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بررسي تأثير جهتيابي حفره روي پاسخ ماسه
سنگهاي حفرهدار در برابر بارهاي استاتيکي تراکمي
و ديناميکي کششي

تاریخ :دریافت 10/80/95

پذیرش 11/89/95

چکیده
تونلهاي کمعمق نقش حیاتی در برنامهریزي شهري و خطوط حمل و نقل ریلی و
جادهاي دارند .وجود این حفرات زیرسطحی میتواند باعث تمرکز تنش شده و ناپایداري
این فضاها را در برابر بارهاي استاتیکی و بهویژه دینامیکی ،در پی داشته باشد .از اینرو،
هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر وجود حفره بیضوي و جهتیابی آن بر رفتار ماسه سنگ
تحت بارهاي استاتیکی فشاري و دینامیکی کششی است .بهمنظور ارزیابی تأثیر حفره در برابر
شرایط تنش استاتیکی دو گروه از مغزههاي ماسه سنگی بدون حفره و حفرهدار با جهتیابی
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علی اکبر مومنی*؛ دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکدۀ علوم زمین،
مینگ تااو؛ دانشگاه  CSUچین ،دانشکدۀ مهندسی منابع و ایمنی،
علیرضا طالب بیدختی؛ دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)،
دانشکدۀ علوم پایه گروه زمینشناسی

 08 ،38 ،8و  18درجه فراهم شده و تحت آزمون بارگذاري فشاري تکمحوري قرار گرفتند.
حین آزمون عالوه بر ثبت تنش ،با بهکار بردن کرنش سنج ،سنسور ثبت انتشار امواج صوتی
دینامیکی از دستگاه میلۀ فشار هاپکینسون استفاده شد .بهعالوه روند گسترش آسیب با
استفاده از دوربین با سرعت زیاد با نرخ یک عکس در  98میکروثانیه ،ثبت شد .نتایج بهدست
آمده نشان داد که وجود حفره باعث کاهش مقاومت سنگ در بیشترین حالت ( )θ=8تا 55
درصد و در کمترین حالت ( )θ=18تا  77درصد مقاومت فشاري تکمحوري میشود.
آزمون بارگذاري دینامیکی کششی نشان میدهد که حفره بیضوي نزدیکتر به مرز انعکاس
موج فشاري به کششی به علت قرارگیري در منطقه سوپر پوزیشن سالم مانده در حالیکه
*نویسنده مسئول

ali_moomeni@yahoo.com
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و دوربین ،آسیب و تغییر شکلپذیري نمونهها ثبت شد .براي انجام آزمون بارگذاري
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حفره موجود در خارج از این منطقه با هر جهت یابی دچار گسیختگی ورقهاي شده است.
بررسی سطح شکست با استفاده از بررسی میکرسکوپ الکترونی و مقطع نازک نشان داد که
شکستگی غالب از نوع مرز بلوري بوده است و سیمان اکسید آهن نقش کلیدي در توسعه
این نوع شکستگی دارد.
واژههاي کلیدي :ماسه سنگ ،حفره بیضوي ،تمرکز تنش ،بارگذاري دینامیکی ،گسیختگی ورقهاي

مقدمه
از سنگهاي رسوبی پوشیده شده است .ماسه سنگها یکی از انواع سنگهاي رسوبی تخریبی
بوده است که رخنمون قابل توجهاي دارند .بنابراین بسیاري از پروژههاي مهندسی با این نوع
سنگ درگیر هستند .با توجه به رشد سریع جمعیت و شهرها ،توسعۀ فضاهاي زیرزمینی کم
عمق بهمنظور ساخت پناهگاه ،تونلهاي مترو ،تونلهاي راه و راه آهن ،زاغههاي مهمات و
غیره ،یکی از اصول مهم برنامهریزي شهري و زیرساختهاي الزم براي توسعۀ پایدار است.
تاریخچۀ ادبیات مکانیک سنگ نشان میدهد که محققان بسیاري رفتار ماسه سنگها را
بررسی کردهاند .بررسی این کارهاي پژوهشی نشان میدهد که عمده این پژوهشها روي
رفتار مهندسی ماسه سنگ بکر در برابر بارهاي استاتیکی و خستگی بوده است []3[ ،]2[ ،]9
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در مقایسه با سنگهاي آذرین و دگرگونی ،بخش زیادي از سطح زمین با ضخامت نازکی

و رفتار این نوع سنگ در شرایط بار دینامیکی و یا زمانی که حاوي حفره و فضاي خالی
است ،کمتر بررسی شده است.
بهعلت رخداد مکرر بارگذاري دینامیکی طبیعی یا مصنوعی ناشی از زلزله یا انفجار بر روي
حفره در تمرکز تنش و مکانیک شکست ،بر رفتار دینامیکی سنگهاي حفرهدار متمرکز شده-
اند .پرکاربردترین فناوري استفاده شده بهمنظور تعیین رفتار دینامیکی سنگها در نرخهاي
کرنش متوسط و زیاد آزمایش میلۀ فشاري هاپکینسون است .لی و همکاران این دستگاه را
بهسازي کردند و با بهکار بردن یک ضربه زننده دوکی شکل توانستند موج نیمهسینوسی ایجاد
کنند که باعث نرخ کرنش ثابت میشود [ .]4ژائو و همکاران با استفاده از میلۀ فشاري
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تونلهاي کمعمق ،در دو دهۀ گذشته برخی از محققان بهمنظور ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر
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هاپکینسون مقاومت کششی سنگهاي گرانیتی را در برابر بارهاي استاتیکی و دینامیکی
بررسی و مشاهده کردند که با افزایش تنش محصورکننده استاتیکی ،مقاومت کششی کاهش
مییابد [ .]5دایی و همکاران با استفاده از این دستگاه ،مقاومت فشاري و کششی دینامیکی
سنگ را ارزیابی کردند [ .]0نتایج بررسی آنها نشان داد که مقاومت فشاري و کششی سنگ با
افزایش نرخ بارگذاري ،افزایش مییابد .فخیمی و همکاران با انجام یک سري آزمونهاي
آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي ،رفتار دینامیکی نوعی ماسه سنگ را ارزیابی کردند [ .]7آنها
ضریبی تحت عنوان ضریب تقویت مقاومتی را براي همخوانی بهتر نتایج آزمونهاي
بکر انجام شدهاند .این در حالی است که وجود حفره باعث تغییر در وضعیت تنشها شده و
اطراف حفره یک زون تمرکز تنش ایجاد میشود .این تمرکز تنش میتواند باعث ایجاد
آسیب جدي و حتی گسیختگی سنگ شود .هوانگ و همکاران رفتار گرانیت حاوي سه
حفري دایرهاي را در برابر تنش تراکمی تکمحوري با استفاده از آزمون آزمایشگاهی
استاتیکی و مدلسازي عددي بررسی کردند و الگوي توسعه ترک در سنگ دربرگیرنده حفره
را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که مدلسازي  PFCتوانایی زیادي در ارزیابی
شکست ناشی از تمرکز تنش در اطراف حفره دارد [ .]0تااو و همکاران با استفاده از آزمایش
میله فشاري هاپکینسون اصالح شده و شبیهسازي عددي ،تأثیر فشار جانبی و شرایط فشار
اولیه را بر رفتار دینامیکی گرانیت حاوي حفره دایرهاي با قطر  9سانتیمتر را بررسی کردند و
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آزمایشگاهی و شبیهسازي عددي ،معرفی کردند .پژوهشهاي ذکر شده همگی روي سنگ

به این نتیجه رسیدند که شرایط تنش اولیه استاتیکی ،بر رفتار سنگ در برابر بار دینامیکی
تأثیر بهسزایی دارد [ .]98[ ،]1نادي و همکاران با استفاده از آزمایش هاپکینسون رفتار
دینامیکی سنگ به مقدار چشمگیري افزایش مییابد [.]99
معموالً فضاهاي زیر سطحی در برابر بارهاي لرزه اي پایداري بیشتري نسبت به
سازههاي سطحی دارد .همچنین فضاهاي زیرسطحی در برابر بارهاي دینامیکی فشاري
معمول ،کم و بیش پایدار بوده است هرچند چنانچه بار دینامیکی وارده شدید باشد ،مانند
بارگذاري دینامیکی ناشی از زلزلههاي بزرگ ،ناپایداري رخ میدهد .با این وجود بهدلیل کم
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دینامیکی ماسه سنگ بکر را بررسی کرده و دریافتند که بهعلت نرخ کرنش زیاد ،مقاومت
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بودن مقاومت کششی سنگ در برابر مقاومت فشاري آن ،تنشهاي دینامیکی کششی میتوانند
حتی در رخدادهاي لرزهاي نه چندان شدید ،باعث آسیب به فضاهاي زیرسطحی شوند که
اصطالحاً به آن گسیختگی ورقهاي (اسپالینگ) گفته میشود .اسپالینگ به گسیختگی مواد
تحت کشش ایجاد شده بهدلیل بازتاب موج فشاري در محل تغییر یک ماده به مادهاي دیگر
با امپدانس صوتی کمتر ،گفته میشود [ .]92سنگها از جمله مصالحی هستند که تحت
بارگذاري دینامیکی مستعد گسیختگی اسپالینگ است و در بسیاري از پروژههاي مهندسی
مانند دیواره تونلها و مغارهاي زیرزمینی نیز گزارش شده است [ .]93اخیراً استفاده از میله
بهطور چشمگیري توسعه یافته است .لی و همکاران رفتار اسپالینگ سنگ گرانیتی تحت تنش
محصور کننده اولیه بررسی کردند و نتایج این تحقیق نشان داد که مقاومت اسپالینگ سنگ با
افزایش تنش محصور کننده کاهش مییابد [ .]93ژائو و همکاران با استفاده از میله فشاري
هاپکینسون ،بر ماسه سنگهاي تحت فشار اولیه آزمون اسپالینگ را انجام دادند و نتایج
مشابهی با پژوهش لی و همکاران گزارش کردند [.]94
بررسی کارهاي قبلی نشان میدهد که عمده آزمونهاي اسپالینگ انجام شده بر سنگ بکر
یا سنگ حاوي حفره دایرهاي انجام شده است .در این پژوهش رفتار مقاومتی ماسه سنگ
حاوي حفره بیضوي تحت بار استاتیکی فشاري و دینامیکی کششی بررسی میشود .همچنین
در هر دو گروه آزمونهاي استاتیکی و دینامیکی حفره بیضوي حداقل در  4جهت مختلف
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فشاري هاپکینسون براي ارزیابی گسیختگی اسپالینگ مصالح سنگی یا شبه سنگ مانند بتن،

نسبت به امتداد بارگذاري تست شده تا تأثیر جهتیابی حفره روي مقاومت استاتیکی و
دینامیکی ماسه سنگها بررسی شود.

بهمنظور انجام این پژوهش یک بلوک ماسه سنگی از معدنی در شهر لینیی واقع در
استان شاندونگ چین تهیه شد و براي تهیۀ مغزهها و تیرهاي سنگی مناسب به آزمایشگاه
دانشگاه  CSU9انتقال داده شد .مغزههاي تهیه شده بهمنظور انجام آزمونهاي فشاري
1. Central South University
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مواد و روشها
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استاتیکی داراي نسبت طول به قطر  2و قطر  58میلیمتر بودهاند .سطوح انتهایی این مغزهها
مطابق با استاندارد انجمن بینالمللی مکانیک سنگ 9آماده و در دو گروه دستنخورده و
حفرهدار تقسیم شدند [ .]95حفره ایجاد شده در این مغزهها بیضوي با محور بلند 9/5
سانتیمتر و محور کوتاه  9سانتیمتر است که نسبت به محور مغزه ،محور بلند بیضی در چهار
جهت با زاویۀ  08 ،38 ،8و  18درجه آرایش یافته است .بهمنظور ایجاد این حفرات بیضوي
در نمونهها از جت آب استفاده شد .قبل از انجام آزمون مقاومت فشاري تکمحوري ،بر این
مغزهها کرنش سنج الکترونیکی و سنسور ثبت انتشار امواج صوتی نصب شد تا رفتار کرنشی
فریم باال براي ثبت روند توسعه ترک در نمونهها استفاده شد .الزم به ذکر است که
آزمونهاي استاتیکی بهوسیلۀ یک دستگاه سروکنترل  MTSو بهروش جابهجایی کنترل انجام
شد (شکل .)9
بهمنظور ارزیابی مقاومت دینامیکی کششی و تأثیر جهتیافتگی حفره بر آن تعدادي تیر
سنگی با سطح مقطع مربعی با اندازه اضالع  4سانتیمتري و طول  05سانتیمتر تهیه شد .به
مانند آزمون استاتیکی ،این تیرهاي سنگی نیز به دو گروه سالم و حفرهدار تقسیم شدند .در
هر تیر حفرهدار ،دو حفره بیضوي با محور بلند  98میلیمتر و محور کوتاه  2میلیمتر در
چهار راستاي  08 ،38 ،8و  18درجه نسبت به محور تیر ایجاد شد .جانمایی این حفرات به
این صورت است که یکی از حفرات در فاصله  0سانتیمتري از انتهاي آزاد نمونه و دیگري
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و روند توسعه آسیب به هنگام بارگذاري ثبت و ارزیابی شود .بهعالوه از یک دوربین با نرخ

در فاصله  20سانتیمتري از انتهاي متصل به میله دستگاه ،قرار دارد .در این پژوهش از
دستگاه میله فشاري هاپکینسون دانشگاه  CSUاستفاده شد .چنانکه در شکل  2دیده میشود
کردن شیر تفنگ ،فشار گاز باعث به حرکت در آمدن ضربه زننده 2دوکی شکل شده و
متناسب با سرعت حرکت آن ،ضربهاي بـه میلۀ ورودي وارد شده که تولید موج نیمسینوسی

1. ISRM
2. Striker
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این سیستم شامل مخزن گاز نیتروژنی است که گاز از آن وارد تفنگ گازي میشود .هنگام باز
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فشاري 9میکند .هنگام رسیدن این موج به نمونه ،بهعلت تفاوت در دانسیته میلۀ فوالدي و
سنگ ،بخشی از این انرژي بهصورت موج کششی منعکس شده 2و بخش دیگري از آن وارد
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نمونه شده و از آن عبور میکند .3به محض رسیدن موج به استرین گیج نصب شده در میله
ورودي ،دستگاه سیگنال را دریافت کرده و از طریق اسیلوسکوپ به دوربین با سرعت زیاد
1. Incident wave
2. Reflected wave
3. Transmitted wave
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شکل  .7تجهیزات استفاده شده در آزمون مقاومت فشار تکمحوري استاتیکي
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دستور فیلمبرداري را میدهد .دوربین با سرعت زیاد بهکار برده شده در این پژوهش
( )FASTCAM SA 1.1توانایی گرفتن  988888فریم در ثانیه با رزولوشن  320×176را
دارا بوده و عالرغم نرخ کرنش باال در این آزمایش ،این امکان را فراهم میکند تا روند
توسعه آسیب در نمونه ثبت شود .الزم به ذکر است که عالوه بر تحلیل رفتار دینامیکی و
توسعه گسیختگی بهوسیلۀ عکسهاي دوربین با سرعت زیاد ،سطح گسیختگی از طریق تهیه
مقطع نازک و همچنین آنالیز  SEMارزیابی شد.

نتایج و بحث
آزمونهاي مقاومت فشاري تکمحوري استاتیکي
آزمایشهاي مقاومت فشاري تکمحوري استاتیکی روي نمونههاي دست نخورده و
حفرهدار انجام شده که نتایج آن در جدول  9و شکل  3ارائه شده است .میانگین مقاومت
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شکل  .2اجزاي آزمون میله فشاريهاپکینسون اصالح شده استفاده شده در این پژوهش

فشاري تکمحوره و مدول االستیسیته براي ماسه سنگ سالم بهترتیب  07/1مگاپاسکال و
 92/9گیگاپاسکال بهدست آمد .این در حالی است که مقادیر میانگین این پارامترها براي
میشود کمترین مقاومت بهدست آمده با میانگین  38/0مگاپاسکال براي حالتی است که قطر
بزرگ بیضوي افقی و عمود بر محور مغزه بوده (حالت صفر درجه) است .در این وضعیت
بهعلت اینکه محدوده تحت تنش کششی ناشی از توزیع مجدد تنش اطراف حفره نسبت به
بقیه آرایشهاي حفره بیشتر است ،مقاومت سنگ به مقدار  55درصد مقاومت حالت بدون
حفره ،کاهش مییابد .با افزایش زوایۀ چرخش قطر بزرگ بیضوي مقاومت سنگ باال رفته

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

مغزههاي حاوي حفره بیضوي کاهش چشمگیري از خود نشان میدهد .چنانکه مالحظه
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بهطوري که در حالتی که قطر بزرگ بیضی به موازات محور بارگذاري و عمود بر سطح افق
است (حالت  18درجه) این مقاومت به  47/0مگاپاسکال رسیده که برابر با  78درصد
مقاومت سنگ سالم است .بررسی تغییرات مدول االستیسیته نشان میدهد که در صورت
نادیده گرفتن نتایج نمونههاي  9و  2مغزههاي حاوي حفره  08درجه ،روند تغییرات مدول
االستیسیته کامالً منطبق بر روند تغییرات مقاومت فشاري تکمحوري بوده است و کمترین
مقدار براي حالت صفر درجه بهدلیل زیاد بودن شعاعی انحناي سقف حفره و بیشترین مقدار
براي حالت  18درجه با کمترین شعاع انحناي سقف حفره ،است .نتایج نشان میدهد که مدول
وجود ایجاد فضاي مناسب براي جابهجایی ذرات سنگ و کرنش محوري در اثر وجود حفره
باعث شده تا این پارامتر در بازه  28تا  30درصد مقدار اولیه خود در سنگ بکر ،کاهش یابد.
جدول  .7نتایج آزمون مقاومت فشاري تکمحوري در حالت استاتیکي
()GPa

تک محوري ()MPa

10.5
13.1
14.2
11.8
10.9
7.2
8.4
7.6
8.5
7.3
6.8
8.1
6.6
4.5
5.6
7.5
8.1
10.3
9.8
11.3
10.4
7.5

63.9
74.7
67.7
68.14
65.2
29.5
31.6
30.8
37.3
35.4
30.6
30.1
35.1
20.8
25.2
45.4
40.0
45.9
47.4
50.0
46.9
47.0

مغزه
دستنخورده
مغزه با بیضوي
 8درجه
مغزه با بیضوي
 38درجه

مغزه با بیضوي
 08درجه

مغزه با بیضوي
 18درجه

S1
S2
S3
S4
S5
S-0-1
S-0-2
S-0-3
S-30-1
S-30-2
S-30-3
S-30-4
S-30-5
S-60-1
S-60-2
S-60-3
S-60-4
S-60-5
S-90-1
S-90-2
S-90-3
S-90-4

بهمنظور ارزیابی روند باربري مغزهها در حالت حفرهدار یا بدون حفره ،نمودار تنش-زمان
بههمراه دادههاي انتشار امواج فراصوتی در شکل  4نشان داده شده است .در این شکل ،رفتار
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مدول االستیسیته

مقاومت فشاري

وضعیت نمونه

شماره نمونه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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نمونه  S2بهعنوان نماینده سنگ بکر نشان میدهد که پس از گذشت حدود  988ثانیه از
بارگذاري ،منحنی تجمعی انتشار امواج صوتی بهآرامی شروع به افزایش کرده و از محور
افقی جدا میشود .این تغییر میتواند نشاندهندۀ این مطلب باشد که در این زمان سنگ وارد
فاز پالستیک شده و ایجاد ریزترکها شروع شده است .با وجود این تا لحظۀ شکست نمونه
در تنش حداکثر ،پیک چشمگیري در داده انتشار امواج صوتی مشاهده نمیشود .روند
تغییرات تنش با زمان نیز بهطور پیوسته تا لحظه پیک تنش افزایش یافته و پس از رخداد
گسیختگی با شیب بسیار زیادي کاهش مییابد .همچنین حداکثر پیک منحنی تعداد  AEو
خوردگی و گسیختگی در لحظۀ تراز تنش حداکثر اتفاق افتاده است.
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پیک مقدار تنش تقریباً برهم منطبق است و نشان میدهد که بیشترین تعداد صداي ترک

شکل  .3نمودار تنش-کرنش نمونههاي ماسه سنگي در آزمون مقاومت فشاري تکمحوري
استاتیکي

حالی است که منحنیهاي تنش-زمان براي نمونههاي حفرهدار تماما دو قلهاي است .براي
نمونه هاي با حفره صفر درجه داده برداري انتشار امواج صوتی با شکست مواجه شده و تنها
منحنی تنش زمان نشان داده شده است (شکل  4ب) .بررسی نمودار تغییرات تنش با زمان
براي نمونه  S-0-2بهعنوان نمایندۀ نمونههاي حاوي حفره صفر درجه نشان میدهد که در
تراز تنشی معادل  00درصد مقاومت نهایی نمونه سنگ یک شکست اولیهاي را متحمل شده
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منحنی تنش-زمان براي سنگ بکر بهصورت تک قلهاي است (شکل  4الف) .این در
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و پس از کاهش باربري به اندازۀ  4مگاپاسکال دوباره نمونه تا نقطه مقاومت نهایی باربري
داشته است .شکل ( 4ج) مربوط به نمونۀ  S-30-5است و چنانکه دیده میشود پس از 08
ثانیه از شروع بارگذاري منحنی تجمعی  AEاز محور افقی جدا شده و با شیب نسبتاً ثابت و
کمی شروع به افزایش میکند .در  17ثانیه پس از بارگذاري و در تراز  01درصد مقاومت
نهایی ،منحنی تنش به ناگهان کاهش یافته و شیب منفی از خود نشان میدهد .الزم به ذکر
است که میزان کاهش تنش این نمونه نسبت به دیگر نمونههاي با حفره  38درجه کمتر بوده
است .همزمان با این کاهش تنش ،سنسور  AEتعداد  2897پالس موج صوتی ثبت کرده و
میدهد که منحنی تجمعی  AEپس از  48ثانیه از شروع آزمایش از محور افقی جدا شده و
به آرامی زیاد میشود تا در زمانی نزدیک به  18ثانیه پس آزمایش ناگهان افزایش چشمگیري
از خود نشان داده بهطوريکه منحنی داراي نقطه عطف تغییر شیب است .منحنی تنش-زمان
نیز در این لحظه که معادل  12درصد مقاومت نهایی سنگ است ،کاهشی ناگهانی نشان داده و
به شکست رخداد اولیه گواهی میدهد 987 .ثانیه پس از آزمایش تعداد  24452پالس AE
ثبت شده و باعث میشود که منحنی تجمعی  AEبا شیب نزدیک به قائم شروع به افزایش
نماید و نقطه عطف دوم ظاهر شود .بدینمعنی که چنانچه دو بخش خطی منحنی تجمعی را
ادامه دهیم در یک نقطه یکدیگر را قطع میکنند که تراز تنش مربوط به زمان این نقطه ،تنش
شروع اتصال ترکهاي ایجاد شده است .شکل ( 4ه) مربوط به نمونۀ  S-90-3است و نشان
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نشان از رخداد شکست اولیه سنگ دارد .شکل ( 4د) مربوط به نمونه  S-60-5است و نشان

میدهد در لحظۀ زمانی  988ثانیه یک پالس نسبتاً قوي از  AEثبت شد .منحنی تنش در این
لحظه که در تراز  10درصدي مقاومت نهایی است نیز یک کاهش خفیفی نشان داده و از
پالس قوي ثبت شد و تنش در تراز حداکثر ثابت ماند .در واقع در این مرحله رشد ترکها و
اتصال آنها بههم رخ داده تا در نهایت در لحظه  984ثانیه نمونه گسیخته میشود .عالوه بر
داشتن دو قله تنش براي نمونههاي حاوي حفره ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش زاویۀ
جهتیابی حفره نسبت به افق ،تراز تنش مربوط به قله اول نسبت به مقاومت نهایی ،افزایش
یافته و همچنین شدت کاهش تنش در قله اول نیز کاهش مییابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

رخداد شکست اولیه ضعیف و کرنش پیوسته حکایت دارد .در بازۀ  982تا  984ثانیه نیز چند
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با توجه به تأثیر جهتیابی حفره بر مقاومت ماسه سنگهاي بررسی شده ،احتمال اینکه
الگوي شکست نیز از این پارامتر متأثر شود ،وجود داشت .از اینرو ،در شکل  5روند ظاهر
شدن ترک تا گسیختگی نمونه نشان داده شده است .براي نمونههاي با حفره افقی ()S-0-3
وقتی تراز تنش به مرحله ایجاد ترک میرسد ،ابتدا در محل تمرکز تنش فشاري در دیوارهها
ترک ظاهر میشود .در ادامه با رشد این ترکها که ماهیت برشی دارند ،در کف حفره و در
محدودۀ کششی یک ترک کششی به موازات محور بارگذاري ظاهر میشود .با افزایش تنش
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شکل  .7نمودار تنش و  AEدر برابر زمان براي نمونههاي مختلف الف)  ،S2ب)  ،S-0-2ج) S-
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این سه ترک اصلی رشد کرده و الگوي شکست  Yشکل کامل میشود .روند گسترش ترک
در نمونه با جهت یافتگی  38درجه براي حفره بیضوي کم و بیش مشابه با نمونه با حالت
صفر درجه است .با افزایش تنش ابتدا در محل دیواره چپ ترک برشی و در کف حفره ترک
کششی ظاهر میشوند .در ادامه با رشد این ترکها ،در محل دیواره سمت راست نیز ترک
برشی دوم ظاهر میشود .برعکس نمونه با حفره صفر درجه ،در این نمونه الزاماً ترکهاي
برشی در محلی که حفره کمترین شعاع انحنا را داشته ظاهر نشده و همچنین ترک کششی در
محلی که بیشترین شعاع انحنا وجود دارد ایجاد نشده است .در نهایت الگوي  Yناقص
الگوي گسیختگی تغییر مییابد .ابتدا امتداد محور نمونه دو ترک کششی ظاهر شده و شروع
به رشد میکنند .با افزایش سطح تنش وارده به سنگ ،تمرکز تنش در دیواره به مقدار الزم
رسیده و ترک برشی در دیواره سمت راست ظاهر شده و با رشد این ترکها نمونه گسیخته
شده و باربري خود را از دست میدهد .در حالتی که امتداد بیضوي در امتداد محور مغزه قرار
دارد ( )S-90-3با رسیدن تراز تنش به نقطه تسلیم و گذر از آن ،بهعلت تمرکز تنش در
دیواره ،قطعاتی از دیواره بهسمت داخل حفره ،شبیه به آنچه که در اثر پدیده انفجار سنگ

9

اتفاق میافتد ،پرتاب شده و همچنین حالتی شبیه اسپالینگ در کف حفره مشاهده میشود .در
ادامه با افزایش تراز تنش ،ترکهاي برشی تشکیل شده در دیواره شروع به رشد کرده و خود
را به لبه مغزه میرسانند .در نهایت گسیختگی تک صفحه مانند آنچه در اغلب آزمایشهاي
مقاومت فشاري تکمحوري سنگ بکر دیده میشود ،تشکیل میشود.
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نشاندهنده سطوح گسیختگی است .با افزایش جهت یافتگی حفره به  08درجه (،)S-60-2

آزمونهاي دینامیکي
میلیمتر و قطر کوچک آن  2میلیمتر در نظر گرفته شد .همچنین فشار گاز  8/32بار در نظر
گرفته شده تا شدت موج ایجاد شده به اندازهاي نباشد که نمونه را تحت موج فشاري بشکند.
پس از باز کردن شیر تفنگ گازي با فشار  8/32بار ،میله ضربه زن بهسمت جلو رانده شده و
به سطح مقطع میلۀ ورودي برخورد کرده و متناسب با شدت برخورد موجی فشارشی با دامنۀ
مشخص در میله ورودي منتشر میشود و در طول این میله بهسمت نمونه حرکت میکند.
1. Rock burst
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بهمنظور بارزتر شدن اثر جهت یابی حفره بر رفتار دینامیکی سنگ ،قطر بزرگ بیضوي 98
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شکل  . 7الگوي توسعۀ ترک در نمونههاي ماسه سنگي با جهتیافتگي متفاوت حفره
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وقتی موج منتشر شده به حد فاصل میله و نمونه میرسد ،به دو قسمت تقسیم میشود
که قسمت اول به داخل میله ورودي بهصورت موج کششی بازگشته که به آن موج برگشتی
گفته میشود .قسمت دوم موج بدون تغییر ماهیت از داخل نمونه عبور کرده و وقتی به
انتهاي نمونه میرسد ،بهدلیل پایین بودن دانسیته و امپدانس صوتی هوا در مقابل نمونه
سنگی ،به مانند مرز میله فوالدي و سنگ ،موج فشاري بهصورت موج کششی بازتاب شده و
در طول نمونه حرکت میکند .علیرغم کم بودن شدت موج کششی بازتاب شده در برابر
موج فشاري اولیه ،کمتر بودن مقاومت کششی سنگ میتواند باعث شود تا موج انعکاسی
فرایند گسیختگی نمونه با حفرات بیضوي در جهات مختلف بهوسیلۀ دوربین با سرعت
زیاد ثبت شده است (شکل  .)0الزم به ذکر است که زمان ثبت شده روي این تصاویر از
لحظه رسیدن موج به کرنش سنج است و بهعلت تعداد زیاد عکسهاي گرفته شده براي هر
آزمون ( 3812عکس) ،امکان آوردن تمامی آنها مقدرو نیست و تنها در چهار زمان آورده
میشود .چنانکه در شکل  0دیده میشود ،نمونه سنگ بکر فاقد حفره در برابر این بار
گسیخته نشده است ،در حالی که نمونههاي حاوي حفره همگی از دیواره حفره دوم (حفره
نزدیک به میله ورودي) دچار گسیختگی شدهاند .این نتایج نشان میدهد که این حفرات
باعث تمرکز تنش و افزایش آن تا بیش از مقاومت کششی سنگ شدهاند .در نمونههایی که
امتداد قطر بزرگ حفره بیضوي به موازات و عمود بر جهت امتداد بارگذاري (امتداد طولی
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شدت الزم براي گسیختگی اسپالینگ سنگ داشته باشد.

نمونه) هستند ،سطح شکست بهصورت مستقیم و عمود بر محور طولی نمونه ،در جاییکه
حفره بهترتیب بیشترین و کمترین شعاع انحنا را دارد ،تشکیل شده است .نمونههاي با  38و
بهصورت پلهاي است .در واقع محل ایجاد ترک در جایی است که حفره بیضوي کمترین
شعاع انحنا را دارد اتفاق افتاده و با توجه بهاینکه این محلها به موازات قطر بزرگ بیضی
بوده است و این راستا بهصورت زاویهدار نسبت به انتشار موج آرایش یافته است ،شکست پلهاي
تشکیل شده است .نکته قابل توجه در نتایج بهدست آمده این است که حفره اول که در نزدیکی
انتهاي آزاد نمونه قرار دارد دچار شکست نشده در حالی که حفره دوم گسیخته شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

 08درجه امتداد قطر بزرگ بیضی نسبت به جهت انتشار موج ،سطح شکست خطی نیست و
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شکل  .7نحوۀ گسیختگي اسپالینگ نمونهها در آزمون بارگذاري دینامیکي

977

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  4زمستان 9311

علت این تفاوت رفتار در حفرات همسان ،ناشی از محل قرارگیري آنها است .حفره گسیخته
نشده در انتهاي آزاد نمونه یعنی جایی که موج فشاري به موج کششی تبدیل میشود قرار
دارد .با توجه به اینکه موج نیمه سینوسی ایجاد شده داري یک طول موج است ،زمانی که
جبهه موج به انتهاي نمونه رسیده و بهصورت موج کششی بازمیگردد ،بخش عقبی موج
هنوز در فاز فشاري است .بنابراین در بخش انتهاي نمونه بخشی از موج بهصورت کششی
است و بخشی فشاري تا جایی که قسمت عقبی موج نیز به انتها رسیده و بهصورت موج
کششی بازتاب شود.
موج حضور دارند ،شدت تنش کششی از مقاومت کششی سنگ کمتر است و علیرغم ایجاد
تمرکز تنش در اطراف حفره ،به ترازي که باعث گسیخته شدن نمونه شود ،نمیرسد .به این
بخش از انتهاي نمونه ،منطقه ایمن یا سوپر پوزیشن میگویند.
براي بررسی رفتار کانیهاي تشکیلدهندۀ این ماسه سنگها تحت بارگذاري دینامیکی و
چگونگی گسترش ترک در آنها ،سطح شکست با استفاده از پژوهشهاي میکروسکوپ
الکترونی و نوري بررسی شد .بررسی مقاطع نازک حاوي سطح شکست نشان میدهد که
سیمان در سنگهاي بررسی شده نقش بارزي در توسعه ترک بازي میکند .سه تیپ سیمان
شامل سیمان کربناته ،سیلیسی و اکسید آهن در این ماسه سنگها حضور دارند .در این بین
اکسید آهن نقش بسیار کلیدي در کنترل مسیر رشد ترکها دارد .این نوع سیمان غالباً
بهصورت نوار باریکی دور قطعات آواري که عمدتاً از کوارتز ،فلدسپات و خرده سنگهاي

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

از آنجاکه موج فشاري و کششی اثر همدیگر را خنثی میکنند ،در این منطق که هر دو

آتشفشانی تشکیل شده است را پوشانده است (شکل  .)7از آنجاکه مقاومت سیمان اکسید
آهن در مقایسه با دیگر سیمانها و اجزاي آواري تشکیلدهندۀ سنگ ضعیفتر است ،ترکها
شکستگی غالب سنگ بهصورت شکستگیهاي مرز بلوري بوده و جلوه مضرسی داشته باشد.
مشاهدات میکروسکوپ الکترونی بر سطح شکست نتایج مشابهی با بررسیهاي
پتروگرافی مقاطع نازک در پی داشت .نکته قابل توجه در درشت نماییهاي کم سطح
شکست سنگ ،حضور قطعات آواري برجسته با گرد شدگی خوب و یا غالب این قطعات که
بهصورت فرورفتگی مقعر است (شکل  .)0این مطلب تأییدکنندۀ توسعه شکستگی بهصورت

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

و شکستگیهاي تشکیل شده در طول سیمان اکسید آهن توسعه یافته و باعث شده تا
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مرز بلوري است .با وجود این برخی از کانیهاي که داراي رخ بوده است مانند میکا ،در
امتداد رخ گسیخته شدهاند.

شکل  .7تصاویر  SEMاز سطح شکست نمونه  ،GD1الف-ج) و نمونه  ،GD2د)
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شکل  .9تصاویر مقطع نازک تهیه شده حاوي سطح شکست :Q .کوارتز :F ،خرده سنگ
آتشفشاني :P ،پالژیوکالز :C ،سیمان کربناته

نتیجهگیري
استاتیکی و دینامیکی ارزیابی شده واین نتایج بهدست آمده است:

 .1مقاومت فشاري سنگ حفرهدار در شرایطی که قطر بزرگ بیضی عمود بر محور مغزه
است با بیشترین کاهش به  55درصد مقاومت حالت بدون حفره و در حالتی که قطر
بزرگ به موازات محور مغزه است با کمترین کاهش به  78درصد مقاومت سنگ بکر
میرسد .روند کاهش مدول االستیسیته مشابه مقاومت فشاري تکمحوره بوده است و
این پارامتر در بازه  28تا  30درصد مقدار اولیه خود کاهش یابد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

در این پژوهش ،رفتار ماسه سنگهاي حفرهدار با جهت حفره متفاوت در برابر بارهاي
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 .2منحنی تنش -زمان و – AEزمان نمونههاي سنگ بکر داراي یک قله منطبق بر لحظه
شکست نمونه بوده است در حالیکه وجود حفره باعث ایجاد پله در منحنی تنش-
کرنش یا تنش زمان شده و منحنی تعداد انتشار امواج صوتی بهصورت دو قلهاي بوده
است که قله اول در لحظۀ اولیه ایجاد ترک ناشی از تمرکز تنش در اطراف حفره و قلۀ
دوم در لحظه گسیختگی نمونه دیده میشود .عالوه بر داشتن دو قله تنش براي
نمونههاي حاوي حفره ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش زاویۀ جهتیابی حفره ،تراز
تنش مربوط به قلۀ اول نسبت به مقاومت نهایی ،افزایش یافته و همچنین شدت کاهش

 ،08سطح شکست خطی نبوده و بهصورت پلهاي است و شکستگی آنها در جایی
است که حفره بیضوي کمترین شعاع انحنا را دارد.
 .5ارزیابی رفتار کانیها در برابر بارگذاري دینامیکی با استفاده از آنالیز  SEMو بررسی
مقطع نازک بر سطح شکست نشان میدهد که ترکهاي توسعه یافته از نوع ترک مرز

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.4.6.0

 .4نتایج آزمون دینامیکی اسپالینگ نشان داد که در شدت بار دینامیکی مشابه ،سنگ بکر
دچار آسیب نشده ولی تمامی نمونههاي حاوي حفره گسیخته شدند .در سنگهاي
حاوي حفره ،تمامی حفرات نزدیک به انتهاي آزاد نمونه سالم بوده است در صورتی
که حفره نزدیک به میله بارگذاري با هندسه یکسان حفره ،تماماً گسیخته شده و نشان
میدهد در منطقه سوپرپوزیشن بهعلت تداخل امواج فشاري و کششی موج ضعیف
شده و تنش متناظر با آن به کمتر از مقاومت کششی سنگ کاهش یافته و منطقۀ ایمنی
در این بخش وجود دارد .در نمونههایی که امتداد قطر بزرگ حفره بیضوي به موازات
و عمود بر جهت امتداد بارگذاري (امتداد طولی نمونه) است ،سطح شکست بهصورت
مستقیم و عمود بر محور طولی نمونه بوده در حالی که نمونههاي با جهت یابی  38و
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تنش در قله اول نیز کاهش مییابد.
 .3بررسی الگوي شکست نشان میدهد که در حالتی که محور بزرگ بیضی عمود بر
محور مغزه است ،الگوي شکست بهصورت  Yاست و نشان از دو سطح شکست
برشی (تیپ  )IIو یک سطح شکست کششی (تیپ  )Iدارد .در حالت  38درجه الگوي
شکست  Yناقص بوده است و با افزایش جهتیابی حفره به  08درجه ،الگوي آسیب
نمونه شامل دو سطح شکست کششی ناقص به موازات محور مغزه و دو شکستگی
برشی توسعه یافته است .در حالت  18درجه شکست نمونه بهصورت برش خالص
توسعه مییابد.
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 حضور نوار نازکی از سیمان اکسید آهن،بلوري بوده است و در گسترش این نوع ترک
.در مرز بلورها نقش کلیدي ایفا میکند

تشکر و قدرداني
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 بهدلیل،از پروفسور خیبینگ لی ریس گروه مهندسی معدن دانشگاه مرکزي جنوب چین
 همچنین از آقایان اوما و وانگ براي همکاري در آزمایشگاه،همکاري در انجام این پژوهش
.و انجام آزمایشها تشکر میکنیم
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