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آباد 1٭

مکانيک شکست ،بررسي فرآيند رشد ترک در يک حوزه معين تنش است .ميزان مقاومت ماده در برابر پيشرفت
ترک ،چقرمگي شکست ناميده ميشود .در اين تحقيق ،نمونههاي مختلف آزمايشگاهي ترکدار براي تعيين
چقرمگي 1سنگهاي مختلف استفاده شد .از آنجائيکه انجمن بين المللي مکانيک سنگ 2بر اساس دو نوع آزمايش استوار
است (ميله کوتاه ،3آزمايش خمش سه نقطهاي )4در اينجا آزمايش خمش سه نقطهاي انتخاب شده است و در اين
آزمايشها دو حالت مطرح است:
5

 -1هدايت بار

5

6

 -2هدايت جابه جايي  ،که براي دو نوع سنگ مختلف هدايت بار انتخاب شد.

مکانيک شکست ،چقرمگي سنگ ،آزمايش خمش سه نقطهاي ،ناهمسانگردي

Fracture Mechanics of Different Rocks
Masoud Cheraghi Seifabad
ABSTRACT
Fracture mechanics approach is to assess the process of crack propagation in a known stress field. The
amount of material strength against the crack propagation is named fracture toughness. In this research,
different cracked samples are used to determine the fracture toughness of different rocks. The methods
proposed by ISRM (International Society for Rock Mechanics) are two tests; i.e. three point bend test
and short rod. The present research is based on the three point bent test. Also, in these tests two levels are
utilized, 1-load control 2-displacement control, but in the present tests the level I is chosen for two types
of rocks.
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تئوري در مکانيک شکست خطي 8به آغاز گسترش ترک در
مکانيک شکست به صورت گسترده ،در طراحي خردشدگي يک ماده خطي که داراي شکاف از قبل است مربوط ميشود.

سنگ ،حفاري زيرزميني ،شکست هيدروليکي ،آتشباري بدين منظور ،بحثهاي اصلي معموو بور اسواس در نظور
سنگها به کار رفته است .خواص شکست در ترکيدگي گرفتن انرژي سامانه بر روي شدت تنش 9در اطراف نوک
سنگ[ ، ]16مخازن ژئوترما [ ]1تشکيل درزههاي سنگ [ ]11ترک است .سه حالت اصلي شکست نوک ترک عبارتند از:
و پايداري شيرواني [ ]21مورد استفاده قرار گرفته است.

 Iبووواز شوووونده II ،11لغزشوووي11و IIIپوووار گوووي .12روش
پيشنهادي 8[ ISRMو ]9بر اساس روش  Iاستوار است.
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روشهاي آزمايشگاهي براي تعيين چقرمگي سنگ شامل دو

در مقابل گسترش ترک که توانايي شبيهسازي شرايط محلي

روش خمش سه نقطهاي و ميله کوتاه است .اين دو روش بر

براي کاربردهاي انفجار و شکست هيدروليکي را داشته باشد،

اساس روش او مکانيک شکست است و دو حالت را شامل

ارائه شد .شکل هندسي اين نمونه در شکل ( )2نشان داده شده

ميشود :حالت او که بر اساس هدايت بار 5است و حالت دوم

است .اين نمونه از يک پيش شکاف در يک استوانه جدار ضخيم

که با هدايت جابه جايي 6است .اختالف اساسي بين دو حالت ()1

که در معرض فشارهاي داخلي ديوارههاي يک گمانه قرار گيرد

و ( )2در زمان و هزينه است .تسهيالت موجود براي

تشکيل شده است .پوشش داخلي در سوراخ مرکزي ،مانع ايجاد

اندازهگيري چقرمگي سنگ در حالت ( )2به طور معمو در

فشار در ديوارههاي شکاف ميشود .برتري اين آزمايش به

دسترس نيستند ،بنابراين در اين تحقيق حالت ( )1انتخاب شد.

دليل نمو نه استوانهاي آن است ودر عين حا عيوب آن عبارتند
از:
 )1اندازه طو شکاف مهمّ است که تعيين آن بسيارمشکل

محققين براي اندازهگيري چقرمگي سنگ ،آزمايشهاي
مختلفي انجام دادند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

است.
 )2ايجاد شکافهاي شعاعي که بايد به وسيله ماشين ايجاد
شوند ،وقتگير است زيرا به وسيله اره الماسي نيز نميتوانند

نمونههاي پيچشي دو طرفه از بلوکهاي منفرد با استفاده از

بريده شوند.

اره الماسي بريده ميشوند .سطوح بااليي و پاييني با تقريب
 1/125ميليمتر نسبت به هم صاف و موازي تهيه ميشوند
(شکل  .)1با استفاده از ماشين ،يک شکاف مرکزي با باز شدگي

1
حدود  1ميليمتر و به عمق
3
ايجاد ميشود  .عالوه بر اين يک شکاف به طو يک سانتيمتر
و باز شدگي يک ميليمتر در هر طرف نمونه ايجاد خواهد شد.
اين عمل به اين دليل انجام ميشود که هنگام بارگذاري،
گسترش ترک از شکاف موازي طو نمونه ايجاد شود .هنري و
همکاران [ ]6با استفاده از اين روش مقادير بيشينه مقاومت را
در حا گسترش ترک براي مرمر سنت پونز  14و ميکريت
فاالرانز15را به دستآوردند .ايشان مالحظه نمودند که اين
نتايج با نتايج آزمايش بار سه نقطهاي ) (3PBبرابري دارد،
اتکينسون [ ]3نيز فقط اطالعات مناسب را ارائه داد .ازآنجا که
تهيه نمونه در اين روش بسيار پيچيده است در سا هاي اخير،
اين روش کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ضخامت نمونه در طو نمونه

شکل (:)1آزمايش پيچشي دو طرفه

اين روش به وسيله ابو سعيد [ ]8براي تعيين مقاومت سنگ

شکل ( :)2نمونه استوانه انفجاري

نمونه نيم دايرهاي توسط چونگ و کروپا [ ]5پيشنهاد شد.
شکل هندسي و بارگذاري نمونه در شکل ( )3نشان داده شده
است  .نمونه ميتواند از مغزههاي سنگ تهيه شود و به وسيله
ماشين آماده شود .وسيله بارگذاري مشابه وسايلي است که در
آزمايش بار سه نقطهاي به کار ميرود.

شکل ( :)3نمونه نيم دايرهاي

در اين آزمايش [ ]13يک نمونه ورقه دايرهاي شکل در

امتداد قطرشکافدار ميشود و به صورت قطري بريک سطح
آن همانطوري که در شکل ( )4نشان داده شده است ،راستاي
بارگذاري بايد موازي شکاف باشد.

شکل (:)5آزمايش حلقه اصالح شده

سوان والون ، ]21[ ،اتکينسون و اوديس [ ]4اين روش را
براي اندازهگيري چقرمگي سنگ بهکاربردند .شکل هندسي
شکل (:)4آزمايش با ر گذ اري صفحهاي

روش فروبري مستقيم در شکل ( )6نشان داده شده است.
برتري اين آزمايش عبارت است از-1:آمادهسازي نمونه خيلي
ساده است و فقط يک سطح صاف الزم است  -2وسيله
آزمايش خيلي ساده و آزمايش بسيار سريع است.

اين آزمايش [ ]22براي مطالعه اثر فشار جانبي بر روي
چقرمگي سنگ بهکار رفتهاست .آزمايش حلقه اصالح شده ،بر
اساس استوانهاي تو خالي با دو سطح صاف براي بارگذاري
طراحي شدهاست .شکل هندسي آزمايش حلقه اصالح شده در
شکل ( )5آورده شده است .اين آزمايش دو برتري دارد.
به خصوص زماني که فشار جانبي اعما شود -1 ،نمونهً به
شکل مغزه است ،به آساني تهيه شود و ابعاد آن کوچک است،
از اين رو به آساني در يک سلو

سه محوري استاندارد مي

تواند قرار گيرد -2 .در غياب فشار جانبي ،باري که در آن

شکل (:)6آزمايش فروروي مستقيم

چقرمگي سنگ اندازهگيري ميشودميتواند به وسيله منحني
بار – تغيير شکل معين شود ،بدون آنکه نيازي به تعيين طو
شکاف باشد.

عالوه بر آزمايش خمش سه نقطهاي ،آزمايش ديگري که در
انجمن بينالمللي مکانيک سنگ [ ]2بسيار قابل قبو
21

آزمايش ميله کوتاه است

است،

که درادامه به شرح آن پرداخته

خواهد شد .اين آزمايش براي اندازهگيري چقرمگي ماده سنگ
بهکار ميرود .هدف اصلي استفاده از اين خاصيت ،طبقهبندي و
تعيين مشخصه سنگ بکر بر اساس مقاومتي است که در مقابل
گسترش ترک از خود نشان ميدهد .موارد استفاده مهم ديگري
نير ميتواند به عنوان شاخص خرد شدگي مانند ماشين حفار
تمام مقطع يا در تحليل شکست هيدروليکي ،انفجار و همچنين

جدو ( : )1ابعاد نمونه براي آزمايش ميله کوتاه

پايداري بهکار رود .ماده سنگ به صورت نمونههاي مغزه در
آزمايش بهکار ميرود ،محور نمونه بايد موازي يا عمود بر هر

عامل هندسي

صفحه ناهمسانگردي (سطوح ضعف) باشد .روش حاضر،
نمونهاي را مورد استفاده قرار ميدهد که به آن ميله کوتاه گفته
ميشود که يک شکاف در طو محور نمونه ايجاد ميشود .اين
آزمايش شامل دو حالت است .حالت ( )1آزمايش فقط ثبت

مقدار

قطر نمونه
)(mm
طول نمونهW،

D

اندازه دانهها ×> 11

1/45 D

±1/12 D

زاويه شکاف و θ°

54/6 °

± 1°

1/48 D

±1/12 D

a1  a 

1/98 D

±1/12 D

پهناي شکاف،
(mm)t

 1mmيا

موقعيت نوک شکاف،

a

طول شکاف،

حداکثر باررا ايجاب مينمايد .حالت ( )2اندازهگيري پيوسته بار
و جا بهجايي را در طو آزمايش نشان ميدهد .شکل هندسي
ميله کوتاه در شکل ( )1نشان داده شده است .شکاف  Vشکل
باعث گسترش ترک تا نوک ترک و سپس در طو محور نمونه

هر کدام بزرگتر است

≥1/13D

به صورت پيوسته ميشود تا زماني که چقرمگي تعيين شود.

 = Dقطر نمونه استوانه کوتاه

ابعاد نمونه در جدو ( )1نشان داده شده است .

 =Wطو نمونه 1/45 D

يک اره الماسي به کار برده ميشود تا نمونهها را با طو و

حدود تغييرات

 θو زاويه شکاف 54/6 °

شکاف الزم تهيه نمايد .شکاف  Vشکل بايد صاف باشد .حالت

 = a فاصله نوک ترک از انتهاي محل بارگذاري شده

 Iبر اساس هدايت بار انجام ميشود .بار بايد ثبت شود و

 = aطو شکاف

آزمايش تا زماني که شکست اتفاق بيافتد ادامه دارد .نرخ

 = a1حداکثر عمق شکاف

متوسط شدت تنش در حين آزمايش نبايد کمتر از/sec

 = tپهناي شکاف

 1/25 MPa mباشد ،يا اينکه شکست در زمان  11ثانيه
هنگام اعما بار اوليه اتفاق بيافتد .

 = Aسطح شور زده
 = Fبار اعما شده بر روي نمونه
الکوچه و همکاران [ ]11آزمايشهايي براي اندازهگيري
چقرمگي شيست انجام دادند .شيست متراکم و عاري از شکاف،
داراي فقط يک صفحه مشخص کانيها و يک صفحه
شيستوزيته همسانگرد است واز يک بافت فو ق العاده درشت و
ليپوپالستيک تشکيل شده است .نامبردگان يک تير گيردار دو
طرفه 22که ابعاد آن در شکل ( )8نشان داده شده است براي
آزمايش در حالت  Iبکار رفته است که در آن يک شکاف به
پهناي  1/5ميليمتر به وسيله اره دايرهاي الماسي موازي
صفحه شيستوزيته ايجاد شد .در اين آزمايشها نسبت  aدر
W

بازه  1/2تا  1/1قرار دارد .چقرمگي سنگ از رابطه ( ،)1کانين
[ ]11به دست ميآيد که در آن  aطو شکاف B ،ضخامت H،

نصف ارتفاع نمونه  Pc ،بار بحراني است.
) PCa (1 0/64 H / a ) (BH 3/2

()1

K IC  2 3

الکوچه و همکاران پس از آزمايش يافتند که تغييرات قابل
مالحظهاي نسبت به طو شکاف وجود دارد ،ولي به طور
تقريب مقدار  K ICثابت بوده و برابراست با:

)m
شکل ( :)1نمونه ميله کوتاه

K IC (MPa
0/9  0/1

)mod e I (DCB

در اين روشها مقايسه محدود است ،به اين دليل که شرايط
آزمايش متنوع است و اطالعات يکسان که به وسيله

آزمايشکننده در روش باز شونده انجام ميشود وجود ندارد.

در سنگهاي زير ،مقدار چقرمگي در صفحه اليهبندي
کمترين است و در دو صفحه عمود بر هم که بر صفحه
اليهبندي عمود است مقادير چقرمگي بيشترين هستند.
25

 % 31 – 1و  %41در شيل نفتي انويل پوينتس

[]19

 %11 -2و  %65در ماسه سنگبري  %21، 26و % 86در سنگ
آهک سالم.]1[ 21
کمترين مقدار چقرمگي در سنگ مرمر سنپونز براي
ترکهايي است که در صفحههاي نواري ( فولياسيون) دگرگوني
گسترش يافته است .مقادير چقرمگي براي سطوح عمود بر هم

شکل ( : )8تير گيردار دو طرفه (نوع کششي)

که بر سطح نواري (فولياسيون) عمود هستند  %23و %31

از آنجا که سنگ يک ماده ناهمگن است ،برخي اختالفات در

بيشتر هستند [.]6

مقادير اندازهگيري شده قابل پيشبيني است .براي يک ماده اال
ستيک خطي ،همسان همگن بارگذاري و ترکيب نمونه نبايد بر
روي اندازهگيري چقرمگي اثر گذارد .براي سنگ که چنين
مادهاي نيست ،چقرمگي سنگ ممکن است مستقل از بارگذاري و
شکل هندسي نمونه نباشد .به طور مثا  ،زاويه گوه در تئوري و
آزمايش تير دو سر گير دار (شکل  )9نبايد خواص سنگ را
تحت اثر قرار دهد ،در حالي که چنين نيست .براي مثا هنگامي
که زاويه گوه از  111°به 11 °کاهش مييابد ،انرژي شکست

يکي از روشهايي که توسط  ISRMمعرفي شد آزمايش سه
نقطهاي بر روي ترک گوهاي شکل است .بارگذاري در سه نقطه
باعث ميشود که گسترش ترک در نوک اين شکاف گوه اي
شروع شود و به سمت محور نمونه در حالت يكنواخت پيشرفت
نمايد تا زماني كه چقرمگي سنگ ) (KICبا استفاده از بيش ترين
بار ) (Fmaxتعيين شود(شكل .)1

 21درصد افرايش پيدا مييابد [ .]18برعکس چقرمگي ،سنگ
آهک اينديانا
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در آزمايشهاي انفجار 16تحت تنش محوري تا

 1 MPaبدون اثر باقي ميماند [.]2

شکل ( :)9تير گير دو طرفه (نوع گوه)
شکل ( :)11موقعيت هندسي آزمايش بار سه نقطهاي

همچنين بيشتر سنگها داراي ناهمسانگردي هستند که
ممکن است مقادير اندازهگيري شده چقرمگي را تحت اثر قرار
دهد .مشخصترين اثر عبارتند از :

با استفاده از راهنمايهايي كه توسط  ISRMانجام شده
است (جدو  ،)1ابعاد زير انتخاب شد:

سطوح اليهبندي اوليه و ساخت ورقهاي
نوارهاي دگرگوني و ساختمان نواري (فولياسيون
مجموعه ريز درزه و ريز ترک صفحهاي

24

)
جدو ( : )2آزمايش بار سه نقطهاي

عامل هندسي

مقدار

حدود تغييرات

طو نمونه )(mm

D
4D

اندازه دانهها ×> 11
>3/5 D

قطر نمونه )(mm

سه محوري بر روي تور نمير شيل 28انجام شده است [.]12

3/33D

±1

91

± 1°

1/15D

± 1/1D

كه اين نمونهها نسبت به نا همگني سنگ ريزدانه مناسب باشند.

 1mmيا 1/13D
≥

هر کدام بزرگتر است

a

پهناي شکاف(mm)t ،

از خصوصيات ويژه شيل ،ناهمسانگردي آن است .آزمايش
نمونهها با قطر  31mmو ارتفاع  15mmهستند .به نظر ميرسد

زاويه شکاف و θ°
موقعيت نوک شکاف،

استفاده شد.

a  21mm

a  14mm

a   11mm,
a   7 mm,

موقعيت بارگذاري بر اساس زاويه  ،θزاويه بين صفحات
اليهبندي و تنش محوري ( σ1شكل )12تعيين شده است.

D  71mm,

D  48mm,

يك نمونه استوانهاي به قطرهاي مختلف و طو هاي مختلف
انتخاب شده است (شکل.)11

شکل ( )11موقعيت جهت بارگذاري

موقعيتهاي مختلف بارگذاري و فشارهاي جانبي به اين
شکل( : )11نحوة آزمايش بار سه نقطهاي

شكاف بايد با فواصل مساوي از انتهاي نمونه قرار بگيرد.
تنظيم به وسيله وسايل مخصوص انجام ميشود تا تعيين
موقعيت دقيق نمونه براي بارگذاري آسان شود .در درجه او

دليل كه اطالعاتي كامل پايه براي مطالعه شيل هستند ،مورد
توجه قرار گرفت .موقعيت و فشارهاي جانبي عبارتند از:

  , 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90
 3  1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 MPa

مقاومت ناهمسانگردي به نحوه شكست در شيل ارتباط

بايد غلتكهاي تكيهگاه نسبت به غلتك بااليي (بارگذاري) تنظيم

دارد .يك طرح از روشهاي اصلي شكست شيل كه تابعي از

شود .در مرحله بعد ،محور نمونه بايد عمود بر غلتكها قرار

موقعيت و فشار جانبي است ،در شكل ( )13نشان داده شده

گيرد .در مرحله سوم ،مركز شكاف نسبت به غلتكها تنظيم

است .به طور كلي زاويه شكست تا حدّ زيادي تابعي از موقعيت

شود .زماني كه غلتك بارگذاري و دو غلتك تكيهگاه به صورت

بارگذاري عالوه بر فشار جانبي است.

موازي قرار گرفتند ،اين مجموعه براي انجام آزمايشها آماده
هستند و نيازي به هيچگونه حركتي نيست .وسيله كمكي ديگري
كه براي تنظيم به كار ميرود يك صفحه فلزي است كه بر روي
آن سطح تراز واقع شده است كه ميتواند براي سطح مرجع
ماشين آزمايش به كار رود.

در اين تحقيق از دو نمونه سنگ يعني شيل و دولوميت

شکل ( : )11نمونه دولوميت پس از شکست

شکل ( : )11وضعيت حالتهاي اصلي شکست

هدف از آوردن اين مطالب در مورد شيل آن است كه يك
ديد كلي نسبت به شيل ارائه شود .قبالً هم توسط ]8[ ISRM
چقرمگي شيل اندازهگيري شده است.
همچنين براي مطالعه بيشتر ،روشهاي عددي نيز به كار
گرفته شدند [ .]15نكتهاي كه در مورد شيل بايد به آن اشاره
نمود مربوط به شيستوزيته آن است كه در بعضي شرايط غير

شکل ( : )11نمونه شيل پس از شکست

قابل تشخيص است و به صورت يكپارچه در آمده است.

جدو ( : )3مقدار چقرمگي سنگهاي مختلف

آزمايش چقرمگي بر روي شيل و دولوميت با قطرهاي مختلف





K IC MPa m

)Fmax (kN

) (mmقطر نمونه

شماره نمونه

انجام شد و نتايج آن در جدو ( )1آورده شده است .بر اساس

1/48

1/5

48

A1

استاندارد  ISRMمقدار چقرمگي طبق رابطه ( )2بهدست ميآيد.

3/96

4

48

A2

3/11

3 /2

48

A3

3/56

3/6

48

A4

1/18

1/26

48

A5

3/99

4/14

48

B1

9/46

11/2

11

C11

نمونوههواي مربووط بوه شويل ( B ،Aو  )Cو نمونوههواي  Dو E

14/18

25/6

11

C2

مربوط به دولوميت هستند .نكات زيادي در مورد شيل ميتووان

5/21

11/2

11

C31

5/66

11/3

11

C41

11/61

19/3

11

C5

شد ،همچنين نمونه  A3به دليل آنكه يك رگه كلسيت در آن قرار

4/11

4/16

48

D1

3/19

3/83

48

D2

داشووت مقوودارش درسووت نيسووت .نمونووه  A5از روي صووفحه

4/48

4/53

48

D3

شيستوزيته شكست و به مقاوموت نهوايي نرسويد .نمونوه  C31و

4/14

4/19

48

E1

1/28

1/35

48

E2

3/19

3/83

48

E3

()2

Fmax
F
 K IC  10/ 42 max
1/ 5
D
D1 / 5
 10/ 42

K IC  A min
A min

گفت ولي مهم ترين آن ها ،صفحه ناپيوستگي يا شيسوتوزيته آن
است ،به طوريكه نمونه  A4از روي صفحه شيستوزيته شكسوته

 C41در محل صفحه شكست و نمونه  B1در جهوت شيسوتوزيته
منجر به شكست شد .نمونههاي دولوميت و شيل در شوکلهواي
( )14و ( )15نشان داده شده است.

هزينه طرح پژوهشي فوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان

چقرمگي دو نوع سنگ (شيل و دولوميت) بر اساس آزمون

. بدين لحاظ كما تشكر و قدرداني را دارم،پرداخت شدهاست

خمشي سه نقطه و مبتني بر استاندارد انجمن بين المللي مکانيک

همچنين از آقاي مهندس بهشتي كارشناس ارشد آزمايشگاه

 بايد تحقيق، براي بررسي کاملتر رفتار شيل.سنگ انجام شد

مكانيك سنگ به منظور همكاري بي دريغش در انجام اين پروژه

بيشتري در ارتباط با جهت صفحات شيستوزيته انجام شود و

 الزم ميدانم از آقاي دکتر وفاييان که در ويراش.قدرداني ميكنم

.نحوه شكست مورد بررسي قرار گيرد
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Fracture Toughness
ISRM, International Society for Rock Mechanics
3
Short rod
4
Three Point Bend Test
5
Load Control
6
Displacemnet Control
7
Level I
8
Linear Elastic Fracture Mechanics
9
Stress Intensity, K
10
Opening Mode
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Sliding Mode
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Tearing Mode
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Double Torsion Method
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St. Pons marble
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Fallerans micrite
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Semi-Circular Specimen
18
Disc Diametral Loading Test
19
Modified Ring Test
20
Direct Indentation Test
21
Short Rod Specimen
22
Double Cantilever Beam
23
Indiana limestone
24
Foliation
25
Anvil Points oil shale
26
Berea sandstone
27
Salem limesoton
28
Tournemire shale
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