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چکیده
زبری یکی از ویژگیهای سطح ناپیوستگیها است که میتواند نقش مهمی در مقاومت تودهسنگ داشته باشد .تاثیر زبری در مقاومت سنگ آن
هم تحت تنشهای سه محوری کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است .در این تحقیق تاثیر سه حالت عمده زبری ناپیوستگیها به صورت دندانهدار،
زبر موجدار و صفحهای صاف با شیب مختلف نسبت به فشار جانبی بر مقاومت سنگ تحت تنشهای سه محوری مورد بررسی قرار گرفته است .برای
ایجاد هر یک از زبریهای سطح ناپیوستگیها در شیبهای مختلف ،تکنیک ویژهای به کار گرفته شده است 11 .گروه نمونههای دارای سه نوع زبری
سطح ناپیوستگی و دارای پنج نوع شیب از صفر تا  ۷۴درجه با موفقیت آمادهسازی شده و مقاومت هر گروه تحت تنشهای سه محوری در فشارهای
جانبی مختلف اندازهگیری شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش زاویه شیب ناپیوستگی از  0۴تا  ۰1و  ۰۴درجه تحت فشار جانبی ثابت
مقاومت محوری نمونههای دارای ناپیوستگی صاف شدیدا کاهش مییابد ،اما مقاومت محوری ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار با افزایش زاویه
شیب از  0۴تا  ۰1درجه تحت فشار جانبی ثابت نسبت به ناپیوستگی دارای صفحهای صاف به مقدار کمتری کاهش مییابد و در کل مقاومت
ناپیوستگی صفحهای صاف دارای شیب مختلف و تحت تغییرات فشار جانبی کمتر از ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار است .برای کلیه
نمونهها در شیبهای صفر و  ۷۴درجه شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد ،اما برای نمونههای دارای ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار در زاویه
شیب  0۴درجه نیز شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد .در صورتی که برای نمونههای دارای ناپیوستگیهای دندانهدار در زاویه شیب  ۰1درجه به
ویژه تحت فشار جانبی بیشتر ،نیز شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد .همچنین در نمونههای دارای ناپیوستگیهای دندانهدار در شیب  ۰۴درجه
تحت تنش یک محوری لغزش در یک طرف سطوح دندانهها اتفاق افتاد و باعث جابهجایی دو صفحه کلی ناپیوستگی شد اما با افزایش فشار جانبی
دندانهها شکسته شدند .با افزایش فشار جانبی تاثیر زاویه شیب بر مقاومت محوری کاهش یافته و شدت کاهش با افزایش زبری بیشتر میشود به
طوریکه مقاومت سنگ درزهدار با زبری باال تحت فشارهای جانبی زیاد به مقاومت سنگ سالم نزدیک میشود .برای نشان دادن کاهش نسبت
مقاومت محوری حداکثر ( )1maxبه مقاومت محوری حداقل ( )1minدر رابطه با شیب ناپیوستگیها و تغییرات افزایش فشار جانبی ( ،)σ0ضریب
جدیدی با عنوان نسبت مقاومت محوری حداکثر به مقاومت محوری حداقل سنگ ( )Rtriax=1max/1minتعریف شد Rtriax .دارای حداکثر مقدار
برای فشار جانبی صفر است و به صورت تابع توانی منفی ابتدا با افزایش فشار جانبی ( )σ0به شدت کاهش یافته است و سپس به مقدار ثابتی نزدیک
میشود.
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نمونههای دارای زبری مختلف سطح ناپیوستگی در شیبهای
مختلف ،تاثیر زبری در مقاومت سنگ به ویژه تحت تنشهای سه
محوری کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است .به طوریکه تاثیر
زبری بر رفتار سنگ درزهدار تحت تنشهای سه محوری به خوبی
مشخص نیست .سینها و سینگ [ ]18ناپیوستگیهای دندانهدار
روی نمونههایی استوانهای شکل از پالستیک شفاف دارای شیب
از  5تا  59درجه ایجاد کردند و دهانه ناپیوستگیها را با مواد
خرد شده حاصل از حفاری (چالزنی) پرکردند .حداقل ضخامت
مواد پرکنده به اندازهای بود که دو صفحه در برگیرنده
ناپیوستگیها با هم تماس نداشتند .در چنین حالتی که ضخامت
مواد پرکننده باعث میشود که دندانههای سطوح مقابل
ناپیوستگی با یکدیگر تماس نداشته باشند ،مقاومت و رفتار
مکانیکی نمونههای دارای ناپیوستگی ،متاثر از زبری نیست بلکه
متاثر از کمیت و ویژگیهای ماده بین دهانه ناپیوستگی است.

-1مقدمه
وجود ناپیوستگیها به عنوان سطوح ضعیف باعث شده است
که مقاومت تودهسنگ تفاوت قابل توجهی با سنگ یک پارچه
داشته باشد .ناپیوستگیها ویژگیهایی مانند زاویه شیب ،فاصله
بندی ،مواد پرکننده و زبری سطح دارند که بر مقاومت سنگ
موثرند .پژوهشهای انجامشده در مورد زبری بیشتر بر روی
مقاومت برشی در آزمونهای برش مستقیم متمرکز شده است
[ .]۱ ،5 ،4 ،۹ ،2 ،1نمونهای از نتیجه پژوهشهای کابردی انجام
شده در این خصوص ،معیار مقاومت برشی ارایه شده توسط بارتن
و باندیس [ ]۱است .با استفاده از مطالعه وسیع روی رفتار درزهها
در برش مستقیم ،ضریب زبری درزه ( )JRCبرای نشان دادن تاثیر
زبری در مقاومت برشی توسط بارتن و باندیس [ ]۱ارایه شد.
اگرچه نیمرخ مقیاسدار برای تعیین مقدار  JRCارائهشده توسط
بارتن و چوبی [ ]8در حدود مقیاس آزمایشگاهی است اما بارتن
و باندیس [ ]۳ ،۱با استفاده از نتایج آزمونهای برش مستقیم
نشان دادند که با افزایش اندازه ،مقدار  JRCو در نتیجه مقاومت
برشی کاهش مییابد.

در این تحقیق ایجاد نمونههای دارای ناپیوستگی دندانهدار
( )T-Mبا استفاده از سنگ امکانپذیر نبوده است و به این منظور
مدل فیزیکی ماده شبیه سنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.
مدلسازی فیزیکی از گذشته تا به حال ابزار مفیدی برای تحقیق
بوده است و مواد دارای ترکیبات مختلف برای انواع کارهای
مدلسازی فیزیکی مورد استفاده قرار گرفتهاند .استیمسون []1۳
ماده مدل دارای ترکیبات مختلف برای اهداف مختلف در مکانیک
سنگ ارایه کرد .با استفاده از گچ یا مصالحی مانند سیمان بدون
مواد پرکننده دانهای ،ماده مدل شبیه سنگ حاصل نمیشود.
پژوهشگران متعددی دریافتند که گچ و مواد پرکننده دانهای
همچون ماسه بهترین ماده مدل برای مدلسازی فیزیکی در
مکانیک سنگ است و رفتار شکننده شبیه سنگ از خود نشان
میدهد [ .]25 ،24 ،2۹ ،22 ،21 ،29رفتار مکانیکی ماده مدل
با تغییر در ترکیب آن تغییر مییابد .با استفاده از ترکیب گچ با
ماده پرکننده ماسه و آب میتوان ماده شبیه سنگ ایجاد کرد.
نمونههای دارای ناپیوستگی دندانهدار با استفاده از ماده مدل
ساخته شده از گچ و مواد پرکننده ماسه آمادهسازی شدهاند.

در مورد تاثیر برخی ویژگیهای ناپیوستگیها همچون زاویه
شیب در مقاومت سنگ درزهدار تحت تنشهای سه محوری
تحقیقات متعددی به روشهای تجربی و عددی انجام شده است.
نتایج نشان میدهند که زاویه شیب ناپیوستگی به ویژه برای
شرایطی که زاویه شیب حدودا بین زوایه اصطکاک سطح و ۳9
درجه است ،تاثیر قابل توجهی در مقاومت سنگ دارد [،11 ،19
 .]14 ،1۹ ،12برای نشان دادن کاهش میزان مقاومت فشاری
یک محوری در رابطه ناهمسانگردی حاصل از شیب صفحه
ضعیف ،عاملی با عنوان ضریب ناهمسانگردی ( )Rبه صورت
نسبت مقاومت فشاری یک محوری حداکثر ( )cmaxبه مقاومت
فشاری یک محوری حداقل ( )cminتعریف شده است [،1۱ ،15
 .]1۱مقاومت فشاری یک محوری حداکثر در جهت زاویه
بارگذاری صفر یا  ۳9درجه نسبت به امتداد صفحات ضعیف و
مقاومت فشاری یک محوری حداقل در زاویه بارگذاری حدود ۹9
درجه نسبت به امتداد صفحات ضعیف گزارش شدهاند [.]1۱ ،15
در بیشتر حاالت مقاومت فشاری یک محوری حداقل در زاویه
بارگذاری ( )-45/2درجه نسبت به امتداد صفحات ضعیف اتفاق
میافتد که در آن  زاویه اصطکاک صفحه ضعیف است [.]1۱

ناپیوستگیها شیبهای مختلفی نسبت به فشار جانبی دارند،
در نتیجه نیاز است در مطالعه تاثیر زبری بر مقاومت
ناپیوستگیهای تحت تنشهای سه محوری ،شیب ناپیوستگیها
نیز مورد مالحظه قرار گیرد .هدف تحقیق حاضر نشان دادن
چگونگی تاثیر تغییرات زبری در زوایای شیب مختلف
ناپیوستگیها بر مقاومت سنگ تحت تنشهای سه محوری است.
به این منظور تاثیر سه نوع زبری عمده سطح ناپیوستگیها به
صورت دندانهدار ( ،)T-Mزبر موجدار ( )R-Lو صفحهای صاف

پارامتر زبری سطح ناپیوستگیها از جمله ویژگیهای
ناپیوستگیها است که بررسی تاثیر آن در شیبهای مختلف
سطح ناپیوستگی بر ویژگیهای مهندسی سنگ تحت تنشهای
سه محوری دارای اهمیت است .به علت سختی آمادهسازی
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هفته خشک شده و مقاومت فشاری یک محوری و مقاومت
کششی غیرمستقیم برزیلی آنها بر اساس دستورالعمل
پیشنهادی انجمن بینالمللی مکانیک سنگ تعیین شد .مقاومت
فشاری یک محوری متوسط ( )σciavماده مدل برابر 1۳/9۱
مگاپاسکال و مقاومت کششی متوسط ( )σtavآن بر اساس آزمایش
برابر  1/۱4مگاپاسکال حاصل شد.

صاف ( )S-Lهر یک با شیبهای  ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه
نسبت به فشار جانبی مورد بررسی قرار گرفته است .نمونههای
دارای ناپیوستگی زبر موجدار و صفحهای صاف از سنگ آهک و
نمونههای دارای ناپیوستگی دندانهدار با استفاده از مدل فیزیکی
ماده شبیه سنگ ساخته شدهاند .با افزایش فشار جانبی نسبت
مقاومت محوری حداکثر ( )1maxبه مقاومت محوری حداقل
( )1minمیتواند تغییر کند .برای نشان دادن تاثیر شفاف شیب
ناپیوستگی دارای زبری مختلف در مقاومت سنگ تحت تنشهای
سه محوری ،رابطه بین نسبت  1max/1minو تغییرات فشار
جانبی ( )σ3نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

برای ایجاد سطوح ناپیوستگی دندانهدار از قالبهای یونولیت
توپر استفاده شد .نمونههای دارای ناپیوستگی دندانهدار با استفاده
از قالبهای یونولیت استوانههای توپر دارای قطر  54میلیمتر با
شیبهای مختلف آمادهسازی شدند .نمونهای از نحوه ایجاد یک
طرف ناپیوستگی دندانهدار دارای زاویه شیب  ۹9درجه با استفاده
از قالب استوانه یونولیت توپر در شکل  1نشان داده شده است.
ابتدا قالب یونولیتی استوانهای توپر دارای سطح ناپیوستگی
دندانهدار با شیب معین به صورت نصف بدنه نمونه و یک طرف
ناپیوستگی در قسمت پایین داخل قالب استوانهای توخالی PVC
به قطر داخلی  54میلیمتر قرار داده شد و در ادامه مالت ماده
مدل به داخل قالب ریخته شد .پس از گیرش اولیه ،قالب توپر
یونولیت دندانهدار از طرف دیگر قالب استوانهای توخالی PVC
خارج شد .در این مرحله یک طرف بدنه استوانهای نمونه دارای
یک سطح ناپیوستگی دندانهدار ایجاد شد ،سپس به جای قالب
یونولیت دندانهدار خارج شده ،مالت ماده مدل ریخته شد .پس
از گیرش طرف دوم بدنه ماده مدل ،نمونه استوانهای دارای
ناپیوستگی دندانهدار با شیب معین حاصل شد .این روش
مدلسازی بسیار روش موفقی بود چون دندانههای دو طرف صفحه
ناپیوستگی کامال به راحتی با یکدیگر جفت شدند .پنج گروه
نمونهای استوانهای دارای ناپیوستگیهای دندانهدار با شیبهای
 ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه نسبت به حالت افقی ،دارای نسبت
ارتفاع به قطر  2و منطبق بر ابعاد داخلی سلول سه محوری هوک
آمادهسازی شدند .نمونهای از هر یک از گروههای ناپیوستگیهای
دندانهدار دارای شیبهای  ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه در شکل
 2نشان داده شده است.

 -2روش کار
برای آمادهسازی گروههای نمونههای دارای صفحات
ناپیوستگی با زبریهای متغیر به صورت دندانهدار ،زبر موجدار و
صفحهای صاف در شیبهای  ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه نسبت
به حالت افقی (فشار جانبی) روشهای مختلفی به کار گرفته شد.
یک روش ایجاد زبری دندانهدار با استفاده از سوهان بر روی
صفحات صاف ناپیوستگیهای ایجاد شده با اره الماسه در
شیبهای مختلف در نمونههای استوانهای سنگ آهک بود که
سنگ به سختی خراشیده میشد و در عین حال سطوح زبر در
مقابل هم جفت نمیشدند که برای ایجاد زبری دندانهدار از مدل
فیزیکی استفاده شد .پس از تحقیق گسترده در مورد ماده مدل
و نحوه مدلسازی ،از ماده مدلی متشکل از گچ ،ماده پرکننده
ماسه دارای دانهبندی خاص ،آب و مواد افزودنی بوراکس برای
کنترل زمان گیرش استفاده شد .همچنین تغییر در درصد مقدار
مواد تشکیلدهنده ماده مدل تاثیر بسزایی در ویژگیهای
مکانیکی نمونهها خواهد داشت [ .]2۱ ،25در این تحقیق نسبت
وزنی گچ به مجموع گچ و ماسه برابر 59درصد و نسبت وزنی
ماسه نسبت به مجموع گچ و ماسه 59درصد ،نسبت وزنی آب به
مجموع گچ و ماسه  24درصد و نسبت وزنی بوراکس به آب 9/5
درصد انتخاب شد .ماسه مصرفی در ماده مدل از نوع شسته با
دانهبندی بین  9/۳تا  1/2میلیمتر و گچ مصرفی دارای زمان
گیرش اولیه  8دقیقه و گیرش نهایی  1۱دقیقه استفاده شد.

نمونههای دارای سطوح زبر موجدار و صفحهای صاف در
اندازه مشابه نمونههای دندانهدار از سنگ آهک آمادهسازی شدند.
روشهای متفاوتی برای آمادهسازی نمونههای دارای ناپیوستگی
زبر موجدار از سنگ آهک با شیبهای  ۱9 ،45 ،۹9 ،9و ۳9
درجه به کار گرفته شد که هر یک دارای مشکالت ویژهای بودند
[ .]2۳در نهایت با استفاده از شکستگیهای موجود در سنگ و
گسترش آنها به صورت شکست تازه حاصل از بلوکهای سنگ
آهکی استفاده شد .در این روش سطح شکست از هم جدا شده

برای مدلسازی از قالبهای استوانهای توخالی دارای قطر
داخلی  54میلیمتر (قطر  )NXبر اساس دستورالعمل پیشنهادی
انجمن بینالمللی مکانیک سنگ [ ]28 ،2۱از  PVCو گیرههای
مربوطه ساخته و آماده شدند .ابتدا نمونههای استوانهای بدون
ناپیوستگی از ماده مدل برای آزمونهای مقاومت فشاری و
کششی بر اساس استاندارد آمادهسازی شدند .نمونههای ماده
مدل فاقد ناپیوستگی در دمای اتاق در تابستان پس از مدت دو

۱2
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که در اغلب حاالت به صورت سطوح زبر موجدار بود برای تهیه
نمونه انتخاب شد که کامال با زبری دندانهدار و صفحهای صاف
متفاوت بود .هر یک از بلوکهای سنگ دارای ناپیوستگی زبر
موجدار طوری در مالت گچ تثبت شد که بتوان مغزه استوانه
دارای پیوستگی با شیب معین از آن تهیه کرد .هریک از گروههای
مغزههای استوانهای دارای ناپیوستگی زبر موجدار با زوایای مورد
نیاز ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه به این ترتیب ایجاد شدند .دو سر
مغزههای دارای ناپیوستگی زبر موجدار با اره مغزهبُر مطابق
استاندارد عمود بر محور طولی بریده شدند .نمونهای از هر یک از
مغزههای دارای ناپیوستگی زبر موجدار در شکل  ۹نشان داده
شده است .زمان طوالنی و تعداد بلوکهای قابل توجهی برای
آمادهسازی دقیق پنج گروه نمونههای دارای ناپیوستگی زبر
موجدار با پنج نوع شیب مختلف صرف شد .تعدادی از نمونههای
گروههای مختلف دارای سطوح زبر موجدار در شکل  4نشان داده
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شده است .برای آمادهسازی نمونههای دارای ناپیوستگی
صفحهای صاف با شیبهای ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه ،ابتدا
مغزههای استوانهای سنگ آهک بر اساس استاندارد تهیه شد،
سپس به وسیله اره الماسه کوچک در زاویههای مورد نظر در آن
ها ناپیوستگی ایجاد شده است .تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام
آزمایشهای مقاومت فشاری یک محوری و سه محوری شامل
ماشین آزمایش اعمال بار محوری ساخت شرکت انگلیسی ،ELE
دارای ظرفیت  2999کیلونیوتن ،سلول سه محوری هوک و
دستگاه پمپ الکتریکی تامینکننده فشار جانبی دارای ظرفیت
 ۱9مگاپاسکال ساخت شرکت انگلیسی  ELEدر آزمایشگاه
مکانیک سنگ دانشگاه ارومیه بودند.

شکل  -1نمونهای از نحوه ایجاد دندانهها بر روی یک طرف قالب استوانه یونولیت برای ساخت ناپیوستگی دارای شیب  0۴درجه

۱۹

تاثیر زبری سطح ناپیوستگیهای دارای شیبهای مختلف بر مقاومت سنگ درزهدار تحت...

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

شکل  -2نمونهای از هریک از ناپیوستگی دندانهدار ( )T-Mدارای شیبهای  ۰۴ ،۰1 ،0۴ ،۴و  ۷۴درجه پس از آمادهسازی با استفاده ماده مدل

شکل  -0نمونهای از هریک از گروههای ناپیوستگی زبر موجدار ( )R-Lدارای شیبهای  ۰۴ ،۰1 ،0۴ ،۴و  ۷۴درجه
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شکل  -۰تعدادی از نمونههای آمادهسازی شده گروههای مختلف دارای ناپیوستگی زبر موجدار ( )R-Lبا شیبهای مختلف تهیه شده از سنگ
آهک

ناپیوستگی زبر موجدار و صفحهای صاف دارای شیبهای ،۹9 ،9
 ۱9 ،45و  ۳9درجه تحت فشارهای جانبی از پیش تعیینشده
 14 ،19 ،۱ ،5 ،9و  29مگاپاسکال بر اساس دستورالعمل
پیشنهادی انجمن بینالمللی مکانیک سنگ اندازهگیری شد.
مقاومت فشاری یک محوری متوسط ( )ciavσسنگ آهک سالم
برابر  28/81مگاپاسکال و مقاومت کششی متوسط ( )tavآن بر
اساس آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برزیلی برابر 2/۹9
مگاپاسکال به دست آمد.

مقاومت فشاری یک محوری و سه محوری نمونههای ماده
مدل و گروههای مختلف نمونههای استوانهای دارای ناپیوستگی
دندانهدار دارای شیبهای ۱9 ،45 ،۹9 ،9و  ۳9درجه تحت
فشارهای جانبی از پیش تعیینشده  ۱ ،5 ،2/5 ،9و 19
مگاپاسکال بر اساس دستورالعمل پیشنهادی انجمن بینالمللی
مکانیک سنگ اندازهگیری شد [ .]28مقاومت فشاری یک
محوری متوسط ( )σciavماده مدل برابر  1۳/9۱مگاپاسکال حاصل
شد .ماده مدل تحت فشار جانبی بیشتر از  19مگاپاسکال رفتار
شکننده از خود نشان نداد .در نتیجه حداکثر فشار جانبی برای
نمونههای استوانهای دارای ناپیوستگی دندانهدار تا  19مگاپاسکال
اعمال شد .تغییرات فشار جانبی در نمونههای ساخته شده از ماده
مدل شبیه تغییرات فشار جانبی نمونههای ساخته شده از سنگ
آهک است ،با این تفاوت که بین فشار جانبی صفر و 5
مگاپاسکال ،یک فشار جانبی  2/5مگاپاسکال نیز استفاده شده
است .چون چنین نمونههایی که سستتر از سنگ آهک بوده
است و در دامنه کمتری از فشار جانبی شکنندهاند ،برای این که
رفتار مقاومتی آنها تحت تنشهای جانبی کمتر با ظرافت
بیشتری نشان داده شود ،فشار جانبی  2/5مگاپاسکال نیز در
آزمایش مقاومت فشاری سه محوری استفاده شد.

سنگ آهک مورد تحقیق تحت فشار جانبی بیشتر از 29
مگاپاسکال رفتار شکننده از خود نشان نداد .در نتیجه حداکثر
فشار جانبی برای نمونههای استوانهای دارای ناپیوستگی زبر
موجدار و صفحهای صاف برابر  29مگاپاسکال اعمال شد.
برای تحلیل نتایج با رابطه جیگر [ ،]۹9زاویه اصطکاک سطح
ناپیوستگی ( )jنیز نیاز است تعیین شود .زاویه اصطکاک سطح
ناپیوستگی صفحهای صاف از طریق آزمایش برش مستقیم تعیین
و برابر  ۹2/۱4درجه حاصل شد ،اما برای تعیین زاویه اصطکاک
سطح ناپیوستگی ( )jدندانهدار و زبر موجدار در آزمایش برش
مستقیم پس از اعمال تنش عمودی با افزایش تنش برشی ،تنش
عمودی نیز افزایش مییابد .به این علت در آزمایش برش مستقیم
نتایج به دو صورت بار عمودی ثابت ( )CNLو سختی عمودی
ثابت ) )CNSانجام میشود .نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد

مقاومت فشاری یک محوری و سه محوری نمونههای سنگ
آهگ سالم و گروههای مختلف نمونههای استوانهای دارای
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که روش آزمایش برش مستقیم به صورت بار عمودی ثابت
( )CNLکمتر مبین واقعیت بوده است زیرا در این حالت صفحه
ناپیوستگی برای اتساع در جهت قائم نسبت به حالت سختی
عمودی ثابت ( )CNSآزادتر است .بهطوریکه نتایج آزمایش برش
مستقیم به روش سختی عمودی ثابت ،رفتار ناپیوستگیها را واقع
بیناتهتر نشان میدهد [ ]1اما در آزمایش مقاومت فشاری سه
محوری چنین مشکلی وجود ندارد.
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j =nj tan 39.22o + 3.1536
R = 0.968
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برای تعیین زاویه اصطکاک هر یک از سطوح ناپیوستگی
دندانهدار و زبر موجدار از نتایج آزمایش مقاومت فشاری سه
محوری آنها استفاده شد .به این منظور زوج تنشهای اصلی
حداکثر و حداقل بر روی صفحه ناپیوستگی دندانهدار و زبر
موجدار گروههای نتایج دارای شیب  ۱9درجه تصویر شدند و زوج
تنشهای برشی و عمودی بر روی صفحه ناپیوستگی حاصل شد.
با استفاده از رابطه بین مقاومت برشی ( )jو تنش عمودی ()nj
زاویه اصطکاک سطح ناپیوستگی ( )jبرای ناپیوستگی دندانهدار
و زبر موجدار به ترتیب برابر  ۹۳/22و  ۹۱/12درجه به دست آمد
(شکل  5و .)۱
سه نوع زبری ایجاد شده بازه وسیعی از زبری را تشکیل
میدهند .بر اساس نمودار زبری مقیاسداری که توسط بارتن و
چوبی [ ]8برای تعیین ضریب زبری درزه ( )JRCارایه شده است،
مقدار  JRCحداقل و حداکثر در بازه صفر تا  29در تغییر است.
زبری صفحهای صاف ایجاد شده در این تحقیق با نمودار مربوط
به زبری دارای  JRCحداقل و برابر صفر مطاقبت خوبی نشان
میدهد و یکسان است .همچنین در ناپیوستگیهای دارای زبری
دندانهدار این تحقیق ،سطوح ناپیوستگی در هم قفلشده به
طوری با افزایش فشار جانبی لغزش در سطح دندانه اتفاق
نمیافتد بلکه دندانهها شکسته میشوند که این با باالترین حد
زبری در نمودار زبری ارایه شده توسط بارتن و چوبی [ ]8تقریبا
قابل مقایسه است .همچنین زبری ناپیوستگیهای زبر موجدار
بین دو نوع زبری صفحهای صاف و دندانهدار واقع میشود .هدف
از مقاسه زبری حاصل از این تحقیق با نمودار زبری مربوط به
تعیین  JRCصرفا برای نشان دادن بازه وسیع تغییرات زبری ایجاد
شده است.
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شکل  -1رابطه بین مقاومت برشی ( )jو تنش عمودی ( )njبرای
ناپیوستگی دندانهدار (زاویه اصطکاک سطح برابر  0۷/22درجه)
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شکل  -۰رابطه بین مقاومت برشی ( )jو تنش عمودی ( )njبرای
ناپیوستگی زبر موجدار (زاویه اصطکاک سطح برابر  0۰/12درجه)

 -0نتایج و بحث
 -1-0تحلیل نتایج تاثیر زبری و شیب ناپیوستگیها در
مقاومت سنگ درزهدار تحت تنشهای سه محوری

رابطه بین مقاومت محوری ( )1σزاویه شیب ناپیوستگیها
نسبت به حالت افقی ( )αتحت فشارهای جانبی مختلف برای
نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری سه محوری بر روی
نمونههای دارای ناپیوستگی با زبری متفاوت مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .رابطه بین مقاومت محوری ( )1σو زاویه
شیب ناپیوستگیهای دندانهدار تحت فشارهای جانبی مختلف در
شکل  ۱نشان داده شده است و همچنین رابطه بین مقاومت
محوری و زاویه شیب ناپیوستگیهای زبر موجدار و صفحهای
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صاف در شکلهای  8و  ۳نشان داده شده است .برای مقایسه
تاث یر شیب و زبری در مقاومت محوری تحت فشارهای جانبی
مختلف ،رابطه بین مقاومت محوری و زاویه شیب برای
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و صفحهای صاف این است که ناپیوستگیهای دندانهدار از ماده
مدل ساخته شدهاند (شکل  .)19در کل چنین نتیجه میشود که
ناپیوستگیها تحت مقدار تنشهای زیاد مقاومت بیشتری از خود
نشان میدهند به طوری که مقاومت سنگ دارای ناپیوستگی به
مقاومت سنگ سالم نزدیک میشود و ناپیوستگیها تحت تنش
جانبی کمتر تاثیر مخربتری دارند.

ناپیوستگیهای زبر موجدار و صفحهای صاف در شکل  19نشان
داده شده است.
با افزایش زاویه شیب ناپیوستگیها از صفر تا  ۹9درجه
مقاومت محوری ناپیوستگی صفحهای صاف ،زبر موجدار و
دندانهدار تحت فشار جانبی ثابت به مقدار کمی کاهش مییابد.
با افزایش زاویه شیب ناپیوستگی از  ۹9تا  45و  ۱9درجه مقاومت
محوری نمونههای دارای ناپیوستگی صاف به شدت کاهش
مییابد اما مقاومت محوری ناپیوستگیهای زبر موجدار و
دندانهدار با افزایش زاویه شیب از  ۹9تا  45درجه تحت فشار
جانبی ثابت نسبت به ناپیوستگی دارای صفحهای صاف به مقدار
کمتری کاهش مییابد .در زاویه شیب  ۱9درجه مقاومت محوری
سه نوع زبری به حداقل میرسد و در کل مقاومت محوری
نمونههای دارای ناپیوستگی صفحهای صاف کمتر از مقاومت
محوری نمونههای دارای ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار
است .برای نمونههای دارای ناپیوستگیهای در شیب صفر و۳9
درجه و سه نوع زبری ،شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد اما برای
نمونههای دارای ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار در شیب
 ۹9درجه نیز شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد (شکلهای 11و
 )12و همچنین برای نمونههای دارای ناپیوستگیهای دندانهدار
در زاویه شیب  45درجه به ویژه با افزایش فشار جانبی نیز
شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد .در نمونههای دارای
ناپیوستگیهای دندانهدار در زاویه شیب  ۱9درجه تحت تنش
یک محوری ،لغزش در یک طرف سطوح دندانهها اتفاق افتاد و
باعث جابهجایی دو صفحه کلی ناپیوستگی شد ،اما با افزایش
فشار جانبی دندانه شکسته شدند .نتایج نشان میدهد که با
افزایش فشار جانبی تاثیر شیب کاهش مییابد و شدت کاهش با
افزایش زبری بیشتر میشود ،به طوری که مقاومت سنگ درزهدار
با زبری باال تحت فشارهای جانبی فزاینده به مقاومت سنگ سالم
نزدیک میشود .با افزایش فشار جانبی نتایج سه نوع زبری به
یکدیگر نزیکتر میشود و علت تفاوت ناچیز مقاومت گروههای
نتایج مربوط به ناپیوستگیهای دندانهدار با گروههای زبر موجدار

رابطه بین مقاومت محوری ( )1σو زاویه شیب ناپیوستگیها
در فشاارهای جانبی ثابت بر اساس تئوری جیگر [ ]۹9در رابطه
 1ارایه شده است.
()1

) 2(c j   3 tan j

(1 - tan j cot ) sin 2

1   3 

که در آن:
 1σتنش محوری
 3σتنش جانبی
 αزاویه بین ناپیوستگی و جهت تنش جانبی ()3σ
 jCمقاومت چسبندگی ناپیوستگی
 jزاویهی اصطکاک ناپیوستگی
بر اساس رابطه جیگر وقتی که  αبین  jو  ۳9درجه است
لغزش در صفحه ناپیوستگی اتفاق میافتد و در  αبرابر  jو ۳9
درجه دارای دو مجانب قائم است که در بازه  9≥ α >jو =۳9
 ،αمقاومت محوری ( )1σبرابر مقاومت محوری سنگ سالم فاقد
ناپیوستگی در نظر گرفته میشود .برای ،    / 4   j / 2
مقدار  1σیا ( )σ1-σ3دارای مقدار حداقل است .با داشتن مقدار
زاویه اصطکاک ناپیوستگی ( )jو مقاومت چسبندگی ناپیوستگی
( )jCبرای فشار جانبی ثابت ،مقاومت محوری با به عنوان تابعی
از زاویه شیب قابل رسم است .مقدار مقاومت چسبندگی نتایج
برابر صفر است.
رابطه بین مقاومت محوری و زاویه شیب ( )αبرای
ناپیوستگیهای دندانهدار و زبر موجدار نتایج اندازهگیری شده با
رابطه جیگر در شکلهای 1۹و  14با هم مقایسه شدهاند .مالحظه
میشود که نتایج تجربی با تئوری جیگر تفاوت قابل توجهی نشان
میدهد.
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شکل  -1۴مقایسه رابطه بین نسبت مقاومت محوری و زاویه شیب ( )αناپیوستگیهای دارای سطوح زبر موجدار ( )R-Lو صفحهای صاف ()S-L

تحت فشارهای جانبی ( )CPمختلف
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نتایج اندازهگیری شده و تئوری جیگر
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و رابطه بین  Rtriaxو  3σبرای ترکیب نتایج سه نوع زبری از رابطه
 2به دست میآید (شکل .)1۱

 -2-0ضریب مقاومت محوری حداکثر به مقاومت محوری
حداقل سنگ )) Rtriax=1max/1min

ضریب ناهمسانگردی ( )Rتحت تنش یک محوری بهصورت
نسبت مقاومت فشاری یک محوری حداکثر ( )cmaxبه مقاومت
فشاری یک محوری حداقل ( )cminتعریف شده است [،24 ،2۹
 .]25با افزایش فشار جانبی نسبت مقاومت محوری حداکثر
( )1maxبه مقاومت محوری حداقل ( )1minمیتواند تغییر کند.
تاثیر شیب در مقاومت با افزایش فشار جانبی کاهش یافته طوری
در فشارهای جانبی زیاد ،مقاومت نمونههای دارای ناپیوستگی با
زبری مختلف به مقاومت سنگ سالم نزدیک میشود .مقاومت
محوری حداکثر ( )1maxمعموال در زاویه شیب صفر یا  ۳9درجه
و مقاومت محوری حداقل ( )1minدر زاویه شیب برابر /4+d
درجه (نزدیک به  ۱9درجه) اتفاق میافتد .برای نشان دادن
میزان تغییرات نسبت مقاومت محوری حداکثر ( )1maxبه
مقاومت محوری حداقل ( )1minدر رابطه با شیب ناپیوستگیها
و تغییرات افزایش فشار جانبی ( ،)σ3ضریبی به صورت نسبت
مقاومت محوری حداکثر به مقاومت محوری حداقل سنگ
) )Rtriax=1max/1minتعریف شد .رابطه بین ضریب  Rtriaxو
فشار جانبی ( )3σبرای نمونههای دارای ناپیوستگیهای صفحهای
صاف و زبر موجدار حاصل از سنگ آهک و ناپیوستگیهای
دندانهدار حاصل از ماده مدل در شکل 15نشان داده شده است

R triax  2.0329  0.229

()2

3

ضریب  Rtriaxدارای حداکثر مقدار برای فشار جانبی صفر
است و مقدار آن به صورت تابع توانی منفی ابتدا با افزایش فشار
جانبی ( )3σبه شدت کاهش یافته است سپس به مقدار ثابتی
نزدیک میشود (شکل  15و  .)1۱بدین معنی که تاثیر زبری و
شیب در مقاومت محوری تحت تنشهای زیاد بسیار ناچیز است.
با وجود اینکه پراکندگی نتایج آزمایش مقاومت فشاری سه
محوری ،همبستگی خوبی بین ضریب  Rtriaxو فشار جانبی ()3σ
وجود دارد .همچنین ضریب  Rtriaxهمبستگی خوبی با تفاضل
مقاومت محوری حداقل با فشار جانبی ( )1min-3σنشان میدهد
(شکل  .)1۱رابطه بین  Rtriaxو ( )1min-3σبرای ترکیب نتایج سه
نوع زبری از رابطه  ۹به دست میآید (شکل .)18
  )  0.663

()۹

3

1 min

R triax  13.468(

با استفاده از نسبت مقاومت محوری حداکثر به مقاومت
محوری حداقل سنگ ) )Rtriaxارایه شده ،تاثیر ترکیب عوامل
شیب ،زبری و فشاری جانبی در میزان حداکثر تغییرات نسبت
مقاوت محوری بهتر مشخص میشود.
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شکل  -1رابطه بین ضریب  Rtriaxو فشار جانبی ( )3σبرای دو گروه ناپیوستگیهای صفحهای صاف ( )SLو زبر موجدار ( )RLاز سنگ آهک و
ناپیوستگیهای دندانهدار از ماده مدل ()TM
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شکل  -18رابطه بین ضریب  Rtriaxو تفاضل مقاومت محوری حداقل با فشار جانبی ( )1min- 3σبرای ترکیب نتایج سه گروه ناپیوستگیهای
دندانهدار از ماده مدل ( ،)TMزبر موجدار از سنگ آهک ( )RLو صفحهای صاف از سنگ آهک ()SL

مقدار ثابتی نزدیک میشود .بدین معنی که تاثیر زبری و زاویه
شیب ناپیوستگی تحت تنشهای باال در مقاومت محوری بسیار
ناچیز است.

 -۰نتیجهگیری
 در نمونههای دارای ناپیوستگیهای با شیب صفر و ۳9درجهبرای سه نوع زبری ،شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد اما برای
نمونههای دارای ناپیوستگیهای زبر موجدار و دندانهدار ،در شیب
 ۹9درجه نیز شکست در سنگ سالم اتفاق افتاد .همچنین برای
نمونههای دارای ناپیوستگیهای دندانهدار در جهتیافتگیهای
 45درجه به ویژه با افزایش فشار جانبی نیز شکست در سنگ
سالم اتفاق افتاد.

 سازههای سنگی سطحی مانند پله و دیواره معادن روباز وسازههای زیرزمینی مانند تونل تحت تنشهای جانبی کمی قرار
میگیرند .در چنین سازههایی ناپیوستگیها تاثیر مخربی در
ناپایداری آنها دارند.
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