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گزارش فنی:
تأثیر میزان تنش و ابعاد صفحه بر مدول تغییرشکلپذیری تودهسنگ در آزمایش
بارگذاری صفحهای
محسن رضائی ،1محمد غفوری ،2رسول اجل

لوئیان3

 -1دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2استاد ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استاد ،گروه زمین شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان

(دریافت :مهر  ،4951پذیرش :آذر )4959

چکیده
مدول تغییر شکل تودهسنگ که از مهمترین پارامترهای تودهسنگ در طراحیهای مهندسی سنگ است ،به دو روش
مستقیم(با استفاده از روابط تجربی) و غیر مستقیم(با استفاده از آزمایشهای برجا) به دست میآید .آزمایش بارگذاری صفحهای
با توجه به حجم نسبتاً بزرگی از سنگ ،که تحت تأثیر قرار میدهد و نیز روش انجام سادهتر آن ،از معمولترین آزمایشها برای
اندازهگیری مدول تغییرشکلپذیری برجای تودهسنگ است .این آزمایشها بسته به هدف آزمایش و کاربرد نتایج آن ،با تنشهای
متفاوت و اندازه صفحات بارگذاری متفاوت انجام میشوند .در این پژوهش ،مقایسهای بین نتایج آزمایشهای انجام شده با دو
تنش مختلف و همچنین صفحات با قطر متفاوت صورت گرفته است .در این مقایسه از روشهای آماری تحلیل همبستگی و آزمون
 tبا زوج دادهها استفاده گردید .نتایج تحلیلهای انجام شده بر روی آزمایشهای با حداکثر تنشهای  22و  02مگاپاسکال ،نشان
میدهد که بین نتایج آزمایش با بارهای مختلف ،اختلاف معنیداری وجود ندارد و میزان بیشینه تنش وارده بر سنگ ،بر مدول
تغییرشکلپذیری به دست آمده از آزمایش ،تأثیری نداشته است ولی نتایج حاصل از آزمایشهایی که با دو صفحه با قطرهای
متفاوت در یک موقعیت انجام شدهاند ،نشان میدهد که ،اختلاف معنیداری بین آنها وجود دارد و مدول تغییر شکلپذیری به
دست آمده از آزمایش با صفحات با قطر بزرگتر ،در تودهسنگهای با کیفیت بالا ،بزرگتر از صفحات با قطر کمتر بوده و در
تودهسنگهای ضعیف ،برعکس است .به نظر می رسد ،این اختلاف ناشی از تأثیر نسبت ابعاد صفحه بارگذاری به ابعاد گالری
آزمایش باشد.

کلمات کلیدی
مدول تغییرشکلپذیری ،تودهسنگ ،آزمایش بارگذاری صفحه ای ،تنش
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این رابطهها ،تخمينهاي مختلفي از مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ را ارائه ميدهند .بعنوان مثال،
رابطه گوکچه اوغلو و همکاران[ ]7بر پایه شاخص کيفي
تودهسنگ و درجه هوازدگي ،در برخي موارد ،مدول بسيار
بالایي را به دست ميدهد .از طرف دیگر مدولهاي پایين ،با
استفاده از رابطه نجاتي[ ]44به دست ميآید.
در روش مستقيم با انجام آزمایشهاي برجا مانند
بارگذاري صفحهاي ،دیلاتومتري ،جک تخت ،اتاقک فشار و
غيره که طي آنها سنگ تحت چند مرحله بارگذاري و
باربرداري قرار ميگيرد ،اندازهگيري ميشود.
به طور کلي ،آزمایشهاي برجاي اندازهگيري مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،با توجه به حجمي از تودهسنگ
که در حين آزمایشهاي برجا مورد تنش قرار ميدهند ،به
دو دسته بزرگ مقياس و کوچک مقياس تقسيم ميشوند.
آزمایشهاي بارگذاري صفحهاي و بارگذاري شعاعي در دسته
آزمایشهاي بزرگ مقياس و آزمایشهاي دیلاتومتري ،جک
گمانهاي و جک تخت در دسته آزمایشهاي کوچک مقياس
هستند .نتایج حاصل از آزمایشهاي بزرگ مقياس نسبت به
آزمایشهاي کوچکمقياس ،معرف بهتري براي رفتار
تودهسنگ هستند[.]48 ,47
از معمولترین آزمایشهاي برجایي که در پروژههاي
مختلف ،براي اندازهگيري مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ
مورد استفاده قرار ميگيرد ،آزمایش بارگذاري صفحهاي است
که توسط انجمن بينالمللي مکانيک سنگ ارائه شده
است[ .]45آزمایش بارگذاري صفحهاي به دو روش بارگذاري
با صفحات صلب[ ]22و انعطافپذیر[ ]22 ,24انجام ميشود.
در این آزمایشها ،بار اعمالي توسط یک پمپ هيدروليک
تأمين شده و به جکها منتقل ميشود .در آزمایش بارگذاري
با صفحه انعطافپذیر ،بار توسط یک جفت جک تخت که
ستون صلبي بين آنها قرار گرفته به سطح بارگذاري وارد شده
و باعث تغيير شکل تودهسنگ ميشود .اما در روش صفحه
صلب ،بار به وسيله یک جک هيدروليکي به صفحات باربري
صلب که بر روي سطح تودهسنگ قرار گرفتهاند ،وارد
ميشود(شکل  .)4در این آزمایش دو منطقه در داخل گالري
که در امتداد قطر آن و در دو جهت مخالف قرار دارند ،به
طور همزمان و در چندین چرخه ،بارگذاري و باربرداري
ميشوند(شکل .)2

 -1مقدمه
تغييرشکلپذیري ،طبق تعریف ،قابليت سنگ در تغيير
شکل یافتن در مقابل تنشهاي محيطي است .این تنشها
ميتوانند بارگذاري و یا باربرداري باشند .تغييرشکلپذیري به
وسيله یک مدول که ارتباط بين بار اعمال شده و کرنش منتج
از آن است ،توصيف ميشود .با توجه به اینکه سنگهاي
درزهدار به صورت الاستيک رفتار نميکنند ،به جاي مدول
الاستيسيته ،از مدول تغييرشکلپذیري براي آن استفاده
ميشود .مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،یکي از مهمترین
پارامترها براي تحليلهاي عددي و طراحيها در مکانيک
سنگ است که شامل مجموع مدول الاستيک و پلاستيک
است و نسبت به پارامترهاي دیگر ،توصيف بهتري را از
وضعيت مقاومتي تودهسنگ ،ارائه ميکند .این پارامتر در
طراحي پروژههایي که نسبت به تغييرشکلهاي کم نيز
حساس هستند ،اهميت زیادي دارد .پروژههایي همچون
نيروگاههاي هستهاي ،سدهاي قوسي ،تونلهاي تحت فشار و
برجهاي مسکوني از جمله پروژه هایي هستند که باید در
طول عمر مفيدشان حداقل تغيير شکل در آنها اتفاق بيفتد.
در این نوع سازهها ،حتي زماني که خطر گسيختگي وجود
ندارد نيز ،تغييرشکل سنگ بسيار نگران کننده است ،چرا که
تغييرشکل ناهمگن حتي به مقدار جزئي ميتواند باعث
افزایش شدید تنش در سازه شود[.]4
مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ به دو روش مستقيم
و غير مستقيم به دست ميآید .در روش غير مستقيم ،با
استفاده از روابط تجربي ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف
و با استفاده از پارامترهاي تودهسنگ و مشخصات سنگ بکر،
تخمين زده ميشود .در دهههاي گذشته تعداد زیادي از
رابطههاي تجربي براي برآورد مدول تغييرشکلپذیري
تودهسنگ ،با استفاده از طبقهبنديهاي مختلف تودهسنگ،
مانند طبقهبندي ژئومکانيکي[ ،]2شاخص مقاومت
زمينشناسي[ ،]9شاخص تونلزني[ ]1و شاخص
تودهسنگ[ ]4 ,9پيشنهاد شدند .پژوهشگران دیگر
رابطههایي را بر پایه پارامترهاي تعيين کننده کيفيت
تودهسنگ مانند شاخص کيفي تودهسنگ[ ]8-9و درجه
هوازدگي[ ]5 ,7پيشنهاد نمودند که مهمترین این رابطهها
در جدول  4ارائه شدهاند.
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جدول  :1مهمترین رابطههای تجربی ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف برای برآورد مدول تغییرشکلپذیری تودهسنگ
پژوهشگر
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در هر مرحله از بارگذاري ،بار با نرخي آرام و یکنواخت
به صورت پلههایي افزایش ميیابد و پس از رسيدن به ميزان
مورد نظر ،به مدت زمان تعيين شده ،ثابت نگه داشته شده و
سپس ،به آرامي و به صورت پله اي کاهش ميیابد .تغيير
مکان در جهت بارگذاري ،توسط جابجایيسنجها اندازهگيري
ميشود .همانگونه که در شکل  9مشاهده ميشود ،در
صورتيکه اندازهگيري جابجایي در پشت صفحه بارگذاري
انجام شود ،بارگذاري صفحهاي ناميده شده و اگر جابجایيها
در داخل گمانهاي که پشت نواحي بارگذاري حفاري شدهاند،

(s  exp

RMR ≤ 56

RMR > 56

در اعماق مختلف اندازهگيري شوند ،به این آزمایش ،جک
صفحهاي گفته ميشود[ .]4تجهيزات اندازهگيري جابجایي
در آزمایش جک صفحهاي ،شامل پکرهاي فولادي مکانيکي
و جابجایيسنجهاي با دقت  2/224ميليمتر هستند که پس
از انجام کاليبراسيون در آغاز هر آزمایش ،در داخل گمانه ،در
عمقهاي مختلف قرار داده ميشوند و از طریق یک رابط به
کامپيوتر متصل ميگردند تا قرائتها در فواصل زماني تعيين
شده ،ثبت گردند.
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آن سنگ تحت چند مرحله بارگذاري و باربرداري قرار
ميگيرد ،به دست ميآید .براي تعيين مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ ميتوان از روشهاي وتري،
مماسي و بازیافتي استفاده کرد (شکل  )1که به صورت زیر
تعریف ميشوند:
مدول تغييرشکلپذیري وتري :شيب خطي که مبدأ
مختصات را به هر نقطه از منحني تنش -کرنش متصل
ميکند .این مدول به شدت تحت تأثير بسته شدن
ناپيوستگيها قرار دارد.
مدول تغييرشکلپذیري مماسي :شيب خط مماس بر
منحني تنش -کرنش در عنصر کوچکي از منحني بارگذاري
که بهترین معرف براي رفتار الاستيک باشد .مدول مماسي را
ميتوان از هم از منحني بارگذاري و هم از منحني باربرداري
به دست آورد که معمول ًا در حالت باربرداري بيشتر از
بارگذاري است.
مدول تغييرشکلپذیري بازیافتي :مدول مماسي مربوط
به منحني تنش -کرنش مرحله باربرداري را گویند .این مدول
معمولاً بيشتر از سایر مدولها بوده و در محاسبات مربوط به
مرحله باربرداري مورد استفاده قرار ميگيرد.
مدول تغييرشکلپذیري اوج تا اوج :مدول خطي که نقاط
اوج منحنيهاي تنش کرنش در مراحل بارگذاري و باربرداري
را به هم وصل ميکند(شکل .)2
مدول تغييرشکلپذیري اندازهگيري شده سنگ ،به
عوامل متعددي از جمله وضعيت فضایي ناپيوستگيها،
شرایط سطح ناپيوستگيها ،مقدار تنش وارد شده به سنگ،
مدول الاستيسيته سنگ بکر ،ضریب پواسون ،قطر صفحات
بارگذاري و عمق اندازهگيري جابجایي بستگي دارد .در اکثر
تودهسنگها به دليل توزیع غير یکنواخت ناپيوستگيها،
مدول تغييرشکلپذیري در جهتهاي مختلف متفاوت
است[.]22
آزمایش بارگذاري و یا جک صفحهاي با تمام مزایایي که
دارد ،با سه مشکل و مانع اساسي زیر روبرو است[:]4
 -4با توجه به اینکه تنش اعمال شده در سنگ و جابجایي
منتج از این تنش ،با افزایش عمق کاهش ميیابد،
ممکن است مدولهاي به دست آمده در عمق ،غير
واقعي باشند.

شکل  :1نمایی از آزمایش بارگذاری صفحهای به صورت قائم

شکل  :2چرخههای بارگذاری و باربرداری و مدول تغییر شکل اوج
تا اوج( )DPPحاصل از آزمایشهای برجا[]22

شکل  :3تصویری شماتیک از آزمایشهای بارگذاری و جک
صفحهای[]1

مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،که مجموع مدول
الاستيک و پلاستيک است ،با انجام آزمایشهاي برجا که طي
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بتن بين صفحه بارگذاري و سنگ ،ساخته ميشود و پس از
اینکه بالشتک بتني به بيشينه مقاومت خود رسيد ،آزمایش
بارگذاري انجام ميشود.
براي اندازهگيري جابجایيهاي منتج از بارگذاري و
باربرداري ،یا در سطح بارگذاري سنسورهایي قرار داده شده
و اندازهگيري جابجایي انجام ميشود و یا در مرکز محدوده
بارگذاري گمانهاي حفاري شده و در داخل آن تعداد 9
سنسور در فواصل معين قرار داده ميشود که سنسور ششم
در انتهاي گمانه ،در جایي که جابجایي صفر است ،قرار داده
ميشود و جابجایي اتفاق افتاده در تودهسنگ نسبت به این
سنسور سنجيده ميشود .در این پژوهش از این روش استفاده
شده است.
براي محاسبه مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ با
استفاده از این آزمایش روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است
که روش اونال[ ،]29روش انجمن بينالمللي مکانيک
سنگ[ ]45و روش انجمن آزمون و مواد آمریکا[ ]22 ,22از
جمله مهمترین آنها است .روش انجمن بينالمللي
مکانيکسنگ براي آزمایش بارگذاري با صفحه انعطافپذیر
و روشهاي اونال و انجمن آزمایش و مواد آمریکا براي صفحه
صلب ارائه شدهاند .آخرین نسخه مورد اخير،که به صورت
استاندارد براي این آزمایش مورد استفاده قرار ميگيرد و در
این پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است ،در سال
 2228به صورت رابطه ( )4ارائه شده است[ ]22که براي
محاسبه مدول تغيير شکل تودهسنگ ،هنگاميکه جابجایيها
درون گمانه پشت صفحه بارگذاري ،اندازهگيري ميشود
(آزمایش جک صفحهاي) ،مورد استفاده قرار ميگيرد.

 -2قرار دادن ابزارهاي اندازهگيري تغييرشکل در داخل
تودهسنگ ،آشفتگيهایي را در داخل آن به وجود
ميآورد.
 -9در سنگهایي که مدول تغييرشکلپذیري بالایي دارند،
ممکن است دقت ابزارهاي اندازهگيري ،براي حصول
نتایج مناسب ،کافي نباشد.

شکل  :0تعاریف انواع مدول تغییر شکل تودهسنگ[]22

با وجود تمامي این محدودیتها ،روش بارگذاري
صفحهاي یکي از رایجترین روشهاي تعيين مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ برجا است .این آزمایش به دو
روش با استفاده از صفحههاي بارگذاري صلب و انعطافپذیر
انجام ميشود .در روش بارگذاري با صفحات انعطافپذیر ،بار
توسط دو عدد جک تخت که ستون صلبي بين آنها قرار
گرفته است ،به وسيله صفحههایي انعطافپذیر به تودهسنگ
وارد ميشود اما در روش بارگذاري با صفحههاي صلب ،بار
وارده توسط یک جک هيدروليک ،به وسيله صفحههایي صلب
به تودهسنگ وارد ميگردد .آزمایش بارگذاري صفحهاي در
سنگ ،معمولاً در داخل گالري انجام ميشود .براي این
منظور ،یک گالري به ابعاد مناسب در داخل تودهسنگ
حفاري شده و در دو دیواره روبروي این گالري محدودههایي
به قطر یک و نيم تا دو برابر قطر صفحات بارگذاري
آمادهسازي ميگردد[ .]45براي آمادهسازي محدوده
بارگذاري ،قسمتهاي سست و شکسته سطح سنگ ،برداشته
شده و سطح سنگ به گونهاي پرداخت ميشود که اختلاف
بين پستي و بلنديهاي آن از  29ميليمتر بيشتر نباشد.
سپس بر روي سطح کامل ًا تميز شده ،بالشتک بتني در حالتي
که صفحه بارگذاري در جاي خود قرار گرفته است ،با ریختن

()4

(1  )P
R
RZ
[(2  2)arc sin( 2
) 2
]
2WzR
(R  Z 2 ) 0.5
R  Z2

Em 

که در آن:
 :Emمدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ( :P ،)GPaفشار
وارده بر سطح بارگذاري ( :R ،)KNشعاع صفحه بارگذاري
( :Z ،)mmعمق نقطه اندازهگيري جابجایي در داخل
تودهسنگ ( :Wz ،)mmتغيير مکان اندازهگيري شده در هر
عمق ( )mmو  :νضریب پواسون تودهسنگ هستند.
پایه و اساس رابطه مورد استفاده در محاسبات بارگذاري
صفحهاي ،بر حل الاستيک بارگذاري یکنواخت روي سطح
دایروي یک محيط الاستيک همسانگرد نيمه بيکران استوار
است[ .]22در این تئوري ماده مورد نظر به صورت ماده
الاستيک ،همسان و همگن و نيمه متناهي فرض ميشود و
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صفحهاي یک بار با صفحه  549ميليمتري و تنش بيشينه
 22مگاپاسکال در  9چرخه و یک بار با صفحه 992
ميليمتري در  9چرخه و تنش بيشينه  12مگاپاسکال انجام
شده است.
در این نوشتار ،با استفاده از آزمایشهاي بارگذاري
صفحهاي انجام شده در ساختگاه سد بختياري ،به موضوع
تأثير ميزان تنش اعمال شده و ابعاد صفحه بارگذاري ،بر
مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ اندازهگيري شده ،پرداخته
شده است.
ساختگاه سد بختياري ،در استان لرستان و  99کيلومتري
جنوب غربي شهر دورود به مختصات  18درجه و 19/9
دقيقه طول شرقي و  92درجه و  97/9دقيقه عرض شمالي
واقع شده است .موقعيت ساختگاه سد بختياري در شکل 9
نشان داده شده است.
آزمایشهاي بارگذاري صفحهاي در ساختگاه سد
بختياري ،با استفاده از دو صفحه بارگذاري با قطرهاي
متفاوت و نيز ميزان تنش متفاوت انجام شدهاند .قطر
صفحههاي بارگذاري مورد استفاده در این ساختگاه  549و
 992ميليمتر و تنش بيشينه اعمال شده به ترتيب برابر 22
و  12مگاپاسکال بوده است .در برخي نقاط بارگذاري،
آزمایشها با استفاده از هر دو نوع صفحه در یک فاصله زماني
 9ساله انجام شده و نتایج متفاوتي را داشته است .در این
مقاله نتيجههاي به دست آمده بررسي شده است.

معادلههاي مربوطه براي تحليل نتایج بر پایه حل الاستيک
براي توزیع بار یکنواخت بر روي سطح دایرهاي شکل در یک
محيط الاستيک همسانگرد و نيمه متناهي ارائه شدهاند .اما
شرایط تودهسنگ تحت آزمایش به طور کامل منطبق با
فرضيههاي در نظر گرفته شده در این تئوري نيست و
رابطههاي موجود تنها به دليل سادگي براي نمایش تقریبي
شرایط محلي به کار گرفته ميشوند .برخي عوامل ساختاري
مانند درزهها یا وجود لایهبندي ميتوانند بر نتایج آزمایش
تأثير داشته باشند .وجود ناپيوستگيها در سنگ باعث ایجاد
تفاوت در الگوي توزیع بار و جابجایيها ميشود که ميزان
این تأثير ،به تعداد ،جهت و ویژگيهاي مقاومتي و مکانيکي
آنها بستگي دارد.
عرض گالري یا ارتفاع آن در آزمونهاي افقي باید در
کمترین حالت  4/9تا  2برابر قطر صفحه بارگذاري باشد ،تا
محيط نيمه بيکران محسوب شده و از اثرات محدود کننده
ابعاد گالري جلوگيري شود .بر اساس مدلسازي المان محدود،
در نسبت ابعاد گالري به ابعاد صفحه بارگذاري برابر  9تا ،42
مقادیر جابجایي در اعماق مختلف تحت تأثير ابعاد گالري
قرار نميگيرد ولي براي نسبت  2و کمتر از آن ،جابجایيها
در عمق ،از جدار گالري تأثير زیادي ميگيرند[.]24
آزمایش بارگذاري صفحهاي بسته به هدف و موقعيت
انجام آن ،با بارهاي متفاوت و نيز ابعاد صفحه بارگذاري
متفاوت انجام ميشوند که ممکن است در مدول
تغييرشکلپذیري به دست آمده ،تأثيرگذار باشند .با توجه به
اینکه کمتر پيش ميآید در یک نقطه ،یک نوع آزمایش برجا،
با توجه به هزینه بالا و زمانبر بودن آن ،با تنشها و اندازه
صفحات متفاوت تکرار شود ،مقایسه تأثير این پارامترها در
مدول تغييرشکل تودهسنگ به راحتي امکانپذیر نيست.
در ساختگاه سد بختياري ،بنا به شرایطي ،در برخي نقاط،
آزمایشهاي بارگذاري صفحهاي در دو مرحله و با تنش و
قطر صفحه بارگذاري متفاوت انجام شده است .تعدادي از این
آزمایشها با صفحهاي به قطر  549ميليمتر ،در  9چرخه و
با بيشينه تنش وارده برابر  22مگاپاسکال و تعدادي نيز با
صفحهاي با قطر  992ميليمتر ،در  7چرخه و با بيشينه تنش
برابر  12مگاپاسکال؛ انجام شدهاند که تا چرخه پنجم،
آزمایش دقيقاً مانند آزمایش قبلي بوده و از آن به بعد تنش
در دو مرحله تا  92و  12مگاپاسکال افزایش یافته است.
همچنين ،در برخي از موقعيتها ،آزمایش بارگذاري

 -2بررسیهای ژئوتکنیکی
ساختگاه سد بختياري در پهنه زاگرس چين خورده و در
دره  Vشکلي ،عمود بر محور طاقدیس سياه کوه قرار دارد و
تودهسنگهاي رخنمون یافته در محدوده ساختگاه سد،
بخشهایي از تشکيلات سروک است .سازند سروک در این
منطقه به  7بخش( Sv1تا  )Sv7تقسيم شده است و در
محل ساختگاه سد بخشهاي  2تا  9رخنمون دارند .در داخل
واحد  ،9بخش به هم ریختهاي وجود دارد که بر اثر چين
خوردگي شدید ایجاد شده است .این واحد با توجه به
پارامترهاي مقاومتي ضعيفتر آن ،به صورت جداگانه تحت
عنوان  Sv3-KBنامگذاري شده است .نقشه زمينشناسي
ساختگاه سد بختياري در شکل  9ارائه شده است.
در راستاي بررسيهاي ژئوتکنيکي ساختگاه سد ،با
درزهبرداري در بخشهاي مختلف ساختگاه و نيز انجام
422
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خلاصه نتایج آن در واحدهاي سنگي مختلف در جدول 9
ارائه شده است.

آزمایشهاي آزمایشگاهي مختلف بر روي سنگ بکر (جدول
 ،)2طبقهبندي تودهسنگ انجام پذیرفت[ ]29-21 ,8 ,9که

شکل  :5موقعیت جغرافیایی ساختگاه سد بختیاری
جدول  :2خلاصه نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونههای سنگ بکر
واحد سنگی
Sv2
Sv3
Sv3-KB
Sv4
Sv5
Sv6

پارامتر

شرایط اشباع

شرایط خشک
تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

)UCS(MPa

42

82

491

428

42

72

414

429

)E (GPa

42

95

78

74

49

99

82

91

)UCS(MPa

22

72

218

492

24

82

479

424

)E (GPa

48

19

82

99

21

19

89

98

)UCS(MPa

4

89

4

)E (GPa

4

12

99

)UCS(MPa

1

72

448

89

9

72

425

84

)E (GPa

9

94

79

99

9

99

75

98

)UCS(MPa

8

71

459

429

9

72

494

55

)E (GPa

5

12

89

99

5

98

79

99

)UCS(MPa

42

79

488

429

5

54

497

421

)E (GPa

41

92

82

91

41

18

82

98

براي تعيين مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ،
آزمایشهاي برجاي مختلف از جمله آزمایشهاي جک
صفحهاي در داخل گالريهاي حفاري شده ،در واحدهاي
سنگي مختلف ساختگاه سد انجام گرفته اند .خلاصه نتایج
حاصل از آزمایشهاي جک صفحهاي در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  :3طبقه بندی تودهسنگ در واحدهای سنگی مختلف
واحد سنگی

424

Sv2
Sv3

RQD
79

GSI
94

RMi
9/7

RMR
92

Q
7/5

92

99

9/9

17

9/1

Sv3-KB

92

92

4/9

19

9/9

Sv4

91

91

4/4

95

9/5

Sv5

57

79

44/5

95

8/1

Sv6

87

74

8/9

99

5/9

کل دادهها

99

97

9/8

18

9/5
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جدول  :0خلاصه نتایج آزمایشهای بارگذاری صفحهای در ساختگاه سد
واحد سنگی

Sv2

Sv3

Sv3-Kb

Sv4

Sv5

Sv6

کل دادهها

تعداد آزمایش

9

99

9

42

1

8

85

42/9

8/7

1/2

1/9

22/1

29/7

42/4

مانگین مدول تغییر
شکل اوج تا اوج

مورد محاسبه قرار گرفت که هيستوگرام نتایج به دست آمده
در شکل  7و نتایج به دست آمده از این آزمایشها به همراه
مقدار  GSIتودهسنگ محل بارگذاري در شکل  8ارائه شده
است .سپس با استفاده از تحليل همبستگي و آزمون  ،tميزان
اختلاف دو گروه دادهها مورد بررسي قرار گرفت.

 -3تحلیل آماری مدول تغییرشکلپذیری اوج تا
اوج تودهسنگ
از ميان تمام آزمایشهایي که براي اندازهگيري مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ انجام شده بودند که خلاصه آنها
در جدول  1ارائه گردید ،در  99آزمایش مدول
تغييرشکلپذیري براي بيشينه تنشهاي  22و 12
مگاپاسکال اندازهگيري شدند .همچنين در  42مورد آزمایش،
مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ در طي دو مرحله و با
صفحههاي  992و  549ميليمتري اندازهگيري شد .در
جدولهاي  9و  9نتایج بررسيهاي آماري آنها ارائه شده
است.

جدول  :6خلاصه بررسی آماری آزمایشهای بارگذاری صفحهای
با قطرهای  652و  515میلیمتر

جدول  :5خلاصه بررسی آماری آزمایشهای بارگذاری صفحهای
با تنشهای بیشینه  22و  02مگاپاسکال
نسبت مدول
 22به 12

تنش 22
مگاپاسکال

تنش 12
مگاپاسکال

تعداد

99

99

ميانگين()GPa

7/9

7/8

2/9

انحراف معيار

9/5

9/1

2/5

واریانس

99

14

کشيدگي

4/2

4/2

چولگي

4/9

4/1

کمينه

2/5

4/9

2/9

بيشينه

29/8

29/1

2/5

قطر 992
ميليمتر

قطر 549
ميليمتر

تعداد

42

42

نسبت مدول
 992به 549

ميانگين()GPa

8/9

42/7

2/8

انحراف معيار

9/2

1/9

2/7

واریانس

42

48

2/9

کشيدگي

-2/9

-2/9

چولگي

2/9

-2/4

کمينه

1/4

9/5

4/4

بيشينه

41/9

49/5

2/5

2/5

شکل  :7هیستوگرام مدول تغییرشکلپذیری اوج تا اوج با

 -0بررسی تأثیر بیشینه تنش اعمال شده بر

تنشهای بیشینه  22و  02مگاپاسکال

مدول تغییر شکل تودهسنگ

 -1-0تحلیل همبستگی

براي بررسي تأثير بيشينه تنش اعمال شده در طي
آزمایش ،بر مدول تغييرشکلپذیري برجاي تودهسنگ ،بدین
صورت عمل گردید که در آزمایشهایي که با تنش بيشينه
 12مگاپاسکال انجام شده بودند ،مدول تغييرشکلپذیري
تودهسنگ ،یک بار تا تنش بيشينه  22مگاپاسکال محاسبه
گردید و بار دیگر این مدول با تنش بيشينه  12مگاپاسکال

نتایج به دست آمده از محاسبه مدول تغيير شکل اوج تا
اوج با هر دو مقدار تنش اعمالي مورد مقایسه آماري قرار
گرفتند و تحليل همبستگي مطابق رابطه  ،2بر روي آنها
انجام گردید[ ]27که نتيجه آن در شکل  5ارائه شده است.
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)i1 (Xi  X)(Yi  Y
n
n
i1 (Xi  X) 2 i1 (Xi  X) 2
n

()2

r

d

()9

t

s2 n

در این رابطه ، d ،ميانگين اختلاف بين دو نمونه،s2 ،
واریانس نمونه ،n ،تعداد دادهها و  ،tآزمون  tبا  n-4درجه
آزادي هستند.

در این رابطه ،r ،ضریب همبستگي پيرسون ،n ،تعداد
دادهها Xi ،و  ،Yiدادههاي  iام متغيرها و  Xو  Yميانگين
متغيرها هستند.

جدول  :7نتایج آزمون  tمدول تغییرشکلپذیری به دست آمده
از آزمایشهای با دو تنش بیشینه  22و  02مگاپاسکال
پارامتر

مقدار

t Stat
P(T<=t) two-tail

-4/22
2/94

همانگونه که در شکلهاي  7و  5مشاهده ميشود،
همبستگي خوبي با ضریب همبستگي پيرسون برابر 2/579
بين نتایج حاصله مشاهده ميشود و خط برازش شده به آنها
نيز با خط  4به  4تطابق خوبي دارد و جدول  7نشان
ميدهد ،با توجه به اینکه مقدار  pحاصل از آزمون  tبيشتر
از  2/29است ،ميانگين مدول تغييرشکلپذیري اوج تا اوج به
دست آمده با هر دو مقدار تنش ،تقریباً برابر هستند
( )p-value =0.31و ميتوان گفت که ميانگين نتایج به
دست آمده با استفاده از تنشهاي بيشينه  22و 12
مگاپاسکال که به ترتيب برابر  7/92و  7/89گيگاپاسکال
هستند ،تفاوت معناداري با هم ندارند .از مقایسه مدولهاي
تغييرشکلپذیري به دست آمده با مقدار شاخص مقاومت
زمينشناسي تودهسنگ نيز مشخص ميشود که نتيجههاي
به دست آمده از هر کدام از دو آزمایش ،فارغ از کيفيت
تودهسنگ ،ميتوانند اندکي بزرگتر یا کوچکتر ار دیگري
باشد.

شکل  :8مقایسه مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده با تنش
بیشینه  22و  02مگاپاسکال در هر آزمایش

شکل  :5همبستگی مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده با
تنش بیشینه  22و  02مگاپاسکال

ضریب همبستگي پيرسون ،ميزان همبستگي بين دو
متغير را محاسبه ميکند و مقدار آن بين  +4و  -4است .اگر
مقدار به دست آمده مثبت باشد ،با افزایش در هر متغير،
متغير دیگر نيز افزایش ميیابد و برعکس ،اگر مقدار  rمنفي
شد یعني اینکه دو متغير در جهت عکس هم عمل ميکنند.
اگر مقدار به دست آمده صفر شد نشان ميدهد که هيچ رابطه
اي بين دو متغير وجود ندارد و اگر  +4شد همبستگي مثبت
کامل و اگر  -4شد همبستگي کامل و منفي است.

 -5بررسی تأثیر اندازه صفحه بارگذاری بر مدول
تغییرشکلپذیری تودهسنگ
پس از مشخص شدن تأثير ناچيز بيشينه تنش اعمال
شده ،بر مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،تأثير اندازه
صفحه بارگذاري بر مدول تغييرشکلپذیري مورد بررسي قرار
گرفت .بدین منظور ،موقعيتهایي که آزمایش در آنها یک بار
با صفحه با قطر  549ميليمتر و یک بار با صفحه 992
ميليمتر انجام شده بود ،انتخاب و مورد مقایسه قرار
گرفتند(شکلهاي  42و  .)44براي این مقایسه نيز تحليل

 -2-0آزمون t

براي مقایسه ميزان اختلاف اندازهگيري مدول
تغييرشکلپذیري اوج تا اوج با دو مقدار تنش متفاوت ،آزمون
 tبا دادههاي زوج (رابطه  )9بر روي نتایج مدول اوج تا اوج
به دست آمده ،انجام شد[ ]28که نتایج آزمون  tدر جدول 7
ارائه شده است.
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بارگذاري با قطرهاي  992و  549ميليمتر ،با ضریب
همبستگي پيرسون برابر  ،2/89همبستگي نسبتاً خوبي با هم
دارند اما خط برازش شده به آنها ،با خط  4به  4منطبق
نيست .همچنين ،آزمون (tجدول  )8نشان ميدهد که نتایج
دو روش اندازهگيري با هم برابر نبوده و با توجه به مقدار p
که کمتر از  2/29است ،تفاوت بين آنها معنيدار است
( .)p-value = 0.02این نتایج نشان ميدهند که ميانگين
مدولهاي به دست آمده از آزمایش با صفحه بارگذاري با قطر
 549ميليمتر ،بزرگتر از صفحه بارگذاري با قطر 992
ميليمتر است .این موضوع ،به دليل تأثير نسبت ابعاد گالري
به ابعاد صفحه بارگذاري بر روي ميزان جابجایي تودهسنگ
در عمق است .با استفاده از صفحه  549ميليمتري نسبت
ابعاد گالري به ابعاد صفحه بارگذاري در مقایسه با صفحه
 992ميليمتري ،کوچکتر شده و در نتيجه جابجایي
تودهسنگ در عمق ،تحت تأثير تنش ،کمتر ميشود و مدول
تغييرشکلپذیري محاسبه شده بيشتر خواهد شد .مقایسه
یک به یک دادههاي به دست آمده که در شکل  8ارائه
شدهاند ،نشان ميدهد که از تعداد  42زوج آزمایش انجام
شده ،در  7مورد ،مدول به دست آمده از صفحه 549
ميليمتري ،بزرگتر است و در  9مورد نتيجه برعکس است.
مقایسه نتایج آزمایشها و نيز اختلاف بين دو روش با
طبقهبندي شاخص مقاومت زمينشناسي(شکلهاي  8و ،)5
نشان ميدهد ،آزمایشهایي که در آنها مدول به دست آمده
از آزمایش با صفحه  992ميليمتري بزرگتر از مدول صفحه
 549ميليمتري هستند ،داراي مقدار  GSIکمتري نسبت به
سایر آزمایشها هستند .با توجه به این نتایج ميتوان گفت
که نسبت مورد قبول ابعاد گالري به ابعاد صفحه بارگذاري به
شرایط زمينشناسي و ژئوتکنيکي محل انجام آزمایش
بستگي دارد و هر چه تودهسنگ داراي کيفيت بالاتري باشد،
براي حصول به نتيجه واقعي تر ،این نسبت باید بزرگتر باشد.

همبستگي(شکل  )42و آزمون (tجدول  )8مورد استفاده
قرار گرفتند.

شکل  :12مقایسه مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده از
آزمایشهای بارگذاری صفحهای با قطر  515و  652میلیمتر

شکل  :11مقایسه شاخص مقاومت زمینشناسی تودهسنگ و
اختلاف مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده از آزمایشهای با
صفحههای  515و  652میلیمتر

شکل  :12همبستگی مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده از
آزمایشهای با صفحههای  515و  652میلیمتر
جدول  -8مقایسه آماری مدول تغییرشکلپذیری به دست آمده

 -6نتیجهگیری

از آزمایشهای با دو قطر متفاوت
پارامتر

مقدار

t Stat
P(T<=t) two-tail
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مدول تغيير شکلپذیري تودهسنگ ،یکي از پارامترهاي
ورودي مهم در تحليلها و طراحيهاي مهندسي سنگ است.
این پارامتر به دو روش غيرمستقيم؛ با استفاده از رابطههاي
تجربي؛ و مستقيم؛ با استفاده از آزمایشهاي برجا؛ به دست
ميآید .از جمله معمولترین آزمایشهاي برجا براي
اندازهگيري مدول تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،آزمایش

2/22

در شکل  ،42نتيجه تحليل همبستگي نشان ميدهد،
نتایج آزمایشهاي جک صفحهاي حاصل از دو صفحه
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تأثیر میزان تنش و ابعاد صفحه بر مدول تغییر شکل ...

صفحه  992ميليمتري بزرگتر از مدول آزمایش به دست
آمده از صفحه  549ميليمتري بوده است .این اختلاف را
ميتوان ناشي از تأثير شرایط ژئوتکنيکي تودهسنگ بر مقدار
مورد قبول نسبت ابعاد گالري آزمایش به ابعاد صفحه
بارگذاري دانست یعني ،در تودهسنگهاي ضعيفتر،
جابجایيهاي ناشي از بارگذاري ،تحت تنش یکسان ،منطقه
کوچکتري را تحت تأثير قرار ميدهند و نسبت ابعاد گالري
آزمایش به قطر صفحه بارگذاري ،ميتواند کوچکتر بوده و
از صفحه بزرگتر در گالري کوچکتر استفاده کرد.

بارگذاري صفحهاي است که با استفاده از صفحات بارگذاري
صلب و انعطافپذیر با اندازههاي مختلف و نيز مقادیر تنش
متفاوت انجام ميشود .در این پژوهش ،مقایسهاي بين نتایج
آزمایشهاي بارگذاري صفحهاي انجام شده به روش بارگذاري
با صفحههاي صلب ،با دو مقدار تنش  22و  12مگاپاسکال و
همچنين صفحههاي با قطر  992و  549ميليمتر صورت
پذیرفته است.
مقایسه بين نتایج  99زوج آزمایش انجام شده با بيشينه
تنش  22و  12مگاپاسکال که به روشهاي تحليل همبستگي
و نيز آزمون  tانجام شد ،به ترتيب ،ضریب همبستگي برابر
 2/57و مقدار  p - valueبرابر  2/94را نتيجه داد .این مقادیر
نشان ميدهند بين نتایج آزمایش با بارهاي مختلف ،اختلاف
معنيداري وجود نداشته و مقدار تنش اعمال شده بر مدول
تغييرشکلپذیري تودهسنگ ،تأثيري نداشته است.
پس از حصول نتيجه بالا در مورد تأثير ميزان تنش اعمال
شده بر آزمایشها ،نتيجههاي آزمایشها در  42موقعيتي که
آزمایش بارگذاري صفحهاي در آنها با دو صفحه با قطرهاي
 992و  549ميليمتر انجام شده بودند ،با هم مورد مقایسه
قرار گرفتند .براي مقایسه این زوج دادهها نيز از آزمونهاي
آماري گفته شده استفاده گردید .نتایج تحليل همبستگي و
آزمون  tدر مورد این دادهها به صورت ضریب همبستگي برابر
 2/89و مقدار  p-valueبرابر  2/22است .این نتيجهها نشان
ميدهد ،عليرغم همبستگي نسبتاً خوب بين دادهها ،اختلاف
معنيداري بين آنها وجود دارد و ميانگين مدول اوج تا اوج
به دست آمده ،براي صفحات  549و  992ميليمتري؛ به
ترتيب  42/7و  8/9گيگاپاسکال؛ از نظر آماري تفاوت
معنيداري دارند و ميانگين مدول به دست آمده از آزمایش
با صفحه  549ميليمتري بزرگتر از صفحه  992ميليمتري
است.
مقایسه نتایج هر یک از زوج آزمایشها با هم نشان
ميدهد ،از تعداد  42زوج آزمایشي که با هر دو صفحه انجام
شده بودند ،در  7مورد ،آزمایشهاي با صفحه  549ميليمتر،
مدول تغييرشکلپذیري بزرگتري داشتهاند و در  9مورد
برعکس بوده است .براي بررسي دقيقتر اختلافها و دليل
اختلافها ،مدولهاي به دست آمده از هر زوج آزمایش ،با
مقدار طبقهبندي  GSIتودهسنگ ،در محل آزمایش ،مورد
مقایسه قرار گرفتند .این مقایسه نشان ميدهد ،در
تودهسنگهاي با مقدار  GSIپایينتر ،مدول به دست آمده از
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