
عوویهیایی و نیکسوضووکَپی ضووي را نووَرد ةسرضووی قووسار
دادىوور[ .]1در ضووال  2010پژوٌغووی جَضووآ ییلتوواس و
ٌهکاران در زنیيً ةسش زیشری در زتًٌای جیوش و جَضوػًی
جيظ حسارجی در قطهث ةسش نَرد ةسرضی قسار گسفوث[.]2
در ایو جحقی  ،روش ازهان نحرود و ىسمافشار  ANSYSةسای
پیظةیيی دنا و جيظ اضحفاده عر .در ضوال  2011ییلتواس
و ٌهکاران پژوٌظ دییسی در زنیيً جحلیل جويظ ىاعوی از
ةووسش زیووشر در ورقووً آزیوواژ کووَالر (فیتووس نصوويَغی) اىجووام
دادىر[ .]2در ایو ةسرضی ،ةسش زیشری ورقً کَالر اىجام عور
و زنیيً جيظ ٌای حسارجی در نيطقً ةسش ةا اضحفاده از کور
ازهووان نحوورود و ىسمافووشار آةوواکَس پیظةیيووی عوور و ایووو
پیظةیيوی دنوا از یسیو دادهٌوای جسنَکَپول جأییور عور.
ٌهچيوویو ییلتوواس و ٌهکوواران در ضووال  2011جيظٌووای
حسارجی ىاعی از حفس ضوَرا جَضوآ زیوشر در فلوش ةسوىوش را
ةسرضی کسدىر[ .]4در ایو پوژوٌظ ،ایجواد ضوَرا ةسىوش ةوا
اضحفاده از زیشر اىجام عور و جويظ حسارجوی ایجواد عوره در
نقطع ضَرا ةا اضوحفاده از روش ازهوان نحورود و ىسمافوشار
 ABAQUSنَرد ةسرضی قوسار گسفوث .در ضوال  2011ا وس
فغار جاىتی در ضَرا کاری ىاعی از زیوشر در ىهَىوً ضوي
نذووشن هاهٌووای ىفحووی جَضووآ احهووری و ٌهکوواران نووَرد

 -2تئَری تحلیل ٍ هذلعبزی ػذدی
ةً نيظَر درک روىر اىجام نحاضتات و آعيایی ةا جئَری
نرزطووازی غووردی در روش ازهووان نحوورود ،فسنَالضوویَن و
جئَری جحلیل جيظٌای نکاىیکی و حسارجوی ازهوان نحورود
در زیس آورده عره اضث.
 -1-2تحلیل تٌػ حرارتی ٍ هکبًیکی

ىسم افشار آةاکَس ةس پایً روش ازهان نحرود اضوث و در
آن ،نػادزً جيظٌای حسارجی ىاعی ةً گسنایظ پوازص زیوشر
را نیجَان از یسی رواةآ جيظ-کوسىظ ةوً دضوث آورد .ةوا
فسض ایيکً ٌیچ جويظ نکواىیکی دوارجی در ضوطو ىهَىوً
ىتاعر ،رواةآ جيظ حسارجی در نذحصات اضوحَاىًای غتوارت
اضث از[:]3،6
1
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کً در آن   ، Eو   Tةً جسجیب نرول االضحیطویحً،
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ىطتث پَاضَن و ضسیب اىتطاط گسنوایی ضوي
جاةع جيظ حسارجی ةً صَرت زیس جػسیف عَد:
()4
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کً  جاةع جويظ اضوث .در حازوث کوسىظ صوفحًای،
کسىظ در نحَر  Zةساةس ةا صفس ةَده و جيظ ةساضواس راةطوً
 3نحاضتً نیعَد ،ززا:
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راةطً ضازگاری ةسای حازث اکططویهحسیک ةوً صوَرت
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قاىَن ٌَک ةسای جيظ و کسىظ االضحیک ةً صَرت زیس
اضث:
()16
  D el 
کً در آن [ ]Dاةث االضوحیک واةطوحً ةوً دنوا ،نورول
االضحیطیحً  Eو ىطتث پَاضَن  اضث .ةسدار کوسىظ کول
ىیش ةساةس اضث ةا:
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ةوا اىحیووسال گیوسی از راةطووً ( ،)8راةطوً ( )9ةوً دضووث
نیآیر:

کً در آن {  }  elةوسدار کوسىظ االضوحیک}  th { ،
ةسدار کوسىظ حسارجوی و {  }  plةوسدار کوسىظ پالضوحیک
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ةووا قووسار دادن   r در راةطووً ( ،)9راةطووً ()10
r



اضث .نقرار {  }  plةً نقادیس حسارت  Tکوً از آىوازیش
حسارجی نحاضتً نیعَد ،واةطحً اضث .در ىسم افشار آةاکَس،
نیجَان ةا جػسیف ضسیب اىتطاط حسارجی (  ) ةسای ٌس ىوَع
جطم جانر ٌهیو ،جحلیلٌای حسارت و جاةجوایی واةطوحً
ةً زنان را نحاضتً ىهَد[.]8

حاصل نیعَد:
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عسایآ نسزی و در ضطو جهاس جانر -نوایع ةوسای  r



ةً صَرت زیس اضث:

()13
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()14
و راةطًی جيظ نػادل غتارت اضث از [:]3

ةا جاییشیيی رواةآ ( )2جا ( )6در راةطوً ( ،)7راةطوً ()8
ةً دضث نیآیر:
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 -2-2هذلعبزی ػذدی

ةا جَجوً ةوً ةسرضویٌوای صوَرت گسفحوً ،ةوسای اىجوام
نرزطازی ضَرا کاری ةا زیشر از ىسمافشار آةواکَس ةوً دزیول
انکاىات و قاةلیثٌایی کً دارد ،اضحفاده عره اضث .از جهلً
قاةلیثٌای آةاکَس نیجَان ةً ضادگی کار ةوا آن ةوً دزیول
داعووحو نحوویآ گسافیکووی کووارةس پطووير ،جػسیووف آضووان
پارانحسٌای حسارجی و نکواىیکی نوَاد نذحلوف ،اغهوال ىوس
حفاری ةرون ىیاز ةً کرىَیطویٌای وقوثگیس کوً در اللوب

r  g  r  0
r    r  0

ةا قسار دادن عسایآ نسزی در نػادزوً  ،6ضوسایب  C 1و
 C 2صفس عره و نػادزًی جيظ نػادل ةً صَرت زیس ىَعحً
نیعَد:
 1    k 0 
 
  
()11

  T E   l 0 1  rf  
کوً در آن k 0 ،ضوسیب رضوواىایی  ،غهو جووز rf ،

ةسىانًٌای دییس صَرت نیگیسد ،داعحو کحاةذاىًی کوانلی
از نظةيریٌای نَردىیاز ةس حطب ىَع جحلیل ،جَاىایی ایوو
ىسمافشار در جحلیل جيظ ،کسىظ و جَزیع حسارت زیشرکاری و
ىهایظ دسوجی نرزطازی ةصَرت گسافیکی ةوا دیاگسامٌوا و
اعکال قاةل فٍمجس اعاره کسد.

ضووسیب اىحقووال و  I 0نوواکشیهم جووَان زیووشر اضووث .ةووسای
ضادهضازی نحاضتات از رواةآ ضحاره (*) دار اضوحفاده عوره
اضث .ةً ایو جسجیب کً ةوا اغهوال ضوسایتی در ٌوس کورام از
پارانحسٌا ،آن پارانحس ةیةُػر نیعَد .در واقع غالئم ضحارهدار
ةیاىیس حازث نػادل جيظ اضث .در ىٍایث جويظ حسارجوی ةوا
نػادالت زیس نحاضتً نیعَد:

ٌّ -3-2ذظِ هذل ٍ ًَع هػثٌذی الوبىّب

ةا جَجً ةً ایيکً ىهَىً جحث ةارگزاری ةا جقارن نحوَری
اضثٌ ،يرضوً نورل ةوً صوَرت اکططویهحسیک یوا جقوارن
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نحَری ایجاد عر .اةػاد ىهَىًٌا ةً صَرت اضحَاىًای ةا قطوس
 54و ارجفاع  50نیلیهحس ضادحً عر .نورل و ةذظٌوایی از

از ىَع  CAX4Tجقطیم عر .در عکل ( ) -1ىهایی از ىوَع
نظةيری نرل ارائً عره اضث.

نرل کً ةایر ضَرا عَد در عکل (-1ازف) ىغان داده عره
اضث .پص از ضادث ٌيرضًی نورل ىوَع ازهانٌوا اىحذوا
نیعَد.
ةا جَجً ةً نظضيجیٌای صَرت گسفحً ،از ازهانٌوای
نطحطیلی هٍار گسهای اضحفاده عره و نرل ةً  2142ازهان

ٌهچيیو در عوکل  2ىهوایی از ٌيرضوً ىهَىوً نورل و
نحل فسضی اعػً زیشر و ٌم هيیو نذحصات ىقطً نتورأ در
آن ةسای ةیان نذحصات ىقاط نَرد ىظس در جحلیلٌا ىهوایظ
داده عره اضث.

ة

الف

ؼکل  :1الف) ٌّذظِ هذل ٍ ثخػّبیی کِ ثبیعتی ظَراخ ؼَد ،ة) ًَع هػثٌذی هذل در ًرمافسار آثبکَض

نغذصات ىَع زیشر نرزطازی عوره ،در جورول  1ارائوً
عره اضث .از آىجا کً در ایو جحقی ا سات اىَیً زیشرکواری
نرىظس ةَده ،ةوسای نورل کوسدن ىیوسوی زیوشر ،نقورار ىوس
حفاری در ىظس گسفحً عره اضث.
 -4-2خصَلیبت هَاد
اىحذا دصَصیات نَاد جوأ یس زیوادی ةوس روی صوحث
نرل غردی دارد .دصَصیات نکاىیکی نَرد ىیاز ةسای ىهَىً
ضي آٌک و گساىیث در جرول  2ارائً عره اضث.
ٌهچيیو پارانحسٌای حسارجی ضوي آٌک و گساىیوث در
جرول  3ارائً عره اضث .دادهٌوای نسةوَط ةوً پارانحسٌوای
ضسیب اىتطواط حسارجوی ،فسفیوث گسنوایی ویوژه و ضوسیب
اىحقووال حووسارت از یسیوو آزنایظٌووای فیشیکووی جػیوویو
نغذصات حسارجی نَاد ةً دضث آنره اضث.

ؼکل ً :2وبیی از ٌّذظِ ًوًَِ هذل ٍ هحل اػوبل اؼؼِ لیسر

خذٍل  :1هؽخصبت لیسر در تحلیل ػذدی[]9
فرکبًط ()HZ

عَل هَج ()nm

ػرض پبلط ()ms

گبز دهٌذُ

فؽبر گبز (ثبر)

30

1064

2

ىیحسوژن

3
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خذٍل  :2خصَلیبت شئَهکبًیکی ًوًَِّب[]9
ظٌگ آّک

گراًیت

پبراهتر
هذٍل االظتیعیتِ ()Pa

16e9

55e9

ضریت پَاظَى ( )

0/25

0/3

چگبلی ()Kg/m3

2225

2660

خذٍل  :3پبراهترّبی حرارتی ظٌگآّک ٍ گراًیت
ظٌگآّک

گراًیت

پبراهتر حرارتی
ضریت اًجعبط حرارتی ()m/m K

8e-6

7/9e-6

ظرفیت گرهبیی ٍیصُ ()J/Kg K

908

800

ضریت اًتقبل حرارت ()W/m K

1/21

3/32

چگبلی ()Kg/m3

2225

2660

ضي آٌک اضوحذسا و در ىسمافوشار آةواکَس وارد عور .در
عکل  3جيظٌای ایجواد عوره در ایوساو ضوَرا ىاعوی از
زیشرکاری جحث فغارٌای نحصَر کييوره  32 ،24 ،16 ،8و
 37ىغان داده عره اضثٌ .هاىطَر کوً اىحظوار نیرفوث ةوا
افشایظ نقرار فغارٌای جاىتی ،جيظ ایجاد عوره در ایوساو
ضَرا ىیش افشایظ پیرا نیکير .ىکحً قاةل جَجً وجَد روىور
اةحی در افشایظ جيظ نحياضب ةا افشایظ فغار جاىتی اضث.

 -3تدسیِ ٍ تحلیل
ةسای ةسرضی جأ یس فغار جاىتی نذحلف و نقایطً ةا کوار
آزنایغیاٌی قتلی ،ىهَىً ضي آٌک جحث فغارٌای ،16 ،8
 32 ،24و  37نیاپاضکال قسار گسفحً و نرزطازی عر .ةوسای
اىجام ضَرادکاری ضي ةا زیشر ةوً صوَرت غوردی ،نقوادیس
ىس حفاری از روی جوراول ا وس زنوان زیشرکواری در ىهَىوً

6.50E+07
5.50E+07
4.50E+07
3.50E+07
2.50E+07
1.50E+07

تٌػ ( von misesپبظکبل)

37 MPa
32 MPa
24 MPa
16 MPa
8 MPa

5.00E+06
20

15

5

10

0

زهبى (ثبًیِ)
ؼکل ً :3وَدار تٌػ در ٍاحذ زهبى تحت فؽبرّبی خبًجی هختلف ثرای ًوًَِ ظٌگآّک

حاصل از آن ةا دادهٌای آزنایغیاٌی نقایطً عور .نقایطوً
جَزیووع حووسارت زیشرکوواری در نوورل غووردی و عووسایآ
آزنایغیاٌی در عکل  5ىغان داده عره اضثٌ .هاىطَر کوً
دیره نیعوَد ،جطواة دوَةی ةویو ىحوایی غوردی و ىحوایی
آزنایغیاٌی گاٌان و ٌهکاران [ ]10وجَد دارد.

ةسای نثال در عکل  4جَزیع جيظ در ا س ضَرا کاری ةوا
زیشر ةسای ىهَىً ضي آٌک در فغار جاىتی  37نیاپاضوکال
ىغان داده عره اضث.
ةسای ةسرضی و صوحث ضويجی جَزیوع حوسارت ىاعوی از
زیشرکاری در ىسمافشار آةاکَس ةوا جَزیوع حوسرات در عوسایآ
واقػی ،گسنای  1200درجً ةً ىهَىً اغهال عره و دادهٌای
51

نطریه علمی-پژوهطی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

دینی و همکاران

در عکل  6ىهَدار دنا در واحور زنوان جحوث فغوارٌای
نحصَر کييره  32 ،24 ،16 ،8و  37ىغان داده عره اضوث.
ٌهاىطَر کً دیره نیعَد ،روىور جغییوسات دنوا ىطوتث ةوً
فغارٌای جاىتی نذحلف جوا حورودی اةوث اضوث .ةيواةسایو
نی جَان ةً ایو ىحیجً رضویر کوً جَزیوع حوسارت در ىهَىوً
ضي ةً جغییسات فغار جاىتی حطاضیث کهحسی دارد.
ةا ایيکً در عکل  6جغییسات حسارت در واحر زنان جحث
فغارٌای جاىتی نذحلف ىطتحاً اةث ةوً ىظوس نیرضور ،انوا
حراکثس دنای ىاعوی از زیوشر جحوث فغوارٌای درةسگیسىوره
نذحلف ،جفاوت دارد.
ؼکل  :4تَزیغ تٌػ در اثر لیسرکبری ثرای ًوًَِ ظٌگآّک در
فؽبر خبًجی  37هگبپبظکبل

1200
1000

Simulation

600

دهب )℃(

800
400
200
0
4

6

0

2
زهبى (ثبًیِ)

ؼکل  :5هقبیعِ تَزیغ حرارت لیسرکبری در هذل ػذدی ٍ ؼرایظ آزهبیؽگبّی ثرای ًوًَِ ظٌگآّک

1.40E+03
Point A: x = 1.5 mm , y = 50

1.20E+03
1.00E+03

6.00E+02

دهب )℃(

37 MPa
32 MPa
24 MPa
16 MPa
8 MPa

8.00E+02

4.00E+02
2.00E+02
0.00E+00

20

15

10
زهبى (ثبًیِ)

5

0

ؼکل ً :5وَدار حرارت در ٍاحذ زهبى تحت فؽبرّبی خبًجی هختلف ثرای ًوًَِ ظٌگآّک

اضث  .نطاة عکل ةا کاٌظ فغار جاىتی ،جَزیع حوسارت در
ىهَىًٌای نذحلف کاٌظ پیورا نیکيور .غلوث ایوو انوس در

در عکل  7ىهَدار دنای ناکشیهم ىهَىًٌای ضوي آٌک
و گساىیث جحث فغارٌای جواىتی نذحلوف ىغوان داده عوره
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عسایآ واقػی ایو اضث کً ةا افشایظ فغار ،رات ضوي ةوً
ٌم هطتیره و ىشدیکجس عره و در ىسمافشار ىیش ٌيرضً نرل

در عکلٌای  8و  9ةً جسجیب ىهَدار کسىظ و جيظٌای
نکاىیکی و حسارجی ایجاد عره در فغارٌای جواىتی نذحلوف

جحث فغار جاىتی دهار جاةجوایی و کواٌظ حجوم یافحوً و
جَزیع حسارت ضسیعجس اىجوام نیگیوسد .ةوا جَجوً ةوً عوکل
جَزیع حسارت در فغار  8نیاپاضوکال ىطوتث ةوً فغوارٌای
دییس پاییوجس اضث .غلث آن را نیجَان هيیو ةیان کسد کوً
جَزیع حسارت در فغوارٌای پواییو ،کهحوس اضوثٌ .هچيویو
حسارت ناکشیهم ایجواد عوره در ضوي آٌک  1146درجوً
ضاىحییساد و در گساىیث  1447درجً عره اضوث .غلوث ایوو
ادحالو دنوایی ،جفواوت در دصَصویات حسارجوی دو ىهَىوً
ضي اضث.

ىغان داده عره اضثٌ .هاىطَر کً دیره نیعَد ،ةا افوشایظ
نقادیس فغار در ةسگیسىره ،نقرار جويظ و کوسىظ در ٌوس دو
ىهَىً ضي افشایظ نییاةر و ایو افشایظ جيظ و کسىظ در
ىهَىًی ضي آٌک ةیغحس از گساىیث اضث.

گراًیت

4.50E-04

4.00E-04
3.50E-04
3.00E-04
2.50E-04
2.00E-04

گراًیت

1450

1.50E-04

1445

1.00E-04

1440

5.00E-05

1435

0.00E+00

1430

کرًػ

1425
8

1420

24

16

32

37

1415

ظٌگ آّک

1410

1.40E-03

1405

1.20E-03

حسارت ناکشیهم (ضاىحییساد)

1.00E-03
8

16

24

32

37

8.00E-04
6.00E-04

ظٌگآّک

1148
4.00E-04
1143

2.00E-04

1138

0.00E+00
کرًػ

1133
8

1128

16

24

32

37

ؼکل ً :7وَدار کرًػ ًبؼی از لیلسر تحلت فؽلبرّبی خلبًجی

1123

هختلف ثرای ًوًَِّبی ظٌگآّک ٍ گراًیت
1118

در عکل  10ىحایی آزنایغویاٌی ىهوَدار اىوسژی ویوژه و
ىس حفاری در فغارٌای جاىتی نذحلف ةسای ىهَىوً ضوي
آٌک ىغان داده عره اضث .ةً جَجً ةً عکل نیجَان گفوث
ةسای ٌس ضً حازث دغک ،اعتاع از آ و اعتاع از ىفث دام
روىر نغذصی قاةل نغاٌره اضث .ةً یَری کً ةوا افوشایظ
فغار جاىتی ،افشایظ اىسژی ویژه نصسفی در اةحرای ىهَدار و

حرارت هبکسیون (ظبًتیگراد)
8

16

24

32

37

ؼکل ً :6وَدار حذاکثر حرارت ًبؼی از لیسر تحلت فؽلبرّبی
خبًجی هختلف ثرای ًوًَِّبی ظٌگآّک ٍ گراًیت

53

نطریه علمی-پژوهطی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

دینی و همکاران

اةث عرن ایو اىسژی در ضطو جقسیتاً واةحی جوا اىحٍوا ادانوً
نییاةر .افوشایظ اىوسژی ویوژه ةوا افوشایظ فغوار جواىتی در

الف
120
Dry sample

فغارٌای ةیو صفس جا  16نیاپاضکال اجفاق افحواده و پوص از
آن ،اىسژی ویژه نصسفی ةا عویب نالیمجوسی افوشایظ یافحوً
اضث .ةوا نقایطوً ىحوایی آزنایغویاٌی و نرزطوازی غوردی
نی جَان نغاٌره کسد کً روىر جغییسات حسارت و جيظٌوای
نکووواىیکی و حسارجوووی در نرزطوووازی غوووردی ةوووا ىحوووایی
آزنایغیاٌی جغییسات اىسژی ویژه و ىس حفاری در فغارٌای
جاىتی نذحلف جطاة دَةی دارد.

115

Water Saturated Sample

Oil Saturated Sample

105
100
95
90

گراًیت

6.00E+01

85

40

5.00E+01

30

10

20

0

فغار جاىتی ()MPa

4.00E+01

ة

3.00E+01

Dry sample
Water Saturated Sample
Oil Saturated Sample

2.00E+01
1.00E+01

0.62
0.6

تٌػ (هگبپبظکبل)
8

16

24

0.56
37

ظٌگ آّک

0.54
0.52

6.00E+01

0.5

5.00E+01

40

ؼکل  :11الفً -وَدار اًرشی ٍیصُ ،ةً -رخ حهبری در فؽبرّبی

3.00E+01

خبًجی هختلف ثرای ظٌگ آّک[]5

2.00E+01

ً -4تیدِگیری

1.00E+01

نرزطازی غردی ا س زیشر در ىهَىً ضي آٌک و گساىیث
ةسای جحلیلٌای حسارجی و نکاىیکی ىاعی اىجام عور .ىحوایی
نرزطازی ىغان داد کً جويظ حسارجوی ایجواد عوره در ا وس
زیشرکاری ىطتث ةً جيظٌای نکاىیکی ىاعی از فغار جاىتی

0.00E+00
تٌػ (هگبپبظکبل)
8

16

24

30

20

10

0

فغار جاىتی ()MPa

4.00E+01

32

ىس ىفَ (𝑠)𝑚𝑚/

0.58

0.00E+00

32

اىسژی ویژه )(𝑘𝐽/𝑐𝑚3

110

37

ؼکل ً :8وَدار تٌػ ًبؼلی از لیلسر تحلت فؽلبرّبی خلبًجی

در ایساو ضَرا حفاری عره ،ةطیار کهحوس اضوث و جَزیوع
جهسکووش جوويظ در آن ارجتوواط زیووادی ةووا نقوورار فغووار
درةسگیسىوورهی ىهَىووً ضووي دارد .نقایطووً ةوویو دادهٌووای

هختلف ثرای ًوًَِّبی ظٌگآّک ٍ گراًیت
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perforating of rock. Optics & Laser Technology.
44(1): p. 57-62.

 ىغووان،حاصوول از ىحووایی آزنایغوویاٌی و نرزطووازی غووردی
نیدٌر کً جَزیع حسارت و جيظٌوای نکواىیکی و حسارجوی

[10] Gahan, B.C. and S. Batarseh. Laser drilling:
drilling with the power of light, continuation of
fundamental research and development. DOE
Annual Technical Progress Report, Cooperative
Agreement No. DE-FC26-00NT40917, 2006.

ىاعوی از زیشرکوواری در فغوارٌای جوواىتی نذحلووف در روش
ازهان نحرود اىطتاق دَةی ةا عسایآ آزنایظ واقػوی دارد و
روش غردی جَاىایی عتیًضوازی ضوَرا کاری زیوشری را در
. را دارد،جيظ ٌای ةاال کً در آزنایغیاه انکان فساٌم ىیطوث
،ٌهچيیو اضحفاده از ىسم افشار آةاکَس ةً دزیل ٌشیيً پاییو
پاضخ ضسیع و قاةلیثٌای ةاال یک روش کارآنر ةسای جحلیل
جيظٌای حسارجی و نکاىیکی ىاعی از ضوَرا کاری ةوا زیوشر
.اضث
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