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چکـیده
در این پژوهش بررسی دقیق ریسکهای موجود شناسایی شود .سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده سطح ریسک های
ناشی از مسائل  HSEرا تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رساند .بدین منظور ،تحقیق پیش روی
با هدف ارزیابی ریسکهای ایمنی ،بهداشت حرفهای و زیست محیطی پروژه تونلهای حفاری مترو به صورت موردی در
شیراز با تکنیک  FMEAبه انجام رسیدجهت جمعآوری اطالعات از روشهای مشاهده ،تجربه ،چک لیست ،آئین نامهها
و استانداردهای مرتبط و سوابق حوادث ثبت شده استفاده گردید؛ قابلیت کشف خطرات ،شدت ،احتمال و پیامدهای
مخاطرات با حضور کارشناسان با تجربه تعیین شد .طی مطالعه حاضر پروژه به 12واحد کاری مختلف تفکیک شد .در
مجموع  49عنوان فعالیت مرتبط با این  12واحد مشخص گردید و در نهایت  293خطر مرتبط با این تعداد فعالیتها مورد
شناسایی قرار گرفت .سطوح ریسک  26مورد در سطح ریسک پایین 202 ،مورد در سطح ریسک متوسط و  65مورد در
سطح ریسک باال قرار داشت .بعد از پیاده سازی اقدامات اصالحی به جز  3خطری که در سطح ریسک متوسط قرار گرفتند
باقی به سطح ریسک پائین تقلیل یافتند .در این کار با بررسی وضعیت دستگاه حفاری  TBMو تأثیر حفاری مکانیزه بر
تونل سازی همچنین با بررسی کلیه جزئیات مطالعات ارزیابی ریسک های  HSEپروژه سعی گردیده ابهامات و
ریسکهای پیش روی پروژه مشخص گردد و اقدامات الزم برای کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن برای اجرا اتخاذ گردد از
این رو طرح مدیریت و ارزیابی ریسک  FMEAبرای حفاری مکانیزه در پروژه مترو طرح ریزی و در کلیه مراحل پروژه
مشخص گردید و اقدامات الزم برای کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حوزه بخصوص مطالعات ریسک های حفاری
مکانیزه ارائه گردید.
واژگـان کلـیدی :ارزیابی ریسک ،HSE ،حفاری تونل ،روش FMEA

 -1کارشناسی ارشد ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ) ،(HSEقرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)  ،پروژه خط  2قطار شهری شیراز
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 -1مقدمه
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پیامدهای تلخ حوادث بسیار شدید دهههای گذشته از جمله حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن ،سکوی نفتی پایپرآلفا
دردریای شمال و یا فاجعه اخیر زیست محیطی در خلیج مکزیک و چندین و چند نمونه حوادث مشابه سبب شده تا همواره جواب
این سوال اساسی در اذهان بی پاسخ بماند که چرا با استقرار ساختارهای سیستم های مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
بسیار قوی در این اماکن بعضاً چنین حوادثی با پیامدهای غیرقابل جبران بوجود میآید .آیا استقرار چنین سیستمهایی نباید انواع
خطرات را پیش بینی ،کنترل و به طبع آن حوادث مربوطه را کاهش دهد [ .]1در میان صنایع مختلف ،صنایع فرآیندی با توجه به
ماهیت خطرناك مواد و عملیات آن همواره جزو صنایع پرخطر محسوب می شوند [ .]2در این بین صنعت نفت و صنایع وابسته به
آن در کشور ما به علت انتقال حجم باالیی از فرآوردههای نفتی که دارای ریسک باالیی از خطرهای ایمنی ،بهداشتی و زیست
محیطیاند از اهمیت بسزایی برخوردارند [ .]3امروزه اهمیت سالمت نیروی انسانی برهیچکس علی الخصوص متخصصین امر
سالمت پوشیده نیست در محیط های کار همواره نیروی کار اعم از صنعتی ،تجاری ،دفتری و خدماتی به واسطه انواع عوامل
زیانآور موجود در محیط های کاری نظیر عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،زیست شناختی ،ارگونومیکی ،روانی یا مکانیکی در معرض
انواع مختلف صدمات شغلی قرار دارند .نظر به اینکه نیروهای کار به ویژه نیروهای متخصص که از با ارزشترین سرمایه های هر
کشور و سازمان به شمار می آیند و از سوی دیگر برخورداری از سالمت کامل الزمه دست یابی به حداکثر بهرهوری و کسب نتیجه
ای مطلوب در کار محسوب می گردد پر واضح است که مدیریت ریسک های  HSEاز جایگاه ویژه ای برخوردار است [.]4
صنعت تونل سازی با توجه به مشکالت هزینههای ساخت و ریسک پذیر بودن آن که نه تنها به واسطه شرایط پیش بینی
نشده زمین که ممکن است بهتر یا بدتر از شرایط مورد انتظار باشد ایجاد نمیگردد بلکه می تواند از موارد دیگری نیز نشئت بگیرد
که در همه موارد انسان نقش اصلی را در کاهش ریسک دارد [ .]6در این پروژه پیمانکار و کارفرما باید ریسکهای  HSEموجود
در پروژه را از مرحله طراحی تا پایان پروژه شناسایی و کنترل نموده و بهبود مستمر انجام گیرد [ .]5حفاری تونلهای با مسیر
طوالنی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاهتر از روش های قبلی امکان پذیر شده است
[ .]7در گذشته هنگام حفر تونل به ازاء هر  800متر حفر تونل معموالً جان یک نفر به مخاطره جدی می افتاد .بدیهی است بدون
شناخت و رعایت دقیق موازین  1HSEو عدم شناسایی صحیح خطرات می تواند زیان های قابل توجهی ایجاد و هزینه های
سنگینی به پیمانکار تحمیل نماید [ .]8آگاهی از مراحل مختلف عملیات اجرایی ساخت تونل و شناسایی خطرات و ریسکها در همه
مراحل به ایجاد شرایط امن برای فعالیت کارکنان داخل تونل و ذی نفعان کمک مؤثری خواهد نمود [ .]9به دلیل وجود ریسک
های باال در حفاری  TBMکه بخش اعظمی از آن بخاطر نو بودن این حفاری و عدم شناخت کافی از شرایط آن بوده ،سعی شده
تا با بررسی دقیق ریسک های موجود شناسایی شود .سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده سطح ریسکهای ناشی از مسائل HSE
را تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رساند [.]10

 -2روش پژوهش
در راستای بهبود خدمات شهری و کاهش مشکالت ناشی از ترافیک در سطوح کالنشهرهای کشور ،اجرای خطوط
قطارشهری از اولویتهای تعیین شده در سند چشم انداز می باشد .در این راستا اجرای خط دوم قطارشهری شیراز با هدف تأمین
دسترسی سریع و ایمن بخشی از جمعیت شهر شیراز در دستور کار شهرداری قرار گرفت که پس از انجام مطالعات و طراحی اولیه،
بخشی از عملیات طرح و ساخت خط  2از تاریخ  92/09/27شروع شد .خط  2قطارشهری شیراز به طول تقریبی  15کیلومتر با تعداد
 13ایستگاه از میدان شکوفه واقع در شهرك میانرود در جنوب غربی شیراز آغاز و پس از عبور از بلوار عدالت و میدان بسیج در
امتداد خیابان انقالب به سمت میدان امام حسین (ع) و آزادی و از آنجا در امتداد غرب به شرق شیراز پس از گذر از میدان اطلسی و
حافظیه به میدان گلستان ختم خواهد شد ،ظرفیت حمل مسافر در نظر گرفته شده برای این خط  16000نفر ساعت است که با 22
رام قطار  5واگن سرفاصله  3دقیقهای برای اعزام قطارها در افق طرح در نظر گرفته شده است .این پروژه در دو فاز قابل اجرا
خواهد بود که فاز اول آن از میدان شکوفه تا میدان امام حسین (ع) به طول تقریبی  11کیلومتر با در نظر گرفتن ایستگاههای اصلی
خط  2شامل ایستگاههای شکوفه و قهرمانان واقع در شهرك میانرود ،ایستگاه های عادل آباد ،دولت ،رحمت ،امیرکبیر در بلوار
عدالت و ایستگاه های استقالل ،پانزده خرداد و امام حسین (ع) در خیابان انقالب درحال اجرا میباشد؛ در فاز دوم پروژه ،ادامه مسیر
به طول تقریبی  4کیلومتر از میدان آزادی تا میدان گلستان شامل ایستگاههای آزادی ،اطلسی ،حافظیه و گلستان تکمیل خواهد
شد .مسیر  11کیلومتری فاز اول شامل دو تونل عمیق تک خطه هر کدام به طول تقریبی  7/5کیلومتر و حدود  2کیلومتر مسیر
روزمینی است ،عملیات ساخت تونلهای عمیق پس از سرویس و تعمیر دو دستگاه حفاری مکانیزه ( )TBMو کارخانه تولید قطعات
1 - Health Safety and Environment
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بتنی پیش ساخته که قبالً جهت اجرای تونلهای خط یک مورد استفاده قرار گرفته بود برای خط دو مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور توقف و سرویس سیستم ناوگان خط دو محوطه دپو و پارکینگ قطارها در ابتدای خط به مساحت  13هکتار در نظر گرفته
شده است که شامل سالن و تجهیزات ویژه سرویس و تعمیر و شستشوی قطارها می باشد .ایستگاههای خط  2در عمق متوسط 17
متر از سطح زمین احداث میشوندکه در میان آنها ایستگاه امام حسین (ع) با عمق  34متری از سطح زمین به دلیل تقاطع با خط
یک قطارشهری شیراز عمیقترین ایستگاه است ،ایستگاههای استقالل و پانزده خراداد نیز جزء ایستگاههای عمیق خط  2هستند و
به جز ایستگاه شکوفه که تنها ایستگاه روزمینی خط  2محسوب میشود سایر ایستگاهها در دسته ایستگاههای نیمه عمیق با عمیق
بین  15تا  22متر قرار میگیرند .خط  2مترو از شهرك بهارستان در جنوب غربی شیراز آغاز شده و با عبور از بولوار عدالت ،میدان
بسیج ،میدان امام حسین (ع) ،میدان آزادی ،بولوار آزادی ،میدان اطلسی ،بولوار گلستان از نزدیکی آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی نیز
می گذرد .خط  2مترو با خطوط  4،1و  6قطار شهری شیـراز به ترتیب در ایستگاه امام حسین (ع) ،ایستگاه استقالل و ایستگاه
رحمت تقاطع دارد .این خط عمدتاً به صورت زیرزمینی در حال احداث می باشد .خط  2حدود  1/15کیلومتر طول داشته (13400متر
به صورت زیر زمینی و  1700متر به صورت همسطح) و شامل دو مسیر تونلی مجزا 13 ،ایستگاه ( 12ایستگاه زیرزمینی و 1
ایستگاه روزمینی) ،مجموعه دپو و پارکینگ (در منتهی الیه جنوب غربی مسیر) و یک فضای محدود پارکینگ در انتهای شمال
شرقی خط می باشد .در شکل ( )1نمایی از نقشه خطوط متروی شیراز آورده شده است.
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شکل ( :)1نمایی از نقشه خطوط متروی شیراز

 -3مراحل انجام کار
 -1-3حاالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن
ابزاری است که اولین بار از طرف سازمان ناسا در سال  1963برای الزامات واضح قابلیت اطمینان پیشنهاد شد .از آن به بعد،
 FMEAبه عنوان یک تکنیک قدرتمند به طور گستردهای برای ایمنی سیستم و آنالیز قابلیت اطمینان تولیدات و فرآیندها در
طیف وسیعی از صنایع به خصوص هوا فضا ،هسته ای ،خودرو و پزشکی مورد استفاده قرار گرفت .تکنیک FMEAدر سال 1970
در تاسیسات هستهای مورد استفاده قرار گرفت و از سال  1977در صنعت خودروسازی اجرا شد .شرکتهای خودروسازی معروفی
مانند سیتروئن و پژو نیز از  1980شروع به استفاده از این تکنیک کردند .امروزه این تکنیک برای تمام سازمانها مفید است.
استفاده از این تکنیک ساده است و هنوز روش قدرتمندی برای مهندسی کیفیت فعال است که به شناسایی و شمارش نقاط ضعف
در فاز اولیه مفهومی تولید و فرآیند میپردازد.

 -2-3توابع و اهدافFMEA
یکی از بهترین ویژگیهای  FMEAشیوه کنشی آن به جای برخورد واکنشی با خطا است .به عبارت دیگر FMEA ،کنشی
قبل از بروز خطا است نه بعد از آن ،بنابراین به منظور افزایش کارایی  FMEAبهتر است در مرحله طراحی پردازش خطاهای
احتمالی ورودی به سیستم را انجام داد .صرف هر مقدار زمان و هزینه برای اجرای جامع و دقیق  FMEAدر مرحله طراحی ،امکان
اعمال هرگونه تغییرات و اصالحات را در مراحل بعد ساده و با هزینه کمی میسر میسازد .تکنیک FMEAمجموعه فعالیتهای
سازماندهی شده ای است که برای دنبال کردن اهداف زیر مورد استفاده قرار میگیرد.
 شناسایی و تخمین خطاهای بالقوه در فرآیند کار و نتایج حاصل شده از این خطاها تعیین فعالیتهایی که میتوانند احتمال وقوع خطاهای بالقوه را کاهش دهند و یا اینکه حذف کنند.3

 -3-3چگونگی اجرای FMEA
در این مطالعه یک الگوی پنج مرحلهای تدوین گردید و براساس آن و طبق اهداف از پیش تعیین شده مطالعه حاضر به صورت
زیرانجام شد:
مرحله ( :)1تعیین تیم بررسی کننده ریسکهای ایمنی بهداشتی
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برای اجرای این روش باید تیم  FMEAشامل مهندسین متخصص و آشنا با فرآیند پروژه و همچنین متخصصینی که
بیشترین آگاهی را در رابطه با فرآیند دارند ،شکل بگیرد .یکی از مزایای کار تیمی این است که هر فعالیتی که تعریف میشود
همیشه با موافقت همه واحدهای سازمان خواهد بود .این تیم مسئول همه فعالیتهای مرتبط با ارزیابی از اولین مراحل تا اجرای
اقدامات پیشنهادی و بررسی نتایج آنها میباشد .در این مرحله موارد زیر نیز طی میشود.
 جمع آوری اطالعات مربوط به فرآیند :سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام میشود باید کامالً شناسایی و نحوهفعالیتها و فرآیندها به دقت بررسی شود.
 تقسیم واحد به زیر واحدهای تشکیل دهنده آن در صورت نیازدر همین راستا واحدهای مختلف موجود در پروژه شناسایی و اطالعات مربوط به فرآیندهای صورت گرفته در هر واحد جمع
آوری گردید .سپس هرکدام به زیر واحدها یا همان فعالیتهای زیرمجموعه آن واحد تفکیک شد .جدول شماره ( )1-4واحدهای
موجود در پروژه و تعداد زیر واحدهای آنها را نشان میدهد.
مرحله ( :)2شناسایی و ثبت خطرات بالقوه

در این مرحله اعضای منتخب تیم  FMEAبا استفاده از تکنیکهای جاری بازرسی ایمنی و بهداشتی اقدام به شناسایی
تمامی تجهیزات و ماشین آالت ،مراحل انجام کار مشاغل فعال و همچنین فرآیندهای اجرایی و ارزیابی شرایط محیط کار می
نمایند ،و تمام خطرات محیطی ،تجهیزاتی ،انسانی ،خطرات مرتبط با مواد و  ...که ایمنی را تهدید میکند و میتواند مخاطرات
بهداشتی به وجود آورد را در نظر گرفته و حاالت مختلف هر خطر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .در این مطالعه جهت جمع
آوری اطالعات مرتبط با عوامل زیان آور ایمنی و بهداشتی محیط ها و موقعیتهای کاری از کاربرگهایی که برای این منظور
طراحی شد ،استفاده گردید .این کاربرگها در واقع همان فرمهای تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی میباشند .این کاربرگها به طور
نظاممند و سیستماتیک اطالعات مرتبط با عوامل زیان آور محیط کار در رابطه با هر واحد را مورد بررسی قرار می دهند .شایان ذکر
است که فعالیتها و وظایف غیر روتین نیز میبایستی در شناسایی خطرات مد نظر اعضاء تیم قرار گیرد .در این مطالعه به تعداد
فعالیتهای زیر مجموعه هرکدام از واحدها (زیر واحدهای موجود) خطر شناسایی شد .به عنوان مثال هر  61فعالیت شناسایی شده
در واحد سگمنت سازی خطرناك و دارای عوامل زیان آور مختلفی تشخیص داده شد.
مرحله ( :)3تجزیه و تحلیل ریسک
اعضاء تیم  FMEAبعد از شناسایی و ثبت تمامی خطرات مشاغل فعال طبق فرم  JSAاقدام به تجزیه و تحلیل ریسک
مطابق با کاربرگ ارزیابی ریسک تکنیک حاالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن میکنند ،که در واقع بخش کلیدی فرآیند
ارزیابی و آنالیز خطرات ایمنی و بهداشتی است و به تیم اجازه میدهد که مهمترین ریسکهای موجود در سیستم را درك کنند تا
در مرحله بعد اقدامات کنترلی برای انواع خطر را ارائه دهند .ارزیابی ریسک فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و بزرگی یا شدت
اثرات زیان آور آن است .در این مطالعه احتمال وقوع یک رویداد توسط یک ماتریس در  6حالت تعریف شده که حالت یک آن
نشان دهنده این است که وقوع خطر یا رخداد شکست حتمی است (سابقه نشان داده که خطر معموال یک یا چند بار در هفته به
وقوع میپیوندد) و رتبه  6یعنی وقوع خطر بعید به نظر میرسد .برای رتبه بندی شدت خطر نیز از یک ماتریس شش حالتها
استفاده شده که حالت اول آن یعنی هچگونه اثر سوء شناخته شدهای برای کارکنان ،محیط زیست و داراییهای سازمان ندارد و
حالت  6نشان دهنده این است که خطر باعث از کارافتادگی دائم و یا فوت حداقل یک نفر از کارکنان میگردد و خسارات مالی
بیش از یک میلیارد ریال به بار میآورد .قابلیت کشف (کشف عیب یا خطر) نیز در شش حالت تعریف شده که حالت اول آن گویای
این است که با کنترلهای موجود در سیستم خطرهای بالقوه به طور صد در صد ردیابی و آشکار می گردد (احتمال کشف خطر
وجود دارد و اقدامات فعلی کافی است) و حالت  6یعنی مطلقاً امکان تشخیص موجود نیست و هیچگونه کنترلی وجود ندارد یا در
صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه و شکست های احتمالی نیست (نیاز به تجهیزات فوق تخصصی میباشد) .شدت باید برای
بدترین حالت ممکن وقوع یک رویداد در نظر گرفته شود .اگر تیم تأثیرات چندگانه خطر را شناسایی کرد بایستی همه آنها را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهد و شدیدترین پیامد بالقوه را انتخاب کند.
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مرحله ( :)4محاسبه عدد اولویت ریسک ()Risk Priority Number
برای محاسبه  ،RPNتیم  FMEAباید مقادیر سه فاکتوری که در مرحله قبل به دست آمده ،یعنی شدت (،)Severity
احتمال وقوع ( )Occurrenceو قابلیت کشف ( )Detectرا در یکدیگر ضرب کند .معادله یک چگونگی محاسبه  RPNرا نشان
می دهد.
)RPN = (S) × (O) × (D
()1
مقادیر  RPNمیتواند بین  1تا  216متفاوت باشد و خطاها یا نقصها با توجه به مقدار محاسبه شده  RPNبرای آنها
اولویت بندی می شوند .خطاهایی که مقادیر RPNباالتری دارند دارای برتری اولویتی باالتری از لحاظ تجزیه و تحلیلی و
تخصیص منابع می باشند ،بنابراین تیم  FMEAباید روی این خطاها تمرکز کند .عدد اولویت ریسک در واقع نقش یک جدا
کننده خطرات قابل قبول و غیر قابل قبول در سیستم مورد نظر را دارد .در این مطالعه با توجه به بررسیهای انجام شده توسط تیم
 FMEAدر رابطه با ریسکهای قابل قبول و غیر قابل قبول و حساسیت و شرایط پروژه ،مقادیر  RPNدر سه سطح (کم =-1
 ،25متوسط = ،50-25زیاد = )216-51اولویت بندی شد .الزم به ذکر است خطاهایی که حداکثر مقدار شدت را دارند (یعنی خطر
مرگ وجود دارد) بدون توجه به مقدار  RPNآنها ،سطح ریسک آنها  Highدر نظر گرفته شده است.
مرحله ( :)5اقدامات کنترلی و ارائه پیشنهادات

 -4تجزیه و تحلیل نتایج
 -1-4ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی به روش FMEA
جدول شماره ( )1اطالعات مربوط به فراوانی سطوح ریسک با توجه به عدد RPNبه دست آمده برای هر فعالیت و درصد
سطوح ریسک ثانویه یعنی بعد از پیاده سازی اقدامات کنترلی را در واحدهای مختلف ارائه میکند .نکته قابل توجه بعد از پیاده
سازی اقدامات کنترلی به صفر رسیدن درصد سطوح ریسک باال میباشد .همچنین یکی از ستونهای این جدول مربوط به درصد
سطوح ریسک باال در هر واحد میباشد .واحد  TBMبا  ،RPN =17در سطح ریسک باال دارای بیشترین فراوانی از این لحاظ
است و بعد از آن به ترتیب واحدهای سگمنت سازی و ماشین آالت قرار دارند .اما از لحاظ درصد سطح ریسک باال به ترتیب
واحدهای اجرائیات TBM ،و خدمات فنی و ( HSEهردو با درصد  )28/57رتبههای اول تا سوم را دارند.
با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول ( )1مجموع فعالیتها صورت گرفته در تمامی واحدهای پروژه  293عنوان فعالیت
بوده است که واحدهای ماشین آالت ،سگمنت سازی و TBMبه ترتیب بیشترین تعداد فعالیتهای صورت گرفته را به خود
اختصاص دادند .تحلیل ایمنی اولیه فعالیتها ،رجوع به مخاطرات و حوادث مستند گذشته و گرفتن نظرات متخصصین حاالت
ممکن خطایی که در هر فعالیت پتانسیل بروز داشت را مشخص کرد .اثراتی که در صورت بروز خطاها روی خواهند داد لیست شده
و علل بروز آنها نیز ثبت شد .پارامترهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت کشف با توجه به ماتریسهای ریسک مربوط به هر پارامتر
تعیین شد و مقادیر  RPNاز ضرب آنها به دست آمد.
شکل ( )1نشان دهنده بیشترین وکمترین عدد  RPNقبل از ارائه و پیاده سازی اقدامات کنترلی در واحدهای موجود در پروژه
است .همانطور که از این شکل پیداست بیشترین عدد  RPNبه طور مشترك مربوط به واحدهای ماشین آالت و نوار نقاله با
 RPN=80و همچنین واحد پشتیبانی با  RPN = 75و کمترین عدد مربوط به واحدهای  HSEبا عدد  RPN=12و سگمنت
سازی و TBMبا عدد RPN = 16می باشد.
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بعد از ارزیابی ریسک تیم باید اقدامات کنترلی که به کاهش یا به حداقل رسانیدن ریسکهای غیر قابل قبول کمک میکند
را ارائه نمایند .برای مثال حذف یک ماده شیمیایی یا جانشینی آن با یک ماده بیخطر باعث حذف خطر خواهد شد .اگر نتوان
ریسک را حذف کرد و یا انجام آن غیرممکن باشد باید اقدامات کنترلی مناسب دیگری برای کارکنان در فرآیندها توصیه کرد (مانند
استفاده از لوازم حفاظت فردی).
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جدول ( :)1سطوح ریسک اولیه ،درصد ریسک محاسبه شده و سطح ریسک کنترل خطرات بالقوه
نام واحد
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تعداد فعالیت
های خطرناک

اجرائیات

11

TBM

55

خدمات فنی

14

واحد HSE

14

سگمنت سازی

61

فنی مهندسی

9

نوار نقاله

14

ماشین آالت

67

مانور اطفاء حریق

8

خدمات داخلی

21

پشتیبانی

13

واحد های اداری و
مدیریتی

6

سطوح ریسک
کم = 1
متوسط = 6
زیاد = 4
کم = 2
متوسط = 36
زیاد = 17
کم = 0
متوسط = 10
زیاد = 4
کم = 4
متوسط = 6
زیاد = 4
کم = 7
متوسط = 38
زیاد = 16
کم= 0
متوسط= 7
زیاد=2
کم= 0
متوسط=11
زیاد=3
کم=8
متوسط =46
زیاد=13
کم=0
متوسط=7
زیاد = 1
کم =1
متوسط =19
زیاد = 17
کم =3
متوسط =19
زیاد = 0
کم =0
متوسط =6
زیاد = 0

درصد سطوح

سطح ریسک کنترل

ریسک باال و متوسط

شده (درصد)

زیاد = 36/36
متوسط = 54/54

کم = 100

زیاد = 31
متوسط = 65/45

کم = 100

زیاد = 28/57
متوسط = 71 /43

کم = 85/71
متوسط = 14/25

زیاد = 28/57
متوسط = 42/86

کم = 100

زیاد = 26/22
متوسط = 62/30

کم = 100

زیاد = 22/22
متوسط = 77/77

کم = 100

زیاد = 21/43
متوسط = 78/57

کم = 92/86
متوسط = 14/07

زیاد = 19/40
متوسط = 68/65

کم = 100

زیاد = 12/50
متوسط = 87/50

کم = 100

زیاد = 4/76
متوسط = 90/47

کم = 100

زیاد = 0
متوسط = 76/92

کم = 100

زیاد= 0
متوسط= 100

کم = 100

شکل ( :)1کمترین و بیشترین میزان  RPNقبل از پیاده سازی اقدامات اصالحی به تفکیک واحدها
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شکل ( )2بیشترین و کمترین عدد  RPNبعد از پیادهسازی اقدامات کنترلی و اصالحی را نشان میدهد .با توجه به این نمودار
میتوان دریافت که بیشترین عدد  RPNدر این مرحله مربوط به واحدهای خدمات فنی ،نوار نقاله و خدمات داخلی با عدد RPN
برابر با  27میباشد .کمترین  RPNنیز بعد از پیاده سازی اقدامات اصالحی متعلق به واحد  HSEبا  RPN= 2و پس از آن
واحدهای فنی مهندسی و  TBMبا عدد  RPNبرابر با  4میباشد.

شکل ( :)2کمترین و بیشترین میزان  RPNبعد از پیاده سازی اقدامات اصالحی به تفکیک واحدها

 -4نتیجهگیری
 )1در این مطالعه در خصوص ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی پروژه جمع ًا  193عنوان فعالیت کاری و  193خطر مرتبط
با این فعالیتها در پروژه شناسایی و میزان احتمال کشف خطرات ،شدت حادثه و احتمال وقوع حوادث و سطح ریسکهای آنها در
شرایط عادی و قبل از اقدامات کنترلی در پروژه بررسی و ثبت گردیده و سپس بعد از پیاده سازی اقدامات کنترلی مناسب مهندسی،
مدیریتی ،حذف خطرات یا استفاده از وسائل حفاظت فردی مجدداً میزان احتمال کشف خطر و شدت حادثه ،احتمال وقوع حوادث و
سطح ریسک ها تعیین گردیده که اکثراً قابل قبول و به سطح ریسک پایین تقلیل یافته اند.
 )2ارزیابی ریسکهای انجام شده که بصورت دوره ای و مستمر و با هرگونه تغییر در پروژه انجام گردیده باعث شد که خطر
حوادث جانی و مالی و خسارات تجهیزاتی و  ...در پروژه کاهش یافته ،بطوریکه پروژه با حداقل حوادث انجام شد.
 )3ارزیابی ریسک های بهداشتی در کارگاه باعث سالمت نیروی انسانی کارگاه و انجام معاینات سالیانه گردیده است .همچنین
ارزیابی ریسک های محیط زیستی در کارگاه باعث کاهش اثرات سوء فعالیت های کاری پروژه بر محیط زیست گردیده است.
 )4در حالت عادی  12مورد سطح ریسک پایین 137 ،مورد سطح ریسک متوسط و  44مورد سطح ریسک باال داشته اند .که
پس از پیاده سازی اقدامات کنترلی تمامی این ریسک ها به سطح ریسک پایین تقلیل یافتند.
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چکـیده
هدف اصلی این تحقیق استفاده از الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی بهمنظور پیشبینی مقاومت و
روانی مارشال مخلوط آسفالتی میباشد .با این هدف 216 ،نمونه به روش طرح اختالط مارشال با شش درصد قیر متفاوت
از  3.5تا  6و حاوی  6 ،4 ،2و  8درصد از فیلر رایج بین گرم ،خاکستر پوسته برنج و خاکستر بادی بهطور جداگانه ساخته
شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید .نتایج نشان داد که جایگزینی فیلر رایج با  RHAو  FAخواص مارشال را بهبود می
بخشد و مقادیر قیر بهینه مخلوط اصالحشده را کاهش میدهد .در این پژوهش با استفاده از پارامترهای مارشال
اندازهگیری شدهی  72نمونه شامل نوع فیلر ،درصد فیلر ،درصد قیر ،وزن مخصوص ،درصد فضای خالی ،فضای خالی
سنگدانه و فضای خالی پرشده با قیر و با بهکارگیری مدلهای  SVMو  ،RFمقاومت و روانی مارشال مدلسازی شد.
 70درصد نمونهها برای آموزش مدل و  30درصد نمونه بهمنظور ارزیابی مدلهای ساختهشده مورداستفاده قرار گرفت.
نزدیک بودن نتایج حاصل مدلها و مقادیر واقعی نشاندهنده عملکرد مثبت مدلها در پیشبینی مقاومت و روانی مارشال
آسفالت است .مقدار ضریب تعیین برای مدلسازی مقاومت مارشال برای مدل  SVMو  RFبه ترتیب  0.875و  0.82و
برای مدلسازی روانی مارشال به ترتیب  0.871و  0.81به دست آمد .میتوان از این روشها بهمنظور اجتناب از
آزمایشهای وقتگیر و مکرر آزمایشگاهی بهره برد.

واژگـان کلـیدی :ماشین بردار پشتیبان ،جنگل تصادفی ،طرح اختالط مارشال ،خاکستر پوسته برنج ،خاکستر بادی.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ،کارشناس تحقیق و توسعه سازمان عمران شهرداری مشهد
(نویسنده مسئول) hosseinzadeh-ha@mashhad.ir
 -2کارشناس مسئول امور تحقیق و توسعه سازمان عمران شهرداری مشهد
 -3رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان عمران شهرداری مشهد
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رشد زیاد تعداد وسایل نقلیه و بارهای محورها مستلزم افزایش بیشتر شبکه جادهها و درنتیجه مصالح طبیعی مورداستفاده در
ساخت آن است(.)Al-Humeidawi & Mandal, 2018; Al-Khuzaie et al., 2019; Al-Khuzaie et al., 2020
ارائه روسازی مقرونبهصرفه ،ایمن و بادوام هدف مسئوالن مربوطه جهت تحمل بارهای پیشبینی شده است( Airey et al.,
 .)2003مخلوط آسفالتی به دلیل عملکرد خوب در حین سرویسدهی ،پرکاربردترین ماده در روسازی میباشد .مخلوط آسفالتی
ترکیبی از سنگدانه ،قیر و فیلر است .فیلر جز مهمی بهحساب میآید زیرا ساختار مخلوط از یک سیستم پراکنده با ترکیب قیر و
فیلر تشکیل میشود .فعلوانفعال فیزیکی و شیمیایی بین قیر و فیلر تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر عملکرد  HMAدارد .همچنین
فیلر میتواند فضای خالی مخلوط آسفالت را پر کند که بر پایداری تأثیر میگذارد و مقاومت مخلوط را در برابر تغییر شکل
پالستیک در دماهای باال افزایش میدهد( .)Arabani et al., 2017استفاده از پرکننده در آسفالت گرم برافزایش عملکرد
خستگی ،رفتار شیارشدگی و مقاومت در برابر رطوبت تأثیر میگذارد( Arabani et al., 2017; Chen et al., 2015; Kim et
 .)al., 2003; Tahami et al., 2018مطالعات مختلفی برای بررسی تأثیر مواد پرکننده معدنی بر رفتار مخلوطهای قیری و
نقش آنها در تقویت پیوند بین قیر و سنگدانه انجام شده است .درحالیکه رایجترین فیلر در حال حاضر سنگ آهک است اما انواع
مختلف فیلر شامل سیمان پرتلند( ،)Guha & Assaf, 2020پودر شیشه( ،)Lachance-Tremblay et al., 2016گرد و گرد
سنگ مرمر( ،)Chandra et al., 2002گل قرمز( )Choudhary et al., 2018و  ...میشود .خاکستر پوسته برنج 1و خاکستر
بادی 2فیلرهایی هستند که بهتازگی تحقیقات زیادی در مورد آنها در حال انجام است .یکی از عظیمترین مواد زائد تولیدشده از
پوسته برنج در ایران ،خاکستر پوسته برنج است .این ماده برای تهیه سوخت کارخانجات کارخانه برنج استفاده میشود .این امر منجر
به نگرانیهای بسیاری ازجمله مشکالت زیستمحیطی و اقتصادی شده است .طی یک آمار در سال  2013تقریباً  500میلیون تن
پوسته برنج تولید میشود که تقریباً  20درصد آن به  RHAتبدیل میشود( .)Sargın et al., 2013خاکستر بادی محصول فرعی
سوخت زغالسنگ بوده که شامل سیلیس ،آلومین و اکسیدهای آهن است( .)Montini et al., 2018تحقیقات زیادی بهمنظور
ارزیابی تأثیر استفاده از این دو نوع فیلر انجام شده است که همگی نشاندهنده بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی و کاهش درصد قیر
بهینه میباشد( Al-gurah & Al-Humeidawi, 2021; Arabani & Tahami, 2017; Helal et al., 2020; Lu et
.)al., 2020; Mirković et al., 2019; Mistry et al., 2019; Tahami et al., 2018
از مهمترین ویژگیهایی که در اختالط آسفالت موردتوجه قرار میگیرد مقاومت 3و روانی 4مارشال آسفالت میباشد( Ozgan,
 .)2009پایین بودن مقدار مقاومت مارشال آسفالت باعث پایین آمدن کارایی آن و ایجاد مشکالتی ازجمله خستگی و ترکها
میشود بهطورکلی میتوان گفت که مقدار مقاومت آسفالت نشاندهنده توانایی مخلوط آسفالتی برای مقاومت در برابر شیار شدگی
و برآمدگی تحت بارگذاری سنگین ترافیکی است( )Choubane et al., 2000و روانی معیاری است از میزان وارفتن یا
بهعبارتدیگر تغییر شکل آسفالت تحت تأثیر بار وارده میباشد بهطوریکه هرچه تغییر شکل نسبی بیشتر باشد میزان وارفتن
آسفالت پخششده تحت تأثیر بار بیشتر خواهد بود .بتن آسفالتی از یک استخوانبندی مصالح سنگی خوب دانهبندی شده با فضای
خالی مناسب که قیر سطح دانهها را اندود کرده و آنها را به یکدیگر چسبانده است تشکیل شده و مرغوبترین نوع آسفالت به
شمار میرود .مقاومت مارشال بتن آسفالتی نیز تابعی از دانهبندی ،ویژگیهای مصالح سنگی و همچنین درصد و نوع قیر مصرفی
آن میباشد( .)Özgan & Saruhan, 2010به دلیل متغیرها و پیچیدگی روابط بین آنها و مقاومت مارشال ،تاکنون رابطه
تحلیلی ریاضی بین این متغیرها و مقاومت مارشال و تأثیر متقابل آنها ارائه نگردیده و صرفاً به کمک آزمایش تعیین میگردد .از
آن جائیکه ساخت و توسعه راهها از مبانی پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشورها محسوب میشود و با توجه به هزینههای سنگین
آسفالت و نگهداری آن ضرورت استفاده از روشهای جدید و پیشرفتهتر در طرح و کنترل کیفی آسفالت روزبهروز محسوستر می
شود( .)Ozgan, 2009حجم باالی دادهها در مطالعات و ارتباط پیچیده موجود بین معیار باعث شده تا روشهای تحلیل سنتی
دارای عدم قطعیت باالیی باشند .ازاینرو بهکارگیری روشهایی که توانایی تحلیل و کشف ارتباط پیچیده فضایی را در بین
دادههای اولیه دارا باشند توسعه یافته است .ازجمله این روشها میتوان به خانواده روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین 5و تشخیص
الگو 6اشاره کرد که بهکارگیری آنها بخصوص در سالیان اخیر محبوبیت بسیاری در بین دانشمندان پیدا کرده است .در دو دهه
گذشته الگوریتمهای هوش مصنوعی در حل مسائل مرتبط با علوم مهندسی بهصورت وسیعی مورداستفاده قرار گرفته است( Lary
 .)et al., 2016الگوریتمهای آموزش ماشین بهعنوان زیرشاخهای از علم هوش مصنوعی ،بهمنظور دریافت جوابی با درصد
اطمینان قابلقبول توسعه یافته است .هدف از آموزش ماشین درواقع بهینهسازی عملکرد سیستم با استفاده از تجربیات گذشته
1 Rice Husk Ash
2 Fly Ash
3 Stability
4 Flow
5 Machine Learning
6 Pattern recognition
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 -2مطالعات آزمایشگاهی
 -2-1مصالح سنگی
از مصالح کربناته خردشده شن  25-19میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  5جدول  2استاندارد  ،)ASTM C33شن 12-19
میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  67جدول  2استاندارد  ،)ASTM C33شن  6-12میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  8جدول 2
استاندارد  )ASTM C33و ماسه  0-6میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  4جدول  1استاندارد  )ASTM D1073در این تحقیق
مورداستفاده قرار گرفته ست .مشخصات فیزیکی مصالح در جدول  1شرح داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از دانهبندی
مصالح سنگی و بهمنظور دستیابی به حدود دانهبندی پیوسته  D4جدول  1استاندارد  ،ASTM D3515درصد وزنی رد شده
مخلوط مصالح سنگی به شرح جدول  2و شکل  1به دست آمد.
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است( .)Kanevski, 2009یادگیری ماشین یکی از مهمترین بخشهای هوش مصنوعی است که از علوم کامپیوتر آغاز شده و
بهسرعت در حال رشد است بهطوریکه در حوزههای دیگر علوم نیز کاربردهای فراوانی یافته است .یکی از تعاریف یادگیری ماشین
آنطور که از سوی تام میشل ارائه گردیده است بدین شرح است :نوعی برنامه کامپیوتری که با توجه به برخی وظایف گروه  Tو
عملکرد  ،Pتجربه  Eرا شکل میدهد ،اگر عملکرد آن در گروه وظایف  Tآنطور که توسط  Pاندازهگیری شده باتجربه  Eبهبود
پیدا کند( .)Mitchell, 1999به عبارت سادهتر ،اگر یک برنامه کامپیوتری بتواند عملکرد خود در انجام یک وظیفه را با استفاده از
تجربیات قبلیاش بهبود ببخشد آنگاه میتوانید بگویید که آن ماشین یاد گرفته است؛ بنابراین ،یادگیری ماشین عبارت از بهینه
سازی یک عملکرد با استفاده از تجربیات گذشته است .فرآیند آموزش معموالً با بهکارگیری اطالعات تجربی از هدف موردبررسی
صورت گرفته و پس از ایجاد مدل آموزشی ،از آن بهعنوان مدلی جهت پیشبینی و یا طبقهبندی رفتار سیستم موردبررسی استفاده
میشود( .)Burkov, 2020; Kanevski, 2009الگوریتمهای یادگیری ماشین بر اساس نوع نحوه آموزش به چهار نوع
نظارتشده ،1نظارتنشده ،2نیمه نظارتی 3و یادگیری تقویت شونده 4تقسیم میشوند .در الگوریتمهای نظارتشده با دو نوع از
متغیرها سروکار داریم .نوع اول که متغیرهای مستقل نامیده میشوند ،یک یا چند متغیر هستند که قرار است بر اساس مقادیر آنها،
یک متغیر دیگر را پیشبینی کنیم .نوع دوم هم متغیرهای وابسته یا هدف یا خروجی هستند و قرار است مقادیر آنها را به کمک
این الگوریتمها پیشبینی کنیم .برای این منظور باید تابعی ایجاد شود که ورودیها (متغیرهای مستقل) را گرفته و خروجی موردنظر
(متغیر وابسته یا هدف) را تولید کند .فرآیند یافتن این تابع که در حقیقت کشف رابطهای بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته
است ،فرآیند آموزش 5نامیده میشود که روی دادههای موجود (دادههایی که هم متغیرهای مستقل و هم متغیرهای وابسته آنها
معلوم میباشد) اعمال میشود و تا رسیدن بهدقت الزم ،ادامه مییابد( .)Ray, 2019الگوریتمهای درختهای تصمیم ،6جنگلهای
تصادفی K ،7نزدیکترین همسایه ،8ماشین بردار پشتیبان ،9روشهای مبتنی بر نظریه بیز 10و رگرسیون لجستیک 11نمونهای از این
یادگیری میباشند()Jalil et al., 2019

جدول  :1ارزیابی خواص سنگدانههای مورداستفاده
مقدار
82
92
24

ویژگی
ارزش ماسهای ()ASTM D2419
درصد شکستگی ()ASTM D5821
سایش لسآنجلس ()AASHTO-T96

شاخص تطویل و تورق ()BS-812
وزن مخصوص
جذب آب

تطویل
تورق
درشتدانه ()AASHTO-T85
ریزدانه()AASHTO-T84
درشتدانه ()AASHTO-T85
ریزدانه ()AASHTO-T84

24
15
2.679
2.652
0.8
1.2
1 Supervised
2 Unsupervised
3 Semi supervised
4 Reinforced
5 Train
6 Decision tree
7 Random Forest
8 K-Nearest neighbor
9 Support vector machine
10 Bayes theory
11 Logistic regression
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جدول  :2دانهبندی بهدستآمده مخلوط آسفالتی مطابق با رده  D-4استاندارد ASTM D3515

0.075mm

0.3mm

2.36mm

4.75mm

9.5mm

19mm

25mm

سایز الک()mm

8-2
2،4،6،8

19-5
14

49-23
26

65-35
48

80-56
70

100-90
95

100
100

حدود باال و پایین رده )%(D4
حدود بهدستآمده()%
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شکل  :1دانهبندی بهدستآمده مطابق با رده  D-4استاندارد ASTM D3515

 -2-2قیر
نفوذ1

عملکردی2

تقسیم میشوند( .)Asphalt, 2015قیر
و
قیرهای خالص مصرفی در راهسازی براساس طبقهبندی درجه
رایج مورداستفاده در مشهد ،قیر درجه عملکردی  PG64-22میباشد که در این تحقیق این نوع قیر که از شرکت نفت جی
تهیهشده استفاده شده است .خصوصیات قیر که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شهرداری مشهد موردبررسی قرار گرفته است در جدول
 3شرح داده شده است.
جدول  :3خواص قیر  PG64-22مورداستفاده در این مطالعه
قیر اصلی
دمای اشتعال
300
135
دمای آزمایش )℃(
ویسکوزیته ()ASTM D4402
نتیجه آزمایش (پاسکال ثانیه)
0.350
64
70
دمای آزمایش )℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 1.031 0.544نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
اون الیهنازک متحرک قیر ()ASTM D2872
افت وزنی ،درصد
0.01
64
70
دمای آزمایش )℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 2.350 1.042نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
آزمون تسریع پیرشدگی قیر ()ASTM D6521
100
دمای پیرشدگی )℃(
25
22
دمای آزمایش)℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 2620نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
-12
-18
دمای آزمایش )℃(
نتیجه آزمایش سفتی خزش مگا پاسکال سفتی خزش خمشی ()ASTM D6618
123
257
نتیجه آزمایش ضریب m
0.324 0.263

1 Penetration Grad
2 Performance Grade
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 -2-3فیلر
در این مطالعه دو نوع فیلر بهعنوان جایگزین فیلر رایج استفاده شد :خاکستر پوسته برنج تهیهشده از شرکت گیالن کشت و
خاکستر بادی تهیهشده از شرکت آفاتوس استفاده شده است .هر دو محصول  RHAو  FAمستقیماً در هنگام احتراق تولید می
شوند .فیلر رایج ( 1)CFمورداستفاده در مخلوط آسفالتی که از بین گرم به دست میآید نیز بهمنظور مقایسه نتایج در این تحقیق
استفاده شده است .جدول  4خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فیلرهای موردمطالعه را نشان میدهد.
جدول  :4خواص فیزیکی و شیمیایی فیلرهای موردمطالعه
ترکیب شیمیایی

خواص فیزیکی
𝐼𝑂𝐿
39.05
1.64
3

SG
2.549
2.115
2.230

𝑆𝑂3
0.39
0.12
5

𝑂 𝐾2
0.3
0.51
6

𝑂𝑔𝑀
12
0.48
28

𝐹𝑒2 𝑂3
0.05
0.14
9

𝐴𝑙2 𝑂3
1.7
0.21
6

𝑂𝑎𝐶
34.59
0.24
3

𝑆𝐼𝑂2
10.98
96.08
20

فیلر
)Current filler (CF
RHA
FA

 -3طراحی مخلوط آسفالتی

فیلر بهمنظور رسیدن به میران قیر بهینه استفاده شد .دستورالعملهای آزمایش مارشال توسط انجمن آزمایش و مصالح آمریکا و
انجمن راه و ترابری ایالتی آمریکا استاندارد شدهاند .برای تهیه نمونهها ،سنگدانهها و فیلرها برای صفر شدن رطوبت در دمای
 5±100درجه گرم شدند .طبق دستورالعملهای مشخصشده در نشریه  ،MS-2دماهایی که باید قیر را گرم کرد تا ویسکوزیته
کینماتیکی قیر به  190-150و  310-250که به ترتیب نشاندهنده دمای اختالط و تراکم میباشد( ،)Asphalt, 2015برسد
تعیین شد .براساس این معیار دمای اختالط و تراکم برای همه مخلوطها به ترتیب  165-155و  145-140نظر گرفته شد.
سنگدانهها با دانهبندی مشخصشده ،فیلرها با درصدهای  2تا  8درصد و قیر با درصدهای  3.5تا  6.5درصد در دمای اختالط
کامالً مخلوط شدند و متعاقباً تراکم با چکش اتوماتیک مارشال ( 75ضربه در هر طرف) در دمای تراکم انجام شد تا نمونه مارشال
با قطر  100میلیمتر و ارتفاع  63.5میلیمتر تولید شود .سه نمونه برای هر درصد قیر تهیه شد که درمجموع  216نمونه ( 6نوع
درصد قیر 3 ،مدل فیلر در  4درصد مختلف و سه نمونه برای هرکدام) ساخته شد.
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مخلوط آسفالتی در حال حاضر به سه روش مختلف طرح میشوند که عبارتاند از  :آسفالت ممتاز ،مارشال و ویم( Asphalt,
 .)2015در این مطالعه روش مارشال جهت طراحی مخلوط آسفالتی با دانه پیوسته با درصدهای مختلف فیلر و نوعهای مختلف

جدول  :5جزئیات درصدهای مختلف قیر ،نوع فیلر و درصد آنها برای تهیه نمونههای آسفالت

FA
8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

6
3.5
4
4.5
5
5.5
6

4
3.5
4
4.5
5
5.5
6

2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

RHA
4
6
3.5 3.5
4
4
4.5 4.5
5
5
5.5 5.5
6
6

CF
2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

6
3.5
4
4.5
5
5.5
6

4
3.5
4
4.5
5
5.5
6

2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

نوع فیلر
درصد فیلر

درصد قیر

شکلهای  4-2نتایج آزمایش شامل وزن مخصوص ،فضای خالی ،فضای خالی مصالح سنگی ( ،)VMAفضای خالی پرشده
با قیر ( ،)VFBمقاومت ،روانی و ضریب مارشال مخلوطهای آسفالتی مربوط به درصدهای مختلف قیر و درصد فیلرهای مختلف
 RHA ،CFو  FAموردمطالعه را نشان میدهد .به کمک این منحنیها مناسبترین درصد قیر آسفالت مورد آزمایش تعیین می
گردد .هدف از تعیین مناسبترین درصد قیر ،عبارت است از تعیین درصد قیری که آسفالت تهیهشده برمبنای آن دارای بهترین
مشخصات باشد یعنی وزن مخصوص و تاب فشاری آن به ماکزیمم نزدیک و فضای خالی آسفالت نیز در حدود  4درصد
باشد(.)Asphalt, 2015
1 Current Filler
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شکل  :2ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی خاکستر پوسته برنج

شکل  :3ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی خاکستر بادی

14

مطابق جدول ،6مقدار قیر بهینه مخلوط با  2درصد  4.56 ،CFمیباشد .بااینحال با افزایش ( CFاز  2به  4درصد) مقدار قیر
بهینه به  4.53کاهش مییابد .اما با  6و  8درصد فیلر ،مقدار بهینه قیر به ترتیب به  4.7و  4.94رسیده است .نمونههای حاوی
 RHAو  FAمصرف کمتر قیر بهینه را در مقایسه  CFنشان میدهد .مقدار قیر بهینه در  4درصد  RHAو  6درصد  FAبه
ترتیب به  4.25و  4.16میرسد که کمتر از مقدار بهینه حاصل از فیلر  CFمیباشد .چون نوع مصالح سنگی ،دانهبندی و نوع قیر
مشابه هستند ،بنابراین تغییرات درصد قیر بهینه فقط بسته به نوع فیلر و درصد آن محاسبه میشود.
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شکل  :4ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی فیلر رایج بین گرم

جدول  :6ویژگیهای مارشال مرتبط با درصد قیر بهینه در مقادیر مختلف فیلرهای  RHA ،CFو FA
MQ

VFB

VMA

روانی

مقاومت

قیر بهینه

مقدار فیلر

3.59

74.57

16.08

3.23

1184

4.56

2

3.85
4.06
3.91
3.93
4.62
5.23
5.29
4.20
4.48
4.89
5.20

72.59
74.79
74.85
70.44
70.83
73.34
73.87
74.28
74.33
73.62
74.3
65-75

16.17
16.32
16.5
15.3
15.66
16.21
16.82
15.61
15.11
16.16
16.37
حداقل 13

3.18
3.2
3.12
3.06
2.89
2.71
2.5
2.57
2.94
2.76
2.64
2-3.5

1250
1325
1245
1228
1364
1446
1350
1102
1343
1378
1400
حداقل 800

4.53
4.7
4.94
4.49
4.25
4.72
4.77
4.42
4.3
4.16
4.74

نوع فیلر

4
6
8
2
4
RHA
6
8
2
4
FA
6
8
حدود قابلقبول
CF
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شکل  :5تغییرات مقادیر قیر بهینه برای نمونههای مختلف موردمطالعه
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با استفاده از شکلهای  ،4-2نتایج آزمایش مارشال مربوط به درصد قیر بهینه با تمام فیلرهای موردمطالعه در جدول  6و شکل
 5نشان داده شده است .مقدار متوسط مقاومت برای مخلوط حاوی  2درصد  1184 ،CFمیباشد که با افزایش مقدار  CFبه  4و 6
درصد مقاومت به ترتیب به افزایش  1250و  1325افزایش مییابد .اما در مقدار  8درصد مقاومت کاهش پیدا میکند .استفاده از
 RHAمقاومت را در تمامی درصد فیلرها نسبت به  CFافزایش میدهد .به این صورت که مقدار مقاومت در درصدهای  6 ،4 ،2و
 RHA 8نسبت به همین درصدها در مخلوط حاوی  ،CFبه ترتیب  9.1 ،9.1 ،3.7و  6.5درصد افزایش مییابد .در مورداستفاده از
 2درصد  ،FAمقدار مقاومت کمی نسبت به مقدار مشابه  CFکاهش مییابد اما با افزایش ( FAاز  4تا  8درصد) مشاهده میشود
که مقدار مقاومت نیز به  1378 ،1343و  1400افزایش مییابد .این بهبود در مقاومت مارشال برای مخلوطهای حاوی  RHAرا
میتوان به ذرات نامنظم  RHAنسبت داد که ممکن است مقاومت برشی و سختی قیر را افزایش دهد .عالوه بر این ،برای
مخلوطهای  ،FAیکی از دالیل افزایش مقاومت مارشال این است که شکل منظم ذرات ( FAمعموالً کروی) ممکن است بهعنوان
غلطکهایی عمل کنند که اصطکاک کمتری هنگام تراکم ایجاد میکند ،در نتیجه تراکم بیشتر حاصل میشود( Mistry et al.,
 .)2019همچنین ،فضای خالی موجود در سنگدانه ( )VMAو فضای خالی پرشده با قیر ( )VFBاز محدوده تعیینشده عبور
نمیکند .تغییر مقادیر ضریب مارشال ( )MQمیتواند ماهیت نتایج آزمایش مارشال بهدستآمده را بدون زحمت توضیح دهد.
ضریب مارشال ( )MQبهصورت مقاومت مارشال ( )KNبه روانی( )mmتعریف میشود و بهنوعی اشاره به سفتی مخلوطها دارد.
پذیرفته شده است که  MQسنجشی است از مقاومت مواد در برابر تنشهای برشی ،تغییر شکل دائمی و درنتیجه خراب شدن
است .نتیجه  MQبرای همه فیلرها در جدول  5و شکل  6نشان داده شده است .در مخلوطهای حاوی  RHAو  ،FAمقادیر
 MQبهتدریج افزایش مییابد و از حداکثر مجاز  MQ 5 kN/mmتجاوز میکند .روند افزایشی مقادیر  MQرا میتوان به این
دلیل نسبت داد که با قیر بهینه کمتر و درصد بیشتر فیلر ،فیلر جزء سبک قیر را جذب میکند ،ویسکوزیته و سفتی قیر را افزایش
میدهد .این موضوع چسبندگی بین قیر و سنگدانهها را افزایش میدهد و توانایی کلی مخلوط آسفالتی را در تحمل بارها بهبود
میبخشد(.)Hamedi & Tahami, 2018

شکل  :6مقادیر  MQدر درصد فیلرهای مختلف
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 -4کاربرد روشهای یادگیری ماشین
 -1-4ماشین بردار پشتیبان
استفاده از بردارهای پشتیبان در مسائل دستهبندی و رگرسیون ،رویکرد جدیدی است که در چند سال اخیر موردتوجه بسیاری
قرار گرفته است .ماشین بردار پشتیبان در ابتدا توسط واپنیک 1در سال  1990طراحی شد و نظریه آماری یادگیری را بهصورت
مستحکم بنا نهاد .در تعریف ساده SVM ،الگوریتمی اسـت کـه بهوسیله یک ابرصفحه 2جداکننـده کـه روی دادههای آموزشـی
تعریف میشود ،دو کـالس خـاص از هـم جـدا و مشـخص میشوند(.)Yang et al., 2008

شکل ( :7الف) مجموعه نقاط متعلق به دودسته( ،ب) خطوط دستهبندی نمونهها

ازجمله قابلیتهای ماشین بردار پشتیبان ،توانایی غلبه بر مشکل توزیع غیرخطی دادههای آموزشی است .در این حالت با
استفاده از توابع کرنل ،3دادهها به فضایی به بعد بزرگتر انتقال مییابند که در آن تفکیکپذیری بهتر انجام میشود و ابـر صفحه
جداکننده در آن فضا تعیین میشود.
در روش ماشین بردار پشتیبان از چهار تابع کرنل خطی ،چندجملهای ،تابع پایه شعاعی و تابع سیگموئید بیشتر استفاده میشود.
روابط این توابع در جدول  7آورده شده است.
جدول  :7توابع کرنل متداول در ماشین بردار پشتیبان()Shawe-Taylor & Cristianini, 2000

نوع تابع
خطی
چندجملهای
پایه شعاعی
سیگموئید

فرمول
xi ×xj
d
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(الف)

(ب)

][γxi xj +cofficient
2

) ‖ exp(-γ‖xi -xj
)tanh(γxi xj +cofficient

الگوریتمهای مبتنی بر ماشینهای بردار پشتیبان الگوریتمهایی هستند که سعی میکنند یک حاشیه 4را بیشینه کنند .این
الگوریتمها برای پیدا کردن خط جداکننده دستهها ،از دو خط موازی شروع کرده و این خطوط را در جهت خالف یکدیگر حرکت
می دهند تا هرکدام از خطوط به یک نمونه از یک دسته خاص در سمت خود برسد .پس از انجام این مرحله ،میان دو خط موازی
یک نوار یا حاشیه شکل میگیرد .هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد ،به این معناست که الگوریتم توانسته حاشیه را بیشینه کند و
هدف نیز بیشینه نمودن این حاشیه ست .درواقع هدف ما این است که بیشترین مقدار ممکن برای این حاشیه انتخاب شود .هرچه
حاشیه بیشتر باشد خطای کالسبندی کمتر خواهد .در مرکز حاشیه شکل ،خط جداکننده دستهها یا همان خط مرکزی (در حالت
دوبعدی خط ،سهبعدی صفحه و در حالت بیشتر از سهبعدی ابر صفحه) قرار میگیرد .حال از بین خطوطی که رسم میشوند،
الگوریتم خطی را که حاشیه کناری آن بیشتر باشد ،بهعنوان خط جداکننده دستهها انتخاب میکند .حاشیه مربوط به دو خط  B1و
 B2در شکل  8نمایش داده شده است .الگوریتم خط  B1را بهعنوان خط جداکننده انتخاب میکند چراکه حاشیه کناری این خط،
نسبت به حاشیه کناری خط  B2بیشتر است.

1 Vapnik
2 Hyperplane
3 Kernel functions
4 Margin
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شکل  :8حاشیه خطوط دستهبندی نمونه
فرض کنید دادهها آموزشی شامل  Nجفت داده به شکل زیر باشد که متغیرهای مستقل 𝑖𝑥 بتوانند در دو کالس  𝑦𝑖 = 1و
 𝑦𝑖 = −1طبقهبندی شوند.
N

()1

i=1

}}D= {(xI ,yi )|xi ϵRn ,yi ϵ{-1,1

در این صورت معادله ابر صفحه جداکننده دو کالس بهصورت زیر است:
n

n

n

D={xϵR |f(x)=w.x+b=0} ,wϵR ,bϵR

()2
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که  wبردار ضرایب ابر صفحه و  bبردار نشاندهنده فاصله ابر صفحه از مبدأ مختصات است .انتخاب جوابهای منحصربهفرد
برای این دو پارامتر منجر به داشتن حداکثر فاصله دو ابر صفحه موازی و باال رفتن قابلیت تعمیمپذیری ابر صفحه جداکننده خواهد
شد؛ بنابراین مسئله بهینهسازی بهصورت زیر مطرح میشود:
N
1
minw,b ‖w‖2 +c ∑ ξi
2
i=1

()3
مشروط به قیود زیر:

()4
yi (φ(xi ).w+b)≥(1-ξi )∀i, ξi ≥0
که ) 𝑖𝑥(𝜑 تابع کرنل c ،ثابت ظرفیت 𝜉𝑖 ،پارامتر کمکی برای تفکیک دادههای دارای همپوشانی است .مقادیر بزرگتر c
نشاندهنده توجه بیشتر به نقاط در نزدیکی مرز تصمیمگیری و مقادیر کوچکتر شامل نقاط دورتر از مرز تصمیمگیری نیز در حل
مسئله بهینهسازی خواهد بود.
برای حل رابطه  3از تابع الگرانژین دوگانه ولف با حفظ شرایط  Karush-Kuhn-Tuckerاستفاده میشود .با به دست آمدن
بردارهای  wو  bتوسط بیشینه کردن تابع الگرانژین دوگانه ولف ،تابع تصمیمگیری برای کالسهبندی یک متغیر جدید بهصورت
زیر خواهد بود(:)Shawe-Taylor & Cristianini, 2000
()5
]G(x)=sign[f(x)]=sign[φ(x).w+b
برای به دست آوردن نتایج مناسب کالسهبندی در روش ماشین بردار پشتیبان این نکات را بایستی موردتوجه قرارداد :به دست
آوردن مقدار بهینه برای پارامتر  cو تغییر پارامترهای مختلف تابع کرنل یا تعویض آنها با استفاده از روشهای Cross
.)Shabankareh & Hezarkhani, 2017( Validation

 -2-4جنگل تصادفی
تلفیقی1

میباشد.
روش جنگل تصادفی ازجمله روشهای
در روشهای تلفیقی مدلی که برای دستهبندی یا رگرسیون
انتخاب میشود که ترکیبی از چندین مدل است .هر مدل رأی
خود را صادر میکند و نتیجه نهایی در مورد مقدار بر اساس این
رأیها صادر میشود .اغلب صحت یک روش تلفیقی بهتر از
مؤلفههای تشکیلدهنده آن یعنی مدلها است( Mohri et al.,
.)2018

شکل  :9ایده کلی الگوریتمهای تلفیقی

1 Ensemble Methods
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تصور کنید مدلهای استفادهشده در روش تلفیقی همگی از نوع درخت تصمیم هستند ،بدین ترتیب این مجموعه تشکیل یک
جنگل را خواهد داد .هر یک از درختان تصمیم با استفاده از یک انتخاب تصادفی صفات خاصهی موجود در هر گره 1جهت تعیین
انشعاب ساخته میشوند .بهعبارتدیگر هر درخت بر اساس مقادیر یک بردار تصادفی ساخته میشود .این مقادیر دارای توزیع
یکسانی برای تمام درختان موجود در جنگل هستند و بهصورت مستقلی نمونهگیری میشوند .برای دستهبندی نیز هر درخت رأی
خود را صادر و نتیجه نهایی بارأی اکثریت تعیین میشود( .)Liaw & Wiener, 2002پارامترهای مهم در الگوریتم جنگل
تصادفی ،تعداد متغیر انتخابشده در هر گره درخت و تعداد درخت میباشند که الزم است برای آنها مقادیر مناسبی تعیین
شوند(.)Harris & Grunsky, 2015

در این روش در هر بار نمونهگیری با جایگزینی اطالعات ،برخی اطالعات هرگز نمونهگیری نمیشوند و برخی دیگر شاید چند
بار نمونهگیری شوند .بهعبارتدیگر برخی دادههای ورودی برای برخی درختها در اصطالح نمونه خارج از کیسه ( 2)OOBخواهند
بود یعنی در ایجاد برخی درختها مشارکت نخواهند داشت .این دادهها عمل یک اعتبارسنج داخلی برای هر درخت را دارند که این
اعتبارسنجی از طریق برآورد خطای خارج از کیسه انجام میشود .اگر خود دادههای خارج از کیسه از طریق درختان پیشبینی شوند،
برای این پیشبینیها خطا وجود خواهد داشت و میانگین این خطاها ،خطای خارج از کیسه نامیده میشود که نشاندهنده میزان
تأثیر نمونههای انتخابنشده بر میزان خطای نتیجه نهایی جنگل تصادفی است(.)James et al., 2013
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شکل  :10ایده الگوریتم جنگل تصادفی

 -3-4ارزیابی مدل
ارزیابی عملکرد مدلهای  SVMو  RFبر اساس ضریب تعیین ،3میانگین مربعات خطای تخمین ،4میانگین خطای نسبی 5و
قدر مطلق خطای نسبی 6که همگی معرف میزان دقت (خطای) تخمین میباشند استفاده شده است .مدلی که بیشترین مقدار R2
و کمترین مقدار  SDE ،RMSEو  MAPEرا دارا باشد از عملکرد مناسبتری برخوردار است(.)Nagelkerke, 1991
کمیت  R2که ضریب تعیین نیز نامیده میشود ،نسبت تغییرات (متغیرهای) تعریفشده ،بهکل تغییرات (متغیرها) میباشد .این
اندازهگیری به ما این امکان را میدهد که تعیین کنیم چقدر میتوان به پیشبینی یک مدل یا نمودار مطمئن بود .روشهای دیگر
اگرچه مفید هستند ،اما یک اشکال مشترک دارند :ازآنجاکه مقادیر آنها میتواند بین صفر تا  +بینهایت متغیر باشد ،یک مقدار
واحد آنها در مورد عملکرد بهتنهایی چیز زیادی نمیگوید و فقط در هنگام مقایسه قابل تفسیر هستند(.)Chicco et al., 2021
N

()6

| ̂|y -y
100
=MAPE
∑ i i
N
yi
i=1

N

()7

1
RMSE=√ ∑ (yi -ŷ i )2
N
i=1

1 Node
2 Out Of Bag
3 Coefficient of Determination
4 Root mean square error
5 Standard deviation error
6 Mean absolute percentage error
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 -4-4دادههای ورودی
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در این مطالعه ،از مقادیر طراحی مارشال مخلوط معمولی و اصالحشده برای تولید مدلهای یادگیری ماشین استفاده شد.
درمجموع  72نمونه برای مدلسازی استفاده شد که  70درصد آن بهصورت تصادفی برای آموزش و  30درصد برای آزمایش و
اعتبار سنجی نتایج مدل استفاده شدند .محققان نشان دادهاند که این ترکیب بهترین عملکرد به همراه داشته
باشد( .)Ghorbanzadeh et al., 2018; Tiwari et al., 2018متغیرهای ورودی در نظر گرفتهشده برای مدلسازی
عبارتاند از نوع فیلر ( ،)FTدرصد فیلر ( ،)PFقیر ( ،)BCوزن مخصوص نمونههای متراکم ،درصد فضای خالی ( ،)Vvفضای
خالی موجود در سنگدانه ( )VMAو فضای خالی پرشده با قیر (.)VFB
درزمینه الگوریتمهای یادگیری ماشین هر نمونه ،یک بردار ویژگی 1در نظر گرفته میشود که محتوای آن (صفات خاصه)
توسط نتایج آزمایشات تعریف شدهاند؛ بنابراین تعداد ابعاد بردار ویژگی برابر با تعداد آزمایشات میباشد(.)Porwal et al., 2004
نتایج تمام آزمایشها برای ایجاد  72بردار ویژگی  7بعدی با یکدیگر ترکیب شدند .دادهها بر اساس نتیجه مقاومت و روانی مارشال
بهدستآمده برچسبگذاری شدند .با توجه به اینکه رنج دادهها و واحد اندازهگیری آنها در نتایج متفاوت میباشند ،در الگوریتمهای
یادگیری ماشین عملکرد تابع با محدودیت سختافزاری و نرمافزاری همراه است و نمیتواند عملکرد مثبتی داشته باشد .برای مثال،
در این پژوهش دادههای وزن مخصوص قیر مقادیری بسیار کوچکتر از فضای خالی پرشده با قیر دارند؛ بنابراین نیاز است تا
مقادیر پردازششده نرماالیز 2شوند( .)Ioffe & Szegedy, 2015سادهترین روش برای بی مقیاس کردن این است که مقادیر را
به مقیاس ] [0,1تغییر دهیم .فرمول این روش بهصورت زیر میباشد:
)x-min(x
)max(x) - min(x

()10

= ̂x

که در آن  xداده اصلی و ́𝑥 مقدار نرماالیز شده میباشد(.)Patro & Sahu, 2015

 -5-4نتایج حاصل از مدلسازی با استفاده از روش  SVMو RF
از دادههای آموزشی برای ساخت مدلهای  SVMاستفاده شده است .همانطور که در قبل اشاره شد در این روش میبایست
از توابع کرنل استفاده کرد .مدلسازی بر روی دادههای آموزشی توسط هر چهار تابع کرنل معرفیشده انجام شده است که بهترین
نتایج با تابع کرنل پایه شعاعی به دست آمده است .همچنین بهمنظور بهینه کردن پارامترهای 𝑐 و 𝛾 متعلق به تابع کرنل از
روش  10-fold cross validationاستفاده شده است که مقدار 𝑐 برابر  8و مقدار 𝛾 برابر  0.9برای مدلسازی مقاومت مارشال
و مقدار 𝑐 برابر  10و مقدار 𝛾 برابر  0.8برای مدلسازی روانی مارشال در نظر گرفته شده است .مقادیر غیرازاین دو باعث کاهش
دقت و صحت الگوریتم میشود .پس از آموزش ،مدل توسط دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج مربوط ،SDE ،R2
 RMSEو  MAPEمطابق جدول  3به دست آمد .کلیه فرایند مدلسازی با استفاده از بسته  E1071نرمافزارMeyer et ( R
 )al., 2019انجام شده است.
درروش  RFبهمنظور تعیین تعداد متغیر انتخابشده در هر گره درخت ( )mtryو همچنین تعداد درخت ( )ntreeاز روش 10-
 fold cross validationاستفاده شده است .مطابق این روش تعداد  1000درخت و  5متغیر در هر گره مطلوبترین شرایط به
برای مدل فراهم کرده است .لذا این مقادیر بهمنظور مدلسازی استفاده شد.
پس از ساخت مدل با استفاده از بسته  random forestدر نرمافزار ،)Leo Breiman and Adele Cutler, 2018( R
مدل توسط دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در جدول  3ارائه شده است .یکی از مزایای الگوریتم جنگل
تصادفی این است میتواند اهمیت متغیرها را در یک مسئله مشخص کند .در این تحقیق اهمیت پارامترهای ورودی بر اساس
شاخص اهمیت جینی و اهمیت جایگشتی به دست آمده است( )Han et al., 2016که درصد قیر و درصد فیلر دارای اهمیت
باالتری نسبت به سایر پارامترها میباشند.
1 Feature vector
2 Normalize
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جدول  :8نتایج ارزیابی مدلهای  SVMو  RFبرای مقاومت مارشال

مدل
SVM
RF

نوع داده
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

R2

SDE

RMSE

MAPE

0.9135
0.875
0.8745
0.8269

0.0180
0.0208
0.0209
0.0211

38.527
40.0412
39.985
41.870

2.981
3.0173
3.023
3.1641

جدول  :9نتایج ارزیابی مدلهای  SVMو  RFبرای روانی مارشال

مدل
SVM
RF

نوع داده
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

R2

SDE

RMSE

MAPE

0929
0.841
0.889
0.811

0.0141
0.0214
0.02
0.0203

38.4
40
39.7
41.3

2.98
3.03
3
3.11

(الف)
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در شکل  11و  12نمودار مقادیر واقعی اندازهگیری شده و مقادیر پیشبینیشده مقاومت و روانی آسفالت توسط مدل  SVMو
 RFبرای دادههای آموزشی و آزمایشی ترسیم شده است .همانطور که در شکل نیز بهخوبی دیده میشود ،نتایج به خط نیم ساز
نزدیک هستند و میتوان گفت مقادیر را با دقت خوبی پیشبینی کرده است .ازلحاظ تئوری اگر R2برابر  100درصد شود تمامی
مقادیر مشاهدهشده با مقادیر برازش شده یکسان خواهند بود و همه نقاط دادهها بر روی خط برازش شده قرار خواهند
گرفت(.)Devore, 2011

(ب)

شکل  :11مقایسه مقدار مقاومت مارشال پیشبینیشده و واقعی (الف) مدل ( SVMب) مدل RF

(الف)

(ب)

شکل  :12مقایسه مقدار روانی مارشال پیشبینیشده و واقعی (الف) مدل ( SVMب) مدل RF

 -5نتیجهگیری
در این مطالعه ،تأثیر استفاده از سه نوع فیلر (فیلر حاصل از بین گرم ،خاکستر پوسته برنج و خاکستر بادی) در درصدهای
مختلف بر خواص مارشال مخلوط آسفالتی با حداکثر سایز دانه  25میلیمتر موردبررسی قرار گرفت .مقایسه درصدهای قیرهای
نمونههای حاوی  RHAو  FAبا نمونههای حاوی  CFدر درصدهای مشابه اختالط نشان میدهد مقدار قیر بهینه کاهش پیدا
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 همچنین مقاومت مارشال بهدستآمده از نمونههای حاوی این سه نوع فیلر نشان میدهد با توجه به کاهش قیر بهینه.کرده است
 در مخلوطهای حاوی. افزایش پیدا کرده استCF  مقاومت آنها نسبت به نمونههای حاوی،FA  وRHA در مخلوطهای حاوی
 کمترین مقدار قیر بهینه برای. میباشد4.53  درصد از این فیلر کمترین مقدار قیر بهینه نتیجه داده است که برابر با4  مقدار،CF
 درصد از این فیلر بدست آمده است و برای مخلوط حاوی4  میباشد و برای مخلوط حاوی4.25  برابر باRHA مخلوطهای حاوی
 با توجه به نتایج بدست آمده مقدار. میباشد4.16  درصد از این فیلر به دست آمده است و برابر با6  کمترین مقدار قیر بهینه درFA
، در مقایسه مقاومتهای بهدستآمده در درصد قیرهای ذکرشده. کمترین مقدار قیر بهینه را نتیجه داده استFA  درصد فیلر6
 براین اساس. این مقدار نیز قابلقبول است4.89  برابر باMQ  بیشترین مقاومت را داراست که با مقدارFA  درصد6 مخلوط حاوی
 میتوان در مصرف قیر صرفهجویی کرد بهطوریکه عملکرد روسازیFA  وRHA میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از فیلرهای
 از الگوریتمهای، در ادامه بهمنظور ارائه مدلی برای پیشبینی مقاومت و روانی مارشال مخلوطهای آسفالتی.نسبت به قبل بهتر باشد
 مدلها با استفاده از پارامترهای طرح مارشال آموزش داده شدند و سپس. استفاده شدRF  وSVM یادگیری ماشین نظارتشدهی
 در مدلسازی مقاومت مارشال بهRF  وSVM  برای دو مدلR2  مقدار.با استفاده از دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 این مقدار برای این. برای داده آزمایشی به دست آمد0.8269  و0.875  برای داده آموزشی و0.8745  و0.9135 ترتیب برابر با
. برای داده آزمایشی بود0.811  و0.841  برای دادههای آموزشی و0.889  و0.929 مدل در مدلسازی روانی مارشال نیز به ترتیب
نتایج حاصله نشاندهنده کارآمدی مدلهای استفادهشده در برابر روشهای آزمایشگاهی برای پیشبینی مقاومت و روانی مارشال
 بهمنظور بهینه کردن الگوریتمهای یادگیری ماشین. داراستRF عملکرد بهتری را نسبت بهSVM آسفالت میباشد که روش
 از نتایج حاصله در،بهدستآمده و طراحی یک مدل پویای پیشبینی پیشنهاد میشود پس از انجام آزمایشات هر نمونه جدید
.آموزش مجدد الگوریتم استفاده شود
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چکـیده
تکنولوژی چاپ سه بعدی ( )DP3یک روش سریع و مقرون به صرفه برای تولید و تکرار طرحهای پیچیده با حداقل خطا
میباشد که میتواند در اجرای آزمایشهای تکرار پذیر بدون تخریب نمونههای سنگ به کار رود .نمونههای چاپ شده می
توانند جایگزین نمونههای سنگی مانند مغزهها و پالگها شوند و به طور بالقوه شبیه سازیهای عددی را تایید و اندازه
گیریهای آزمایشگاهی موجود در مورد تغییرات ویژگیهای فیزیک سنگی در مقیاس زمان زمین شناسی را تکمیل کنند.
هدف از این مقاله بررسی کاربرد بالقوه و توسعه فناوری چاپ سه بعدی ( )DP3برای کاربردهای مهندسی در صنعت نفت
میباشد که در تحقیقات و آموزش علوم زمین به کار میرود ،این بررسی با شرح مختصری از مفاهیم و اصول مرتبط با
چاپ سه بعدی آغاز میشود و سپس کاربرد اصلی تکنولوژی چاپ سه بعدی در بخشهای مختلف مانند ژئومکانیک و
مدلسازیهای عددی ،میکروسیاالت و شبیهسازی جریانها ،اثرات تغییرات ریز ساختارها در برسیهای پتروفیزیکی در
طول فرایند دیاژنز شدگی رسوبات ،بررسیهای فیزیک سنگی شرح داده میشوند ،در ادامه برخی از چشم اندازهای مورد
نیاز برای بررسی در آینده نیز پیشنهاد شدهاند .مروری بر پژوهشهای منتشر شده از سوی مقاالت دانشگاهی ،دولتی و
صنعتی ،جامعه هدف رو به رشدی از کاربردهای چاپ سه بعدی را نشان میدهد.

واژگـان کلـیدی :چاپ سه بعدی ( ،)DP3مدلسازی پرینت سه بعدی (ساخت افزودنی) ،مدلسازی فیزیک دیجیتال سنگ،
شبیه سازی عددی ،مواد مورد استفاده در تولید نمونههای جایگزین سنگ در چاپ سه بعدی.

 -1کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند تبریز (نویسنده مسئول) mehdi.72.gandomgoon@gmail.com

 -2کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند تبریز
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 -1مقدمه
عبارت چاپگر سه بعدی به عنوان تکنولوژی قرن حاضر که طرحهای دیجیتال را به اشیا فیزیکی سه بعدی تبدیل میکند ،مورد
توجه پژوهشگران واقع شده است .بسیاری از متفکران پیشرو در صنعت ،دانشگاه و دولت ،آینده چاپ سه بعدی را بسیار ارزشمند
میبینند (شکل  .)1اشیا چاپ شده سه بعدی توسط چاپگرهای سه بعدی ،ابزارهای نمایش دیجیتال و تجسم سازی را تکمیل می
کنند و یک نمایش فیزیکی از هندسههای سه بعدی را فراهم میکنند .در حالی که مدلهای دیجیتال را می توان تنها بر روی یک
صفحه نمایش مشاهده کرد ،یک چاپ سه بعدی را می توان با تمام حواس تجربه کرد و از همه مهمتر مورد آزمون قرار داد .چاپ
سه بعدی راهی برای آزمایش سریع مفاهیم جدید فراهم میکند و میتواند اشیا مختلف را در طیف وسیعی از مقیاسها با دقت و
تکرار پذیری باال تولید کند .این قابلیتهای نمونهسازی سریع به کمک مواد ساخت افزودنی ،روشهای مقرون به صرفه را فراهم
میکنند (.)Cohen D, et al, 2014
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شکل -1آمار ثبت اختراع و رشد سریع پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی (بر اساس آمار پایگاه علم سنجی تامسون).

همانند چاپگرهای دو بعدی ،چاپگرهای سه بعدی تصاویری را در الیهها میسازند ،در حالی که یک چاپگر دو بعدی یک الیه
جوهر بسیار نازک را چاپ میکند ،یک چاپگر سه بعدی مجموعهای از الیهها را در یک یا چند ماده میسازد بنابراین از اصطالح
چاپ در روی کاغذ برای نشان دادن چاپ سه بعدی استفاده میشود ) .(Hull CW, 1984ظهور و پیشرفت سریع انواع
چاپگرهای سه بعدی ،نرم افزارهای پردازش تصاویر و دسترسی نسبتا آسان به این منابع ،راههای جدیدی را برای بسیاری از
زمینههای تحقیقاتی باز میکنند .در این میان ،علم زمینشناسی آماده استفاده از چاپ سه بعدی برای پر کردن شکاف بین
تحلیلهای محاسباتی و تجربی است .نمونهای از کاربردهای چاپ سه بعدی در پژوهشهای انجام شده در شکل  2ارائه شده است.

شکل  -2نمونه چاپ شده جایگزین مغزه ماسه سنگی ( ،)Aاستفاده از چاپ سه بعدی در آزمونهای ژئومکانیکی برای تجسم
هندسه شکست و شدت تنش ها (  ،)Bتولید نمونه چاپ سه بعدی جایگزین مغزه توسط ماده اولیه پودر گچ ( ،)Cتاثیر جهت گیری
الیه ها بر مقاومت فشاری تولید شده توسط فناوری چاپ سه بعدی (Osinga S, et al 2015, Ju Y, et al 2014, ( )D
 ،)Fereshtenejad S, et al, 2016, Vlasea M, et al, 2015نمونههای سه بعدی چاپ شده جایگزین نمونههای اصلی به
کمک مدلهای دیجیتال با استفاده از تصاویر اسکن شده اشعه ایکس (𝑻𝑪𝛍) (Matsumura S, et al 2015, Dal Ferro ( )E
).N, et al, 2015, Otten W, et al, 2012, Funatsu T, et al 2015
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 -2روشهای چاپ سه بعدی
اولین قدم در فناوری چاپ سه بعدی ،ساخت مدل سه بعدی دیجیتالی است ،این کار معموال با استفاده از نرم افزارهای طراحی
گرافیکی  CADصورت میپذیرد .همچنین میتوان از روشهای دیگر ساخت مدل دیجیتال شامل اسکنرهای سه بعدی و
مجموعه تصاویر سی تی اسکن بهره برد .قبل از چاپ سه بعدی نمونهها ،مدلهای دیجیتال برای ایجاد قالبهای الیهای برش
داده میشوند .مشخصات چاپ تعیین شده شامل ضخامت هر برش ،ابعاد عمودی و افقی و سرعت چاپ میباشد ،نمونه چاپ شده
اغلب نیاز به پرداخت خواهند داشت.
در روش استریولیتوگرافی نمونه طراحی شده برای چاپ با استفاده از یک منبع لیزر  UVبه صورت الیه به الیه رزین را جامد
میکند موادی که در چاپگرهای سه بعدی  SLAاستفاده میشوند حساس به نور هستند و با قرار گرفتن در معرض نور  UVجامد
میشوند .تفاوت نمونههای چاپ شده در روشهای مختلف چاپ سه بعدی از دو جنبه آشکار میشوند :فناوری نمونهسازی و مواد
مورد نیاز برای چاپ ( Song L, et al, 2018, Fereshtenejad S, et al, 2016, Liu P,et al, 2016, Mazhar H, et
 .( al, 2016, Mitchell MG, 2016فناوریهای مختلف الگوی منحصر به فرد خود را دارند.
با این حال روشهای مختلف دو ویژگی مشترک دارند ،که عبارتند از :نمونهسازی الیه به الیه مواد مدلسازی شده ) Jiang
 (C, et al, 2016و روشهای چاپ عمومی که شامل چهار مرحله زیر میتوان در نظر گرفت:
 )1ایجاد یک مدل سنگ هدف برای چاپ سه بعدی طراحی شده توسط نرم افزارهای Zhou T, 2016, Song) CAD
 (L, 2018یا استخراج شده توسط تصاویر سی تی اسکن (شکل های  4و  )5و سپس تبدیل به مدل سنگ سه بعدی ساخته شده
به فرمت  STLکه توسط اکثر چاپگرهای سه بعدی قابل تشخیص میباشند.
 )2پردازش مربوط به برش و تنظیم پارامترهای چاپ مناسب شامل ضخامت الیه ،نسبت کردن و مسیر خروجی برای چاپگر.
 )3چاپ مدل اولیه نمونه ایجاد شده جایگزین سنگ هدف را الیه به الیه براساس قوانین عملیاتی.
 )4اصالح مدلهای چاپ شده جایگزین با استفاده از روشهای پرداخت (پس پردازش) مانند پولیش و صاف کردن نمونههای
مدلسازی شده ،پرتودهی ماورا بنفش ( )UVیا حذف مواد پشتیبانکه ساختار متخلخل داخلی و عناصر خارجی را در طول چاپ
نگه میدارد و از تغییر شکل یا آسیب طرحهای پیچیده جلوگیری مینماید.
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شکل -3روند انجام مقایسه ویژگی سنگ های ماکروسکوپی با مدلهای دیجیتالی و ویژگیهای نمونههای سه بعدی
چاپ شده :خواص ماکروسکوپی توسط اندازهگیریهای حجمی تعریف میشوند که یک مقدار میانگین فضایی را فراتر
از مقیاس میکروسکوپی نشان میدهند و شامل ویژگیهای جریان ،الکتریکی (مقاومت ویژه) ،صوتی سرعتهای موج
Pو  ، Sصوتی ،اولتراسونیک و مغناطیسی برای مثال ،تشدید رزونانس مغناطیسی هستهای ( )NMRهستند .مثالهای
ارائه شده از یک نمونه چاپ شده جایگزین پالگ مغزه که خواص سنگ بر روی آن اندازهگیری میشود در شکل نشان
داده شده است ،نخست نمونه فیزیکی اسکن شده و یک مدل دیجیتال ( )Bایجاد شده و رندرینگ ماتریس سنگ ()C
به دست آمده است ،سپس مدل ماتریس دیجیتال به عنوان ورودی برای چاپ سه بعدی یک نمونه سنگ ( )Dاستفاده
میشود و خواص سنگ چاپ شده اندازهگیری میشوند .به طور موازی ،مدلهای دیجیتال نیز برای محاسبه خواص
سنگ مانند نفوذپذیری استفاده میشوند ( )Eدر نهایت ،خواص سنگ طبیعی ،خواص سنگ چاپ شده سه بعدی و
خواص سنگ محاسبه شده مقایسه میشوند ).(Ishutov, S
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شکل -4مراحل ایحاد نمونههای ایجاد شده جایگزین نمونه پالگ مغزه با استفاده از تکنولوژیهای چاپ سه بعدی
همراه با فناوری سیتیاسکن پالگ مغزه ).(Gao YT, et al 2021
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شکل -5فلوچارت ایجاد نمونه مشابه از ساختار سنگ مخزن با استفاده از روش چاپ سه بعدی (.(Ishutov,S

 -3روشهای چاپ سه بعدی
فناوری چاپ سه بعدی برای اولین بار در دهه  1۹80در ایاالتمتحده مطرح شد و به عنوان فناوری نمونهسازی سریع شناخته
گردید ،ابتدا روش دستگاه استریولیتوگرافی ( )SLAدر سال  1۹86معرفی شد که نقطه عطفی در توسعه تکنولوژی چاپ سه بعدی
به شمار میرفت ) .(Bose S, 2013از آن زمان تا کنون ،تکنولوژی چاپ سه بعدی به سرعت توسعه یافته است .اخیرا ،فناوری
های مختلف چاپ سه بعدی مانند مدلسازی رسوبی آمیخته ) ،SLA ،(FDMو سنتر لیزری انتخابی( )SLSمورد توجه قرار
گرفته است که در جدول  2به صورت کامل ویژگی ها و کاربردهای مختلف این روشها در تحقیقات مربوط به مهندسی نفت و
علوم زمین ارائه شده است .در حال حاضر مواد مختلف برای چاپ سه بعدی موجود در ساخت نمونه سنگ به کار میروند

( Osinga S, 2015, Ju Y et al, 2014, Fereshtenejad S, et al, 2016, Vlasea M, et al, 2015, Funatsu T,

 )et al, 2015, Bultreys T, et al 2016, Li L, et al 2008و جدول  2چندین نمونه پرینت سه بعدی معمول و در
دسترس را نشان میدهد .هنگامی که تکنولوژی چاپ سه بعدی در آماده سازی نمونههای سنگی آزمایشگاهی همانند نمونههای
ساخته شده جایگزین مغزه استفاده میشود ،هدایت و مقایسه آنها با نمونههای سنگی طبیعی برای بررسی امکانسنجی و اعتبار
بالقوه استفاده از مواد چاپ سه بعدی ضروری میباشد ،از جمله این دالیل تفاوتهای قابل توجهی در عملکرد مکانیکی نمونههای
سنگی بر اساس مواد و روشهای چاپ شده سه بعدی میباشد.
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شکل-6روش شماتیک برای اصل نمونه سازی فناوری های مختلف چاپ سه بعدی :فناوری )a( FDM؛ فناوری
 ،)b(3DPفناوری )c( SLA؛ فناوری . (Wang X, et al 2017( )d( SLS
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چاپگرهای سه بعدی میتوانند از طیف وسیعی از مواد ساختمانی (پالستیک ،فلزات ،رزین ،سرامیک ،پودر معدنی ،کاغذ،
بیومواد) استفاده کنند ،در حالی که در حال حاضر هیچ ماده در دسترس قادر به تکرار تمام ویژگیهای مربوط به سنگ طبیعی به
طور همزمان نیست ،مواد موجود در دسترس ،در یک نمونه چاپ شده جایگزین تاثیر میگذارند .در حال حاضر ،مواد را می توان
برای یک مدل مشخص براساس مناسب بودن آنها برای استفاده برای بررسی یک ویژگی منحصر به فرد به طور جداگانه (به
عنوان مثال ،جریان ،الکتریکی ،صوتی و مکانیکی) انتخاب کرد .خواص شیمیایی پودرهای معدنی (به عنوان مثال ،گچ ،سیلیکا و
کلسیت) مورد استفاده در نمونههای سنگی چاپ سه بعدی ،به سنگ طبیعی نزدیک هستند ،اما خواص مکانیکی نمونههای ایجاد
شده اغلب ضعیف تر هستند که باید مورد توجه واقع شود.

شکل -7نمونه مدل چاپ شده از نمونه پالگ مغزه ماسه سنگی با استفاده از مواد مختلف (ترموپالستیک
(بیوپالستیکها) ،گچ ،رزینها) ).(Ishutov, S
جدول -1انواع روشهای چاپ سه بعدی ،مراحل آمادهسازی نمونه و مواد الزم برای چاپ نمونهها.
چاپگرهای سه بعدی موجود

مواد مورد استفاده
برای چاپ
PLA

Object Connex 500

Geological Material 3DP

PLA
ZP 450
Sinter Station 2500

شماتیک
روش

روش های آماده سازی
نمونه

مرجع

شکل a-6

FDM

Song L, et al 2018

رزین
گچ ،ماسه ،سرامیک
ماسه

شکل c-6

SLA

Liu P, et al 2016

شکل b-6

3 DP

شکل d-6

SLS

مواد زمین شناسی

-

Chemical reaction

Zhou T, 2016
Mazhar H, et
2016
Mitchell MG, 2016
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جدول  -2نمای کلی از روشهای چاپ سه بعدی و ویژگیهای آنها -SLA :چاپگرهای سهبعدی -DLP ،پردازش
دیجیتالی نوری -FDM ،مدلسازیِ رسوبی گداخته -FFF ،ساخت رشتههای فیالمنتی ذوبشده -DIW/DLW ،تولید
با استفاده از جوهر /لیزر مستقیم -SLS ،جوشی لیزری انتخابی -SLM ،ذوب لیزر -EBM/EBW ،ذوب و ساخت
قطعات فلزی با استفاده از پرتوی الکترونی ،شکلدهی شبکهای با لیزر یا لنز -LOM ،تولید جسم الیهای-SDL ،
چندالیهای شدنِ انتخابی رسوب )،(Matsumura S,et al, 2015, Gao W, et al 2015, Camisa JA, et al 2014
روش کلی هر دسته با نماد (*) مشخص شده است.
روش /فناوری

مواد

منبع
نیرو

قدرت تفکیک
(XY/Z)±
دقت ،میکرون

(پلیمریزاسیون)*:
 SLAو DLP

سرامیک
(آلومینا،
زیرکونیا)،
پلیمر ،رزین

نور لیزر
فرابنفش

75/25±50
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(اکستروژن)*:
FDM
FFF
جوهر افشان /پلی
جِت
DIW/DLW

پالستیک،
دوغابِ
سرامیکی،
چسبِ فلز،
واکس
ژلهای
کلوئیدی،
سوسپانسون،
مذابهای
پلیمر ،واکس،
کمپلکسهای
غلیظ
پلیالکترولیت

پلیمر ،فلز،
سرامیک

(میلیمتر
مکعب)

𝟎𝟎𝟓
𝟎𝟎𝟓 ×
𝟎𝟎𝟔 ×

3-700

0.5200
انرژی
حرارتی

انرژی
حرارتی
و لیزر

150/25±20

𝟎𝟎𝟓
𝟎𝟎𝟓 ×
×
𝟎𝟎𝟓
403000

1/0.15±0.5
𝟎𝟓 × 𝟓𝟖
𝟓𝟐 ×

لیزر با
قدرت باال
𝟎𝟑𝟑
𝟎𝟖𝟑 ×
𝟓𝟐𝟒 ×

(گداختگی)*:
SLS
فلز (فوالد
ضدزنگ،
کبالت ،کروم،
تیتانیوم) و
پودر سرامیک

حداکثر
ابعاد ایجاد
نمونه

هزینه
(دالر
آمریکا
×
𝟎𝟎𝟎𝟏)

-

𝟎𝟓𝟑
𝟎𝟓𝟑 ×
𝟎𝟎𝟒 ×

250400

پرتوی
الکترونی

100/100±
100
لیزر
پودر فلز
مذاب

لنز
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-1ژئومورفولوژی
-2انجام آزمایشِ
جریان بر روی
ماسه سنگها و
سنگهای با اندازه
منافذ بزرگ
-3انجام آزمایش
جریان بر روی
کربناتهایی با
منافذ کوچک
 -4مطالعۀ ریز
سیال
 -5مطالعۀ ریز
شکستگی

مدلهایی از
ن مدرج که
مخز ِ
شامل دادههای
لرزهای است

25/100±
10

𝟎𝟎𝟐
𝟎𝟎𝟐 ×
×
𝟎𝟎𝟏

سنجش خواص
صوتی و الکتریکیِ
مدلهای سنگ
مخزن

قابلیتها

 -1سرعت باالی
ساخت
 -2حداقل یا فاقد
مواد با تخلخل ریز

-1سرعت باالی
ساخت
 -2چاپ چندین
ماده

 -1باالترین قدرت
تفکیک
 -2فاقد مواد با
تخلخل ریز
-3سریعترین زمان
ساخت

 -1مدلهای چاپ
شدۀ سه بعدی که
نرمی یا استحکام
باالیی دارند
 -2دقت باال
 -3مواد بازیافتیِ
پودری

مدلهای چاپ
شدۀ سه بعدی که
استحکام باالیی
دارند

آزمایشهای
جریان منافذ

EBM/EBW

-1ژئومکانیک
(مطالعۀ
شکستگی)
ش
 -2انجام آزمای ِ
جریان بر روی
ماسه سنگها و
سنگهای کربناته
با منافذ بزرگ
 -3ژئومورفولوژی

150/50±
50

200/100±
100

SLM

200750

کاربرد در
بخش
مهندسی نفت
و علوم زمین

1301500

𝟏𝟗 × 𝟏𝟗
𝟐𝟓𝟏 ×
2001700

 -1انجام آزمایش
جریان بر روی
ماسه سنگها و
سنگهای کربناته
با منافذ بزرگ
 -2آزمایشهای
فیزیک سنگی

مدلهای چاپ
شدۀ سه بعدی که
استحکام باالیی
دارند

 -1چاپ موا ِد
طبقهبندی شدۀ
 -2دقت باال

محدودیت-
ها

-1انقباض
تحت نور
مستقیم
-2تغییر شکل
تحت دما و
فشار باال

 -1کیفیت
پایین سطح
 -2انقباض و
تابخوردگی
نمونههای
چاپ شده سه
بعدی

پُرهزینهترین
لوازم و
چاپگرهای سه
بعدی

 -1مواد با
تخلخل ریز
 -2مواد
پشتیبانی که
در ریزحفرهها
گیر افتادهاند

هزینۀ باالی
لوازم و
چاپگرهای سه
بعدی

هزینۀ باالی
لوازم و
چاپگرهای سه
بعدی

 -1هزینۀ
باالی تعمی ِر
قسمتهای
آسیبدیده و
فرسوده
 -2نیاز به
فرآیندِ پرداخت

ژئومورفولوژی

(رسوبگذاری)*:
 LOMو SDL

بایندر جتینگ

1

فیلم
پالستیکی،
ورقۀ فلزی،
نوارِ
سرامیکی،
کاغذ ،پلیمر

پودر (سیلیکا،
گچ،
سرامیک،
فلز)

لیزر ،تیغۀ
تنگستن

انرژی
حرارتی

10/100±200

100/50±50

𝟎𝟎𝟖
𝟎𝟓𝟓 ×
𝟎𝟎𝟓 ×

𝟎𝟓𝟑
𝟎𝟓𝟑 ×
𝟎𝟓𝟒 ×

12150

70700

-1پردازش
باالی سطح
 -2هزینۀ پایین
لوازم

 -1مدلهایی از
ن مدرج که
مخز ِ
شامل دادههای
لرزهای است
 -2ژئومکانیک
(مطالعۀ
شکستگی)
 -3ژئومورفولوژی

انتخاب گستردۀ
مواد برای چاپِ
رنگی

 -1دقت پایینِ
ساختارهای
درونی
 -2عدم تولید
نمونههای
متخلخل

 -1نیاز به
فرآیند پس-
پردازشیِ
(پرداخت)
چسب
 -2مواد
پودری با
تخلخل ریز و
منافذ مسدود
شده

 -1-4ژئومکانیک
 -1-1-4مطالعات بررسی مقاومت فشاری و سیستم تنش-کرنش
محیط زمینشناسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پیچیده سنگ مانند غیرخطی بودن ،ناپیوستگی ،ناهمگنی و ناهمسانگردی
را تعیین میکند که همه آنها منجر به افزایش دشواری استفاده از روشهای تحقیق نظری رایج برای مطالعه پاسخ سنگ تحت
تنش میشود .با این حال ،نمونههای سنگی با خواص مشابه نمیتوانند دو بار تولید و مورد آزمون قرار گیرند اما نمونههای جایگزین
چاپ شده سه بعدی به ما اجازه میدهند تا آزمایشهای مکرر بر روی نمونههای چاپ شده صورت پذیرد ،چاپ سه بعدی همچنین
امکان وارد کردن سیستماتیک ناهمگونیهای مختلف ،مانند میکروشکستگیها ،استیلولیتها و حفرهها را در میان چندین نمونه
آزمایش تقریبا یکسان فراهم میکند .با شناخت و کنترل تغییرپذیری بین نمونهها از نظر تخلخل و تراکم پذیری ،شبکههای
شکستگی ،توزیع اندازه دانه و توزیع چگالی ،چاپ سه بعدی مواد هندسی ابزار ارزشمندی را برای تایید مدلهای عددی ،توسعه
قوانین مقیاس بندی و روابط ساختاری ،کمی سازی درجه تاثیر هندسه منافذ ،ویژگیهای شبکه شکستگی و ناهمگونی ساختاری بر
خواص ماکروسکوپی فراهم میکند و امکان طراحی نسل جدیدی از آزمایشها ژئومکانیکی  -مخزنی را برای اعتبار بخشی به
فرایندهایی مانند کوپل مدلهای ژئومکانیکی و مدلسازیهای عددی موجود را فراهم میآورد .فناوری چاپ سه بعدی اخیرا در
زمینه دانش ژئومکانیک بسیار مورد توجه قرار گرفته ،که در ادامه برخی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه اشاره خواهد شد:
در پژوهش اول ) ،(Zhou T, et al 2018ماده رزین شفاف به عنوان مناسبترین ماده برای شبیهسازی مغزههای سنگی
ترد در نظر گرفته شد (سنگ های ترد ،سنگ های شکنندهای هستند که وقتی تحت تنش قرار میگیرند با تغییر شکل االستیک
کمی و بدون تغییر شکل پالستیکی قابل شکست هستند ) (Ngo, TD, et al 2018, Ju Y, et al, 2017زیرا در مقایسه با
خواص مکانیکی چند ماده دیگر ،مواد رزین شفاف مانند شکنندگی ،مقاومت و نسبت مقاومت فشاری-کششی شباهت بیشتری به
سنگ واقعی دارند .در این راستا ،یک تیم تحقیقاتی ) (Zhou T, et al 2017, Zhu JB, et al, 2016به اجرای مجموعهای
از آزمونهای شبه استاتیک و دینامیک بر روی رزین چاپشده سه بعدی و نمونههای سنگ طبیعی ادامه داد ،آنها دریافتند که
خواص مکانیکی استاتیک نمونه رزین چاپ شده سه بعدی ،شامل مقاومت فشاری تک محوره ( ،)UCSحالتهای شکست ،رفتار
شکنندگی و منحنی تنش-کرنش تک محوری ،به طور قابلتوجهی مشابه خواص مغزه سنگی طبیعی هستند ،با این حال ،مشخص
شد که کرنش اوج نمونههای چاپ شده سه بعدی بیشتر از سنگ است که داللت بر باال بودن مدول االستیک باالتر خواهد داشت
(شکل  .(Zhu JB, et al 2018) )8پژوهشها در این خصوص نشان داده شد که مواد رزینی ،پتانسیل و چشمانداز زیادی در
تکرار رفتارهای مکانیکی سنگ سخت شکننده دارند .عالوه بر این شفافیت این ماده ،بررسی سازوکار تحول شکستگیها در سنگ
را به صورت کامال واضح امکان پذیر میسازد.
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 -4نمونه پژوهشهای بنیادی ،آموزش و کاربردها چاپ سه بعدی در صنعت نفت

1 Binder Jeting
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شکل  -8مقایسه منحنیهای تنش-کرنش ( )aحالتهای شکست سنگ طبیعی و نمونه جایگزین چاپ شده سه بعدی
مبتنی بر رزین در آزمایشهای فشار تک محوری استاتیک ( bو.)c

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)35 :پاییز 1400

در سالهای اخیر ،پودر گچ در آمادهسازی نمونه سنگ برای بررسی پتانسیل آن در تکرار خواص مکانیکی سنگ مورد استفاده
قرار گرفته است ) .(Osinga S, et al, 2015, Kong L, et al 2017سانگ و همکارانش )(Song L, et al 2018
دریافتند که یک نمونه گچی چاپشده سه بعدی از نظر تغییر شکل و ویژگیهای شکست ،مانند الگوی شکست مختلط ،مشابه
سنگ واقعی است (شکل  ۹بخش  aو  )bبا این حال ،در مقایسه با نمونه چاپ شده جایگزین توسط چاپگر Jiang C, et ( PLA
 ،(al 2016اگرچه نمونه گچی ویژگی تردی باالتری دارد و به حالت شکست شیلهای طبیعی نزدیکتر است (Yang SQ, et
) ،al 2020اما مقاومت فشاری کمتری را از خود در آزمونها نشان میدهند (شکل  ۹بخش های  cو (Jiang C, et al )d
).2016

شکل -9نتایج تجربی حاصل از آزمون مقاومت فشار تک محوری :رفتار تنش-کرنش ( )aو حالت شکست گچ چاپ
شده بوسیله پرینت سه بعدی ( )bمقایسه رفتارهای تنش-کرنش ( )cو حالتهای شکست نمونههای گچی و)d( PLA؛
حالت شکست نمونه لیتولوژی شیلی (.)e

فنگ و همکارانش یک روش جدید چاپ سه بعدی از مواد زمینشناسی سنگ مانند شامل مواد سیمانی (مانند سیمان و گچ) و
سنگدانه (مانند ماسه سیلیسی) را با توجه به خواص سیال مواد زمینشناسی پیشنهاد کردند .پس از آن ،آنها یک آزمایش مقاومت
فشاری تک محوری را بر روی یک نمونه ماده زمینشناسی سنگی چاپ سه بعدی انجام دادند .نتایج نشان داد که نمونه چاپ شده
سه بعدی بر پایه سیمانی را میتوان برای تکرار طبقات خاصی از سنگ الیهای با توجه به منحنی تنش-کرنش و حالت شکست به
کاربرد .این پژوهش نشان داد که مواد زمینشناسی سنگ مانند ممکن است در شبیهسازی سنگ طبیعی سودمندتر از چند ماده ذکر
شده در باال باشند ).(Feng XT, et al 2019

 -2-1-4بررسی سیستم درزهها
درزههای موجود در یک توده سنگ نقش بسیار مهمی را در خواص مکانیکی توده سنگ ایفا میکنند (Goodman RE, et
) .al 1968در حال حاضر ،روشهای اصلی ،از جمله روشهای درجا (سنگهای بکر) ،روشهای آزمایشگاهی (مصنوعی) و
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مدلهای عددی برش مستقیم ،به ما اجازه میدهند تا به طور جامع خواص مکانیکی برشی درزهای طبیعی را در تودههای سنگی
بررسی کنیم (.)Bandis S, et al 1981, Park JW, et al 2009
در یک روش جدید تکنولوژی چاپ سه بعدی ) ،(Kumar R, et al 2016, Gui Y, et al S 2017از الستیک سیلیکون
یا فیلم جداسازی برای تکثیر سطح درزهای سنگی بکر برای تشکیل قالب سطحی درزهای اصلی استفاده میشود و درزهها براساس
یک قالب چاپ شده سه بعدی ایجاد میشوند (شکل .)10

 -3-1-4ارتباط بین آزمونهای تجربی و شبیه سازیهای عددی به کمک روش چاپ سه بعدی
همانطور که قبال اشاره شد ،تبدیل از مدل دیجیتالی سنگ به نمونه جایگزین از طریق چاپ سه بعدی انجام شد نمونههای
چاپ شده به ما این اجازه را میدهند تا آزمایشهای مکرر را انجام دهیم همچنین چاپ سه بعدی کاستیهای بین آزمایشهای
تجربی و شبیهسازیهای عددی را متعادل میکند و میتواند به عنوان یک ابزار کمکی در ارتباط بین آزمایشهای آزمایشگاهی و
شبیهسازی عددی باشد ).)Kong L, et al 2019
در شکل  11سه مدل پالگ مغزه ایجاد شده به صورت طبیعی ،مدل سازی عددی و چاپ سه بعدی را نشان میدهد که بر
روی هر سه نمونه آزمایش دیسک برزیلی صورت گرفت ،یافتهها نشان داد که مسیر رشد ترک و حالت شکست مشابه نمونه های
دیگر می باشد و نتایج تجربی با نتایج عددی همخوانی خوبی دارند .این نتایج پیشنهاد میکنند که کاربرد چاپ سه بعدی در این
زمینه ،کاربردهای نتایج تجربی را غنی میکند و اعتبار نتایج آزمون را بهبود میبخشد ).(Huang YH, et al 2019
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شکل -10مقایسه تکامل پیوند سه نمونه چاپ شده سه بعدی مختلف :نمونه سیمانی شده ،و مدل عددی  HDDMبا
چندین شکاف از قبل موجود.

شکل -11طرح کلی سه مدل نمونه سنگی تحت آزمایشهای استاتیکی دیسک برزیلی :سنگ طبیعی ()a؛ مدل عددی
سنگ ()b؛ چاپ سه بعدی سنگ (.)c

در پژوهش اخیر ،مجموعهای از آزمونهای شکافت برزیلی بر روی نمونههای چاپ شده سه بعدی مبتنی بر گچ برای بررسی
اثر جهت گیری چاپ بر خواص کششی آنها انجام شد ،شکل ( )𝑎-12با افزایش زاویه چاپ ،ویژگیهای شکنندگی نمونههای
چاپ شده سه بعدی ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد .با توجه به اینکه زاویه چاپ برابر با  45درجه است ،نمونهها اثرات شکل
پذیری را به گونهای نشان میدهندکه از شکل ( ،)𝑏-12با افزایش زاویه چاپ (از  0به  ۹0درجه) ،مقاومت کششی و کرنش کششی
روند تغییرات 𝑣 شکل را نشان میدهند ،به این معنی که ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابند .هنگامی که زاویه چاپ برابر با 45
33

درجه باشد ،استحکام کششی و کرنش کششی به ترتیب به کم ترین مقدار خود میرسند ،این نتایج نشان میدهند که جهت چاپ
تاثیر آشکاری بر خواص مکانیکی کششی و ویژگیهای تردی نمونههای چاپ شده سه بعدی دارد.
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شکل  -12تاثیر جهت چاپ بر خواص کششی نمونههای چاپ شده سه بعدی مبتنی بر ژیپس :تنش-کرنش کششی
( ،)aرابطه بین استحکام کششی ،کرنش کششی و زاویه چاپ( ،)bمقایسه زبری و سختی نمونههای اتصال پروفیل
اولیه بارتون  JRCضریب زبری مشترک در نمونه چاپ شده توسط چاپگر سه بعدی (. (Gao YT, et al 2021) )c

 -2-4بازسازی تصاویر پیچیده ساختار داخلی سنگ
سنگ مخزن شامل ساختارهای داخلی پیچیدهای است که از شبکههای حفره و شکاف تشکیل شدهاند و نقش مهمی را در
بهرهبرداری از منابع غیر متعارف از نظر نفت ،گاز طبیعی ،گاز شیل دارند زیرا ویژگیهای آنها (به عنوان مثال ،اتصال ،توزیع
حفرها ،اندازه حفره و سایر ویژگیها) به طور جدایی ناپذیری به انرژی ذخیره و رفتار مهاجرت از مخازن متصل هستند (Ju Y, et
) .al 2013بر این اساس ،شناسایی دقیق و تصویرسازی ساختار داخلی سنگ مخزن ،کلید بررسی و تحلیل خواص پتروفیزیکی
مخازن ،به ویژه تراوایی است ) .(Ju Y, et al 2014چاپ سه بعدی میتواند یک مدل دیجیتال پیچیده مجازی بهدستآمده از
طراحی ،توموگرافی یا میکروسکوپی  CADرا به یک جسم فیزیکی ملموس در مقیاسهای مختلف تبدیل کند ،بنابراین یک
فرصت جدید برای تکرار و بازتولید ساختارهای پیچیده داخلی و ساختار آشفته سنگ فراهم میکند که ممکن است به صورت
تجربی مورد بررسی قرار گیرد (.)Ishutov, S, et al 2018, Jiang Q, et al, 2016, Suzuki A, et al 2016
در شکل14برای واسنجی مدلهای دیجیتال ایجاد شده با مدلهای چاپشده ،یک نمونه با نفوذپذیری قابلحل تحلیلی ایجاد
و امکان مقایسه مستقیم محاسبات تحلیلی ،شبیهسازی عددی و اندازهگیری آزمایشگاهی نفوذپذیری نمونه مشابه را فراهم میگردد.
وضوح تصویر برداری و چاپ سه بعدی ممکن است اطالعات مربوط به هندسه منافذ را در طی مدلسازی و تولید در مقیاس
نمونه اصلی از دست بدهد .با این حال ،افزایش مقیاس سیستمهای منافذ (به عنوان مثال ،از  1میکرون در واقعیت به  50میکرون
در یک مدل چاپشده سه بعدی) به تعیین بهتر روابط تخلخل  -تراوایی کمک خواهد کرد زیرا اتصال منافذ کوچکی که در مقیاس
اصلی مشاهده نشده است ،پس از افزایش مقیاس قابلتشخیص خواهد بود .عالوه بر این ،شبکه منافذ مقیاس گذاری شده
دیجیتالی را می توان به صورت کمی با در نظر گرفتن عامل مقیاس گذاری که تغییرات در ویژگیهایی مانند فشار سیال ،سرعت
جریان و ویسکوزیته را تحتتاثیر قرار میدهد تجزیه و تحلیل کرد.
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شکل  -13روند انجام تحلیل نمونههای ماسهسنگی؛ مرحله :1اسکن میکروپالگ ماسه سنگی تهیه شده با استفاده از
آشکارساز کامپیوتر (سی تی اسکن نمونه ها) مرحله :2حجم کل به دو بخش منافذ (رنگ قرمز) و دانه ها (رنگ زرد)
تقسیم شدند ،از منافذ برای محاسبه تخلخل و اندازه گیری حفرهها استفاده میشود .مرحله  :3اندازه بخش دانهها ده
برابر بزرگتر شد تا در چاپگرهای سه بعدی واضحتر شود مرحله :4نمونههای سنگ طبیعی و نمونههای دیگر (از جمله
نمونه سی تی اسکن شده و چاپ شده توسط چاپگرهای سه بعدی) بهوسیله آزمون تخلخلسنجی جیوه برای تعیین
توزیع اندازه حفره و تخلخل بررسیشد ،نتایج تحلیلهای مدل های دیجیتال و چاپ شده با پالگهای اصلی سنگ در
آزمایش تخلخل سنجی جیوه مقایسه و مورد اعتبار سنجی واقع میشوند ).(Ishutov, S

شکل -14روش مدلسازی سیستمهای هندسی و نتایج نفوذ پذیری :مدل فریم سیمی چاپ سه بعدی حاوی یک
مارپیچ با سه دور ،با ابعاد ذکر شده (شکل سمت چپ  ،)a -مدل فریم سیمی چاپ سه بعدی حاوی یک مارپیچ با پنج
دور(شکل سمت چپ ،)b-نفوذپذیری محاسبه شده ،شبیهسازی شده و اندازهگیری شده به عنوان تابعی از تخلخل
محاسبه شده برای چاپهای سه بعدی با فضای حفرهای مارپیچ (نواحی سایهدار متناظر با مدلهایی هستند که تا %5
 80 ±ابعاد مدل ورودی ،هم برای محاسبات و هم برای شبیهسازیها مقیاس بندی شدهاند) (شکل سمت چپ،)c-
نمودار نتایج حاصل از تخلخل جیوه و مدلسازی دیجیتالی و نمونه چاپ شده توسط فناوری چاپ سه بعدی (نمودار
سمت راست) :خط روند و نقطه دادهها که با رنگ سیاه مشخص شده است رابطه تخلخل به همراه نفوذ پذیری را
نشان میدهند (برای تخلخلهای زیاد (بیش از  9درصد) در نظر گرفته میشود) ،خط روند که با رنگ آبی مشخص
شده است رابطه تخلخل با نفوذپذیری در آزمون تزریق جیوه تخلخلسنجی در نمونههای چاپ شده به وسیله فناوری
چاپ سه بعدی همراه با بزرگنمایی مربوطه نشان میدهد .در نمودار 𝒌 نفوذپذیری و 𝝋 تخلخل میباشد ،نقطه داده
بنفش که به رابطه تخلخل و نفوذپذیری مربوط است (تخلخل (محور𝒙) بر حسب درصد ،نفوذپذیری مقیاس لگاریتمی
(محور𝒚) نشان داده شده است ).(Head D, et al 2016

 -3-4بررسی میکروسیاالت و مدلسازی جریان
سیستمهای فلوئیدیک چاپ شده سه بعدی ،که از سنگهای طبیعی پیروی نموده و شامل ساختارهای میکروکانال با شیمی
سطح قابل تنظیم میباشند ،میتوانند به تعمیق درک ما از جریان چند مقیاسی کمک نمایند (شکل  .)15در صنعت نفت ،ابزارهای
میکروفلوئیدیک (که عموما به آنها میکرومدل گفته میشود) برای بررسی جابجایی نفت توسط یک سیال غیرقابل امتزاج و دیگر
35

پدیدههای جریان دو و سه فازی مورد استفاده قرار گرفتهاند .مطالعات میکرومدلها ،بینشهایی را برای فرآیندهای نفوذپذیری،
نفوذپذیری نسبی آب و نفت ،مطالعات جریان چند فازی مانند ذخیرهسازی کربن ،تکرار آزمونهای ترشوندگی و اثر سیال بر
ناپایداری سافمن-تیلور فراهم کردهاند که همه آنها بر بازیابی نفت تاثیر گذارند.
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شکل -15استفاده از ابزارهای چاپ سه بعدی و نمونههای سنگی برای پدیده ریز سیال شناسی ( ،)B ،Aکاربرد
ابزارهای ریز سیالها چاپ شده سه بعدی شفاف را برای مقایسه آزمایشهای جریان و انتقال با شبیهسازیهای عددی
( ،)Cنمایش دیجیتال سه بعدی یک پالگ مغزه ماسه سنگی طبیعی (سمت چپ) و نمونه سنگ چاپشده سه بعدی
(سمت راست) مورد استفاده در آزمایشها پتروفیزیکی مربوط به مغزه (Yazdi AA, et al 2,016, Bonyár A, Sántha H, et
).)D( et al, 2019, al 2010

پیشرفت در چاپ سه بعدی مدلهای میکروفلوئیدیک همراه با تصویربرداری در مقیاس منافذ و حفرات ،پایه و اساس تحقیقات
آتی علوم زمین را فراهم میآورد این پژوهشها میتوانند آزمایشها جریانی را که به طور معمول برای مطالعه فعل و انفعاالت
فیزیکی  -شیمیایی بین سیاالت و سنگها مورد استفاده قرار میگیرند را شامل شوند .چاپ سه بعدی همچنین میتواند برای
بررسی روابط مقیاسبندی فرآیندهای جریان (به عنوان مثال ،تغییرات در نفوذپذیری) مورد استفاده قرار گیرد (شکل  ،)15ترکیب
بسیاری از این مدلها میتواند برای ساخت یک مدل جامعتر و پیچیدهتر (ناهمگن) برای بهبود روشهای اندازهگیری استفاده شود
).)Bultreys T, et al, 2016, Li L, et al 2008, Watson F, et al 2019

 -5نتیجه گیری
در این پژوهش توسعه و پیشرفت کاربرد فناوری چاپ سه بعدی در زمینه مهندسی نفت بیان گردید که نتایج حاصل از این
مطالعه به شرح ذیل میباشد:
 -1چاپ سه بعدی ،همراه با سایر فناوریهای پیشرفته مانند سیتیاسکن ،تست فتواالستیک و همچنین تنوع مواد به کار
گرفته شده در چاپگرهای سه بعدی ،به ما اجازه میدهد تا ساختارهای سنگی طبیعی پیچیده را بازسازی و تجسم کنیم و فرآیندهای
ذاتی فیزیکی و مکانیکی و مکانیزمهای میکروسکوپی درون تودههای سنگی را روشن سازیم ،در نتیجه فرصتهای تحقیقاتی
جدیدی را در زمینههای مختلف دانش صنعت نفت پیش روی عالقه مندان قرار میدهد.
 -2ایجاد تطابق خوب بین محاسبات تحلیلی ،شبیهسازی عددی و اندازهگیری آزمایشگاهی اساس الزم برای پیادهسازی چاپ
سه بعدی به عنوان یک تکنیک تحلیلی برای مقایسه اندازهگیریهای آزمایشگاهی با راهحلهای عددی با همان حجم را فراهم
آورد .این کلید ارتباط مستقیم اندازهگیری در مقیاسهای مختلف و ارتباط اندازهگیری فیزیکی با خواص فضای منفذی است .عالوه
بر این ،روش چاپ سه بعدی با اجازه دادن به تکرار و فرصت دسترسی و اتصال مقیاسهای چندگانه به صورت دیجیتالی و تجربی،
به بهبود تکرارپذیری تجربی کمک میکند.
 -3سنسورهای تعبیه شده در نمونههای سنگی چاپ شده سه بعدی درک فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی را تقویت میکنند و
اعتبار شبیهسازیهای عددی را تا حد زیادی بهبود میبخشند ،سنسورها میتوانند با چاپ سه بعدی برای اندازهگیری های تنش ها
و خمش ،ایجاد و ادغام شوند همچنین نمونه های ایجاد شده توسط چاپ سه بعدی را میتوان با سنسورهای فیبر نوری در محل
چاپ کرد که پارامترهایی مانند فشار ،دما یا ترکیب شیمیایی را برای نظارت داخلی فراهم میکنند.
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 -4مواد چاپ شده سه بعدی به عنوان خط اصلی برای بحث در مورد بهبود در شباهتهای رفتارهای مکانیکی و فیزیک
سنگی بین نمونههای سنگی طبیعی و چاپشده سه بعدی شناخته میشوند در این خصوص می توان از مواد گوناگون متناسب با
دادههای در دسترس استفاده نمود ،در زمینه آزمونهای ژئومکانیکی ثابت شده است که ماده رزین شفاف برای شبیهسازی
سنگهای ترد طبیعی مناسب است ،اما باید توجه نمود که شکنندگی و استحکام آن هنوز به مطالعات بیشتری در این زمینه دارد
همچنین مواد مصرفی باید قادر به مقاومت در برابر شرایط زیر سطحی برای آزمایشهای دما و فشار باال باشند ،واضح است که
پیشرفتهای بیشتر در چاپ سه بعدی برای دانش مهندسی در صنعت نفت نیاز به یک تالش تحقیقاتی گسترده برای ایجاد مواد و
بافتهای مناسب برای نشان دادن انواع مختلف سنگها و مواد مورد استفاده در چاپ نمونهها دارد.
 -5در بررسی رفتارهای مکانیکی (مانند منحنی تنش-کرنش ،پارامترهای مکانیکی ،الگوی شکست و شکنندگی) بین
نمونههای چاپ شده سه بعدی ساختهشده با مواد چاپ مختلف و سنگ واقعی نشان داده شد که نمونههای چاپ شده سه بعدی،
شکنندگی کمتر ،مقاومت کمتر ،شکلپذیری بیشتر و مدول االستیک کمتر (تغییر شکل بیشتر) را نسبت به نمونههای واقعی تحت
شرایط یکسان نشان میدهند ویژگیهای مکانیکی نمونههای چاپشده سه بعدی ممکن است به طور مصنوعی اصالح شوند تا
بیشتر شبیه به ویژگیهای سنگ طبیعی از طریق برخی از پیکربندیهای چاپ و معیارهای بهبود شوند ،انتخاب معیارهای بهبود،
مانند انجماد ،گرمایش ،عملآوری ،و نفوذ ،وابستگی زیادی به مواد مورد استفاده برای چاپ سه بعدی دارد بنابراین ،مواد چاپشده
سه بعدی به عنوان خط اصلی برای بحث در مورد بهبود در شباهتهای رفتارهای مکانیکی بین نمونههای سنگی طبیعی و چاپ
شده سه بعدی شناخته میشوند .ثابت شده است که ماده رزین شفاف برای شبیهسازی سنگهای ترد طبیعی مناسب است ،اما باید
توجه نمود که شکنندگی و استحکام آن هنوز به مطالعات بیشتری در این زمینه دارد.

نویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از خانم دکتر دلسی هد از دپارتمان مهندسی منابع انرژی و
ژئوفیزیک دانشگاه استنفورد جهت کمک هایی که در ارتقای کیفی این پژوهش داشتند تشکر نمایند.
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