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چکیده
در بسیاری از شرایط واقعي ،تودههای سنگي تحت اثر بارهای ضربهای همانند زلزله ،انفجار معادن و برخورد پرتابههای مختلف قرار ميگیرند.
بنابراین ،برای شکست آسانتر تودههای سنگي برای حفاری معادن و یا جلوگیری از فروپاشي آنها باید شرایط شکست مواد سنگي تحت بارهای
دینامیکي و ضربهای را مورد توجه قرار داد .برای این منظور مي توان از مفاهیم علم مکانیک شکست استفاده کرد .در علم مکانیک شکست،
پارامتری به نام چقرمگي شکست دینامیکي وجود دارد که به نوعي مقاومت شکست قطعات سنگيِ ترکدار در برابر بارهای دینامیکي را بیان مي-
کند .نتایج آزمایشگاهي نشان مي دهد که مقدار چقرمگي شکست دینامیکي به ابعاد قطعه وابستگي دارد و برای تخمین شکست قطعات سنگي با
ابعاد مختلف باید ارتباط بین مقدار چقرمگي شکست دینامیکي با ابعاد قطعه را دانست .هدف از این مقاله ،بررسي اثرات اندازه در مقدار چقرمگي
شکست دینامیکي مواد سنگي است .در این راستا ،معیاری که مباني آن بر اساس معیار بیشینه تنش محیطي اصالح شده ميباشد ،پیشنهاد مي-
گردد .در معیار پیشنهادی ،برای محاسبه تنش های دینامیکي اطراف ترک ،عالوه بر جمالت تکین ،از جمالت مرتبه باالتر نیز استفاده ميشود.
همچنین ،پارامترهای مورد نیاز در این معیار همانند استحکام کششي و فاصله بحراني ،با توجه به شرایط بارگذاری دینامیکي محاسبه و جاگذاری
ميشوند .بهمنظور صحهگذاری این معیار ،از نتایج آزمایشگاهي موجود در مراجع علمي که در آن مقدار چقرمگي شکست دینامیکي یک نوع
سنگ مرمریت با استفاده از قطعات دیسکي شکلِ تخت شده دارای سوراخ و ترک مرکزی با ابعاد مختلف محاسبه شده است ،استفاده ميشود.
نتایج ارزیابي نشان ميدهد که معیار پیشنهادی علیرغم سادگي ،مي تواند تخمین مناسبي از مقدار چقرمگي شکست دینامیکي قطعات سنگي با
ابعاد مختلف داشته باشد.

کلمات کلیدی
چقرمگي شکست دینامیکي ،بارگذاری ضربهای ،سنگ مرمریت سفید ،قطعهی دیسک برزیليِ سوراخدارِ تخت شده با ترک
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از سویی دیگر ،تودههای سنگی تحت اثر بارگذاریهای مختلفی
قرار میگیرند که تخمین بار شکست آنها باید متناسب با بار
اعمالی انجام شود .برخی از بارگذاریهای بهصورت استاتیکی به
قطعه وارد میشود و برخی دیگر همانند زلزله ،انفجار در معادن
و غیره بهصورت ضربهای و ناگهانی به قطعات سنگی اِعمال می-
شوند .از آنجا که نرخ بارگذاری بر روی خواص مکانیکی مواد
اثرات قابل مالحظهای دارد ،برای تخمین دقیقتر بار شکست
قطعات سنگی ،باید مقدار چقرمگی شکست را نیز متناسب با
نرخ بارگذاری محاسبه کرد .بنابراین ،تحقیقات نسبتاً زیادی که
اغلب بهصورت آزمایشگاهی بوده ،برای محاسبه چقرمگی
شکست در بارگذاری ضربهای صورت گرفته است که در ادامه به
برخی از آنها پرداخته میشود .چن وهمکارانش [ ]41با
استفاده از قطعهی نیم دیسک با ترک لبهای که توسط تست
میله هاپکینسون 6تحت بارگذاریِ ضربهای قرار گرفته است،
مقدار چقرمگی شکست دینامیکیِ )KId( 7سنگ گرانیت
الرنتیان 8را محاسبه نموند .تانگ و شوو [ ]45نیز مقدار
چقرمگی شکست دینامیکی سنگ مرمریت را با استفاده از
تست سقوط آزاد چکش بر روی نمونهی خمش سهنقطه با ترک
لبهای ،بهدست آوردند .دای و همکارانش [ ]46در تحقیقات
دیگری ،مقدار چقرمگی شکست دینامیکیِ سنگ گرانیت
الرنتیان را ،این بار توسط قطعهی دیسک برزیلی با ترک
مرکزی چِورون 3بهدست آوردهاند .تمامی این تحقیقات نشان
داده اند که نرخ بارگذاری اثر زیادی بر مقدار چقرمگی شکست
دارد و با افزایش نرخ بارگذاری ،مقدار چقرمگی شکست به طور
چشمگیر افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،در تحقیقات دای و
همکارانش [ ]46نشان داده شده است که با افزایش نرخ
بارگذاری از  51 GPa.√m/sبه  37 GPa.√m/sمقدار
چقرمگی شکست از  3/7 MPa.√mبه  5/1 MPa.√mافزایش
مییابد .بنابراین ،باید اثرات نرخ کرنش را در محاسبه و تخمین
بار شکست قطعات واقعی سنگی مورد توجه قرار داد.
موضوع بررسی اثرات اندازه در مورد چقرمگی شکست
دینامیکی نیز صادق بوده و نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که
با بزرگ شدن ابعاد قطعه مقدار چقرمگی شکست دینامیکی
مواد سنگی نیز افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،ونگ و
همکارانش [ ]47نشان دادند که مقدار چقرمگی شکست
دینامیکی سنگ مرمریت سفید ،41بهدست آمده از قطعهی
دیسک برزیلی سوراخدارِ تخت شده )HCFBD( 44با ابعاد
مختلف ،به اندازهی قطعه وابسته بوده و همانند حالت استاتیکی
با افزایش ابعاد قطعه ،مقدار چقرمگی شکست نیز افزایش می-
یابد .نتایج آزمایشگاهی مشابهی نیز را میتوان در بررسیهای

-3مقدمه
در بسیاری از پروژههای عمرانی و معادن همچون حفاری
معادن ،شکست هیدرولیکی ،ساختن تونلها و غیره ،بررسی
شکست تودههای سنگی اهمیت ویژهای دارد .با توجه به خواص
ذاتی سنگ که یک ماده متخلخل و ترد است ،احتمال حضور
ترک در سنگ بسیار باال بوده و شرایط شکست قطعات سنگی
را بحرانیتر میکند .بنابراین ،اهمیت بررسی شکست سنگها،
زمانیکه ترک در آنها وجود دارد ،دو چندان میشود .در این
راستا ،علم مکانیک شکست که یکی از شاخههای علوم
مهندسی مکانیک است ،بارها برای بررسی شکست تودههای
سنگی و تخمین بار شکست آنها مورد استفاده قرار گرفته
است [ .]1-4پرواضح است که بهمنظور بررسی شکست مواد
سنگی و تخمین بار شکست آنها ،نیاز به برخی از خواص
مکانیکی مواد سنگی است که این خواص مکانیکی با استفاده از
آزمایشهای تعریف شده و استاندارد بهدست میآیند .یکی از
خواص مکانیکی بسیار مهم مواد سنگی که بیانگر میزان
4
مقاومت آنها نسبت به رشد ترک است ،چقرمگی شکست
( )KIcاست .این خاصیت ماده را میتوان با استفاده از مغزههایی
که از تودههای سنگی تهیه میشوند و فقط یک ترک در آنها
بهصورت مصنوعی ایجاد شده است ،بهدست آورد [.]6،5
بهعنوان مثال ،انجمن بینالمللی مکانیک سنگ دنیا)ISRM( 9
دو نمونه برای محاسبه مقدار چقرمگی شکست مواد سنگی ارائه
کردهاند :اولی قطعه دیسک برزیلی با ترک مرکزی که تحت اثر
بار فشاری قطری قرار دارد [ ]5و دومی قطعهی نیمدیسک با
ترک لبهای که در اثر بارگذاریِ خمش سهنقطهای شکسته می-
شود[ .]7با دانستن مقدار چقرمگی شکست سنگ و با استفاده
3
از معیارهای مکانیک شکست همانند بیشینه تنش محیطی
[ ،]8کمینه چگالی انرژی کرنشی ،]3[ 1بیشینه نرخ آزاد سازی
انرژی کرنشی ]41[ 5و غیره به تخمین بار شکست قطعات
سنگی پرداخت .نکته حائز اهمیت در مورد بهدست آوردن
چقرمگی شکست مواد سنگی ،اثرات ابعاد قطعه بر نتایج
آزمایشگاهی است .نتایج آزمایشگاهی بر روی قطعات سنگیِ
ترکدار با ابعاد مختلف نشان میدهد که مقدار چقرمگی
شکست به ابعاد قطعهی آزمایش شده وابسته بوده و با بزرگ
شدن ابعاد قطعه ،مقدار چقرمگی شکست نیز بیشتر می-
شود[ .]43-44بنابراین برای تحلیل درست از شکست قطعات
سنگی باید ارتباط بین چقرمگی شکست و ابعاد قطعه را
دانست.
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هنگامیکه یک قطعهی ترکدار ،طوری تحت بارگذاری قرار
گیرد که لبههای ترک بدون لغزشی از هم باز شوند ،اصطالحاً
گفته میشود که تحت شرایط بارگذاری مود  Iو یا مود
بازشوندگی قرار گرفته است .در این حالت ،در مواد سنگی
ناحیهای از میکروترکها در نوک ترک اصلی ایجاد میشود ،که
به آن ناحیه آسیب )FPZ( 93گفته میشود .زمانیکه ناحیه
آسیب بهطور کامل شکل بگیرد ،ترک اصلی رشد کرده و ادامه
پیدا میکند .در مواد سنگی ،به دلیل خاصیت شبهترد بودن آن،
با رشد اولیهی ترک اصلی ،قطعه دچار شکست نهایی شده و
دیگر نمیتواند باری تحمل کند .بهدلیل خاصیت مادی مواد
شبه ترد که در برابر تنشهای کششی ضعیف هستند ،رشد
ترک اغلب در راستایی که بیشترین تنش کششی وجود دارد،
رخ میدهد .به عبارت دیگر ،پس از شکلگیری ناحیه آسیب،
ترک در راستایی رشد میکند که بیشترین تنش کششی وجود
داشته باشد .در حالت بارگذاری مود  ،Iراستای بیشینه کشش،
همان راستای ترک است و بنابراین ،ترک در راستای اولیهی
خودش رشد میکند .اساس معیار بیشینه تنش محیطی
( )MTSکه توسط اردوگان و سیه [ ]98ارائه شده است ،نیز
اینگونه بوده و طبق این معیار ،شکست در راستای بیشینه تنش
محیطی ( )0رشد میکند .همچنین بر اساس این معیار ،ترک
زمانی رشد میکند که مقدار تنش محیطی ( )در فاصله
بحرانی از نوک ترک ( )rcبه مقدار بحرانی مشخصة ماده،
      cبرسد .در شکل  4شماتیکی از اساسِ معیار
 MTSبرای حالت بارگذاری مود  Iنشان داده شده است.

سایر محققین همانند [ ]43[ ،]48و [ ]91مشاهده کرد.
بنابراین ،برای تخمین دقیقتر از شکست قطعات سنگی در
بارگذاری ضربهای ،باید ارتباط بین چقرمگی شکست دینامیکی
و ابعاد قطعه را دانست .در حالت بارگذاری استاتیکی ،معیارهای
49
متنوعی برای بررسی اثرات اندازه ارائه شده است .وایبول
[ ،]94بازانت ،]99[ 43کارپنتری ،]93[ 41هو و دوآن،]91[ 45
48
کاریهالو ،]95[ 46کورنِتی و همکارانش ،]96[ 47ژنکیو و شاه
[ ،]97لی و زانگ ،]98[ 43سائوما 91و همکارانش [ ]93از جمله
محققینی هستند که معیارهایی برای بررسی اثرات اندازه در
چقرمگی شکست استاتیکی ارائه کردهاند .در مورد تخمین بار
شکست قطعات سنگیِ ترکدار تحت بارگذاری دینامیکی با در
نظر گرفتن ابعاد قطعه ،تحقیقات نسبتاً کمی انجام شده است و
برخالف بارگذاری استاتیکی که معیارهای متعددی برای بررسی
اثرات اندازه ارائه شدهاند ،معیاری برای بارگذاری دینامیکی در
مراجع علمی مشاهده نمیشود .بنابراین ،وجود یک معیار ساده،
برای بیان ارتباط بین چقرمگی شکست دینامیکی با ابعاد قطعه
نیاز است تا بتوان بار شکست قطعات واقعی سنگی را تخمین
زد .هدف از این مقاله نیز ارائه یک معیار جدید برای بیان اثرات
اندازه در مقدار چقرمگی شکست دینامیکی مواد سنگی است.
معیاری پیشنهادی ،تعمیمی از معیار بیشینه تنش محیطی
اصالح شده )MMTS( 94که قبالً توسط اکبردوست و
همکارانش برای بارگذاری استاتیکی مطرح شده بود [،]39-31
است .اساس هر دو معیارِ  MMTSو معیارِ پیشنهادی ،همانند
معیار بیشینه تنش محیطی که توسط اردوگان و سیه]8[ 99
ارائه شده بود ،است ،با این تفاوت که اثرات جملههای مرتبه
باالتر از بسط سری ویلیامز در آن لحاظ شده است .نکته قابل
توجه در استفاده از معیار پیشنهادی ،محاسبهی فاصله بحرانی
از نوک ترک ( )rcمتناسب با بارگذاری دینامیکی و اندازه قطعه
میباشد .برای این منظور ،از یک رابطه نیمه تجربی برای بیان
ارتباط بین اندازهی قطعه و فاصله بحرانی استفاده شده است.
همچنین ،در معیار پیشنهادی ،مقادیر استحکام کششی ماده
متناسب با نرخ بارگذاری جاگذاری میشود .در انتها ،معیار ارائه
شده با استفاده از نتایج آزمایشگاهیِ ونگ و همکارانش []47
ارزیابی شده و نشان داده میشود که معیار  MMTSقادر به
تخمین شرایط شکست قطعات سنگی در حالت بارگذاری
دینامیکی و متناسب با ابعاد قطعه است.

max

شکل  :3شماتیکی از معیار MTS

آیتالهی و اکبردوست [ ]39اخیراً معیاری ارائه کردهاند که
اصالح شدهی معیار  MTSاست و از آن برای بررسی اثرات
اندازه در چقرمگی شکست مواد سنگی استفاده میشود .در این
معیار ،که معیار بیشینه تنش محیطی اصالح شده ()MMTS

 -2معیار بیشینه تنش محیطي اصالح شده
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نام دارد ،عالوه بر جمالت تکینِ بسط سری تنش در اطراف
ترک ،از جمالت مرتبه باالتر نیز استفاده میشود .همانطور که
اشاره شد ،معیار پیشنهادی در این مقاله ،تعمیمی از معیار
 MMTSاست که در آن اثرات نرخ بارگذاری و تنشهای
دینامیکی لحاظ شده است .بهمنظور استفاده از معیار MMTS
در حالت بارگذاری دینامیکی ،رابطه تنش محیطیِ دینامیکی در
حالت بارگذاری مود  Iمورد نیاز است .در بسیاری از مقاالت و
تحقیقات گذشته بیان کردهاند که از همان روابط بسط سری
ویلیامز میتوان در حالت بارگذاری دینامیکی استفاده نمود و
فقط باید ضرایب جمالت بسط سری را متناسب با زمان،
محاسبه و جاگذاری شود [ .]33با توجه به حل ویلیامز []31
برای روابط تنشهای االستیک اطراف ترک در مختصات قطبی،
میتوان مؤلفهی تنش محیطی را برای بارگذاری مود  Iاینگونه
نوشت:
()4



 n

( )KIتاکنون روشهای عددی و تجربی زیادی ارائه شده است
که میتوان برخی از آنها را در مراجع [ ]11-35دنبال کرد .اما
در مورد محاسبهی ضریب  A3تنها چند روش وجود دارد
[ ]33،15،16که روش المان محدود فرا معین ]15[ 91یکی از
سادهترین این روشها است و میتواند با دقت خوبی ضرایب
جمالت بسط سری ویلیامز را محاسبه کند .در مورد این روش
در بخش  1به طور تفصیلی توضیح داده خواهد شد .همانطور
که اشاره شد ،ضرایب  KIو  A3در بارگذاری دینامیکی متناسب
با زمان میباشند .بنابراین ،برای محاسبه این ضرایب متناسب با
زمان ،نیروی  Pرا بهصورت تابعی از زمان تعریف میکنند و
منحنی تغییرات بار بر حسب زمان را در این دو رابطه قرار می-
دهند [.]45،48،43،17
با جاگذاری روابط  3و  1و قرار دادن اندازه فاصلهی بحرانی rc
در رابطه  ،9میتوان شرایط بیشینه تنش محیطی در فاصلهی
بحرانی را بهدست آورد:

  r ,    An r 2   1 cos  1    (1) n  cos  1 
n 1 2
 2  
 2   2   2
n

n

n

1

n

n



()5

که در این رابطه  rو  مختصات قطبی نوک ترک است .ضرایب
 Anنیز ضرایب بسط سری ویلیامز هستند که به شرایط
بارگذاری و ابعاد قطعه بستگی دارند .در حالت بارگذاری
دینامیکی ضرایب  Anوابسته به زمان بوده و باید متناسب با نرخ
بارگذاری در لحظات مختلفِ بارگذاری محاسبه شوند .با توجه
به اینکه در حالت بارگذاری مود  ،Iبهدلیل تقارن ،بیشینه تنش
در راستای ترک اتفاق میافتد ،زاویه شروع شکست صفر است
( .)با در نظر گرفتن سه جملهی اول و قرار دادن
 ،رابطه  4را میتوان اینگونه بازنویسی کرد:
()9

 3 A3 r

A1
r

()1

KI

  (rc )  0 

با توجه به معیار  ،MMTSشکست زمانی اتفاق میافتد که
بیشینه تنش محیطی با استحکام کششی ماده  ftبرابر شود
[ .]31در حالت بارگذاری دینامیکی نیز میتوان فرض کرد که
شکست زمانی رخ میدهد که بیشینه تنش محیطی برابر با
استحکام کششیِ دینامیکی ماده گردد .به عبارت دیگر ،شرایط
شکست در بارگذاری دینامیکی را میتوان مطابق با رابطه 6
بیان کرد:
()6

  (r )  0 

K Id 
A* r 
1  3 3* c   f td
KI R 
2rc 

که در این رابطه  KIdچقرمگی شکست دینامیکی و ftd

استحکام کششی دینامیکی ماده میباشد که مقدار  ftdرا
بهصورت مستقل میتوان از تست میله هاپکینسون محاسبه
نمود [ .]47،18البته باید دقت داشت که مقدار  ftdمتناسب با
نرخ بارگذاریِ سایر آزمایشها استخراج شود تا اثرات نرخ
بارگذاری و محتوی فرکانسی در جوابها دخیل نشود .با انجام
کمی عملیات ریاضی ،رابطه  6بهصورت رابطه زیر که میتوان از
آن برای بیان ارتباط بین چقرمگی شکست دینامیکی و ابعاد
قطعه استفاده کرد ،بازنویسی میشود:

در این رابطه ،ضریب  ،A1با ضریب شدت تنش  KIبهصورت
 A1  K I 2ارتباط دارند .ضرایب  KIو  A3را میتوان بر
اساس ضرایب بیبُعد * KIو * A3بهصورت زیر نوشت:
()3


A rc 
1  3

K R 
2rc 
*
3
*
I

P
*2R K1
RB
* P 1
A3 
A3
RB R

KI 

که در این روابط  Rبُعد نامی قطعه B ،ضخامت قطعه و  Pبار
اِعمالی به قطعه میباشد .برای محاسبهی ضریب شدت تنش
31
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2 rc
A* r
) (1  3 3* c
A1 R
f td

()7

دیسک برزیلی سوراخدارِ تخت شده ( )HCFBDاز جنس
سنگ مرمریت سفید و با ابعاد مختلف انجام دادهاند ،استفاده
میشود .شکل  9شماتیکی از هندسهی نمونههای آزمایششده
را نشان میدهد .همانطور که در شکل  9مشاهده میشود،
قطعهی آزمایش شده ،یک دیسک دایروی بوده که در محل
بارگذاری صاف شده است .همچنین در مرکز این دیسک یک
سوراخ تعبیه شده است و ترکهای اولیه در دو طرف این
سوراخ قرار دارند .چنانچه ،ترک اولیه در راستای بارگذاری قرار
بگیرد ،لبههای ترک بدون هیچ لغزشی باز شده و در نتیجه
حالت مود  Iپدیدار میشود .تمامی نمونههای آزمایش شده،
نسبتهای یکسان  a/R=0.5 ،Ri/R=0.2و  B/R=0.8را دارند
و با همین نسبتها ابعاد قطعه بزرگ میشود .همچنین زاویهی
 2برای تمامی نمونهها  91درجه بود .در جدول  4ابعاد نمونه-
های آزمایش شده بهطور مفصلتر بیان شده است.
برای بارگذاری دینامیکی بر روی این قطعات ،از تست میلهی
هاپکینسون استفاده میشود .در شکل  3شماتیکی از دستگاه
تست میله هاپکینسون نشان داده شده است .نحوهی انجام
تست میله هاپکینسون به این صورت است که یک ضربه زننده
با سرعت کنترل شده به میلهی اول برخورد کرده و یک موج
تنش در آن ایجاد میکند .زمانیکه این موج تنشی به نمونهی
آزمایش میرسد ،قسمتی از موج به میلهی اول برگشته و
قسمت دیگر آن از طریق نمونه وارد میلهی دوم میشود .میزان
موج تنشی در هر لحظه توسط دو کرنشسنج که بر روی دو
میله متصل شده است ،اندازهگیری میشود .با استفاده از
کرنشهای اندازهگیری شده و همچنین با کمک روابط انتشار
موج االستیک در اجسام ،میتوان نمودار بار بر حسب زمان را
بهدست آورد .برای جزئیات بیشتر از آزمایش میله هاپکینسون
میتوان به مرجع [ ]51مراجعه کرد .برای محاسبه مقدار
چقرمگی شکست دینامیکی دو روش در مراجع علمی بیان شده
است .روش اول جاگذاری بار بحرانی از نمودار بار بر حسب
زمان در رابطه ( )3و محاسبه مقدار چقرمگی شکست دینامیکی
است [ .]41،45در این روش پارامتر بیبُعد * KIنسبت به زمان
ثابت در نظر گرفته شده و میتوان با استفاده از یک حل ساده-
ی استاتیکی در نرمافزارهای المان محدود آن را بهدست آورد.
اما روش دوم که پیچیدگی بیشتری دارد ،نمودار بار بر حسب
زمان را بهعنوان شرایط بارگذاری به قطعه وارد کرده و در هر
بازهی زمانی ،متناسب با تغییرشکل قطعه ضریب شدت تنش
 KIمحاسبه میشود .سپس نمودار ضریب شدت تنش بر حسب
زمان را ترسیم کرده و ضریب شدت تنشی را که در لحظه زمان
شکست ( )tfبهدست میآید ،بهعنوان مقدار چقرمگی شکست

K Id 

برای استفاده از رابطه  7باید مقدار  rcرا دانست .برای دانستن
مقدار  rcبیان دو نکته الزامی است :اول اینکه چگونه میتوان
تخمینی از  rcبا استفاده از نتایج آزمایشگاهی داشت ،و دوم آیا
ارتباطی بین  rcبا ابعاد قطعه وجود دارد؟ برای محاسبهی مقدار
 rcاز نتایج آزمایشگاهی ،آیتالهی و اکبردوست [ ]31رابطهای
بر اساس معیار اشمیت [ ]13ارائه کردند .در حالت بارگذاری
دینامیکی ،به جای استفاده از استحکام کششی و چقرمگی
شکست در حالت استاتیکی ،از پارامترهای  KIdو  ftdکه مربوط
به بارگذاری دینامیکی هستند ،استفاده کرد و رابطه را اینگونه
اصالح و بازنویسی کرد:
2

()8









A* K 2
 f td 2  2f td2  12 3* Id
A1 R

rc  
A3* K Id

* 6
A1 R


آیتالهی و اکبردوست [ ]31برای بیان ارتباط بین  rcو ابعاد
قطعه نیز رابطهای نیمه تجربی ارائه کردند:

()3

A
B
1
R

rc 

که در این رابطه دو پارامتر  Aو  Bبهطور مستقیم از نتایج
آزمایشگاهی بهدست میآیند .به عبارت دیگر ،برای دو یا سه
نمونه با ابعاد مختلف مقدار  rcاز رابطه  8محاسبه شده و و
سپس با برازش خطی ضرایب  Aو  Bمحاسبه میشوند .در این
مقاله نیز پیشنهاد میشود برای بیان ارتباط بین  rcو ابعاد
قطعه در حالت بارگذاری دینامیکی نیز از رابطه  3استفاده کرد.
در بخشهای بعدی ،معیار پیشنهادی با استفاده از نتایج
آزمایشگاهی ونگ و همکارانش [ ]47ارزیابی میشود تا صحت
این معیار بررسی شود.

 -1بررسي آزمایشگاهي
بهمنظور ارزیابی معیار  MMTSدر حالت بارگذاری دینامیکی،
از نتایج آزمایشگاهی ونگ و همکارانش [ ]47که بر قطعات
35
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جواد اکبردوست

دینامیکی گزارش میکند [ .]48،17،54ونگ و همکارانش
[ ]47از روش دوم برای محاسبه چقرمگی شکست دینامیکی
سنگ مرمریت سفید استفاده کرده و مقدار آن را متناسب با
ابعاد قطعه گزارش کردهاند که در جدول  4آورده شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،مقدار چقرمگی
شکست دینامیکی با بزرگ شدن قطعه افزایش مییابد .در
بخش بعدی ،سعی بر این خواهد بود تا با استفاده از دادههای
سه اندازهی اول در جدول  ،4مقدار چقرمگی شکست دینامیکی
مربوط به اندازهی چهارم ،به کمک معیار  MMTSپیشبینی
شود.
B

شکل  :1شماتیکی از دستگاه تست میله هاپکینسون []59

 .4ارزیابي نتایج شکست سنگ مرمریت سفید با استفاده
از معیار MMTS

P
2

در گام اول برای استفاده از معیار پیشنهادی ،محاسبه
پارامترهای بیبُعد مربوط به ضرایب بسط سری ویلیامز یعنی
* KIو * A3برای نمونه  HCFBDمحاسبه شود .در این تحقیق،
برای محاسبه این کمیتهای بیبُعد ،از حل عددی و روش
المان محدود فرا معین [ ]15استفاده شده است .در روش
 FEODابتدا حوزه جابجایی اطراف ترک با استفاده از روش
المان محدود برای تعداد زیادی گره در اطراف ترک محاسبه
میشود .سپس مختصات این گرهها در روابط حوزه جابجایی که
توسط ویلیامز [ ]31محاسبه شدهاند ،جاگذاری میشوند .با
جاگذاری مختصات نقاط در روابط ویلیامز و داشتن مؤلفههای
جابجاییِ این نقاط از تحلیل المان محدود ،تعدادی معادله
بهدست میآید که مجهوالت این معادالت ضرایب بسط سری
ویلیامز هستند .چنانچه تعداد نقاط در نظر گرفته شده ،از تعداد
مجهوالت بیشتر باشد ،یک دسته معادالت فرامعین به وجود
میآید که با استفاده از روش حداقل مربعات میتوان مجهوالت
آن را محاسبه نمود .سپس با استفاده از روابط  3و  1کمیت-
های بیبعد * KIو * A3که فقط به نسبتهای هندسی وابستگی
دارد و مستقل از اندازهی بار و ابعاد قطعه میباشند ،از نتایج
حل معادالت بهدست میآیند .مقادیر این دو کمیت برای
قطعهی  HCFBDبا نسبتهای یکسان a/R=0.5 ،Ri/R=0.2
و زاویهی  ،2°به ترتیب برابر با  KI*=0.282و A3*=-
 0.106بهدست میآیند .در اینجا ذکر این نکته الزامی است که
مقادیر * KIو * A3بهصورت استاتیکی محاسبه شدهاند و
تغییرشکل قطعه در اثر بارگذاری دینامیکی برای محاسبهی این
دو ضریب لحاظ نشده است .همانطور که در قسمت قبلی
اشاره شد ،روش دقیقتر و البته پیچیدهتر ،این است که منحنی
بار بر حسب زمان بهصورت گام به گام به قطعه اِعمال شود و در
هر مرحله این دو ضریب با استفاده از روش  FEODمحاسبه

R
a
Ri

P

شکل  :2شماتیکی از قطعه دیسک برزیلی سوراخدارِ تخت شده با
ترک مرکزی ()HCFBD

جدول  :3مشخصات نمونه و مقدار چقرمگی شکست دینامیکی برای
نمونههای مرمریت سفید []47
KId
)(MPa.√m
4/73
9/93
9/34
9/18
9/94
9/65
3/19
9/85
9/33
3/45
3/97

2
91°
91°
91°
91°
91°
91°
91°
91°
91°
91°
91°

a
)(mm
41/5
41/5
91
91
91
31/5
31/5
31/5
38/75
38/75
38/75

B
)(mm
46/8
46/8
39
39
39
18/8
18/8
18/8
69
69
69

Ri
)(mm
1/9
1/9
8
8
8
49/9
49/9
49/9
45/5
45/5
45/5

R
)(mm
94
94
11
11
11
64
64
64
77/5
77/5
77/5
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با توجه به رابطه ( ،)41با رسم مقادیر  1/rcبر حسب  1/Rو
سپس با عبور دادن یک خط از میان دادهها ضرایب  Aو  Bرا
میتوان محاسبه کرد .در شکل  1خط عبور داده شده از نتایج
آزمایشگاهی و ضرایب مربوط به رابطه  3و همچنین منحنی
فاصله بحرانی بر حسب شعاع قطعه نشان داده شده است.
با دانستن تغییرات  rcبا ابعاد قطعه ،میتوان ارتباط بین
چقرمگی شکست دینامیکی با ابعاد قطعه را توسط رابطه  7بیان
نمود .با جاگذاری رابطه  3در رابطه  ،7تغییرات چقرمگی
شکست دینامیکی با ابعاد قطعه بهصورت زیر بازنویسی میشود:

شوند .اما بهمنظور سادگی کار ،در این مقاله پیشنهاد میشود
تا از همان مقادیر ابتدایی استفاده شود و از تغییرات ضرایب
* KIو * A3با زمان صرفنظر شود .البته باید توجه داشت که
برای محاسبهی این ضرایب بهصورت دینامیکی باید نمودار
تغییرات بار بر حسب زمان وجود داشته باشد .چون هدف این
مقاله تخمین شرایط شکست قطعات سنگی با ابعاد مختلف
است ،بنابراین نمودار بار بر حسب زمان برای قطعه واقعی و
آزمایش نشده وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،فرض محاسبهی
ضرایب * KIو * A3بهصورت استاتیکی عالوه بر سادگی به نوعی
اجتنابناپذیر نیز است.
در گام بعدی باید مقدار  rcرا برای سه اندازهی اول محاسبه
نمود تا بتوان با استفاده از برازش خطی ،ضرایب  Aو  Bدر
رابطه  3را محاسبه کرد و تغییرات  rcبا ابعاد قطعه را توصیف
کرد .برای این منظور ،از رابطه  8استفاده شده است .در رابطه
 ،8مقدار استحکام کششیِ دینامیکی سنگ مرمریت سفید برابر
با  95مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .این مقدار توسط
ونگ و همکارانش [ ]18که با استفاده از نمونه دیسک برزیلی
تخت شدهی بدون سوراخ و ترک در دستگاه میله هاپکینسون
بهدست آوردهاند ،گزارش شده است .با جاگذاری مقادیر بیبُعد
* KIو * ،A3استحکام کششی  ftو مقدار چقرمگی شکست
دینامیکی  KIdمتناسب با هر آزمایش ،در رابطه ( ،)8مقدار rc
مطابق با جدول  9محاسبه میشود.

B

2A 1  
R


A3* A
* (1  3
)
KI R  B
f td

()44

1.6
1.4

y  20.22x  0.19
A  5.266 , B  106.45
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جدول  :2مقدار  rcبهدست آمده از هر آزمایش
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شکل  :4الف) عبور دادن خط برای محاسبه ضرایب  Aو  ،Bب)
منحنی  rcبر حسب شعاع قطعه

پس از محاسبه اندازه ناحیه آسیب برای هر نمونه ،باید نحوه
تغییرات اندازه ناحیه آسیب با ابعاد قطعه را بهدست آورد .به
عبارت دیگر ،باید مقادیر  Aو  Bدر رابطه  3را محاسبه کرد .با
کمی عملیات ریاضی ،میتوان رابطه  3را بهصورت زیر نوشت:
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شکل  5نشاندهنده نحوه تغییرات مقدار چقرمگی شکست
دینامیک سنگ مرمریت سفید با شعاع قطعه  HCFBDاست.
همچنین مقدار چقرمگی شکست دینامیکی مربوط به قطعه با
شعاع  77/5م.م .نیز در این شکل نشان داده شده است .با توجه
به نمودار معیار  MMTSمقدار مربوط به این شعاع 3.05

1 1 1 B
 
rc A A R
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 MPa.√mمیباشد که با میانگین مقادیر آزمایشگاهیِ بیان
شده در جدول ( )3.12 MPa.√m( )4در حدود  %3خطا دارد.
بنابراین ،میتوان بیان کرد که معیار  MMTSعالوه بر حالت
استاتیکی ،قادر به تخمین مناسبی از مقدار چقرمگی شکست
دینامیکی با توجه به ابعاد قطعه است.
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در این رابطه ∞ rcاندازه ناحیه آسیب برای قطعه بسیار بزرگ
میباشد که میتواند از رابطه  3و یا نمودار شکل -1ب استخراج
گردد .با توجه به رابطه  ،3مقدار ∞ rcهمان ضریب  Aکه برابر
با  5/966م.م .است ،میشود .با جاگذاری  rc∞=5.266 mmو
 ftd=25 MPaدر رابطه  ،49مقدار  KIDبرابر با 4.55
 MPa.√mبهدست میآید .نکته قابل توجه در اینجا است که
مقدار چقرمگی شکست استاتیکی سنگهای مرمریت برای ابعاد
بسیار بزرگ در حدود  1.5˷2 MPa.√mاست [ ]53که این
مقدار در مقایسه با مقدار  KIDبهدست آمده برای سنگ
مرمریت سفید در حدود یک سوم است .به عبارت دیگر ،نرخ
بارگذاری اثر بسیار زیادی در مقدار چقرمگی شکست مواد
سنگی دارد و برای محاسبه بار بحرانی شکست تودههای سنگی
در ابعاد بسیار بزرگ باید اثرات نرخ بارگذاری و نوع بارگذاری
مورد توجه قرار گیرد تا از خسارات ناشی از طراحی نادرست
جلوگیری شود.

)Dynamic Fracture Toughness (MPa.m0.5
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شکل  :1نمودار تغییرات چقرمگی شکست ظاهری با شعاع قطعه

نکته قابل توجه در مورد معیار پیشنهادی این است که نیازی
به روابط پیچیده و یا شبیهسازیهای متناسب با زمان برای
محاسبه ضرایب بسط سری ویلیامز نیست و میتواند با دقت
خوبی شرایط شکست قطعات بزرگتر را پیشبینی کند.
همچنین ،تنها دادهی آزمایشگاهیِ مورد نیاز در این معیار،
مقدار چقرمگی شکست دینامیکی برای چند نمونه (حداقل سه
نمونه) با ابعاد مختلف است که میتوان با جاگذاری مقدار بار
شکست در روابط مربوط به محاسبه ضرایب شدت تنش ،آن را
بهدست آورد .این نکته ،از مزایا و سادگی معیار  MMTSمی-
باشد .البته چنانچه منحنی بار بر حسب زمان برای قطعات
آزمایش شده وجود داشته باشد ،میتوان با انجام تحلیلهای
المان محدود در گامهای زمانی متعدد ،مقدار چقرمگی شکست
دینامیکی را بهصورت دقیقتر محاسبه کرد .لیکن برای
محاسبهی ضرایب بیبعد * KIو * A3در روش پیشنهادی نیازی
به تحلیلهای دینامیکی نیست.
در حالت واقعی ،تودههای سنگی اغلب در ابعاد بسیار بزرگ قرار
دارند و برای محاسبه بار شکستِ آنها ،باید شرایط شکست
برای قطعات بسیار بزرگ را پیشبینی کرد .برای این منظور،
الزم است تا مقدار چقرمگی شکست دینامیکی ( )KIDکه به
ابعاد قطعه وابستگی ندارد ،را بهدست آورد .با استفاده از رابطه
 7میتوان مقدار  KIDرا با در نظر گرفتن ∞→ Rبهصورت زیر
محاسبه کرد:

 -1نتیجه گیری
در این تحقیق ،به بررسی اثرات اندازه در مقدار چقرمگی
شکست دینامیکی ( )KIdمواد سنگی پرداخته شد و یک معیار
برای بیان ارتباط مقدار  KIdبا ابعاد قطعه پیشنهاد گردید .معیار
پیشنهادی ،تعمیمی از معیار بیشینه تنش محیطی اصالح شده
( )MMTSکه قبالً برای بیان ارتباط بین ابعاد قطعه و مقدار
چقرمگی شکست استاتیکی مواد شبه ترد همانند سنگ ،بتن،
گرافیت و غیره مورد استفاده قرار گرفته بود ،است .در معیار
پیشنهادی ،برای محاسبه تنش اطراف ترک ،عالوه بر جمالت
تکین ،از جمالت مرتبه باالتر بسط سری ویلیامز استفاده شده
است .همچنین ضرایب مربوط به هر جمله ،متناسب با بار
شکست ،محاسبه میشود و نیازی به محاسبه تغییرات ضرایب
جمالت با زمان نیست .همچنین برای بیان شرایط شکست از
مقدار استحکام کششی دینامیکی سنگ استفاده میگردد.
بهعنوان یک پارامتر مهم در معیار  ،MMTSاندازه فاصله
بحرانی برای هر قطعه متناسب با مقدار چقرمگی شکست
دینامیکی آن محاسبه میگردد .در انتها نیز معیار پیشنهادی با
استفاده از مقادیر آزمایشگاهی موجود در مقاالت علمی ،ارزیابی
شد و نتایج ارزیابی نشان داد که معیار پیشنهادی ،میتواند
تخمین مناسبی برای مقدار چقرمگی شکست دینامیکی سنگ-
ها در ابعاد بزرگتر را داشته باشد .همچنین ،نشان داده شده
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که مقدار چقرمگی شکست دینامیکی سنگها در ابعاد بسیار
بزرگ تقریباً دو تا سه برابر مقدار چقرمگی شکست استاتیکی
آنهاست و باید این اختالف زیاد را برای پیشبینی بار شکست
تودههای سنگی مورد توجه قرار داد تا از خسارات ناشی از
.طراحی نادرست جلوگیری شود
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