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چکیده

مدلهای خرابی ریزمکانیکی بهعنوان روشهای نوین برای در نظر گرفتن فیزیک واقعی مساله در
خصوص رشد و انتشار ریزترکها (جوانهزنی ترکهای بالهای) هستند .با توجه به اینکه مواد سنگی
توزیع مختلفی از ریزترکهای اولیه ازنظر اندازه و جهتدارند ،لذا تحت بارگذاری دینامیکی اکثر
ریزترکهای ذاتی موجود در مواد سنگی فعالشده و رشد میکنند .مدلهای خرابی ریزمکانیکی که
تاکنون ارائهشدهاند ،خرابی ناشی از سازوکار ترک بالهای را در فرمولبندی خود در نظر گرفتهاند.
مطالعات آزمایشگاهی انجامشده توسط محققین مختلف رشد ترکهای ثانویه در امتداد ریزترکهای
اولیه را به اثبات رسانده است .لذا در این تحقیق سازوکار ترک ثانویه (خرابی حاصل از رشد ترک ثانویه
و کرنشهای غیر االستیک ناشی از لغزش نامتقارن سطوح ترک ثانویه برشی) به همراه سازوکار ترک
بالهای (خرابی حاصل از رشد ترک بالهای و کرنشهای غیر االستیک ناشی از پدیده گوهایشدن) مطالعه
شده است .روش همگنسازی خودسازگار برای لحاظ اندرکنش بین ریزترکها استفادهشده است .برای
اعتبارسنجی نتایج مدل خرابی ریزمکانیکی آزمایش فشاری هاپکینسون بر روی نمونههای سنگی
سونگون پورفیری به ازای نرخهای کرنش دینامیکی انجامشده است .با توجه به قابلیت نرمافزار تفاضل
در شبیهسازی بارگذاریهای دینامیکی ،فرمولبندی مدل خرابی ریزمکانیکی در قالب
محدود
دستورات فیش در محیط این نرمافزار کد نویسی شده است .نتایج حاصل از شبیهسازیهای عددی
تطابق خوبی با نتایج مطالعات آزمایش فشاری هاپکینسون بر روی نمونههای سنگی سونگون پورفیری
دارد .لذا میتوان استنتاج کرد که مدل خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده قابلیت خوبی در شبیهسازی
فیزیک واقعی مساله تحت بارگذاریهای دینامیکی دارد.
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 -1مقدمه 
رفتار سنگها تحت بارگذاری دینامیکی یکی از موضوعات
پیچیده است و تا حدودی دانش فنی در مورد آن کم بوده و

عوامل زیادی در پیچیدگی آن دخیل هستند .در حالت کلی
دو نوع از مدلهای خرابی برای توصیف زوال پارامترهای
مکانیکی ماده ،نرم شوندگی و پارامتر خرابی توسط محققان
به کار گرفته میشوند .نوع اول مدل خرابی پدیدار شناختی
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1است و نوع دیگر مدلهای خرابی بر اساس تئوریهای
ریزمکانیکی 6است .مدلهای خرابی ریزمکانیکی مکانیسم-
های فیزیکی با استفاده از پارامترهای همگنشده ماده از
ریزمقیاس به بزرگمقیاس تعمیم داده میشوند .مدلهای
خرابی ریزمکانیکی اولیه در حالت کلی محدود به توزیع
رقیق ریزترکها بودند و ازاینرو توانایی لحاظ اندرکنش بین
ریزترکها را نداشتند [ .]3 ،6 ،1برای غلبه بر کاستیهای
روش همگنسازی رقیق ،روشهای همگنسازی مبتنی بر
اصول اشلبی ازجمله موری تاناکا ( ،)1723پونته کاستاندا و
ویلیس ( )1771و طرح خودسازگاری ابداعشدهاند [،1 ،4
.]2
پالیوال و رامش ( )6002بر اساس اصول همگنسازی
خودسازگاری ،مدل خرابی ریزمکانیکی برای مواد شکننده
حاوی ریزترکهای صفحهای شکل تحت میدان بارگذاری
فشاری دینامیکی دومحوره توسعه دادند .این مدل توانایی
لحاظ توزیع آماری ریزترکهای موجود و همچنین پاسخ
مواد سنگی نسبت به نرخ کرنش اعمالی را دارد [ .]2کاتکف
و گراهام بردی ( )6014مدل ارائهشده توسط پالیوال و
رامش ( )6002را بهمنظور مطالعه شکست مواد شکننده
حاوی ترکهای دایرهای شکل تحت بارگذاری دینامیکی
توسعه دادند [ .]2ایاگری و همکاران ( )6012مدل
آنیزوتروپیک در فضای سهبعدی برای مطالعه جامدهای
شکننده حاوی ریزترکهای صفحهای شکل تحت بارگذاری
فشاری دینامیکی ارائه دادند [ .]7نتایج حاصل از مطالعات
آزمایشگاهی انجامشده توسط محققین مختلف روی نمونه-
های ترکدار تهیهشده از مواد شکننده اثبات میکند که
گسیختگی ماده تحت بارگذاری فشاری بهصورت ترکیبی از
مدهای اول و دوم شکست است [ .]10هدف از این تحقیق
توسعه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس مدل خرابی توسعه
دادهشده توسط پالیوال و رامش ( )6002با لحاظ جفت-
شدگی بین لغزش اصطکاکی سطوح ریزترک و خرابی ناشی
از رشد ترکهای بال و ترکهای ثانویه تحت بارگذاری
فشاری دینامیکی است .روش پیشنهادشده برای جفتشدگی
بین لغزش اصطکاکی سطوح ریزترک و رشد خرابی در قالب
مدل ریزمکانیکی بر اساس روش همگنسازی خودسازگاری
در محیط یکی از نرمافزارهای تجاری ( )FLACکد نویسی
شده است .مدل پیشنهادشده برای شبیهسازی یک نوع
سنگ شکننده تحت بارگذاری دینامیکی به کار گرفتهشده
است .برای مطالعه تأثیر کرنشهای پالستیک بر رفتار ماده،
Phenomenological models

1

منحنیهای تنش-کرنش شبیهسازیشده بر اساس مدل
ارائهشده توسط پالیوال و رامش ( )6002با منحنیهای
تنش-کرنش حاصل از مدل پیشنهادشده در این تحقیق با
یکدیگر به ازای نرخ کرنش اعمالی یکسان مقایسه شدهاند.

 -6مطالعاااتآزمایشااگاهیباارایتعیااین
پارامترهایتودهسنگ 
بهمنظور تعیین پارامترهای ورودی مدل خرابی ریزمکانیکی
توسعه دادهشده و همچنین اعتبارسنجی خروجی شبیه-
سازیهای عددی ،نمونههای سنگی از مجتمع معدن مس
سونگون تهیهشده است .نمونههای سنگی از زونهای
سونگون پورفیری ( ) از مقطع شمال پیت معدن مس
سونگون نمونهبرداری شدهاند .معدن مس سونگون یکی از
معادن بزرگ روباز در سطح بینالمللی است و عملیات
استخراج در این معدن با استفاده از روش چالزنی و انفجار
صورت میگیرد .در حالت کلی پارامترهای ورودی مدل
رفتاری خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده به سه دسته کلی
به شرح ذیل تقسیمبندی میشوند:
 oپارامترهای مکانیکی (مدول یانگ و نسبت پوآسون).
 oپارامترهای مربوط به مکانیک شکست (چقرمگی
)).
شکست ماده تحت کشش ( ) و برش (
 oپارامترهای ریزمکانیکی (چگالی ریزترک ،اندازه طول
اولیه ریزترک ،تابع توزیع اندازه ریزترک).
روش آزمایش دیسک برزیلی با ترک مرکزی تحتفشار
) برای تعیین چقرمگی شکست مدهای اول
قطری (
و دوم به دلیل آمادهسازی سریع نمونه استوانهایشکل از
مغزههای تهیهشده ،مناسبتر است.
یکی از چالشهای مهم در آمادهسازی نمونه مطابق با
) ایجاد ترک مرکزی در راستای
روش آزمایش (
است .با توجه به اینکه جنس
ضخامت نمونه به طول
سنگها نسبتاً سخت و باقدرت سایش باال میباشند ،لذا
روشهای معمول ازجمله استفاده از ارهمویی قابلاستفاده
برای ایجاد ترک مرکزی در نمونه نمیباشند .ازاینرو ابتدا با
سرمتههای الماسِ سوراخهایی به قطر  3میلیمتر با فواصل
مناسب در نمونه ایجاد شد و سپس بااتصال این سوراخها به
یکدیگر به کمک میز دریل رادیال و میز صلیبی ،ترک
مرکزی صاف در نمونههای تیپ سنگی مطابق با شکل 1
ایجاد شد.

2 Micro-mechanical approaches
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بارگذاری قرار گرفت.
نتایج مطالعات آزمایشگاهی برای تعیین پارامترهای
در جدول 1
مکانیکی و چقرمگی شکست تیپ سنگی
خالصهشده است.
جدول-1پارامترهایمکانیکیوچقرمگیشکستتیپ
سنگی .SP
پارامتر 

مقدار

32
7/1
0/63
0/22
1/4

شکل-1نمونهآمادهشدهحاویترکمرکزیبرایاجرای
آزمایشتعیینچقرمگیشکست 

برای تعیین چقرمگی شکست مد اول ( ) نمونه
آمادهشده در دستگاه آزمایش به صورتی بین فکهای
بارگذاری قرار داده میشود که ترک ایجادشده در نمونه هم-
راستا با محور بارگذاری قرار بگیرد .همچنین برای تعیین
) نمونه آمادهشده در دستگاه
چقرمگی شکست مد دوم (
آزمایش به صورتی بین فکهای بارگذاری قرار داده میشود
که ترک مرکزی ایجادشده در نمونه با زاویه نسبت به محور
بارگذاری قرار بگیرد .برای تعیین چقرمگی شکست مد دوم
) نمونه آمادهشده در دستگاه آزمایش
(
آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس به صورتی
بین فکهای بارگذاری قرار داده شد که ترک مرکزی
ایجادشده در نمونه با زاویه (

√
√

برای اجرای آزمایش هاپکینسون (
نمونههای مکعبی
 )pressure barبر روی تیپ سنگی
شکل با ابعاد تقریباً  61میلیمتری آمادهسازی شدند.
بهطورکلی حدود  11آزمایش میله فشاری هاپکینسون بر
انجام شد .آزمایش
روی نمونههای تیپ سنگی
در آزمایشگاه
هاپکینسون بر روی نمونههای تیپ سنگی
مقاومت مصالح دانشگاه همدان اجرا شد [ .]11شکل 6
نمایی از سیستم دستگاه هاپکینسون به کار گرفتهشده را
نشان میدهد.
Split Hopkinson

𝛼) نسبت به محور

شکل-6دستگاهآزمایشهاپکینسون 



 -5شبیهسازیعددی 
با توجه به اینکه در بین نرمافزارهای مورد استفاده در
قابلیت خوبی در
مهندسی سنگ ،نرمافزار دوبعدی
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شبیهسازی مسائل دینامیکی دارد ،لذا فرمولبندی مدل
خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده در محیط نرمافزار
با استفاده از دستورات فیش کد نویسی شده است.
در تحقیق پیشرو اعمال بار به مرز باالیی هندسه بهصورت
سرعت برای شبیهسازی آزمایش فشاری هاپکینسون
استفادهشده است .سرعت اعمالی از مرز باالیی به مدل اعمال
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میشود و کف مدل در راستای قائم و افق ثابتشده است.
برای دستیابی به نتایج معقول و همچنین تفسیر روند
توزیع خرابی در مدل شبیهسازیشده تعداد مش در راستای
و به تعداد کافی و برابر  30انتخابشده است .شکل 3
هندسه شبیهسازیشده و شرایط مرزی حاکم بر مساله را
نشان میدهد .برای صحتسنجی مدل خرابی توسعه داده-
شده در پیشبینی رفتار دینامیکی سنگ پارامترهای واقعی
با استفاده از مطالعات
ریزمکانیکی برای تیپ سنگی
آزمایشگاهی تعیین و بهعنوان پارامترهای ورودی در شبیه-
سازی عددی استفاده شدند .پارامترهای ورودی ریزمکانیکی
برای تیپهای سنگی در جدول  6خالصهشده است.

شکل-5هندسهشبیهسازیشدهنمونهبرایمطالعهعددی.

جدول-6پارامترهایارزیابیشدهتیپسنگی
ورودیمدلرفتاری .
مقدار 

7/1
0/4
0/66
0/22
1/4
72/1
1/42×102
10/2°

پارامتر 

√
√
𝜂

بهعنوان

 -0نتایجشبیهسازیعددی 
برای شبیهسازی عددی مسائل مهندسی الزم است که
فرمولبندی و الگوریتم محاسباتی توسعه دادهشده در محیط
یک نرمافزار عددی کد نویسی شود .الگوریتم مدل خرابی
ریزمکانیکی توسعه دادهشده در این تحقیق بهصورت سه-
بعدی فرمولبندی شده است .وجود برخی محدودیتهای
عملی در تعیین پارامترهای ریزمکانیکی بهصورت سهبعدی
ازجمله پارامتر چگالی ریزترکها (𝜂) بهناچار شبیهسازی از
شرایط سهبعدی به دوبعدی تقلیل یافته است .شایانذکر
است در حال حاضر امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی قادر به
اندازهگیری پارامتر چگالی ریزترک (𝜂) بهصورت حجمی
برای اندازهگیری توزیع و
(سهبعدی) نیست .دستگاه
چگالی ریزترکها تنها قابلیت تهیه تصویر سطحی از نمونهها
را دارد .با توجه به اینکه در بین نرمافزارهای مورداستفاده
قابلیت خوبی
در مهندسی سنگ ،نرمافزار دوبعدی
در شبیهسازی مسائل دینامیکی دارد ،لذا فرمولبندی مدل
خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده در محیط نرمافزار
با استفاده از دستورات فیش کد نویسی شده است.
برای بازتولید رفتار کلی سنگهای موردمطالعه و رفتار
نگاری پارامترهای ریزمکانیکی در محدوده نرخهای کرنش
دینامیکی درمجموع حدود  1000خط با دستورات فیش کد
1
نویسی شده است .چارچوب اصلی کد از چهار کیس
تشکیلشده است .در کیس اول پارامترهایی محاسبه می-
شوند که در طول کل فرآیند اجرای الگوریتم و برای همه
المانها ثابت هستند که ازجمله آنها میتوان به نسبت
پوآسون و سرعت موج رایلی اشاره نمود .بخش اجرایی و
اصلی الگوریتم در کیس دوم کد نویسی میشود .در این
کیس تانسور تنش آزمون با فرض رفتار االستیک به ازای
نرخ کرنش اعمالی محاسبه میشود و بعد از محاسبه فاکتور
شدت تنش در مد اول ( ) و مد دوم ( ) بر اساس
لغزش اصطکاکی و جوانهزنی ترک بال و یا شروع ترک ثانویه
ویرایش و بهروزرسانی میشود .اثرات تمامی پارامترهای
ریزمکانیکی در مدل رفتاری در قالب گیس دوم کد نویسی
شده است .لذا مقادیر پارامترهای ریزمکانیکی در هر گام
زمانی ،مقادیر متفاوتی را تجربه میکنند و در هر گام زمانی
برای هر المان توسط نرمافزار عددی مقادیر پارامترهای
متغیر بهروزرسانی میشود که ازجمله آنها میتوان به
پارامتر خرابی ،طول ترک بال ،طول ترک ثانویه و کرنشهای
غیر االستیک اشاره نمود .کیس سوم در بدنه کد نویسی
1 Case
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بیانگر بیشترین حد برای پارامترهای مکانیکی (مدول
صلبیت و مدول برشی) است .در نهایت کیس چهارم می-
تواند تنشهای گرمایی را در کد لحاظ نماید که در مدل
توسعه دادهشده استفاده نمیشود .بعد از اتمام کد نویسی در
قالب کیسها و دیکته کردن فرمولبندی مدل رفتاری
توسعه دادهشده به نرمافزار شبیهساز ،تعریف هندسه مدل،
شرایط مرزی ،نقاط رفتار نگاری صورت میپذیرد.
در فرمولبندی مدل رفتاری توسعه دادهشده ،تحت بارگذاری
دینامیکی میدان دور ( ) میدان تنش محلی ( ) در

پیرامون ریزترک منفرد ایجاد میشود .افزایش تنش برشی
) در سطوح ریزترک اولیه موجود در
بسیج شده (
سنگ منجر به لغزش اصطکاکی سطوح ریزترک و جوانهزنی
و رشد ترکهای بال (ترکهای کششی) از نوک ریزترکهای
اولیه میشود .مطابق با شکل  ،4وقوع لغزش در سطوح
ریزترک و در ادامه جوانهزنی ترکهای بال از نوک ریزترک
منجر به ایجاد شکاف در دو انتهای ریزترک اولیه میگردد
که بهاصطالح پدیده گوهایشدن نامیده میشود.

شکل-0پدیدهگوهایشدندرجریانلغزشاصطکاکیسطوحریزترکورشدترکبال .

یکی از جنبههای نوآوری تحقیق پیشرو لحاظ رشد
ترکهای ثانویه در کنار سازوکار ترک بال است .در این
خصوص الزم است معیار مناسبی که بتواند فرآیند جوانهزنی
و رشد ترکهای ثانویه در امتداد ریزترکهای اولیه را در نظر
بگیرد ،توسعه داده شود .تداوم فرآیند بارگذاری منجر به
افزایش تمرکز تنش پیرامون ریزترکها میشود .با افزایش
تمرکز تنش در نوک ریزترک اولیه ،در یک شرایط خاصی
فاکتور شدت تنش در مد دو ( ) به چقرمگی شکست
) رسیده و باعث رشد ترک بهصورت
ماده در مد دوم (
برشی از نوک ریزترک اولیه میگردد .البته رشد ترک برشی

از نوک ریزترک اولیه بعد از اتمام فرآیند جوانهزنی و رشد
ترک بال (ترک اولیه) صورت میگیرد و به همین دلیل
ترکهای برشی را ترک ثانویه نیز مینامند .وقوع ترکهای
ثانویه همراه با ایجاد خرابی و کرنش غیر االستیک بهصورت
توأمان است .ضمن اینکه رشد ترک ثانویه باعث افزایش
طول ریزترک اولیه میگردد .مطابق با شکل  ،1در ادامه روند
توسعه مدلهای خرابی ریزمکانیکی در مطالعه پیشرو سعی
شده تا رشد ترکهای ثانویه در امتداد ریزترک اولیه به
همراه کرنشهای غیر االستیک ناشی از رشد ترک ثانویه در
مدل خرابی ریزمکانیکی لحاظ شود.
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شکل-3رشدترکثانویهازامتدادریزترکاولیهبعدازاتمامسازوکارترکبال .

مقاومت فشاری ماده به ازای نرخهای کرنشهای
دینامیکی بیشتر از مقاومت فشاری ماده در محدوده نرخ-
های کرنش استاتیکی است .برای مطالعه تغییرات مقاومت
ماده نسبت به نرخ کرنش دینامیکی اعمالی ،نمونههای
و به ازای نرخهای
شبیهسازیشده برای تیپ سنگی
مختلف کرنش دینامیکی تحت بارگذاری قرار گرفتند .نتایج

شبیهسازیهای عددی بهصورت منحنیهای تنش-زمان
در شکل  2نشان دادهشده است.
برای تیپ سنگی
شکل  ،2نتایج شبیهسازی عددی برای تیپ سنگی
در المان پایش شده به همراه نتایج آزمایش فشاری
هاپکینسون را به ازای نرخهای کرنش دینامیکی
(

̇ )و

̇ ) نشان میدهند.

(

شکل-2منحنیهایتنش-کرنشبهازاینرخهایمختلفکرنشدینامیکیبرای

شکل-7نتایجشبیهسازیعددیوآزمایشگاهیبرایتیپسنگی
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با توجه به وجود شکستگیهای ریز در مواد سنگی از
قبیل ریزترکها ،منافذ و عدم انطباق در مرز بین دانهبندی،
تحت بارگذاریهای خارجی شکست مواد در ارتباط با این
نوع شکستگیها است .بهعبارتدیگر اعمال بار به مواد سنگی
منجر به افزایش تمرکز تنش در نوک شکستگیهای ذاتی
موجود در ماده شده و درنهایت با جوانهزنی ریزترکهای
اولیه و ثانویه از نوک ریزترکها و با به هم پیوستن ریزترک-
های جدید ایجادشده صفحات شکست بزرگمقیاس پدید
میآیند .در حقیقت چقرمگی شکست نشانگر مقاومت ماده
در برابر رشد ریزترک تحت بار اعمالی است .مکانیک شکست
کالسیک سه نوع شکست در مواد تحت بارگذاری اعمالی را
تعریف میکند :شکست مد اول بهصورت کشش ،شکست مد
دوم بهصورت برش و شکست مد سوم بهصورت برش خارج
از صفحه .البته شکست مد دوم کاربرد عملی در اکثر پروژه-
های مهندسی احداثشده در سازههای سنگی دارد .برای
مثال مطالعه شکست مد دوم میتواند در برشهای سنگی،
شکست هیدرولیکی ،خردایش سنگ ،تحلیل شیروانیهای
سنگی ،مکانیک زلزله و خیلی مسائل عملی دیگر کاربرد
داشته باشد .جوانهزنی ترک بال( )Wing crackاز نوک
ریزترک اولیه در ماده زمانی شروع میشود که میزان فاکتور
شدت تنش در نوک ریزترک بیشتر از چقرمگی ذاتی ماده
برای شکست مد اول (کشش) شود .همچنین ترک ثانویه

زمانی از نوک ریزترک اولیه جوانهزنی میکند که میزان
فاکتور شدت تنش برای شکست مد دوم (برش) بیشتر از
چقرمگی ذاتی ماده برای شکست مد دوم (برش) شود .لذا
تعیین چقرمگی ذاتی شکست برای مدهای اول و دوم برای
تیپهای سنگی که جزء پارامترهای ورودی الگوریتم مدل
خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده است از اهمیت خاصی
برخوردار است.
مطابق با منحنیهای تنش-کرنش شبیهسازیشده
برای المانهای پایشی و آزمایش
برای تیپ سنگی
 ،همبستگی خوبی بین منحنیهای تنش-کرنش
شبیهسازیشده عددی بر اساس مدل خرابی ریزمکانیکی
توسعه دادهشده و نتایج حاصل از آزمایش هاپکینسون برای
وجود دارد .البته برای اثبات پیشبینی تقدم
تیپ سنگی
وقوع فرآیندهای خرابی ناشی از جوانهزنی و رشد ترک بال
نسبت به کرنشهای غیر االستیک ناشی از لغزش اصطکاکی
و خرابی ناشی از رشد ترک ثانویه توسط مدل خرابی توسعه-
یافته ،منحنیهای خرابی ناشی از سازوکار ترک بالهای
( ) ،خرابی ناشی از ترک ثانویه ( ) و کرنشهای غیر
) نسبت به زمان دینام)ی به ازای
االستیک (
در شکل 2
̇ برای تیپ سنگی
نرخ کرنش
رسم شده است .در منحنیهای خروجی حاصل از شبیه-
نشانگر زمان منطبق بر مقاومت
سازیهای عددی
فشاری دینامیکی میباشد.

شکل-8منحنیخرابیوکرنشهایغیراالستیکنسبتبهزماندینامیکیبرای

)
مطابق با شکل  ،2بعد از اقناع شرط (
خرابی در ماده شروع میشود .در ابتدا خرابی تنها ناشی از
رشد ترک بالهای است .ازآنجاییکه پدیده گوهایشدن ناشی

.

از لغزش اصطکاکی سطوح ریزترک همراه با جوانهزنی و رشد
ترک بالهای اتفاق میافتد ،لذا بعد از وقوع خرابی اولیه،
کرنشهای غیر االستیک نیز در ماده ایجاد میشوند.
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سازوکارهای مذکور باعث افزایش تمرکز تنش و ایجاد ترک-
های ثانویه میشوند که رشد خرابی ناشی از این فرآیند نیز
به میزان خرابی ناشی از ترک بالهای اضافه میشود.
پارامتر خرابی کل در ماده تحت بارگذاری دینامیکی بر
اساس مدل خرابی توسعه دادهشده بهصورت مجموع خرابی
حاصل از رشد ترک بال از نوک ریزترک اولیه و رشد ترک
ثانویه در امتداد ریزترک اولیه است .برای مطالعه روند

تغییرات پارامتر خرابی و تنش نسبت به زمان دینامیکی
رفتار نگاری شده است .شکل  7منحنی تنش ،خرابی حاصل
از سازوکار ترک بال و خرابی حاصل از رشد ترک ثانویه را
به ازای
نسبت به زمان دینامیکی برای تیپهای سنگی
̇
نرخ کرنش
نشان میدهد.

شکل -1منحنیتنش،خرابیحاصلازترکبالوترکثانویهبرشیبرایتیپسنگی

.

چنانچه در شکل  7مشاهده میشود ،تا زمان رسیدن
) رخ
به مقاومت فشاری حداکثر که به ازای (
میدهد ،هیچ خرابی در ماده ایجاد نمیشود و پارامتر خرابی

ریزترکها زودتر به مقدار چقرمگی شکست میرسد .البته با
تداوم بارگذاری امکان دارد برخی ریزترکهای کوچکتر نیز
فعال شوند .برخالف بارگذاری در محدوده نرخهای کرنش

 .)Ωبه ازای تنش معادل
کل برابر با صفر است (
مقاومت فشاری حداکثر خرابی در ماده آغاز میشود.
شایانذکر است خرابی ایجادشده در ابتدا صرفاً ناشی از رشد
ترک بال از نوک ریزترک اولیه است .وقوع خرابی اولیه همراه
با ایجاد کرنشهای غیر االستیک ناشی از لغزش اصطکاکی
سطوح ریزترک اولیه نیز است .بعد از اقناع شرایط
) رشد ترک ثانویه در امتداد ریزترک اولیه
(
صورت میگیرد و از این مرحله به بعد میزان خرابی ناشی از
رشد ترک ثانویه نیز به خرابی حاصل از رشد ترک بال اضافه
میشود.
مواد شکننده ذاتاً دارای ریزترکهای اولیه هستند که
اندرکنش ریزترکها تحت بارگذاری با نرخهای کرنش
مختلف رفتار کلی ماده را تحت تأثیر قرار میدهد .در
بارگذاریهای استاتیکی فقط ریزترکهایی فعال میشوند که
اندازه بزرگتری دارند و ضریب شدت تنش در نوک

̇ ) ،تحت بارگذاری
(
شبه استاتیکی
دینامیکی در مدتزمان خیلی کوچک (در حد میکروثانیه)
تقریباً اکثر ریزترکهای اولیه موجود در ماده فعال میشوند.
البته بسته به نرخ کرنش اعمالی تعداد ریزترکهای فعالشده
میتواند متفاوت باشد .ازآنجاییکه اندرکنش ریزترکها به
دلیل ارتباط ریزترکهای مجاور هم صورت میگیرد ،لذا
هرچه تعداد بیشتری از ریزترکها فعال شوند میزان
اندرکنش بین ریزترکها نیز بیشتر میشود .در محدوده
نرخهای کرنش پایین هریک از ریزترکها فقط با ریزترک-
های اطراف خود اندرکنش دارند اما با افزایش نرخ کرنش
اعمالی ،حوزه اندرکنش ریزترکها گستردهتر میشود و
ریزترکها همزمان میتوانند با چندین ریزترک در اطراف
خود اندرکنش داشته باشند.
برای بررسی تأثیر نرخ کرنش اعمالی بر ریزساختار
ماده ،افزایش طول اولیه ریزترک و طول ترک بال به ازای
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نرخهای کرنش
برای تیپ سنگی

عددی برای تیپ سنگی
است.

̇
مطالعه شده است .نتایج شبیهسازی

در شکل  10نشان دادهشده

(الف)

(ب)
شکل-14منحنیتأثیرافزایشنرخکرنشاعمالیبررویطولریزترکاولیهوطولترکبالدرنمونه

مطابق با شکل  ،10با افزایش نرخ کرنش دینامیکی
میزان افزایش طول ریزترک اولیه طی فرآیندهای افزایش
سطوح ریزترک و گوهایشدن ناشی از لغزش بیشتر میشود.
البته این افزایش طول بهصورت تصاعدی است و افزایش
اندک در میزان نرخ کرنش منجر به افزایش چشمگیر در
طول ریزترک اولیه میشود .شایانذکر است طول ترک بال
نیز با افزایش نرخ کرنش اعمالی افزایش مییابد .افزایش
طول اولیه ریزترک و طول ترکهای بال با افزایش نرخ
کرنش اعمالی موجب افزایش اندرکنش و اتصال بین
ریزترکها میشود و ترکیبهای مختلفی از اندرکنش و
اتصال بین ریزترکها شکل میگیرد.

 -3نتیجهگیری 

.

تطابق خوبی با یکدیگر مخصوصاً در مرحله بعد از مقاومت
فشاری دینامیکی دارند .لذا میتوان ادعا نمود که مدل
خرابی ریزمکانیکی توسعه دادهشده توانمندی باالیی درجهت
شبیهسازی فیزیک واقعی مسائل مهندسی سنگ تحت
بارگذاریهای دینامیکی دارد .به ازای تنش معادل مقاومت
فشاری حداکثر ،خرابی در ماده آغاز میشود .شایانذکر است
خرابی ایجادشده در ابتدا صرفاً ناشی از رشد ترک بال از
نوک ریزترک اولیه است .وقوع خرابی اولیه همراه با ایجاد
کرنشهای غیر االستیک ناشی از لغزش اصطکاکی سطوح
)
ریزترک اولیه نیز است .بعد از اقناع شرایط (
رشد ترک ثانویه در امتداد ریزترک اولیه صورت میگیرد و از
این مرحله به بعد میزان خرابی ناشی از رشد ترک ثانویه نیز
به خرابی حاصل از رشد ترک بال اضافه میشود.

بررسی منحنیهای تنش-کرنش نشان میدهد که منحنی-
های حاصل از شبیهسازی عددی و آزمایش هاپکینسون
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