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تحلیل الگوی شکست ماسه سنگها (مطالعه موردی :ماسه سنگهای استان مرکزی)
مهران نوری ،1غالمرضا خانلری* ،21وهاب سرفرازی ،3بهروز رفیعی
دریافت مقاله98/06/13 :

4

پذیرش مقاله98/10/20 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،تحلیل الگوهای شکست ماسه سنگهای دوران مزوزوئیک و سنوزوئیک استان مرکزی با توجه به تغییرات مقاومت فشاری
آنها میباشد .برای این منظور ،الگوهای شکست پنج تیپ مختلف از ماسه سنگهای با مقادیر مقاومت فشاری تکمحوره ( )UCSمتفاوت حاصل
از نتایج آزمایشگاهی و آنالیز عددی مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین در این مطالعه اثر الگوهای شکست بر روی مقاومت فشاری تکمحوره
کمیسازی گردید .برای انجام این پژوهش نمونههای بلوکی از ماسه سنگهای سازندهای مختلف واقع در بخش شمالی استان مرکزی جمعآوری
و براساس ویژگیهای بافتی و کانیشناسی به پنج تیپ (تیپهای  1تا  )5تقسیم گردیده و تحت آزمایش  UCSقرار گرفتند .بررسی الگوهای
شکست این ماسه سنگها در محدودههای مختلف مقاومتی نشان داد که در مقادیر پایین مقاومت ،الگوی شکست عمدتا از نوع برشی ساده
( )Simple shearمیباشد که با افزایش مقاومت فشاری به نوع کششی چندگانه ( )Multiple extenssionتغییر مییابد .الگوی غالب
شکست برای تیپهای  2 ،1و  4از نوع برشی ساده و برای تیپهای  3و  5از نوع کششی چندگانه میباشد .بررسی الگوهای شکست در بازههای
مقاومتی مختلف برای کل نمونههای ماسهسنگی نشان داد که تا مقادیر  140مگاپاسکال ،الگوی شکست غالب از نوع برشی ساده و برای مقادیر
بیش از  140مگاپاسکال ،الگوی شکست از نوع کششی چندگانه میباشد .همچنین در این مطالعه ،الگوهای شکست نمونههای آزمایشگاهی با
استفاده از نرمافزار  PFC2Dبه صورت عددی شبیهسازی شدند و مالحظه گردید که نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی ،همخوانی قابل قبولی
با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند.

کلید واژهها :ماسه سنگها ،الگوی شکست ،مقاومت فشاری تکمحوره ،نرمافزار PFC2D
 .1دانشجوی دکتری زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .2عضو هیات علمی گروه زمینشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان Khanlari_reza@Yahoo.com
 .3عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی همدان
 .4عضو هیات علمی گروه زمینشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
* مسئول مکاتبات
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 .1مقدمه

 .)Shamu, 1999در بررسی مقاومت سنگ ،معموال به الگوی

چگونگی شکست سنگ یک مساله جدی در مکانیک سنگ

شکست نمونه و توده سنگ به اندازه کافی توجه نمیشود .در

است .در مصالح سنگی عواملی مانند کانیشناسی ،آرایش

حالیکه این پارامتر میتواند دلیل محدوده تغییرات وسیع در

هندسی ذرات ،حفرات و ریزترکها رفتار مکانیکی سنگ را

مقادیر مقاومت بدست آمده از آزمونهای آزمایشگاهی

کنترل میکنند .مصالح سنگی شکننده با ضعفهای اولیه مثل

نمونههای سنگی را توضیح دهد .البته الگوهای شکست

ریزترکها و غیره تحت تنشهای فشاری (تکمحوره و

پیچیده هستند و پیشبینی آنها دشوار است .تالشهایی برای

سهمحوره) متحمل مجموعهای از فرایندهای پیچیده همچون

بررسی و طبقهبندی الگوهای مختلف شکست در نمونههای

بسته شدن ترک ،شروع ایجاد ترک ،رشد پایدار ترک ،تشکیل

( ;Basu et al., 2013

استوانهای صورت گرفته است

( Sammis and

 .)Szwedzicki 2003استفاده از آزمایش مقاومت فشاری

Ashby 1986; Akesson et al., 2004; Hudyma et al.,
.)2004; Basu 2006; Szwedzicki 2007; Basu et al., 2009

تکمحوره بر روی مصالح سنگی میتواند در شناخت

ناپایدار ترک و در نهایت شکست میشوند

تعیین خصوصیات توده سنگ مستلزم شناخت ویژگیهای
پتروگرافیکی سنگ بکر است .خصوصیات مکانیکی تودههای
سنگی تحت تاثیر ناپیوستگیهایی مانند سطوح ضعف،
تغییرات کانیشناسی ،صفحات الیهبندی ،ترکها و شکافها
میباشد .همچنین رفتار نمونههای سنگ بکر در مقیاس
آزمایشگاهی تحت تاثیر ناپیوستگیهای میکروسکوپی همچون
ریزترکها میباشد .وجود ناپیوستگیهای میکروسکوپی
موجب تغییر در مقادیر خواص مکانیکی مانند مقاومت
فشاری تکمحوره میگردد ،حتی زمانیکه نمونههای مورد
آزمایش

ترکیب

کانیشناسی

یکسانی

داشته

باشند

( .)Szwedzicki and Shamu, 1996عموما ناپیوستگیها در
سنگ ،به دو صورت اثرگذار هستند -1 :موجب کاهش
مقاومت و سختی سنگ میشوند -2 .منشا آغاز
ناپیوستگیهای جدیدی هستند که به نوبه خود میتوانند
انتشار یابند و با دیگر ترکها ادغام شوند و موجب کاهش
بیشتر مقاومت و سختی سنگ گردند

(Bobet 1997; Dyskin

 .)et al., 2003; Park and Bobet, 2010در حال حاضر در
آزمونهای آزمایشگاهی  ،اثرات ناپیوستگیهای میکروسکوپی
بر روی خواص مکانیکی در نظر گرفته نمیشود .پارامترهایی
مانند موقعیت ،جهتیابی ،اندازه ،تراکم و وسعت
ناپیوستگیهای میکروسکوپی ،کنترلکننده الگوهای مختلف
شکست در نمونههای سنگی هستند

( Szwedzicki and

الگوهای شکست مفید باشد .با درک اثر الگوی شکست بر
روی مقاومت سنگ تفسیر مناسبتری از نتایج آزمونهای
مقاومتی آزمایشگاهی بدست میآید .مطالعه جامع الگوهای
شکست به منظور پایدارسازی مهندسی تودههای سنگی بسیار
ضروری است .این امر به شناخت و طراحی مناسب تقویت
کنندهها بر اساس نوع سازههای مهندسی کمک میکند .به
منظور بررسی الگوهای شکست در انواع مختلفی از سنگها،
تحت فشارهای تکمحوره و سهمحوره مطالعاتی انجام شده
است .در تستهای سه محوره اثر فشارهای محصور اعمال
شده بر روی الگوی شکست سنگ بررسی شده است .در
فشارهای محصور صفر (تحت مقاومت فشاری تکمحوره)
سنگ به صورت جداشدگی محوری ( )Spillitingمیشکند.
در فشارهای محصور کم تا متوسط سنگ معموال در امتداد
صفحات برشی مجزا یا متقاطع میشکند .در حالیکه در فشار
محصور باال شکست در امتداد چندین صفحه برشی رخ
میدهد

( Jaeger and Cook, 1979; Santarelli and Brown,

 .)1989; Klein et al., 2001نتایج مطالعات باسو

( Basu,

 )2013و سویزسکی ( )Szwedzicki, 2007نشان داد که حتی
اگر نمونهها با ترکیب کانیشناسی یکسان تحت آزمایش قرار
بگیرند ،ممکن است محدوده تغییرات مقاومت فشاری
تکمحوره زیاد باشد و الگوهای شکست مختلفی دیده شود.
این امر ناشی از تفاوت در ناپیوستگیهای میکروسکوپی بویژه
ریزترکها است .ماجی ( )Majji, 2011در گرانیتها،
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الگوهای شکست متفاوتی همچون جداشدگی در امتداد یک

شبیهسازی ،ایجاد ،گسترش و ادغام ترک است که موجب

صفحه دور از محور مرکزی ،جداشدگی در امتداد چندین

شده این نرمافزار ،ابزار توانمندی برای درک فرایند مکانیزم

صفحه کششی موازی محور مغزه و شکست در امتداد

شکست سنگها تحت رژیمهای مختلف بارگذاری باشد

صفحات برش را مشاهده کرد .او نشان داد که نوع الگوی

( .)Potyondy & Cundall, 2004; Bahaaddini, et al., 2013

شکست سنگ تحت فشار اعمالی ،مقاومت نمونه را تحت

هدف از این مطالعه ،شناخت الگوهای شکست در تیپهای

تاثیر قرار میدهد .مقاومت فشاری تکمحوره برآوردی از

مختلفی از ماسه سنگها ،تحت آزمایش مقاومت فشاری

حداقل مقاومت مصالح سنگی تحت فشار را بدست میدهد.

تکمحوره و بررسی ارتباط میان الگوهای شکست و مقادیر

بنابراین الگوهای شکست مصالح سنگی تحت فشار

 UCSمیباشد.در واقع این مطالعه تالشی در راستای

تکمحوره میتواند اطالعات مفیدی برای طراحی ایمن و

کمیسازی تاثیر الگوهای شکست بر روی مقاومت فشاری

اقتصادی سازههای مهندسی فراهم آورد .توده سنگ را میتوان

تکمحوره سنگ بکر میباشد .در این پژوهش ،همچنین سعی

به عنوان مجموعهای از بلوکهای سنگ بکر که توسط

شده است با شبیهسازی عددی نمونههای ماسهسنگی از

ناپیوستگیها از یکدیگر جدا شدهاند در نظر گرفت .یکی از

تیپهای مختلف تحت شرایط بارگذاری فشاری تکمحوره،

بزرگترین چالشهایی که در علم مکانیک سنگ وجود دارد،

الگوهای شکست و ارتباط میان مقاومت سنگ با الگوهای

تعیین خواص مکانیکی تودههای سنگی است .دلیل این

شکست رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.

مشکل ،ماهیت ذاتا متغیر اجزا تشکیل دهنده توده سنگ ،سنگ
بکر و ناپیوستگیها میباشد که منجر به تفاوتهای زیادی در

 .2مواد و روش ها

مقاومت و تغییرشکلپذیری آنها میشود ،حتی زمانی که نمونه

نمونههای بلوکی با ابعاد تقریبی  30×50×50 cmاز تیپهای

از یک سنگ بکر و از یک زون تهیه میشود .مطالعات عددی

متفاوت ماسه سنگها از محل رخنمونها و ترانشههای

بسیاری با استفاده از تکنیکهای مختلف به شکل

موجود در امتداد جادهها در بخش شمالی استان مرکزی جمع

موفقیتآمیزی به منظور مدلسازی فرایند شکست به کار برده

آوری شدند .نقشه زمینشناسی و موقعیت نقاط نمونه برداری

شده است .این امر منجر به پیشرفت قابل توجهی در درک

در شکل  1نشان داده شده است .در شکل  2محلهای

( Taoying

نمونهبرداری و تعدادی از بلوکهای جمعآوری شده نشان

 .)1989از آنجا که انجام آزمونهای آزمایشگاهی و برجا،

داده شده است .شرایط متفاوت نقاط نمونه برداری از نظر

زمانبر و پرهزینه هستند لذا مدلسازی عددی رویکرد مناسبی

رسوبگذاری ،دیاژنز و تکتونیک منجر به ایجاد طیف وسیعی

( Mogi

از خصوصیات پتروگرافیکی در ماسه سنگهای مورد مطالعه

 .)2007نرمافزار  PFC2Dاز گروه المان مجزا ()DEM

شده است .بطوریکه بر اساس تغییرات ظاهری (تفاوت در

میباشد که در آن سنگ بکر به صورت مجموعهای از ذرات

رنگ ،بافت و اندازه ذرات نمونهها) ماسه سنگهای انتخاب

مجزا (دایرهای شکل در  PFC2Dو کروی شکل در )PFC3D

شده به  5تیپ مختلف تقسیمبندی شدند (شکل  3و

که در نقاط تماس به یکدیگر متصل شدهاند ،شبیهسازی

جدول.)1

فرایند شکست سنگهای شکننده شده است

برای درک بهتر آزمونهای آزمایشگاهی میباشند

میگردد .یکی از ویژگیهای بارز این نرمافزار توانایی
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شکل  .2تصویر برخی از محلهای نمونهبرداری و بلوکهای اخذ شده جهت انجام مطالعه حاضر

شکل  .3تیپهای مختلف ماسه سنگهای مورد مطالعه
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جدول  .1مشخصات ماسه سنگهای جمعآوری شده
Geological Age
Miocene
Miocene
Eocene
Cretaceous
Jurassic

Geological Formation
Upper Red
Upper Red
Eocene rocks
Cretaceous rocks
Shemshak

Folk Classification
Feldspathic litharenite
Lithic arkose
Lithic arkose
litharenite
Sublitharnite

Type
1
2
3
4
5

برای انجام مطالعات پتروگرافیکی ،مقاطع نازک از بلووکهوای

صاف شوند ،بطوریکه دو سطح باال و پایین نمونه موازی شده

جمعآوری شده تهیه گردید .به منظور تهیه تصاویر دیجیتوالی،

و عمود بر محور طولی نمونه باشند تا توزیع تنش در سراسور

NETWORK CAMERA-

دو سطح نمونه به صورت یکنواخت باشد .بوه منظوور تعیوین

 )SAMSUNG iPOLISمتصل به میکروسکوپ استفاده شوده

خصوصیات مکانیکی ماسههای مورد مطالعوه،

آزموایش UCS

است .مطالعات پتروگرافیکی شامل بررسی کانیشناسی دانوه و

مطابق با استاندارد پیشنهاد شوده ( )ISRM, 1981انجوام شود.

سیمان و تحلیل مدال برای تعیین درصد حجموی هور یوک از

همچنین به منظور شبیهسازی فرایند شکست و نیوز الگوهوای

اجزای تشکیلدهنده ماسه سنگ ها میباشد .بوه منظوور انجوام

شکست از نرم افزار کد جریان ذره دو بعدی ( )PFC2Dاستفاده

تحلیل های مدال از تکنیک نقطوه شوماری ارائوه شوده توسوط

شد .این نرمافزار میتواند مصالح سونگی را بوه صوورت یوک

گزی-دیکنسون استفاده شده اسوت (.)Ingersoll et al., 1984

مجموعووه متراکم ویاز دیسووکهووای کووروی بووا توزی وع انوودازه

بدین منظور حدود  700نقطه از چند میدان دیود تصوادفی در

غیریکنواخت نشان دهد .به منظور طبقهبندی ماسه سنگ هوای

هر مقطع نازک شومارش و ویژگویهوای ترکیبوی آن بررسوی

مورد مطالعه از طبقهبندی ارائوه شوده توسوط فولوک (

گردید .تعداد دانههای برداشت شده در هر مقطع بوین  400توا

 )1980استفاده شده است .بر این اساس ،ماسه سنگ های تیپ

 600دانه میباشد و بقیه شامل سویمان ،مواتریکس و حفورات

 4 ،3 ،2 ،1و  5به ترتیب فلدسپاتیکلیتارنایت ،لیتیوکآرکووز،

است .برای تعیین میانگین اندازه ذرات  300دانوه بوه صوورت

لیتیکآرکوز ،لیتارنایت ،و سابلیتارنایت میباشند (شکل .)4

از دوربین دیجیتالی ( Mp 10مدل

Folk.,

تصادفی از چند میدان دید هور مقطوع نوازک انتخواب شودند.
متوسط اندازهگیری دو محور عمود بر هم که از مرکز هر دانوه

 .1-2کانیشناسی

عبور میکند به عنوان میانگین اندازه ذرات هر مقطوع در نظور

برای تعیین ترکیب کانیشناسوی ماسوه سونگهوای موورد

گرفته شد .خصوصیات فیزیکی ماسه سنگهای موورد مطالعوه

مطالعه ،مقاطع نازک تهیه شده از هر بلوک ( 38مقطوع نوازک)

شامل وزن مخصووص ( ،)Gsچگوالی خشوک و اشوباع

مطالعه شدند که نتایج آن در جدول  2ارائه شده اسوت .انوواع

( γd ,

 ،)γsatتخلخل ( )nو سرعت موج ( )Vpمیباشد .اندازهگیوری

دانههای کوارتز از  5درصد (تیپ  )3توا  57درصود (تیوپ )5

تخلخل و چگوالی ذرات جامود بوا اسوتفاده از روش اشوباع و

تغییر میکند .فلدسپاتها در ماسههوای موورد مطالعوه ،بوین 1

غوطهوری انجام شده است .تما می نمونههوا بور اسواس روش

درصد (تیپ  )5تا  43درصد (تیپ  ) 3ترکیب کانیشناسوی را

استاندارد پیشنهاد شده توسط ( )ISRM, 1981موورد آزموایش

تشکیل میدهند .خوردههوای سونگی مشواهده شوده در ماسوه

قرار گرفتند .برای تهیه نمونه های اسوتوانهای شوکل ،بلوکهوای

سنگ ها مورد مطالعه بوه ترتیوب فراوانوی عبارتنود از قطعوات

جمع آوری شده ،مغزه گیری شدند .مغزه های استوانهای شکل

سنگی رسوبی از نوع کربناته ،چرت و گلوکونیت ،خوردههوای

با قطر  NX=54 mmاز بلوکهای جمعآوری شده بدست آمد.

سنگی ولکوانیکی (آتشفشوانی) و در نهایوت قطعوات سونگی

سطوح انتهایی نمونهها بریده و صیقل داده شدند تا کامال

دگرگونی میباشد .در ماسه سنگهوای موورد مطالعوه سویمان
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عمدتا از نوع کربناته (سیمان کلسویتی) ( 86درصود) و مقودار

بسیار خوب تا خوبی برخوردارند .در ماسه سنگ های تیوپ،3

کمتووری سویمان اکسوید آهوون ( 14درصوود) مویباشوود .میوزان

ذرات آواری (کلست هوا) در مقایسوه بوا سویمان و مواتریکس

ماتریکس در ماسهسنگهای مورد مطالعه از  1درصد (تیپ )4

فراوان تر هستند (بافت دانه پشتیبان) .درهم قفلشودگی ذرات

تا  31درصد (تیپ  )5در تغییر اسوت .تخلخول در ایون ماسوه

شدید بوده و بسیار زاویهدار هستند .جورشدگی ذرات خووب

سنگها عمدتا از نوع بین دانوهای اسوت و نووع درون دانوهای

تا بسیار خوب است .در نمونههای لیتارنایتی (تیپ  )4بافت از

مقادیر بسیار کمتری دارد .فضای خالی صفر درصود (تیوپ )4

نوع دانهپشتیبان است و ذرات در زمینوهای از سویمان پراکنوده

تا  5درصد (تیپ  )2از ترکیب مدال ماسه سنگهوا را تشوکیل

هستند و سیمان فضوای بوین آنهوا را پور کورده اسوت .درهوم

میدهد .در ماسه سنگهای نوع فلدسوپاتیک لیتارنایوت (تیوپ

قفلشودگی ذرات کوم اسوت (توراکم پوایین) و عمودتا نیموه

 )1ذرات بسیار زاویهدار تا زاویهدار بووده و جورشودگی آنهوا

گردشده تا گردشده بوا جورشودگی خووب توا بسویار خووب

خیلی خوب تا خوب میباشد که مبین تشکیل در یک محویط

هستند که به معنی فاصله زیاد حمل ذرات از محل سنگ منشا

با انرژی باال (محیط رودخانهای) اسوت .بوه موجوب فراوانوی

تا محیط رسوبگذاری است .اجزای اصلی سابلیتارنایوت هوا

ذرات آواری در مقایسه با سیمان و مواتریکس ،بافوت از نووع

(تیپ  )5به ترتیوب کووارتز ،مواتریکس ،خورد ههوای سونگی،

دانهپشوتیبان مویباشود .تمواسهوای بوین دانوههوای در ماسوه

سیمان (عمدتا اکسید آهن) و فلدسپات اسوت .بافوت در ایون

سنگ های لیتیکآرکووز (تیوپ  )2بسویار کوم هسوتند و ذرات

تیپ از نوع دانهپشتیبان است و ذرات درهم قفلشدگی بسویار

درهوووم قفووولشووودگی پوووایینی نشوووان مو ویدهنووود (بافوووت

شدیدی دارند .ذرات زاویوهدار توا نیموه گوردشوده هسوتند و

ماتریکس پشتیبان) .ذرات بسیار زاویهدار بوده و از جورشدگی

جورشدگی خوبی دارند.

شکل  .4ترکیب سنگشناسی ماسه سنگهای مورد مطالعه بر اساس فولک

)(Folk, 1980

1  شماره، جلد سیزدهم،1399 بهار
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 خالصه مطالعات کانیشناسی ماسه سنگهای مورد مطالعه.2 جدول
Type

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Folk
Classification

Feldspathic
litharenite

Lithic arkose

Lithic arkose

litharenite

Particle size

Very fine to
fine grain

Very fine
grain

sample
no.

24

21

24
fine grain

moderate to
coarse grain

27

Mineralogy

Quartz: 14-24 %
Feldspar: 11-18 %
Rock fragment: 20-34 %
Heavy minerals: 6-12 %
Matrix: 1-5 %
Total cement: 21-35 %
Void: 0-1 %

Quartz: 11-16 %
Feldspar: 15-23 %
Rock fragment: 5-9 %
Heavy minerals: 2-4 %
Matrix: 5-10 %
Total cement: 42-53 %
Void: 2-5 %

Quartz: 5-8 %
Feldspar: 35-43 %
Rock fragment: 19-30 %
Heavy minerals: 7-10 %
Matrix: 6-1 %
Total cement: 13-23 %
Void: 0-1 %

Quartz: 17-26 %
Feldspar: 2-7 %
Rock fragment: 32-40 %
Heavy minerals: 0-1 %
Matrix: 1 %
Total cement: 35-41 %
Void: 0 %

Thinsection image
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Quartz: 57-49 %
Feldspar: 1-4 %
Rock fragment: 10-16 %
Heavy minerals: 0 %
Matrix: 25-28 %
Total cement: 3-6 %
Void: 0-1 %

18
fine grain

Sublitharnite

Type 5

 .2-2تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی

مقاومووت پووایین تیووپ  2عموودتا ناشووی از تخلخوول زیوواد و

نتایج مربوط به پارامترهای فیزیکی هر یک از تیپهوای ماسوه

پارامترهای بافتی ضعیف این تیپ باشد .ماسه سنگ های تیوپ

سنگی در جدول  3ارائه شده است .آزمایش های انجوام شوده

 4باالترین مقدار میانگین مدول یانگ مماسوی ( )Et50را نشوان

جهت تعیین خصوصیات فیزیکی ،بر اسواس روش اسوتاندارد

دادند ( .)22 Gpaتیپ های  1 ،3 ،5و  2به ترتیب بوا ،20 Gpa

پیشنهاد شده توسط ) (ISRM, 1981میباشند .همچنین آزموایش

 12/7 ،18/1و  8/3در رده های بعدی قورار دارنود .بور اسواس

مقاومت فشاری تک محوره ( )UCSبر اساس استاندارد (ISRM,

طبقه بندی آنوون ) (Anon, 1979ایون ماسوه سونگهوا دارای

) 1981بر روی نمونههای استوانهای با نسبت طول به قطر برابر 2/5

تغییرشکلپذیری ( )Deformabilityمتوسط (تیپ هوای  4 ،3و

تا ( 3سرعت بارگذاری  )0/5-1 MPa/sانجام شوده اسوت .دامنوه

 )5تا باال (تیپ های  1و  )2هسوتند .بور ایون اسواس مشواهده

تغییرات چگالی خشوک ( )γdنمونههوا  2/48-2/68و چگوالی

میشود که باالترین مدول یانوگ بوا مقودار متوسوط 22 Gpa

اشباع ( 2/51-2/69 )γsatگرم بور سوانتیمتر مکعوب مویباشود.

مربوط به نمونههای ماسهسنگ لیتارنایت (تیوپ  )4اسوت .در

مقادیر تخلخل موثر ( )nاز  1/20-5/76درصود متغیور اسوت.

حالیکه کمترین مقدار متوسوط مودول یانوگ بوا  8/3 Gpaبوه

بوواالترین مقووادیر میووانگین سوورعت موووج ( )Vpمربوووط بووه

لیتیکآرکوز های تیپ  2تعلق دارد که با توجه به تخلخول بواال

نمونه های لیتارنایت (تیپ  )4میباشد ( 5211متر بور ثانیوه) و

و پارامترهای بافتی ضعیف (مانند در هم قفلشدگی ضعیف و

پس از آن تیپ های  4789( 3متر بر ثانیوه) 4625( 5 ،متور بور

تراکم پایین و ،)...این موضوع قابول پویشبینوی مویباشود .بور

ثانیه) 3757( 1 ،متر بر ثانیه) و  3231( 2متور بور ثانیوه) قورار

اساس نتیایج ،بیشترین و کمترین میوزان تغییور شوکلپوذیری،

دارند .باالترین مقدار متوسط وزن مخصوص ( )Gsمربوط بوه

مربوط به تیپ های  2و  4به ترتیب بوا مقودار متوسوط مودول

تیپ  )2/71( 1مویباشود .بوه نظور مویرسود بواال بوودن وزن

یانوووگ  8/3 GPaو  22مووویباشووود .ماسوووهسووونگ تیو وپ 4

مخصوص تیپ  1در ارتباط با مقادیر باالی کانیهای سونگین

(لیتارنایت ها) علیرغم مقاومت فشاری کمتر نسبت به تیپ های

اوپک ( 8/75درصود) در ایون تیوپ باشود .متوسوط مقاوموت

 5و  ، 3باالترین مقادیر مدول االستسیته را در بین همه تیپ ها

فشووواری توووکمحووووره ( )UCSاز  90 Mpaبووورای تیوووپ 2

نشان داد که با توجه به میزان تخلخل پایین و چگوالی بواال در

(لیتیکآرکوز) تا  150 Mpaبرای تیپ ( 5سابلیتارنایت ها) در

این تیپ ،این امر قابل توجیه میباشد (شوکل  .)5در شوکل 6

تغییر است .بر اساس طبقهبندی ارائه شده

توسط (Deere and

) Miller, 1966ماسووه سوونگهووای مووورد مطالعووه در رده
سوونگهووایی بووا مقاومووت متوسووط (تیووپهووای  1و )2تووا بوواال
(تیپ های  4 ،3و  )5قورار مویگیرنود .بوه نظور مویرسود کوه

نمودار تنش-کرنش ماسه سنگ های موورد مطالعوه نشوان داده
شده است.

بهار  ،1399جلد سیزدهم ،شماره 1
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جدول  .3ویژگیهای مهندسی ماسه سنگهای مورد مطالعه
E
)(Gpa
9.82
13.52
15.27
12.52
11.72
10.52
13.22
15.02
7.46
8.64
8.24
8.80
8.99
7.72
8.27
17.82
19.16
20.20
15.08
16.98
18.28
18.00
19.30
22.02
21.10
25.13
18.89
21.66
24.95
21.95
21.64
21.38
21.57
19.52
19.60
19.36
19.15
20.78
7.72
25.13
16.40
5.30

UCS
)(Mpa
89.37
101.90
105.67
92.53
97.33
96.63
108.23
115.93
81.40
90.98
95.30
99.66
99.70
74.17
88.94
148.85
145.84
158.04
116.53
121.72
136.91
135.67
154.16
119.29
111.65
144.65
103.92
109.19
126.29
121.43
119.63
115.85
165.08
157.17
146.23
129.72
143.24
160.04
74.17
165.08
119.18
24.58

Vp
)(m/s
3701.37
3749.20
3770.23
3732.23
3781.27
3748.60
3798.98
3778.55
3172.54
3267.90
3266.79
3259.48
3242.18
3193.33
3214.99
4813.72
4778.77
4892.73
4733.28
4714.19
4741.95
4794.72
4848.48
5249.36
5212.62
5295.22
5128.59
5153.89
5247.14
5193.10
5204.24
5222.21
4736.77
4648.23
4654.89
4507.97
4552.14
4654.59
3172.54
5295.22
4359.38
741.67

n
)(%
4.34
4.06
3.98
4.25
4.00
4.10
3.25
3.70
5.76
5.04
5.08
4.92
4.68
5.62
5.22
1.41
1.46
1.20
1.75
1.93
1.90
1.80
1.33
1.36
1.33
1.31
1.57
1.55
1.35
1.40
1.30
1.38
2.47
2.71
2.78
3.28
3.22
2.78
1.20
5.76
2.91
1.49

Gs
2.70
2.70
2.70
2.70
2.71
2.70
2.72
2.72
2.67
2.68
2.68
2.68
2.68
2.67
2.68
2.71
2.71
2.72
2.66
2.69
2.70
2.71
2.72
2.69
2.69
2.70
2.68
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.64
2.62
2.63
2.61
2.61
2.64
2.61
2.72
2.68
0.03

γsat
)(kN/m3
2.62
2.63
2.63
2.62
2.63
2.63
2.65
2.65
2.51
2.57
2.57
2.56
2.57
2.54
2.56
2.67
2.68
2.69
2.67
2.67
2.67
2.68
2.68
2.67
2.67
2.67
2.66
2.66
2.67
2.67
2.67
2.66
2.60
2.57
2.57
2.56
2.57
2.60
2.51
2.69
2.63
0.05

γd
)(kN/m3
2.58
2.59
2.61
2.59
2.60
2.60
2.63
2.62
2.48
2.54
2.53
2.53
2.53
2.51
2.52
2.66
2.66
2.68
2.64
2.65
2.65
2.66
2.66
2.65
2.66
2.66
2.65
2.65
2.66
2.66
2.66
2.66
2.58
2.54
2.55
2.53
2.54
2.56
2.48
2.68
2.60
0.06

Sample no.

Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Min
Max
Ave
SD

Type 1

a

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5
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b

شکل  .5تغییرات مدول االستیسیته مماسی ماسه سنگهای مطالعه شده با تخلخل ( )aو چگالی ()b

شکل  .6نمایش منحنیهای تنش-کرنش برای تیپهای مختلف ماسه سنگهای مورد مطالعه
 .3تحلیل الگوهای شکست مشاهده شده تحت آزمایش
فشاری تکمحوره
تحلیل الگوهای شکست درک صحیحی در رابطه بوا وضوعیت
تنش های اصلی در نمونه های سنگی تحت آزمایش در اختیوار
میگذارد .شکستگیهای کششی در یک زاویه قائم نسوبت بوه
راستای تنش اصلی حداقل توسعه موییابنود .در حالیکوه ایون
شکستگیها با جهت تنش های متوسوط و حوداکثر هومراسوتا
هسوووتند ( .)Szwedzicki, 2007وجوووود ناپیوسوووتگیهوووای
میکروسکوپی موجب بروز اثر مقیاس (مانند کواهش مقاوموت
با افزایش ابعاد نمونه) میشوند .در نمونه های با ابعاد بزرگتور،

مقاومت نمونه بیشتر تحت تاثیر ناپیوسوتگیهوا قورار گرفتوه و
الگووووی شکسوووت عمووودتا از نووووع برشووی رخ موویدهوود
( .)Szwedzicki, 2007مشخص شده است که فراینود آسویب
در ابتدا بصورت ریزترکهای کششی آغاز میشود که ناشی از
تمرکز موضعی تنش مویباشود .فراینود لغوزش اصوطکاکی در
محل ریزترک ها به عنوان عاملی برای متمرکز کوردن تونش در
نظر گرفته میشود که موجوب رشود تورک تحوت تونشهوای
فشاری میشود ( .)Taoying, 1989به منظور بررسی الگوهای
شکست رخ داده در این پژوهش ،بطور کلی تعداد  114نمونه
ماسه سنگ تحوت آزموایش فشواری قورار گرفتوه و آزموایش
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شدند .از این تعداد ماسه سنگ 24 ،نمونه فلدسپاتیکلیتارنایت

نشان داده شده است .در نمونه های تیوپ  ،1الگووی شکسوت

(تیووپ  21 ،)1نمونووه لیتیووکآرکوووز (تیووپ  24 ،)2نمونووه

بیشتر نمونه ها از نوع برشی ساده مویباشود .الگووی شکسوت

لیتیک آرکووز (تیوپ  27 ،)3نمونوه لیتارنایوت (تیوپ  )4و 18

کششی ساده در هیچ یک از نمونه هوای ایون تیوپ مشواهدهه

نمونووه سووابلیتارنایووت (تیووپ  )5هسووتند .در سوونگهووای

نشده است .برای نمونه های این تیپ ،الگوی شکسوت برشوی

همسانگرد ،نمونه هوای اسوتوانهای شوکل در شورایط آزموایش

ساده با  12نمونه ،فراوان ترین الگوی شکست مشواهده شوده

فشاری تکمحوره ،بعلت تمرکز تنش های منطقهای در اطراف

میباشد و پوس از آن الگووی شکسوت کششوی چندگانوه (6

ناپیوستگیهای ریزمقیاس میتوانند به صورت کشوش ،برشوی

نمونووه) ،شکسووتگی چندگانووه ( 5نمونووه) و در نهایووت برشووی

و یوا ترکیبوی از توونشهووای کششوی-برشوی گسویخته شوووند

چندگانه ( 1نمونه) قرار دارند (شکل .)7a

) .(Shamu and Szwedzicki, 1999سویزسکی

(Szwedzicki

الگوی شکست غالب در نمونههای تیپ  2از نوع برشی سواده

) 2007برای نمونه استوانهای سنگهای سخت و شکننده پونج

میباشد ( 13نمونه) و الگوهوای شکسوت کششوی چندگانوه،

الگوی گسیختگی شامل کشوش سواده (،)Simple Extension

برش و شکستگی چندگانه در رده های بعدی هسوتند .در ایون

کشش چندگانه ( ،)Multiple Extensionشکسوتگی چندگانوه

تیپ نیز همانند تیپ  1الگوهای شکست کششی ساده مشاهده

( ،)Multiple Fracturingبرش ساده ( )Simple Shearو برش

نگردید (شکل  .)7bبیشترین الگوی شکست مشاهده شوده در

چندگانه ( )Multiple Shearمعرفی کردند .الگوی گسویختگی

تیپ های  4 ،3و  5به ترتیب از نوع کششوی چندگانوه ،برشوی

کشش ساده نشوان دهنوده گسویختگی در طوول یوک صوفحه

ساده و کششی چندگانه تعیین شد .الگوهوای شکسوت برشوی

موازی با راستای فشار اعمال شده است .این نووع گسویختگی

چندگانه در هویچ یوک از تیپهوای  4 ،3و  5مشواهده نگردیود

اغلب به ندرت اتفاق میافتد و مبین این است که نمونه فاقود

(شکل  .)7c,d,eهمانطور که قبال ذکر شد ،محودوده تغییورات

ناپیوسووتگیهووای میکروسووکوپی اسووت .زمانیکووه دو یوا چنوود

زیاد مقاومت فشواری توکمحووره تواثیر گوذار بور الگوهوای

شکستگی به موازات محور طولی نمونه رخ میدهود ،الگووی

مختلف شکسوت نمونوه هوای سونگی تحوت فشوار محووری

گسیختگی از نوع کشش چندگانه خواهد بود .شگسوتگیهوای

میباشد .بنابراین ،تحلیل الگوهای شکست میتواند دلیل ایون

چندگانه (ترکیبی کششی و برشی) در امتداد چندین صفحه بوا

محدوده تغییرات زیاد را توضیح دهد .مقادیر  UCSمتنواظر بوا

زوایای مختلف ،شکل میگیرند .این نوع گسیختگی اغلب بوه

هر یک از الگوهای شکست مشاهده شده در هر نمونه ،بورای

صورت دینامیک و شدید بوده و بوا آزاد شودن مقودار زیوادی

تیپهای مختلف ماسه سنگی در جدول  5ارائه شوده اسوت.

انرژی همراه است .در حالتی که شکست در طول دو یوا چنود

نتایج نشان میدهد که الگوی شکسوت غالوب در نمونوه هوای

صفحه که نسبت به راستای اعمال فشار به صوورت موورب و

تیپ  ،1در مقادیر  UCSتا  120مگاپاسکال از نوع برشی ساده

غیر موازی هستند رخ دهود ،الگووی شکسوت از نووع بورش

میباشد در حالیکه برای نمونوه هوای بوا مقوادیر بویش از 120

چندگانه است .زمانیکه یک یوا چنود صوفحه برشوی اصولی و

مگاپاسکال ،الگوی شکسوت غالوب از نووع کشوش چندگانوه

موازی هم نسبت به راستای فشار حداکثر به صوورت موورب

است (شکل 7aو جدول .)5برای ماسه سنگهوای تیوپ  ،2در

قرار گیرند ،الگوی شکست از نوع برش ساده خواهد بوود .در

مجموع  21نمونه تحت فشار تکمحوره آزمایش گردیدنود .از

این حالت ،سطح شکسوت معمووال در سراسور عورو نمونوه

این تعداد  15نمونوه در محودوده مقاوموت فشواری 80-100

توسعه مییابد .این برش همچنین میتواند ناشی از اعمال بوار

مگاپاسکال شکسوته شودند .الگووی شکسوت غالوب در ایون

غیر یکنواخت روی نمونه باشد .در جدول  4انوواع الگوهوای

محدوده از نوع برشی ساده میباشود .سوه نمونوه در محودوده

گسیختگی مشاهده شده در ماسه سنگ هوای موورد مطالعوه را

 60-80مگاپاسکال به صورت برشی ساده گسیخته شدند.
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 انواع الگوهای گسیختگی مشاهده شده در ماسه سنگهای مورد مطالعه.4 جدول
Multiple
Fracturing

Multiple
Extension

Simple Extension

Type 3

No observed

No observed

Type 4

No observed

No observed

Type 5

Type 1

Multiple Shear

Type 2

Simple Shear

No observed
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الگوی شکست برای نمونوه هوای گسویخته شوده در مقاوموت

مگاپاسکال ،بیشترین نوع شکست از نوع برشی ساده میباشود

باالی  100مگاپاسکال از نوع برشی ساده ( 2نمونه) و کششوی

( 14نمونه) .بورای مقوادیر  UCSبویش از  140مگاپاسوکال3 ،

چندگانه ( 1نمونه) میباشد (شکل 7bو جدول.)5

نمونووه بووه صووورت کششووی گسوویخته شوودند .در نمونووههووای

در نمونههای تیپ  ،3برای مقادیر  UCSتوا  140مگاپاسوکال،

گسوویخته شووده تیووپ  ،5بوورای مقووادیر  UCSکمتوور از 140

الگوی شکست غالب از نوع برشی ساده میباشود .در حالیکوه

مگاپاسکال ،میتوان الگوی شکست برشی سواده را بوه عنووان

برای مقادیر بیشتر از  140مگاپاسکال الگوی شکست غالب از

الگوی غالوب در نظور گرفوت ( 3نمونوه از  5نمونوه شکسوته

نوع کششی چندگانه است (شکل 7cو جدول .)5برای تیوپ 4

شده) .برای مقادیر بیش از  140مگاپاسکال ،الگووی شکسوت

تعداد  27نمونه تحت آزموایش بارگوذاری توکمحووره قورار

کششی چندگانه در بیشتر نمونههای این تیپ مشاهده گردیود

گرفتنوود .بوورای مقاومووت فشوواری در محوودوده  80تووا 140

( 8نمونه) (شکل  7eو جدول .)5

تحلیل الگوی شکست ماسه سنگها (مطالعه موردی :ماسه سنگهای استان مرکزی)
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جدول  .5مقادیر مقاومت فشاری تکمحوره و الگوهای شکست مشاهده شده در هر یک از تیپهای ماسه سنگی
Type 5
UCS
failure
(MPa) mode
143.85
MT
178.64
ST
172.74
ST
185.12
MT
134.55
MS
151.85
MT
159.61
MT
157.30
MT
121.79
MT
124.51
SS
157.86
MF
106.80
SS
148.55
MF
136.17
MF
145.00
MT
167.20
MT
165.00
MT
148.64
SS

Type 4
UCS
failure
(MPa) mode
87.00
SS
149.16
MT
121.70
SS
95.47
SS
113.48
SS
126.00
MT
127.76
MT
157.46
MT
148.73
ST
123.35
MF
105.14
MT
83.27
SS
108.28
SS
102.55
SS
116.75
SS
126.40
MF
123.81
SS
128.70
MT
119.29
MF
125.64
MT
119.36
MT
118.76
MT
122.18
SS
117.94
SS
126.76
SS
83.14
SS
137.64
MF

Type 3
UCS
failure
(MPa) mode
154.77
MT
125.45
SS
166.34
MT
147.85
SS
132.66
MF
157.00
MT
137.30
MT
175.28
MT
161.54
ST
136.31
SS
108.19
MF
105.10
SS
117.16
MT
110.85
SS
137.16
MT
139.87
MT
129.22
MS
142.30
MT
122.71
SS
144.35
MF
139.96
MF
168.47
MT
150.25
MT
143.76
MT

Type 2
UCS
failure
(MPa) mode
88.13
SS
83.80
SS
72.26
SS
87.46
MF
90.52
SS
94.96
SS
114.76
MT
88.65
SS
82.48
MS
100.37
MF
101.36
SS
97.25
SS
96.05
MT
104.26
MT
98.80
MT
90.24
MT
70.71
SS
61.57
SS
86.00
SS
84.16
SS
95.00
MS

Type 1
UCS
failure
(MPa) mode
90.50
SS
74.00
MF
103.60
MT
97.00
MS
121.70
SS
87.00
SS
111.00
SS
70.00
SS
136.00
MF
64.30
SS
111.30
SS
102.00
MF
95.00
MT
115.00
SS
82.00
SS
90.00
SS
104.90
SS
95.00
SS
102.63
MF
122.00
MT
100.00
SS
126.00
MT
102.80
SS
119.00
MT

Sample
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SS: Simple Shear, MS: Multiple Shear, MF: Multiple Fracturing, SE: Simple Extension, ME: Multiple Extension

تماسی و مدل پیوند موازی) در نرم افزار  PFCدر شبیهسازی
 .4کاربرد شبیهسازی عددی در تحلیل الگوهای شکست

سنگهایی با نسبت مقاومت فشاری به کششوی بواال عملکورد

قابلیتهای روش مدل سازی المان مجوزا ( )DEMبوه منظوور

مناسبی ندارند و بنابراین برای توضویح رفتوار سونگهوایی بوا

شبیه سازی شروع و گسوترش تورک محققوان را قوادر سواخته

شکنندگی باال مناسب نیستند

است تا درک بهتری در زمینه فرآیتد شکسوت بدسوت آورنود.

and Cundall, 2004; Schopfer et al., 2009; Zhang et al.,
) .2012موودل پیونووود مسوووطح ( )FJMتوسوووط پوتیانووودی

 DEMسنگ را به عنوان یک آرایش متراک می از ذرات سیمان
شده بوسیله اتصاالت نشان میدهد که رفتوار اندرکنشوی بوین
ذرات را شبیهسازی میکند ) .(Xueliang et al., 2016در ایون
مطالعه به منظور بررسسی الگوهای شکست ماسه سونگهوای
مورد مطالعه از نرمافزار  PFC2Dاز گروه المان مجوزا اسوتفاده
گردید .این نرم افزار به منظور شبیه سازی رفتار اندرکنشی میان
ذرات سنگ به کار میرود .برای این منظور  PFCذرات دایوره

(Diederichs, 1999; Potyondy

) (Potyondy, 2012پیشنهاد شد که برای سونگهوای شوکننده
مناسب است و توانست به شوکل موفقیوتآمیوزی رفتوار ایون
سوونگها را شووبیهسووازی کنوود .بووا توجووه بووه حووداکثر نسووبت
 UCS/BTSمعادل  14در ماسه سنگهای مورد مطالعه در این
پژوهش ،مدل  FJMبه عنوان روش مناسب برای شوبیهسوازی
رفتار این سنگها انتخاب گردید.

ای صلب را به همدیگر متصل میکنود و یوک مجموعوهای از

 .1-4ساخت و کالیبراسیون مدل عددی

میکروپارامترهووا را بوورای ذرات و تموواسهووا بووه کووار موویبوورد

در این بخش ابتدا مدلهای عددی ساخته شدند و سپس برای

) .(Imani et al., 2017مودلهوای بانودی اولیوه (مودل پیونود

اینکه رفتار ماکرومکانیکی مدل های عددی ساخته شده مشوابه
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رفتار ماکرومکانیکی نمونه هاای آزمایشگاهی باشد ،این مدل ها

شووامل ایجوواد مجموعووه ای از ذرات دایووروی متووراکم ،غیوور

کالیبره شدند .فراینود سواخت مودل در  PFC2Dشوامل تولیود

هماندازه با اتصال مناسب و نصب بانود در نقواط تمواس بوین

ذرات ،تراکم اولیه ذرات ،اعمال یک تنش ایزوتروپیک پوایین،

ذرات میباشد .برای این منظور ابتدا محدوده اطراف مدل کوه

حذف ذرات شناور و در نهایت نصب یک مدل باندی مناسب

شامل دیواره هایی فاقد اصطکاک میباشود ایجواد شوده و ایون

مویباشود ).(Potyondy and Cundall, 2004: Itasca, 2004

محفظه با دیسکهایی با موقعیتی کامال تصوادفی پور مویشوود

برای انجام مدلسوازی عوددی نمونوههوایی بوا ارتفواع  110و

(شکل .)8

عرو  50میلی متر تهیه شدند (شکل  .)8فراینود تهیوه نمونوه
50 mm

110 mm

شکل  .8محفظه حاوی ذرات تشکیل دهنده نمونه عددی برای آزمایش فشاری تکمحوره
اندازه ذرات با استفاده از دو پارامتر حوداقل و حوداکثر شوعاع

فرایند سعی و خطا یک مجموعوه مناسوبی از میکروپارامترهوا

ذرات کنترل میگردد ،بگونهای که نسوبت شوعاع حوداکثر بوه

بدست آمد .در مدلسازی عددی در نورمافوزار  PFC2Dاولوین

شعاع حداقل  1/66میباشد و توزیع اندازه ذرات بوه صوورت

مرحله قبل از انجام آزمایش ها ،تعیین خواص میکروپارامترهوا

نرمال اسوت .پوس از سواخت مودل خوواص میکروپارامترهوا

اسوووت .از آنجوووا کوووه خوووواص ذرات و بانووود بوووین آنهوووا

کالیبره شودند .فراینود کالیبراسویون نیازمنود اسوتفاده از نتوایج

(میکروپارامترها) متفاوت از رفتار بزرگ مقیاس سنگها است.

آزمووونهووای آزمایشووگاهی موویباشوود بگونووهای کووه رفتووار

تعیین میکروپارامترها یکی از چالش های این روش اسوت کوه

ماکرومکانیکی مدل های عوددی مشوابه رفتوار ماکرومکوانیکی

غالبوا از طریووق کالیبراسوویون تعیووین موویگووردد .در ایوون روش

نمونه سنگ مورد نظر باشد .در این مطالعه بوه منظوور کوالیبره

میکروپارامترهووا بگونووهای انتخوواب موویگردنوود کووه خووواص

کووردن میکروپارامترهووای ذرات و بانوودهای مسووطح از نتووایج

مکووانیکی انوودازهگیووری شووده در آزمایشووگاه بدسووت آیوود.

آزمایش مقاومت فشاری تکمحوره اسوتفاده گردیود (جودول

پارامترهای کالیبره شده برای تیپ های مختلف ماسه سنگی در

 .)6برای رسیدن به خواص ماکروسوکوپی مطلووب ،آزموایش

جدول  7ارائه شده است.

 UCSدر نرمافزار  PFC2Dشبیه سازی شد و با استفاده از

بهار  ،1399جلد سیزدهم ،شماره 1
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جدول  .6نتایج آزمایش مقاومت فشاری تکمحوره تیپهای مختلف ماسه سنگهای مورد مطالعه
Type 5
165
0.86
20

Type 4
126.4
0.62
21.6

Type 3
142.3
0.89
18.5

Type 2
86
1.41
7

Type 1
102.63
1.01
10.5

Macro-mechanical properties
)Uniaxial compressive strength at peak (MPa
)Axial strain at peak (%
)Elasticity modulus (GPa

جدول  .7میکروپارامترهای تعیین شده به منظور کالیبراسیون مدل
Type 5
9030
2657
0.65

Type 4
8048
2654
0.69

Type 3
10011
2657
0.62

Type 2
12626
2525
0.55

Type 1
10542
2603
0.6

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

65
4
0.7
88
36
208
75

62
5
0.65
60
30
152
50

54
3.33
0.7
75
35
180
74

45
3.6
0.5
44
20
107
45

31
1.25
0.62
57
30
119
40

Microparameter
Number of ball
)Density (kg/m3
)Minimum ball diameter, dmin (mm
Maximum to minimum ball diameter ratio,
dmax/dmin
)Young’s modulus E, (GPa
Normal to shear stiffness ratio
Friction coefficient
)Normal strength, mean (MPa
)Normal strength, SD (MPa
)Shear strength, mean (MPa
)Shear strength, SD (MPa

وابسته است که با افزایش تعداد دیسوک هوا ،زموان آنوالیز نیوز
بیشووتر موویشووود .مقووادیر دانسوویته دیسووکهووا برابوور مقووادیر
شعاع ذرات دایره ای (دیسک ها یا کرهها) و چگوونگی توزیوع

آزمایشگاهی و یا مقداری نزدیک به آن انتخاب گردیدنود.نرخ

آنها از پارامترهای مهم ورودی مساله میباشوند .بوا توجوه بوه

کرنش در مدلهای عوددی سواخته شوده m/s 0/016 ،در نظور

اطالعات حاصل از تعیین اندازه ذرات برای هر تیپ و نیوز در

گرفته شد تا نمونه به صورت شوبه اسوتاتیکی رفتوار کنود .بوه

نظر گرفتن محدودیت تعوداد دیسوک هوای موورد اسوتفاده در

منظور اعتبارسنجی مدل ارائوه شوده بوا مودل سوازی عوددی،

نورمافوزار  PFC2Dجهوت موودلسوازی آزموایش  ،UCSمقوودار

بررسی همبستگی میوان رفتارماکرومکوانیکی (منحنوی تونش-

حداکثر و حداقل قطر دیسک هوا متناسوب بوا میوانگین انودازه

کرنش محوری ،مقاومت تک محوری حداکثر (پیک) و مودول

ذرات برای هر تیپ تعیین شد .بطوریکه نسبت بین حوداکثر و

االستیسوویته ،الگوووی شکسووت نهووایی و فراینوود ادغووام توورک)

حداقل شعاع ذرات  1/66میباشد و ذرات دارای توزیع نرمال

نمونه های عددی و آزمایشگاهی الزا می میباشد .مقایسه نتوایج

هستند .با توجه به یکسان نبودن میانگین اندازه ذرات در ماسه

شبیهسازی عددی و آزمایشگاهی نمونه های ماسه سنگی تحت

سنگ های مورد مطالعوه ،تعوداد دیسوک هوای ایجواد شوده در

فشووار تووکمحوووره در شووکل  9نشووان داده شووده اسووت.

مدل های عددی تیپ های مختلف متفاوت از یکدیگر هسوتند.

همانطوریکه در این شکل دیده میشوود منحنوی هوای تونش-

ماسه سنگ هوای تیوپ  4بوا بیشوترین میوانگین انودازه ذرات،

کرنش شبیهسازی شده بوه صوورت عوددی تطوابق خووبی بوا

کمترین تعداد دیسک را به خود اختصاص دادنود ( .)8048در

منحنیهای آزمایشگاهی نشان میدهنود .منحنویهوای تونش-

حالیکه ماسه سنگهوای تیوپ  ،2بوا کمتورین میوانگین انودازه

کرنش عددی و آزمایشوگاهی در قسومت ابتودایی منحنوی هوا

ذرات ،بیشترین تعداد دیسک را در مدل عوددی سواخته شوده

تطابق کمتری دارند .منحنی های تنش کرنش آزمایشوگاهی در

دارند ( .)12626الزم به ذکر است که زموان آنوالیز در مرحلوه

سطوح پایین تنش یک تقعر رو به پایین از خود نشان میدهند

ساخت مدل و بارگذاری به شدت بوه ابعواد و تعوداد دیسوک

که بیانگر تغییر شکل غیرخطی در این فاز اسوت .ایون رفتوار،
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عمدتا ناشی از بسته شودن برخوی تورکهوای اولیوه (از پویش

برای پنج مدل عددی مذکور در جودول  8ارائوه شوده اسوت.

موجود) ،حفرات و منافذ در نمونه های تحت آزموایش اسوت.

مقایسه بین نتایج حاکی از تطابق خوب نتایج مدلهای عوددی

مقاومت فشاری تکمحوره و مدول االستیسیته بدست آمده از

با آزمونهای آزمایشگاهی میباشد .منحنوی هوای تونش کورنش

شبیهسازی عددی نمونه های بکر تقریبا معادل مقوادیر حاصول

برای مدلهای ساخته شده در شکل  10ارائوه شوده اسوت .در

از نتایج آزمایشگاهی است .همچنین حداکثر کرنش نمونههای

شکل  11نیز مکانیزم شکست نمونه های باند مسطح با فراینود

بکر حاصل از شبیه سوازی عوددی نیوز تقریبوا معوادل مقوادیر

شکست نمونه های آزمایشگاهی مقایسه شده اسوت .هموانطور

آزمایشووگاهی ایوون پووارامتر اسووت .مقووادیر مقاومووت فشوواری

که از این اشکال مشخص است ،الگوی شکسوت نمونوه هوای

تک محوره ،مدول االستیسیته و کرنش متناظر با مقاومت نهایی

عددی و آزمایشگاهی تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

شکل  .9مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی نمونههای بکر ماسه سنگهای مورد مطالعه

بهار  ،1399جلد سیزدهم ،شماره 1
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جدول  .8مقایسه میان نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی تیپهای مختلف ماسه سنگی
Type 5
Exp
Num
165
171.4
0.86
0.81
20
23.5

Type 4
Exp
Num
126.4
118.2
0.62
0.64
21.6
19.3

Type 2
Type 3
Exp Num
Exp
Num
86
81.4
142.3
147.5
1.41
1.51
0.89
0.81
7
5.6
18.5
19.5
Exp: Experimental, Num: Numerical,

Type 1
Exp
Num
102.63
105.6
1.01
1.04
10.5
12.5

Mechanical
properties
)UCS (MPa
)ε (%
)E (GPa

شکل  .10نمایش منحنیهای تنش کرنش حاصل از شبیهسازی عددی برای ماسه سنگهای مورد مطالعه
الگوی شکست غالوب مشواهده شوده در نمونوههوای عوددی
تیپهای  1و  2از نوع برشوی سواده اسوت .نتوایج شوبیهسوازی
عددی برای ایون تیوپ هوا نشوان داد کوه الگووی شکسوت در
نمونه های عددی مشابه الگوی شکست غالوب در نمونوههوای
آزمایشگاهی است .الگوی شکست در نمونه عددی تیوپ  4از
نوع شکستگی چندگانه میباشد که در  4نمونوه آزمایشوگاهی
این تیپ رخ داده است .الگوی شکست عددی تیوپهوای  3و
 5از نوع کششی چندگانه است که انطبواق خووبی بوا الگووی
شکست مشاهده شده در بیشتر نمونهها دارد .در شوکل نقواط
زردرنگ نشان دهنده تورک هوای کششوی هسوتند در حالیکوه
ترکهای برشی با نقاط قرمز رنگ نشان داده شدهاند .این مساله
بخوبی اثبات شده است که در تستهای فشواری ،تورک هوای
کششی در ایجاد فرایند شکست سنگ نقش غالب را دارند ،در
حالیکه ترکهای برشی در نتیجه ادغام تورک هوای کششوی در
شوووکل گیوووری گسووویختگیهوووای بوووزرگ مقیووواس نقوووش
دارنود

;(Diederichs, 2003; Martin and Chandler, 1994

) .Tapponnier and Brace, 1976در مراحووول آغوووازین
بارگذاری ،تعداد ترکهای ایجاد شده محدود است ،سوپس بوا
افزایش تنش محووری بور تعوداد تورک هوا افوزوده مویشوود.
ترک های ایجاد شده در مدل های ساخته شوده عمودتا از نووع
کششی میباشند .درحالیکه ترکهای برشی در ترازهای بواالی
تنش ظاهر میشوند و تعدادشان کمتور از تورک هوای کششوی
است .در نمونه هایی که الگوی غالب شکست در آنهوا از نووع
برشی میباشد ،تعداد ترکهوای برشوی بیشوتر از نمونوههوایی
است که الگوی غالب در آنها از نوع کششی میباشود (شوکل
 .)11باال بودن نسبت ترکهای کششی به برشی از ویژگی های
سنگهای شکننده است ).(Shunchuan and Xueliang, 2016
بر اساس مقایسه الگوهای نهایی شکست نمونههای عوددی و
آزمایشگاهی میتوان گفوت کوه نورم افوزار  PFC2Dاز قابلیوت
مناسبی جهت شبیهسازی ویژگویهوای شوکلگیوری تورک در
نمونه های ماسه سونگی شوکننده در ایون پوژوهش برخووردار
است.
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Type 5

Type 4

Type 3

Type 2

Type 1

شکل  .11مقایسه الگوهای شکست حاصل از شبیهسازی عددی با الگوهای شکست نمونههای آزمایشگاهی

 .5بحث
بوور اسوواس نتووایج حاصوول از آزمووایش مقاومووت فشوواری
تکمحورهی ماسه سنگ های مورد مطالعه ،مویتووان محودوده
وسیعی از تغییرات را در مقادیر  UCSبرای  5تیپ ماسه سنگ

مشاهده نمود .نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی شکسوت
میتواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مقادیر مقاومت فشاری
تکمحوره مطرح باشد .خصوصیات مکانیکی نمونه های سنگ
بکر در مقیاس آزمایشگاهی عمدتا تحت تاثیر ناپیوستگیهوای
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میکروسووکوپی همچووون ریزتوورکهووا قوورار دارد .وجووود ایوون

صفحات گسیختگی به موازات راستای فشار میشود .در ایون

ناپیوستگی های میکروسکوپی موجب تعییر خوواص مکوانیکی

حالت مقدار مقاومت بدست آمده بیوانگر مقاوموت مواده بکور

همچون  UCSمیشوند ،حتی با وجود اینکه نمونههوای موورد

سنگ اسوت کوه فاقود سواختارهای میکروسوکوپی مویباشود.

آزمووایش ترکیووب کووانیشناسووی یکسووانی داشووته باشووند

بررسی الگوهای شکست در نمونههای تیپ  2نشان مویدهود

) .(Szwedzicki, 2007این ناپیوستگیها اثر خوود را بور روی

که الگوی شکست غالوب در ایون تیوپ از نووع برشوی سواده

خواص مکانیکی به صورت شکست سنگ در غالب الگوهوای

است .محدوده تغییرات مقاومت فشاری این تیوپ در مقایسوه

مختلووف شکسووت نشووان موویدهنوود .زمانیکووه سوواختارهای

با دیگر تیپها کمتر است .ایون موضووع مویتوانود بوه علوت

میکروسکوپی در سونگ زیواد باشود ،تحوت بارگوذاری ،ایون

یکسان بودن الگوی شکست در بیشتر نمونوه هوای ایون تیوپ

ساختارها رشد کرده و تمرکز آنها در بخشهوای مشخصوی از

باشد (شوکل  .)7bهمچنوین مقوادیر پوایین متوسوط مقاوموت

نمونه افزایش مییابد .همزمان با افزایش بار ،این ساختارها بوا

فشاری این تیپ نسبت به دیگر تیپهوا را مویتووان ناشوی از

همدیگر ادغام شده و جهتیوابی مشخصوی پیودا مویکننود و

غالب بودن الگوی شکسوت برشوی سواده دانسوت .تغییورات

موجووب شووکلگیووری صووفحات شکسووتگی در یووک راسووتای

محدوده  UCSدر تیپ  1در مقایسه بوا تیوپ  2بیشوتر اسوت.

مشخص میگردند .در این حالت بروز الگوی شکست از نوع

نتایج نشان داد که وقوع الگوهوای شکسوت در محودودههوای

برشی بسیار محتمل مویباشود ) .(Szwedzicki, 2007فراوانوی

مختلف مقاومت روند مشخص تری دارد .به این ترتیب که در

ناپیوستگیهای میکروسکپی موجب شکسوت نووع برشوی در

مقاومت های کمتر از  120مگاپاسکال ،الگوی شکسوت غالوب

نمونه های سنگ بکر در مقاومتهای پایین میشوود .همچنوین

از نوع برشی ساده اسوت در حالیکوه در مقوادیر بویش از 120

زمانیکه قفل و بست میان ذرات کم باشد ،اعمال بوار موجوب

مگاپاسکال ،شکست عمودتا از نووع کششوی چندگانوه اسوت

لغزش ذرات بر روی همدیگر شده و تورکهوای ایجواد شوده

(شکل  .)7aبطور کلی الگوی شکسوت برشوی سواده در ایون

عمدتا از نوع برشی هستند .ادغام ترکهوای برشوی منجور بوه

تیووپ غالووب اسووت .مقوودار متوسووط مقاومووت فشوواری ماسووه

شکل گیری صفحات برشی شکست و ایجاد الگووی شکسوت

سنگهای تیپ  3بیشوتر از تیوپ هوای  1و  2اسوت (بوا مقودار

برشی میشود .زمانیکه قفل و بست ذرات ضعیف باشد ،نمونه

متوسط  139مگاپاسکال) .در این تیوپ الگووی شکسوت نووع

سنگ بکر حاوی ساختارهای میکروسکوپی زیوادی اسوت .در

کششی چندگانه با 50درصد بیشترین نوع شکست است .ایون

این حالت ،مقاومت نمونه تحت بارگوذاری بوه مقودار زیوادی

الگوی شکست در محدوده مقاومتی  140تا  180مگاپاسوکال،

کاهش مییابد .بنابراین ،الگوی شکست نوع برشوی اغلوب در

الگوی غالب است (شکل  .)7cدر ماسوه هوای تیوپ  ،4از 27

سطوح پایین مقاومت رخ میدهود و مقودار مقاوموت بدسوت

نمونه گسیخته شده 14 ،نمونه ( 52درصد نمونهها) به صورت

آمده در این حالت بیانگر خصوصیات در طول ناپیوستگی های

برشی ساده شکسته شدند (شوکل  .)7dایون الگووی شکسوت

سنگ میباشد .زمانیکه نمونوه سونگ بکور فاقود سواختارهای

برای مقادیر مقاومت کمتر از 140مگاپاسکال بیشترین رخوداد

میکروسکوپی باشد و یا میزان این ساختارها خیلی کوم باشود،

را دارد .با توجه به وجود ناپیوستگیهای بزرگ مقیاس از نوع

بار اعمالی به نمونه موجوب شوکلگیوری تورکهوای کششوی

رگهای (رگه های کلسیتی به صورت سیمان) ،بیشوتر نمونوههوا

میگردد .این ترک ها در یک زاویه قائم نسبت به راستای تنش

در امتداد این رگه ها به صورت برشی گسیخته شدند .بنوابراین

اصلی حداقل توسعه مییابند در حالیکه بوا جهوت تونشهوای

میتووان نتیجوه گرفوت کوه مقاوموت ایون تیوپ تحوت تواثیر

حداکثر و متوسط هوم راسوتا هسوتند .بوا افوزایش میوزان بوار

خصوصیات این رگهها قورار دارد .ماسوه سونگ هوای تیوپ 5

اعمالی ،ادغام ترک هوای کششوی موجوب تشوکیل صوفحه یوا

بیشترین مقدار متوسط  UCSرا در بین ماسه سنگ های موورد
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مطالعه نشان دادند (با میانگین  150مگاپاسکال) .در این تیوپ

است .همانطور که در ایون شوکل نشوان داده شوده اسوت بوا

بیشووتر نمونووههووای گسوویخته شووده مقوواومتی بوویش از 140

افزایش مقاومت ،تعوداد شکسوتگیهوای نووع برشوی کواهش

مگاپاسکال دارند ( 13نمونه) .الگوی شکسوت غالوب در ایون

مووییابوود .بطوریکووه ایوون الگوووی شکسووت تووا مقاومووت 140

نمونهها از نوع کششوی چندگانوه اسوت .تعوداد محودودی از

مگاپاسکال ،الگوی شکست غالب است و پوس از آن کواهش

نمونههای این تیپ تحت برش شکسته شودند .بررسوی رونود

مییابد .در حالیکه الگوی شکست کششی چندگانه بتدریج بوا

تغییرات الگوهای شکست با توجه به مقادیر مقاومت فشواری

افزایش مقاومت ،افزایش مییابود و بورای مقوادیر بواالی 140

برای کل نمونه های ماسه سنگی در شکل  12نشوان داده شوده

مگاپاسکال ،الگوی شکستگی غالب است.

شکل  .12تغییرات الگوی شکست در محدودههای مقاومتی مختلف بر حسب تعداد نمونههای گسیخته شده
بر اساس نتایج ،مشخص گردید که فقط  4نمونه از کول 114
نمونه ماسه سنگ به صورت کششی ساده شکسته شده اسوت.
این امر نشان دهنده ایون اسوت کوه اکثریوت نمونوههوا دارای
ناپیوستگی های میکروسکوپی هستند .بنابراین بر اساس نتوایج
می تووان گفوت کوه الگووی شکسوت نووع برشوی عمودتا بوه
مقاومتهای فشاری پایین اختصاص دارد .در حالیکوه الگووی
شکست کششی بیانگر مقادیر باالی مقاومت فشاری است .بوه
نظر میرسد برای ماسه سنگهای مورد مطالعه مویتووان یوک
نقطه انتقال یا گذار ( )Transisson pointبورای تغییور الگووی
شکست بر مبنای مقاومت فشاری در نظر گرفوت .ایون نقطوه
گذار را میتوان یک محدودهای از مقاومت در نظر گرفت کوه
در آن محدوده الگوی شکست از یوک نووع بوه نووعی دیگور
تبدیل میشود .بر اساس نتایج ،ایون نقطوه گوذار بورای ماسوه
سوونگهووای مووورد مطالعووه ،محوودوده مقوواومتی  120تووا 140
مگاپاسکال است .الگوی شکست برای مقادیر پایین تر از ایون

محدوده مقاومتی عمدتا از نووع برشوی سواده و بورای مقوادیر
بیش از این محدوده ،الگوی شکست کششی چندگانوه غالوب
میباشد .بنابراین در محدوده مقواومتی  120-140مگاپاسوکال
به عنوان نقطه گذار ،الگوی شکست از نوع برشی ساده به نوع
کششی چندگانه تبدیل میشود .نکته قابول توجوه ای کوه در
این بازه مقاومتی میتوان به آن اشاره نموود ،بیشوترین رخوداد
الگوی شکستگی چند گانه است که میتوانود بوه عنووان یوک
ویژگی منحصر به فرد بورای ایون بوازه در نظور گرفتوه شوود.
رخداد این الگوی شکسوت ناشوی از شوکلگیوری ترکیبوی از
شکستگی هاای کششی و برشی میباشد .با توجه به اینکه این
الگوی شکسوت در بوازه مقواومتی  120-140 Mpaبیشوترین
رخداد را نشان میدهد ،بنابراین مویتووان انتخواب ایون بوازه
مقاومتی را به عنوان نقطه گذار برای ماسوه سونگهوای موورد
مطالعه منطقی دانست .روش مدلسازی عددی نووع  DEMبوا
استفاده از  PFC2Dنشان داد که این تکنیک بوه منظوور بررسوی
الگوهای شکست بسویار سوودمند اسوت .الگوهوای شکسوت
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حاصوول از شووبیه سووازی عووددی انطبوواق خوووبی بووا الگوهووای

شرایط ناپیوسوتگی هوای میکروسوکوپی نمونوههوای

شکست نمونههای آزمایشگاهی دارد .در مدل های عوددی بور

سنگی میباشد

اساس فراوانی ترک های کششی و برشی ،مویتووان الگوهوای

 62 .3درصوود نمونووههووای تی وپ  2الگوووی شکسووت

شکست را بررسی نمود .همانطور کوه در مودل عوددی ماسوه

یکسانی نشان دادند در حالیکه برای تیپ های دیگور

سنگ تیپ  2مشخص است ،فراوانی ترک های برشوی (نقواط

حووداکثر در  52درصوود نمونووههووا الگوووی شکسووت

قرمز رنگ) بسیار بیشتر از ترک های کششوی مویباشود .مودل

یکسانی مشاهده شد .نتایج نشان دادند که تغییورات

عددی این تیپ کمترین مقدار متوسط مقاومت را نشان داد که

 UCSدر نمونه های تیپ  2در مقایسه با سایر تیپها

ناشی از ایجاد ترکهای برشی بسیار زیاد در ایون مودل اسوت

کمتر میباشد .بنابراین بر اسواس ایون نتوایج اثبوات

که با ادغام آنها الگوی شکست نوع برشی ساده رخ داده است.

میشود در شرایطی که الگوهوای شکسوت یکسوان

برای تیپ  5که بیشترین مقدار متوسط  UCSرا دارد ،فراوانوی

باشند ،محدوده تغییرات مقاومت فشاری تک محوره

ترک هاای کششی بسیار بیشتر از ترکهای برشی میباشود .در

کم میباشد .لذا مویتووان گفوت کوه عامول اصولی

این تیپ الکوی شکست نوع کششی ساده رخ داده است.

تغییرات مقادیر  UCSالگوی شکست میباشد بگونه
ای که بیشترین مقادیر  UCSدر الگوی شکسوت از

 .6نتیجه گیری
 .1با توجه به نتایج حاصله از بررسی الگوهای شکست
و تحلیوول عووددی آنهووا ،بیشووترین فراوانووی الگوووی
شکست برشی ساده در نمونههای تیپ  3و کمترین
تعووداد آن در نمونههووای تیووپ  5مشوواهده گردیوود.
نمونه های تیپ  5بیشترین رخوداد الگووی شکسوت
کششووی چندگانووه را نشووان دادنوود .شکسووتگیهووای
چندگانه (شکست ترکیبی) در همه تیپ هوای ماسوه
سنگی مشاهده شدند.
 .2بر اساس نتایج بدسوت آموده مشوخص گردیود کوه
تغییرات مقادیر مقاومت فشاری تکمحووره ()UCS
نمونه ها در هر تیپ با وجوود کوانیشناسوی یکسوان
ناشی از الگوهای شکست میباشد کوه شاخصوی از

نوع کششی بدست آموده ،در حالیکوه

مقوادیر UCS

حاصل از شکست برشی ،کمتورین مقوادیر را نشوان
میدهند.
 .4برای ماسوه سونگهای موورد مطالعوه ،مقاوموت 140
مگاپاسکال ،به عنوان نقطه گذار تعیین گردید که در
آن الگوی شکست از برشی ساده بوه کششوی چنود
گانه تغییر موییابود -5 .بوا اسوتفاده از شوبیهسوازی
عددی ،بررسی الگوهای شکست رخ داده در شرایط
آزمایشگاهی امکانپذیر شد و مشوخص گردیود کوه
فراوانووی توورکهووای کششووی و برشووی ،اسوواس
شکلگیری الگوهای مختلف شکست در شبیهسازی
عددی می باشد که خوود توابعی از مقوادیر مقاوموت
سنگ است.
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