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چکیده
درک بهتر شکلگیری و رشد ترکها منجر به ارزیابی بهتر از عملکرد تودههای سنگ میشود .بررسی رشد و توسعه ترکها میتواند نتایج
ارزشمندی بهدست دهد که در مهندسی ژئوتکنیک نیز کاربرد دارد .از جمله کاربردهای مطالعه رشد ترک در ژئوتکنیک ،میتوان به ارزیابی پایداری
شیروانیهای سنگی ،طراحی سازه نگهبان تونلها و دیگر سازههای ژئوتکنیکی و همچنین پیشبینی جریان در تودههای سنگی اشاره کرد .همچنین
مطالعه توسعه و اندرکنش ترکها میتواند منجر به ایجاد درکی از رفتار گسلها شود .در این مقاله از گچ پر مقاومت بهعنوان یک ماده مدل برای
شبیهسازی رفتار سنگهای شکننده استفاده شده است .با استفاده از نمونههای به شکل دیسک دارای شکافهای از پیشموجود ،توسعه ترک از
شکافها برای دو حالت شکاف باز و شکاف بستهی دارای اصطکاک تحت بارگذاری فشاری قطری مورد ارزیابی قرار گرفت .عالوه بر تعیین
فرآیند توسعه ترک از شکافهای از پیشموجود ،تاثیر شکافهای باز و بسته بر روی مقاومت نمونه بدون شکاف بررسی و چقرمگی شکست در
مدهای  II ، Iو مد ترکیبی  I-IIمحاسبه شد .همچنین برای شکافهای بسته چگونگی توزیع لغزش در سطح شکاف مورد بررسی قرار گرفت و
نمودار توزیع جابهجایی برای زاویه های مختلف انحراف شکاف نسبت به راستای بارگذاری در سطح شکاف ترسیم شد .این نمودارها هماهنگی
خوبی با نمودارهای توزیع لغزش بهدست آمده از مطالعه روی سطح گسلهای واقعی نشان میدهند.
واژگانکلیدی :آزمایش برزیلی ،شکاف از پیشموجود ،رشد ترک ،ضریب شدت تنش ،مکانیک شکست

برهمکنش ترکها کمک میکند .همچنین درک بهتر فرآینادهای

 -1مقدمه
رفتار یک توده سنگ تنها با استفاده از ویژگیهای مااتری

شکلگیری ،انتشار ،بر همکنش و در نهایات پیوناد تارکهاا در

سنگ تعیین نمیشود بلکه با اساتفاده از وجاود و ویژگایهاای

سنگ میتواند منجر به ارزیابی مطلوبتر ویژگیهاا و عملکارد

ناپیوستگیها یا شکستگیها داخل سنگ تعیین مایشاود .درک

کلی توده سنگ شاود و در طراحایهاای مهندسای ژئوتکنیاک

شکستگی بهطور کلی و پیوند شکستگیهاا باهطاور خااد در

منجر به ارزیاابی مطلاوب تار پایاداری شایروانیهاای سانگی،

مکانیک سنگ مهم است .مطالعه انتشار و به همپیوستن ترکهاا

طراحی بهتر سازه هاای نگهباان تونال و پایشبینای جریاان در

به درک بهتر چگونگی تغییر شکل پوساته قاارهای و چگاونگی

توده های سنگی شود [ .]1بهعنوان نموناه بارای یاک شایروانی
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سنگی ،در مکانیک زمین شناسی ضروری است تا درباره وجاود

به صورت تحلیلی ،عددی و آزمایشگاهی بارای مطالعاه انتشاار

شکستگیها و چگونگی رشد و بههم پیوستن آنها و ایجاد یاک

ترک در دیساک برزیلای دارای شاکاف سراساری مرکازی در

سااطح پیوسااته شکساات اطااال حاصاال شااود .درک توسااعه،

مدهای  II ،Iو ترکیبی  I-IIاستفاده کردهاند [.]31, 12

اندرکنش و پیوند بین شکافها همچنین باه درک بهتار سااز و

شکل  .1شکستگیهای هورستیل 7در انتهای یک درزه گسله ( .)Fهورستیل

کارهای پیدایش و تکامال گسالهاا [ ]6, 2و پایشبینای تااثیر

بیانگر وقو ترکهای دارای نوکهای متعدد است .پیکانها در تصویر

سیستم گسل بر انتشار جریان از میان مخازن کمک میکناد [.]7

نشاندهنده جهت برش خوردن است []11

هر چند الزم به ذکر است که ساختارهای گساله و درزهدار کاه
بهطور کلی آنها را بهعنوان ناپیوستگیها میشناسند ،در طبیعات
بسیار پیچیدهتر از مشاهدات آزمایشگاهی هساتند .پژوهشاگران
زمینشناس و مهندسی سانگ عالقاهمندناد تاا درک بهتاری از
چگونگی پیدایش ترکها و انعقاد آنهاا در مقیااسهاای طاولی
مختلف داشته باشند.
داده های کمی زمین شناسی میدانی و مدلسازی های رایانهای

Fig. 1. Horsetail fractures at the end of a faulted joint (F), left]lateral shearing in shown by pair of arrows [11

بر اساس مکانیکهای شکست و محیطهای پیوسته و مطالعاات
آزمایشگاهی روی سنگ هاای طبیعای و مادل باا یاک مقیااس
کاهشیافته ،گستره وسیعی از سواالت اساسی پیرامون گسالش،

در انتشار یک شکاف از پیشموجود ،دو نو از ترکهاا در

شکست و تغییر شکل سنگ را می توانند باهطاور کامال پاسا

2

فشردگی دیده میشوند ترکهای کششی یا باالی و تارکهاای

دهند .گروههای پژوهشی مختلفی در دنیا تکنیکهای ماذکور را

برشی یا ترکهای ثانویه که در شکل ( )2قابال مشااهده اسات

برای ساختارهای زمینشناسی مختلف بهکاار باردهاناد [.]10, 8

[ .]32ترک های بالی ترک های کششی هستند که در نوکهاا یاا

همچنان که شدت برش اضافی افزایش مییابد و توسعه انعقااد

نزدیکی نوک های شکاف ها ظاهر میشوند و با زاویهای نسابت

ترک ها شدید می شود ،ساختارهای زمین شناسی جدیدی شاکل

به شکاف تشکیل میشود و با حالتی پایدار به سامت ناحیاه باا

میگیرند .بر اساس مطالعات میدانی ،تشکیل یک ناحیاه گساله

بیشینه فشار انتشار مییابند .ترکهای ثانویاه تارکهاای برشای

ساده ناشی از بههم پیوستن گسلهای غیر همسطح (شکافهای

هستند که همواره از نوکهای شکافها تشکیل میشاوند .آنهاا

دارای لغزش) توسط شکساتگی هاای گساترده متعادد در یاک

در ابتدا پایدار هستند اما ممکن است طی فرآیناد بارگاذاری در

سمت بهسمت دیگار و از انتهاایی باه انتهاای دیگار اسات .در

لحظه انعقاد ترکها یا گسیختگی نمونه ،ناپایدار شود.

تصویر شکل ( )7یک مورد واقعای از پیوناد شکساتگیهاا باه

زاویه تمایل شکافنسبت به راستای بارگذاری ،اندازه

یکدیگر و تشکیل مناطق گسله در طبیعت را میتوان بهوضاو

شکاف و تعداد شکافها روی الگوهای توسعه و بههم پیوستن

دید.

ترکها به یکدیگر و همچنین تنشهای تشکیل و پیوند ترکها

مطالعات آزمایشگاهی بسیاری بهمنظور درک رشاد و گساترش

تاثیرگذار است .در مطالعات انجام شده تمایل پژوهشگران به

ترکها در مصالح طبیعی و مصنوعی صورت گرفته است .یکای

استفاده از شکاف باز در دیسک برزیلی بیشتر بوده و مطالعات

متداول ترین آزمایش هایی که برای مطالعات در زمیناه مکانیاک

معدودی در مورد شکافهای بسته اصطکاکی انجام شده است.

شکست روی نمونههای سنگی یا شبهسنگی انجام شاده اسات،
آزمایش بارگاذاری قطاری دیساک برزیلای دارای شاکاف بااز
سراسری مرکزی است .پژوهشاگران بسایاری از ایان آزماایش
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شکل.2انوا ترکهای مشاهده شده در نمونههای دارای ترک از پیشموجود

شکل  .3طر واره دیسک برزیلی دارای شکاف سراسری مرکزی (در این

در مصالح سنگی تحت فشار []32

پژوهش ،قطر دیسک  711میلیمتر ،ضخامت دیسک  01میلیمتر ،بازشدگی
شکاف برای شکافهای باز  7میلیمتر و طول شکاف  91میلیمتر میباشد)
Diametrical compression loading

Fig. 2.Types of observed cracks initiated from a pre-exsiting
]flaw in rock materials under compression [32

در این مقاله نتاایج مطالعاه آزمایشاگاهی در ماورد فرآیناد

Fig. 3. schematic representation of the disk containing a
central straigth pre-existing flaw (disks are 100 mm in
diameter and 50 mm in thichkness containing 30 mm open or
)closed flaw. Opeing of open flaws were 1 mm

شکست در نموناههاای شابهسانگی شاکننده دارای شاکاف از
پیشموجود ارائه شده است .نمونهها به شکل دیسک برزیلی از
نو گچ پر مقاومت است که تحت بارگذاری فشاردگی قطاری

 -1-2چگونگی آمادهسازی نمونهها

قارار داده شاادهانااد .بارای ایجاااد شااکاف از دو روش اسااتفاده
شدهاست تا بتوان شکافهاای بااز و شاکافهاای بساته دارای

نمونه های گچ قالبگیریشده ( )CaSo42H2Oمورد استفاده

اصطکاک داشت .نتایج آزمایش ها ،بهصورت محاسبه چقرمگای

در این پژوهش با استفاده از ترکیب پودر گچ با آب بهنسابت 9

شکست نمونه ها ،بررسی چگونگی رشد ترک در هر دو نموناه

به  7جرمی ساخته شده است .به منظاور کااهش آب اناداختن

دارای شکاف باز و بسته و همچنین بررسای توزیاع لغازش در

مالت و ته نشین شادن گاچ در آب ،از افازودن پاودر خااک

سطح شکافهای بسته اصطکاکی ارائه شده است.

دیاتومه به مخلوط آب و گچ ،با نسبت جرمی  7خااک دیاتوماه
به  90آب استفاده شاده اسات .در ابتادا مخلاوط آب و خااک

 -2روش تحقیق

دیاتومه به مدت  21ثانیه با یکدیگر ترکیب مایشاوند و سا

در این تحقیاق از نتاایج بارگاذاری قطاری بار نموناههاای

پودر گچ بهصورت تدریجی بهترکیب اضافه میشاود و پا

از

بهشکل دیسک با قطر  711میلیمتر و ضخامت  01میلیمتر کاه

آن مالت بهمدت  2دقیقاه باا اساتفاده از مخلاوطکان هام زده

دارای شکافهای از پیشموجود باز و بسته بهطول  91میلیمتر،

می شود .س

مالت داخل قالب ها باا ضاخامت  0ساانتیمتار

استفاده شده است .برای هر یک از شکافهاای بااز و بساته6 ،

ریخته میشود .بهمنظور ایجاد شکافهای از پیشموجود بااز از

زاویااهی 61 ،40 ،21/2 ،71 ،1 ،و  31درجااه باارای راسااتای

تسمههای استیل ضد زنگ با عرض  91میلیمتار و ضاخامت 7

قرارگیری شکافها نسبت به راستای بارگاذاری ماورد بررسای

میلیمتر که به طور مناسابی داخال قالاب قارار داده مایشاوند،

قرار گرفت .نمایش شاماتیک دیساک دارای شاکاف سراساری

اسااتفاده شااده اساات (شااکل  .)4باارای ایجاااد شااکافهااای از

مرکزی تحت بارگذاری فشاری قطری در شکل ( )9نشاان داده

پیشموجود بسته ،نوارهای سیلیکونی با عارض  91میلایمتار و

شده است.

ضخامت  1/10میلیمتر مورد استفاده قرار گرفتاه اسات (شاکل
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 .)0هر یک از قالبهای محتوی مالت بههمراه تسمههای داخل

قالب و س ری شدن زمان گیرش نهایی ،نمونهها از قالب جدا و

آن ،به مدت  4دقیقه بر روی میز لارزان ،لرزاناده مایشاوند تاا

بهمدت یاک شابانهروز در دماای محایط آزمایشاگاه قارار داده

از آن قالابهاا

از آن نمونهها باه گرمخاناه باا دماای  01درجاه

حبابهای هوای داخل مالت خارج شود .پا

میشوند .پ

به سطحی که کامالً تراز است منتقل ،تا ضخامت نمونه در تمام
بخشهای آن یکنواخت

منتقل می شوند و تا رسیدن به وزن ثابت ،آنجا بااقی مایمانناد.
پ

باشد.

از خشک شدن نمونهها ،با استفاده از سمباده زواید نمونهها

گرفته و سطح نموناه کاامال صااف مایشاود باه گوناهای کاه
ضخامت نمونه در تمام بخشهای آن یکنواخت باشد.
شکل  .4قالبهای مربوط به نمونههای دارای شکاف باز و چگونگی

پ

قرارگیری تسمههای استیل داخل قالب

از آمادهساازی تماام نموناههاا و انادازهگیاری ابعااد،

بارگذاری روی نمونهها انجام میشود .الزم باه ذکار اسات کاه
برای دنبال کردن لغزش در سطح ترکهاا ،خطاوطی عماود بار
ترک در فواصل مختلف روی نمونه ،رسم میشود .تصاویری از
شکل ترک در نمونه های دارای شکاف بسته و باز در شکل ()6
نشان داده شده است.
شکل  .6نمونه دارای شکاف باز (سمت راست)؛ نمونه دارای شکاف بسته
اصطکاکی که برای تعیین لغزش عمود روی شکاف عالمتهایی زده شده
است (سمت چپ)

Fig. 4. Molds used to prepare specimens containg pre-existing
)open flaw (Steel slims inserted in the mold

شکل  .5قالب مربوط به نمونههای دارای شکاف بسته و نحوه قرارگیری
تسمه سیلیکونی داخل قالب
Fig. 6. Specimen containing open (right) and closed (left) flaw.
Markers are used to follow slippage of closed flaw

 -2-2چگونگی انجام آزمایش
پ

از آمادهسازی نمونهها ،هر نموناه باه صاورت قطاری

تحت بارگذاری فشاری قرار داده می شاود .دساتگاه بارگاذاری
یک جک بارگذاری فشاری است که باا اساتفاده از لودسال 71
تن (متناسب با ظرفیت نمونهها) نیروی وارد بر نمونهها قرائات
میشود .در حین بارگذاری ،با استفاده از دوربین از سطح نمونه

Fig. 5. Molds used to prepare specimens containg pre-existing
)closed flaw (Silicon tapes inserted in the mold

بهطور پیوسته تصاویربرداری مایشاود .نموناههاا داخال فاک
آزمایش برزیلی قرار داده میشوند تا توزیع بار به ساطح نموناه

پ

مناساب باشااد .در شاکل ( )1تصااویری از سیساتم بارگااذاری،

از گذشت  8دقیقه از ریختن مالت داخال قالابهاا و

تصویربرداری و ثبت دادهها نمایش داده شده است.

س ری شدن زمان گیرش اولیه ،تسمهها از مالت بیارون کشایده

الزم بهذکر است که پیشتر با انجام آزمایشهای بارگذاری

میشوند و بعد از گذشات  7سااعت از ریخاتن ماالت داخال
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تکمحوری روی نمونههای با قطر  711میلیمتر و ارتفاا 201

 -4بحث و بررسی نتایج حاصل از آزمایشها

میلیمتر و همچنین کشش غیرمستقیم روی دیسکهای باا قطار

 -1-4محاسبه ضرایب شدت تنش

 711میلایمتار و ضااخامت  01میلایمتاار ،طباق اسااتانداردهای

سه مد ،I ،بازشدگی کششی ،II ،برش درون صفحهای و

 ISRMو  ،]36, 33[ ASTMویژگیهاای مهندسای گاچ ماورد

برش خارج از صفحه ،برای توسعه ترک در مکانیاک شکسات

اسااتفاده در ایاان پااژوهش ،ارزیااابی شااد .مقاوماات فشاااری

شناسایی شده است .بسته به شرایط بارگذاری ممکن است یک،

تکمحوری ،qu ،برابر با  ،98MPaمقاومت کششی ،t ،برابار باا

III

دو یا تمامی مدهای شکسات و ترکیبای از آنهاا اتفااا بیافتاد.

 ،1MPaضریب پوآسون ، ،برابر با  1/20و مادول االستیسایته،

انتشار ترک در مد ترکیبی  I-IIدر مصالح ترد شبهسانگی بسایار

 ،Eبرابر با  8/0GPaبرای این ماده به دست آمد.

متداول است [ .]37یکی از مناسبتترین آزمایشها برای مطالعه
شکست در مد ترکیبی  I-IIدر ماواد تارد ،آزماایش بارگاذاری

شکل  .7سیستم بارگذاری ،ثبت داده و تصویربرداری استفاده شده در

قطری دیسک برزیلای دارای شاکاف سراساری مرکازی اسات

آزمایشها

[.]13,14,19,22
راهحل های عددی برای تعیین ضرایب شدت تانش توساط
اتکینسون و همکاران در سال  7382برای دیسک برزیلی دارای
یک ترک سراسری مرکزی به صورت زیر بیان شده است [:]38
()7

I

()2

II

N

N

P

a

 RB
a

P

 RB





I

K

II

K

که در روابط فوا ،KI ،ضریب شدت تانش ماد  ،KII ،Iضاریب
شاادت تاانش مااد  ،R ،IIشااعا دیسااک برزیلاای ،B ،ضااخامت
دیسک ،P ،بار فشاری در لحظه گسایختگی و  ،aنصاف طاول
ترک است .همچنین  NIو  ،NIIضرایب بدون بعدی هساتند کاه
بستگی به طول ترک بدون بعد a/R ،و زاویه انحراف تارک، ،
دارند .برای ترکهای با طول نسبتا کوچاک ( ،)a/R≤1/9مسالله
به صورت یک ترک در یک محایط بینهایات در نظار گرفتاه و
راهحلها برای  NIو  NIIبا عبارات زیر بسط داده میشود [:]38
2

()9

 a 
 ) 
 R 

2

  (1  4 cos

2

  4 sin

 a  
  5 )     sin 2 
 R  
2

()4

2

2

 1  4 sin


  2  ( 8 cos


I

II

N

N

ضرایب شدت تنش برای نمونههای آزمایش شده در این

Fig. 7. Loading apparatus, data acquisition system and
imaiging system used in the tests of this study

پژوهش ،با استفاده از روابط فوا محاسبه شده است .برای هر
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حالت از زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بارگذاری9 ،

حالتی قرار میگیرد که ترک تحت کشش نیست بلکه تحت بار

نمونه برای بررسی تکرارپذیری آزمایشها ،تحت بارگذاری

فشاری است .مقادیر ضرایب شدت تنش بیانگر رفتار شکننده

قرار گرفت .زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بارگذاری، ،

ماده مورد آزمایش است.

در  6حالت  61 ،40 ،21/2 ،71 ،1و  31مورد بررسی قرار

 -2-4بررسی فرآیند توسعه ترک

گرفته است .در جدول ( )7مقادیر محاسبه شده برای ضرایب

طی بارگذاری نمونهها با تصویربرداری پی در پای از وجاه

شدت تنش در مدهای  II ،Iو مد ترکیبی  I-IIارائه شده است.
جدول  .1مقادیر ضریب شدت تنش برای شکت در مد

نمونه ،الگوی توسعه ترکهاا در هنگاام شکسات نموناه ماورد
بررسی قرار گرفته است .تصااویر مرباوط باه توساعه تارک در

I-II

)KII (MPa.m0.5

)KI (MPa.m0.5



0.00

0.25

0

0.116

0.128

10

نمونه های دارای شکاف باز ،با بازشادگی  ،7mmدر شاکل ()3
نشان داده شده است .رشد ترک در حالت ˚ ،β=1به صورت مد
کششی خالص ،I ،اتفاا میافتد و ترک کششی جدیاد از ناوک

0.258

0.00

27.2

شااکاف از پاایشموجااود توسااعه یافتااه و مااوازی بااا راسااتای

0.423

-0.263

45

بارگذاری ادامه مییابد .با افزایش زاویه انحراف ترک نسبت باه

0.485

-0.647

60

0.00

-1.521

90

راستای بارگذاری ،با توسعه ترکهای بالیشاکل از ناوک تارک
رشد ترک آغاز و با هم امتداد شدن با راستای بارگاذاری کامال

Table 1. Values of mixed mode I-II stress intensity factors

میشود .برای دیگر زاویای انحراف نیاز هماین روناد مشااهده
شکل .8ضریب شدت تنش در مدهای  II ،Iو ترکیبی  I-IIبرای نمونههای

میشود .اما در زاویه انحاراف  31درجاه ،فرآیناد رشاد کاامال

مورد آزمایش ()D=100±1mm ،a/R=0.3

تحت تاثیر رفتار ماده است و مشابه یاک دیساک بادون تارک
1.0

KI
KII

0.0
-0.5
-1.0

است که برای زوایای انحاراف بزرگتار از زاویاه ˚ ،21/2رشاد

)KI , KII (MPa·m0.5

0.5

فرآیند دونیم شدن تحت بار کششی اتفاا میافتد .الزم به ذکار
ترک تحت مد ترکیبی  I-IIاتفااا مایافتاد در حالیکاه ضاریب
شدت تنش مد اول نیز کاهش مییابد .بنابراین میتوان مشاهده
نمود که برای شکافهای باز که زاویه انحراف آنهاا از راساتای

-1.5

بارگذاری بیشتر از ˚ 21/2است ،توسعه تارک هاای باالیشاکل

-2.0
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

دقیقا از نوک شکاف از پیش موجاود اتفااا نمایافتاد و تارک

) (

Fig. 8. Stress intensity factors in Modes I, II and mixed mode
)I-II for tested specimens (a/R=0.3, D=100±1mm

بالی شکل از کمی بهسمت داخل شکاف رشد یافته اسات .ایان
موضو در تصاویر مربوط به توسعه ترک در زاویاههاای˚ 40و
˚ 61کامال مشخص است .با افزایش زاویه انحراف ترک نسابت

همچنین نمودار تغییرات ضریب شدت تنش برای ماده

به راستای بارگذاری و کاهش ضریب شدت تنش مد  ،Iتوساعه

مورد بررسی در شکل ( )8ارائه شده است .الزم به ذکر است

ترکها تحت تاثیر شکاف از پیشموجود و گسایختگی کششای

که برای زوایای بزرگتر از زاویهای که مد خالص برشی ایجاد

دیسک خواهد بود کاه هرچاه زاویاه انحاراف باه˚ 31نزدیاک

میشود (˚ ،)21/2مقدار ضریب شدت تنش در مد  Iمنفی

میشود ،اثر گسیختگی کششی دیسک بر سااز و کاار شکسات

میشود زیرا زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بارگذاری در

غالب میشود.

148

مجله علمی – پژوهشی مهندسی عمران مدرس

دوره هجدهم  /شماره  / 4سال7931

شکل  .9الگوهای توسعه ترک در لحظه شکست نمونههای دارای شکاف

شکل  .11الگوهای توسعه ترک در لحظه شکست نمونههای دارای شکاف

باز با بازشدگی  7میلیمتر ()D=100±1mm ،a/R=0.3

بسته ()D=100±1mm ،a/R=0.3

β=0°

β=27.2°

β=60°

β=10
°

β=0°

β=10°

β=45
°

β=27.2°

β=45°

β=90°

β=60°

Fig. 9. Crack growth patterns in specimens containing pre)existing open flaw with 1mm opening (a/R=0.3, D=100±1mm

β=90°

Fig. 10. Crack growth patterns in specimens containing pre)existing closed flaw (a/R=0.3, D=100±1mm

در مورد نمونههای دارای شکاف بساته شاکل ( ،)71روناد

الزم بهذکر است که ترکهایی که در باال و پاایین نموناه در

توسعه ترک تقریبا مشابه با نمونههاای دارای تارک بااز اسات.

کنار ترکهای بالیشکل در شاکلهاای ( )71 ،3قابال مشااهده

برای شکاف های دارای انحراف نسبت باه راساتای بارگاذاری،

است ،ناشی از ادامه بارگذاری پ

از شکست و فشردگی بیش

ترکهای بالیشکل از نوک شکاف های از پیشموجاود توساعه

از حد نمونهها است.

مییابند و در ادامه با راستای بارگذاری همامتداد مایشاوند .در

 -3-4بررسی تاثیر زاویه انحراف شکاف بر مقاومت

مورد زاویه انحراف ˚ ،31شکاف بسته مانند شکاف باز اسات و

به منظور ارزیابی تاثیر وجود شکاف روی مقاومات دیساک

دیسک تحت تاثیر گسیختگی کششی قرار میگیرد و باه دونایم

در دو حالت شاکاف بااز و بساته ،مقادار باار شکسات بارای

تقسیم می شود که بیاانگر ایان موضاو اسات کاه شاکاف اثار

دیسکهای دارای شکاف بر بار شکست دیسک بادون شاکاف

قابلتوجهی در فرآیند توسعه ترکهاا نادارد .تفااوتی کاه باین

تقسیم شده است .در شکل ( ،)77تاثیر زاویاه انحاراف شاکاف

توسعه ترکها از شکافهای باز و بسته وجود دارد ،مرباوط باه

نسبت به راستای بارگذاری ،β ،بر نسبت  PFlaw/PIntactنشان داده

توسعه ترکهای بالیشکل برای زاویههای ˚ 40و ˚ 61است .در

شاده اساات .در ایاان شااکل PFlaw ،باار بیشااینه باارای شکساات

شکاف بسته ،ترک بالی از نوک شکاف از پایشموجاود توساعه

نمونه های دارای شکاف و  PIntactبار بیشینه برای شکست نمونه

می یابد که شاید دلیل این موضو را بتوان به اثر اصطکاک باین

بدون شکاف است .به طور کلی با افزایش  ،βاز صفر تاا مقادار

سطو شکاف نسبت داد.

˚ ،21/2مقدار نیروی الزم برای شکست نمونهها کاهش مییاباد
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و در زاویه ˚ ،21/2که مد خالص برش اتفاا مایافتاد ،نیاروی

شکل.11تاثیر زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بار بر نسبت مقاومت

الزم برای شکست به کمینه مقدار خود ( 8درصد نمونه ساالم)

نمونههای دارای شکاف باز و بسته به مقاومت نمونه بدون شکاف

می رسد و پ

()D=100±1mm،a/R=0.3

از آن با افزایش زاویه انحراف مقدار نیروی الزم

0.45
Open Flaws
Frictional Flaws

برای شکست نمونه دارای شکاف افزایش مییابد .بهطاور کلای

0.4
0.35

دارای شکاف باز و بسته نمیتوان قائل شد .با توجه به اینکه در
زاویه انحراف ˚ ،21/2مد خالص  IIرخ مایدهاد و پا

0.25
0.2

از آن

PFlaw/PIntanct

تفاوت معنایداری در نیاروی الزم بارای شکسات نموناههاای

0.3

0.15

ترکها تحت مد ترکیبی  I-IIرشد میکنند میتوان انتظار داشت

0.1
0.05

که با توجه به افزایش زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بار،

0
90 100

تمایل نمونه برای شکست در کشاش و باهتباع آن نیاروی الزم

80

70

60

40

50

30

20

10

0

)β (°

برای شکست افزایش مییابد.

Fig. 11. Effect of flaw inclination angle on specimens
normalized filure load (the failure load of specimens
containing open and closed flaw devided to the failure load of
)intact specimen, a/R=0.3,D=100±1mm

 -4-4بررسی توزیع لغزش در شکافهای بسته
در لحظه شکست دیساک هاایی کاه دارای شاکافهاای بساته

شکل .12تصویر بزرگنمایی شده از لغزش دو وجه شکاف بسته نسبت به

هستند ،توزیع لغزش و جابجاایی دو وجاه شاکاف نسابت باه

یکدیگر

یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اسات .باا اخاذ تصااویری از
لحظه شکست نمونه و با استفاده از ابزارهاای انادازهگیاری در
برنامه

2.0

 DinoCaptureمقدار لغازش در دو وجاه تارک بارای

شکافهای بسته بررسی شده است .تصویر بزرگنماایی شاده از
لغزش دو وجه ترک در شکل ( )72نشاان داده شاده اسات .باا

Fig. 12. Magnified image of the slip occurred between two
faces of the closed flaw

اندازهگیریهای انجاام شاده ،نماودار توزیاع لغازش در ساطح
شکاف بسته برای زاویههاای انحاراف مختلاف در شاکل ()79

شکل  .13نمودار تعدیل یافته توزیع لغزش در سطح شکاف بسته

ترسیم شده است .همانگونه که از نمودارها مشخص اسات باا

اصطکاکی برای زوایای مختلف انحراف ترک نسبت به راستای

افزایش زاویه انحراف ترک نسبت به راستای بارگاذاری ،مقادار

بارگذاری ()D=100±1mm،a/R=0.3

لغزش در سطح ترک افزایش مییابد ،اما در زاویاه صافر و 31

Lab. β=45°
Lab. β=10°

هیچگونه لغزشی اتفاا نمیافتد .در زاویه  βبرابر با صفر ،تارک

1.50

در مد کششی خالص گسیخته مایشاود و بناابراین هایچگوناه

1.00

لغزشی بین دو وجه تارک اتفااا نمایافتاد .در ایان نمودارهاا

)Slip/LFlaw (%

درجه به دلیل موقعیت خاد ترک نسبت به راستای بارگاذاری،

Lab. β=60°
Lab. β=27.2°

2.00

0.50

مشخص است که لغزش در نوک شکاف برای تمامی حالت هاا
صفر است و با حرکت به سمت مرکز شکاف تقریبا باه بیشاینه
1.00

مقدار خود میرسد.

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
0.00

Distance/LFlaw

Fig. 13. Normalized slip distribution at closed flaw versus
distance for various values of flaw inclination angle
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شد .نتایجی که از این بررسیها بهدست آمده است را مایتاوان

گسلها را به عنوان ترکهای شبهاساتاتیکی کاه اصاطکاکی

به شر زیر خالصه کرد:

رفتار میکنند ،در نظر میگیرند .الگوی تغییارمکاان در صافحه
گسل بهگونه ای است که جابهجایی گسل با سطح گسلها تغییر

 -7باارای زوایااههااای انحااراف تاارک نساابت بااه راسااتای

میکند [ ]39و در نوک گسل صفر و معموالً در نزدیکای مرکاز
سطح گسل به بیشینه

بارگذاری که بزرگتر از زاویه ˚( 21/2مد برش خاالص) اسات،

میرسد.

در شکافهای باز اثر شکاف در رشد تارک باهتادریج کمتار و

در شکل ( ،)74مثالی از لغزش در طول یک گسل واقعی ارائه

تاثیر گسیختگی کششی خود دیسک بیشتر میشاود و در زاویاه

شده است .با مقایسه نمودار شکل ( )79با نمودارهای شکل

˚ 31تاثیر شکاف در فرآیناد گسایختگی دیساک کاامالً از باین

( ،)74به شباهت رفتار یک ترک اصطکاکی با گسل میتوان پی

میرود .در نمونههاای دارای شاکاف بساته وجاود شاکاف در

برد .الزم بهذکر است که مقدار محاسبه شده برای نمودارهای

نموناه تااثیری مشااابه حالات بااز دارد بااا ایان تفااوت کااه در

هر زاویه انحراف ،از میانگینگیری اعداد بهدست آمده از

زوایههای ˚ 40و ˚ 61بر خالف شکاف بااز کاه رشاد تارک از

آزمایش روی  9نمونه در هر زاویه بهدست آمده است.

داخل ترک و قبل از نوک اتفاا میافتد ،تارک از ناوک شاکاف
رشد و توسعه مییابد که شااید بتاوان ایان موضاو را باه اثار

شکل( .14الف) پروفیل جابجایی مورد انتظار مدل  CFFTدر مورد یک

اصطکاک ایجاد شاده در ساطح شاکاف نسابت داد .در هار دو

گسل یا زلزله بدون اندرکنش( .ب) و (ج) مثالهایی از گسلهای واقعی که

حالت ،وجود شاکاف منجار باه کااهش بایش از  01درصادی

 Dنشاندهنده لغزش است .خطچینها نشاندهنده تخمینهای

مقاومت نمونه میشود.

باریکشوندگی در نوک گسل هستند []40

 -2مقدار ضریب شدت تنش برای مدهای شکسات  II ،Iو
مد ترکیبی  ،I-IIبرای نمونههای دارای شکاف های باز محاسابه
شد که نشان میدهد ماده مورد بررسی ترد است .ضریب شدت
تنش مد  ،Iبرای زاویههای انحراف بزرگتار از ˚ ،21/2مقاداری
منفی دارد که بیانگر این موضو است کاه در ایان زوایاا تارک
تحث فشار قرار میگیرد.
 -9بررسی توزیع لغزش در سطح شکافهاای بساته نشاان
می دهد که مقدار لغزش در نزدیکی مرکز شاکاف بیشاینه و در
نوک ترک صفر میشود .برای حالتهای بررسای شاده در ایان
پژوهش ،توزیاع لغازش در ساطح تارک همااهنگی خاوبی باا

Fig. 14. (a) Expected displacement profile at a single fault
without interaction and earthquake. (b) and (c) are examples of
]real faults, (D indicates slip) [40

نمودارهای ارائه شده برای گسلهای واقعی نشان میدهد.
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Abstract
Understanding initiation and growth of cracks leads to better evaluation of rock masses behavior.
Investigation of crack growth and propagation is noteworthy in geotechnical engineering, petroleum
engineering, geology, seismology and many other sciences which encounter with rock fracture mechanics
problems. Evaluation of rock slopes stability, design of retaining structures, design of tunnels, and prediction
of flow path through rock masses, are some example of application of crack growth study in geotechnical
engineering. By evaluating cracks growth, propagation and coalescence, faults seismic behavior can be
understood. In general faults are considered as quasi-static cracks, so study of crack propagation under
various loading conditions brings important information about faults. Many researchers studied crack growth
in Brazilian disk shape specimen under diametrically compression loading. Previous research focused on
open crack propagation and closed crack were infrequently included.
In this paper using molded gypsum, as a model material, crack growth in Brazilian disk shape specimens
with pre-existing open and closed flaws are investigated. The dimension of specimens is 100 mm in diameter
and 50 mm in thickness. Inserted open and closed flaws length is 30 mm. Open and closed flaws are inserted
using 1 mm thickness steel shims and 0.05 mm thickness silicon tapes, respectively. In this study, the
specimens engineering properties were determined by conducting uniaxial compression test and indirect
tensile test on Brazilian disks. The experiments were conducted according to ISRM and ASTM standards.
Uniaxial compressive strength, Poisson ratio, elastic modulus, and tensile strength of specimens are,
respectively, qu=38 MPa, υ=0.25, E=8.5 GPa, and σt=7 MPa. Diametrical compressive loading was applied
to the specimens in various inclination angles of flaws with respect to the loading direction. In this paper,
influence of open and closed cracks on strength of the specimen is investigated. Fracture toughness of mode
I, II and mixed mode I-II, are also determined using analytical solutions. Throughout the tests, slippage
between closed crack surfaces is continually monitored by digital microscope. According to the curves of
slip distribution along the crack length derived from laboratory data, there is a good agreement between slip
distribution along closed flaws and that recorded from real faults by other researchers. Also, results of this
study show that open and closed flaws reduce disks strength, significantly (i.e., more than 50%). Inclination
angles of the flaw with respect to the loading direction affects crack propagation patterns. Generally, new
wing cracks initiate form the flaw tips and then propagate toward the loading direction. Increase in the
inclination angle leads to a reduction in the effect of open flaw on crack growth and for angles more than
27.2˚ (i.e., pure shear, mode II) new crack does not initiate from flaw tips. At inclination angle of 90˚, flaw
has no effect on crack propagation pattern and the disk fails under tensile splitting condition. In disks with
closed flaws, new cracks initiate from flaw tips expect for the case of 90˚ which is the same as open flaws.
For the material used in the study, mode I and II fracture toughness are calculated form experimental data
and found to be equal to 0.250 and 0.258, respectively. The obtained values for fracture toughness indicate
that used material is brittle. Also, the values of mode I fracture toughness for angels above 27.2˚ are negative
which point to the fact that flaw tips in these angles are in compression and not in tension.
Keywords: Rock, Fracture Toughness, Brazilian Disk, Crack Growth, Pre-Existing Flaw

155

