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بررسی آزمایشگاهی اثرات ضخامتِ قطعه در چقرمگی
شکست مواد سنگی در حالت بارگذاری مود  IIخالص

تاریخ :دریافت 18/19/22

پذیرش 18/12/22

چکیده
بررسی شکست تودههای سنگی ،همواره مورد توجه مهندسان عمران ،معدن و مکانیک
بوده است .چنان چه در قطعات سنگی ،ترکی وجود داشته باشد ،اهمیت موضوع شکست
قطعات سنگی را دوچندان میکند .در این راستا ،از چقرمگی شکست بهعنوان یکی از
خواص مکانیکیِ مواد سنگی برای تخمین استحکام سازههای سنگی ترکدار استفاده میشود.
مقدار چقرمگی شکست ،با انجام آزمایشهای استاندارد روی قطعات ترکدار سنگی محاسبه
میشود .یکی از نکات مهم در محاسبۀ مقدار چقرمگی شکست ،ابعاد قطعۀ آزمایش شده
است .ضخامت قطعه بهعنوان بُعد خارج صفحهای ،نقش مهمی در مقدار چقرمگی شکست
دارد که کمتر به آن توجه شده است .بنابراین ،در این مقاله ،اثرات ضخامت در مقدار
چقرمگی شکست قطعات سنگی هم در حالت بارگذاری مود  Iو هم در حالت بارگذاری
مود  IIبهصورت آزمایشگاهی بررسی میشود .برای این منظور ،از قطعۀ نیم دیسک با ترک -
لبهای تحت بار خمشی متقارن و نامتقارن استفاده شده است .قطعات آزمایش شده دارای
شعاع ثابت و ضخامتهای متغییر است .نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش
ضخامتِ قطعه ،مقدار چقرمگی شکست تا ضخامت خاصی روند صعودی دارد ،اما بعد از آن
ضخامتِ خاص ،روند کاهشی پیدا میکند .اختالف مقادیر چقرمگی شکست در روند
کاهشی ،زیاد نبوده و میتوان مقدار تقریباً ثابتی برای چقرمگی شکست در نظر گرفت.
همچنین ،انحنای مسیر رشد ترک در حالت مود  IIخالص با افزایش ضخامت قطعه بیشتر
میشود.
واژههای کلیدی :چقرمگی شکست ،مواد سنگی ،ضخامت قطعه ،مسیر رشد شکست ،بارگذاری مود خالص  Iو I
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مقدمه
وجود ترکها و ناپیوستگیهای هندسی در ساختار مواد طبیعی مانند سنگ و بتن امری
اجتنابناپذیر است که سبب کاهش ظرفیت بارپذیری آنها شده و در نتیجه فرایند تخریب
آنها را تسریع میکند .علم مکانیک شکست همواره از دو دیدگاه ،سازههای ترکدار را
رشد ترک در برابر بارگذاریهای مفروض .بهعنوان مثال ،در حفاری چاههای نفتی و
تونلهای زیرزمینی مترو همواره یافتن راهکارهایی برای محاسبه راستاهایی که در آنها
تودههای سنگی راحتتر میشکنند ،عالوه بر کاهش استهالک دستگاههای حفاری ،مقدار
هزینههای مصرفی را نیز کاهش میدهد .همچنین در سازههایی مانند پایه پلهای بتنی یا
دیواره و دهانه تونلها ،همواره یافتن محلهای ضعیف و مستعد رشد ترک در سازه ،میتواند
برای ایجاد تمهیداتی در تقویت و مقام سازی آنها بهوسیلۀ اتصاالت ،سودمند باشد .بسته به
راستاهای قرارگیری ترکها و راستای بارگذاری ،چنانچه لبههای ترک بدون هیچگونه
لغزشی از هم باز شوند مود  Iبارگذاری و در صورتی که لبههای ترک بدون بازشدگی و یا
فشردگی ،تنها در داخل صفحه ترک روی هم بلغزند مود  IIبارگذاری رخ میدهد .گام اول
در بررسی مقاومت شکست مواد سنگی در برابر رشد ترک ،محاسبه مقاومت ماده در برابر
رشد ترک است .برای این منظور میتوان از پارامتری بنام چقرمگی شکست استفاده کرد .این
پارامتر ،بهنوعی ،میزان مقاومت سنگ در برابر رشد ترک در حالت بارگذاری کششی را بیان
میکند و عموماً برای قطعات ترکدار در حالت بارگذاری مود  Iخالص بهدست میآید .برای
محاسبۀ چقرمگی شکست ،آزمایشهایی روی قطعات ترکدار با هندسه و ابعاد مشخص از
جنس سنگ مورد نظر انجام میگیرد .تاکنون تحقیقات وسیعی در مورد شکست قطعات
سنگی بهویژه در حالتی که ترک در آنها وجود داشته باشد ،انجام شده است [ .]91[-]9نتایج
آزمایشگاهی نشان از تغییرات معناداری در چقرمگی شکست مودهای  Iو  IIبا تغییر ابعاد
قطعه میدهد ،بهطوریکه با بزرگتر شدن ابعاد قطعه چقرمگی شکست نیز افزایش مییابد
[ .]92[-]99تاکنون معیارهای شکست متعددی برای بررسی اثرات اندازه بر اساس تنش نامی
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(

) قطعه در لحظه شکست [ ]21[-]91و همچنین چقرمگی شکست (

) []23[-]29

ارائه شده است .بهعنوان مثال بازانت [ ]21معیاری را برای بررسی ارتباط بین ابعاد قطعه با
تنش نامی شکست ارائه کرده است که به قانون اثرات اندازه بازانت معروف است .همچنین
اکبردوست و همکاران [ ]22[ ،]22به ارائۀ معیاری بر اساس تنش محیطی بیشینه با در
ترکدار در حالت مود  Iو  IIخالص پرداختهاند .یکی از مواردی که باید در محاسبۀ
چقرمگی شکست مورد توجه قرار گیرد ،ضخامت یا بعد خارج از صفحه قطعۀ ترکدار
است ،بهطوریکه استانداردهای موردنظر ،پس از بررسیهای آزمایشگاهی دقیق ،برای آن
حدودی را مشخص میکنند .بازانت در [ ]22بیان کرد که ضخامت یا بُعد خارج از صفحه،
تأثیری در معیار اثرات اندازه ندارد بهگونهای که در آزمایش تیرهای بتنی ،عرض و طول تیر
بهطور متناسب تغییر میکند ،اما ضخامت آن ثابت میماند .همچنین ،بازانت و کاظمی در
بیان کرد که میتوان از معیار اثرات اندازه برای قطعات با ضخامت یا بُعد خارج از صفحۀ
ثابت استفاده کرد [ .]22در مورد اثرات ضخامت قطعه روی مقدار چقرمگی شکست مواد
سنگی و یا مواد مشابه مانند بتن و آسفالت ،تاکنون تحقیقات مختصری انجام شده است.
بهعنوان مثال ،لیم و همکاران [ ]21اثرات ضخامت بر چقرمگی شکست یک نوع سنگ را با
استفاده از نمونههای نیم دیسک خمشی سه نقطهای با ترک لبهای )SCB( 9برای دو قطر
متفاوت  12م.م )ضخامت بین  99/1-23/1م.م) و  922م.م (ضخامت بین 98/2-28/3م.م)
بررسی کردهاند .ایشان نشان دادند که با افزایش ضخامت نمونهها تغییر محسوسی در
چقرمگی شکست مود  Iمشاهده نمیشود .همچنین اعالم کردند برای نمونههای بزرگتر هر
چند یک وابستگی کم با ضخامت وجود دارد اما این نتایج محدود ،قطعی بهنظر نمیرسد.
آیت اللهی و همکاران [ ]28با انجام آزمایش روی نمونههای نیم دیسک خمشی از جنس
سنگ مرمریت هرسین در چهار ضخامت ( 91،21 ،31 ، 21م.م ).و نسبتهای مختلف طول
ترک نشان دادند با افزایش ضخامت نمونهها ،مقدار چقرمگی شکست ظاهری کاهش مییابد
)1. Semi-circular bend (SCB
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و از ضخامت  22م.م .تقریباً چقرمگی شکست نمونهها ثابت میماند .کارلونی و همکارانش
[ ]21روی تیرهای بتنی با ترک لبهای برای دو عرض  11و  921م.م با ضخامتهای مختلف
( 32 ، 11 ،921م.م) بررسی آزمایشگاهی انجام دادند و اعالم کردند که برای نمونههای با
عرض کوچکتر ،وابستگی به ضخامت وجود دارد .استوارت و همکارانش [ ]31اثرات
کشش با ترک لبهای 9که دارای نسبت قطر به ضخامت متنوع بین  9/22-2/2است ،بررسی
کردند .آنها نشان دادند که ضخامت قطعه در شرایط تنش صفحهای و یا کرنش صفحهای
تأثیرگذار بوده است و بنابراین ،مقادیر چقرمگی شکست آسفالت به ضخامت قطعه وابستگی
دارد و با افزایش ضخامت نمونهها ،افزایش مییابد .همچنین با استفاده از استاندارد
 ASTM2نشان داده شده است که چقرمگی شکست ظاهری آسفالت گرم در دمای 21
درجه با نسبتهای قطر به ضخامت مورد آزمایش ،هیچگاه به شرایط کرنش صفحهای
نمیرسند .علیها و ثقفی [ ]39بهصورت عددی به بررسی اثرات ضخامت و ضریب پوآسون
در محاسبۀ ضرایب شدت تنش و ترم دوم بسط سری تنش پرداختند و بیان کردند که
ضرایب محاسبه شده در حالت دوبعدی ،از مقدار مربوط به تحلیل سهبعدی کمتر است و
تأثیرات این دو پارامتر برای حالت مود  Iبیشتر از بارگذاری مرکب است .همچنین نشان
دادهاند که با افزایش ضخامت قطعه ترم دوم تنش کاهش مییابد و همواره ضریب شدت
تنش مود  Iمستقل از ضخامت قطعه است.
در حالت بارگذاری مود  IIخالص ،تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص بررسی
شکست مواد سنگی انجام شده است [ .]32[-]32بهعنوان مثال ،آیتالهی و علیها [ ]33به
بررسی چقرمگی شکست مواد سنگی در حالت مود  IIبارگذاری برای نمونه نیم دیسک با
استفاده از معیار اصالح شده تنش محیطی بیشینه پرداختند و رفتار شکست مواد سنگی تحت
مود  IIبارگذاری را بهوسیلۀ این معیار پیشبینی کردهاند .در مورد بررسی اثرات اندازه
)1. Disk-shaped compact tension (DCT
)2. American Society of Testing Material (ASTM
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(عموماً اندازۀ داخل صفحهای مدنظر بوده است) در حالت بارگذاری مود  IIو حتی
بارگذاری مرکب تحقیقات نسبتاً زیادی صورت گرفته است [ ،]22[ ،]93[ ،]99ولی تاکنون،
فعالیتی برای بررسی مستقیم اثرات ضخامت روی چقرمگی شکست مواد سنگی در حالت
بارگذاری مود  IIصورت نگرفته است .بنابراین ،در این مقاله ،اثرات ضخامت قطعه ترکدار
دیسک با ترک لبهای که همگی آنها شعاع ثابتی دارند ،اما ضخامت آنها متفاوت است ،از
سنگ مرمریت قروه تهیه شد .سپس ،با آزمایش آنها در دو حالت مود  Iو مود  IIخالص،
اثرات ضخامت بر مقدار چقرمگی شکست بررسی میشود .در انتها ،نشان داده میشود که با
افزایش ضخامت قطعه ،مقدار چقرمگی شکست افزایش مییابد .همچنین ،در ضخامتهای
بیشتر از 21م.م .مقدار چقرمگی شکست تقریباً ثابت است و میتوان بیان کرد که مقدار
چقرمگی شکست ،از یک ضخامت مشخص به بعد ،به ضخامت قطعه وابستگی ندارد.
 .3آزمایش شکست نمونههای سنگی
مواد سنگی در برابر تنشهای کششی ،نسبت به تنشهای فشاری و برشی ضعیف هستند.
از اینرو ،اغلب آزمایشهای انجام شده روی قطعات سنگی برای بهدست آوردن خواص
مکانیکی ،بهصورت فشاری انجام میشود .یکی از نمونههایی که اخیراً برای انجام آزمایش
چقرمگی شکست مواد سنگی بهوسیلۀ انجمن بینالمللی سنگ9پیشنهاد شده است [ ]31نمونۀ
نیمدیسک با ترک لبهای است ( )SCBکه تحت بار خمش سهنقطه قرار میگیرد .قطعۀ
 SCBدارای مزایای مانند هندسۀ ساده که بهراحتی میتوان با برش از مغزههای سنگی تهیه
کرد ،بارگذاری ساده و سهلالوصول که در اغلب آزمایشگاههای خواص مکانیکی وجود
دارد ،ایجاد حالتهای مختلف بارگذاری از مود  Iخالص تا مود  IIخالص با سادهترین
روشها که در ادامه به آن اشاره میشود ،دارای روش ساده برای ایجاد ترک و محاسبات
نسبتاً ساده برای بهدست آوردن پارامترهای شکست است.

)1. International society of rock mechanics (ISRM
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شکل  9شمایی از قطعۀ  SCBرا نشان میدهد .چنانکه در شکل  9مشاهده میشود،
قطعۀ  ،SCBنیم دیسکی با شعاع  Rو ضخامت  tاست که در لبۀ آن ترکی بهطول  aایجاد
شده است .بارگذاری در این قطعه ،بهصورت خمش سهنقطهای است .چنانچه ترک در
راستای بار قرار گیرد و فاصلۀ تکیهگاه نسبت به ترک بهصورت یکسان باشد ،صفحات
برای بارگذاری مود  IIخالص و یا بهطورکلی بارگذاری مرکب  ،I/IIبه سه طریق میتوان
قطعه  SCBرا آزمایش کرد . :فاصلۀ تکیهگاهها نسبت به ترک متقارن باشد ،اما راستای ترک
با راستای بار وارده زاویه داشته باشد .2 ،فاصلۀ تکیهگاهها نسبت به ترک یکسان ،ترک
موازی بار اِعمالی ،اما در راستای بار نباشد و فاصلهای از مرکز نیمدیسک داشته باشد.3 ،
ترک در راستای بار قرار گیرد ،اما فاصلۀ تکیهگاهها متفاوت باشد .در شکل  2شماتیکی از
حاالت بیان شده ،نشان داده شده است .برای هر کدام از این حالتها ،در یک شرایط خاصی
متناسب با نسبتهای ترک و فاصلۀ تکیهگاهها به شعاع قطعه ،لبههای ترک بدون هیچگونه
بازشدگی و یا فشردگی ،روی هم میلغزند و شرایط مود  IIخالص را ایجاد میکنند .برای
حالت اول ،یک زاویه خاص ترک ،حالت دوم ،مقداری خاصی از انحراف ترک نسبت به بار
و حالت سوم اندازۀ از فاصلههای تکیهگاهی شرایط مود  IIخالص بهوجود میآید.
اکبردوست و راستین [ ،]38بهکمک تحلیلهای اجزای محدود ،شرایط خاصی که مود II
برای هر سه حالت بهوجود میآید ،را محاسبه کردند .در این تحقیق ،برای حالت بارگذاری
مود  IIخالص ،از حالت سوم استفاده شده است ،و شرایط خاص مربوط به این حالت از
مرجع [ ]38استخراج شده است .جدول  9عالوه بر اندازههای قطعه ،شرایط بارگذاری در
حالت مود  Iو مود  IIخالص را نیز بیان میکند.
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شکل  .3حالتهای مربوط به بارگذاری مود ترکیبی I/II
جدول .1اندازۀ قطعات آزمایش و شرایط بارگذاری مربوط
Pure mode I

S2
21

Pure mode II

99

21

Pure mode I

21

21

Pure mode II

99

21

Pure mode I

21

21

Pure mode II

99

21

Pure mode I

21

21

99

21

Pure mode II
ابعاد به میلیمتر است.

S1
21

a

t

28/2

92

28/2
28/2
28/2

22
21
81

R
12
12
12
12
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پس از تعیین ابعاد نمونهها ،قطعات نیمدیسک بهوسیلۀ دستگاه واترجت از ورقهای
سنگ مرمریت قروه با ضخامتهای مورد نظر بریده شدهاند .سپس ،ترکی بهطول تقریباً 28/2
م.م .در وسط نمونههای نیمدیسک ،بهکمک یک تیغه فوالدی دوار با ضخامت  1/8م.م ،.قطر
 922م.م .و شعاع محور  22م.م .ایجاد شده است .در شکل  3میتوان نحوۀ ایجاد ترک را
ضخامت مختلف ،در مجموع  92نمونه در حالت مود  Iو  92نمونه دیگر برای حالت مود II
تهیه و آماده برای آزمایش شد .در شکل  2نمونههای  SCBبا شعاع یکسان ،اما ضخامتهای
مختلف نشان داده شده است .پس از آمادهسازی ،نمونههای  SCBدر دستگاه آزمایش
یونیورسال بهصورت خمش سهنقطهای آزمایش شد (شکل  .)2ظرفیت دستگاه 311
کیلونیوتن بوده است و آزمایش با سرعت بارگذاری  1/2میلیمتر بر دقیقه انجام شده است.
پس از انجام آزمایش ،بار شکستِ هر نمونه ،از نمودار بار -جابهجاییِ ارائه شده بهوسیلۀ
دستگاه ،استخراج شده و مطابق با جدول  2ثبت شده است .در جدول  2مشاهده میشود که
بار شکست در حالت بارگذاری مود  IIدر تمامی موارد بیشتر از بار شکست در حالت مود
 Iخالص است .این امر به این دلیل است که در حالت بارگذاری مود  ،IIراستای بیشنه تنش
اصلیِ کششی ،با ترک زاویه دارد و برای اینکه مقدار آن به مقدار بحرانی برسد ،نیاز به بار
بیشتری است .مسیر رشد ترک در نمونهها میتواند مؤید این مطلب باشد .شکل  2نیز،
نمونههای  SCBپس از آزمایش شکست را نشان میدهد .چنانکه در این شکل مشاهده
میشود ،ترک در حالت مود  Iخالص بهصورت مستقیم در راستای اولیه خود (راستایی که
بیشنه تنش اصلی کششی قرار دارد) ،رشد میکند .در صورتیکه ،مسیر رشد ترک برای حالت
بارگذاری مود  IIخالص ،بهصورت منحنی است و با ضخامت قطعه انحنای مسیر رشد ترک
بیشتر نیز میشود .در ادامه به بررسی نتایج آزمایشها میپردازیم.
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شکل  .2نمونههای  SCBاز جنس سنگ مرمریت قروه با شعاع یکسان اما ضخامتهای مختلف

شکل  .2نمونههای  SCBدر داخل دستگاه آزمایش .الف) مود  ، Iب) مود II
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)S.D. (N

)Pf (N

921

32/21

321

2122

321

2199

882

1222

9221

21282

2911

22229

2212

39891

2282

32828

t

R

92

12

22

12

21

12

81

12

 :S.D.انحراف معیار

بحث و بررسی نتایج
بهمنظور بررسی مقاومت شکست قطعات سنگی ترکدار ،از مقدار بحرانی ضریب شدت
تنش که در آن بار شکست بهجای بار وارده ،جایگذاری میشود ،استفاده میشود .مقادیر
ضریب شدت تنش را میتوان بهصورت مستقیم با استفاده از تحلیلهای اجزای محدود در
نرمافزارهای تجاری مانند آباکوس محاسبه کرد .لیکن ،در این تحقیق ،از روابط ( )9و ( )2که
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شکل  .2نمونههای  SCBمرمریت پس ازآزمایش شکست.
جدول  .3بار شکست نمونههای  SCBبا ضخامتهای مختلف
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اکبردوست و راستین [ ]38برای محاسبه ضرایب شدت تنش در قطعۀ  SCBتحت
بارگذاری مود  Iو  IIخالص ،پیشنهاد دادهاند ،استفاده میشود:

()2

*2R K II

Rt
P

Rt

K II 

که در این رابطه  Pبار اِعمالی R ،شعاع قطعه t ،ضخامت قطعه است .پارامترهای بیبُعد *KI

و * KIIضرایب هندسی هستند که فقط به نسبتهای هندسی  S1/R ،a/Rو  S2/Rوابستگی
دارد .این ضرایب برای هندسههای ساده با استفاده از روشهای تحلیلی محاسبه میشوند و
برای هندسههای پیچیده بهکمک روشهای عددی مانند اجزا محدود محاسبه میشوند.
اکبردوست و راستین [ ،]38ضرایب * KIو * KIIبرای طیف وسیعی از نسبتهای یاد شده را
محاسبه و بیان کردهاند .روش کار ایشان بدینصورت بود که ابتدائاً تعداد زیادی قطعۀ SCB

با یک هندسه دلخواه ولی نسبتهای هندسی مختلف در نرمافزار آباکوس را مدل و تحلیل
کردند .سپس ،ضرایب شدت تنش را از نرمافزار آباکوس بهدست آوردند .در نهایت ،ضرایب
بیبعد * KIو * KIIبا جایگذاری ابعاد مدل شده و مقادیر ضرایب شدت تنش ،در روابط
( )9و ( )2محاسبه شدهاند .ضرایب بیبعد مربوط به قطعات آزمایش شده ،از مرجع []38
استخراج شده و در جدول  3بیان شده است.

جدول  .2ضرایب بیبعد * KIو * KIIبرای قطعه  SCBمستخرج از []22
*KII

*K I

S2/R

S1/R

a/R

1/1

1/222

1/2

1/2

1/3

1/32

1/1

1/992

1/2

1/3

با جایگذاری بارهای شکست از جدول  ،2ابعاد قطعات از جدول  9و ضرایب هندسی
از جدول  3در روابط ( )9و ( )2میتوان مقدار چقرمگی شکست مود  Iو  IIقطعات SCB

را محاسبه کرد .نمودار شکل  1نشاندهندۀ تغییرات چقرمگی شکست مود  Iو  IIبر حسب
ضخامت قطعات است .چنانکه در این نمودار مشاهده میشود ،با افزایش ضخامت قطعه تا
مقدار مشخصی ،پارامتر چقرمگی شکست هم در حالت مود  Iو هم در حالت مود  IIافزایش
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مییابد .اما ،این افزایش تا یک ضخامت خاص ادامه دارد و پس از آن مقدار چقرمگی
شکست هم در حالت مود  Iو هم در حالت مود  IIبه مقدار نسبتاً کمی ،کاهش مییابد .نکته
قابل توجه در مورد نمودارهای شکل  1این است که رفتار حالت مود  Iبا مود  IIخالص
یکسان است و میتوان روند هر دو را به یک صورت توجیه کرد .زیرا ،مکانیزم شکست
شکست در هر دو حالت در راستایی اتفاق میافتد که تنش کششی اصلی بیشینه میشود.
K Ic
K IIc

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
90

80

70

60

50

40

30

20

)Fracture resistance (MPa.m 0.5

2.5

10

)Thickness (mm

شکل  .2تغییرات مقدار چقرمگی شکست بر حسب ضخامت قطعه

در مورد توجیه نمودار شکل  1برای حالت مود  ،Iمیتوان به مقاالت متعددی از قبیل
[ ]21[ ،]31[ ،]31مراجعه کرد .شاید بتوان جامعترین تحلیل را در مرجع مشاهده کرد.
استوارت و همکارانش بیان کردند که مقدار چقرمگی شکست مواد همگنِ االستیک خطی،
نسبت به ضخامت ،همانند شکل  8تغییر میکند .برای ضخامتهای کمتر از یک ضخامتِ
خاص ،شرایط تنش صفحهای حاکم است و مقدار چقرمگی شکست متناسب با ضخامت
قطعه ،افزایش مییابد .چنانچه ضخامت قطعه از این مقدار خاص ،بیشتر شود ،روند
تغییرات مقدار چقرمگی شکست کاهشی میشود .این روند کاهشی تا ضخامت خاصی که
شرایط کرنش صفحهای حاکم گردد ،ادامه مییابد و پس از آن با افزایش ضخامت مقدار
چقرمگی شکست تغییر نمیکند.
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نکته قابل توجه در روند تغییرات چقرمگی شکست با ضخامت قطعه (نمودار شکل )8
این است که ضخامت مربوط به بیشنه مقدار چقرمگی شکست و ضخامت مربوط به حالت
کرنش صفحهای برای مواد مختلف متفاوت است و به مقدار استحکام کششی ماده و
چقرمگی شکست ذاتی آن بستگی دارد .بر اساس تئوری مکانیک شکست االستیک خطی
( ،)LEFMچقرمگی شکست ظاهری 9یک ماده همگن همواره وابسته به ضخامت نمونه
مورد بررسی است ،تا زمانی که به شرایط کرنش صفحهای برسد ،جایی که مقدار چقرمگی
شکست همواره ثابت ،مستقل از ضخامت و جز خاصیت ذاتی 2ماده گردد [ .]31برای تعیین
ضخامتی که در آن چقرمگی شکست ثابت و مستقل از ضخامت نمونه آزمایشگاهی باشد،
تاکنون روابط مختلفی بهوسیلۀ محققانی از جمله اشمیت [ ،]29چانگ و همکاران [،]22
اینگرافیا و اشمیت [ ،]23سینگ و سان [ ]22ارائه شده است .معیار معرفی شده بهوسیلۀ
بارتن [ ]22برای تعیین ضخامت بحرانی قطعه سنگی بدینصورت است:
()3

که

چقرمگی شکست مود  Iو

استحکام کششی سنگ است .چنانکه بیان شد برای

سنگ بررسی شده در این پژوهش ،از ضخامت 21م.م .به بعد تقریباً میزان تغییرات چقرمگی
شکست با ضخامت نمونه کاهش مییابد و میتوان برای محاسبه چقرمگی شکست مود ،I
1. Apparent fracture toughness
2. Material property
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میانگین مقادیر چقرمگی شکست ظاهری مود  Iدر دو ضخامت  21و  81م.م .را در نظر
گرفت .استحکام کششی ( ) سنگ آزمایش شده با استفاده از روش کشش غیرمستقیم و
قطعه دیسک برزیلی بدون ترک با قطر 911م.م ،.برابر با  2/2مگاپاسکال بهدست آمده است.
ازاینرو ،با جایگذاری مقدار میانگین چقرمگی شکست مربوط به ضخامتهای  21و  81م.م.
چقرمگی شکست مستقل از ضخامت نمونه است را طبق رابطه ( )2پیشبینی کرد.

با توجه به مقدار محاسبه شده و نمودار شکل  1مشخص میشود که برای حالت
 ،چقرمگی شکست وابسته به ضخامت نمونه و شرایط تنش صفحهای برقرار
است .در بازۀ ضخامتی
صفحهای و برای (

 ،ناحیۀ گذر بین تنش صفحهای و کرنش
) چقرمگی شکست مستقل از ضخامت بوده است و شرایط

کرنش صفحهای برقرار است .مشابه این رفتار را نیز علیها و همکارانش [ ]28برای سنگ
مرمیت هرسین در حالت مود  Iنشان دادند.
چنانکه اشاره شد ،روند تغییرات چقرمگی شکست مود  IIهمانند مود  Iاست ،بنابراین
میتوان مطالب بیان شده در مورد ضخامت بیشینه و ضخامت کرنش صفحهای را برای حالت
مود  IIبارگذاری نیز تعمیم داد .بهعبارت دیگر ،مقدار چقرمگی شکست ذاتی برای حالت
مود  IIخالص را میتوان با استفاده از قطعات با ضخامت بیشتر از  21/22م.م .محاسبه کرد.
نکته مهم دیگر این است که مقدار چقرمگی شکست مود  IIنسبت به مود  Iدر تمامی
ضخامتها کمتر است که علت این امر اثرات هندسۀ قطعه بر رفتار شکست قطعات ترکدار
سنگی است [.]32[ ،]33[ ،]22
نکته مهم دیگری که میتوان در اینجا برای شکست قطعات در حالت بارگذاری مود II

بیان کرد ،در مورد مسیر رشد شکست است .چنانکه در شکل  2مشاهده میشود ،برای
حالت بارگذاری مود  ،Iترک در راستای اولیۀ خود که همان راستای بیشنه تنش کششی
اصلی است ،رشد میکند .اما ،در حالت بارگذاری مود  ،IIترک در راستایی غیر ترک اولیه و
بهصورت منحنی گسترش مییابد .زیرا راستای بیشنه تنش اصلی کششی با راستای ترک
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اولیه ،متفاوت است .نکته قابل توجه دیگر در شکل  2این است که با افزایش ضخامت
قطعه ،انحنای مسیر رشد ترک در حالت بارگذاری مود  IIبیشتر میشود .علت این امر این
است که با افزایش ضخامت حوزۀ تنش اطراف ترک دستخوش تغییر شده و راستای بیشنه
تنش اصلی کششی نیز تغییر می کند .بنابراین ،انحنای مسیر رشد ترک بیشتر میشود.

در این مقاله ،به بررسی اثرات ضخامت بر چقرمگی شکست مواد سنگی در حالت
بارگذاری مود  IIخالص پرداختیم .برای این منظور ،از قطعات نیمدیسک دارای ترک لبهای
که تحت بار خمش سهنقطه با تکیهگاههای نامتقارن قرار دارند ،استفاده شد .در این
آزمایشها ،شعاع قطعه ثابت و ضخامت آن متغیر بود .همچنین ،بهمنظور مقایسه و تفسیر
نتایج ،آزمایشهایی بهصورت مود  Iو  IIخالص انجام شد .نتایج آزمایشها ،نشان میدهد که
ضخامت قطعه بر مقدار چقرمگی شکست در هر دو حالت بارگذاری تأثیر دارد .نحوۀ
تغییرات مقادیر چقرمگی شکست مود  Iو  IIبه این صورت است که با افزایش ضخامت
قطعه تا ضخامت خاصی ،مقدار  KIcو  KIIcافزایش مییابد و پس از آن ضخامتِ خاص،
روند تغییرات ،نزولی میشود .از یک ضخامت مشخص ،تغییرات چقرمگی شکست در هر
دو حالت تقریباً ثابت است و میتوان مقدار چقرمگی شکست ذاتی ماده را محاسبه کرد.
برای حالت مود  ،Iرابطهای برای محاسبۀ این ضخامت مشخص ،ارائه شده بود .با توجه به
نتایج آزمایشگاهی در این تحقیق ،میتوان برای حالت مود  IIنیز همین ضخامت خاص را در
نظر گرفت .همچنین ،نشان داده شد که مسیر شکست در حالت مود  IIبه ضخامت قطعه
وابستگی دارد و با افزایش ضخامت ،مسیر رشد ترک انحنای بیشتری پیدا میکند

تقدیر و تشکر
از معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی برای حمایتهای مالیِ این تحقیق ،کمال تشکر را
داریم.
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