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چکیده
در طی پدیده خستگی جسم به علت تجمع آسیب و گسترش ترک ناشی از تکرار روند بارگذاری ،در تنشی کمتر از مقاومت
استتاتیکی خود بهصتور ناگهانی و ترد میشتکند ستازندها و ستازههای سنگی ازجمله گسلها ،درزهها ،صفحا لایهبندی،
مختازن زیرزمینی ،دیواره تونلها ،دیواره حائل پلها ،پی راهها و ستتدها و

میتوانند تحت تأثیر بارهای دینامیکی ناشتتی از

زمینلرزههای بزرگ ،انفجار ستتنگ ،آتشتتباری ،حفاری ،ترافیک قرار گیرند در این کار تحقیقاتی رفتار ستتنگها تحت تأثیر
بارگذاری کاملاً معکوس شتونده ککشتش – فشتار و به کمک دستتگاه آزمایش خستتگی ساخته شده بر اساس آزمایش رایج
خستتگی فولاد بررستی شتده استت از دو نمونه سنگ بلوری گابروی نونز و مرمر سبز با ترکیب کانی شناسی و منشأ ساخت
متفاو جهت بررسی پدیده خستگی با این روش استفاده شد نتایج بهدستآمده نشان میدهد که در نمودار  S-Nبرای هر دو
نوع سنگ با کاهش مقدار تنش اعمالی به نمونه ،تعداد دوره تحمل شده بهصور لگاریتمی افزایش پیدا میکند و نمودار هر دو
ستتنتگ از رابوته وهلر پیروی میکننتد همننین ا مکان ارزیابی حد دوام به کمک این نوع آزمایش وجود دارد ،درحالیکه در
تحقیقا قبلی این امکان وجود نداشتته استت نتایج نشان میدهد که حد دوام برای گابروی نونز در حدود  14/7مگا پاسکال
ک %43مقاومت کشتتشتتی در حالت استتتاتیکی و برای مرمر ستتبز حدود  11/1مگا پاستتکال ک %81مقاومت کشتتشتتی در حالت
استتاتیکی است مقایسه نتایج حاصلشده با نتایج سایر مصالح تأیید میکند که دستگاه ساخته شده و روش مورداستفاده در
این تحقیق برای برآورد خستگی در سنگهای بلوری مناسب است

کلید واژهها
خستگی سنگ ،سنگ بکر دانهای ،روش تنش – عمر ،بارگذاری کاملاً معکوس شونده ،حد دوام

 عهده دار مکاتباتs.jamali@mi.iut.ac.ir :
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رگیییییاری اح پارامهرهای ماابمهی سییینی اح چ ماابمت
فتییاری [ ،]99-4 ،9ماابمت ررشییی [ ،]94 ،93نیربی لاح
ررای اگهرش ترک [ ،]92-92ماابمت تتی [ ]91-92ب
حهی تغییر مادار مدبل الاسییهی []39 ،96 ،92 ،93 ،99
شییده اسییتر ر ع ابه متییاهدهشییده اسییت هم در دید
ما ربسیک پی ب هم میکربسیک پی ،ن ه شیکگت در حالت
راراذاری مهناب) ر بضیی ب را حالت اسییهاتیکی تفابت دارد
[]39 ،96 ،92 ،99 ،99 ،92-93 ،1ر
اربهی اح م اای نیش تأثیر رزضیییی اح ع ام فیشیکی ب
مکانیکی سییینی ب شیییرایط راراذاری رر عچر خگیییه ی را
رررسیییی ردهاندر ررای نچ ن م اای متیییاهده نچ دند را
اهش ارزاد دان های سیینی ماابمت خگییه ی ی افشایش
[ ]98 ،92 ،8ب را افشایش دانگ ییه ترک ،ماابمت خگییه ی
ی اهش [ ]39 ،99مییاردر هچننی فتار ) منفذی اثر
منفی [ ]33 ،99 ،8ب فتار انبی اثر مثبت [ ]34 ،93 ،8رر
ماابمت خگه ی سنی داردر ررخی اح م اای مزهادند
افشایش فر انس راع افشایش ماابمت خگه ی میش د [،2
 ]36-34 ،94 ،98 ،92 ،99 ،99ررخی نیش اثر فر ییانس را
ناچیش میدانند []39 ،92 ،93 ،8ر در ح حه مکانی سیینی
هن ح ت ی عددی در راری را مدلسییاحی پدیده خگییه ی
یی رت ن رفه استر ت ی های عددی در سایر مصالح نیش
رر پای ب اسیا نهایج ارهای حمایتی اهی اسییه ار است ب
نیچ دار تنش عچر (ب ی یا رنش عچر) ی ی بربدی ررای
ت ی های عددی خگه ی استر
اح نجیایی تا ن ی ربش اسیییهانداردی ررای رررسیییی
خگیه ی در سنی ارال نتده است ،در ت ایاات قب ی ررای
رررسیی خگه ی سنی عچ م ًا اح هچای ربشهای اسهاتیکی
م د اسیهفاده شده ب تنها رار اسهاتیکی را ی رار مهناب)
یای شی شیییده اسیییتر در ا ثر ای ت ایایات ،مایابمت
خگییه ی در م دبده فتییاری ب ر چ دسییه اه حمایش
حمایتییی اهی خ د نهرل 9رررسیییی شیییده اسیییت ب نهایج
ر دسییت مده در م دبده فتییاری اعهبار داردر اما تجرریات
ر دست مده اح خگه ی رر ربی دی ر م اد مانند ف شات نتای
میدهند عچ ماً پدیده خگیه ی را اگهرش ترک مرتبط
اسیت در حالت تیش ریتهر مؤثر ر ده ب هر عام ی
تنش تیییتیییی در نچ ن را اهش دهد راع افشایش عچر
خگه ی میش د []32ر ر عبارتدی ر اارچ در عچ مچک
اسیت ت ت راراذاری فتاری شکگت خگه ی رخ دهد بلی

 -1مقدمه
ر
در طراحیهای اخیر مهندسییی سیینی ،ریتییهر ت
رفهار سیینی ت ت راراذاری دینامیکی ،راراذاری خگییه ی
(ریاراذاری مهناب)) ب هچننی رفهار سییینی رزد اح مرح
شیکگیت مهچر ش شیده اسیتر رررسیی رفهار سنیها ت ت
راراذاری دینامیکی اح حمانی تأثیر متیی ا ای رارها رر
ربی خصی یییات سنی ر اثبات رسید ،شدت ارفه استر
میدانیم م اد م ه ف ت ییت تییأثیر رییارهییای دینییامیکی
رفهارهای مهفابتی اح خ د نتیییای میدهندر رزضیییی اح یها
ت ت چنی شیراییی مااب تر ب شییک پذیرتر شییده ب ررخی
ضزیفتر ب شکنندهتر میش ند []9ر خگه ی پدیدهای است
گیم در تنتیی چهر اح ماابمت اسهاتیکی خ د در اثر
تجچع سییین ناشییی اح تکرار ربند راراذاری ،ردبی ع امت ب
نااهانی میشیکندر ررای ایجاد شیکگییت خگه ی س عام
نیاح است :الف) تنش تتی حدا ثری ر مادار رگیار حیاد
)) تغییرات ییافی در ماییدار تنش ب ) حیییاد ر دی تزییداد
چرخ های تنش بارده []9ر تجرریات اذشییه نتای میدهد
ریش اح  19دریید اح مجچ شییکگتهای مکانیکی
در قیزات یینزهی اتفا میافهد ناشی اح اثر خگه ی است
[]3ر سیاحندهای سین ی ب ساحههای سن ی اح چ اگ ها،
درحهها ،یف ات لای رندی ،م احی حیرحمینی ،دی اره ت ن ها،
دی اره حیالی پ ها ،پی راهها ب سیییدها ب ررر میت انند ت ت
تیأثیر ریارهیای دینیامیکی ب اسیییهاتیکی قرار دارندر رارهای
دینامیکی ر ط ر مهناب) در اثر حمی لرحههای رشرگ ،انفجار
سینی ،تتباری ،حفاری ،ترافی ایجاد میش ند []6-4 ،9ر
اارچ رررسیهای حیادی در م رد شکگت ساحههای سن ی
ت ت راراذاری مهناب) ی رت ن رفه است بلی ردبی ش
در سییاحههای سیین ی نیش ر ع ت ب د شییکگییه یهای ب
ترکهای رگییار حیاد ب هچننی تأثیر طیف بسیزی اح ان ا
راراذاریهای دینامیکی رر ساحههای سن ی میالز شکگت
خگه ی اح اهچیت رگیار حیادی ررخ ردار استر
ت ایاات قب ی مرر ط ر خگییه ی سنی را میت ای در
دب حمین ی تاگیییم ردر اربهی اح م اای را ای شینی
ریاراذاری مهناب) ر ای راراذاری مزچ ل اسیییهاتیکی در
حمایشهای مرس ر ماایگ نهایج حای اح ای تغییر در
رفهار ب خصی ییات سنی پرداخه اندر در طی ای ت ایاات
متیییاهده شیییده اسیییت راراذاری مهناب) راع اهش
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ررای تنشهیای م ه ف نتیییای میدهدر درباقع ای نچ دار
راری ری تنش اعچالی ب عچر خگیییه ی را نتیییای میدهدر
راری های حیادی اح چ راری به ر ،2راسک ی  ،6اسهربمیر،2
بیب ل 8ب ررر ررای ت چی عچر خگییه ی ارال شییده اسییتر
هرچند دی ر ربارط پینیدهتر هگهند اما لشبم ًا تیارق رههری
را دادههای حمایت اهی نگبت ر راری به ر ندارند ب راری
به ر هچننای یکی اح پر اررردتری ای راری ها است (راری
:)9
S a     log N
()9
ی در ای راریی  ،پیارامهرهای  ب  ماادیر ثارت،
 S aدامنی تنش ب  Nتزییداد دبره رییاراییذاری تییا ل ظی
شکگت استر در نچ دار  S-Nب راری به ر را تاگیم ماادیر
تنش رر مایدار ماابمت حدا ثر نچ ن در حالت اسیییهاتیکی
یی رت نرمال شیده تنش ر دسیت می ید ررای ماایگ
نهایج م اد م ه ف مفید اسییتر هچایط ر در راری به ر
نیش مت ا است ،ماادیر رشرگتر  نچایان ر ای است
را افشایش تزداد چرخ ها ،ماابمت خگییه ی سریعتر اهش
پییدا می ند ،ر عبارتدی ر هر چ مادار  چهر راشییید،
ماده م ردنظر ماابمت ریتیییهری در ررارر خگیییه ی اح خ د
نتای میدهد []31ر
در ای ت ایق ری منظ ر ری ارایری تجرریات م اای
مکیانی ب رررسیییی امکای اسیییهفاده اح ربش تنش-عچر ب
حمایش تیر چرخای در سینیها ررنام حمایش طراحیشده
ب سپس نهایج حمایش رر ربی دب ن سنی ر ری را تر ین
انی شیناسیی ب شرایط تتکی م ه ف ،ارد بری ب ت ی
شده استر

عام ایی ی منجر ر رخداد خگیه ی میش د تنشهای
تیتیی پگچاند ب یا غیرمگهایم ایجادشده در نچ ن است
[]3ر ر ع ابه نن در ح حه مکانی سینی چهر م رد ت
قرار ارفه اسییت ،اسییهفاده اح تجرریات م اای در سییایر
رشیه ها ب ر ارایری ربشهای اسیهاندارد رررسی خگه ی
ررای رررسییی ای پدیده در سیینی اسییتر ر ریانی ع یرغم
ب د پیتیرفتها ب تجرریات غنی در خگه ی ف شات ،هن ح
میالزات دقیق ب اگیهردهای ررای ارتااء سیح ع چی ب ارال
اسییهاندارد ررای رررسییی ای پدیده در سیینی انجا ن رفه
استر
 -1-1روش تنش -عمر

اگییی ه ی خگییه ی ی پدیده تجچزی اسییت را
تغییر شییک پ اسییهی در اطراف نااهای ما ربسییک پی
مزی را تچر ش تنش م ی رالا شییرب میشیی د ،درحالی
تنش میت اند پایی تر اح ماابمت گییم راشییدر اثر ای
تغییر شیییک پ اسیییهی ررای ی چرخ رگییییار ناچیش ب
قار چتیمپ شی است اما رزد اح تزداد چرخ مزی  ،را ت
ر سییح تنش ،ترکهای دید تتیکی شیده در ای ناحی
پ اسیهی اگیهرش یافه ب ر حدی میرسییند را چتم
غیرمگیی ح قار متییاهده ر ده ب منجر ر شییکگییت نچ ن
میاردندر ررای رررسییی ب ت ی شییکگییت خگییه ی در
طراحیهای مهندسیی س ربش ی ارال شده است :ربش
تنش ییی عچر ،ربش رنش ییی عچر ب ربش مکانی شکگتر
ربش تنش-عچر رایجتری ب راحتتری ربشیییی اسیییت
ررای طراحی خگییه ی سییاحهها ب قیزات مهندسییی م رد
اسییهفاده قرار ارفه اسییتر اح ای ربش ت ت عنابی ربش
ت ی خگییه ی ،ربش خگییه ی را چرخ حیاد9
اسییی
( )HCFب ربش تنش نهرلشییده 3نیش یاد میش ی د [،3 ،9
]31 ،38ر
به ر 4طی سیییالهای  9829تا  9869می ادی در لچای
ابلی رار حمایش خگیه ی را ر ی رت منظم ب ای لی ربی
ری ی هییای راه ه انجییا داد ب ر ی عن ای پییدر حمییایش
سییگیهچاتی خگیه ی شناخه میش در اب پای اذار ربش
تنش-عچر استر در ای ربش ،نچ دار تنش ی عچر نچ ن (S-
 ،)Nحای انجا حمایشهای مهزدد رر ربی قیز م رد
رررسیی اسیت ،رفهار خگیه ی قیز م رد حمایش را نتای
میدهید []3ر نچ دار  S-Nتزداد چرخ قار ت چ نچ ن را

 -2طرح آزمایش
ری منظ ر انجییا حمییایش تزیی ماییابمییت خگیییه ی،
نچ ن های سیین ی م ردنظر ت ت دامن متی صییی اح فتییار
مهناب) قرار ارفه ب تا رسیدی نچ ن ر ماابمت نهایی خ د
تزداد دبرهها انداحهایری میشی در ساخهارهای سن ی ع ابه
رر فتیار ت ت تیش نیش قرار میایرند ب ماابمت تییتی
سییینیها ر مراتن اح ماابمت فتیییاری یها چهر اسیییتر
درنهیج هت رررسی ماابمت خگه ی سنی رههر است اح
ریاراذاری مهنابری هم ت ت فتیییار راشییید ب هم ت ت
تییش اسییهفاده شیی در ررای ای منظ ر اح حمایش تزیی
ماابمت خگه ی ت ت خچش خالا ب چرخش در م رد
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نهیایی خ د ررسیییدر رار اعچالی رر ربی نچ ن ها ر یییی رت
ریارایذاری مهنیاب) تکراری خ اهد ر د میت ای دامن ب
فر ییانس ی را تغییر دادر درنهییایییت ری چی اط ییاعییات
ر دسیت مده میت ای نچ دار خگیه ی سنی م ردنظر را ر
دست بردر

مصیالح ف شی ر ار میربد ،اسهفاده شده استر شچای ی
اح چ ن ی ای حمایش در شییک ( )9برده شییده اسییتر
هچایط ری در شیک ( )9مت ا است نچ ن م ردنظر
ت یت رییار خچتیییی ب ری هچراه ی چرخش قرار ارفهی ب
ر باسیی ی نچ ن ر یی رت مهناب) ت ت تییش ب فتار
قرار میایرد تا اینک در تزداد دبره متیی صییی ر ماابمت

شکل  : 1شمای کلی از آزمایش خستگی سنگ تحت خمش خالص و چرخش []2

ت ایق چی دچار لهراسییی ی شییده ب هچی عام میت اند
سبن اهش ماابمت ااررب شده راشدر
اح نجیایی ررای انجا حمایش خگیییه ی در سییینی
اسیهانداردی ارال نتده است ب ربش ب دسه اه اسهفادهشده
در ای ت ایق اح ربش ب دسیه اه رایج در حمایش خگه ی
ف شات الها ارفه شده است؛ احای رب ارزاد نچ ن های سن ی
اسیییهفییادهشییییده در ای ت ایق نیش رییا در نظر ارفه
م دبدیتهای مرر ط ر سییاخهارهای سیین ی ب نیش رفیت
دسه اه ب نگبت ط ل ر قیر در نچ ن های اسهاندارد ف شات
تزیی شده استر نگبت ط ل ر قیر در نچ ن های دسه اه
تیر چرخای ت ت خچش عچ ماً ری  1تا  99اسیییت [،3 ،9
 ]49 ،49ی ای نگیییبیت در نچ ن های ر اررفه در ای
ت ایق نیش رعایت شیده استر در ارهدا نچ ن های اسه ان ای
ر ط ل  999می یمهر ب ر قیر تاریبی  99می یمهر هت
ا رای حم ی خگیییه ی ری چی دسیییه اه مغشه ایر در
حمایتی اه تهی شیدندر نچ ن های م رداسهفاده در حمایش

 -1-2نمونههای سنگ

ر هت تتییار سییاخهار سیینیهای ر ری را ف شات ،در
ای ت ایق اح دب نچ ن سنی ر ری ساخهچانی پر ارررد در
ایرای را تر ین انیشناسی ب منتأ ساخت مهفابت (اارربی
نینش ب مرمر سبش) ررای رررسی خگه ی اسهفاده شده استر
در ای ت ایق ررای رررسیییی اثر ب د تن انیها رر رفهار
خگیه ی اح ی سنی مهتک اح چند انی (اارربی نینش)
در ماار سین ی را تنها ی ن انی (مرمر سییبش) اسهفاده
شیده اسیتر نهایج حمایشهای میکربسک پی نتای میدهد
اارربی نینش حابی  %69ف دسیییپات پ اکی اح%39/2 ،
ین پیرب گییی  %9 ،ریت ب  %9/2انیهای اپاک اسیییت
درحالی مرمر سییبش تاریباً تنها اح گیییت تتییکی شییده
اسیتر مت صات سنیهای اسهفادهشده در ای ت ایق ،در
دبل ( )9برده شییده اسییتر انهظار میرسییید ماابمت
ااررب اح مرمر ریتیهر راشید اما اارربی اسییهفادهشده در ای
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ریاعی ایجاد تچر ش تنش م ی میاردد میت اند راع
اخه یال در نهیایج شییی د ر هچی ع ت در ادام نچ ن های
مادهشییده ر چ دب قالن ف شی در دب انههای نچ ن ها
تزبی شیییدند ماده ا رای حمایش شیییدندر در شیییک ()9
مراح ب چ ن ی تهی ای نچ ن ها نتای داده شده استر

خگییه ی ف شات (نچ ن ارال شییده در شییک  )9ر بسییی
میاشیییی یاری ربی یی قیزی ف ش میاده میشییی ند اما
ماشییی اری ربی نچ ن های سیین ی ر سییانی امکایپذیر
نیگیت ب نچ ن های سین ی عچ ماً ر بسی مغشهایری تهی
شیده ب اسیه ان ای شک میراشندر اح طرفی اعچال مگهایم
تنش خچتیییی ر نچ ن در م تکی ااه ب نای اعچال رار

جدول  :1مشخصا سنگهای استفادهشده در این تحقیق
مقاومت فشاری تکمحوره

مدول یانگ

مقاومت کششی برزیلی

قور متوسط دانهها

کMPa

کGPa

کMPa

کmm

اارربی نینش

22/2

28

99/82

9/22

مرمر سبش

999

16

2/49

9/93

نوع سنگ

الف

)

شکل  :2الف نمونههای مغزه گیری شده گابروی نونز ب نمونههای آمادهشده مرمر سبز پس از تعبیه قالبهای فلزی

 -2-2طراحی و ساخت دستگاه آزمایش خستگی سنگ

ر ن راراذاری ب ارزاد نچ ن های سنی دسه اه
را ت
حمایش خگیه ی سینی را الها ارفه اح دسه اه حمایش
خگه ی تیر چرخای ]49[ 1در ف شات طراحی ب ساخه شدر
ای دسه اه قادر است نچ ن های م ردنظر را اح سرعت 999
دبر در دقیای تیا  9999دبر در دقیای ت یت چرخش قرار
دهیدر ر چ ی شیییچارنده ب ی حسار در دسیییه اه
میت ای تزداد دبره اعچالشیده در نچ ن را تا سرعت 2999
دبر در دقیا ر دقت شییچارش ردر ای دسییه اه هچننی
مجهش ر ی سییییگیییهم مه قف ننده اسیییت ر م ض
شیییکگیییت نچ ن عچ یات را مه قف می ند ب تزداد دبر تا
ل ظ شیییکگیییت را ثبت می ندر شیییک راراذاری در ای
دسیییه اه را تر ین خچش خالا ب چرخش ر یییی رت ی
راراذاری مهناب) سین سی شک در خ اهد مد ،میت ای
مایدار دامن ب فر انس ی را تغییر دادر در شیییک ( )3ای
دسه اه ب ن ه راراذاری ی نتای داده شده استر

شکل  :3دستگاه آزمایش خستگی سنگ و نحوه قرارگیری نمونه
در آن

 -3-2اجرای آزمایش

پس اح میاده ردی نچ ن ها سییییح یها ر چ ی
اغذ سینباده نر پرداخت شده تا اثر حرری سیح ر حداق
خ د ررسییید ب در ادامی هر یدا اح نچ ن های مادهشیییده
شیچارهاذاری میشی ندر سپس تزدادی اح نچ ن ها ت ت رار
اسهاتیکی قرار ارفه ب مه سط ماابمت تتی نهایی یها
12
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ت ت خچش مت ی ا میش ی در ماابمت تییتییی اارربی
نینش ب مرمر سیییبش ت ت خچش ر ترتین  98ب  98/99م ا
پاسیکال اسیتر پساحاینک مه سییط ماابمت تتی سنی
ت ت خچش ر دست مد ،ابلی حمایش راراذاری مهناب)
را تنتیی ررارر را  29تا  89دریید مه سیط ماابمت تتی
سییینیی ت یت خچش ا را اردییده ب تزیداد دبر تا ل ظ
شیکگت نچ ن ثبت میش در ای ربند را اهش مادار تنش
اعچیالی ادامی پیدا رده ب اط اعات مرر ط ر هر نچ ن ثبت
میش در تچا حمایشها ،در فر انس راراذاری ثارت  2هرتش
انجا شییده اسییت ب ط ل مچای خچتییی ررای هچ نچ ن ها
ثارت اسییت ب تنها عام مهغیر تنش اعچالی اسیییتر راید در
نظر داشت بحی مهز اات راراذاری نیش در م اسب مادار
تنش بارد رر نچ ن ل اظ اردیده اسییتر در شییک ( )4ط ل
مچای خچتیی را خط قرمش متی ا شیده استر راری ری
تنش خچتیییی (  ) ب نیربی اعچالی ر بسیییی بحن ( ) F
ر ی رت حیر است:
()9

FLy
I

درباقع نچ ن دچار خگیییه ی نچیشییی د ،ر عبارتدی ر
تنشهای چهر اح حد دبا  ،انرکی لاح ررای اگییهرش ترک
خگیییه ی را تیأمی ننچ ده ب نچ نی سیییالم راقی میماندر
تجرریات م اای در سایر مصالح اح چ ف شات ب ره نتای
داده اسییت حد دبا در م دبده ی می ی ی سیییک رخ
ر اط اعات ر
میدهدر پس اح رسیدی ر ای مرح را ت
دسییت اح نچ ن سیینی م ردنظر ،ن ه شییکگییت هر نچ ن
رررسییی میش ی د ب ر دلی اینک سیینی ر عن ای ی ماده
غیر هچ ب انیشبترپ در نظر ارفه میشییی د ررخی اح ای
دادههیا در رسیییم نچ دار نهیایی در نظر ارفه نچیشییی ندر
ر عن ایمثال میت ای ر نچ ن شییک ( )2اشییاره رد ر
دلی ب د ترک اح قب در میان ی اح بسییط شکگه شده
اسییت ب نچیت ای ر دادههای ی اعهچاد ردر در شییک ()6
تزدادی اح نچ ن های شکگه شده نتای داده شده استر در
طی حمایش تچا نچ ن ها ر ط ر نااهانی شییکگییه شییده ب
سییح شیکگت عچ د رر م ر نچ ن (در انههای نچ ن ب در
راسییهای تنش تییتییی حدا ثر) اسییت ب هی ا ن ناحک
شدای ب یا پ سه پ سه شدی متاهده ن ردیدر



 Lط ل مچای خچتی y ،فای رار اعچالی تا م ر
خنثی نچ ن ب  Iاتهابر دب سیح استر تزداد نچ ن ها در
ای ت ایق رر اسییا اسییهاندارد انجچ مهندسییای مکانی
کاپ در سیح اطچینای پژبهتی تزیی شده است []49ر رر
هچی اسیییا در ای مایال  99-8نچ ن در م دبده عچر
م دبد ب  6-3نچ ن در م دبده عچر نام دبد م رد حمایش
قرار ارفه استر

شکل  :4نمونه شکسته شده از وسط

شکل  :4چگونگی اعمال نیروی خمشی در نمونهها

در ادام را اهش نیربی مچای خچتیییی اعچالی رر ربی
نچ ن ها ر مرح ای می رسیییم نچ ن سنی م ردنظر در
یی نیربی مچای خچتیییی خا میت اند تزداد دبرههای
ریارایذاری را تیا رینهایت ت چ ند حد دبا  99نامیده
میشی در ر نظر میرسید ای ن سنی دارای حد دبا
استر تزداد رینهایت دبرههای راراذاری ر ای مفه است

شکل  :8تعدادی از نمونههای شکسته شده

 -3نتایج

ن
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خگیه ی ب د دارد ،را نرمالسیاحی نهایج حمایش خگه ی
نگبت ر ماابمت تتی نچ ن ها ت ت خچش ( ر بسی
نچ ن های متیار نچ ن اسهفادهشده در حمایش خگه ی ر
دسیت برده شده) میت ای ای خیا را اح ری رردر ر هچی
دلی در نچ دار تنش -عچر ،تنش اعچالی ر نچ ن را تاگیم
ردی رر ماابمت تییتییی ت ت خچش نرمالسییاحی شییده
اسییتر مادار تچر ش تنش ناشییی اح ب د قا)های ف شی ر
انداحه  9/32رر برد شده استر

تزداد دبره راراذاری ( )S-Nررای هر دا اح یها رسم شدر
در شک های ( )2ب ( )8ای نچ دارها ررای ای دب ن سنی
نتیای داده شیده استر در ای نچ دارها نچادهای دایرهای ب
مث ثی ری ترتین مرر ط ر نچ ن هایی را عچر م دبد ب عچر
نام دبد میراشیییندر نصییین قالنهای ف لادی در دب انههای
نچ ن راع ایجاد تچر ش تنش در ی میشییی در اح نجایی
ای تچر ش تنش هم در حمییایشهییای اسیییهییاتیکی تزیی
ماابمت تیتی ت ت خچش نچ ن ها ب هم در حمایشهای

شکل  :7نمودار ک ، S-Nگابروی نونز

شکل  :1نمودار ک ، S-Nمرمر سبز
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جدول  :2نتایج آزمایش خستگی
نوع سنگ

رابوه بین تنش حداکثر و تعداد دوره تا
لحظه شکست

ضریب

مقاومت کششی

همبستگی

تحت خمش

𝟐

ک 𝑹

کMPa

حد دوام
کMPa

نسبت حد دوام به
مقاومت کششی
تحت خمش

اارربی نینش

S
 0.8409  0.0482 log N
ST

9/1499

98

94/2

9/23

مرمر سبش

S
 1.0956  0.0755 log N
ST

9/1432

98/99

99/8

9/6

ای راری را میت ای ر ی رت ی حیر ن شت:
()3

 -1در نچ دار  S-Nررای هر دب ن

S
 A   log N N 1000
ST

سییینیی ریا اهش

مایدار تنش اعچیالی ری نچ نی  ،تزیداد دبره ت چ شیییده
ری یییی رت ل یاریهچی افشایش پیدا می ند ب نچ دار هر دب
سنی اح راری به ر پیربی می نندر
 -9در ت ایاییات قب ی ا ثر حمییایشهییا در م ییدبده
فتیاری انجا شیده است اما طبق تئ ری مکانی شکگت،
اگیهرش ترک را تنش تیتیی در ارتباط است احای رب در
ت ایایات قب ی ارحیاری حد دبا ررای سییینیها امکایپذیر
نب ده ب یا اح رررسی ی یرفنظر شده است ،در ای ت ایق
ای رررسییی امکایپذیر شییده ب ر نظر میرسیید ای ن
سنیها دارای حد دبا هگهندر
 -3مادار حد دبا ررای سنی اارربی نینش در م دبده
 94/2م ا پاسیییکال ( %23ماابمت تیییتیییی ی در حالت
خچش) ب ررای سییینیی مرمر سیییبش در م دبده  99/8م ا
پاسیکال ( %69ماابمت تتی ی در حالت خچش) رر برد
شدر
 -4حید دبا هر دب سییینی اح ل اظ مادار نگیییبت ر
ماابمت تیتی ب تزداد دبره را م دبده متاهدهشده ررای
ف شات ( 9/4تا  9/6ماابمت تیتییی در  996دبره) میارات
داردر
ای ن حمایش خگه ی
ر ای م ض
 -2را ت
ررای ابلی ریار اسیییت رر ربی نچ ن های سییین ی ا را
میشی د ،نهایج ب نچ دارهای ر دسییت مده ربندی منیای اح
خ د نتای میدهند ب ای قار ا را ر دی ای ربش را هت
رر برد خگه ی سنیها تأیید می ندر

در ی  Sتنش اعچالی ر نچ ن  S T ،ماابمت تتی
سنی N ،تزداد دبره تا ل ظ شکگت ب  Aب  Bپارامهرهای
مرر ط ر ن سینی هگهندر ای راری هچای ی رت نرمال
شده راری به ر (راری  )9است []31ر
اح نجایی حمایشهای قب ی درراره خگییه ی در ح حه
مکیانی سییینی عچ ماً در تنشهای فتیییاری رالا ب تزداد
سییییکی م یدبد (عچر م یدبد) انجا شیییده ،احای رب در
ت ایاییات قب ی ارحی یاری حیید دبا (عچر نییام ییدبد) ررای
سینیها امکایپذیر نب ده ب یا اح رررسیی ی یرفنظر شده
اسییتر اما هچایط ر نهایج نتییای میدهد اارربی نینش ب
مرمر سیییبش دارای حید دبا ر ده ب ریا یاهش مادار تنش
اعچالی ،در مرح ای دی ر نچ ن دچار شییکگییت نچیش د ب
قیار ییت ت چی رینهیایت دبره ب د داردر مادار حد دبا
ررای سییینی اارربی نینش در م دبده  94/2م ا پاسیییکال
( %23ماابمت تیتیی ی در حالت خچش) ب ررای سنی
مرمر سیییبش در م دبده  99/8م ا پاسیییکال ( %69ماابمت
تتی ی در حالت خچش) رر برد شدر
هچایط ر اح نهایج حمایشها متیی ا اسییت هر دب
سیینی رررس ییشییده در ای ت ایق ،ر رغم تر ین ب منتییأ
تتیکی مهفابت ،رفهار متارهی اح خ د نتای میدهند ب نیش
هر دب دارای حد دبا میراشندر
 -4نتیجه گیری

مراجع

پس اح ا رای حمایش خگیه ی رر ربی دب نچ ن سنی
ر ری (ااررب نینش ب مرمر سیبش) ب رسم نچ دار ( )S-Nررای
یها میت ای ر نهایج حیر در ارتباط را ماابمت خگه ی ای
دب نچ ن سنی اشاره رد:

[1] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2009). Fatigue and
dynamic energy behaviour of rock subjected to
cyclical loading. International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences, 46(1), 200-209.

18

پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن-نشریه علمی

بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

[14] Passaris, E. (1982). Fatigue Characteristics Of
Rocksalt With Reference To Underground Storage
Caverns. Paper presented at the ISRM International
Symposium.

[2] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Budynas, R. G.,
Liu, X., & Gao, Z. (2011). Mechanical engineering
design (9th ed.). New York, USA: McGraw-Hill 266276

[15] Fuenkajorn, K., & Phueakphum, D. (2010).
Effects of cyclic loading on mechanical properties of
Maha Sarakham salt. Engineering Geology, 112(1-4),
43–52.

[3] Stephens, R. I., Fatemi, A., Stephens, R. R., &
Fuchs, H. O. (2000). Metal fatigue in engineering.
USA: John Wiley & Sons. 3-10, 59-98
[4] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2005). Fatigue
properties of intact sandstone samples subjected to
dynamic uniaxial cyclical loading. International
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,
42(2), 237-250.

[16] Ray, S., Sarkar, M., & Singh, T. (1999). Effect
of cyclic loading and strain rate on the mechanical
behaviour of sandstone. International Journal of
Rock Mechanics and Mining Sciences, 36(4), 543549.

[5] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2005). Waveform
effect on fatigue properties of intact sandstone in
uniaxial cyclical loading. Rock mechanics and rock
engineering, 38(3), 169-196.

[17] Singh, S. (1988). Relationship among fatigue
strength, mean grain size and compressive strength of
a rock. Rock Mechanics and Rock Engineering, 21(4),
271-276.
[18] Singh, S. (1989). Fatigue and strain hardening
behaviour of graywacke from the flagstaff formation,
New South Wales. Engineering geology, 26(2), 171179.

[6] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2012). Dynamic
Properties of Sandstone Rock Subjected to Cyclic
Loading. ISRM India Journal-Half Yearly Technical
Journal of Indian National Group of ISRM, 1(1), 516.

[19] Song, H., Zhang, H., Kang, Y., Huang, G., Fu,
D., & Qu, C. (2013). Damage evolution study of
sandstone by cyclic uniaxial test and digital image
correlation. Tectonophysics.

[7] Attewell, P., & Farmer, I. (1973). Fatigue
behaviour of rock. Paper presented at the
International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences & Geomechanics Abstracts.

[20] Song, R., Yue-ming, B., Jing-Peng, Z., De-yi, J.,
& Chun-he, Y. (2013). Experimental investigation of
the fatigue properties of salt rock. International
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 64,
68-72.

[8] Burdine, N. (1963). Rock failure under dynamic
loading conditions. Old SPE Journal, 3(1), 1-8.
[9] Guo, Y., Yang, C., & Mao, H. (2012). Mechanical
properties of Jintan mine rock salt under complex
stress paths. International Journal of Rock Mechanics
and Mining Sciences, 56, 54-61.

[21] Voznesenskii, A. S., Kutkin, Y. O., Krasilov, M.
N., & Komissarov, A. A. (2015). Predicting fatigue
strength of rocks by its interrelation with the acoustic
quality factor. International Journal of Fatigue.

[10] Ishizuka, Y., Abe, T., & Kodama, J. (1990).
Fatigue behaviour of granite under cyclic loading.
Paper presented at the ISRM international
symposium—static and dynamic considerations in
rock engineering, Swaziland.

[22] Zhenyu, T., & Haihong, M. (1990). An
experimental study and analysis of the behaviour of
rock under cyclic loading. Paper presented at the
International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences & Geomechanics Abstracts.

[11] Khanlari, G., Momeni, A. A., & Karakus, M.
(2014). Assessment of Fatigue Behavior of Alvand
Monzogranite Rocks. Iranian Journal of Engineering
Geology, 8(1), 2003-2020.

[23] Jafari, M., Amini Hosseini, K., Pellet, F.,
Boulon, M., & Buzzi, O. (2003). Evaluation of shear
strength of rock joints subjected to cyclic loading.
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 23(7),
619-630.

[12] Li, N., Chen, W., Zhang, P., & Swoboda, G.
(2001). The mechanical properties and a fatiguedamage model for jointed rock masses subjected to
dynamic cyclical loading. International Journal of
Rock Mechanics and Mining Sciences, 38(7), 10711079.

[24] Wang, W.-h., Li, X.-b., Zhang, Y.-p., & Zuo, Y.j. (2007). Closure behavior of rock joint under
dynamic loading. Journal of Central South University
of Technology, 14, 408-412.

[13] Ma, L.-j., Liu, X.-y., Wang, M.-y., Xu, H.-f.,
Hua, R.-p., Fan, P.-x.,... Yi, Q.-k. (2013).
Experimental investigation of the mechanical
properties of rock salt under triaxial cyclic loading.
International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, 62, 34-41.

[25] Erarslan, N., & Williams, D. (2012). Mechanism
of rock fatigue damage in terms of fracturing modes.
International Journal of Fatigue, 43, 76-89.
[26] Erarslan, N., & Williams, D. (2012).
Investigating the Effect of Fatigue on Fracturing

11

پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن-نشریه علمی

جمالی زواره و همکاران

[39] Lalanne, C. (2010). Mechanical Vibration and
Shock Analysis, Fatigue Damage (Vol. 4): John
Wiley & Sons. 40-48

Resistance of Rocks. Journal of Civil Engineering
and Architecture, 6(10), 1310-1318.
[27] Nejati, H. R., & Ghazvinian, A. (2014).
Brittleness effect on rock fatigue damage evolution.
Rock Mechanics and Rock Engineering, 47(5), 18391848.

[40] Instron. (2004). R. R. Moore Rotating Beam
Fatigue Testing System. In I. I. P. Group (Ed.),
RRMoore Series Fixtures. USA.
[41] Lee, Y.-L. (2005). Fatigue testing and analysis:
theory and practice. USA: Butterworth-Heinemann.
103-113

[28] Erarslan, N., & Williams, D. (2012).
Investigating the effect of cyclic loading on the
indirect tensile strength of rocks. Rock mechanics and
rock engineering, 45(3), 327-340.

[42] JSME. (1981). Standard method of statistical
fatigue testing: JSME Standard Method for
Determination of S-N Curves. JSME S(002-1981).

[29] Li, G., Moelle, K., & Lewis, J. (1992). Fatigue
crack growth in brittle sandstones. Paper presented at
the International journal of rock mechanics and
mining sciences & geomechanics abstracts.
[30] Haimson, B. C., & Kim, C. M. (1971).
Mechanical Behavior of Rock under Cyclic Fatigue.
Paper presented at the Stability of Rock Slopes,
United States.

1- Servo Control
2- High Cycle Fatigue (HCF)
3- Stress Controlled Fatigue
4- Wöhler
5- Wöhler relation
6- Basquin relation
7- Stromeyer law
8- Weibul relation
9- Rotating beem fatigue
(R.R.Moore)
10- Endurance Limit

[31] Le, J.-L., Manning, J., & Labuz, J. F. (2014).
Scaling of fatigue crack growth in rock. International
Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 72,
71-79.
[32] Eberhardt, E. (1998). Brittle rock fracture and
progressive damage in uniaxial compression.
University of Saskatchewan Saskatoon.
test

machine

[33] Tien, Y., Lee, D., & Juang, C. (1990). Strain,
pore pressure and fatigue characteristics of
sandstone under various load conditions. Paper
presented at the International Journal of Rock
Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics
Abstracts.
[34] Liu, E., Huang, R., & He, S. (2012). Effects of
frequency on the dynamic properties of intact rock
samples subjected to cyclic loading under confining
pressure conditions. Rock mechanics and rock
engineering, 45(1), 89-102.
[35] Chen, Y., Ni, J., Shao, W., Zhou, Y., Javadi, A.,
& Azzam, R. (2012). Coalescence of fractures under
uni-axial Compression and fatigue loading. Rock
mechanics and rock engineering, 45(2), 241-249.
[36] Xiao, J., Ding, D., Xu, G., & Jiang, F. (2008).
Waveform effect on quasi-dynamic loading condition
and the mechanical properties of brittle materials.
International Journal of Rock Mechanics and Mining
Sciences, 45(4), 621-626.
[37] Fleck, N., Shin, C., & Smith, R. A. (1985).
Fatigue crack growth under compressive loading.
Engineering fracture mechanics, 21(1), 173-185.
[38] Dieter, G. E. (1998). Mechanical metallurgy.
London: McGraw-Hill New York.

999

