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 خالصھ
باشد کھ از  ھای مکانیک شکست سنگ چقرمگی شکست سنگ می مھمترین پارامتر در تحلیل

شود. علی رغم ارائھ  خواص ذاتی و مکانیکی سنگ است و بصورت آزمایشگاھی تعیین می
ھای نمونھ مختلف متاسفانھ تاکنون روش استانداردی کھ  ھای مختلف با ھندسھ روش

 تحقیقگیری کند تعیین نشده است.. در این  ازهچقرمگی شکست سنگ را بطور دقیق اند
ای  ھای استوانھ ھای مبتنی بر نمونھ روشتاثیر قطر نمونھ و طول ترک بر نتایج 

مستقیم  ترکو روش استوانھ با   )CBشامل روش استوانھ با ترک شورن (
)SECRBB(ھای  تر نتایج این دو روش از نمونھ مقایسھ دقیقبرای شده است.  بررسی

اند  ساختھ تھیھ شده ھای پیش سنگی(گچی) کھ در آزمایشگاه با استفاده از قالب شبھ
ھا پس از بارگذاری ثبت شده و با  استفاده شده است. میزان بار شکست نمونھ

استفاده از روابط ارائھ شده مقدار چقرمگی شکست متناظر با ھر نمونھ بدست آمده 
ھای  بودن میزان بار شکست در نمونھبیشتر رغم  کھ علی دھند است. نتایج نشان می

SECRBB  درصد مقدار میانگین 56، مقدار میانگین چقرمگی شکست در این روش تقریبا�
کمتر  SECRBB است. میزان حساسیت نتایج بھ تغییر طول ترک نیز در روش CBروش 

  دھند. بوده و نتایج بھم نزدیکترند و پراکندگی کمتری نشان می
  

  ای،ترک شورن ،چقرمگی شکست،نمونھ استوانھسنگ مکانیک شکست کلمات کلیدی:      

 

 مقدمھ-1

بینی شروع و  چقرمگی شکست سنگ پارامتر کلیدی مکانیک شکست سنگ برای پیش
ھا در سنگ است کھ نقش مھمی را در طراحی ابزار برش سنگ، انفجار  گسترش ترک

مخازن ھیدروکربوری، ھای سنگی، طراحی شکافت ھیدرولیکی  سنگ، تحلیل پایداری شیب
ھای نفت و گاز و بسیاری دیگر از کاربردھای مھندسی سنگ  تحلیل پایداری چاه

کند. چقرمگی شکست سنگ بھ میزان مقاومت آن در مقابل شروع و رشد ترک  ایفا می
ھای آزمایشگاھی تعیین  شود و یکی از خواص ذاتی سنگ است کھ با روش اطالق می

گیری دقیق چقرمگی شکست سنگ اھمیت  طالب فوق اندازهشود. لذا با توجھ بھ م می
 :]1[شود و بعد آن نیز نشان داده می Kcیابد.. این پارامتر با عالمت  ای می ویژه

 

)1( 
 

 باشد.  می
اصلی و یا ترکیبی از این سھ مود (کھ مود  مودتواند بھ سھ یک ترک می

یا مود  Iابد؛ مود تحت تنش واقع شده و گسترش یشوند)  ترکیبی نامیده می
ترین فرم گسیختگی در اثر رشد ترک است. در این مود سطوح ترک بازشدگی متداول

دھند. مود نسبت بھ صفحات بطور عمود برھم در جھت مخالف یکدیگر تغییر مکان می



II لغزند یا مود برشی کھ دو سطح ترک نسبت بھ ھم در جھت عمود بر خط نوک ترک می
ارگی کھ لغزش دو صفحھ ترک در جھتی بھ موازات خط پروفیل یا مود پ IIIو مود 

 .]2[)1شکل (افتدترک اتفاق می

 
 ]2[سھ مود اصلي انتشار ترک-  1شکل 

ھای مختلف با ھندسھ  ) سنگ روشІمود برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی(
ت. ای ارائھ شده اس ھای دیسکی، نیم دیسکی و استوانھ ھای مختلف نظیر نمونھ نمونھ

) نیز سھ روش استاندارد را ISRMالمللی مکانیک سنگ( انجمن بیندر این میان 
 سنگ معرفی کرده است Іھای پیشنھادی برای تست چقرمگی شکست مود  بعنوان روش

 1995در سال  CCNBD3ی  و نمونھ 1988در سال  2SRی  و نمونھ  CB1ھای . نمونھ]4و3[
 ).6-2پیشنھاد شدند(شکل

 
)روش SR c)روش CB b)روشKІc aبرای تعیین  ISRMپیشنھادی  ھای روش - 2شکل

CCNBD ]4[  

المللی مکانیک سنگ یعنی  نھادی انجمن بین ھای پیش یکی از روشدر این تحقیق 
سھ نمونھ مشابھ یعنی روش دو ھمچنین روش با ھن  )CBروش استوانھ با ترک شورن (
یکی از مھمترین . شده است انتخاببرای بررسی  )SECRBBاستوانھ با ترک مستقیم (

ھای یکسان و با خواص مشابھ  ھای آزمایشگاھی مواد سنگی، تھیھ نمونھ ھای روش چالش

. در ]6و5[بخشی بھ نتایج استبرای قابل مقایسھ بودن و در نتیجھ اعتبار
ھای  ھا امکان تھیھ نمونھ ھای سنگ طبیعی اغلب بدلیل وجود انواع ناپیوستگی نمونھ

بندی یکنواخت و با مقاومت یکسان وجود ندارد. لذا در  ، با دانھھمگن، ایزوتروپ
 سنگی مصنوعی استفاده شده است. ھای شبھ این تحقیق از نمونھ

 
 

 )CBای( روش استوانھ با ترک شورن تحت بارگذاری خمش سھ نقطھ -2

پس از . در این روش [3]ارائھ شد 1988در سال  ی اوچرلونی این روش بوسیلھ
ھای مورد نیاز  ھا را در طول ھای سنگ، مغزه ای از بلوک ھای استوانھ ھی نمون تھیھ

برش داده و سپس با استفاده از یک اره چرخشی، دو شکاف با زوایای مخالف 
شکل(شورن) در وسط مغزه و عمود بر محور آن تشکیل دھند،  vبطوریکھ یک رباط 

ھا را  ، نمونھISRMھنمای مطابق با را  پس از این مراحل آماده سازی .شود ایجاد می
ھندسھ، مشخصات و تنظیمات ) 3دھند. در شکل( ای قرار می نقطھ تحت بارگذاری خمش سھ

 CBی  ) نیز ابعاد پیشنھاد شده و استاندارد برای نمونھ1در جدول(و  CBی  نمونھ
 .آمده است

                                                                        
1Chevron Bend  
2 Short Rod 
3 Cracked Chevron Notched Brazilian Disc 



 

  ]CB ]3ی  ھندسھ، مشخصات و تنظیمات نمونھ - 3شکل

 ]CB ]7تاندارد برای تست ی اس ابعاد نمونھ -  1 جدول

  مقدار  پارامتر ھندسی
میزان خطای 

  مجاز

  )Dقطر نمونھ(
 50تا  35

  متر میلی
 10بزرگتر از 
  برابر اندازه دانھ

  D5/3بزرگتر از   L(  D 4طول نمونھ(
فاصلھ نقاط 

  )Sگاھی( تکیھ
D 33/3  D 02/0±  

زاویھ شکاف 
  )θشورن(

  درجھ  1±  90

  a0(  D 15/0  D 1/0±طول ترک(

  )tضخامت ترک(
≥ D 30/0  1یا 

  متر میلی
ھرکدام بزرگتر 

  باشد

 
 

 1988کھ در سال  ISRMچقرمگی شکست با استفاده از فرمول پیشنھادی  CBدر روش 
 :]7[شود باشد، محاسبھ می ارائھ شد و بصورت زیر می

)2(   
بار  KCB=KІc، Fmaxاست کھ برای مواد شکننده  CBچقرمگی شکست در تست   KCBکھ در آن 

 شود: نیز بشکل زیر تعریف می Aminقطر نمونھ و  D ی شکست، در لحظھ

)3(  
  a0 است و 3.33Dگاھی،کھ معموال� برابر با  ی بین نقاط تکیھ فاصلھ S کھ در آن

 باشند. شورن ار سطح نمونھ می ترکی نوک  فاصلھ

 )SECRBB)1 ای تحت بارگذاری خمش سھ نقطھ مستقیمروش استوانھ با ترک  -3

مورد استفاده قرار  1981این روش برای اولین بار توسط اوچرلونی در سال 
مشخصات، ھندسھ، ای کھ  ھای استوانھ نمونھگرفت و توسعھ یافت. در این روش از 

شود،  است استفاده می CBھا دقیقا� مشابھ با روش  سازی و بارگذاری آن ی آماده نحوه
مستقیم  ترکیک  CBی  شورن در نمونھ ترکی تنھا با این تفاوت کھ در این روش بجا

برای  1981شود. اوچرلونی در سال  در وسط نمونھ و عمود بر محور آن برش داده می
 :]8[معادالت زیر را پیشنھاد کرد SECRBBدر روش  Іتعیین چقرمگی شکست مود 

)4( 
 

)5( 

 
بار در  P ل ترک،طو a گاھی، ی بین نقاط تکیھ فاصلھ S قطر نمونھ،  D ھا کھ در آن

 ).4باشند(شکل می S/3.33Dρ= ی شکست و لحظھ

                                                                        
1 Single Edge Cracked Round Bar Bend 



 
  ]SECRBB ]8ی  ھندسھ، مشخصات و تنظیمات نمونھ -  4شکل 

 
 سازی و بارگذاری نمونھ ھا  آماده -4

استفاده از ) و 2بھ  3ترکیب مناسب گچ و آب (نسبت وزنی با ھای الزم  نمونھ
ھا  رای ایجاد ترک موردنظر در نمونھساختھ شدند.ب ای شکل قالب ھای فلزی استوانھ

 ھا این تیغھ روی بر متر استفاده شده است. میلی 4/0ھای فلزی بھ ضخامت  از تیغھ
در  شکاف تعبیھ شده در وسط قالب  قرار  کشی شده و ای الزم بطور دقیق خطھ اندازه

ھای با طول مختلف و شکل مختلف(شورن و مستقیم)  ترتیب ترک داده شدند و بدین
و گیرش اولیھ کاری شده  روغنایجاد شدند. پس از ریختن ترکیب در داخل قالب 

ھا از قالب بیرون کشیده شدند.پس از گذشت حدود  این تیغھ دقیقھ) 5(حدود ترکیب
ھا براحتی  ھای روی پایھ قالب و روی قالب نیز نمونھ دقیقھ  با باز کردن پیچ 15

پس از جدا کردن  اند. نشان داده شدهاین مراحل  )5از قالب جدا شدند. در شکل(
 ستگاه خشک کندمدت سھ شبانھ روز در  ھا کدگذاری شده و بھ از قالب، تمام نمونھ

  درجھ سانتیگراد قرار داده شدند. 50دمای  با
 

 
 

ھای فلزی  با  )قالبBھای مورد استفاده  ) تیغھAھا  مراحل و طرز ساخت نمونھ - 5شکل
)نحوه ایجاد Dھای شورن  ) نحوه ایجاد ترکCھا در قالب  ی تیغھقطر مختلف و نحوه قرارگیر

  ھا ی نمونھ ) تھیھEترک مستقیم 
  

ھا از  منظور بررسی تاثیر قطر نمونھ و طول ترک بر روی نتایج این روش بھ
متراستفاده شده است. ھمچنین چھار اندازه  میلی 50و 42،35ھای  سھ قالب با قطر

و  3/0، 2/0، 1/0) برابر بھ a/Dترک بھ قطر نمونھ( صورت نسبت طول ترک مختلف بھ
نمونھ  48نمونھ و در مجموع  دوھا ایجاد شد. برای ھر حالت  نیز در نمونھ 4/0

 .)6(شکلساختھ شد
  INSTRON 8802ھا با استفاده از یک دستگاه بارگذاری از نوع  بارگذاری نمونھ

با قابلیت کنترل بار و جابجایی، در آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد دانشگاه 
دار و نیاز بھ  ھای ترک بدلیل مقاومت نسبتا� کم نمونھصنعتی شاھرود انجام شد.

گیری میزان بار منجر بھ شکست ھر نمونھ، یک سلول بار بھ  دقت زیاد در اندازه
ھا با  ده قرار گرفت. بارگذاری نمونھکیلونیوتن در دستگاه مورد استفا 25ظرفیت 

متر بر ثانیھ صورت گرفت.برای  میلی 01/0مکانیسم کنترل جابجایی و با نرخ 



ای در دستگاه از یک فیکسچر استفاده شده است .در شکل  ایجاد شرایط خمش سھ نقطھ
 ) دستگاه بارگذاری و فیکسچرنصب شده روی آن نشان داده شده است.7(

 

 
  ی ساختھ شدهھا نمونھ از تعدادی - 6 شکل

 
  ھا ی بارگذاری نمونھ نحوه - 7 شکل

 
 بحث  -5

کھ در محاسبات مقدار  ثبت شد نمونھپس از بارگذاری بار شکست برای ھر 
ھا ارائھ شده  ای از نتایج تست ) خالصھ3)و(2میانگین لحاظ شده است. در جداول(

)  محاسبھ 5تا  2با استفاده از روابط(  KІc و ،Amin  است. در این جداول مقادیر
 اند. شده

 
  )CBشورن(ترک ای با  ھای استوانھ خالصھ نتایج تست نمونھ -  2 جدول

قطر 
  نمونھ 

D 
 
متر میلی(
(  
  

نسبت 
طول 
ترک 
بھ 
قطر 
نمون

 ه
a0/D  

نسبت 
فاصلھ 
نقاط 
گاھ تکیھ

ی بھ 
قطر 
 نمونھ

S/D  

Amin  

بار 
شکست 
نمون

 ه
Fmax 
)KN(  

چقرمگی 
 شکست

KІc 
)MPa√m

(  

چقرمگی 
شکست 

 ±میانگین
انحراف 
 معیار

 استاندارد
)MPa√m(  

35  

1/0  

33/3  

82/8  214/0  288/0  

038/0±258/
0  

2/0  
185/

12  
161/0  298/0  

3/0  
205/

16  
098/0  242/0  

4/0  
882/

20  
064/0  204/0  

42  

1/0  

33/3  

82/8  307/0  314/0  

044/0±289/
0  

2/0  
185/

12  
237/0  335/0  

3/0  
205/

16  
154/0  291/0  

4/0  
882/

20  
089/0  218/0  

50  
1/0  

33/3  
82/8  412/0  325/0  

04/0±313/0  
2/0  

185/
12  

329/0  358/0  



3/0  
205/

16  
221/0  321/0  

4/0  
882/

20  
132/0  247/0  

  287/0±047/0  انحراف معیار استاندارد ±مقدار میانگین چقرمگی شکست 

  )SECRBBمستقیم( ترکای با  ھای استوانھ تست نمونھ خالصھ نتایج -  3 جدول

قطر 
  نمونھ

D 
متر (میلی
(  
  

نسبت 
طول 
ترک 
بھ 
قطر 
نمون

 ه
a/D  

نسبت 
فاصلھ 
نقاط 
گاھ تکیھ

ی بھ 
قطر 

 نمونھ
S/D  

  

بار 
شکست 
نمون

 ه
P 
)KN(  

چقرمگی 
 شکست

KІc 
)MPa√m

(  

چقرمگی 
شکست 

 ±میانگین
انحراف 
 معیار

استاندار
  د
 )MPa√m(  

35  

1/0  

33/3  

14/4  281/0  148/0  

011/0±158/
0  

2/0  03/6  226/0  173/0  

3/0  
636/

7  
168/0  164/0  

4/0  
164/

9  
126/0  147/0  

42  

1/0  

33/3  

14/4  353/0  141/0  

006/0±147/
0  

2/0  03/6  270/0  157/0  

3/0  
636/

7  
199/0  146/0  

4/0  
164/

9  
160/0  141/0  

50  

1/0  

33/3  

14/4  538/0  165/0  

014/0±175/
0  

2/0  03/6  409/0  184/0  

3/0  
636/

7  
342/0  195/0  

4/0  
164/

9  
232/0  158/0  

  160/0±015/0  انحراف معیار استاندارد ±مقدار میانگین چقرمگی شکست 

 
نمودارھای مربوط بھ تغییرات چقرمگی شکست با نسبت طول ترک بھ قطر نمونھ و 

رسم  )9)و(8ھای( ھا در ھر دو روش در شکل نمونھ ی تغییرات آن نسبت بھ قطر نحوه
شده است. برای تمامی نتایج برازش منحنی انجام شده است کھ منجنی درجھ دوم در 

با توجھ بھ نتایج بدست آمده مشخص شد ی موارد بھترین تطابق را نشان داد.  ھمھ
زان بار بطور کلی میو ھا بسیار کم است کھ در ھر دو روش مقدار بار شکست نمونھ

ھای با قطر  کمتر است بویژه در نمونھ SECRBBدر مقایسھ با روش  CBشکست در روش 
میلیمتر . ھمچنین در ھر دو روش با افزایش نسبت طول ترک بھ قطر نمونھ  35

یابد. با افزایش قطر نمونھ نیز مقدار بار  ھا کاھش می اندازه بار شکست نمونھ
 ھا نمونھ مصنوعی بودن و یکپارچگیبدلیل  شکست در ھر دو روش افزایش یافت کھ

و  )2طبیعی بوده و بیانگر معتبر بودن نتایج است. ھمانطور کھ در جدول (
ھا مقدار میانگین چقرمگی  با افزایش قطر نمونھ  CB) مشخص است در روش8شکل(

ثابت و نسبت طول ترک بھ قطر ھای  ازای قطر شکست افزایش یافتھ است در حالیکھ بھ
میانگین نتایج چقرمگی شکست ابتدا افزایش و سپس کاھش یافتھ است.  مختلف

  است.ه بدست آمد 047/0±287/0 (MPa√m)مقدار   CBچقرمگی شکست برای روش 

 
 



 
ھا ب)  با قطر نمونھ  CBھای  الف) تغییرات اندازه چقرمگی شکست نمونھ - 8 شکل

  ھا ترک بھ قطر نمونھ با نسبت طول  CBھای  تغییرات اندازه چقرمگی شکست نمونھ

 
نسبت بھ   SECRBBشود کھ نتایج روش  ) مشخص می9) وشکل(3ھمچنین با توجھ بھ جدول(

ترک در حساسیت کمتری نسبت بھ افزایش طول  ،اازای تمامی قطرھ بھ   CBروش
  SECRBBمیانگین چقرمگی شکست برای روش  ھا دارد و نتایج بھم نزدیکترند. نمونھ

% مقدار چقرمگی شکست روش 56است کھ تقریبا� ه بدست آمد  015/0±160/0 (MPa√m)مقدار 
CB  .ھای  این در حالیست کھ میانگین بار شکست نمونھاستSECRBB   37/1تقریبا� 

 است.  CBھای روش  برابر میانگین بار شکست نمونھ
 

 
ب) ھا  با قطر نمونھ  SECRBBھای  الف) تغییرات اندازه چقرمگی شکست نمونھ - 9 شکل

  ھا با نسبت طول ترک بھ قطر نمونھ  SECRBBھای  تغییرات اندازه چقرمگی شکست نمونھ
 

دلیل این اختالف معنادار در روابط ارائھ شده برای محاسبھ چقرمگی شکست و 

در این  ) و  Amin(ھای بدون بعد ی پارامتر ی محاسبھ بطور مشخص اختالف در نحوه
 روابط است.

 گیری نتیجھ-6
نتایج دو روش تعیین تاثیر قطر نمونھ و ھندسھ ترک بر روی در این تحقیق 

ای شکل و بارگذاری  ھای استوانھ ھااز نمونھ چقرمگی شکست مصالح سنگی کھ در آن
 دھند کھ: ، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میشود ای استفاده می خمش سھ نقطھ

 ش بسییار کم است . در شرایط ھا در ھر دو رو میزان بار شکست نمونھ
میانگین بار شکست  یعنی قطر و نسبت طول ترک بھ قطر مساوی، مشابھ
 بیشتر است.برابر  36/1تقریبا�  ) SECRBB(مستقیم  ھای با شکاف نمونھ

 ھای با شکاف شورن، مقدار میانگین  علی رغم کمتر بودن بار شکست نمونھ
ھای حاوی ترک مستقیم است.  مونھن 8/1 ھا تقریبا�  چقرمگی شکست این نمونھ

ی پارامتر بدون بعد در روابط  ی محاسبھ کھ این اختالف معنادار بھ نحوه

 شود. ) مربوط میو  Aminھا( این روش
  بطور کلی میزان حساسیت نتایج روشSECRBB  نسبت بھ تغییرات طول ترک

 دھند. کمتر بوده و نتایج پراکندگی کمتری را نشان می
 روند تغییرات نتایج روش  CB مشخص بوده و ھا  نسبت بھ تغییر قطر نمونھ

ھا، مقدار میانگین چقرمگی شکست افزایش یافتھ  با افزایش قطر نمونھ
 است.



 بر و مقدار بار  ھا پیچیده و زمان سازی و بارگذاری نمونھ نحوه آماده
رمگی شکست ھا اندک است و با توجھ بھ حساسیت نتایج چق شکست در این روش

این  ازھا،  ھا و بارگذاری آن سازی نمونھ سنگ بھ میزان دقت در آماده
 د.شو استفاده  ید با احتیاط و دقت زیادھا با روش
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