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چکیده
در این تحقیق با استفاده از روش اجزاي مجزا تأثیر نسبت مقاومت کششي به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک  Uشکل  TBMبررسي شده
است .بدین منظور ،سه مدل عددي با مقاومتهاي کششي متفاوت  51 MPa ،1 MPaو  31 MPaساخته شد .از هر مدل دو نمونه مشابه آماده
شد و تحت دو تنش محصورکننده  1 MPaو  31 MPaقرار گرفت .بهطور کلي  6مدلسازي انجام شد .بعد از اعمال فشار جانبي ،برنده با نرخ m/s
 2/23به میزان  5mmدر سنگ نفوذ کرده و باعث شکست سنگ ميشود .سنگ زیر برنده سه رفتارمکانیکي مختلف را نشان ميدهد که عبارتند
از :ناحیه شکسته شده زیر برنده ،ناحیه پالستیک با ترکهاي موضعي زیر ناحیه شکسته شده و ناحیه االستیک .نتایج نشان ميدهند که نسبت
مقاومت کششي به فشار محصورکننده تأثیر بسزایي بر وسعت نواحي شکسته شده دارد .در فشار محصور کننده  ،1 MPaبا افزایش مقاومت
کششي نیروي شروع ترک ،تنش شکست افزایش ميیابد ولي وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک کم ميشود .همچنین در فشار محصور کننده
 ، 31 MPaبا افزایش مقاومت کششي نیروي شروع ترک ،تنش شکست ،وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک تقریبا ثابت است.
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وهاب سرفرازی؛ نسرین میخک بیرالوند

به کارآیي بیشتر ،دیسکهای برشي با مقطع ثابت طراحي
شدهاند که بهوفور بهکار گرفته ميشوند .در صورتيکه بار
ثابتي بر دیسکهای برشي اعمال شود ،با افزایش قطر
آنها سطح مقطع دیسک باال رفته و به طبع آن سطح
تماس دیسک با سنگ نیز بیشتر ميشود .در نتیجه میزان
نفوذ دیسک در سنگ کاهش ميیابد .از سوی دیگر
دیسکهای بزرگتر سرعت دوراني کمتری در یک سرعت
دوراني ثابت سربرنده دارند .این به معنای ایجاد گرمای
کمتر در حفاری است .در ضمن دیسکهای برشي بزرگتر
بدنه برنده بیشتری برای حفاری تا قبل از فرسوده شدن
دارند .در مجموع تمامي عوامل باال موجب باال رفتن عمر
دیسکها ميشوند .همچنین با افزایش قطر و ضخامت لبه
آن ،دیسک برای برش نیازمند نیروهای بیشتری است ].[1

 -5مقدمه
برندهها ابزار برش سنگ هستند که روی صفحه حفار نصب
ميشوند و حفر سنگ را انجام ميدهند .زماني که TBM
حفاری ميکند ،برندههای  TBMدر سر تا سر سطح تونل
ميچرخند و زون خردشدهی زیر برنده را بهطور پیوسته
توسعه ميدهند .پروسه تولید تراشه حفاری به این ترتیب
است که بر اثر غلتش و نیروی نرمال وارد بر برنده،
شکستگي از زیر دیسک شروع شده و در جهتهای خاصي
رشد ميکنند .از بین ترکهای ایجاد شده ممکن است یک
یا چند ترک به سطح آزاد برسند و یا به ترکهای ناشي از
برندههای مجاور برخورد کنند و تراشه ایجاد شود .بسته به
نوع زمیني که باید حفر شود ابزار برش متفاوت است .ابزار
برش به انواع مختلفي همچون رندهها ،خراشندهها و تیغه-
ها تقسیم ميشوند .رندهها و خراشندهها در مورد سپرهای
گل و متعادلکننده فشار زمین کاربرد دارند .پرکاربردترین
ابزار برش تیغهها هستند که شامل انواع مختلفي ميباشند.
محدوده استفاده از این ابزار در سنگهای متوسط تا بسیار
قوی است .انواع تیغهها عبارتند از برندههای تک دیسکي،
چند دیسکي ،برندههای نوع توت فرنگي و برندههای چند
ردیفي .در شکل  1یک نمونه از دیسک برنده دیده مي-
شود.

عملکرد تیغهها و اثرگذاری آنها به خصوصیات مقاومتي
سنگ ،آرایش تیغهها در کله حفار ،قطر دیسکها و عرض
دیسکها بستگي دارد .مرکز تحقیقات کره جنوبي به
منظور مطالعه نحوه خراش دیسکها ماشین برش خطي را
در سال  2661ارائه کرد .محققان مختلفي نظیر  Parkو
همکاران ] Chang ،[2و همکاران] Yu ،[3و همکاران ]،[1
 Choو همکاران ] [1و  Jeongو همکاران ] [2با استفاده از
این دیسکها نحوه شکست  8نوع مختلف سنگ در کره
جنوبي را تحت اثر دیسکها مطالعه کردند .مطالعات
محققین نشان داد که در سنگهای شکننده ،میزان
خردایش سنگ بیشینه است .این در حالي ست که در
سنگهای نرم کرنشي نظیر خردایش سنگ کمتر است.
نتایج نشان دادند که شکنندگي سنگ تأثیر بسزایي بر
عمق نفوذ ترکهای القایي دارد Roxborough .و
همکاران] [7با مطالعات آزمایشگاهي اثر فاصلهداری
دیسک ماشین حفار و عمق نفوذ دیسک را بر نیرو و انرژی
مصرفي مطالعه کرد .مطالعات نشان داد که نسبت فاصله-
داری دیسک به عمق نفوذ دیسک توسط نسبت مقاومت
فشاری به مقاومت برشي سنگ کنترل ميشود .با افزایش
نسبت مقاومت فشاری به برشي فاصلهداری بهینه برای
ایجاد تراشه از سنگ کاهش ميیابد .همچنین با افزابش
این نسبت ،انرژی مصرفي برای شکست سنگ افزایش
ميیابد [8] Rostami .سه الگوی متفاوت تراشه را بر
حسب فاصلهداری دیسکها معرفي کرد Gertsch .و
همکاران ] [3مجموعهای از مطالعات آزمایشگاهي را با

شکل  :5نمایي از دیسک برنده []5

هندسه دیسکهای برشي توسط قطر و پروفیل لبه آنها
مشخص ميشوند .در گذشته دیسکهای برشي مورد
استفاده در دستگاههای  TBMبا مقطع  Vشکل و با زاویه
 26الي  126درجه تولید ميشدند .این دیسکها علیرغم
نرخ پیشروی مناسب ،پس از سایش لبه دیسک عملکرد
خود را به سرعت از دست ميدادند .امروزه برای دستیابي
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به مقاومت کششي سنگ بر عملکرد تیغه  TBMبررسي
نشده است .همچنین گسترش ترکها در زیر دیسک
بهطور موشکافانه آنالیز نشده است .هدف این تحقیق
مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششي به فشار محصورکننده
بر نفوذ دیسک  TBMبا اشکال هندسي متفاوت توسط
روش اجزائ مجزا است .چون کد جریان ذره دوبعدی،
 ، PFC2D1توانایي مدلسازی رشد و گسترش ترک را
دارد بنابراین در این تحقیق از این نرمافزار استفاده شده
است.

استفاده از ماشین حفار انجام داد و بیان داشت که
شکنندگي ،کریستاله بودن و سخت بودن سنگ بر
فاصلهداری دیسکها برای تعیین بزرگترین تراشه سنگي
تأثیرگذار است .به عبارت دیگر سخت بودن سنگ باعث
کاهش فاصلهداری بهینه دیسک ميشود بهگونهای که
بزرگترین تراشه از سنگ ایجاد شود.
عالوه بر مطالعات آزمایشگاهي ،شبیهسازی کامپیوتری
ابزار مناسبي برای درک بهتر از نحوه عملکرد دیسکها و
مکانیزم شکست سنگ است Cook .و همکاران ] [16اثر
ابعاد برنده و فشار محصورکننده را بر ابعاد تراشه سنگ
بررسي و نتایج آزمایشگاهي را با نتایج روش المان محدود
مقایسه کرد .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با افزایش
ابعاد برنده زون شکست افزایش ميیابد در حالي که با
افزایش فشار محصورکننده زون پالستیک یا زون شکست
محدود ميشود Liu .و همکاران ] [11با استفاده از کد
آنالیز روند شکست سنگ ) ،(RFPA2Dاثر فشار
محصورکننده را بر نفوذ یک و دو دیسک با نرخ جابجایي
ثابت مطالعه کرد .نتایج نشان دادند که با افزایش فشار
محصور کننده ،وسعت ناحیه خرد شده کاهش
ميیابدGong .و همکاران ] [13-12با استفاده از روش اجزا
مجزا اثر فاصلهداری درزه را بر تراشه حاصل از نفوذ یک و
دو دیسک را بررسي کرد .نتایج نشان دادند که با افزایش
فاصلهداری درزهها ،عمق نفوذ دیسک بایستي ازایش یابد
تا تراشه سنگ ایجاد شود .هرچه فاصلهداری درزهها کمتر
باشد با نفوذ کمتر دیسک و با صرف انرژی کمتری تراشه
سنگي ایجاد ميشود Chiaia .بهمنظور بررسي فرآیند نفوذ
دیسک در مواد ناهمگن ،روش المان محدود را بهکار
گرفت [ .]11نتایج نشان دادند که ناهمگني تأثیر بسزایي
در شکل تراشههای ایجاد شده دارد Gong .و همکاران
تأثیر شکنندگي سنگ بر عملکرد دیسک را با نرمافزار
 UDECآنالیز کردند [ .]11نتایج نشان داد که سرعت نفوذ
دیسک با افزایش شکنندگي سنگ افزایش ميیابد.
تحقیقات عددی انجام شده توسط  Hongsuو همکاران
نشان داد که تنش محصورکننده تأثیر قابل توجهي بر
زاویه رشد ترک ،طول ترک و اتالف انرژی دارد [ .]12به-
گونهای که با افزایش فشار محصور کننده ،ترک عمود بر
جهت تنش محصورکننده رشد ميکند و طول آن کاهش
ميیابد .در مطالعات قبلي ،تأثیر نسبت فشار محصورکننده

-3

معرفي نرمافزار PFC2D

کد جریان ذره دوبعدی ،یک کد اجزا مجزا است که سنگ
را با مجموعهای از دیسکهای به هم چسبیده مدل
ميکند [ .]17این دیسکها ميتوانند نسبت به یکدیگر
جابجایي داشته و در فصل مشترک ،با یکدیگر اندرکنش
داشته باشند .میزان جابجایي و اندرکنش نیروها توسط
روش تفاضل محدود محاسبه ميشود[ .]18این روش در
شناسایي شکست توانا بوده و پیچیدگيهای محاسباتي
ندارد [.]13
تماس بین ذرات توسط اتصالهای خطي یا غیرخطي
معرفي ميشود .اتصال خطي ،که در این مقاله از آن
استفاده شده است ،رابطه االستیک را بین تغییر شکل و
نیروهای اعمال شده به دیسکها مهیا ميکند .دیسکها
در  PFCدر یک نقطه به یکدیگر متصل مي شوند که در
فصل مشترک آنها فنرهایي با سختي نرمال و برشي قرار
دارد (شکل .)2

شکل  :3آرایش دیسکها در PFC

زماني که مدل تحت بار خارجي قرار ميگیرد ،در محل
تماس دو دیسک جابجایي ایجاد ميشود .این جابجایي
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بعد از ساخت مدل اولیه بایستي مدل را کالیبره کرد .به
عبارت دیگر باید میکروپارامترهای معرفي شده باال را به-
گونهای تعیین کرد که رفتار مکانیکي مدل عددی
(مقاومت کششي) و نمونه آزمایشگاهي یکسان شود.
برای کالیبراسیون مدل عددی از آزمایش برزیلي استفاده
شد .قطر نمونه برزیلي مشابه نمونه آزمایشگاهي و mm
 11انتخاب شد .مدل عددی از  1211دیسک تشکیل شده
است .مجموعه دیسکها با دیوارهای قائم که طرفین مدل
قرار دارد بارگذاری ميشوند .دیوارها با سرعت 6/62 m/s
به سمت یکدیگر حرکت کرده و باعث شکست مدل مي-
شود .این نرخ بارگذاری ،شرایط بارگذاری استاتیکي را
برای مدل مهیا ميکند.
با سعي و خطا ،میکروپارامترها بهگونهای انتخاب شدند که
مدلهای عددی با مقاومت کششي  1 MPaو 21 MPa
حاصل شود (جدول  .)1الزم به ذکر است که برای
کالیبراسیون مدل عددی با استفاده از دادههای
آزمایشگاهي سه نمونه شبه سنگي آماده شد .نمونه اول
ترکیبي از گچ ،سیمان و آب با نسبت ( )1/1( /)2( /)1با
مقاومت کششي  1مگاپاسکال است .نمونه دوم ترکیبي از
سیمان سفید ،فایبر پلي پروپیلن و آب با نسبت نسبت
( )2( /)6/2( /)1است (شکل -1الف) که مقاومت کششي
آن  13مگاپاسکال است و نمونه سوم ترکیب سیمان
پرتلند ،فایبر پلي پروپیلن و آب با نسبت  3به  6/1به 2
است که مقاومت کششي آن  27مگاپاسکال است (شکل
-1ب).

باعث اعمال نیرو به فنرها ميشود که این نیرو برابر است
با حاصلضرب جابجایي در سختي فنرها .همچنین زماني-
که چرخش در دیسکها ایجاد ميشود ،این چرخش نیز
باعث جابجایي در محل تماس شده و منجر به اعمال نیرو
در فنر ها ميشود .زمانيکه تنش حاصل از این نیرو ها بر
مقاومت فنر ها غلبه کند ،آن فنر گسیخته شده و یک
شکستگي ایجاد ميشود .در  PFCمقاومت فنرها با دو
اتصال تماسي و موازی معرفي ميشود .مدل اتصال موازی
که در این مقاله از آن استفاده شده است با مشخصههای
زیر معرفي ميشود؛ مدول یانگ دیسکها ،نسبت سختي
نرمال به سختي برشي دیسک ،ضریب اصطکاک دیسک،
مقاومت نرمال اتصال موازی ،مقاومت برشي اتصال موازی،
نسبت انحراف استاندارد به انحراف میانگین مقاومت نرمال،
نسبت انحراف استاندارد به انحراف میانگین مقاومت برشي،
کمینه شعاع دیسکها ،ضریب افزایشدهنده شعاع دیسک،
مدول یانگ اتصال موازی دیسکها و نسبت سختي نرمال
به سختي برشي اتصال موازی.
با انتخاب مناسب این میکروپارامترها مي توان مدل عددی
را بهگونهای کالیبره کرد که رفتار نمونه طبیعي را داشته
باشد .در ادامه مراحل آمادهسازی مدل عددی ،تعیین
میکروپارامترهای باال و کالیبراسیون مدل ،آمادهسازی
مدلهای اصلي ،انواع هندسه تیغهها و نحوه بارگذاری مدل
ارائه شده است.
 -5-3مراحل آمادهسازي مدل عددي اولیه

بهطورکلي آمادهسازی مدل در نرمافزار  PFC2Dشامل 1
مرحله است که عبارتند از :ایجاد مرزهای مدل و تولید
دیسکها با ابعاد مورد نظر (شکل -3الف) ،فشردگي اولیه
ذرات ،اعمال تنش ایزوتروپیک وکاهش تعداد ذرات معلق
(شکل -3ب) و اعمال پیوندهای موازی (شکل -3ج).
-3-3کالیبراسیون مدل
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شکل  :2نمایي از مراحل مختلف آمادهسازي مدل ،الف) ایجاد مرزهاي مدل و تولید دیسکها ،ب) فشردگي اولیه ذرات ،اعمال تنش ایزوتروپیک
و کاهش تعداد ذرات معلق و ه) اعمال پیوندهاي موازي ][51
جدول  :5میکروپارامترهاي مورد نیاز براي ساخت مدل عددي با مقاومت کششي  51 MPa ،1 MPaو 31 MPa

میکروخصوصیات

مقاومت کششي ()MPa
1

نوع ذره

میکروخصوصیات

11

مقاومت کششي ()MPa
1

21

دیسکي دیسکي دیسکي افزایش دهنده شعاع اتصال موازی
3

1

11
1

21
1

دانسیته) (kg/cm

1666

1666

1666

مدول یانگ اتصال موازی )(GPa

1

1

1

کمینه شعاع دیسک )(mm

6/27

6/27

6/27

نسبت سختي های اتصال موازی

3

3

3

نسبت کمینه شعاع به ماکزیمم
شعاع دیسک

1/72

1/72

1/72

ضریب اصطکاک

6/1

6/1

6/1

نسبت تخلخل

6/68

6/68

6/68

مقاومت
میانگین )(MPa

23

81

112

ضریب میرایي)(α

6/7

6/7

6/7

مقاومت نرمال اتصال موازی ،انحراف
استاندارد )(MPa

7/21

26/21

38

مدول یانگ تماسي )(GPa

1

1

1

مقاومت
میانگین )(MPa

23

81

112

نسبت سختيهای اتصال تماسي

3

3

3

مقاومت برشي اتصال موازی ،انحراف
استاندارد )(MPa

7/21

26/21

38

(الف)

نرمال

برشي

(ب )

اتصال

اتصال

موازی،

موازی،

(ج )

شکل  :5الگوي شکست مدلهاي عددي و نمونه هاي آزمایشگاهي به ترتیب براي مقاومت هاي الف)  1 MPaب 51 MPa ،و ج) 31 MPa
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درحالي که با افزایش مقاومت کششي ،یک سطح
گسیختگي باعث شکست نمونه ميشود.

شکل -1الف ،ب و ج الگوهای شکست مدلهای عددی و
نمونه های آزمایشگاهي را به ترتیب برای مقاومتهای
 11 MPa ،1 MPaو  21 MPaنشان ميدهد .خطوط زرد
رنگ (رنگ روشن) و قرمز رنگ (رنگ تیره) ،نشان دهنده
ترکهای کششي و ترکهای برشي ميباشند .بهطور کلي
الگوهای شکست مدلهای عددی مشابه الگوی شکست
نمونههای آزمایشگاهي هستند .زماني که مقاومت کششي
کم است ،چند نوار کششي منجر به شکست سنگ ميشود

-2-3آمادهسازي مدل اصلي

بعد از کالیبراسیون مدل ،مدلهای عددی با ابعاد 26
× 126میليمتر ساخته شد (شکل -1الف) .این مدلها
 13112دیسک دارند .بهمنظور مهیا ساختن شرایط
آزمایش ،یک نوار افقي به عرض  16میليمتر و طول 126
میليمتر از مدل حذف شد (شکل -1ب) .سپس دیسک
برنده که وظیفه شکست سنگ را بر عهده دارد ،بین سطح
سنگ و دیوار افقي باالیي نصب شد.

(ب)

(الف)

شکل  :1الف)مدل عددي اصلي ،ب) مدل عددي حاوي دیسک برنده

مورد نظر را بر نمونه اعمال ميکنند و صفحه باال وظیفه
بارگذاری به دیسکها را بر عهده دارد .صفحه پایین نمونه را در
محل ثابت است .در تمام آزمایشها ،نرخ جابجایي استاتیکي
دیوار برابر  6/62 m/sدرنظر گرفته ميشود و میزان تنش
جانبي با مکانیزم کنترل شدهای ثابت ميماند .از هر مدل با
مقاومت کششي  11 MPa ،1 MPaو  21 MPaدو نمونه
مشابه آماده شد و تحت دو تنش محصورکننده  1 MPaو 21
قرار گرفت .با حرکت صفحه باالیي به سمت پایین ،برنده به
میزان  1 mmدر سنگ نفوذ ميکند و توزیع نیروهای داخلي و
نحوه شکست سنگ مطالعه ميشود .در ادامه تأثیر شکل
هندسي برنده بر توزیع نیروهای داخلي مدل در لحظه شروع

 -5-3هندسه دیسک

شکل  2هندسه برنده  Uشکل را نشان ميدهد .عرض دیسک
 a= 16mmاست و ارتفاع آنها  26mmاست (شکل .)2

شکل  :6دیسک برنده  Uشکل

-1-3بارگذاري مدلها

اعمال تنش در برنامه  PFCتوسط دیوارهای مدل انجام ميشود
(شکل -1ب) .سختي نرمال و برشي دیوارها 2 ،برابر سختي
دیسکها انتخاب ميشود تا دیوارها نسبت به مدل سختتر
باشند و صالبت آزمایش حفظ شود .زاویه اصطکاک دیوارها در
مدل صفر انتخاب ميشود تا اصطکاک بین دیوار و مدل ایجاد
نشود .صفحات جانبي با سیستم کنترل اتوماتیک ،فشار جانبي

ترک و الگوی شکست سنگ بررسي شده است.
 -2بحث و نتایج
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شکسته شده است .این منطقه که تماما شکسته شده است
تمرکز تنش باالیي دارد .ترکهای موجود در این ناحیه اغلب
کششي هستند تا زماني که حضور ترکهای برشي نیز قابل
شناسایي است .دومین ناحیه که بین مرز سبز و نارنجي رنگ
محصور است مربوط به ناحیه انتقالي است .در این ناحیه تعداد
شکستگيها کاهش مي یابد و اغلب ترکهای کششي باعث
شکست بخشي سنگ ميشوند .کاهش تعداد ترکها در این
ناحیه حکایت از کاهش تمرکز تنش در این منطقه و به عبارت
دیگر کاهش تأثیر برنده در این زون دارد .سومین ناحیه که بین
مرز نارنجي و قرمز رنگ محصور است مربوط به ناحیه پالستیک
است .در این ناحیه یک دسته شکستگي اصلي پیشروی مي-
کنند .طول و جهتداری این شکستگي به هندسه برنده و
خواص مکانیکي سنگ و فشار محصورکننده بستگي دارد.
نواحي دو و سه با ناحیه  IIمعرفي مي شوند .شعاع ناحیه  IIکه
معادل شعاع دایره قرمز رنگ است ،چندین برابر بزرگتر از
شعاع ناحیه  Iاست .منطقه تأثیر دیسک به این ناحیه ختم مي-
شود.

 -5-2تأثیر فشار محصورکننده و مقاومت کششي بر توزیع
نیروهاي فشاري و کششي داخلي مدل در لحظه شروع ترک

شکل  7توزیع نیروهای فشاری و کششي داخلي را در لحظه
شروع ترک نشان ميدهد .این شکل برای مدلهای با مقاومت
کششي  11 MPa ،1 MPaو  21 MPaبه سه بخش الف ،ب و
ج تقسیم شده است .همچنین شکل  7برای فشارهای
محصورکننده  1 MPaو  21 MPaبه دو بخش  Iو  IIتقسیم
شده است .خطوط قرمز رنگ و سیاه رنگ به ترتیب نشاندهنده
نیروهای کششي و فشاری ميباشند .ضخامت این خطوط بیانگر
بزرگي نیرو است .در این شکل مقادیر نیروی فشاری و کششي
بیشینه بر حسب نیوتن نشان داده شده است.
شکل  7نشان ميدهد که نیروی کششي و فشاری بیشینه در
زیر تیغهها ایجاد شده است .این نشان ميدهد که ترک از این
نقاط آغاز ميشود .زماني که تنش محصورکننده کمتر از مقادیر
مقاومتهای کششي است ( ،)1 MPaنیروی کششي بیشینه و
یا نیروی کششي الزم برای شروع ترک افزایش ميیابد (شکل
 .)I-7ولي زماني که تنش محصور کننده بیشتر از مقادیر
مقاومتهای کششي است ( ،)21 MPaبا افزایش مقاومت
کششي نیروی کششي بیشینه تقریبا ثابت است (شکل .)II-7
به عبارت دیگر تحت فشار محصور کننده  ،21 MPaفشردگي
زیاد مدل باعث ميشود تا تأثیر مقاومت کششي بر نیروی شروع
ترک ناچیز باشد .الزم به ذکر است که در مدل با مقاومت 1
مگاپاسکال تحت فشار محصورکننده کمعمق نفوذ دیسک برای
شروع ترک  6/1میليمتر و در فشار محصورکننده زیاد 6/2
میليمتر است .در مدل با مقاومت  11مگاپاسکال تحت فشار
محصورکننده کمعمق نفوذ دیسک برای شروع ترک 6/8
میليمتر و در فشار محصور کننده زیاد  1میليمتر است .در
مدل با مقاومت  21مگاپاسکال تحت فشار محصورکننده کم-
عمق نفوذ دیسک برای شروع ترک  1/1میليمتر و در فشار
محصور کننده زیاد  1/1میليمتر است.
 -3-2معرفي انواع نواحي شکست

شکل  8الگوی شکست تحت تنش یک دیسک را نشان ميدهد.
در این شکل ترکهای کششي به رنگ زرد و ترکهای برشي به
رنگ قرمز نمایان شدهاند.
چهار ناحیه مختلف آسیب قابل شناسایي است .اولین ناحیه
(ناحیه  )Iکه بین مرز سبز رنگ محصور است مربوط به ناحیه
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-نیروی فشاری بیشینه=3×163

-نیروی فشاری بیشینه=1/1×161

-نیروی فشاری بیشینه=2×161

-نیروی کششي بیشینه=3/2×163

-نیروی کششي بیشینه=1/8×163

-نیروی کششي بیشینه=2×163

فشار
محصورکننده
1 MPa

نیروی فشاری بیشینه=1/8×161-نیروی کششي بیشینه=1/3×161

-نیروی فشاری بیشینه=1/3×161

-نیروی فشاری بیشینه=1/38×161

-نیروی کششي بیشینه=2×161

-نیروی کششي بیشینه=2/2×161

فشار
محصورکننده
21 MPa

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  :7توزیع نیروهاي فشاري و کششي داخلي در لحظه شروع ترک در مدلهاي با مقاومت کششي ،الف)  ،1 MPaب)  51 MPaو ج) MPa
31

شکل  :1الف) الگوي ایجاد ترک در اثر نفوذ تیغه در سنگ

شکل  3نواحي مختلف شکست را در مدلهای با مقاومت
کششي مختلف ،در نفوذ  3 mmدیسک ،نشان ميدهد .این
شکل برای مدلهای با مقاومت کششي  11 MPa ،1 MPaو
 21 MPaبه سه بخش الف ،ب و ج تقسیم شده است .انواع
شکست برای فشار محصورکننده  1 MPaو  21 MPaبه دو
بخش  Iو  IIتقسیم شده است .خطوط زرد رنگ و قرمز رنگ
به ترتیب نشان دهنده ترکهای کششي و برشي ميباشند.

چهارمین ناحیه که بین مرز قرمز و آبي رنگ محصور است
مربوط به ناحیه االستیک است (ناحیه  .)IIIدر این ناحیه رشد و
گسترش ترک مشاهده نميشود و رفتار سنگ االستیک است.
وسعت نواحي معرفيشده باال تابعي از نسبت مقاومت کششي
به فشار محصورکننده است .که در ادامه توضیح داده شده است.
 -5-3-2تأثیر مقاومت کششي مدل بر زون شکست
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الف-3-مدل با مقاومت کششي  :51 MPaدر این حالت زون
خردشده دارای مساحت تقریبا  1a2است (شکل -I-3ب) .دو
شکستگي کوچک مقیاس مشاهده ميشود .شکستگي قائم با
طول  aو شکستگي مورب با طول  1/1aو زاویه  11درجه در
مدل منتشر ميشود .در این وضعیت تراشه ای ایجاد نميشود.
الف-2-مدل با مقاومت کششي  :31 MPaزون خردشده دایره-
ای و دارای مساحت تقریبا  a2است (شکل -I-3ج) .در این
حالت شکستگي و تراشه نیز در مدل ایجاد نميشود .بهطور
کلي مي توان دریافت که در فشار محصور کننده  ،1 MPaبا
افزایش مقاومت کششي ،مساحت زون شکست کاهش ميیابد.
تعداد و طول شکستگي ها کاهش یافته و تراشه در مدل ایجاد
نميشود.

همانگونه که از تمام آرایشها مشاهده ميشود ،ترکهای
کششي مود غالب شکست هستند که در مدل ایجاد ميشوند.
الف) فشار محصورکننده 1 MPa

الف-5-مدل با مقاومت کششي  :1 MPaدر این حالت زون
خردشده مستقیم زیر تیغه و بهصورت دایرهای در اطراف لبه
تیغه ایجاد شده است (شکل -I-3الف) .مساحت این ناحیه
تقریبا  1a2است (  aعرض دیسک است) .یک شکستگي مورب
و یک شکستگي افقي قابل شناسایي است .شکستگي مورب با
زاویه  36درجه نسبت به قائم و طول  3aرشد ميکند.
شکستگي افقي با طول  2aدر مدل رشد کرده و به سطح آزاد
برخورد ميکند که منجر به ایجاد یک تراشه سنگي ميشود.

 )Iفشار
محصور کننده
1 MPa

 )IIفشار
محصور کننده
21 MPa
(ب)

(الف)

(ج )

شکل  :3توزیع شکست در مدلهاي با مقاومت کششي ،الف)  ،1 MPaب)  52 MPaو ج) 31 MPa

بهطور کلي ميتوان دریافت که در فشار محصورکننده
 ،21با افزایش مقاومت کششي ،مساحت زون شکست تقریبا
ثابت است و شکستگي بزرگ مقیاس در مدل ایجاد نميشود.

ب) فشار محصورکننده 31 MPa

MPa

ب-5-مدل با مقاومت کششي  :1 MPaدر این حالت زون
خردشده مستقیم زیر تیغه و بهصورت مثلثي ایجاد شده است
(شکل -II-3الف) .مساحت این ناحیه تقریبا  a2است .یک
شکستگي قائم به طول  aدر مدل ایجاد ميشود.
ب-3-مدل با مقاومت کششي  :51 MPaدر این حالت زون
خردشده دارای مساحت تقریبا  a2است (شکل -II-3ب) .در این
وضعیت تراشه ای ایجاد نميشود.
ب-2-مدل با مقاومت کششي  :31 MPaزون خردشده نواری
و دارای مساحت تقریبا  a2است (شکل -II-3ج) .در این حالت
نیز شکستگي و تراشه بزرگمقیاس در مدل ایجاد نميشود.

-2-2تأثیر مقاومت کششي مدل بر میزان نفوذ دیسک

بهمنظور بررسي تأثیر مقاومت کششي مدل بر میزان نفوذ
دیسک ،فاصله بین سطح حفاری و خط موازی با آن که در
انتهای ناحیه شکسته شده قرار ميگیرد ،بهعنوان شعاع زون
تأثیر ثبت ميشود (شکل -16الف) .حاصل تقسیم این فاصله بر
عمق نفوذ دیسک ( )1 mmبیانگر شعاع زون تأثیر است .شکل
-16ب تأثیر مقاومت کششي مدل را بر میزان نفوذ دیسک
نشان ميدهد .در این شکل مقادیر مربوط به دو فشار
34
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میزان نفوذ تحت تأثیر مقاومت کششي قرار نميگیرد .در این
شرایط در مقاومت کششي کم ،اثر فشار محصورکننده باعث
تراکم زیاد سنگ مي گردد و در مقاومت کششي زیاد ،مقاومت
اتصالها به همراه اثر فشار محصورکننده باعث مقاومت زیاد
مدل ميشود بهطوری که در هر وضعیت میزان نفوذ ثابت است.
الزم به ذکر است که با افزایش فشار محصورکننده از  1 MPaبه
 21 MPaمیزان نفوذ کاهش ميیابد که این به دلیل افزایش
فشردگي مدل و افزایش مقاومت اتصالها است.

محصورکننده ارائه شده است .خطوط خط چین و توپر به
ترتیب مربوط به فشار محصورکننده  1 MPaو  21 MPaاست.
زماني که فشار محصورکننده  1 MPaاست ،میزان نفوذ با
افزایش مقاومت کششي کاهش ميیابد .به عبارت دیگر در
شرایطي که فشار محصورکننده کمتر از مقاومت کششي سنگ
باشد ،میزان نفوذ تحت تأثیر مقاومت کششي قرار دارد .زماني
که فشار محصور کننده  21 MPaاست ،با افزایش مقاومت
کششي میزان نفوذ تقریبا ثابت است .بهعبارت دیگر درشرایطي
که فشار محصورکننده بیشتر از مقاومت کششي سنگ باشد،

(الف)

(ب )

شکل  :52الف) ضخامت تراشه ایجاد شده تحت اثر دیسک ،ب) تأثیر مقاومت کششي مدل بر میزان نفوذ دیسک

نميگیرد .در این شرایط در مقاومت کششي کم ،اثر فشار
محصورکننده باعث تراکم زیاد سنگ ميشود و در مقاومت
کششي زیاد ،مقاومت اتصال ها به همراه اثر فشار محصورکننده
باعث مقاومت زیاد مدل ميشود بهطوری که برای غلبه بر این
مقاومت و ایجاد شکست به تنش ثابتي نیاز است.

 -5-2بررسي تأثیر مقاومت کششي مدل بر بیشینه تنش
شکست

شکل  11تأثیر مقاومت کششي مدل را بر تنش شکست نشان
ميدهد .در این شکل مقادیر مربوط به دو فشار محصورکننده
ارائه شده است .خطوط خط چین و توپر به ترتیب مربوط به
فشار محصورکننده  1 MPaو  21 MPaاست.
زماني که فشار محصور کننده  1 MPaاست (خط چین) ،تنش
شکست با افزایش مقاومت کششي افزایش ميیابد .به عبارت
دیگر در حالتي که فشار محصورکننده کمتر از مقاومت کششي
سنگ باشد ،تنش شکست تحت تأثیر مقاومت کششي قرار
دارد .زماني که فشار محصور کننده  21 MPaاست (خط توپر)،
با افزایش مقاومت کششي تنش شکست ثابت است .به عبارت
دیگر درحالتي که فشار محصورکننده بیشتر از مقاومت کششي
سنگ باشد ،تنش شکست تحت تأثیر مقاومت کششي قرار

شکل  :55تأثیر مقاومت کششي مدل بر تنش شکست
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الزم به ذکر است که با افزایش فشار محصورکننده از  1 MPaبه
 21 MPaتنش شکست افزایش ميیابد که این به دلیل افزایش
فشردگي مدل و افزایش مقاومت اتصال ها است.
اعمال دیسک  Uشکل به مدل عددی منجر به سه ناحیه
شکست ميشود .ناحیه خرد شده ،ناحیه بینابیني و ناحیه
االستیک .توزیع این نواحي دایره ای و یا بیضوی است .مقاومت
کششي و شار محصور کننده در توسعه این نواحي تأثیرگذار
هستند .با افزایش مقاومت کششي و فشار محصورکننده ،توسعه
این نواحي کاسته مي شود .به عبارت دیگر با افزایش مقاومت
کششي و شار محصور کننده اتصال دیسکها مستحکمتر شده
و مقاومت آنها افزایش ميیابد که این منجر به کاهش شعاع
تأثیر دیسک ميشود .با افزایش مقاومت کششي ،تعداد کل
ترکها و مخصوصا تعداد ترکهای کششي کاسته مي شود.
همچنین گسترش زون شکست محدود مي شود (شکل -3الف،
ب و ج) .همچنین با مقایسه شکل  I-3و  IIمي توان دریافت
که با افزایش فشار محصور کننده وسعت ناحیه شکست کاهش
یافته و هیچگونه شکستگي و تراشهای در مدل ایجاد نميشود.
همچنین تعدادد ترکهای کششي کاهش ميیابد.
همچنین تحقیقات بجاری و خادمي حمیدی ] [26بر تأثیر
فاصلهداری و جهتداری درزهها بر عملکرد برش  ،TBMنشان
داد که ناحیه آسیب دیسک بیضوی بوده و به نواحي االستیک و
پالستیک تقسیم ميشود (شکل  .)12این نتایج با یافته های
این تحقیق تطابق مناسبي دارد.
الزم به ذکر است که تحقیقات لونو ] [22درباره تأثیر برنده بر
مکانیزم برش سنگ نشان داد که سنگ زیر برنده کامال شکسته
شده و با فاصله گرفتن ار دیسک میزان آسیب کاهش ميیابد
(شکل .)11

(الف)

(ب)

(چ)

شکل  :53الگوي شکست سنگ با زاویه درزه  71درجه در سه پله
زماني مختلف الف)  522سیکل ،ب)  512سیکل و ج)  322سیکل (در
نرمافزار )UDEC

نتایچ تحقیقات جیان ] [21بر توزیع تنش و شکست حاصل از
برنده  TBMنشان داد که زون شکست بیضوی در ناحیه زیر
دیسک ایجاد ميشود (شکل .)13

شکل  :52ناحیه شکسته شده االستیک و پالستیک بیضوي زیر
دیسک در نرمافزار ANSIS

شکل  :55ناحیه شکست زیر برنده در نرمافزار UDEC
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 نتیجه گیري-1
در این مقاله تأثیر مقاومت کششي و فشار محصورکننده بر
 نتایج نشان.مکانیزم شکست و عمق نفوذ دیسک بررسي شد
:ميدهند که
 با افزایش مقاومت،1 MPa  در فشار محصورکننده-1
 تنش شکست افزایش،کششي نیروی شروع ترک
ميیابد ولي وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک کم
.ميشود
 با افزایش مقاومت،21 MPa  در فشار محصورکننده-2
 وسعت، تنش شکست،کششي نیروی شروع ترک
.شکست و میزان نفوذ دیسک تقریبا ثابت است
 نیروی شروع ترک و، با افزایش فشار محصورکننده-3
تنش شکست افزایش و وسعت شکست و میزان نفوذ
.دیسک کاهش ميیابد
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