مقاله

بررسي روند شکست مصالح ترد با استفاده از پارامترهاي روش انتشار آوايي
*

مرتضي احمدي

محمدحسين عربنژاد

کارشناسي ارشد مکانيک سنگ
دانشگاه تربيت مدرس

استاد بخش مهندسي معدن
دانشگاه تربيت مدرس

arabnejad.m.h@gmail.com

moahmadi@modares.ac.ir

تاريخ پذيرش3130/53/50 :

تاريخ دريافت3131/50/13 :

چکيده
رفتار مصالح تردي چون سنگ و بتن بهدليل وجود ريزترکها همواره تحت تأثير ميباشد و در روند بارگذاري
استاتيکي و ديناميکي برخالف نظريههاي شکست ،رفتارهايي از خود نشان ميدهند .لذا بررسي مکانيک شکست در
اينگونه مصالح بهمنظور بررسي سازه مهم ميباشد .در اين مقاله رفتارنگاري شکست بتن بهعنوان يک سنگ
مصنوعي به تشريح روش انتشار آوايي بررسي شده است .براي اين منظور ،نمونههاي استوانهاي و مکعب مستطيلي
بتن با يک طرح اختالط سيمان و آب بهمنظور توليد نمونة همگن و ايزوتروپ ساخته شد .از نمونههاي استوانهاي بر
اساس استاندارد  ISRMمقاومت تکمحوره و برزيلي تعيين شد .با استفاده از روش تحليلي پارامترهاي مختلف امواج
شد .با استفاده از تغييرات اين پارامترها مواردي چون آغاز روند ايجاد ريزترک ،توسعة ناحية شکست و ترکيب
ريزترکها مشخص شد .با روش انتشار آوايي ميتوان رفتارنگاري مراحل نهايي شکست از شکلگيري ترک اصلي و
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رشد آن تا گسيختگي نهايي را برداشت و شناسايي کرد .از نتايج تحقيق اينکه تغييرات پارامترهاي انرژي آزادشده و
انرژي آزادشده در لحظة شکست مشخص نمود که بيشترين ميزان انرژي آزادشده در لحظة شکست بوده و انرژي بعد
از شکست اوليه بهمراتب کمتر از انرژي لحظة شکست اوليه است که نشاندهندة رشد ترک اصلي بهواسطة وجود
ريزترکهاي موجود در نمونه بوده که مطابق با معيارهاي انرژي شکست ميباشد.
واژگان کليدي :انتشار آوايي ،مکانيک شکست ،نمونة مکعب مستطيلي ترکدار بتن ،آزمايش خمش سهنقطهاي
 .1مقدمه
بعضي از سنگها آنيزوتروپ بوده و مينرالوژي متنوعي

در نهايت ترکها و شکستگيهاي بزرگ را بهوجود ميآيد.

دارند .يک سنگ از ترکها ،فضاهاي خالي و درزهها و

براساس نظرية مکانيک شکست ريزترک زماني بهوجود

ديگر نقصها تشکيل شده است .شکست در سنگ در

ميآيد که تنش برشي موضعي از ميزان مقاومت برشي

نتيجة ايجاد ،رشد ،برهمکنش و ترکيب ريزترکها بوده که

بيشتر شود .همچنين با افزايش ميزان تنش ترکهاي جديد
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آوايي بهدست آمده به بررسي شکست نمونههاي مکعب مستطيلي ترکدار تحت آزمايش خمش سهنقطهاي پرداخته
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بهوجود ميآيند که ناشي از برهم کنش و ترکيب ترکهاي

تحليل و تقسيمبندي کيفي از رشد ريزترکها را با استفاده

کوچک ديگر ميباشد .لذا اطالع از برهمکنش و ترکيب

از نمودار تنش  -کرنش و تحليل مراحل مختلف آن است.

ترکها براي فهم سازوکار شکست در سنگ ضروري

اين نمودار بهصورت شماتيک در شکل  3نمايش داده شده

ميباشد [ .]1شکست در سنگ عبارت است از ايجاد

است .اين روش اطالعات دقيق و کيفي از مراحل مختلف

جدايش موضعي و تشکيل صفحات جدايش در آن .انرژي

گسترش ريزترک را فراهم نميکند ،بنابراين به نقل از

الزم جهت شکستن پيوندهاي بين ذرات و تشکيل اين

مرجع [ ]1استفاده از نمودار کرنش حجمي ،که نشانگر

صفحات جدايش ،معرف مقاومت سنگ است؛ لذا مقاومت

حساستري نسبت به گسترش ريزترک است را توصيه

نظري سنگ ميتواند به صورت شکل  1نشان دادهشود

نمودند.

[.]2

شکل  .1نيروي مورد نياز براي شکست پيوندهاي
اتمي سنـگ در امتـداد صفحـة شکست []2

با توجه به شکل  1با اعمال تنش بر نمونه ،فاصلة تعادلي
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ميان اتمهاي سنگ افزايش مييابد تا اينکه مقدار تنش با
مقدار تنش بحراني برابر شود .در اين حالت فاصلة بين
اتمي بدون افزايش در مقدار تنش افزايش مييابد .اين
نقطه معرف نقطة شکست و مقدار تنش بحراني معرف
مقاومت نظري (  ) سنگ ميباشد .براساس بررسيهاي
t

صورتگرفته ميتوان گفت اين مقاومت ذاتي تابعي از
مدول يانگ ماده مطابق رابطة  1است.
()1

E
2

t 

در اينجا نيز مقادير محاسبهشده براي مقاومت ذاتي سنگ با
نتايج حاصل از آزمايشها اختالف قابل تأملي دارد که
اهميت تشريح سازوکار شکست در سنگها و بررسي علل
اين اختالفات را که به نوعي با وجود ميکروترکها و
گسترش آنها در سنگ در ارتباط است روشن ميکند [ .]2از
جمله روشهاي مرسوم و قديمي بررسي روند شکست،

شکل  .2نمودار تنش  -کرنش سنگ تحت بارگذاري []1

در شکل  2نمودار کرنش حجمي  -تنش اصلي ارائه شده
است .همانگونه که مشاهده ميشود با افزايش تنش،
ميزان کرنش حجمي نيز افزايش مييابد و بهميزان حداکثر
ميرسد و بعد از آن کاهش مييابد .در مطالعات اخير توسعة
ترک تحت بارگذاري تنش يکمحورة منحني کرنش
حجمي  -تنش به شش مرحله تقسيمبندي شده است [،1
 .]2مرحلة ابتدايي که بهصورت غيرخطي (منحني) است،
نشاندهندة بستهشدن و رشد ترکهاي موجود در نمونه با
جهتيافتگي مناسب نسبت به محور بارگذاري ميباشد.
مرحلة دوم ،که بهصورت خطي است ،تغيير شکل االستيک
است .مرحلة سوم شروع رفتار غيرخطي تغيير شکل
االستيک است که نشاندهندة شروع ايجاد ترک ميباشد.

مختلف بارگذاري و رشد ترک منجر به شکست روش هاي
مستقيم و غيرمستقيم مختلفي استفاده ميشود .متداولترين
روش رفتارنگاري ريزترکها استفاده از ميکروسکوپهاي
نوري است [ .]1اما اين روش مقطع مشخصي را بررسي
ميکند و تغييرات در حين باربرداري و توسعة ترک را نشان
نميدهد .عدم مشخصکردن پارامترهايي چون تعداد
ترکها ،نوع و نرخ رشد را نميتوان در اين روش بهدست
آورد و عيب اصلي آن بررسي قسمت کوچکي از نمونه است
و درک درستي از کل نمونه را ارائه نمينمايد .همچنين
شکل  .3نمودار تنش  -کرنش حجمي []1

در مرحلة سوم با افزايش تنش ،کرنش حجمي افزايش
مييابد و به حداکثر مقدار خود ميرسد و سپس کاهش
مييابد .ناحية انتقال ،جايي که کرنش حجمي ثابت ميماند،
مرحلة چهارم است .در مرحلة چهارم و با افزايش سطح
تنش ميباشد که ترکهاي جديد ايجادشده با برهمکنش و
ترکيب با يکديگر منجر به ايجاد مناطق ترکخوردة فعال و
نواحي با تمرکز تنش موضعي درون نمونه ميشود .در
مرحلة پنجم با افزايش تنش ،کرنش حجمي کاهش مييابد
کرنش متمرکز شده ،نهايتاً منجر به شکلگيري ترکهاي
بزرگ ميگردد .اين ترکها از ميزان تنش  59درصد تنش
حداکثر ،ناحية بعد از تسليم را بهوجود ميآورد و با کنترل
بارگذاري سنگهاي شکننده ،شدت شکست بعد از رسيدن
به ميزان حداکثر تنش که منتج از مقاومت تکمحوري
فشاري است ،ميتوان رفتار بعد از شکست را بهدست آورد.
در بين اين شش مرحله ،مراحل  4 ،2و  9در شکلگيري
ترکهاي جديد ،رشد و ترکيب آنها نقش مهمي دارند.
کامالً مشخص است که با استفاده از نمودار تنش  -کرنش
اطالعاتي در مقياس بزرگ و کيفي از روند شکست ايجاد
ميگردد و دريافت اطالعاتي از هر مرحله بارگذاري و رشد
ترک مشکل ميباشد .بنابراين براي پيبردن به تأثير مراحل

داده شده است .روش انتشار اکوستيک ،1که يک روش
برداشت همزمان است ،براي بررسي ايجاد و رشد ترک

مورد استفاده قرار گرفته است .اين روش با استفاده از امواج
منتشرشده در حين تغيير شکل ،کاربردي و توسعه داده شده
است .با استفاده از اطالعات حاصل از اين روش ميتوان
تغييرات اين پارامترها را مطابق خصوصيات تنش  -کرنش
هر مرحله از بارگذاري و شکست در حين آزمايش بهدست
آورد .در اين مقاله با بهرهگيري از روش انتشار آوايي به
بررسي روند شکست سنگ ترد پرداخته شده است .از بتن،
که يک سنگ مصنوعي است و ساخت نمونة آن آسانتر از
سنگ است ،استفاده شده است .نمونههاي بتني که
نشاندهندة مواد با رفتار ترد و شکنندهاند و با استفاده از
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نهايي شکست رخ ميدهند .مرحلة ششم مطابق تنش

غيرمستقيم براي بررسي رشد ترک و برهمکنش آنها توسعه

پارامترهاي آوايي مراحل مختلف گسترش ترک در کنار
روند تنش و کرنش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
 .2روش انتشار آوايي

بهطور کلي وقتي سنگها تحت تنش قرار ميگيرند،
ميکروترکهايي در آنها ايجاد ميشود .شروع و گسترش
اين ميکروترکها سبب ايجاد صدا ميشود .به اين پديده
انتشار آوايي گفته ميشود .از اين پديده در علوم گوناگون
استفادههاي متعددي ميشود که از آن جمله ميتوان به
بحث تخمين تنش برجا در علم مکانيک سنگ (مهندسي
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و رفتار نمونه تابعي از رفتار ترکها و جابهجايي آنها بوده و

براي بررسي رشد ترک کاربرد ندارد .چندين روش
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سنگ) اشاره کرد .انتشار آوايي ،حركات ناگهاني امواج

شمارش :9تعداد پالسهاي عبوري از حد آستانه که توسط

االستيك با فركانس باالست كه توسط شكست محلي

پردازشگر سيگنال انتشار آوايي دريافت ميشود.

(مانند ريزتركها) در سنگ ايجاد ميشود .در شکل 4
نمايي شماتيک از پايه و اساس عملکرد روش انتشار آوايي
نمايش داده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،به

زمان تناوب :6فاصلة زماني ورود و خروج سيگنال اکوستيک
به آستانه

دامنه :7باالترين دامنهاي که توسط انتشار آوايي بهدست

محض رشد ترک نمونه از خود امواج صوتي ساطع مي کند.

ميآيد و برحسب ولت يا دسيبل بيان ميشود.

حسگرهاي دستگاه انتشار آوايي اين امواج را دريافت و به

زمان اوج :8مدت زماني که سيگنال انتشار آوايي از حد

دستگاه ارسال ميکنند و اين رخدادها را ميتوان بهصورت

آستانه گذشته تا به دامنة حداکثر برسد (برحسب ثانيه يا

برخط در رايانه مشاهده کرد.

ميکروثانيه).

حد آستانه :5سطح ولتاژي که پالسهاي باالتر براي يافتن
تحريکات انتشار آوايي در نظر گرفته ميشوند.

انرژي :10انتگرال سيگنال نسبت به زمان يا سطح زير
منحني سيگنال نسبت به زمان

فرکانس متوسط :11تعداد رويداد به دروة تناوب را فرکانس
متوسط مي نامند [.]5
در شکلهاي  6و  7پارامترهاي انتشار آوايي در يک رويداد

شکل  .4پايه و اساس عملکرد روش انتشار آوايي []4

و ساير موارد ذکرشده نمايش داده شدهاند.

 .3مطالعة مکانيک شکست بهکمک انتشار آوائي

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة نهم 5 ................................ 5931 /
52

امروزه از روش انتشار صوت (آوايي) بهطور گستردهاي براي
مطالعة شکست داخلي مواد و سازهها ،استفاده ميشود.

تکنيک غيرمخرب 3انتشار صوتي ،سيگنالهاي ساطعشده
حاصل از تغيير شکل يا شکست مواد تحت بارگذاري
بحراني را شناسايي و تحليل ميکند [ .]4در سالهاي اخير
مطالعة سازوکار شکست در نمونههاي سنگي و بتني توسط
سيستم انتشار آوايي توسط محققان زيادي مورد بررسي
قرار گرفته است [ .]8-5در اين مقاله نيز از اين سيستم
براي مطالعة رفتار شکست نمونههاي سنگي و شبهسنگي
ساختهشده در طول آزمايش استفاده شده است .در شکل 5
قسمتهاي مختلف دستگاه انتشار آوايي همچون حسگر

2

جهت دريافت امواج ،پيشتقويتکنندهها 4جهت تقويت
امواج دريافتي و سيستم ثبت دادهها نمايش داده شده است.
در ادامه به برخي از اصطالحات استفادهشده در انتشار آوايي

اشاره ميشود [:]4

شکل  .5بخشهاي متنوع دستگاه انتشار صوتي []4

طبقهبندي نوع کانتهاي توليدي در آزمايشهاي مکانيک
شکست سنگ و بتن موضوعي است که بهتازگي مورد

توجه محققان قرار گرفته است .آگليز 13و همکاران ()2111
طي مطالعات گشتردهاي ،پارامترهاي مختلف انتشار آوايي

را براي مراحل مختلف شکست بتن بررسي کردهاند [ .]8در
حين بررسيهاي مکانيک شکست توسط روش انتشار آوايي

دو پارامتر هيت و کانت که بيانگر تعداد رخدادهاي آوايي و

مرتبط با سازوکار رخدادهاي آوايي است ،مطالعات مؤثري

منعکسکننده ريزترکهاي بهوجود آمده در نمونه بهواسطه

انجام نشده است .در اين مقاله ،بهمنظور بررسي تغيير

اعمال بار بوده پرداخته شده است و در رابطه با پارامترهاي

پارامترهاي ديگر روش انتشار آوايي نمونههاي مکعبي براي

ديگري چون انرژي آزادشده آوايي در حين بارگذاري و

انجام آزمايش خمش سهنقطهاي مورد استفاده قرار گرفته

انرژي آزادشده در لحظة شکست ،که بيانگر انرژي آزادشده

است .در ادامه روند انجام آزمايشات و تحليلهاي پارامتري

توسط ريزترکهاي بهوجود آمده و همچنين تغييرات

آوايي تشريح ميگردد.

پارامترهاي دامنة امواج آوايي و زمام اوج و دوام امواج ،که

شکل .6پارامترهاي انتشار آوايي در يک رويداد]5[ 13
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 .4مواد آزمايش
در مطالعة حاضر بهمنظور رفتارنگاري شکست و بررسي

نمونههاي همگن و ايزوتروپ ساخته شد .سپس براساس

پارامترهاي مختلف آن با استفاده از روش انتشار آوايي

استاندارد  ISRMبهمنظور استخراج پارامترهاي فيزيکي و

پرداخته شد .بدين منظور در ابتدا نمونههاي شبهسنگي با

مقاومتي طرح اختالط مورد نظر آزمايشها بهمنظور تعيين

توجه به يک طرح اختالط سيمان و آب بهمنظور توليد

مقاومت تکمحوره و برزيلي نمونهها انجام گرفت [.]9
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شکل  .7منابع انتشار آوايي بههمراه شکل موج معادل (برشي و کششي) []6
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جدول  1طرح اختالط نمونههاي ساخته شده و پارامترهاي
مقاومتي آنها را نشان ميدهد .نمونهها مورد استفاده در ابعاد

است .در مرحلة بارگذاري نمونههاي مورد آزمايش با

استفاده از دستگاه بارگذاري 14و با نرخ  0/3ميليمتر بر

(با توجه به استاندارد)  81*111*211ميليمتر ساخته شد و

دقيقه با نصب حسگرهاي آوايي روي نمونهها انجام شد و

حسگرهاي آوايي در فواصل چهار سانتيمتر از مرکز

دادههاي پارامترهاي آوايي اعم از دامنه ،دوام موج ،فرکانس

نمونهها در دو سمت نمونه براي پوشش رشد ترک مرکزي

و ديگر پارامترهاي مهم با استفاده از دستگاه انتشار آوايي

و جلوگيري از تأثير پديدة ميرايي موج در مواد با رفتار ترد

بهدست آمد .حسگرهاي مورد استفاده داراي پهناي باند

قرار داده شد .در شکلهاي  8و  9نيز ابعاد نمونهها و

فرکانس  111کيلوهرتز بوده و با در نظر گرفتن حد آستانة

موقعيت قرارگيري حسگرها روي نمونه نمايش داده شده

 11هرتز برداشت صورت گرفته است.

جدول  .1پارامترهاي نسبت طرح اختالط و پارامترهاي مقاومتي اين طرح اختالط
زاوية

چسبندگي

مدول يانگ

مقاومت برزيلي

اصطکاک
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مقاومت فشاري

وزن

نسبت آب به

وزن حجمي

تکمحوره

مخصوص

سيمان

سيمان

3/398

1/15

11

5/63

18/2

2/73

47/9

درجه

مگاپاسکال

گيگاپاسکال

مگاپاسکال

مگاپاسکال

شکل .8نمونههاي بهکاررفته بهمنظور انجام آزمايش خمش سهنقطهاي و انتشار آوايي

شکل  .9انجام آزمايش خمش سهنقطهاي و برداشت همزمان دادههاي آوايي توسط حسگرها

 .5بحث

 875کيلوگرم
بر متر مربع

تغييرات پارامترهاي آوايي در حين روند شکست است .از

شمارة  5ارائه شد .نمودار شکل  10تغييرات هيت در کنار

اين تحليل در بررسي ثأثير پارامترهاي مختلف در مکانيک

نمودار نيروي اعمالشده برحسب زمان روي نمونه را نشان

شکست مصالح بهعنوان مثال بررسي پارامترهاي ذاتي مواد

ميدهد .همانگونه که بهوضوح مشاهده ميشود ،روند

مثل تخلخل و هموژنتي ،تأثير تقويتکنندهها در بتن ،تأثير

ايجاد ريزترکها از درصدي از نيروي اعمالي ( 90درصد

فرايندهاي شيميايي روي مقاومت سنگ ،بتن و جز اينها

نيروي نهايي اعمالشده) روند صعودي دارد و پيش از

ميتوان استفاده نمود .پارامترهاي مختلف دادههاي آوايي

شکست نهايي به حداکثر تعداد رخداد ايجادشده ميرسد و

در اين روش تحليلي ميتواند مورد بررسي قرار گيرد.

اين بهمعناي روند مداوم ايجاد ريزترکها در نمونة تحت

پارامترهايي مثل هيت و کانت که نشاندهندة تعداد

بارگذاري ميباشد .شيب نمودار هيت توليدي در  89درصد

رخدادهاي آوايي و ايجاد ريزترکهاست .براي بررسي

نيروي نهايي اعمالشده بسيار زياد است که نشاندهندة

ميزان سطح خسارت در مراحل مختلف بارگذاري و بررسي

تمرکز توليد ريزترکها و روند باالي ايجاد ريزترکها در

تأثير پارامترهاي مؤثر در مقاومت مصالح تا پارامترهايي

نمونه است و چون نمونهها داراي يک ترک مرکزي اوليه

مثل انرژي آزادشده در حين روند شکست در مراحل

ميباشند و تمرکز تنش در نوک ترک اوليه و ناحية تخريب

مختلف بارگذاري که بهخوبي منعکسکنندة خصوصيات

جلوي اين ترک ميباشد ،شيب باالي نمودار هيت توليدي

مقاومتي و چقرمگي مواد ميباشد .پارامتر دوام موج و زاوية

در نتيجه توسعة ناحية شکست و ترکيب ريزترکها در اين

اوج که بهطور ويژه نشاندهندة روند ترکيب ريزترکها يا

ناحيه ميباشد.

بهعبارت ديگر شکلگيري ترکهاي بزرگ است ،سازوکار

در لحظة شکست بهدليل غالبشدن ترک اصلي شکست

غالب در شکست مصالح مختلف را با اين دو پارامتر و

اولية نمونه با ايجاد رخدادي با فرکانس باال ميباشد و در

تغييرات آنها تجزيه و تحليل نمود .تحليلهاي صورتگرفته

نتيجه کاهش لحظهاي در هيتهاي دريافتي بهخوبي

در اين روش برمبناي تغييرات پارامترهاي مختلف در طول

مشاهده ميگردد .ميزان رخدادها ،که نشاندهندة ايجاد

روند بررسي استوار است و در مواردي معيارهايي براي مواد

ريزترکها با يک ميزان فرکانس معين که توسط اين روش

خاص براساس تغييرات پارامترهاي مختلف توسط محققان

بررسي شده ،کاهش را نشان ميدهد .در اين لحظه رخداد

مختلف ارائه شده است .براساس آزمايشات انجامشده روي

شکست در نوک ترک اوليه رخ ميدهد که داراي فرکانس

نمونههاي مکعبي آزمون خمش سهنقطهاي دادههاي

بااليي ميباشد و بعد از آن ريزترکهاي درون ناحية

مختلف آوايي استخراج گرديد و اين دادهها براساس زمان

شکست نوک ترک رخدادهاي آوايي ديگري را ايجاد

انجام آزمايش ترسيم شد .در کنار اين نمودارها نمودار

ميکند که اين روند تا گسيختگي کامل نمونه ادامه مييابد.

تغييرات نيروي اعمالي برحسب زمان نيز از دادههاي

شيب باالي نمودار هيت ايجادشده بعد از حداکثر بار اعمالي

بهدست آمده از دستگاه بارگذاري استخراج و ترسيم شد تا

نشاندهندة توسعه ناحية شکست و رشد مداوم ترک اصلي

بتوان براساس تغييرات بار و دادهاي مختلف آوايي برحسب

تا گسيختگي نهايي نمونه است که با توجه به روند نيروي

زمان تحليلهاي اجمالي در شکست نمونهها تحت خمش

اعمالي قابل توجه ميباشد .پارامتر ديگر در رابطه با ايجاد

سهنقطهاي انجام داد .در مجموع تعداد  13آزمون خمش

ريزترکها و رخدادهاي آوايي ،نمودار تغييرات کانت

سهنقطهاي روي نمونههاي ساختهشده انجام شد و با توجه

برحسب زمان است که اگر در کنار نمودار بار  -زمان قرار

mech_mag@yahoo.com

به شکست وجود دارد .يکي از موارد پرکاربرد آن تحليل

نمونههاي مورد آزمايش ،تحليلها و نمودارهاي نمونه
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در بررسي انتشار آوايي ،روشهاي تحليلي متفاوتي مربوط

به روند مشابه در تغييرات پارامترهاي آوايي مورد استفاه در

53

گيرد ،ميتوان روند شکست و رخدادهاي بزرگ و کوچک را

در لحظة شکست که رخدادهاي با انرژي بااليي در نوک

بررسي نمود .همانگونه که در شکل  11مشاهده ميشود،

ترک اوليه ايجاد ميگردد ،تعداد کانت بااليي حاصل

تعداد کانتها در حدود حد مشخصي از ميزان نيروي

ميگردد .اين ميزان تعداد کانت ناشي از همان رخداد بزرگ

اعمالي ( 80درصد نيروي نهايي اعمالي) روند صعودي

شکست نمونه از ترک اوليه است .بعد از اين لحظه تا

بهخود ميگيرد که نشاندهندة ايجاد رخدادهاي بزرگتري از

گسيختگي کامل نمونه که رخدادها مربوط به ترکيب

لحاظ دوام موج و در نتيجه انرژي باالتر ميباشد .اين

ريزترکها ،توسعة ناحية شکست و رشد ترک اصلي

افزايش در نتيجة توليد رخدادهايي ناشي از ترکيب

ميباشد روند کانتها روند تقريباً مشخص و تا حدودي

ريزترکهاي کوچک و ايجاد ترکهاي بزرگتر و توسعة

ثابت دارد که نشاندهندة رشد پايدار ترک اصلي و شکست

ناحية شکست جلوي ترک اوليه ميباشد .اين روند صعودي

نمونه است.

تا لحظة شکست و غالبشدة شکست اصلي ادامه مييابد
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شکل .11نمودار بار  -زمان و هيت  -زمان نمونه شمارة ( 5ترک مرکزي)

شکل  .11نمودار بار  -زمان و کانت  -زمان نمونة شمارة ( 5ترک مرکزي)

پارامتر ديگري که در روند شکست تغييرات آن قابل بررسي

کار منوط به بارگذاري دورهاي روي سريهاي مختلف از

است و با استفاده از آن روابط و مطالعات گستردهاي در

نمونظ مورد نظر ميباشد .بعد از لحظة شکست و با رشد

رابطه با چقرمگي و شکست نمونههاي مختلف انجام گرفته

ترک اصلي تا گسيختگي کامل انرژي آزادشده روند نزولي

است ،پارامتر انرژي آزادشده منتج از رخدادهاي آوايي است.

داشته و اين نشاندهندة رشد پايدار ترک اصلي و همگن و

همانگونه که در شکل  12مشاهده ميشود ،روند انرژي

هموژنبودن نمونه است که مانعي براي رشد ترک در مسير

آزادشده در لحظة شکست باالترين ميزان انرژي آزادشده را

آن وجود نداشته است .رشد پايدار ترک و توسعه ناحية

دارد .اين انرژي در رابطه با آغاز شکست از نوک ترک اوليه

شکست در حين روند شکست به صرف انرژي کمتر بهدليل

ايجادشده ميباشد و کامالً مرتبط با توسعه ناحيه شکست و

وجود ريزترکهاي از قبل ايجاد شده در مسير گسترش

ترکيب ها بوده و ميتوان با استفاده از آن معيار شکستي

ترک نياز دارد که مطابق مطالعات گذشته در اين زمينه

براساس انرژي شکست براي مصالح مختلف ارائه داد .اين

ميباشد.
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شکل  .13نمودار بار  -زمان و دوام موج  -زمان نمونة شمارة ( 5ترک مرکزي)
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شکل  .12نمودار بار  -زمان و انرژي  -زمان نمونة شمارة ( 5ترک مرکزي)
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در رابطه با پارامتر دوام موج که نشاندهندة رخدادهايي با

سنگ با تشريح روش انتشار آوايي ،که روشي نوين است و

تداوم زماني باالتر ميباشد ،نشاندهندة رخدادهاي بزرگتر

بهدليل ويژگيهاي منحصر بهفرد اخيراً در بررسي مکانيک

از لحاظ انرژي آزادشده و بزرگبودن ريزترک ميباشد.

شکست مواد در رشتههاي گوناگون بسيار مورد توجه قرار

همانگونه که شکل 11مشخص شده است ،از مقداري از

گرفته ،پرداخته و با استفاده از تحليل پارامترهاي مختلف

نيروي اعمالشده ( 75درصد) رخدادهاي بزرگتري ايجاد

حاصل از رفتارنگاري اين روش در حين انجام آزمايش

ميشود .اين افزايش در دوام موج مرتبط با ترک ريزترکها

خمش سهنقطهاي نمونههاي شبهسنگي ساخته شده ،به

و رشد اين ريزترکها و توسعة ناحية شکست مقابل ترک

بررسي تغييرات اين پارامترها در حين روند شکست پرداخته

اوليه است .در لحظة شکست با غالبشدن ترک اصلي

شد .در اين مقاله از پارامترهاي هيت و کانت ،که معرف

بيشترين ميزان دوام موج حاصل ميشود .اين حداکثر دوام

تعداد ريزترکهاي ايجادشده در حين روند بارگذاري هستند،

موج منتج از رخدادي است که در آن شبکهاي از ريزترکها

استفاده و مشخص شد که ايجاد ريزترکها تقريباً در ميانة

با بههم پيوستن سبب رشد ناحية شکست و در نتيجه آغاز

حدود رفتار االستيک سنگ بهوقوع ميپيوندد .حدود 89

شکست نمونه ميگردد .بعد از لحظة شکست نيز دوام موج

درصد بار نهايي شيب نمودار هيت و کانت توليدي بسيار

ميزان بااليي را نشان ميدهد که مستقيماً با رشد ترک

زياد بود که نمايندة توسعة ناحية شکست و ترکيب

اصلي و توسعة ناحية شکست تا گسيختگي کامل نمونه

ريزترکها و توليد ترکهاي بزرگ و رشد آنها ميباشد.

مرتبط است .تغييرات دو پارامتر انرژي و دوام موج تقريباً

تغييرات پارامترهاي انرژي آزادشده و انرژي آزادشده در

مشابه ميباشد .اين تشابه بهدليل ارتباط اين دو پارامتر با

لحظة شکست نشان داد که بيشترين ميزان انرژي در لحظة

روند ترکيب ريزترکها و توسعة ناحية شکست و رشد ترک

شکست ميباشد و انرژي بعد از شکست اوليه بهمراتب

اصلي است .اين در حالي است که دو پارامتر هيت و کانت

کمتر از انرژي لحظة شکست است که نشاندهندة رشد

ايجاد ريزترکها را منعکس ميکند.

ترک اصلي بهواسطة وجود ريزترکهاي موجود در نمونه و
مطابق با معيارهاي انرژي شکست موجود ميباشد .تغييرات

 .6نتيجهگيري

پارامتر دوام موج نشان ميدهد که از  79درصد بار نهايي

بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر شکست مصالح تردي

اعمالي رخدادهاي از لحاظ دوام بيشتر که داراي انرژي و

چون سنگ و بتن در طراحيهاي مهندسي از جمله موارد

دامنة بيشتر و زمان اوج کوتاهترند بيشتر در نمونه ايجاد

الزامي است .رفتارنگاري شکست و آگاهي از تغييرات آن

ميگردد که نشاندهندة ايجاد ترکهايي با سازوکار برشي

ميتواند در جلوگيري از شکستهاي بزرگ و ايجاد

در نمونة تحت بارگذاري خمشي ميباشد .همچنين ترکيب

خسارات مالي و جاني کمک شاياني داشته باشد .در اين

ريزترکها و ايجاد شبکهاي از ريزترکها منجر به ايجاد

مقاله با بررسي مراحل مختلف شکست در مصالح ترد مثل

رخدادهايي با دوام موج باالتر ميگردد.
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