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چکیده

شکنندگی یکی از خصوصیات مهم سنگ است که به پیشبینی رفتار خرد شدن سنگ ،انرژی
مصرفشده در برش سنگ و انتخاب هندسه برش بهینه میپردازد .آزمون نفوذ پانچ یکی از روشهای
مستقیم اندازهگیری شکنندگی و نیروی واردشده به ابزار طی نفوذ در سنگ است که در این آزمون از
قالب فوالدی و پرکننده سیمانی برای شبیهسازی محصورشدگی سنگ استفاده میشود .با توجه به
انعطافپذیری روشهای عددی ،در این مطالعه ،با مدلسازی فرآیند نفوذ به روش المان محدود و
اعتبارسنجی آن با آزمون آزمایشگاهی ،به بررسی تأثیر محصورشدگی سنگ بر نفوذ ابزار و شکنندگی
سنگ پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد ،با مدلسازی عددی آزمون نفوذ پانچ به روش المان
محدود ،میتوان نتایج این آزمون را با دقت باالیی بدست آورد .همچنین مشاهده شد ،مقدار حداکثر
نیروی واردشده به نفوذگر و شاخص شکنندگی در حالت محصورشده سنگ نسبت به آزمون نفوذ پانچ
افزایش مییابد و این افزایش در سنگهای صلبتر مانند گرانیت بیشتر مشاهده میشود.

واژگانکلیدی

مدلسازیعددی،روشالمانمحدود 
شکنندگیسنگ،آزموننفوذپانچ ،
3

 -1مقدمه 
تعیین شکنندگی 1سنگ یکی از مالحظات مهم در
پروژههای مکانیک سنگی ،حفاری مکانیکی و ساخت و
سازهای زیرزمینی محسوب میشود .محققان مختلفی [-]1
[ ]3با استفاده از رویکردهای متفاوت ،شکنندگی سنگ را به
صورت غیرمستقیم تعریف کردند .آزمون نفوذ پانچ 2قبل از
سال  1691برای اندازهگیری آزمایشگاهی مستقیم برخی از

خصوصیات فیزیکی سنگها مانند سختی 4و چقرمگی
توسعه داده شد .در سال  1661این آزمون برای اندازهگیری
سختی سنگ استفاده و این نتیجه حاصل شد که از این
آزمون میتوان برای پیشبینی برشپذیری 5سنگ استفاده
کرد[ .]1پس از آن دالینچر و هندویت 9نشان دادند که
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*نویسنده مسئول :دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،
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آزمون نفوذ پانچ اطالعات کمّی برای بررسی رفتار سنگ زیر
نفوذگر فراهم میکند؛ ولی با این حال ،روشی مشخص برای
کمیسازی چقرمگی ،شکنندگی یا سختی توسعه ندادند[.]5
یاگیز 1در سال  2119اظهار داشت که از آزمون نفوذ
پانچ میتوان بهطور مستقیم برای اندازهگیری چقرمگی و
شکنندگی استفاده کرد .او اظهار داشت که این آزمون
پتانسیل بسیار خوبی برای تخمین نرخ پیشروی ماشینهای
تونلسازی دارد[ .]9سپس در سال  2116با انجام این آزمون
بر روی نمونههای مختلف ،روابطی برای تخمین شاخص
شکنندگی از پارامترهای مقاومتی و چگالی سنگ ارائه داد و
شکنندگی سنگها را با استفاده از شاخص شکنندگی آن
مطابق جدول  1نامگذاری کرد[ .]7در تحقیق دیگری در
سال  ،2111از سیستم استنتاج فازی و مدل رگرسیون
غیرخطی برای پیشبینی شکنندگی سنگ استفاده شد[.]1
دستهبندیشکنندگیانواعسنگبرحسب

جدول-1
شاخصشکنندگی[]7
اندازه(سانتیمتر) 


مشخصات 
شکنندگیبسیارباال 
شکنندگیباال 
شکنندگیمتوسط 
نسبتاشکننده 
شکنندگیپایین 
شکننده(شکلپذیر) 

غیر

≥31
45-46
41-43
25-26
21-23
≤16

در ادامه مطالعات ،منگ و همکاران 2در سال 2115
نتیجه گرفتند ،شاخصهای شکنندگی که بر پایه خصوصیات
مقاومتی توسعه یافتهاند ،معموال تأثیر کرنش االستیک و
تنشهای محصورشدگی که برای توصیف مقدار انرژی تجمع
یافته طی بارگذاری قبل از شکست و نحوه مصرف انرژی
الزم است را در نظر نمیگیرند[ .]6رنی و بریان 4در سال
 2119با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNو
تشکیل بانک اطالعاتی از نتایج ثبت شده از آزمون پانچ در
موسسه مکانیک زمین ( )EMIمدرسه معدن کلرادو ،روشی
غیر مخرب برای تخمین شکنندگی از خصوصیات االستیکی

و سرعت امواج  Pو  Sارائه داد[.]11
با رشد سریع تکنولوژی کامپیوتر ،روشهای عددی
برای شبیهسازی فرآیند شکست سنگ توسط محققان
مختلف معرفی شد .در سال  ،1613کوک و همکاران]11[3
مدل دو بعدی سادهای را با روش المان محدود پیاده کردند
و با نتایج آزمایشهای شکست سنگ با استفاده از یک
نفوذگر مقایسه کردند .پس از آن در سال  ،2112لیو و
همکاران ]12[5با استفاده از کد اندرکنش ابزار و سنگ با نام
تجاری  ،R-T2Dفرآیند برش سنگ با فرورونده تکی و
دوتایی بررسی کردند .با این روش ،گسترش ترکها به
صورت دینامیکی مدل شد .پارک و همکاران ]14[9در سال
 2119مدل همگنی را با استفاده از روش عددی تفاضل
محدود با نرمافزار  FLAC2Dساختند و تاثیر فشار جانبی و
فاصلهداری تیغهها بر مکانیزم تشکیل تراشه در سنگ را
بررسی کردند.
در آزمون نفوذ پانچ از قالب فوالدی و پرکننده گچ یا
سیمان برای ایجاد شرایط محصورشدگی سنگ استفاده
میشود که ممکن است بهطور کامل شرایط محصورشدگی
سنگ در مقیاس واقعی و در میان توده سنگ را ایجاد نکند.
به دلیل پیچیدگی تأثیر فشارهای جانبی بر نفوذ ابزار و
مدلسازی آزمایشگاهی آن ،مطالعات اندکی در زمینه بررسی
تأثیر فشارهای جانبی بر نفوذ ابزار انجام گرفته است .با این
حال با وجود انعطافپذیری مدلسازی عددی در اعمال
نیروها و شرایط مختلف ،این روش امکان مدلسازی و
مقایسه شرایط مختلف را فراهم میآورد.
در تحقیق حاضر ،برای بررسی تأثیر محصورشدگی
سنگ بر نفوذ ابزار ،آزمون نفوذ پانچ به روش المان محدود با
استفاده از دو نوع سنگ مدلسازی شده و پس از
صحتسنجی نتایج مدلسازی با آزمونهای انجامشده در
آزمایشگاه ،فرآیند نفوذ در شرایط محصورشدگی نمونه
بلوکی بزرگ ،بدون فشار جانبی مدلسازی و نتایج بررسی و
مقایسه میشود.

 -2آزموننفوذپانچ 
آزمون نفوذ پانچ ( )PPTاولین بار توسط هندویت در سال
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 1691برای اندازهگیری آزمایشگاهی مستقیم نیروی قائم
وارد شده به تیغه ،طی حفاری با ابزار فرورونده توسعه داده
شد[ .]5این آزمون برای پیشبینی راندمان  ،TBMنرخ نفوذ،
چالخوری و نیروهای وارد بر تیغه مورد استفاده قرار گرفته
است .همچنین محققان مختلفی رابطه نتایج آزمون پانچ با
سایر اندیسها و خصوصیات مکانیکی مختلف سنگ مثل
شاخص شکنندگی ،چقرمگی شکست ،مقاومت فشاری
تکمحوره و مقاومت کششی برزیلی را مورد بررسی قرار
دادهاند[ ]13[ ،]7[ ،]5[ ،]4و [.]15
آزمون نفوذ پانچ همانند آزمونهای برش سنگ در
دسته آزمونهای آزمایشگاهی مستقیم اندازهگیری نیروهای
وارد بر تیغه ،طی برش سنگ محسوب میشود .مزایای اصلی
این آزمون شامل ابعاد کوچک نمونه سنگ ،ارزان قیمت
بودن و روش ساده آزمایش نسبت به آزمونهای برش سنگ
است .نمونه مورد نیاز برای این آزمایش را میتوان به راحتی
از مغزههای حفاری اکتشافی بدست آورد؛ در حالی که
آزمونهای مقیاس کامل برش سنگ نیازمند بلوکهای
سنگی بزرگ است و تهیه این نمونهها در مراحل اولیه پروژه

که تخمین بهرهوری و هزینههای حفاری ضروری است،
معموال غیر ممکن است[.]19
آزمون پانچ شامل نفوذ یک نفوذگر در نمونه سنگ با
نرخ جابجایی و عمق نفوذ مشخص و ثبت نمودار نیرو-
جابجایی حین نفوذ است .نفوذگر آزمون پانچ شکل مخروطی
با زاویه نوک  121درجه و گردشدگی نوک با شعاع 4/175
میلیمتر دارد (شکل  .)1برای جلوگیری از تغییر شکل آن
تحت تجمع باالی تنشها ،این پین از جنس کاربید تنگستن
ساخته میشود[ ]7[ ،]5و [ .]15در این آزمون ،از نمونه
سنگ مغزه استوانهای استاندارد  53میلیمتری یا بزرگتر با
نسبت طول به قطر حداقل  1استفاده میشود .برای
شبیهسازی شرایط محصورشده سنگ برجا ،نمونه سنگ
داخل قالب فوالدی استوانهای با قطر بیرونی  151میلیمتر و
ضخامت  11میلیمتر با مخلوط گچ و سیمان (پرکننده)
قالب گرفته میشود .همچنین یک صفحه فوالدی زیر قالب
فوالدی در برگیرنده نمونه سنگ قرار میگیرد[ ]7و [.]15
در شکل  1اجزای مختلف آزمون پانچ و ابعاد مقطع نفوذگر
است.
شده
داده
نمایش

یمتر[]10[،]7
شکل-1اجزایمختلفآزموننفوذپانچوابعادمقطعنفوذگربهمیل 

برای انجام آزمون پانچ از ماشین تکمحوره سروو-
کنترل با صلبیت باال استفاده میشود .این ماشین به دلیل
داشتن قابلیت اعمال نرخ نفوذ ثابت برای آزمون پانچ مناسب
میباشد .صفحه نگهدارنده بین صفحه اعمال نیروی ماشین و

نفوذگر قرار گرفته و آنها را به هم متصل میکند .در آزمون
پانچ ،نفوذگر با نرخ جابجایی  1/1253میلیمتر بر ثانیه تا
عمق حداکثر  9/5میلیمتر در نمونه سنگ نفوذ میکند.
جابجایی نفوذگر با  LVDTنصب شده بین فریم و نفوذگر

35

رضااعالئی؛جعفرخادمیحمیدی؛هادیصبوری؛مهدیمحمدی؛منصورصبری نشریهعلمیپژوهشی-مکانیکسنگ

حین آزمایش ثبت میشود .نیروی محوری وارد شده به
نفوذگر نیز با نیروسنج قرار گرفته در بین صفحه زیرین قالب
و فریم دستگاه اندازهگیری میشود .با استفاده از دادههای
ثبت شده ،نمودار نیرو-نفوذ سنگ تهیه میشود[ .]15در اثر
نفوذ پانچ در نمونه سنگ نواحی مختلفی از منظر
ترکخوردگی مشابه ترکهای ایجادشده در نفوذ تیغه
دیسکی در سنگ ایجاد میشود[.]17
نمودار نیرو-نفوذ حاصل از آزمایش به عنوان مقدار
کمی ،برای تعیین شکنندگی سنگ استفاده میشود .در
شکل  2نتایج آزمون پانچ برای سنگهای با شکنندگی
مختلف نمایش داده شده است .شاخص شکنندگی ( )BIاز
آزمون نفوذ پانچ مطابق گزارهی ( )1محاسبه میشود .در این
 ،بیشترین نیروی وارد شده به تیغه بر حسب کیلو
رابطه
نیوتن و  Pمقدار نفوذ معادل بیشترین نیرو بر حسب
میلیمتر میباشد[.]7

() 1

اندازهگیریآزمایشگاهی

-1-2
در مطالعه حاضر ،آزمون نفوذ پانچ بر روی دو نمونه مغزه
سنگ گچ طبیعی و گرانیت به قطر  93میلیمتر و نسبت
طول به قطر  1مطابق با روش پیشنهادی انجام آزمون پانچ
[ ،]7با پرکننده گچ دندانپزشکی انجام گرفت .پس از
آمادهسازی نمونهها ،با استفاده از ماشین بارگذاری تک
محوره سروو-کنترل ،نفوذگر تا عمق  9/5میلیمتر با نرخ
 1/1253میلیمتر بر ثانیه در نمونه سنگها نفوذ داده شد.
نتایج نیروی وارد شده با استفاده از نیروسنج زیر نمونه و
مقدار نفوذ با استفاده از  LVDTنصب شده بین نفوذگر و
بدنه دستگاه در طی آزمایش ثبت شد .بنابراین نمودار نیرو-
نفوذ آزمایش قابل رسم است .در شکل  ،4قالبگیری نمونه
سنگ و مراحل انجام آزمون پانچ نمایش داده شده است.

نفوذدرسنگهایباشکنندگیمختلف[ ]7

شکل-2نمودارهاینیرو-
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شکل-4مراحلانجامآزمونپانچدرآزمایشگاه 

مدلسازیعددی

-2-2
برای مدلسازی فرآیند نفوذ ابزار در سنگ از نرمافزار المان
محدود آباکوس 1استفاده شده است .این نرمافزار به دلیل
قابلیت انجام تحلیلهای دینامیکی خطی و غیرخطی و
همچنین مسائل تغییر شرایط تماس ،بهطور گسترده در
مدلسازی شکست و برش سنگ به کار رفته است[ ]11و
[ .]16در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر محصورشدگی
سنگ بر نفوذ ابزار در آن ،ابتدا فرآیند نفوذ ابزار در آزمون
نفوذ پانچ مدلسازی و پس از اعتبارسنجی نتایج با آزمون
آزمایشگاهی ،فرآیند نفوذ در سنگ بلوکی بزرگ مدلسازی و
نتایج آن با آزمون نفوذ پانچ مقایسه و بررسی میشود.
برای شبیهسازی فرآیند نفوذ پانچ ،اجزاء اصلی درگیر
در آن شامل نفوذگر ،مغزه نمونه سنگ ،پرکننده ،قالب نمونه
و صفحه زیرین نمونه سنگ مدلسازی شده است .هندسه
اجزای مختلف مطابق با آزمون انجام گرفته و تشریح شده در
بخش قبل طراحی شده است .با توجه به اینکه نفوذگر و
قالبهای فوالدی در طی آزمایش آسیب نمیبیند ،رفتار
آنها االستیک فرض شده و برای نفوذگر مدول االستیسیته
و ضریب پواسون به ترتیب  551گیگا پاسکال و  1/22و برای
قالب فوالدی به ترتیب  211گیگا پاسکال و  1/4در نظر
گرفته شده است .برای تعریف رفتار نمونه سنگ و پرکننده
از ترکیب مدل االستیک خطی ،مدل تسلیم دراکر-پراگر و
شکست شکلپذیر 2استفاده شده است .ضرایب مدل رفتاری
برای نمونه سنگها و پرکننده مطابق جدول  2اعمال شده
است.

. ABAQUS
. Ductile Damage

پس از مدلسازی اجزاء مدل ،برای شبیهسازی فرآیند
نفوذ ،مشابه آزمون ،موقعیت نسبی اجزاء پیش از شروع
فرآیند تنظیم شده و سپس جابجایی صفحه زیرین قالب در
راستای قائم و جابجایی جانبی نفوذگر محدود و حرکت
خطی در راستای قائم با نرخ  1/1253میلیمتر بر ثانیه برای
نفوذگر اعمال شده است .با در نظر گرفتن عمق نفوذ 9/5
میلیمتر و نرخ نفوذ ،زمان مدل تنظیم و با حلگر
 ABAQUS/Explicitتحلیل شده است .با استفاده از نتایج
ثبت شده برای نیرو و جابجایی قائم نفوذگر ،نمودار نیرو-
نفوذ برای نمونه سنگ قابل رسم است .در شکل  3تصاویری
از مونتاژ ،شرایط مرزی و مشبندی اجزاء مدل آزمون
استاندارد نفوذ پانچ نمایش داده شده است.

1
2
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رفتارنمونههاوپرکننده[]24

مدلسازی
جدول-2پارامترهایورودیبرای 
سنگگچ 

گرانیت 

گچدندانپزشکی 

دستهبندی 

مدل 

پارامترهایورودی 

2/31

31/6

7/1

االستیک 

خطی

مدول االستیسیته (گیگا پاسکال)
نسبت پواسون

1/46

1/27

1/23

زاویه اصطکاک داخلی (درجه)

21/1

25/3

47

تسلیموسختشوندگی 


دارکر-پراگر

مقاومت فشاری تکمحوره (مگا پاسکال)

6/41

144

45/2

مقاومت کششی برزیلی (مگا پاسکال)

2/16

11/31

4/14

کرنش پالستیک معادل شروع آسیب

1/115

1/112

1/115



انرژی شکست

1/112

1/114

1/112



حذف المان

Yes

Yes

Yes




شکست 

آسیب شکلپذیر

مونتاژ،شرایطمرزیومشبندیاجزاءمدلآزموننفوذپانچ 

شکل-0

صحتسنجی 

-4-2
شکنندگی سنگ و میزان نیروی واردشده به تیغه طی نفوذ
ابزار خارجی ،بهعنوان نتایج اصلی آزمون پانچ به شمار
میآید .پس از مدلسازی آزمون پانچ ،اعتبار مدل با مقایسه
نتایج مدلسازی با آزمون نفوذ پانچ انجامشده روی گرانیت و
سنگ گچ طبیعی سنجیده شده است .در شکل  5سطح
نمونه سنگ گچ پس از فرآیند نفوذ در آزمون آزمایشگاهی و
مدلسازی عددی نمایش داده شده است .در آزمون
آزمایشگاهی ،ترکهای شعاعی در پرکننده در لحظات آخر
نفوذ به وجود آمد که این تغییر شکل در نتایج مدلسازی

نیز مشاهده شده است.
برای اعتبارسنجی مدلسازی ،نتایج حاصل از
مدلسازی شامل حداکثر نیروی واردشده به تیغه و شاخص
شکنندگی ،با نتایج آزمون آزمایشگاهی مقایسه شد .در
نمودار شکل  9نتایج نیرو-نفوذ حاصل از آزمون نفوذ پانچ
برای گچ طبیعی و گرانیت به دو روش آزمایشگاهی و عددی
نمایش داده شده است .با توجه به این نمودار ،مشاهده
میشود ،نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی با نتایج ثبت
شده در آزمایشگاه مطابقت دارد ولی نتایج مدلسازی عددی
به دلیل کاهش ناگهانی نیروی وارد شده به تیغه در لحظه
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دو نوع سنگ ،کمتر از  7درصد محاسبه میشود (جدول .)4

حذف المان ،دارای نوسان بیشتری است .با این حال،
شاخص شکنندگی و حداکثر نیروی واردشده به نفوذگر برای

مدلسازیعددی(چپ) 
شکل-3سطحنمونهسنگپسازفرآیندنفوذدرآزمونآزمایشگاهی(راست)و 

مدلسازیعددی 
شکل-6مقایسهنتایجنیرو-نفوذوشاخصشکنندگیآزمایشگاهیو 

جدول-4مقایسهشاخصشکنندگیآزمایشگاهیوعددی
نمونهسنگ

شاخصشکنندگی()KN/mm

حداکثرنیرو()KN

گچطبیعی 

آزمایشگاهی

7/39

31/9



عددی

7/99

51/92



انحراف ()%

2/96

9/21

گرانیت 

آزمایشگاهی

39/54

254/1



عددی

35/71

252/33



انحراف ()%

1/77

1/54

 -4نتایجوبحث 
پس از اعتبارسنجی مدل عددی ،برای بررسی تأثیر
محصورشدگی بر نتایج شکنندگی در آزمون نفوذ پانچ،

فرآیند نفوذ ابزار در نمونه سنگ نسبتاً بزرگ در شرایط
مشابه آزمون نفوذ پانچ تحلیل و نتایج آن با مدلسازی
شرایط استاندارد آزمون نفوذ پانچ مقایسه شده است.
فرآیند نفوذ ،با شرایط مشابه آزمون نفوذ پانچ روی
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نمونه سنگ بلوکی با ابعاد  41×51×51سانتیمتر برای سنگ
گچ طبیعی و گرانیت مدلسازی شد .در این مدلها جابجایی
سطح پشت نمونه سنگ محدود شده است .برای کاهش
تعداد المانها به منظور کاهش زمان تحلیل مدل ،با
پارتیشنبندی نمونه سنگ ،ناحیه زیر تیغه با ابعاد کوچک
( 1میلیمتر) و اطراف آن با ابعاد بزرگتر مشبندی شده
است .برای ایجاد شرایط یکسان ،بقیه شرایط مدل مشابه
آزمون استاندارد نفوذ اعمال شده است .در شکل  7تصاویری
از مونتاژ ،شرایط مرزی ،مشبندی اجزاء و نتایج مدل فرآیند
نفوذ با نمونه سنگ بزرگ نمایش داده شده است.
با حل مدل مشابه مدل آزمون استاندارد ،نتایج نیرو-
نفوذ و شاخص شکنندگی فرآیند قابل رسم است .در نمودار

شکل  1و  ،6نتایج نیرو-نفوذ مدلسازی در شرایط استاندارد
آزمون و سنگ محصور شده برای دو نوع سنگ گچ طبیعی و
گرانیت نمایش داده شده است .همانطور که در نمودار
مشاهده میشود ،نیروی وارد شده به نفوذگر در نمونه سنگ
محصور شده نسبت به شرایط مشابه در آزمون نفوذ پانچ و
همچنین مقدار شاخص شکنندگی افزایش یافته است .در
جدول  3مقدار تغییر شاخص شکنندگی و حداکثر نیروی
وارد شده در سنگ محصور شده نسبت به آزمون نفوذ پانچ
ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که شاخص شکنندگی
سنگ محصور شده نسبت به آزمون نفوذ پانچ در سنگ گچ
طبیعی و گرانیت به ترتیب  14/67و  11/66درصد افزایش
مییابد.

مونتاژ،شرایطمرزی،مشبندیاجزاءونتایجمدلپانچبانمونهسنگبلوکیبزرگ 

شکل-7
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شکل-0مقایسهنتایجنیرو-نفوذوشاخصشکنندگیآزموننفوذپانچوسنگمحصورشدهگرانیت 

شکل-1مقایسهنتایجنیرو-نفوذوشاخصشکنندگیآزموننفوذپانچوسنگمحصورشدهگچطبیعی 
جدول0مقایسهشاخصشکنندگیوحداکثرنیرودرآزموننفوذپانچوسنگمحصورشده
شاخصشکنندگی(  )KN/mmحداکثرنیرو( )KN

نمونهسنگ 
گچطبیعی 

آزموننفوذپانچ 

 7/66

 31/62



سنگمحصورشده 

 0/74

 30/73



تغییر( )%

 14/17

 14/01

گرانیت 

آزموننفوذپانچ 

 03/71

 232/00



سنگمحصورشده 

 30/41

 412/70



تغییر( )%

 10/11

 24/14

نتیجهگیری 

-0

آزمون نفوذ پانچ ،یکی از روشهای اندازهگیری نیروی وارد
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شده به جسم خارجی در طی نفوذ در سنگ و همچنین
 در این آزمون برای.محاسبه شاخص شکنندگی سنگ است
 از قالب فوالدی و پرکننده،اعمال شرایط مصور شده سنگ
سیمان یا گچ استفاده میشود که قادر نیست شرایط
 از.محصورشدگی سنگ را به طور کامل شبیهسازی کند
 در این تحقیق برای بررسی تأثیر محصورشدگی سنگ،اینرو
 فرآیند نفوذ در سنگ به روش المان محدود،بر نفوذ ابزار
مدلسازی و نتایج آن با آزمون نفوذ پانچ انجام شده روی
 سپس برای.سنگ گچ طبیعی و گرانیت اعتبارسنجی شد
ایجاد شرایط محصور شده سنگ از نمونه سنگ به اندازه
کافی بزرگ استفاده و در شرایط مشابه فرآیند نفوذ
 مقایسه نتایج نشان داد در سنگ.مدلسازی شد
 مقدار شاخص شکنندگی برای سنگ گچ و،محصورشده
 درصد و مقدار حداکثر11/66  و14/67 گرانیت به ترتیب
 درصد24/61  و14/11 نیروی وارد شده به نفوذگر به ترتیب
 بنابراین مقدار.نسبت به آزمون نفوذ پانچ افزایش مییابد
نیروی وارد شده به نفوذگر و همچنین شاخص شکنندگی
سنگ در شرایط محصورشدگی سنگ بیشتر از مقدار
.اندازهگیری شده برای آنها در آزمون نفوذ پانچ است
همچنین مقدار تغییر این پارامترها در سنگهای صلبتر
مانند گرانیت بیشتر از سنگهای سست مانند سنگ گچ
.است

 فهرستنمادها-3
 شرح

 واحد

شاخص شکنندگی
حداکثر نیرو
نفوذ معادل حداکثر نیرو

KN/mm

 نماد

KN
mm
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