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 خالصه

ها)درزه،ترک،گسل و...( در  اما برخالف سایر مواد مهندسی وجود ناپیوستگی ذاری پیچیده هستندهمواره در معرض شرایط بارگها   توده سنگ

های  برای اطمینان از پایداری توده ها قرار گیرد. و رفتار شکست سنگ تحت تاثیر این ناپیوستگینحوه توزیع تنش شوند که  محیط سنگی باعث می

بخش بسیار مهم بوده و  Π-Іها در شرایط مود ترکیبی  شکست سنگرفتار بررسی در درون آن، ها بر روی سنگ یا  سنگی و طراحی مطمئن سازه

استفاده از سنگی با  های شبه در نمونه Π-Іرفتار شکست مود ترکیبی  دهد. در این مقاله ا تشکیل میای از تحقیقات مکانیک شکست سنگ ر عمده

است. بدین منظور با هدف بررسی تاثیر هندسه  شدهبطور آزمایشگاهی مطالعه  اند خته شدهدار که از مصالح گچی سا های دیسک برزیلی ترک نمونه

نتایج  . ثبت شده است های کششی از راستای ترک اصلی منجر به شکست و زاویه انشعاب ترک هر نمونه بار و شیب متغیر( برای   ترک)طول

با افزایش همچنین درصد کاهش داده است.  29تا  45را بین  ها مقاومت نمونه ،لف با طول و زاویه مخت وجود ترک دهد که  می   نشانبدست آمده 

 یابد. های کششی نیز افزایش می زاویه بین راستای ترک و محور بارگذاری زاویه انشعاب ترک

 ، مود ترکیبیمطالعات آزمایشگاهی  ،شکست سنگمکانیک  ،: نمونه دیسک برزیلیکلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

سنگی را بدون درزه، شکاف و ناپیوستگی یافت لذا در بسیاری از کاربردهای عملی مهندسی سنگ  در طبیعت توان که به ندرت میاز آنجا 

سازی اندازه  در بهینه اقداماتترین  مهم زهای سنگی، بررسی مسیر گسیختگی یکی ا نظیر برش سنگ، خردایش سنگ، حفاری و تحلیل پایداری شیب

ای است که قادر به تحمل انواع  های سنگی، طراحی سازه دار است. هدف نهایی در ساخت سازه های سنگی ترک رل پایداری سازههای سنگ یا کنت تکه

های سنگی در شرایط بارگذاری مود  ی زمانی خاصی)عمر مفید سازه( باشد. در اغلب موارد گسیختگی سازه بارهای استاتیکی و دینامیکی در بازه

های مود ترکیبی  های مشاهده شده در سدهای وزنی در معرض گسیختگی ها نشان داده است که اغلب ترک . گزارش ]1[هد د رخ می Π-Іترکیبی 

ها لزوماً در امتداد مسیر ترک اصلی نیست و ممکن است که در یک  دار و سازه اجزای ترک در در شرایط بارگذاری مود ترکیبی، رشد ترک .]9[هستند

های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی وجود دارند که  برای بررسی رفتار شکست سنگ در شرایط مود ترکیبی انواع روش .مسیر منحنی شکل رخ دهد

بر بودن منجر به  رغم هزینه های آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد بوده و علی های ذاتی کاربرد محدودی دارند ولی روش های تحلیلی بدلیل محدودیت روش

 مودتواند به سه یک ترک می شوند. های عددی بکارگرفته می شوند که در بسیاری موارد برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از روش یم ارائه نتایج معتبری 

ترین فرم یا مود بازشدگی متداول Iتحت تنش واقع شده و گسترش یابد؛ مود شوند(  اصلی و یا ترکیبی از این سه مود )که مود ترکیبی نامیده می

 IIدهند. مود ثر رشد ترک است. در این مود سطوح ترک نسبت به صفحات بطور عمود برهم در جهت مخالف یکدیگر تغییر مکان میگسیختگی در ا

یا مود پارگی که لغزش دو صفحه ترک در جهتی به  IIIلغزند و مود یا مود برشی که دو سطح ترک نسبت به هم در جهت عمود بر خط نوک ترک می

 .((1شکل ))افتدرک اتفاق میموازات خط پروفیل ت
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 سه مود اصلی انتشار ترک-(1شکل )

( که 9است )شکل (CSTBD)1رفتار شکست سنگ نمونه دیسک برزیلی با ترک مرکزیآزمایشگاهی های متداول در بررسی  یکی از نمونه 

خالص و همچنین مود  IIخالص، مود Iاری موداین نمونه قابلیت ایجاد شرایط بارگذ. ]7و6و4و5و3[توسط محققین مختلف بکار گرفته شده است

، بطور آزمایشگاهی  در این مقاله با استفاده از این نمونه( را دارد. 9در شکل βرا با تغییر زاویه بین راستای ترک و محور بارگذاری)زاویه  Π-І ترکیبی

 گیرد. لعه قرار میها مورد مطا ونهرفتار شکست نممقاومت و بر روی (9در شکل a9)تاثیر شیب و طول ترک 

 
 نمونه دیسک برزیلی با ترک مرکزی و تحت بار فشاری محوری-(2)شکل

های یکسان و با خواص مشابه برای قابل مقایسه بودن  های آزمایشگاهی مواد سنگی، تهیه نمونه های روش یکی از مهمترین چالش

های همگن،  ها امکان تهیه نمونه اغلب بدلیل وجود انواع ناپیوستگی های سنگ طبیعی . در نمونه]2و8[نتایج است بخشی بهو در نتیجه اعتبار

 مصنوعی استفاده شده است.سنگی  های شبه بندی یکنواخت و با مقاومت یکسان وجود ندارد. لذا در این تحقیق از نمونه ایزوتروپ، با دانه

 

 و تعیین خواص مکانیکی ها نمونه سازی آماده -2

( استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از 9به  3نسبت وزنی گچ و آب )مناسب  از ترکیب   سنگی ی شبهها برای ساخت نمونه 

 5/1با ضخامت  فلزی های استفاده از تیغه متر و میلی 31ضخامت  متر و میلی 111با قطر  ( 3مطابق شکل ) ساخته یک قالب فلزی پیش

. ساخته شدنددرجه(   21و1،14،31،54،61،74های مختلف ) متر(   و با شیب میلی 81و  91های مختلف) های با طول ترک متر، نمونه میلی

های  های مربوطه خواص مکانیکی نمونه و انجام آزمایش (ISRM) المللی مکانیک سنگ انجمن بین  استانداردهای  تستسپس با استفاده از 

 شوند. ( مشاهده می1در جدول)رهای مکانیکی مقادیر متناظر با این پارامتاستاندارد این مصالح تعیین شدند که 

 

                                                             
1 Cracked Straight Trough Brazilian Disk 



 

 ها ی ایجاد ترک در نمونه قالب فلزی و نحوه -(3شکل)

 ها خواص مکانیکی ترکیب استفاده شده در ساخت نمونه -(1جدول)

 تک محوریفشاری مقاومت 

(Cσ) 
 (υ) ضریب پواسون (Eمدول یانگ ) (tσکششی ) مقاوت

 زاویه اصطکاک داخلی

(φ) 
 (Cچسبندگی)

MPa 7/14 MPa 17/3 GPa 33/3 12/1 11 درجه 
MPa 39/4 

 

 ها نمونه مکانیزم شکستو  بارگذاری -3

با استفاده از یک دستگاه بارگذاری از نوع ( 5کن، مطابق شکل) روز در دستگاه خشک 5پس از خشک شدن به مدت های تهیه شده  نمونه

INSTRON ها با استفاده از یک نقاله زاویه  ی بررسی تاثیر شیب ترک روی رفتار شکست نمونهبراقرار گرفتند. محوره فشاری تک تحت بارگذاری

دار و نیاز به دقت زیاد در  های ترک بدلیل مقاومت نسبتاً کم نمونه کشی شدند. خطها  بر روی تمامی نمونهمورد نظر بین راستای ترک و محور بارگذاری 

بارگذاری و شرایط کیلونیوتن در دستگاه مورد استفاده قرار گرفت.  94، یک سلول بار به ظرفیت گیری میزان بار منجر به شکست هر نمونه اندازه

نیوتن بر ثانیه  91سرعت بارگذاری اندک و حدود و با  ]11وISRM ]11آزمایش براساس روش استاندارد  پیشنهادی انجمن بین المللی مکانیک سنگ 

ها بسیار ناپایدار بوده و گسیختگی نمونه بصورت  اما در عمل رشد ترکد پایدار ترک را مشاهده کرد. در نظر گرفته شد تا در صورت امکان بتوان رش

 آنی پس از شروع رشد ترک اتفاق افتاد.

 

 

 کیلونیوتنی 22و سلول بار  INSTRONها با استفاده از دستگاه  ی بارگذاری نمونه نحوه -(4شکل)

 61مجموع حدود درپس مقدار میانگین نتایج بدست آمده بعنوان نتیجه نهایی در نظر گرفته شد. نمونه تهیه شد و س 9برای هر حالت حداقل 

های  ( نمونه6درجه و در شکل ) 21تا  1های  متر و با شیب میلی 91های با طول ترک  نمونهرفتار شکست ( 4شکل)که در  نمونه مورد آزمایش قرار گرفتند

ها تصویر اول از سمت چپ متعلق به  همچنین در این شکل اند. نشان داده شدهدرجه پس ار بارگذاری  21تا  1های  متر و با با شیب میلی 81با طول ترک 

 نمونه بدون ترک است که تحت بارگذاری قرار گرفته است .



 
 میلیمتری 22های با طول ترک  نمونهدر نحوه رشد ترک   -(2شکل)

 

 میلیمتری 82های با طول ترک  نمونهدر نحوه رشد ترک   -(6شکل)

( 1در شکل βها با توجه به شیب یعنی زاویه قرارگیری ترک نسبت به محور بارگذاری)زاویه  ها مشخص است نمونه همانطور که در این شکل

ها از نوع  شده اصلی در نمونههای منشعب  دهند که تمامی ترک اند. نتایج آزمایشگاهی نشان می و همچنین طول ترک با مکانیزم خاصی گسیخته شده

و در نتیجه  عدم امکان متوقف کردن بارگذاری پس از شروع رشد ها  ها ناپایدار است. این ناپایداری در رشد ترک باشند و رشد آن ترک کششی می

است. برای هر یک   شده میلیمتر 91های با طول ترک  بویژه در نمونه های ثانویه پس از گسیختگی موجب ایجاد ترکترک و قبل از گسیختگی نمونه، 

بار شکست نمونه  .اند ( درج شده3و9) جداولها ثبت شده است که مقادیر متناظر در  ها بار منجر به شکست و همچنین زاویه انشعاب ترک از این نمونه

کیلونیوتن برای زاویه  67/5میلیمتر به ترتیب   91های با طول ترک  میزان حداقل و حداکثر بار شکست در نمونه تعیین شد.کیلو نیوتن  33/11بدون ترک 

میزان درصد شده است. این  71تا  45ترک باعث کاهش مقاومت نمونه بین  درجه می باشد، لذا وجود این 54کیلونیوتن برای زاویه 28/9درجه و 21

را  در  51/3درجه و حداکثر بار شکست  14ر شیب کیلونیوتن د 77/1میلیمتر که حداقل بارشکست  81های با طول ترک  برای نمونه کاهش مقاومت

  درصد بوده است.  29تا  66دهند، بین  نشان می 21شیب 

 میلیمتر 22های با طول ترک  ها از راستای ترک اصلی در نمونه میزان بار شکست و زاویه انشعاب ترک -(2جدول)

 1 14 31 54 61 74 21 (βزاویه ترک)

 675/5 211/3 916/3 281/9 512/3 14/5 318/5 بار شکست)کیلو نیوتن(

 - 111 111 21 48 91 1 زاویه انشعاب)درجه(

 

 



 

 میلیمتر 02های با طول ترک  ها از راستای ترک اصلی در نمونه میزان بار شکست و زاویه انشعاب ترک -(3جدول)

 1 14 31 54 61 74 21 (βزاویه ترک)

 519/3 678/9 881/1 14/1 861/1 711/1 458/1 بار شکست)کیلو نیوتن(

 - 114 116 29 75 89 1 زاویه انشعاب)درجه(

 

ها  ها و همچنین رفتار شکست آن ( تاثیر طول ترک و شیب آن بر روی مقاومت نمونه8و7های) با مقایسه نتایج بدست آمده در نمودارهای شکل

درصد کاهش را نشان  65میزان مقاومت نمونه میلیمتر  81تر به میلیم 91از طول ترک  با افزایش درجه β=1کامالً مشخص است. به ازای زاویه 

 β=61 ی درصد،برای زاویه 65 درجه β=54 ی درصد، برای زاویه 75 درجه β=31 ی درصد،برای زاویه 89 درجه  β=14 ی دهد.این میزان برای زاویه می

  بوده است.درصد  97درجه  β=21ی  و برای زاویهدرصد  31 درجه β=74 ی زاویه ،برایدرصد 51 درجه

 

 دار ی ترکها بار شکست نمونه -(7شکل)

 

 های کششی نسبت به راستای ترک اصلی زاویه انشعاب ترک -(8شکل)

ی ترک نسبت به  شود که در هر دو نوع طول ترک، با افزایش زاویه ( مشخص می8نمودارهای شکل)( و همچنین 6و 4های ) با توجه به شکل

ها با افزایش طول  ی زاویه انشعاب ترک درجه اندازه 31و  14های کششی افزایش یافته است. همچنین در زوایای  ک ه انشعاب ترراستای بارگذاری، زاوی

همچنین در شود.  هم مشاهده می درجه اندازه زاویه انشعاب در هر دو نوع ترک بسیار نزدیک به 74و  54،61ترک افزایش یافته است اما در زوایای 

سمت محور بارگذاری  رشد ناپایدار بهها دقیقاً از نوک ترک شروع شده است و سپس با  درجه در هر دو نوع طول ترک، انشعاب ترک 61 تا 1زوایای 

از نزدیکی نوک ترک )نه دقیقاً  میلیمتر، انشعاب ترک 91های با طول ترک  درجه در نمونه 74. اما در زاویه اند ها شده سیختگی کامل نمونهگمنجر به 

های با ترک افقی )زاویه  میلیمترانشعاب اولیه ترک تقریباً از مرکز ترک شروع شده است. در نمونه 81های با طول ترک  و در نمونهوک ترک( ن



شود ولی با این حال وجود این ترک میزان بار شکست را در حالت طول ترک کوچکتر  ها تقریباً از مرکز نمونه آغاز می درجه( نیز انشعاب ترک21

 درصد کاهش داده است. 66درصد و در حالت طول ترک بزرگتر 45

 گیری نتیجه -4

سنگی دیسک برزیلی  های شبه در نمونه Π-І در حالت مود ترکیبیدر این تحقیق نحوه رفتار شکست و نحوه تاثیر طول ترک و شیب آن  

 دهند که: ج بدست آمده نشان میدارکه از مصالح گچی ساخته شده بودند بطور آزمایشگاهی بررسی شد.  نتای ترک

 ( بسته به زاویه 9/1میلیمتر)یعنی نسبت طول ترک به شعاع  91های با طول  میلیمتر با وجود ترک 111های دیسک برزیلی با قطر  مقاومت نمونه

میلیمتر)یعنی نسبت  81با طول  های ک یابد. این درحالی است که وجود تر درصد کاهش می 71تا  45قرارگیری ترک نسبت به راستای بارگذاری بین 

 دهد. درصد کاهش می 29تا  66دار را نسبت به نمونه بدون ترک بین  مقاومت نمونه ترک ،( با زوایای مختلف8/1طول ترک به شعاع 

 یابد. های کششی نیز افزایش می ترک با افزایش زاویه بین راستای ترک و محور بارگذاری زاویه انشعاب 

  یابد. درصد کاهش می 45ها بطور میانگین   میلیمتر و در زوایای مختلف ، مقاومت نمونه 81میلیمتر تا  91ها از  در نمونهبا افزایش طول ترک 

 شوند. ها بصورت ناپایدار بوده و با حرکت متمایل به سمت محور بارگذاری منجر به گسیختگی کامل نمونه می رشد و انشعاب ترک 

  شود. میموجب کاهش شدید مقاومت نمونه نیز افقی نسبت به محور بارگذاری وجود ترک در نمونه حتی در حالت 

 درجه  54ای که کمترین میزان بار شکست را دارد، از زاویه  میلیمتر، زاویه 81میلیمتر به  91های دیسک برزیلی از  با افزایش طول ترک در نمونه

 یابد. درجه کاهش می 14به زاویه 
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