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ُب ّ ؽشایظ سؽذ پبیذاس یب ًبپبیذاس  ُب، ساعتبی اًتؾبس تشک دس هکبًیک ؽکغت، اًؾؼبة ّ اًتؾبس تشک

هوبعی، زذاکثش ًشش سُبیؼ اًشژی کشًؼ ُب ثب اعتفبدٍ اص هؼیبسُبی هختلف ًظیش هؼیبس زذاکثش تٌؼ  آى

ؽْد. دس هؼیبسُبی هجتٌی ثش ضشایت توشکض تٌؼ، ضشایت  ّ یب زذالل داًغیتَ اًشژی کشًؾی هطبلؼَ هی

توشکض تٌؼ دس ًْک تشک ػْاهل هخشة ّ ضشایت توشکض تٌؼ ثسشاًی یب چمشهگی ؽکغت هقبلر ػْاهل 

ی عٌگی ثخبطش هسذّدیت دس تِیَ ًوًَْ ثب ُب ی تشک ُغتٌذ. دس هسیظ همبّهتی هسیظ دسثشگیشًذٍ

ُبی آصهبیؾگبُی خبفی ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد کؾؾی ّثشؽی  ٌُذعَ دلخْاٍ، سّػ

ُبی اعتبًذاسد  ُبی هختلف اسائَ ؽذٍ اص خولَ سّػ عٌگ اسائَ ؽذٍ اعت. دس ایي همبلَ سّػ

ُب  یبثی ؽذٍ ّ لبثلیتثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد کؾؾی ّ ثشؽی عٌگ اسص ISRMپیؾٌِبدی 

 ؽْد.  ُبی هزکْس تسلیل هی ؽْد ّ ُوچٌیي دلت ًتبیح سّػ ُبی ُشیک ثسث هی ّ هسذّدیت

 
 داس ، چمشهگی ؽکغت عٌگ، هطبلؼبت آصهبیؾگبُی هکبًیک ؽکغت ، ًوًَْ تشک كلیذ ّاژٍ ُب:

 
 

Abstract: 
 
In fracture mechanics, bifurcation and propagation of cracks, direction of propagation of 

cracks and stable or unstable growth conditions using different criteria, such as the maximum 

tangential stress ,the strain energy release rate or the minimum strain energy density be 

studied. in criterias that are based on the coefficients of stress concentration, stress 

concentration factors at the crack tip are destructive factors  and fracture toughness or 

critical stress concentration factors are the resistance factors of cracked rock media. Because 

of limitations in sample preparation in rock environments with arbitrary geometry, Certain 

laboratory tests to determine the tensile mode and shear mode fracture toughness of the 

rock is presented. In this paper, various methods including the ISRM suggested standard 

methods and the capabilities and limitations of each are discussed. Also the accuracy of these 

methods results are analyzed. 
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 مقذمً :
 

ُبی هٌِذعی تٌِب ثشاعبط تئْسی االعتیغیتَ ّ هفِْم همبّهت هْاد اًدبم  ُبی دّس طشازی دس صهبى

ُب ّ اهکبى سؽذ یک تشک هٌفشد سا دس هسبعجبت خْد ّاسد  ؽذ ّ لزا ّخْد ًمبیـ عبختبسی ّ سیضتشک هی

ؼ ّ خذایی ثخؾی اص عمف یک کشدًذ. اهب پظ اص ثشّص زْادثی هبًٌذ ًقف ؽذى یک تبًکش ًفتک ًوی

ُب ثب تشدیذ هْاخَ ؽذ. لزا دس دَُ دّم لشى ثیغتن ػلن خذیذی  ُْاپیوب، فست ّ اطویٌبى ایي طشازی

ُب سا ثش هجٌبی ّخْد تشک دس آًِب ثشسعی ثٌبم هکبًیک ؽکغت پبیَ گزاسی ؽذ کَ تدضیَ ّ تسلیل عبصٍ

تْاى ثش  ثبسُبی اػوبلی سّی تشک سا هیکٌذ. هکبًیک ؽکغت االعتیک خطی ثب ایي فشك کَ اثش هی

کٌٌذ، ثشای تسلیل سؽذ تشک  کشًؼ دس ًْک تشک سا تْفیف هی-زغت پبساهتشُبی خبفی کَ ؽذت تٌؼ

ّ ؽکغت هْاد ثب خقْفیبت سفتبسی االعتیک خطی تْعؼَ یبفتَ اعت. ثکبسگیشی سّػ هکبًیک 

ی هکبًیک ؽکغت َ ؽکغت دس صهیٌَ هٌِذعی صهیي ؽٌبعی ّ هٌِذعی عٌگ هٌدش ثَ تْعؼ

ُبیی دس عٌگ تست یک هیذاى تٌؼ  هٌفشد یب تشک  عٌگ ؽذٍ اعت کَ ػوذتبً ثَ ایدبد ّ سؽذ یک تشک

 (.Whittaker et al,1992پشداصد ) خبؿ هی

ُبی گًْبگْى هبًٌذ آتؾکبسی، ؽکبفت ُیذسّلیکی ّ تؼییي  کبسثشد هکبًیک ؽکغت عٌگ دس صهیٌَ

ثیٌی صلضلَ، تکتًْیک  ، تسلیل پبیذاسی ؽیت، هکبًیک صلضلَ، پیؼُبی ثشخب، خشدایؼ هکبًیکی عٌگ تٌؼ

ئْتشهبل صهیي، خقْفیبت اًتمبل عیبل دس داخل تْدٍ عٌگ ّ ژای، ژئْفیضیک، اعتخشاج اًشژی  ففسَ

  Whittaker et al,1992ثغیبسی هْاسد دیگش دس تسمیمبت هختلف ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت)

Atkinson,1987;ِوتشیي پبساهتش هکبًیک ؽکغت عٌگ چمشهگی یب عختی تشیي ّ ه (. اهب کلیذی

ؽْد. چمشهگی  اعت کَ یکی اص خقْفیبت راتی عٌگ هسغْة هی(fracture toughness)ؽکغت

گشدد. ثشای ؽکغت ثَ هیضاى تْاًبیی هبدٍ خِت تسول ثبسُبی ّاسدٍ دس زضْس یک تشک اطالق هی

ثش زغت کویتی ثٌبم همذاس ثسشاًی ضشیت  هْادی کَ سفتبس استدبػی خطی داسًذ، ایي خبفیت هؼوْال

داس اعت ّ ثب ؽْد کَ دس یک دسخَ زشاست هؼیي تبثؼی اص ضخبهت لطؼَ تشکتوشکض تٌؼ ثیبى هی

( هؾِْد 3(. ُوبًطْسکَ دس ؽکل )3131ؽْد)خبّیذساد، ُبی آصهبیؾگبُی تؼییي هی اعتفبدٍ اص تغت

یب هْد ثبصؽذگی  Iگغتشػ یبثذ؛ هْد  تْاًذ ثَ عَ طشیك تست تٌؼ ّالغ ؽذٍ ّاعت یک تشک هی

تشیي فشم گغیختگی دس اثش سؽذ تشک اعت. دس ایي هْد عطْذ تشک ًغجت ثَ ففسبت ثطْس هتذاّل

یب هْد ثشؽی کَ دّ عطر تشک ًغجت  IIدٌُذ. هْد ػوْد ثشُن دس خِت هخبلف یکذیگش تغییش هکبى هی

یب هْد پبسگی کَ لغضػ دّ ففسَ تشک دس  IIIلغضًذ ّ هْد ثَ ُن دس خِت ػوْد ثش خظ ًْک تشک هی

 .افتذخِتی ثَ هْاصات خظ پشّفیل تشک اتفبق هی

 
شک )3ؽکل ) س ت اًتؾب : عَ هْد افلي  )Chang et al ,2002) 

 
ثشای اعتفبدٍ اص هؼیبسُبی سؽذ تشک ّ تؼییي ؽشایظ سؽذ تشک)سؽذ یب ػذم سؽذ، هْد اًتؾبس ّ خِت 

ثبؽذ. ایي اهش چمشهگی هْدُبی هختلف هسیظ ضشّسی هی اًتؾبس( اطالع اص هیضاى چمشهگی ؽکغت

گیشی ثب دلت  ؽکغت سا دس یک هْلؼیت  هِن دس تسمیمبت ؽکغت عٌگ لشاس دادٍ اعت ّ لزا اًذاصٍ

 هٌبعت چمشهگی ؽکغت عٌگ اص اُویت صیبدی ثشخْسداس اعت.
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 بحث :
 

کطص ٌای آزمایطگاٌی تعییه چقرمگی ضکست سىگ در حالت رَش -1

 َ برش
( سش Іُبی تست کؾؼ، تغییشؽکل تشک دس هْد ثبصؽذگی )هْد ی هٌِذعی عٌگ، دس لغوت دس زْصٍ

ُبی فؾبسی ُغتٌذ لزا تغییشؽکل تشک دس  ُبی عٌگی هؼوْالً تست تٌؼ آًدبییکَ عبصٍ دُذ اهب اص  هی

ؾگبُی ثغیبس ُبی آصهبی افتذ. سّػ ( اتفبق هیІ-Πثشػ)-( ّ یب دس هْد تشکیجی کؾؼΠهْد ثشؽی)هْد

ُبی گًْبگْى ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت عٌگ دس ؽشایظ ثبسگزاسی کؾؼ ّ ثشػ  هتٌْع ّ ثب ًوًَْ

الوللی هکبًیک عٌگ ّ  ُبی اعتبًذاسد پیؾٌِبدی تْعظ اًدوي ثیي اًذ.  دس ایي همبلَ سّػ اسائَ ؽذٍ

ص همجْلیت ُبی هختلف ا ُبی هتذاّلی کَ ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت عٌگ ُوچٌیي عبیش سّػ

تشیي ّخَ هؾتشک  گیشًذ. الصم ثَ رکش اعت کَ ػوذٍ خبفی ثیي هسممیي ثشخْسداسًذ، هْسد ثسث لشاس هی

ُب  ُبی عٌگ هی ثبؽذ. دس توبم ایي سّػ ُب ثشاعبط هغضٍ ی آى ی ًوًَْ ُب، هطبثمت ٌُذعَ ایي سّػ

 Clip) ای ّ  یک گیح گیشٍ( Servo-control)ُبی خْدکٌتشل ُب ثبیذ ثب اعتفبدٍ دعتگبٍ ثبسگزاسی ًوًَْ

gauge)ٍُبی ثبس کٌذ اًدبم ؽْد. عپظ ثب اعتفبدٍ اص هٌسٌی گیشی هی کَ ثبص ؽذگی ؽکبف سا اًذاص-

ثبس اػوبل ؽذٍ کَ ثش اثش آى سؽذ تشک ؽشّع  زذاکثشخبثدبیی ثذعت آهذٍ اص دعتگبٍ ثبسگزاسی، همذاس 

ّ ُوچٌیي  زذاکثشثشاعبط ایي همذاس ثبس  ؽْد. ثب اعتفبدٍ اص سّاثظ تسلیلی کَ ؽْد، هؾخـ هی هی

پبساهتشُبی ٌُذعی ًوًَْ ثشای ُش سّػ اسائَ ؽذٍ اعت، همذاس چمشهگی ؽکغت هسبعجَ 

 ؽْد. هی

 SR (Short Rod specimens)ٌای ومُوً-1-1
ُب سا اص  . اثتذا هغضٍ (Alkilicgil,2006تْعؼَ یبفتٌذ) 3711س عبل ( دBarker)تْعظ ثبسکش SRُبی  ًوًَْ

کٌٌذ. ثوٌظْس فشاُن  خذا هی ُب ایي هغضٍای سا اص  ُبی اعتْاًَ ُبی عٌگی تِیَ ّ عپظ ًوًَْ لْکث

کشدى عطر الصم ثشای ثبسگزاسی، دس یکی اص دّ اًتِبی ًوًَْ یک ؽیبس هغتطیل ؽکل تشاؽیذٍ 

ذ ؽْد کَ ثبی ؽْد. پظ اص ایدبد ایي ؽیبس، دّ ؽکبف دس صّایبی هخبلف دس ًوًَْ ثشػ دادٍ هی هی

ؽْد سا دس ًوًَْ ؽکل  ًبهیذٍ هی (chevron)کَ ؽْسى (triangular ligament)دسًِبیت یک سثبط هثلثی

 ؽْد. اعتفبدٍ هی Іاص ایي سّػ تٌِب ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد   (.2دٌُذ )ؽکل

، عٌگ تست کؾؼ  Іهْد  گیشی چمشهگی ؽکغت ُشچٌذ ایي سّػ تٌِب سّؽی اعت کَ ثشای اًذاصٍ

ُبی ػولی ،دس کبسثشدُبی ػولی هکبًیک ؽکغت عٌگ  گیشد اهب ثذلیل هسذّدیت اس هیهغتمین لش

ػالٍّ ثش هؾکل ثْدى  اعتفبدٍ اص ثبسگزاسی کؾؾی هغتمین هؼوْل ًیغت.یکی اص دالیل ایي اهش

اهکبى  ُبی دعتگبٍ ثبسگزاسی کَ هؼوْالً ثشای ثبسگزاسی کؾؾی الصهٌذ  ُب ثَ ًگِذاسًذٍ چغجبًذى ًوًَْ

ُوچٌیي  (.Tutluoglu et al,2010)اعت ُبی عخت ُب ثخقْؿ دس عٌگ ایي ًگِذاسًذٍی گغیختگ

ُبی عٌگ هوکي اعت هٌدش ثَ گغیختگی ًوًَْ دس هسل ًمبیـ  ثکبسگیشی ثبسگزاسی کؾؾی دس ًوًَْ

اًذ، ؽْد. دس زبلیکَ ثبسگزاسی فؾبسی ثبػث هسذّد کشدى  هْخْد دس ًوًَْ کَ دّس اص ًْک تشک لشاس گشفتَ

ؽْد ّ لزا اهکبى گغیختگی دس ًْالـ هْخْد دس  ُبی تست کؾؼ دس ًْازی غیش اص ًْک تشک هی یًَبز

یبثذ. دس ًتیدَ تشخیسبً ثبیغتی اص ثبسگزاسی فؾبسی کَ هٌدش ثَ  اطشاف تشک ثطْس لبثل تْخِی کبُؼ هی

 (.Khan and Al-Shayea, 2000ؽْد، ثِشٍ گشفت) ایدبد ؽشایظ هْد کؾؾی دس ًوًَْ هی

 
 SR (Ouchterlony, 1988)ی  ی ثبسگزاسی ًوًَْ ٌُذعَ ّ ًسٍْ-(2کل)ؽ



 CB (Chevron Bend)ٌای ومُوً -1-2
ی اّچشلًْی دس  اعت کَ ثْعیلَ ISRMُبی اعتبًذاسد پیؾٌِبدی تْعظ  ایي سّػ ًیض یکی دیگش اص سّػ

ُبی عٌگ،  ثلْک ای اص ُبی اعتْاًَ ی ًوًَْ (. پظ اص تِیOuchterlony, 1988َاسائَ ؽذ) 3733عبل 

ُبی هْسد ًیبص ثشػ دادٍ ّ عپظ ثب اعتفبدٍ اص یک اسٍ چشخؾی، دّ ؽکبف ثب صّایبی  ُب سا دس طْل هغضٍ

ؽکل)ؽْسى( دس ّعظ هغضٍ ّ ػوْد ثش هسْس آى تؾکیل دٌُذ، ایدبد  vهخبلف ثطْسیکَ یک سثبط 

ًیض  CB(. اص سّػ 1ل دٌُذ)ؽک ای لشاس هی ّ عپظ ًوًَْ سا تست ثبسگزاسی خوؼ عَ ًمطَ .ؽْد هی

 ؽْد. اعتفبدٍ هی Іتٌِب ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد 

 
 CB (Ouchterlony, 1988)ی  ی ثبسگزاسی ًوًَْ ٌُذعَ ّ ًسٍْ-(1ؽکل)

هطلْة ّ ُوچٌیي هیضاى ثبس دس ثشػ ًوًَْ ّ ایدبد ؽکبف ؽْسى اص هؾکالت ایي سّػ ًیبص ثَ دلت صیبد 

آهذٍ اص ایي سّػ ُوجغتگی ثغیبس خْثی یب ًتبیح  ؽکغت ثغیبس اًذک اعت. ًتبیح ثذعت

(. تسمیمبت ًؾبى دادٍ اعت کَ Chang et al,2002ؽْد( داسًذ ) )کَ دس اداهَ ثسث هی CCNBDسّػ

 (.Tutluoglu et al,2010ًتبیح ایي سّػ ًغجت ثَ تغییش لطش ًوًَْ ثغیبس زغبط اعت)

 CCNBD( Cracked Chevron-Notch Brazilian Disc) ی  ومُوً-1-3
گیشی چمشهگی  ثشای اًذاصٍ 3731ّ ُوکبساًؼ دس عبل  (Shetty)ایي ًوًَْ اّلیي ثبس تْعظ ؽتی

تْعظ اًدوي ثیي  CCNBDی  . ًوًَْ(Chang et al,2002)ُب هْسد اعتفبدٍ لشاس گشفت ؽکغت عشاهیک

مشهگی ُبی پیؾٌِبدی ثشای تؼییي چ ثؼٌْاى یکی اص سّػ 3771دس عبل  ISRMالوللی هکبًیک عٌگ 

ؽْد کَ یک ؽکبف  ی دیغک ثشصیلی اعتفبدٍ هی ٌُذعَ هؼشفی ؽذ. دس ایي سّػ اص Іؽکغت هْد

ثشای ایدبد ٌُذعَ هٌبعت ًوًَْ دس ایي سّػ،پظ اص ثشػ  (.4ؽْد)ؽکل ؽْسى دس دیغک ایدبد هی

ُبی  ی چشخؾی الوبعی ّ ثب عشػت ثبال، دیغک ُبی عٌگی، ثب اعتفبدٍ اص اسٍ ُب اص ثلْک هغضٍ

ُبی ؽْسى اثتذا ُش دّ طشف دیغک  ؽًْذ. ثشای ایدبد ؽکبف ای ثب ضخبهت یکغبى ثشػ دادٍ هی شٍدای

تْاًذ ثشػ دُذ، هؾخـ ؽًْذ. پظ اص  ؽْد تب ًمبط کشاًی سا کَ اسٍ هی گزاسی هی دساهتذاد لطش ػالهت

دٍ ای دس زبل چشخؼ ثب عشػت پبییي فؾبس دا گزاسی ؽذٍ ثَ اسٍ دایشٍ آى دیغک ثشصیلی ػالهت

گشداًٌذ ّ سّی دیگش  ی کشاًی ثشعذ، عپظ دیغک سا اص اسٍ خذا کشدٍ ّ ثش هی ؽْد تب اسٍ ثَ دّ ًمطَ هی

( ثب کبهل ؽذى ایي هشزلَ یک ؽکبف ؽْسى دس هشکض 4دٌُذ)ؽکل سا ثَ اسٍ ًضدیک کشدٍ ّ ثشػ هی آى

َ ثبیذ ثب دعت ؽْد.ثشای ایدبد ؽکبف ؽْسى دس دیغک ُوبًطْس کَ اؽبسٍ ؽذ، ًوًْ دیغک ایدبد هی

 ؽْد. دس همبثل اسٍ ًگَ داؽتَ ؽْد کَ ایي اهش هْخت دؽْاس ؽذى ثشػ دلیك ؽکبف هی

 
 CCNBD (Chang et al,2002)ی  ٌُذعَ، ًسٍْ ثبسگزاسی ّ هشازل ایدبد ؽکبف ؽْسى دس ًوًَْ -4ؽکل

 



پیؾٌِبد ؽذٍ اعت، اهب لبثلیت  ISRMتْعظ  Іاگشچَ ایي سّػ تٌِب ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد

سا ًیض داساعت.ثذیي فْست  Π-Іّ هْد تشکیجی Πثکبسگیشی ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت دس ؽشایظ هْد

( ّ صاّیَ لشاسگیشی تشک ًغجت ثَ a/Rثب تشکیت خبفی اص ًغجت ًقف طْل تشک ثَ ؽؼبع ًوًَْ )کَ 

تْاى ایدبد کشد. ثب ایي زبل هثالً دس  هی سا Π-Іّ هْد تشکیجی Π،هْد Іهْد(، ؽشایظ βی ثبسگزاسی) ففسَ

اًذکی اًسشاف اص طْل تشک یب خِت هؾخـ ؽذٍ، هوکي اعت ثبػث تغییش هیذاى  Πایدبد ؽشایظ هْد

 ؽْد.  Іُبی هْد تٌؼ ؽذٍ ّ دس ًتیدَ هٌدش ثَ ایدبد هْلفَ

ایي سّػ ، Іگیشی چمشهگی ؽکغت هْد ُبی هختلف اًذاصٍ ثش اعبط تسمیمبت اًدبم ؽذٍ دس هیبى سّػ

ُب ثْدٍ اعت ّ اثشات لطش،طْل تشک ّ ضخبهت ًوًَْ ثش  گیشی داسای کوتشیي هیضاى اًسشاف هؼیبس دس اًذاصٍ

ُبی دیغک ثشصیلی کَ  (.ّ ثطْس کلی ًوChang et al,2002ًَْسّی ًتبیح لبثل چؾن پْؽی ثْدٍ اعت)

(. اص هضایبی ایي سّػ Aliha et al,2006تش ُغتٌذ)   تش ّ اسخر گیشًذ، سایح تست ثبسگزاسی فؾبسی لشاس هی

تْاى ثَ عبدگی آهبدٍ عبصی ًوًَْ، ثبسؽکغت خیلی ثیؾتش، ثبسگزاسی  ُب هی ًغجت ثَ عبیش سّػ

 -تش ّ دس ًتیدَ ازتوبل خطبی کوتش ّ ُوچٌیي اًؼطبف پزیشی سّػ ثشای ایدبد هْد تشکیجی کؾؼ سازت

اهب ػالٍّ ثش هؾکالت هشثْط ثَ ایدبد  (.Fowell&Xu,2006)اؽبسٍ کشدثشػ ّ ُوچٌیي هْدثشؽی خبلـ 

ؽکبف ؽْسى ثب دلت هْسد ًیبص، زغبعیت ایي سّػ ًغجت ثَ تغییش ؽشایظ آصهبیؾگبُی هبًٌذ عختی 

 Zhen etدعتگبٍ ثبسگزاسی ّ ُوچٌیي ًغجت ثَ تبثیشات اًتِبی ؽکبف ؽْسى ایدبد ؽذٍ ًیض صیبد اعت)

al,2010.) 

 SNSCB (Straight-Notched  Semi-Circular specimen underی  ومُوً-1-4

three-point Bend) 
(. دس ایي تکٌیک اص یک Lim et al,1994هؼشفی ؽذ) 3774ایي سّػ تْعظ لین ّ ُوکبساًؼ دس عبل 

ی آى ایدبد ؽذٍ اعت ّ تست  ؽْد کَ ؽکبف هغتمیوی دس لجَ دیغک ثشصیلی اعتفبدٍ هی ًین

ُبی عٌگ  ُب اص هغضٍ ی دیغک . پظ اص تِیَ(1گیشد)ؽکل  ای لشاس هی ثبسگزاسی خوؾی عَ ًمطَ

ُب اص پْلیؼ  (، ثشای اطویٌبى اص یکغبى ثْدى ضخبهت آىCCNBDُبی سّػ  )هبًٌذ آهبدٍ عبصی دیغک

کٌٌذ ّ ثب  ُب سا دس اهتذاد لطش ثَ دّ لغوت هغبّی تمغین هی کٌٌذ. عپظ دیغک اعتفبدٍ هی

 (.6ؽْد)ؽکل ًیبص ثشػ دادٍ هی اعتفبدٍ اص یک اسٍ عیوی ؽکبفی ثب ساعتب ّ طْل هْسد

 
 SNSCB (Khan and Al-Shayea, 2000)ی  ٌُذعَ، ًسٍْ ثبسگزاسی ّ هشازل ایدبد ؽکبف دس ًوًَْ -1ؽکل

 

ایي سّػ ًیض لبثلیت ثکبسگیشی ثشای تؼییي چمشهگی  (CCNBDداس ) دیغک ثشصیلی تشک  ُوبًٌذ سّػ

اعت. دس ایي سّػ ثب تشاص کشدى ساعتبی تشک دس سا داس Π-Іّ هْد تشکیجی Π،هْد Іؽکغت دس ؽشایظ هْد

پزیش  اهکبى Π-Іی الگُْبی هختلف هْد تشکیجی  (، هطبلؼβَی ثبسگزاسی) صّایبی هختلف ًغجت ثَ ففسَ

 Іؽْد ّ لزا هیذاى تٌؼ هْد خِت تشک ثب ساعتبی ثبسگزاسی هْاصی هی β=0(. هثالً ثشای 6اعت)ؽکل

گبٍ لشاس  گبُی ًْک تشک دس ًضدیکی تکیَ Πشای ایدبد ؽشایظ هْداهب دس ایي سّػ ث  ؽْد. خبلـ ایدبد هی

(. ُوچٌیي ًتبیح Fowell&Xu,2006گیشد کَ ایي اهش ثش سّی ًتبیح آصهبیؾگبُی تبثیشگزاس اعت) هی

ثذعت آهذٍ اص ایي سّػ داسای پشاکٌذگی صیبدی اعت ّ هخقْفبً ًغجت ثَ اًذاصٍ تشک اص زغبعیت 

 (.Chang et al,2002صیبدی ثشخْسداس اعت)

 

 

 



 PTS (Punch Through Shear method)رَش -1-5
  Πثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت هْد  2002ّ ُوکبساًؼ دس عبل  (Backers)ایي سّػ تْعظ ثکشص

ای ؽکل کَ دس دّ عطر اًتِبیی  ُبی اعتْاًَ (. دس ایي سّػ ًوBackers et al,2002ًَْپیؾٌِبد ؽذ)

ی  ًوًَْ  (. ٌُذع6َگیشد)ؽکل اعت هْسد اعتفبدٍ لشاس هی ُبی دایشّی ایدبد ؽذٍ ُب ؽکبف آى

پیؾٌِبدی ایي سّػ ثشای ؽکغت ثشؽی ثب اعتفبدٍ اص هذلغبصی کبهپیْتشی الوبى هسذّد ّ اًدبم 

ُبی ثب ٌُذعَ هختلف)هثالً ػوك ّ لطش هختلف ؽکبف( تؼییي  ُبی آصهبیؾگبُی ثش سّی ًوًَْ تغت

ی تغت  ی آى اص لطؼبت ثبلیوبًذٍ ًوًَْ هکبى تِیَ ًوًَُْبی ایي سّػ ا ؽذٍ اعت. یکی اص هضیت

-Π(PTS( ّ هْد CB)Іای یکغبى چمشهگی ؽکغت هْد  تْاى ثب ًوًَْ اعت ّ ثذیي طشیك هی CBی  ؽذٍ

test.سا ثذعت آّسد )   

ؽًْذ ّ عپظ ثب اعتفبدٍ اص  ( ثشػ دادٍ هیmm10ُبی هغبّی  ثب لطش) ای  ثب طْل ُبی اعتْاًَ ًوًَْ

ُب دس ایي سّػ ثبیذ  کٌٌذ. آهبدٍ عبصی ًوًَْ ُبی دایشّی سا دس دّ اًتِبی ًوًَْ ایدبد هی فهتَ ؽکب

ُب آعیجی ّاسد ًؾْد. پظ اص  ثغیبس دلیك ّ ثب دلت اًدبم ؽْد تب لجل اص اًدبم تغت ثَ ًوًَْ ّ ؽکبف

ی کف سا ثب  ّ ففسَ( load stamp with guidance)ا ُوشاٍ ثب هٌگٌَ ثبس ّ ساٌُوبُبس آهبدٍ عبصی ًوًَْ، آى

دٌُذ تب هسیظ ثب  ُب سا دس داخل یک ظشف فؾبس لشاس هی پْؽبًٌذ ّ عپظ آى یک سّکؼ پالعتیکی هی

کٌذ ّ دس  ی ؽکبف ػول هی ػوْد ثش ففسَ Pکٌٌذٍ  عبصی ؽْد. فؾبس هسقْس کٌٌذٍ ؽجیَ فؾبس هسقْس

 (punch)عوت پبییي هٌگٌَ (ثmm/min 2َایي زبلت لغوت داخلی ًوًَْ ثب ًشش خبثدبیی ثبثتی )هثالً 

ُبی ًوًَْ  ی ثکش ثیي ؽکبف ( تٌؼ ثشؽی صیبدی سا دس ًبزیσَؽْد. تٌؼ هسْسی اػوبل ؽذٍ) هی

ؽْد .دس ایي سّػ تدِیضات آصهبیؾگبُی عشّّکٌتشل ّ ثجت کٌٌذٍ  ایدبد، ّ هٌدش ثَ سؽذ تشک هی

ی ثبسگزاسی ّ ؽوبتیک هیضاى ٍ ی ًوًَْ، ًسْ ( ٌُذع1َخبثدبیی هْسد ًیبص اعت.دس ؽکل) -هٌسٌی ثبس

 .(Backers et al,2002خبثدبیی ؽکبف ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت)

 
 

 PTS-test(Backers et ٌُذعَ ًوًَْ، ًسٍْ ثبسگزاسی ّ ًوبی ؽوبتیک اص ًْک تشک لجل ّ ثؼذ اص تغییش ؽکل ثشای  -6ؽکل

al,2002) 

 
اسائَ ؽذٍ اعت  Πشهگی ؽکغت هْد گیشی چم ُشچٌذ ایي سّػ تٌِب سّؽی اعت کَ تٌِب ثشای اًذاصٍ

سا دس  ی آى اعتفبدٍ اص آى ُب ّ ًسٍْ ثبسگزاسی ًغجتبً پیچیذٍ ّلی دؽْاس ثْدى آهبدٍ عبصی ًوًَْ

ُبی ثسث ؽذٍ اعتفبدٍ  ُبی ػولی ثغیبس هسذّد کشدٍ اعت ّ ثِویي دلیل هؼوْالً اص عبیش سّػ کبسثشد

 ؽْد. هی

 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 
 
 



 وتیجً گیري :
 

ُبی هکبًیکی راتی هبدٍ اعت کَ هوکي اعت ثب تغییش دس ؽشایظ  غت یکی اص ّیژگیچمشهگی ؽک

هسیظ ّ ثبسگزاسی، تغییش کٌذ. فبکتْسُبی صیبدی ُوبًٌذ عبیض ًوًَْ، آًیضّتشّپی، سّػ تغت، ًشش کشًؼ، 

ی، اگش ُب، اًذاصٍ یب طْل تشک ّ... ثش همذاس چمشهگی ؽکغت تبثیشگزاسًذ. اهب ُوبًٌذ هْاد فلض عبیض داًَ

ُبی راتی هبدٍ ّ هغتمل اص ًوًَْ  گیشی ؽْد یکی اص ثبثت چمشهگی ؽکغت عٌگ ثطْس فسیر اًذاصٍ

ُبی ثغیبس هتٌْع ّ ثب  سّػُوبًگًَْ کَ ثسث ؽذ ثبؽذ.  تغت ّ ؽشایظ ثبسگزاسی خبسخی هی

ُبی گًْبگْى ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت عٌگ دس ؽشایظ ثبسگزاسی کؾؼ ّ ثشػ ّ اسائَ  ًوًَْ

اًتخبة سّػ خبفی ثشای تؼییي چمشهگی ؽکغت عٌگ، ػْاهل صیبدی ًظیش دلت  هٌظْس ثَ ،اًذ ؽذٍ

بدٍ سّػ، همبّهت عٌگ هْسد آصهبیؼ، تدِیضات آصهبیؾگبُی دس دعتشط، عبدگی یب پیچیذگی آه

گیشی دلیك چمشهگی ؽکغت  عبصی ًوًَْ ّ... تبثیشگزاسًذ ّ تبکٌْى سّػ خبفی ثؼٌْاى سّػ اًذاصٍ

ُبی هختلف لبثل همبیغَ ًیغتٌذ اهب  ُشچٌذ ًتبیح ثذعت آهذٍ اص ٌُذعًَؾذٍ اعت.  عٌگ اسائَ

ُبیی  ثب تْخَ ثَ هضیت CCNBDسعذ سّػ  ثشاعبط ًتبیح هٌتؾش ؽذٍ دس تسمجمبت هختلف ثَ ًظش هی

پزیشی آى ثشای  تش ّ اًؼطبف عبصی ًوًَْ، ثبس ؽکغت خیلی ثیؾتش، ثبسگزاسی سازت ُوبًٌذ عبدگی آهبدٍ

دس  ثشػ ّ هْد ثشػ خبلقبص همجْلیت ثیؾتشی ثشخْسداس اعت. -د ؽشایظ هْد تشکیجی کؾؼایدب

 اسائَ ؽذٍ اعت. کَ دس ایي همبلَ ثسث ؽذ،ُبی هختلف  ای ثیي سّػ ( همبیغ3َخذّل)

 گیشی چمشهگی ؽکغت عٌگ ُبی هختلف اسائَ ؽذٍ ثشای اًذاصٍ همبیغَ ثیي سّػ -3خذّل 

 ای پبساهتش همبیغَ        

 

 ّػ آصهبیؼس

لبثلیت ایدبد 

 ؽشایظ

اًذاصٍ 

 ًوًَْ

عبصی  اهبدٍ

 ًوًَْ

ًْع 

دعتگبٍ 

 ثبسگزاسی

ًْع 

ثبسگزاسی 

 سّی ًوًَْ

تٌظیوبت 

 تغت

 SRٌای ومُوً

)اعتْاًَ ثب ؽکبف 

 ؽْسى(

 Іهْد

 

 پیچیذٍ کؾؾی کؾؾی دؽْاس کْچک

 CBٌای ومُوً
)اعتْاًَ ثب ؽکبف 

ؽْسى تست خوؼ عَ 

 ای( ًمطَ

 

 Іهْد

 

 طْیل
 ًغجتبً 

 دؽْاس
 فؾبسی

خوؼ 

 ای ًمطَ عَ
 پیچیذٍ

 CCNBD ی  ومُوً

)ًوًَْ دیغک ثشصیلی ثب 

 ؽکبف ؽْسى(

 Іهْد

 Πهْد

هْد 

 Π-Іتشکیجی

 کْچک
ًغجتبً 

 عبدٍ
 عبدٍ فؾبسی فؾبسی

 SNSCBی  ومُوً

ُبی ًین دیغکی  )ًوًَْ

ای  ثب ؽکبف لجَ

 هغتمین(

 Іهْد

 Πهْد

هْد 

 Π-Іتشکیجی

 فؾبسی عبدٍ کْچک

 خوؼ

 ای ًمطَ عَ

 عبدٍ

 PTSرَش 

ای  )ًوًَْ اعتْاًَ

داس تست فؾبس  ؽکبف

 هسْسی( عَ

 کْچک Πهْد
ثغیبس 

 دؽْاس
 فؾبسی

فؾبسی 

 هسْسٍ عَ
 پیچیذٍ



 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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