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چکیده
امروزه آنیزوتروپی موجود در سنگها به دلیل تأثیر بسزایی که بر پایداری و طول عمر سازههای مهندسی دارد ،اهمیت فراوانی
در کلیه مراحل طراحی سازههای مهندسی پیدا کرده است .با توجه به پیچیدگی رفتار سنگها در محیطهای مختلف ،بهمنظور
ایجاد یک درک کاملتر از رفتار سنگها در مواجهه با سازههای مهندسی ،انجام مطالعات جامعتری در مورد رفتار آنیزوتروپی
سنگ ها مخصوصاً آنیزوتروپی موجود در خواص مکانیکی و مقاومتی بسیار ضروری است .با توجه به اینکه تاکنون از تأثیر
میکروترکها و ناهمسانگردی در مقاومت کششی نمونه سنگ کرومیت اطالعات زیادی در دسترس نبوده و همچنین در راستای
مدلسازی عددی در نرمافزار  PFC-2Dو کالیبره کردن آن با نتایج عددی و اعمال شرایط مختلف و تحلیل حساسیت
میکروپارامترها تحقیقات زیادی انجام نشده است ،در این پژوهش با انجام سری گستردهای از آزمونهای آزمایشگاهی و مطالعات
عددی شامل شبیهسازی آزمونهای مقاومت فشاری تکمحوره  ،مقاومت کششی برزیلی و مقاومت فشاری سه محوره،
ناهمسانگردی خواص مکانیکی سنگ کرومیت معدن فاریاب با حداقل سختی  2و چگالی  4/5-5/53گرم بر سانتیمتر مکعب که
دارای یک سری سطوح تورق بسیار ریز بوده ،با نرخ بارگذاری  100نیوتون بر ثانیه در آزمون مقاومت فشاری تکمحوره و 200
نیوتون بر ثانیه در آزمون مقاومت کششی برزیلی بررسی شده است تا در راستای طراحی بهینه سازههای سنگی در معادن کرومیت
اطالعات بیشتری در دسترس باشد .بعد از صحتسنجی ،مدلسازیهای عددی با استفاده از نرمافزار  PFC-2Dانجام شده است
که یکی از پرکاربردترین نرمافزارهای مبتنی بر روشهای المان مجزا محسوب میشود .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش
میتوان گفت در نمونه سنگهای کرومیت معدن فاریاب ،بیشترین ناهمسانگردی بین راستای  Xو راستاهای دیگر ( Yو  )Zرخ
داده است؛ بهطوریکه راستای  Xکمترین خواص مقاومتی را از خود نشان داده است .بااینحال اختالف مقادیر خواص مقاومتی
راستای  Xنسبت به سایر راستاها آنقدر زیاد نبوده و بنابراین نمونههای سنگی کرومیت معدن فاریاب از همسانگردی پایینی
برخوردار هستند .همچنین با بررسیهای انجام شده مشخص شد که فشار جانبی وارده بر این سنگها تأثیر بسیار زیادی در خواص
مکانیکی آنها شامل مقامت نهایی ،گسترش ترکها و کرنشهای معادل آنها دارد.

کلمات کلیدی
کرومیت فاریاب ،ناهمسانگردی ،المان مجزا ،مقاومت فشاری ،مقاومت کششی

* عهدهدار مکاتباتjalalifar@uk.ac.ir :
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جدید و نوآوری این تحقیق به این دلیل میباشد که تاکنون
بر روی تأثیر میکروترکها و ناهمسانگردی در مقاومت
کششی نمونه سنگ کرومیت اطالعات زیادی در دسترس
نیست .همچنین مدلسازی عددی در نرمافزار  PFC-2Dو
کالیبره کردن آن با نتایج عددی و اعمال شرایط مختلف و
تحلیل حساسیت میکروپارامترها کار زیادی انجام نشده
است که بایستی در راستای طراحی بهینه سازههای سنگی
در معادن کرومیت مطالعات بیشتری در این زمینه انجام
شود .بر اساس چگونگی تشکیل سطوح ضعف ،ناهمسانی به
دودسته ذاتی 2و القایی 3تقسیم میشود .در ناهمسانی ذاتی،
تشکیل سطوح ضعف با منشأ سنگ در ارتباط است؛ مانند
سطوح الیهبندی و شیستوزیته که همزمان با تشکیل سنگ
شکل میگیرند .درحالیکه در ناهمسانی القایی ،این سطوح
پس از تشکیل سنگ و بهواسطهی ناهمسانیهای تنش،
درزه ،شکستگیها ،سطوح برش و گسلهها توسعه
مییابند[ .]2از میان سه گروه اصلی سنگها ،سنگهای
دگرگونی بیشترین ناهمسانی را دارند که علت آن تشکیل
الیههایی با ترکیب کانیشناسی مختلف ،طی فرآیند تفریق
دگرگونی است .گرادیانهای حرارتی و فشارهای باالی
وابسته به فعالیتهای تکتونیکی ،باعث ایجاد سطوح تورق
در این سنگها شده که علت اصلی رفتار ناهمسان در آنها
است[ .]2ازآنجاکه ناهمسانگردی اهمیت فراوانی در کلیه
مراحل طراحی سازههای مهندسی دارد ،ضروری است که
مطالعات گستردهای جهت شناخت کاملتر این رفتار انجام
شود بنابراین در تحقیق حاضر با شبیهسازی عددی یک
سری آزمون آزمایشگاهی ،شامل آزمونهای مقاومت فشاری
تکمحوره ،مقاومت فشاری سه محوره و مقاومت کششی
برزیلی در نرمافزار  ،PFC-2Dناهمسانگردی خواص مکانیکی
سنگ کرومیت معدن فاریاب که مطابق شکل  1دارای یک
سری سطوح تورق بسیار ریز بوده ،بررسی شده است.
همچنین بهمنظور بررسیهای بیشتر ،مکانیزم رشد ترکها
نیز مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

 -1مقدمه
ناهمسانگردی (آنیزوتروپی) واژهای است که از آن برای
ارزیابی رفتار مکانیکی یک جسم در برابر نیروهای وارده به
آن استفاده میشود .یک جسم ناهمسانگرد رفتار مکانیکی
غیریکسانی را در همهی جهات نسبت به نیروهای وارده از
خود نشان میدهد ،درصورتیکه چنین حالتی برای یک
جسم همسانگرد دیده نمیشود .وقتیکه ناهمسانگردی یک
سنگ باال باشد ،بدین معناست که رفتارهای مکانیکی
محاسبهشده نسبت به نیروهای وارده در جهات گوناگون
بهطور عمده با یکدیگر متفاوت است و شباهت بین
رفتارهای مکانیکی هر جهت کم میباشد و اگر آنیزوتروپی
پایین باشد ،رفتارهای مکانیکی نسبت به نیروهای اعمالی
در جهات متفاوت به یکدیگر شبیه بوده و جسم همسانگرد
است .آنیزوتروپی یا ناهمسانگردی را میتوان یکی از
اصلیترین خصوصیات رفتاری توده سنگهای مختلف
دانست .این رفتار که عمدتاً به دلیل غیریکنواختی و هندسه
نامنظم سیستمهای شکستگی سنگها به وجود میآید ،از
مسائل اصلی در مراحل مختلف طراحیهای مهندسی
ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی ازجمله پایداری پیها ،شیروانیها،
حفاریهای سطحی و زیرزمینی ،معدنکاری و همچنین
مهندسی نفت محسوب میشود .این عارضه همچنین در
مهندسی نفت نیز بهعنوان یک عامل بحرانی در کنترل
انحراف گمانه ،پایداری ،تغییر شکلپذیری و شکست
شناخته میشود[ .]1از طرف دیگر ،یکی از مهمترین عواملی
که مکانیزم شکست سنگها را تحت تأثیر قرار میدهد
خواص مکانیکی آنها ازجمله خواص فشاری و کششی
است .ازآنجاکه رفتار مکانیکی سنگهای ناهمسانگرد تحت
کشش یا فشارش در جهتهای مختلف متفاوت میباشد،
جهت جلوگیری از بروز حوادث ناگوار احتمالی ضروری است
که در طراحیها ،رفتار ناهمسانگردی توده سنگهای محیط
با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند .با توجه به اهمیت
ذکرشده ،این پدیده از دیرباز مورد توجه محققین مختلف
بوده است.
در این پژوهش ضمن بررسی و مطالعه بر روی مقاومت
و تغییر شکلپذیری سنگهای ناهمسان الیهای توسط
مولر ]2[ 1و با توجه به اهمیت آن توسط سایر محققین ،به
پیشبینی ناهمسانگردی سنگهای کرومیت با استفاده از
مدلسازی المان مجزا پرداخته شده است [ .]8-3جنبه

شکل  -1سنگ کرومیت و سطوح تورق بسیار ریز
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 -2مواد و روشها

برای بررسی رفتار نمونهها در آزمون مقاومت فشاری
تکمحوره ،نمونههایی با قطر  54میلیمتر و ارتفاع 115
میلیمتر در نظر گرفته شده است .در انجام این آزمایش
تعداد زیادی نمونه مورد بررسی قرار گرفت که درنهایت 9
نمونه ( 3نمونه در هر جهت) برای بررسی دقیقتر انتخاب
شدند .نرخ بارگذاری در آزمون مقاومت فشاری تکمحوره
معادل با  100نیوتن بر ثانیه بوده و تا زمانی که نمونهها
دچار شکست شوند ،عملیات بارگذاری ادامه پیدا کرده است.
شکل  3نمودار تنش-کرنش مربوط به یک نمونه تحت
آزمون مقاومت فشاری تکمحوره در جهات مختلف را نشان
میدهد .با توجه به نتایج بهدستآمده مقادیر میانگین
مقاومت فشاری سنگ در هرکدام از جهات مورد بررسی
محاسبه شده است که در جدول  1قرار داده شده است.
همانطور که در این جدول قابلمشاهده میباشد ،بیشترین
و کمترین مقدار در جهت  29/19 MPa ،Xو ،18/66 MPa
در جهت  Yاین مقادیر به ترتیب  37/38 MPaو 19/31 MPa
و در جهت  Zبیشترین مقاومت فشاری سنگ  29/40MPaو
کمترین آن  26/88 MPaمیباشد .حداکثر اختالف  UCSدر
جهتهای  Xو ( Yبه مقدار )8/2 MPaرخ داده است
بهطوریکه ماکزیمم مقدار در جهت  Yو حداقل مقدار در
جهت  Xمیباشد .همچنین برای بررسی مقاومت کششی
نمونههای سنگی مورد مطالعه از آزمون برزیلی استفاده شده
است .شکل  4نمودار تنش  -کرنش مربوط به یک نمونه
آزمایشگاهی تحت آزمون مقاومت کششی برزیلی در جهات
مختلف را نشان میدهد.

 -1-2آمادهسازی نمونهها
جهت انجام تحلیلها و بررسی ناهمسانگردی از نمونه
سنگهای معدن کرومیت فاریاب (مجتمع معدنی
آسمینون) استفاده شده است .این منطقه با محدودهای
بالغبر  80کیلومترمربع به طول جغرافیایی´ 57° 29تا ´30
 °57و عرض جغرافیایی ´ 27° 17تا ´ 27° 30در شمال
شرق شهرستان میناب واقعشده و دارای یک روند عمومی
شمال غرب  -جنوب شرق بوده که شکل آن بهصورت مثلثی
است .فرآیند آمادهسازی نمونهها در شکل  2نشان داده شده
است .ازآنجاکه تشخیص سطوح ضعیف نمونههای سنگی
منطقه مورد نظر مشکل بوده ،ناهمسانگردی در سه جهت
اصلی محورهای مختصاتی (محورهای  Y ،Xو  )Zبررسی
شده است .نمونههای برداشتشده نیز متعلق به یکی از
تونلهای این معدن به نام تونل نعمت بوده که در عمق 250
متری از سطح زمین واقعشده است.
 -2-2روش آزمایشگاهی
در این تحقیق پس از تقسیم بلوک اصلی به قطعات
کوچکتر ،جهت انجام تحلیلها از بلوکهای سنگی
مغزهگیری انجام گرفت و سپس بهمنظور تعیین خواص
مکانیکی سنگ کرومیت معدن فاریاب ،آزمونهای
آزمایشگاهی متعددی روی مغزههای مورد آنالیز انجام شد.

شکل  -2نحوه تهیه و آمادهسازی نمونهها از بلوکهای تهیهشده []9
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UCS-Xdir

UCS-Zdir

UCS-Ydir

شکل  -3منحنی تنش -کرنش نمونههای سنگی ناشی از آزمایش تکمحوره در جهات مختلف

جدول -1مقادیر خواص مقاومتی بهدستآمده از آزمون تکمحوره برای جهات مختلف
جهت X

جهت Z

جهت Y

)σc (MPa

)ԑ (%

نمونه

)σc (MPa

)ԑ (%

نمونه

)σc (MPa

)ԑ (%

𝑋1

18/66

0/29

𝑌1

19/31

0/59

𝑍1

26/88

0/43

𝑋2

19/28

0/50

𝑌2

34/89

0/52

𝑍2

27/11

0/29

𝑋3

29/19

0/34

𝑌3

37/38

0/35

𝑍3

29/40

0/36

نمونه
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BTS – Z direction
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BTS – Y direction

BTS – X direction

شکل  -4منحنی تنش -کرنش نمونههای سنگی ناشی از آزمایش برزیلی در جهات مختلف

حداکثر مقدار مقاومت کششی در جهت  3/7MPa ،Xو
حداقل آن  1/92MPaمیباشد .در جهت  Yحداکثر و حداقل
مقدار مقاومت کششی به ترتیب  4/67 MPaو  3/06 MPaو
در جهت  Zنیز حداکثر مقدار  3/93 MPaو حداقل
مقدار  1/92 MPaمیباشد .همانطور که دیده میشود،
حداکثر مقدار در جهت  Yو حداقل مقدار مقاومت کششی

نمونههای مورد مطالعه مغزههایی با قطر  54میلیمتر و
ارتفاع  27میلیمتر میباشند که انتهای آنها توسط اره
بریده شده است .در این آزمایش تعداد  15نمونه ( 5آزمون
در هر جهت) مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین سرعت
بارگذاری اعمال شده به نمونهها  200نیوتن بر ثانیه
میباشد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود،
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آزمونها در جدول  3ذکر شده است .این نتایج که بیانگر
خواص مکانیکی در جهات مختلف است ،در شبیهسازی
عددی بهعنوان مبنای آنالیزها قرارگرفتهاند.

در جهت  Xایجادشده که اختالفی برابر با  1/2 MPaبا
یکدیگر دارند .به همین ترتیب آزمون آزمایشگاهی برای
آزمون سه محوره صورت گرفت و سپس نتایج حاصل از

جدول -2مقادیر خواص مقاومتی بهدستآمده از آزمون برزیلی برای جهات مختلف
جهت X

جهت Z

جهت Y

نمونه

)σt (MPa
1/98

𝑌1

𝑋2

2/48

𝑌2

𝑋3

1/92

𝑌3

𝑋4

3/70

𝑌4

3/29

𝑍4

𝑋5

2/18

𝑌5

3/06

𝑍5

𝑋1

نمونه

نمونه

)σt (MPa
1/92

)σt (MPa
4/67

2/98

𝑍1

3/43

3/93

𝑍2

3/51

𝑍3

3/54
3/22

جدول -3خواص مکانیکی نمونه سنگها در راستاهای مختلف
پارامتر

راستا

واحد

Z

Y

X

UCS

22/32

27/96

30/52

)(MPa

TS

2/43

3

3/63

)(MPa

E

5/4

6/9

6/4

)(GPa

ν

0/2

0/2

0/2

---

c

6/9

7/3

7/1

ϕ

34/1

34/9

34/68

)(MPa
درجه

 -3-2روش عددی

 -4-2روش المان مجزا

با توجه به اینکه روشهای عددی ابزارهای قدرتمندی
هستند که میتوان بعد از کالیبره کردن مدل با آزمونهای
آزمایشگاهی به اتفاقات درون سنگها در لحظه شکست و
چگونگی مکانیسم شکست سنگ پی برد ،در این تحقیق
برای شبیهسازی نمونههای آزمایشگاهی و بررسی پروسه و
مکانیسم شکست سنگ به دلیل نقش پررنگ روش المان
مجزا در بررسی ناهمسانگردی موجود در سنگها از این
روش استفاده شده است .در مدلسازی عددی به دنبال
شروع و رشد ترکها هستیم که بهصورت بیضی و استوانهای
گسیخته میشود ،به همین علت مدول االستوپالستیک
مدنظر است؛ همچنین از معیار موهر کولمب استفاده شده
است .پوش موهر کولمب تخمینی از مقاومتهای فشاری و
کششی را پیشبینی میکند .روش موهر کولمب روشی
محافظهکارانه است و مقاومت را کمتر از چیزی که میباشد
در نظر میگیرد درحالیکه میدانیم اگر تنش میانگین را
لحاظ کند ،مقاومت بیشتر میشود.

در روش المان مجزا سنگ بهصورت اجتماع یافتهای از
بلوکهای مجزا معرفیشده و درزهها بهعنوان سطوح تالقی
میان بلوکهای مجزا دیده میشوند که بهعنوان شرایط
مرزی مسئله منظور میشوند .نیروهای تماس و جابهجایی
در محل تماسها ناشی از انباشته شدن تنش بلوکها از
محاسبه اثرات حرکات بلوکها به دست میآید .روند
محاسبات در این روش بهصورت تلفیقی از اعمال قانون نیرو
و جابهجایی در محل تماسها و بهکارگیری قانون دوم
نیوتون که حرکت بلوکها را ناشی از اعمال نیرو بر آنها
است ،تعیین میکند .این روش دارای مدلسازی ناپیوسته
بهمنظور شبیهسازی و رفتار محیط سنگی درزهدار تحت
شرایط استاتیکی ،شبه استاتیکی و دینامیکی است.
نرمافزارهای  3DEC ،UDECو  PFCبر این اساس کار
میکنند .در این مطالعه شبیهسازی عددی با استفاده از
نرمافزار  PFCانجام شده است که از کدهای المان مجزا بوده
و امروزه از کدهای پرکاربرد در انواع مطالعات ازجمله بررسی
ناهمسانگردی موجود در سنگها محسوب میشود.
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مدلسازیها ،ابتدا ضروری است که خواص میکروپارامترها
تعیین شود اما ازآنجاکه خواص ذرات و باند بین آنها
متفاوت از رفتار بزرگمقیاس سنگها بوده ،تعیین
میکروپارامترها یکی از چالشهای اصلی است که غالباً از
طریق فرآیند کالیبراسیون تعیین میشود .در این روش
میکروپارامترها بهگونهای انتخاب میشوند که خواص
مکانیکی اندازهگیری شده در آزمایشگاه به دست آید (در
شکل  6مقایسه شکست ایجادشده در حالت عددی و
آزمایشگاهی آورده شده است) .اولین مرحله از فرآیند
کالیبراسیون ،بازیابی مدول االستسیته و مرحله دوم ،بازیابی
ضریب پواسون ماده میباشد .با توجه به اینکه هر دو پارامتر
مدول االستسیته و ضریب پواسون تغییر شکلپذیری ماده
را نشان میدهند ،مراحل اول و دوم بهصورت بازگشتی انجام
میشوند و درنهایت پارامترهای مقاومتی ماده با بازیابی
مقاومت فشاری تکمحوره کالیبره میگردند [ .]26مقادیر
کالیبره شده میکروپارامترها برای جهات مختلف ( Y ،Xو )Z
نمونه سنگهای مورد بررسی در جدول  4ارائه شده است.

نرمافزار PFC

این نرمافزار ،یکی از پرکاربردترین نرمافزارهای مبتنی
بر روش المان مجزا است که در طیف وسیعی از کاربردهای
مهندسی مانند شبیهسازی سنگهای بکر [،]12-10
شبیهسازی شکست سنگ [ ،]15-13شبیهسازی
نگهدارندههای سنگهای زیرزمین [ ،]16درزهای سنگ و
توده سنگ درزهدار [ ]25 -17تاکنون با موفقیت مورد
استفاده قرار گرفته است.
پروسه تهیه نمونه در نرمافزار  ،PFC-2Dشامل ایجاد
مجموعهای از ذرات دایروی متراکم ،غیر هماندازه ،بااتصال
مناسب بین ذرات و نصب باند در نقاط تماسی بین ذرات
میباشد .در تحقیق حاضر ،اندازه ذرات با استفاده از دو
پارامتر حداقل شعاع ذره ( )Rmin =0/ 45mmو حداکثر شعاع
ذره ( )Rmax =0/675 mmکنترلشده و دارای توزیع اندازه
نرمال میباشد .ارتفاع و قطر نمونهها نیز به ترتیب برابر با
مقدار  115 mmو  54 mmانتخاب شده است .در شکل 5
مدلهای هندسی ساختهشده در تحلیلهای عددی نشان
داده شده است .در نرمافزار  PFC-2Dقبل از انجام

5

5

1

)الف(

)ب(

شکل  -5مقطعی از مدلهای عددی ساختهشده در نرمافزار ( .PFC-2Dالف) آزمون تکمحوره و سه محوره( .ب) آزمون برزیلی

ب

الف

شکل  -6مقایسه شکست ایجادشده در حالت عددی و آزمایشگاهی( .الف) آزمون ( .BTSب) آزمون UCS
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جدول -4مقادیر کالیبره شده میکروپارامترهای ذرات نمونه سنگها در راستاهای مختلف
راستا

پارامتر

واحد

X

Y

Z

دانسیته ذرات

5700

5700

5700

)(kg/m3

نسبت باندشدگی

0/76

0/84

0/82

---

مدول االستیسته ذرات

5/4

6/9

6/4

)(GPa

سختی نرمال بهسختی برشی ذرات

1/8

2/0

2/0

---

ضریب اصطکاک

0/5

0/5

0/5

---

چسبندگی ذرات

13/3

17/1

17/0

)(MPa

مقاومت کششی ذرات

6/6

8/3

7/0

)(MPa

زاویه اصطکاک ذرات

30

30

30

درجه

به تعداد ترکها 6و روند گسترش آنها در نمودار میتوان
گفت که ترکهای کششی ضمن اینکه بیشترین ترکهای
موجود در نمونه هستند ،بیشترین تأثیر را بر شکست نمونه
سنگها داشتهاند .همانند مقاومت فشاری ،با بررسی روند
گسترش ترکهای مخرب میتوان مشاهده نمود که راستای
 )σcd = 28 MPa( Yو راستای  )σcd = 21/1 MPa( Xبه ترتیب
بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر رشد این ترکها از
خود نشان دادهاند.
نرخ آنیزوتروپی در راستاهای مختلف برای حالت فشاری
تکمحوره نیز محاسبه شده که نتایج آن در جدول  5آمده
است .با توجه به این جدول میتوان مشاهده نمود که
بیشترین نسبت نرخ آنیزوتوپی مربوط به راستای  Xو Y
بوده که این مقدار نیز کمتر از  1/36میباشد و بنابراین
میتوان استنباط کرد که سنگها در حالت فشاری
آنیزوتروپی پایینی دارند و بدین معنا است که اگر خاصیت
فشاری در سمت خاصی از فضا اندازهگیری شود ،نتیجه
بهدستآمده با اندازهگیری در سمتهای دیگر از فضا تفاوت
جزئی دارد.

 -3بحث و بررسی
بهمنظور سازماندهی بهتر در انجام آنالیزهای عددی و
مقایسهی آنیزوتروپی ،مطالعات تحقیق حاضر به سه بخش
اصلی تقسیم شده است که ادامه به آنها پرداخته میشود:
 -1-3شبیه سازی آزمون مقاومت فشاری تکمحوره
پس از انجام مراحل کالیبراسیون و کسب اطمینان از
صحت نتایج عددی ،در مرحلهی نخست از نتایج شبیهسازی
آزمونهای مقاومت فشاری تکمحوره جهت بررسی
آنیزوتروپی سنگهای کرومیت معدن فاریاب استفاده شده
است .بدین منظور تمامی مراحل الزم برای انجام یک آزمون
آزمایشگاهی در نرمافزار  PFC-2Dشبیهسازی شده است.
در این بررسیها مقاومت نهایی ،مکانیزم شکست و
همچنین آستانهی شروع ترکها (𝜎 ) 4و ترکهای مخرب5
𝑖𝑐
) 𝑑𝑐𝜎( نمونههای سنگی کرومیت مورد مطالعه قرارگرفتهاند.
منظور از آستانهی شروع ترکها ،لحظهای است که در اثر
بارگذاری و اعمال فشار ،ریزترکها تشکیلشده و سپس
گسترش مییابند همچنین پس از رشد و ترکیب این
ریزترکها شبکهای از ترکهای بزرگ تشکیلشده که
موجب شکست سنگ میشود که این ترکهای بزرگ ،ترک
مخرب نام دارند .نتایج آزمون مقاومت فشاری تکمحوره در
راستاهای مختلف در شکل  7نشان داده شده است .با توجه
به شکل  7میتوان مشاهده نمود که نمونههای سنگی
کرومیت در هر سه راستا رفتاری شکننده داشتهاند .در این
نمونهها ،راستای  Yبا مقدار مقاومت فشاری حدود 32 MPa
و راستای  Xبا مقدار مقاومت فشاری حدود  24 MPaبه ترتیب
بیشترین و کمترین مقاومت را از خود نشان دادهاند .با توجه

جدول -5نسبت مقاومت فشاری تکمحوره در جهات مختلف
𝑥𝜎𝜎𝑦 ⁄

𝑥𝜎𝜎𝑧 ⁄

𝑧𝜎𝜎𝑦 ⁄

1/36

1/24

1/10

 -2-3شبیه سازی آزمون برزیلی
جهت بررسی رفتار سنگها در حالت کششی از
شبیهسازی عددی آزمون برزیلی استفاده شده است .مشابه
باحالت قبل ،در این بررسیها مقاومت نهایی ،مکانیزم
شکست و همچنین رشد ترک نمونه سنگها مورد مطالعه
قرارگرفتهاند .نتایج این بررسیها را میتوان در شکل 8
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مشاهده کرد .با توجه به شکل  8میتوان مشاهده نمود که
نمونههای سنگی کرومیت در حالت کششی نیز در هر سه
راستا رفتاری شکننده از خود نشان دادهاند .همچنین در
این نمونهها ،راستای  Yبا مقدار مقاومت کششی 3/56 MPa
و راستای  Xبا مقدار مقاومت کششی  2/34 MPaبه ترتیب
بیشترین و کمترین مقاومت را از خود نشان دادهاند .در این
نمونهها همچنین میتوان مشاهده نمود که ترکهای
کششی ضمن اینکه بیشترین ترک موجود در نمونه
هستند ،بیشترین تأثیر را بر شکست نمونه سنگها دارند.
در جدول  6نسبت آنیزوتروپی در راستاهای مختلف
محاسبهشده است و میتوان مشاهده کرد که درجه
آنیزوتروپی مقاومت کششی در جهات مختلف نمونه
سنگهای مورد بررسی کمتر از  1/46بوده و درنتیجه
مقاومت کششی نمونهها نیز از آنیزوتروپی پایینی برخوردار
هستند.

الف) راستای X

ب) راستای Y

الف) راستای X

ج) راستای Z

شکل  -8نتایج شبیهسازی آزمون برزیلی در نرمافزار PFC-
2D

جدول -6نسبت مقاومت کششی در جهات مختلف
ب) راستای Y

𝑥𝜎𝜎𝑦 ⁄

𝑥𝜎𝜎𝑧 ⁄

𝑧𝜎𝜎𝑦 ⁄

1/46

1/27

1/15

 -3-3شبیه سازی آزمون مقاومت فشاری سه محوره
در تحقیق حاضر جهت انجام مطالعات تکمیلیتر ،آزمون
مقاومت فشاری سه محوره نیز شبیهسازی شد .در این آنالیز،
فشار جانبی  5 MPaبه نمونهها اعمال و همانند آزمون
مقاومت فشاری تکمحوره ،مقدار مقاومت نهایی نمونهها،
مکانیزم شکست و همچنین رشد ترکها در راستاهای
مختلف بررسی شده است.

ج) راستای Z

شکل  -7نتایج شبیهسازی آزمون مقاومت فشاری تکمحوره
در نرمافزار PFC-2D
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تغییرات فشار جانبی بر رشد ترکهای نمونه سنگهای
مورد مطالعه بررسی شده است .جهت این بررسی ،از تنشی
که در آن اولین ترکهای مخرب ایجادشده ( )σciو کرنشی
که در لحظه معادل آن ثبتشده ،استفاده شده است .بر
اساس نتایج شکل  10میتوان مشاهده نمود که تغییرات
فشار جانبی بر رشد ترکها نیز اثرات مثبت داشته است؛
بهطوریکه در راستاهای مختلف ( Y ،Xو  )Zافزایش فشار
جانبی منجر به افزایش مقاومت نمونه سنگها در برابر
ترکهای مخرب شده است؛ همچنین تغییرات فشار جانبی
باعث شده است که نمونه سنگها تا لحظه ایجاد اولین
ترک ،کرنشهای بیشتری را تحمل نمایند.

نتایج آزمون مقاومت فشاری سه محوره در هر سه
راستای  Y ،Xو  Zدر شکل  9نشان داده شده است .با توجه
به این شکل ،میتوان مشاهده کرد که هر سه راستای مورد
بررسی رفتار شکلپذیری را از خود بروز دادهاند .برخالف
نتایج آزمون تکمحوره در این نمونهها ،راستای  Zبا مقدار
مقاومت فشاری حدود  52 MPaو راستای  Xبا مقدار
مقاومت فشاری حدود  39 MPaبه ترتیب بیشترین و
کمترین مقاومت فشاری را از خود نشان دادهاند.
در این آزمونها گسترش ترکهای برشی بیشترین تأثیر
را بر شکست نمونه سنگها داشته است .همچنین روند
گسترش ترکهای مخرب بیانگر آن بوده که راستای Y
( )σcd = 40/1 MPaو راستای  )σcd = 34/1 MPa( Xبه
ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر رشد این
ترکها از خود نشان دادهاند؛ بنابراین مشاهده میشود که
در حالت محصور (آزمون سه محوره) بیشترین
ناهمسانگردی در نمونههای سنگی کرومیت فاریاب در بین
راستاهای  Xو  Zرخ داده که نتایج حاصله باحالت نا محصور
(آزمون تکمحوره) متفاوت است .نسبت آنیزوتروپی در
راستاهای مختلف نیز در جدول  7بیان شده است .در این
آزمونها بیشترین درجه آنیزوتروپی با مقدار  1/33مربوط
به جهات  Xو  Zبوده است .با توجه به مقدار آنیزوتروپی
محاسبهشده میتوان نتیجه گرفت که نمونه سنگهای
موردبررسی در آزمون سه محوره نیز از آنیزوتروپی پایینی
برخوردار هستند .بهمنظور بررسی بیشتر رفتار این نمونه
سنگها ،نتایج عددی بهدستآمده از آزمون مقاومت فشاری
سه محوره در فشارهای جانبی متفاوت نیز برای هر سه
راستای  Y ،Xو  Zمورد مطالعه قرار گرفته است .در شکل
 10اثرات میزان فشار جانبی بر مقدار مقاومت فشاری نهایی
و میزان کرنش معادل آن بررسی شده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده از شکل  10میتوان
مشاهده نمود که تغییرات فشار جانبی بر میزان مقاومت
فشاری نهایی و کرنش معادل آنها اثرات مثبت داشته است؛
بهطوریکه افزایش فشار جانبی مقاومت نهایی سنگ را
افزایش داده و همچنین رفتار سنگ را شکلپذیرتر میکند.
بر اساس این نتایج ،مقاومت نهایی در راستاهای  Yو  Zمقدار
نزدیکتری نسبت به راستای  Xداشته است؛ همچنین در
فشارهای جانبی پایین میزان مقاومت نهایی در راستای Yاز
راستای  Zبیشتر بوده که با افزایش فشار جانبی میزان
مقاومت نهایی در راستای  Zباالتر میرود .در شکل  11نیز

الف) راستای X

ب)

راستای Y

ج)

راستای Z

شکل  -9نتایج شبیهسازی آزمون مقاومت فشاری سه محوره
در نرمافزار PFC-2D
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 -4جمعبندی و نتیجهگیری

جدول -7نسبت مقاومتهای فشاری در جهات مختلف
σy/σx

σz/σx

σZ/σY

1/21

1/33

1/10

یکی از مهمترین خصوصیات رفتاری توده سنگهای
مختلف ناهمسانگردی میباشد که عمدتاً به دلیل
غیریکنواختی و هندسه نامنظم سیستمهای شکستگی
سنگها به وجود میآید .این خصوصیت به دلیل تأثیر
بسزایی که در رفتار مکانیکی سنگها دارد ،اهمیت فراوانی
در کلیه مراحل طراحی سازههای مهندسی پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر با شبیهسازی عددی یک سری آزمون
آزمایشگاهی شامل آزمونهای مقاومت فشاری تکمحوره،
کشش برزیلی و مقاومت فشاری سه محوره در نرمافزار PFC-
 ،2Dبه تأثیر میکروترکها و ناهمسانگردی در نمونه سنگ
کرومیت معدن فاریاب که داری سطوح تورق بسیار ریز بوده،
پرداخته شده است.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش و جدولهای 6 ،5
و  7میتوان گفت که در نمونه سنگهای کرومیت معدن
فاریاب ،بیشترین ناهمسانگردی بین راستای  Xبا راستاهای
دیگر ( Yو  )Zرخ داده است و درجهی آنیزوتروپی در
شبیهسازی عددی آزمون مقاومت فشاری تکمحوره بین
راستاهای 𝑥𝜎 𝜎𝑦 ⁄و برابر با  1/36بوده همچنین در
شبیهسازی مدل عددی مقاومت فشاری سه محوره،
ناهمسانگردی بین راستاهای 𝑥𝜎 𝜎𝑦 ⁄و برابر با  1/33بوده
است و در شبیهسازی مدل عددی مقاومت کششی برزیلی
ناهمسانگردی بین راستاهای 𝑥𝜎 𝜎𝑧 ⁄و برابر با  1/46میباشد
که این نتایج مبین آنیزوتروپی پایین هستند؛ بهبیاندیگر،
راستای  Xکمترین خواص مقاومتی را از خود نشان داده
است .بااینحال مطابق با جدول  8اختالف مقادیر خواص
مقاومتی راستای  Xنسبت به سایر راستاها آنقدر زیاد نبوده
و ناچیز است؛ بنابراین میتوان گفت که نمونههای سنگی
کرومیت معدن فاریاب از آنیزوتروپی پایینی برخوردار
هستند .این نمونه سنگها تحت فشارهای جانبی باالتر
رفتاری شکلپذیرتری پیدا کرده و مقاومت نهایی آنها نیز
بهمراتب بیشتر میشود .در بررسی روند گسترش ترکها نیز
این نتیجه حاصل شد که در حالت نا محصور ،گسترش
ترکهای کششی و در حالت محصور گسترش ترکهای
برشی بیشترین تأثیر را بر شکست نمونه سنگها داشته
است .همچنین افزایش فشار جانبی منجر به افزایش
مقاومت نمونه سنگها و تحمل کرنشهای بیشتر در برابر
ترکهای مخرب شده است.

الف) تغییرات مقاومت نهایی

ب) تغییرات کرنش معادل مقاومت نهایی

شکل  -10تغییرات مقاومت نهایی و کرنش معادل آن در
فشارهای جانبی مختلف

الف) تغییرات تنش σci

ب) تغییرات کرنش معادل σci
شکل  -11تأثیر فشار جانبیهای مختلف بر رشد ترکهای
نمونه سنگها در راستاهای مختلف
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جعفری محمدآبادی و همکاران

 اختالف خواص مقاومتی بیشترین راستا از بقیهی راستاها-8جدول
اختالف بیشترین و کمترین
)%( خواص مقاومتی

کمترین خواص
مقاومتی

بیشترین خواص
مقاومتی

آزمون

0/0026

0/0012

1/10

1/24

1/36

مقاومت فشاری تکمحوره

0/0019

0/0031

1/27

1/15

1/46

مقاومت کششی برزیلی

0/0023

0/0012

1/10

1/21

1/33

مقاومت فشاری سه محوره
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