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چکيده
مطالعه رفتار گسيختگی درزههاي ناممتد با توجه به نقش آنها در توسعه ناپایداريهاي موضعی و کلی در ساختارهاي سنگی بسيار مهم
است .مطالعه این درزهها بهبود طراحی در پروژههاي مهندسی را به ارمغان میآورد .وجود درزههاي ناممتد در تودههاي سنگ ،ضمن تشکيل
ساختارهایی به نام پلسنگ ،مقاومت برشی را افزایش میدهد .براي مطالعه تاثير درزههاي ناممتد بر رفتار برشی پلسنگ ،بارگذاري تکمحوره
روي  24نمونه گچی حاوي درزههاي ناممتد به ابعاد  10×10×5سانتیمتر انجام شد .هر نمونه شامل  4درزه ناممتد است .در نمونههاي مختلف طول
درزهها متفاوت ولی در یک نمونه طول درزهها یکسان است .طول درزهها در نمونههاي مختلف برابر  1،2،3و 4سانتیمتر است .در نمونه با طول
درزه یکسان ،زاویهداري درزهها عبارت از  60 ،45 ،30 ،15 ،0و  75درجه است.نتایج نشان میدهد مادامی که نيروي شکست نمونهها تابع الگوي
شکست مدل است،الگوي رشد ترک تحت تاثير طول درزه ،زاویهداري درزه و طول پلسنگ قرار دارد .همزمان با انجام آزمونهاي آزمایشگاهی،
شبيهسازيهاي عددي با نرمافزار  PFC2Dانجام شد .مشابه نمونههاي آزمایشگاهی ،مدلهاي عددي داراي طول درزه  1،2،3و 4سانتیمتر است
که در هر طول درزه ،زاویهداري درزه  0و 45درجه است .ماداميکه نيروي شکست نمونههاي عددي بيشتر از نمونههاي آزمایشگاهی است ،الگوي
شکست مدلهاي عددي و نمونه آزمایشگاهی یکسان است.با توجه به یکسان بودن نتایج نرمافزارPFCبا نتایج آزمایشها میتوان نمونههایی که
در آزمایشگاه قابل ساخت نيست را به صورت عددي مدلسازي و نتيجهگيري کرد.

واژههاي کليدي
درزههاي ناممتد ،رشد ترک ،پلسنگ ،بارگذاري تکمحوره.PFC2D،

*نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
درزههاي ناممتد نقش مهمی در مکانيزم شکست
تودهسنگ دارند وممکن است در رشد و گسترش ترک
تاثيرگذار باشند]1و .[2افزایش شدت تنش در نوک این
درزهها ممکن است منجر به رشد ترکهاي ثانویه از این
نواحی شود .پيشروي و اتصال ترکهاي ثانویه به یکدیگر
و به درزههاي اطراف ،باعث کاهش مقاومت تودهسنگ
میشود] 3و  .[4ونگ مقاومت برشی و الگوي شکست
نمونههاي مصنوعی و طبيعی حاوي درزههاي ناممتد را
تحت برش مستقيم و الگوي شکست نمونههاي مصنوعی
و طبيعی حاوي درزههاي ناممتد را تحت برش مستقيم
مطالعه کرد .نتایج نشان داد که الگوي شکست با فاصله-
داري نوک درزهها کنترل میشود و مقاومت برشی به
الگوي شکست وابسته است].[5قزوینيان و همکاران،
آناليز کاملی از رفتار برشی درزههاي ناممتد بر اساس
تغيير در امتداد یافتگی پلسنگ انجام دادند .نتایج
نشان داد که حالت و مکانيزم شکست پلسنگ ،تحت
تاثير امتدادیافتگی پلسنگ قراردارد].[6ژانگ و
همکاران با مدلسازي عددي ،الگوي شکست برشی درزه-
هاي ناممتد را شبيهسازي کردند و نشاندادند که با
افزایش فاصلهداري درزهها ،الگوي شکست تغيير
میکند] .[7قزوینيان و همکاران ،با یک جریان درزه دو
بعدي ،رفتار برشی درزههاي ناممتد را مدلسازي کردند.
نتایج نشان دادکه با افزایش طول پلسنگ تعداد نوارهاي
برشی که منجر به گسيختگی پلسنگ میشود ،افزایش
مییابد].[8بوبت و انيشتين ،یکپارچگی ترک در مواد
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کششی به برشی تغيير میکند].[10شن ،بوبت و ونگ
پيشروي و یکپارچگی ترک را در نمونههاي سنگی و
شبهسنگی حاوي درزههاي ناممتد بازتحت فشارتک
محوره مورد مطالعه قرار دادند .الگوي شکست مشترک
در این نمونهها عبارت است ازترکهاي بالهاي که درنوک
درزهها ایجاد میشوند و دریک مسير منحنی شکل با
افزایش بار پيشروي میکنند .ترکهاي بالهاي،ترکهاي
کششیاند که در یک وضعيت پایداررشدمیکنند وبراي
پيشروي به افزایش بارگذاري نياز دارند و دوم،ترکهاي
ثانویه و یاترکهاي برشی که در نوک درزهها ایجاد
میشوند.دو مسير در امتداد درزههاي اوليه و با شيبی
مشابه با ترکهاي بالهاي اما درجهت مخالف براي ادامهپ
یشروي ترکهاي ثانویه وجود دارد] ،13 ،12 ،11
.[14موغيدا ،یکپارچگی ترک رادرنمونههاي شبهسنگی
حاوي درزههاي ناممتد بازهمپوشان و غيرهمپوشان
تحتفشارتکمحوره ودو محوره بررسی کرد .آزمایشها
نشان داد که زمانی که درزههاي ناممتد در وضعيت
همپوشان قرار دارند ،شکست کششی در پلسنگ ایجاد
میشود و با غيرهمپوشان شدن درزهها ،تمایل به
شکست ترکيبی و برشی درپلسنگ افزایش
مییابد.نتایج آزمایش دو محوره نيزحاکی ازآن بود که با
افزایش فشارجانبی ،ترکهاي برشی و یا ترکيبی
درشکست پلسنگ تاثير گذارند]15و .[16دراین مقاله با
استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و عددي ،اثر زاویهداري
درزههاي ناممتد و طول درزهها بر الگوي شکست و بار
شکست نمونهها تحت بارگذاري تکمحوره مطالعه شده
است.

شبهسنگی حاوي جفت درزه ناممتد باز و بسته تحت
فشار تک محوره را مورد کاوش قرار دادند .این تحقيق

 -2نحوه ساخت نمونه

نشان داد که مقاومت پلسنگ محصور بين جفت
درزههاي بسته بيشترازمقاومت پلسنگ محصوربين

تعداد 24نمونه آزمایش به صورت بلوکهاي مکعبی
به ابعاد  10×10×5سانتیمتر با استفاده از گچ تهيه شده

جفت درزههاي باز است].[9الجتاي ،آزمایش برش
مستقيم را روي نمونههاي سنگ طبيعی که داراي دو
درزه ناممتد صفحهاي بودند ،انجام داد.آزمایش نشان
دادکه در ابتدا ترکهاي کششی در نوک درزهها ایجاد
میشوند و در طی آزمایش ترکهاي برشی باعث
یکپارچگی درزههاي ناممتد میشوند .همچنين نتایج
حاکی از این بودکه با افزایش تنش نرمال،مود شکست از

است .براي ساخت قالبها و ایجاد درزه ،پروفيلهایی از
جنس گالوانيزه بهنحويکه بهسادگی امکان استفاده از
آنها فراهم باشد و به نمونه آسيبی نرسد بهصورت شکل
 1تهيه میشود .ابعاد قالب  101010سانتیمتر است .در
کف این قالب فوم با ابعاد  10105سانتیمتر قرار می-
گيرد .این فوم براي جایگذاري تيغهها درون آن ،تعبيه
شده است .در هر مرحله چهار تيغه با طولهاي یکسان،1
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 3 ،2و  4سانتیمترو زاویهداريهاي  60 ،45 ،30 ،15 ،0و
75درجه درون قالب جاي میگيرد .روند ساخت نمونهها
بدین شرح است که ابتدا  770گرم گچ داخل یک ليتر
آب حل میشود ،پس از گذشت  4دقيقه که گچ خود را
گرفت ،سطح داخلی قالب و پروفيلها اندود از مایع
ظرفشویی میشود تا نمونه به قالب و پروفيل نچسبد و
بهراحتی جدا شود .سپس دوغاب گچ درون قالب ریخته
میشود .پس از  10دقيقه پروفيلها از داخل نمونه خارج و
 50دقيقه بعد نمونهها از قالب خارج میشوند.به طور کلی

(الف)

 24نمونه با ابعاد  10105سانتیمتر ،طول درزه(،2 ،1 )a
 ،3و  4سانتیمتر و زاویهداري  60 ،45 ،30 ،15 ،0و 75
آمادهسازي شد .شکل  2نماي شماتيکی از نمونههاي با
درزهداريهاي مختلف را نشان میدهد.

(ب)
شکل-1الف -قالب مورد استفاده براي ساخت نمونه ،ب-پروفيلهاي مورداستفاده بهعنوان درزه

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

شکل  -2نمونه با طول درزه( 3 ،2 ،1 )aو  4سانتیمتر و زاویهداري الف)  ،0ب)،15پ)،30ت)،45ث) 60وج) 75درجه
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-4نتایج آزمایش

-3بارگذاري تکمحوره

-1-4رشد ترک در نمونههاي با طول درزه  1سانتیمتر و زاویهداري،0

براي مطالعه رفتار تکمحوره نمونه حاوي درزههاي

 60 ،45 ،30 ،15و  75درجه

ناممتد ،آزمایش بارگذاري تکمحوره با آهنگ بارگذاري
 0/05ميلیمتر /دقيقه انجام شد (شکل.)3

الگوي شکست  6نمونه که هر یک داراي  4درزه یک
سانتیمتري و زاویهداري 60 ،45 ،30 ،15 ،0و  75درجه
است در شکل  4نشان داده شده است .به طورکلی دو
نوع شکست در نمونهها مشاهده میشود .شکست نوع
اول از درون نواحی بکر است و درزهها تاثيري در پروسه
شکست ندارد (شکل  -4الف و ب) و در شکست نوع دوم
عالوه بر آسيب نواحی بکر سنگ ،درزههاي مجاور به
یکدیگر متصل میشوند (شکل -4پ ،ت  ،ث و ج).

شکل  -3ماشين تک محوره

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

(ث)

ج)

شکل  -4نمونههاي شکسته شده با طول درزه یک سانتیمتر و زاویههاي الف) ،0ب) ،15پ) ،30ت) ،45ث)  60وج)  75درجه

 -2-4رشد ترک در نمونههاي با طول درزه  2ساانتیمتار و زاویاه-

عالوه بر آسيب نواحی بکر سنگ ،درزههاي مجاور به

داري 45 ،30 ،15 ،0و  60درجه

یکدیگر متصل میشوند (شکل -5پ ،توث).

الگوي شکست در  5نمونه که هرکدام داراي  4درزه با
طول  2سانتیمتر و زاویهداري 45 ،30 ،15 ،0و 60درجهاند
در شکل  5نشان داده شده است .به طورکلی دو نوع
شکست در نمونهها مشاهده میشود .شکست نوع اول از
درون نواحی بکر است و درزهها تاثيري در پروسه
شکست ندارد (شکل  -5الف و ب) و در شکست نوع دوم

 -3-4رشد ترک در نمونههاي با طول درزه  3ساانتیمتار و زاویاه-
داري 60 ،45 ،30 ،15 ،0و  75درجه

الگوي شکست در  6نمونه که هرکدام داراي  4درزه با
طول 3سانتیمتر و زاویهداري 60 ،45 ،30 ،15 ،0و
75درجه است در شکل  6نشان داده شده است .در این
آرایه یک الگوي شکست غالب مشاهده میشود .به
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طورکلی عالوه بر آسيب نواحی بکر سنگ ،درزههاي
مجاور به یکدیگر متصل میشوند.

است در شکل  7نشان داده شده است .در این آرایه نيز
یک الگوي شکست قابل مشاهده است .به طورکلی عالوه

 -4-4رشد ترک در نمونههاي با طول درزه  4ساانتیمتار و زاویاه-

بر آسيب نواحی داخلی بکر سنگ ،درزههاي مجاور به
یکدیگر متصل میشوند.

داري45 ،30 ،15 ،0و  75درجه

الگوي شکست در  5نمونه که هرکدام داراي  4درزه با
طول 4سانتیمتر و زاویهداري 45 ،30 ،15 ،0و75درجه

(ب)

(الف)

(پ)

(ت)
(ث)
شکل  -5نمونههاي شکسته شده با طول درزه  2سانتیمتر و زاویههاي ،الف) ،0ب) ،15پ) ،30ت)  45وث)  60درجه

(ب)

(الف)

(ت)
(ث)
شکل  -6نمونههاي شکسته شده با طول درزه  3سانتیمتر و زاویههاي ،الف) ،0ب) ،15پ) ،30ت)  ،45ث)  60وج)  75درجه
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(ب)

(الف)

(پ)

(ث)

(ت)
شکل  -7نمونههاي شکسته شده با طول درزه  3سانتیمتر و زاویههاي الف) ،0ب) ،15پ) ،30ت) 45و ث)  75درجه
-5-4بررسی تاثير زاویهداري درزه ناممتد بر نيروي شکست نمونهها

بيشترین نيروي شکست ثبت شده است .همچنين با

تغييرات نيروي شکست براساس زاویهداري درزه
براي طولهاي مختلف درزه در شکل  8نشان داده شده

افزایش طول درزه از  1به  4سانتیمتر نيروي شکست
کاهش مییابد.

است .در زاویهداريهاي  45درجه کمترین مقدار مقاومت
ثبت شده است .در زاویهداريهاي صفر و  75درجه

شکل  -8تغييرات نيروي شکست براساس زاویهداري درزه براي طولهاي مختلف درزه
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مدول یانگ دیسکها ،نسبت سختی نرمال به سختی
برشی دیسک ،ضریب اصطکاک دیسک ،مقاومت نرمال

-1-5معرفی نرمافزار PFC2D

کد جریان ذره دوبعدي ،یک کد اجزا مجزا است که
سنگ را با مجموعهاي از دیسکهاي به هم چسبيده
مدل میکند [ .]17این دیسکها ممکن است نسبت به
یکدیگر جابهجایی داشته و در فصل مشترک ،با یکدیگر
اندرکنش داشته باشند .ميزان جابهجایی و اندرکنش
نيروها با روش تفاضل محدود محاسبه میشود[ .]18این

اتصال موازي ،مقاومت برشی اتصال موازي ،نسبت
انحراف استاندارد به انحراف ميانگين مقاومت نرمال،
نسبت انحراف استاندارد به انحراف ميانگين مقاومت
برشی ،مينيمم شعاع دیسکها ،ضریب افزایشدهنده
شعاع دیسک ،مدول یانگ اتصال موازي دیسکها و
نسبت سختی نرمال به سختی برشی اتصال موازي
با انتخاب مناسب این ميکروپارامترها میتوان مدل

روش در شناسایی شکست موثر است و پيچيدگیهاي
محاسباتی ندارد [.]19
تماس بين ذرات با اتصالهاي خطی یا غيرخطی
معرفی میشود .اتصال خطی که در این مقاله از آن
استفاده شده است ،رابطه االستيک را بين تغييرشکل و
نيروهاي اعمال شده به دیسکها مهيا میکند .دیسکها

عددي را به گونهاي واسنجی کرد که رفتار نمونه طبيعی
را داشته باشد .در ادامه مراحل آمادهسازي مدل عددي،
تعيين ميکروپارامترهاي فوق و واسنجی مدل ،آماده-
سازي مدلهاي اصلی ،انواع هندسه تيغهها و نحوه
بارگذاري مدل ارایه شده است.
-2-5مراحآلمادهسازي مدل عددي اوليه

در  PFCدر یک نقطه به یکدیگر متصل میشوند که در
فصل مشترک آنها فنرهایی با سختی نرمال و برشی

به طورکلی آمادهسازي مدل درنرمافزارPFC2Dشامل

قرار دارد .زمانيکه مدل تحت بار خارجی قرار میگيرد،

 5مرحله ایجاد مرزهاي مدل و توليد دیسکها با ابعاد

در محل تماس دو دیسک جابهجایی ایجاد میشود .این

مورد نظر ،فشردگی اوليه ذرات ،اعمال تنش ایزوتروپيک

جابهجایی باعث اعمال نيرو به فنرها میشود کهاین نيرو

وکاهش تعداد ذرات معلق و اعمال پيوندهاي موازي

برابر با حاصلضرب جابهجایی در سختی فنرها است.
همچنين زمانيکه چرخش در دیسکها ایجاد میشود،

است.

این چرخش نيز باعث جابهجایی در محل تماس شده و
منجر به اعمال نيرو در فنرها میشود .زمانيکه تنش
حاصل از این نيروها بر مقاومت فنرها غلبه کند ،آن فنر
گسيخته شده و یک شکستگی ایجاد میشود .درPFC
مقاومت فنرها با دو اتصال تماسی و موازي معرفی می-
شود .مدل اتصال موازي که در این مقاله از آن استفاده
شده است با مشخصههاي زیر معرفی میشود:

 -3-5واسنجی مدل

بعد از ساخت مدل اوليه باید مدل را واسنجی کرد .به
عبارت دیگر باید ميکروپارامترهاي معرفی شده فوق را
به گونهاي تعيين کرد که رفتار مکانيکی مدل عددي
(مقاومت کششی) و نمونه آزمایشگاهی یکسان شود .با
سعی و خطا ،ميکروپارامترها به گونهاي انتخاب شدند که
مدل عددي با مقاومت کششی یک مگاپاسکال حاصل
شود (جدول .)1

جدول  -1ميکروپارامترهاي مورد نياز براي ساخت مدل عددي با مقاومت کششی یک مگاپاسکال

ميکروخصوصيات

مقادیر

ميکروخصوصيات

مقادیر

نوع ذره

دیسکی

افزایشدهنده شعاع اتصال موازي

1

دانسيته (کيلوگرم /سانتیمتر مکعب)

1000

مدول یانگ اتصال موازي (گيگاپاسکال)

5

مينيمم شعاع دیسک (ميلیمتر)

0/27

نسبت سختیهاي اتصال موازي

3

نسبت مينيمم شعاع به ماکزیمم شعاع

1/76

ضریب اصطکاک

0/5
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دیسک
نسبت تخلخل

0/08

مقاومت نرمال اتصال موازي ،ميانگين(مگاپاسکال)

6

ضریب ميرایی)(α

0/7

مقاومت نرمال اتصال موازي ،انحراف استاندارد
(مگاپاسکال)

2

مدول یانگ تماسی (گيگاپاسکال)

5

مقاومت برشی اتصال موازي ،ميانگين (مگاپاسکال)

6

نسبت سختی هاي اتصال تماسی

3

مقاومت برشی اتصال موازي ،انحراف استاندارد
(مگاپاسکال)

2

الگوهاي شکست مدلهاي عددي ونمونههاي
آزمایشگاهی در شکل  9نشان داده شده است.خطوط
زردرنگ (رنگ روشن) و قرمزرنگ (رنگ تيره)نشان-
دهنده ترکهاي کششی وترکهاي برشی است .به
طورکلی مود شکست کششی ،مود شکست غالب است
که در مدل عددي رخ میدهد که مشابه نمونه
آزمایشگاهی است ،همچنين الگوي شکست مدلهاي
عددي مشابه الگوي شکست نمونههاي آزمایشگاهی
است که نشاندهنده واسنجی مقارمت کششی برزیلی
است.

شکل -9الگوي شکست مدلهاي عددي ونمونههاي آزمایشگاهی
-4-5آمادهسازي مدل اصلی

بعد از واسنجی مدل ،مدلهاي عدديباابعاد
110×110ميلیمترساخته شد (شکل  .)10این مدلها
 23456دیسک دارند .دو آرایه درزه با زاویه  45و صفر
درجه ساخته شد .در هر زاویهداري ،طول درزه هاي a
یکسان و برابر  3 ،2 ،1و 4سانتیمتر است .به طورکلی 8
مدل عددي ساخته شد.

52

مدلسازي آزمایشگاهی و عددي تاثير درزههاي ناممتد بر الگوي شکست و نيروي شکست ...

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

زمانيکه طول درزه یک سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،نواحی بکر مدل نيز با نوارهاي برشی
گسيخته میشود .با مقایسه شکل  -11الف و  -4الف می-
توان دریافت که الگوي شکست مشابهی در مدل عددي
و نمونه آزمایشگاهی به وقوع پيوسته است.
(الف)

زمانيکه طول درزه دو سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد باال و پایين با ترکهاي
مورب به باال و پایين نمونه متصل میشوند .نواحی بکر
مدل نيز با نوارهاي برشی گسيخته میشود .با مقایسه
شکل  -11ب و  -5الف میتوان دریافت که الگوي
شکست مشابهی در مدل عددي و نمونه آزمایشگاهی به

(ب)
شکل  -10مدل عددي با زاویهداري الف)  90درجه و ب)  45درجه
-5-5بارگذاري مدلها

اعمال تنش در برنامه  PFCبا دیوارهاي مدل انجام
میشود .سختی نرمال و برشی دیوارها 2 ،برابر سختی
دیسکها انتخاب میشود تا دیوارها نسبت به مدل
سختتر باشند و صالبت آزمایش حفظ شود .زاویه
اصطکاک دیوارها در مدل صفر انتخاب میشود تا
اصطکاک بين دیوار و مدل ایجاد نشود .در تمام آزمایش-
ها ،آهنگ بارگذاري استاتيکی دیوار برابر  0/02متر /ثانيه
درنظر گرفته میشود.
 -6بحث و نتيجهگيري
-1-6تاثيرطول درزه بر مکانيزم شکسات مادلهااي حااوي درزه-
هایصفر درجه

توزیع ترکها در مدلهاي حاوي درزههاي ناممتد با
زاویهداري صفر درجه در شکل  11نشان داده شده است.
ترکهاي قرمز و سياه رنگ به ترتيب نشاندهنده ترک-

وقوع پيوسته است.
زمانيکه طول درزه سه سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد باال و پایين باترکهاي
مورب به باال و پایين نمونه متصل میشوند ،همچنين
مجموعهاي از نوارهاي برشی نوک درزه سمت راست را به
پایين م دل و نوک درزه سمت چپ را به باالي مدل وصل
میکند .با مقایسه شکل -11پ و  -6الف میتوان دریافت
که الگوي شکست مشابهی در مدل عددي و نمونه
آزمایشگاهی به وقوع پيوسته است.
زمانيکه طول درزه چهار سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد باال و پایين با ترکهاي
مورب به باال و پایين نمونه متصل میشوند ،همچنين
درزههاي ناممتد با نوارهاي برشی به یکدیگر متصل می-
شوند .با مقایسه شکل -11ت و  -7الف میتوان دریافت
که الگوي شکست مشابهی در مدل عددي و نمونه
آزمایشگاهی به وقوع پيوسته است.

هاي برشی و کششیاند.
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  -11توزیع ترکها در مدلهاي حاوي درزههاي ناممتد با زاویه صفر درجه و طولهاي ،الف)  ،1ب)  ،2پ)  3و ت)  4سانتیمتر

-2-6تاثيرطول درزه بر مکانيزم شکست مدلهاي حاوي درزههااي

شوند .با مقایسه شکل  -12ب و -5ت میتوان دریافت

 45درجه

که الگوي شکست مشابهی در مدل عددي و نمونه

توزیع ترکها در مدلهاي حاوي درزههاي ناممتد با
زاویهداري  45درجه در شکل  12نشان داده شده است.
ترکهاي قرمز و سياه رنگ به ترتيب نماینده ترکهاي
برشی و کششیاند.

آزمایشگاهی به وقوع پيوسته است.
زمانيکه طول درزه سه سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد با ترکهاي مورب به باال و

زمانيکه طول درزه یک سانتیمتر است ،ترکهاي
کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.

پایين نمونه متصل میشوند .نواحی بکر مدل نيز با
نوارهاي برشی گسيخته میشود .با مقایسه شکل -12پ

در این آرایه ،درزههاي ناممتد با ترکهاي مورب به باال و
پایين نمونه متصل میشوند .نواحی بکر مدل نيز با

و -6ت میتوان دریافت که الگوي شکست مشابهی در
مدل عددي و نمونه آزمایشگاهی به وقوع پيوسته است.

نوارهاي برشی گسيخته میشود .با مقایسه شکل -12

زمانيکه طول درزه چهار سانتیمتر است ،ترکهاي

در مدل عددي و نمونه آزمایشگاهی به وقوع پيوسته

کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد با ترکهاي مورب به باال و

الف و  -4ت میتوان دریافت که الگوي شکست مشابهی
است.
زمانيکه طول درزه دو سانتیمتر است ،ترکهاي

پایين نمونه متصل میشوند .در این آرایه ،درزههاي
ناممتد سمت راست باال و سمت چپ پایين با ترکهاي

کششی مود غالب شکستاند که در مدل اتفاق میافتد.
در این آرایه ،درزههاي ناممتد با ترکهاي مورب به باال و

کششی به یکدیگر متصل میشوند .با مقایسه شکل -12
ت و -7ت میتوان دریافت که الگوي شکست مشابهی

پایين نمونه متصل میشوند .نواحی بکر مدل نيز با
نوارهاي برشی گسيخته میشود .درزههاي سمت چپ

در مدل عددي و نمونه آزمایشگاهی به وقوع پيوسته
است.

مدل با ترکهاي عمدتا کششی به یکدیگر متصل می-
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  -12توزیع ترکها در مدلهاي حاوي درزههاي ناممتد با زاویه  45درجه و طولهاي ،الف)  ،1ب)  ،2پ)  3و ت)  4سانتیمتر

-3-6بررسی تاثير طول درزههاي ناممتد بر نيروي شکست مدلها

-7نتيجهگيري

تغييرات نيروي شکست مدل عددي براساس طول

در این مقاله رفتار نمونههاي ساخته شده از گچ که

درزه براي زاویهداريهاي مختلف درزه در شکل  13نشان
داده شده است .این شکل نشان میدهد که با افزایش

حاوي درزههایی با طول  3 ،2 ،1و  4سانتیمتر و
زاویهداري  60 ،45 ،30 ،15 ،0و  75درجه است تحت

طول درزه ،نيروي شکست کاهش مییابد .همچنين با
افزایش زاویهداري درزه از صفر به  45درجه ،نيروي

بارگذاري تکمحوري بررسیشده است .براي این منظور
تعداد  24نمونه بهصورت آزمایشگاهی مطالعه شد.

شکست کاهش مییابد .این رفتار در تطابق خوبی با
رفتار نمونه آزمایشگاهی شکل  3است .با مقایسه شکل

همزمان با تستهاي آزمایشگاهی ،مدلسازي عددي با

 3و شکل  2میتوان دریافت که نيروي شکست مدلهاي
عددي بيشتر از نمونههاي آزمایشگاهی است .این پدیده
به دليل نقص  PFCورژن  3است که نسبت مقاومت تک-
محوره به مقاومت کششی را کمتر از حد معمول تقریب
میزند.

نرمافزار  PFC2Dانجام شد که نتایج آن به شرح زیر
است:
 زمانيکه طول درزه یک سانتیمتر است ،دو نوعشکست در نمونهها مشاهده میشود .شکست نوع
اول از درون نواحی بکر است و درزهها تاثيري در
پروسه شکست ندارند .در شکست نوع دوم عالوه بر
آسيب نواحی بکر سنگ ،درزههاي مجاور به یکدیگر
متصل میشوند .با افزایش طول درزه ،فقط شکست
نوع دوم به وقوع میپيوندد.
 در زاویه  45درجه کمترین ميزان نيروي شکستثبت شده است.در زاویه صفر و  75درجه بيشترین
نيروي شکست ثبت شده است.

شکل  -13تغييرات نيروي شکست بر اساس طول درزه براي زاویه-

 در مدلهاي عددي زمانيکه طول درزهها کم است،شکست عمدتا در لبههاي باال و پایين رخ میدهد.

داريهاي مختلف درزه
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