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بزای تعییي چقزهگی ضکست هَد  SNDBّای  ارسیابی دقت ًتایج ًوًَِ

 ّا سٌگکططی 
 
 

  4، کوال کالسٌگیاًی3، هحوَد ضزیعتی2، حسیي هیزسایی ًصیزآباد1صوذ هٌصَری

  
 

 چکیذُ :
ّبی هرتلف ثب ٌّسسِ ًوًَِ ٍ ضزایظ ثبرگذاری هتٌَع ثزای  ی رٍش هحققیي زر ارائِّبی فزاٍاى  رغن تالش ػلی

سفبًِ تبکٌَى رٍش ذبغی کِ ثبثت ضَز هقسار ایي پبراهتز را ّب، هتأ چقزهگی ضکست هَز کططی سٌگ تؼییي

ُ زر ایي کٌس ارائِ ًطسُ است. زر ایي تحقیق ثِ ثزرسی خسیستزیي رٍش ارائِ ضس گیزی هی ثغَر زقیق اًساسُ

سٌگی هػٌَػی کِ زر  ّبی ضجِ . ثزای ایي هٌظَر ثب استفبزُ اس ًوًَِضسُ استپززاذتِ  (SNDB)رٍش  سهیٌِ

اًس، هیشاى حسبسیت ًتبیح ثسست آهسُ اس ایي  تْیِ ضسُسبذتِ  ّبی فلشی پیص آسهبیطگبُ ٍ ثب استفبزُ اس قبلت

هَرز تحلیل  )پٌح عَل تزک هرتلف(ل تزک زر ًوًٍَِ تغییز عَ )چْبر قغز هرتلف(رٍش ثِ تغییز اًساسُ ًوًَِ

زرغسی زر  39ّب ثب افشایص  هقسار هیبًگیي چقزهگی ضکست ًوًَِزٌّس کِ  قزار گزفتِ است. ًتبیح ًطبى هی

ّب)اس قغز  ی ًوًَِ زرغسی اًساس16ُزرغس، ثب افشایص  26هتز ( هقسار  هیلی75تب 54ّب )اس قغز  ی ًوًَِ اًساسُ

زرغس افشایص یبفتِ 6هتز(  هیلی 100تب87ّب)اس قغز  زرغسی آى15زرغس ٍ ثب افشایص 19ز( هت هیلی 87تب75

ّب کبّص ٍ هقسار چقزهگی ضکست هَز  ّب ًیش ثب افشایص عَل تزک ثبر ضکست ًوًَِ زر توبهی قغزاست. 

هیلیوتز  54 کَچکتزیي قغز یؼٌی قغزّبی  هزثَط ثِ ًوًًَِتبیح زر ّوچٌیي ّب افشایص یبفتِ است.   کططی آى

 .ُ استکوتزیي پزاکٌسگی هطبّسُ ضس ،2/0 یؼٌی ٍ کَچکتزیي ًسجت عَل تزک ثِ قغز ًوًَِ

 

 :ّا  کلیذ ٍاصُ
         Iهَز –چقزهگی ضکست  -زار ی تزک ًوًَِ -هکبًیک ضکست سٌگ:  ٍاسگبى کلیسی
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 هقذهِ  -1
ّبی  ّیسرٍلیکی، تحلیل پبیساری ضیتهکبًیک ضکست سٌگ زر ثسیبری اس هجبحث هٌْسسی سٌگ ًظیز ضکبفت اغَل 

. (Whittaker et al.,1992)ضَز ٍ ... ثکبر گزفتِ هی ّبی سیزسهیٌی ، عزاحی سبسُ، هکبًیک سلشلِ، اًفدبر ٍ ذززایص سٌگسٌگی

است کِ ثػَرت هقبٍهت هبزُ زر  1ی هَاز زر هکبًیک ضکست، چقزهگی ضکست تزیي هطرػِ هْوتزیي ٍ اسبسی اس عزف زیگز

تَاى سهبى، هکبى ٍ چزایی ٍقَع گسیرتگی را تطزیح کزز.  ضَز ٍ ثب استفبزُ اس آى هی غبس ٍ رضس تزک تؼزیف هیهقبثل آ

( زارز. ضزیت ضست تٌص ًیش هیساى تٌص زر ًشزیکی ًَک تزک Kچقزهگی ضکست ارتجبط هستقیوی ثب ضزیت ضست تٌص)

ثِ زرخِ تیشی ًَک تزک ٍ عَل آى، هقسار تٌص هتوزکش کٌس. ثستِ  ی زٍرزست را تَغیف هی خسن ثز اثز ثبرّبی اػوبل ضسُ

کِ ایي هقسار تٌص زر اعزاف ًَک تزک ثبػث ضَز کِ ضزیت  ضسُ زر ًَک تزک ثسیبر ثیطتز اس تٌص اػوبل ضسُ است. سهبًی

ضَز کِ  ضَز ثزسس، فزؼ هی ضست تٌص ثِ هقسار ثحزاًی ذَز کِ ضزیت ضست تٌص ثحزاًی یب چقزهگی ضکست ًبهیسُ هی

کِ هقسار ضزیت ضست تٌص زر ًَک تزک اس هقسار ثحزاًی آى ثیطتز ثبضس، رضس  ضَز. تب سهبًی س تزک ٍ ضکست آغبس هیرض

 . (1383)خبٍیسراز،یبثس تزک تساٍم هی

 Iثٌبثزایي چقزهگی ضکست هَز  زر هقبثل کطص ضؼیف ّستٌس ٍ َالً هَازی ضکٌٌسُ ّستٌسّب هؼو اس آًدبییکِ سٌگ

. ضزایظ گیزی ضَز کِ السم است ثغَر زقیق اًساسُ ثبسضسگی یکی اس هْوتزیي ذػَغیبت ضکست سٌگ استیب هَز  )کططی(

ّب  ای ٍ ثبرگذاری فطبری قغزی زر ًوًَِ تَاى ثػَرت کطص هستقین، ذوص سِ یب چْبر ًقغِ ثبرگذاری هَز کططی را هی

ذاری ٍ سبزگی تٌظیوبت ثبرگ ّب سبسی ًوًَِ لت آهبزُّبی هجتٌی ثز ثبرگذاری ذوطی ثسلیل سَْ ایدبز کزز. زر ایي هیبى رٍش

 Chong et)،(Awaji et al.,1978) ّبی هرتلفی ثب ٌّسسِ زیسکی ثز ایي اسبس تبکٌَى رٍش اس خذاثیت ذبغی ثزذَرزارًس.

al.,1984)،(Shetty et al.,1985،) (Gou et al.,1993( ،)Fowell,1995( ٍ )Wang et al.,1999 ) زیسکیًین(Lim et al,1994-

a(،)Kuruppu,1997) ًِای ٍ استَا (Barker,1977)(،Ouchterloni.1981( ٍ ) Ouchterloni.1981) ُاًس کِ ّزکسام  ارائِ ضس

ّبی هجتٌی ثز ثبرگذاری ذوص  هشایب ٍ هؼبیت ذبظ ذَز را زارًس. ثز اسبس تحقیقبت اًدبم گزفتِ هْوتزیي ًقغِ ضؼف رٍش

ّبی زیسک ثزسیلی تحت ثبرگذاری فطبری قغزی ثَزُ  ّب زر هقبیسِ ثب ًوًَِ اًسک آىّب ثبر ضکست  ای زر سٌگ ًقغِ سِ

ای کِ  ًقغِ ای هستقین تحت ثبرگذاری ذوص سِ ّبی زیسکی ثب تزک لجِ . اهب ثب هؼزفی رٍش ًوًَِ(Chang et al.,2002)است

ضکل ثْزُ گزفتِ ضسُ است ٍ ّن ایٌکِ ثز  ّبی زیسکی رسس کِ ّن اس هشایبی ًوًَِ ًظز هی ضَز، ثِ زر ایي تحقیق ثزرسی هی

 غلجِ ضسُ است.   هذکَرًقغِ ضؼف 

 

SNDBای) ًقطِ ای هستقین تحت خوص سِ با تزک لبِ بزسیلی  دیسک ی  ًوًَِ -2
2) 

 ّبی زیسک . زر ایي رٍش اس ًوًَِ(Tutluoglu et al,2011)ُ استهؼزفی ضس 3الکیلیسگیلتَسظ اٍلیي ثبر ایي رٍش 

 ضَز. استفبزُ هی Іای ثزای تؼییي چقزهگی ضکست هَز تحت ثبرگذاری ذوطی سِ ًقغِای  لجِحبٍی تزک  ثزسیلی

( ًطبى زازُ ضسُ است. زر ایي رٍش 1ی تٌظیوبت ثبرگذاری آى زر ضکل) ٍ ًحَُ SNDBی پیطٌْبزی ًوًَِ  ٌّسسِ

ضَز ٍ  ایدبز ضسُ زر سیز ًوًَِ قزار زازُ هی تزکی زیسکی ثب استفبزُ اس غلتکی کِ ثز رٍی سغح ثبالیی ًوًَِ ٍ هَاسی ثب  ًوًَِ

ز. زر گیز ای قزار هی گیزًس، تحت ثبرگذاری ذوص سِ ًقغِ قزار هیًسجت ثِ آى ثب فَاغل ثزاثز  تزکزٍ غلتکی کِ زر زٍ سوت 

  زٌّس. را ثب استفبزُ اس ارُ ثزش هی تزکایي رٍش 

                                                        
1
 Fracture toughness 

2
 Straight Notched Disk Bending 

3
Alkilicgil  
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 (Tutluoglu et al,2011ی تٌظیوات بارگذاری) ٍ ًحَُ SNDBی پیطٌْادی ًوًَِ  ٌّذسِ -1ضکل

 تعییي چقزهگی ضکست -2-1
 (:Tutluoglu et al,2011تَاى ثػَرت سیز هحبسجِ کزز) را هی SNDBزر رٍش  I چقزهگی ضکست هَز

(1)     
   √  

   
         

ضزیت ضست تٌص  YІ(SNDB)ضربهت زیسک tٍ  قغز زیسک،  Dاٍلیِ، تزکعَل   aی ضکست، ثبر زر لحظِ Pcr کِ زر آى

 ثبضٌس. ثسٍى ثؼس هی

زر ایي رٍش، هقبزیز  SNDBی  ّبی هرتلف ًوًَِ ثؼسی  ٌّسسِ تَتلَگلَ ٍ ّوکبراًص ثب استفبزُ اس هسلسبسی ػسزی سِ

 اًس. ( ًطبى زازُ ضس2ُرا هحبسجِ کززًس کِ زر ضکل) YІ(SNDB)هرتلف 

 

 a/t( ٍ )S/R( )Tutluoglu etّای هختلف ) بِ اسای ًسبت SNDBی  هقادیز ضزیب ضذت تٌص بذٍى بعذ ًوًَِ -2ضکل

al,2011) 
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 ّای آسهایطگاّی  ساسی ٍ بارگذاری ًوًَِ ساخت، آهادُ -3
ّبی یکسبى ٍ ثب ذَاظ هطبثِ ثزای قبثل  ّبی آسهبیطگبّی هَاز سٌگی، تْیِ ًوًَِ ّبی رٍش هْوتزیي چبلصی اس یک

ّبی  . زر ًوًَِ(Naseri & Mohanty,2008)(Ghazvinian et al.,2012),هقبیسِ ثَزى ٍ زر ًتیدِ اػتجبرثرطی ثِ ًتبیح است

ثٌسی یکٌَاذت ٍ ثب هقبٍهت  ّبی ّوگي، ایشٍتزٍح، ثب زاًِ یِ ًوًَِّب اهکبى تْ سٌگ عجیؼی اغلت ثسلیل ٍخَز اًَاع ًبپیَستگی

سٌگی هػٌَػی  ّبی ضجِ زر ایي تحقیق اس ًوًَِ ّب، ثب تَخِ ثِ اّویت یکسبى ثَزى توبم ضزایظ ًوًَِیکسبى ٍخَز ًسارز. 

ّبی  ثب اًدبم آسهبیص است.استفبزُ ضسُ  2ثِ  3. ثزای ایي هٌظَر اس تزکیت هٌبست گچ ٍ آة ثب ًسجت ضسُ استاستفبزُ 

ّبی استبًسارز ایي هػبلح تؼییي ضسًس کِ هقبزیز  ( ذَاظ هکبًیکی ًوISRMًَِالوللی هکبًیک سٌگ ) اًدوي ثیي  استبًسارز

رٍس  ّب ثِ هست چْبر ضجبًِ ّب توبهی آى پس اس سبذت ًوًَِ ضًَس. ( هطبّسُ هی1هتٌبظز ثب ایي پبراهتزّبی هکبًیکی زر خسٍل)

 .زرخِ سبًتیگزاز قزار زازُ ضسًس تب آة ذَز را پس زازُ ٍ کبهالً ذطک ٍ تزز ضًَس 50اٍى ثب زهبی ثبثت  ّبی بُزر زستگ

 

 ّا خَاظ هکاًیکی تزکیب استفادُ ضذُ در ساخت ًوًَِ -(1جذٍل)
مقاومت فشاری تک محوری 

(Cσ) 
 (υضریب پواسون ) (Eمدول یانگ ) (tσکششی ) مقاوت

زاویه اصطکاک داخلی 

(φ) 
 (Cچسبندگی)

MPa 7/11 MPa 17/3 GPa 33/3 11/0 10 درجه 
MPa 32/1 

 

ثب قبثلیت کٌتزل ثبر ٍ  INSTRON 8802ب ثب یک زستگبُ ثبرگذاری سزٍٍ کٌتزل ّیسرٍلیک اس ًَع ّ توبهی آسهبیص

زار ٍ ًیبس ثِ  ّبی تزک ًوًَِزر آسهبیطگبُ ذَاظ هکبًیکی هَاز زاًطگبُ ضبّزٍز اًدبم ضس. ثسلیل هقبٍهت ًسجتبً کن خبثدبیی، 

کیلًَیَتي زر زستگبُ هَرز استفبزُ  25گیزی هیشاى ثبر هٌدز ثِ ضکست ّز ًوًَِ، یک سلَل ثبر ثِ ظزفیت  زقت سیبز زر اًساسُ

هتز  یهیل 01/0ّب ثب هکبًیسن کٌتزل خبثدبیی ٍ ثب ًزخ  . ثبرگذاری ًوًَِکٌس ًیَتي ثبر ٍارزُ را ثجت هی ±1 قزار گزفت کِ ثب زقت

( 3کِ زر ضکل)اس یک فیکسچز استفبزُ ضسُ است ًیش ای زر زستگبُ  ثزای ایدبز ضزایظ ذوص سِ ًقغِ ثز ثبًیِ غَرت گزفت.

 .ًطبى زازُ ضسُ است

 

 SNDBّای رٍش  ی بارگذاری ًوًَِ ًحَُ-3ضکل

خبثدبیی رسن ضسُ است. ٍ اس -ّبی ًزم افشار زستگبُ، هٌحٌی ثبر ّب ٍ ثب استفبزُ اس زازُ پس اس ثبرگذاری ٍ گسیرتگی ًوًَِ

ضَز، ثبرگسیرتگی ثزای ّز  ّب، افت قبثل تَخْی زر ًوَزار ایدبز هی رٍی ًوَزارّب ثب تَخِ ثِ ایٌکِ زر لحظِ ضکست ًوًَِ



 ایزاى ًْویي کٌفزاًس زاًطدَیی هٌْسسی هؼسى

 1392آثبى  9-7زاًطگبُ ثیزخٌس، 
9th Iranian Student Mining Engineering Conference  

University of  Birjand,29 - 31 Oct. 2013  

 5غفحِ :                   

 

هقبزیز چقزهگی ضکست هحبسجِ  (1ی) راثغِتفبزُ اس ایي هیشاى ثبر ضکست حساکثز ٍ آسهبیص ثجت گززیسُ است. سپس ثب اس

 اًس. ضسُ

زر ضکل  هتز سبذتِ ضسًس. هیلی 100ٍ  87، 75، 54ّبی ایي رٍش ثب استفبزُ اس چْبر ػسز قبلت فلشی ثب قغزّبی  ًوًَِ

تسا قسوت زاذلی قبلت کبهالً ثب رٍغي چزة ضسُ تب ّب ًطبى زازُ ضسُ است. قجل اس ریرتي تزکیت زر قبلت اث ( یکی اس قبلت4)

 ّب ثزاحتی اس قبلت خسا ضًَس.. ی قبلت ٍ پیچ رٍی آى، ًوًَِ ّبی پبیِ پس اس گیزش تزکیت زر زاذل آى، ثب ثبسکززى پیچ

 

 ّای دیسکی سالن فلشی هَرد استفادُ بزای ساخت ًوًَِ ّای یکی اس قالب-4ضکل

ّب، پس اس  سپس ثزای تزک زار کززى آى ٍ ثسٍى تزک سبذتِ ضسًس. ، ّوگي، ایشٍتزٍحلنّبی زیسکی سب ثب ایي کبر ًوًَِ

ّبی هَرز ًظز  هتز، تزک هیلی 4/0ّب، ثب استفبزُ اس یک تیغِ کوبى ارُ زستی ثب ضربهت حسٍز  گذاری زقیق رٍی ًوًَِ ػالهت

اسای ّز قغز پٌح عَل تزک  ثز ًتبیح ایي رٍش ًیش ثِهٌظَر ثزرسی تبثیز عَل تزک  ّب ثغَر زقیق ایدبز ضسًس. ثِ ثز رٍی ًوًَِ

زر ًظز گزفتِ ضس ٍ ثز رٍی  6/0ٍ  5/0، 4/0، 3/0، 2/0( ثزاثز ثب a/tهرتلف ثػَرت ًسجت عَل تزک ثِ ضربهت زیسک)

بر ضکست ًوًَِ سبذتِ ضس. زر هحبسجبت ًیش هقسار هیبًگیي ث 40ّب ایدبز ضس. ثزای ّز حبلت ًیش زٍ ًوًَِ ٍ زر هدوَع  ًوًَِ

 ّبی آهبزُ ضسُ ًطبى زازُ ضسُ است. سزی اس ًوًَِ ( یک5ّز زٍ ًوًَِ ثزای ّز حبلت زر ًظز گزفتِ ضس. زر ضکل)

 

 SNDBدار ضذُ در رٍش  ّای تزک تعذادی اس ًوًَِ -5ضکل

زر ًظز گزفتِ ضسُ  5/0ّب ثبثت ٍ ثزاثز ثب  ( زر توبم آسهبیص2S/Dگبّی ثِ قغز ًوًَِ) ّوچٌیي ًسجت فبغلِ ًقبط تکیِ

 است. 
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 ًتایج هطالعات آسهایطگاّی -3-1
ثب (   ّب زر ایي رٍش آهسُ است. زر ایي خسٍل هقبزیز پبراهتز ثسٍى ثؼس) ی ًتیدِ آسهبیص ًوًَِ ( ذالغ1ِزر خسٍل)

ثزای ّز حبلت هقبزیز  اًس. هحبسجِ ضسُ (1)ی  راثغِثب استفبزُ اس ًیش چقزهگی ضکست هقبزیز ٍ ( 2استفبزُ اس ًوَزارّبی ضکل)

چقزهگی ضکست هحبسجِ ضسُ است ٍ ثزای ّز سِ قغز ًوًَِ هرتلف ًیش هقسار هیبًگیي چقزهگی ضکست ٍ اًحزاف هؼیبر 

 استبًسارز هقبزیز زرج ضسُ است. 

 609/3ّبی آسهبیص ضسُ زر ایي رٍش  ست ًوًَِزٌّس، ثیطتزیي هقسار ثبر ضک ًتبیح ارائِ ضسُ زر خسٍل سیز ًطبى هی

ّبی ثب  ًیَتي ثَزُ است. ّوچٌیي هقسار هیبًگیي چقزهگی ضکست ثزای ًوًَِ کیلَ 544/0ًیَتي ٍ کوتزیي هقسار آى ًیش  کیلَ

 87غز ّبی ثب ق ، ًوMPa.m1/2027/0±184/0ًَِ هتز هیلی 75ّبی ثب قغز  ، ًوًَِ MPa.m1/2 022/0±146/0هتز   هیلی 54قغز 

ثبضس. ایي ًتبیح ًطبى  هی MPa.m1/2 045/0±231/0هتز  هیلی 100ّبی ثب قغز  ٍ زر ًوًَِ MPa.m1/2041/0±218/0 هتز هیلی

هتز (  هیلی75تب 54ّب )اس قغز  ی ًوًَِ زرغسی زر اًساسُ 39ّب ثب افشایص  زٌّس کِ هقسار هیبًگیي چقزهگی ضکست ًوًَِ هی

ّب)اس  زرغسی آى15زرغس ٍ ثب افشایص 19هتز(  هیلی 87تب75ّب)اس قغز  ی ًوًَِ غسی اًساسُزر16زرغس، ثب افشایص  26هقسار 

 زرغس افشایص یبفتِ است.6هتز(  هیلی 100تب87قغز 

 ای هستقین ّای دیسکی با تزک لبِ ًوًَِ Iّای چقزهگی ضکست هَد  آسهایص خالصِ ًتایج -1جذٍل

 قطز ًوًَِ

 هتز( )هیلی

 

ًسبت طَل تزک 

 ًوًَِ بِ ضخاهت

 

ًقاط  فاصلًِسبت 

گاّی بِ قطز  تکیِ

 ًوًَِ

 

Y1 

بار ضکست 

 ّا هیاًگیي ًوًَِ

(KN) 

 Iچقزهگی ضکست هَد 

(MPa√m) 

چقزهگی ضکست 

اًحزاف هعیار  ±هیاًگیي

 استاًذارد

(MPa√m) 

54 

2/0 

5/0 

461/2 1652/1 122/0 

022/0±146/0 
3/0 51/2 9981/0 13/0 

4/0 81/2 8345/0 141/0 

5/0 42/3 6854/0 157/0 

6/0 58/4 5441/0 183/0 

75 

2/0 

5/0 

461/2 0519/2 154/0 

027/0±184/0 
3/0 51/2 7919/1 168/0 

4/0 81/2 4128/1 171/0 

5/0 42/3 2037/1 199/0 

6/0 58/4 9476/0 229/0 

87 

2/0 

5/0 

461/2 6089/2 169/0 

041/0±218/0 
3/0 51/2 4495/2 198/0 

4/0 81/2 9153/1 2/0 

5/0 42/3 6538/1 235/0 

6/0 58/4 3877/1 289/0 

100 

2/0 

5/0 

461/2 1416/3 177/0 

045/0±231/0 
3/0 51/2 816/2 198/0 

4/0 81/2 4719/2 225/0 

5/0 42/3 004/2 248/0 

6/0 58/4 6939/1 308/0 
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 بحث-4
ثسلیل ( هطرع ضسُ است. 6ّب زر ضکل) ّب ثب افشایص عَل تزک ٍ افشایص اًساسُ ًوًَِ ثبر ضکست ًوًَِ رًٍس تغییزات

ّب ًیش  زر توبهی قغزّب ثب افشایص عَل تزک هقبٍهت ًوًَِرفت  هی ، ّوبًگًَِ کِ اًتظبرّب ّوگي ثَزى ٍ ایشٍتزٍح ثَزى ًوًَِ

 ّب ضسُ است.  ًوًَِافشایص قغز ًیش هَخت افشایص هقبٍهت  ٍ کوتز ضسُ است

 

 ّا ًسبت بِ تغییز طَل تزک در ًوًَِ SNDBّای رٍش  رًٍذ تغییزات بار ضکست ًوًَِ -6ضکل

ّب هقسار چقزهگی  ضَز کِ زر توبهی قغزّب ثب افشایص عَل تزک زر ًوًَِ ( هالحظِ هی7ثب تَخِ ثِ ًوَزارّبی ضکل)

ّبی ثب ًسجت عَل تزک  ضکست ًیش افشایص یبفتِ است. ثب ایي حبل ثیطتزیي هیشاى خْص زر هقبزیز چقزهگی ضکست زر ًوًَِ

هقبزیز چقزهگی ضکست را ثبیس زر ًوَزارّبی  رسس زلیل ایي خْص زر ثِ ًظز هیضَز.  زیسُ هی 6/0ی ثزاثز ثب  ثِ ضربهت ًوًَِ

 4/0ضَز ثِ اسای هقبزیز ًسجت عَل تزک ثِ قغز ًوًَِ ثشرگتز اس  ( خستدَ کزز. ّوبًگًَِ کِ زر ایي ضکل زیسُ هی2ضکل )

خِ ثِ ایي کٌٌس. ثٌبثزایي ثب تَ هقبزیز پبراهتز ثسٍى ثؼس تٌص اس حبلت تقزیجبً ذغی اٍلیِ ذبرج ضسُ ٍ ضیت تٌسی را زًجبل هی

عَل تزک ثِ   ًسجت ضَز کِ ثِ اسای قغز ثبثت ًوًَِ ّزچقسر هسُ زر ایي تحقیق هطرع هیًکتِ ٍ ّوچٌیي ًتبیح ثسست آ

ّب ثِ تغییز عَل تزک  قغز ًوًَِ زر ایي رٍش کوتز ثبضس ًتبیح ثسست آهسُ ًیش زارای ّوجستگی ثیطتزی ثَزُ ٍ حسبسیت آى

،  2/0عَل تزک ثِ قغز ًوًَِ ثزاثز ثب   ( ایٌست کِ ثِ اسای ًسجت7زر ًوَزارّبی ضکل) ضَز. ًکتِ قبثل تَخِ زیگز کوتز هی

 زٌّس.  ًتبیح کوتزیي پزاکٌسگی را ًطبى هی

ضَز. کِ ضزیت ّوجستگی  ّب زیسُ هی ی ًوًَِ ( ًیش پزاکٌسگی هقبزیز چقزهگی ضکست ثب تغییز زر اًساس8ُزر ضکل)

ضَز کِ ثب افشایص  ّب هطرع است. ثب زقت زر ًتبیح ایي ضکل هطرع هی رٍی آىًتبیح ثب هٌحٌی ثزاسش ضسُ ثز  5173/0

ّب ّن  ػجبرت زیگز ثب افشایص اًساسُ ًوًَِ ثِ ّب، هیشاى پزاکٌسگی زر ًتبیح چقزهگی ضکست ًیش ثیطتز ضسُ است. اًساسُ ًوًَِ

 54ّبی ثب قغز  زر ًوًَِ 022/0رز ًتبیح اس ّب ثیطتز ضسُ است ٍ ّن هیشاى اًحزاف هؼیبر استبًسا هقسار چقزهگی ضکست ًوًَِ

 افشایص یبفتِ است. هیلیوتز 100ّبی ثب قغز  زر ًوًَِ 045/0هیلیوتز ثِ 

y = -1.5549x + 1.4674 
R² = 0.9987 

y = -2.7968x + 2.6003 

R² = 0.9918 

y = -3.2381x + 3.2983 
R² = 0.9756 

y = -3.7074x + 3.9084 
R² = 0.9958 
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 نسبت طول ترک به قطر نموته 
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 ّا  ًسبت بِ تغییز طَل تزک در ًوًَِ SNDBّای رٍش  ًوًَِ Iرًٍذ تغییزات چقزهگی ضکست هَد  -7ضکل 

 

 ّا ی ًوًَِ ًسبت بِ تغییز اًذاسُ SNDBّای رٍش  ًوًَِ Iرًٍذ تغییزات چقزهگی ضکست هَد  -8ضکل

 

 

 
 

 

y = 0.1499x + 0.0865 
R² = 0.9478 

y = 0.1812x + 0.1119 
R² = 0.9159 

y = 0.5944x2 - 0.1969x + 0.1903 
R² = 0.9658 

y = 0.523x2 - 0.1072x + 0.1799 
R² = 0.9873 
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 ًتیجِ گیزی  -5
ٍ هیشاى  Iثؼٌَاى خسیستزیي رٍش هؼزفی ضسُ ثزای تؼییي چقزهگی ضکست هَز  SNDBزر ایي تحقیق ثِ ثزرسی رٍش 

تَاى ثػَرت سیز  حسبسیت ًتبیح آى ثِ تغییز اًساسُ ًوًَِ ٍ تغییز عَل تزک آى پززاذتِ ضس کِ ًتبیح ثسست آهسُ را هی

 ذالعِ کزز:

 َُایي رٍش را ثؼٌَاى یکی اس تَاى  ّب زر ایي رٍش هی سبسی ٍ ثبرگذاری آى ی آهبزُ ثب تَخِ ثِ ٌّسسِ ًوًَِ ٍ ًح

هؼزفی کزز کِ ّن هشایبی  ّب ی تؼییي چقزهگی ضکست هَز کططی سٌگّب رٍش تزیي ٍ کبرثززیتزیي  سبزُ

 گیزز. ّبی زیسک ثزسیلی را زارز ٍ ّن اس هشایبی ثبرگذاری ذوطی ثْزُ هی ًوًَِ

 زر ایي تحقیق هقسار هیبًگیي چقزهگی ضکست هَزI ًَِی  زرغسی زر اًساسُ 39ّبی ایي رٍش ثب افشایص  ًو

 87تب75ّب)اس قغز  ی ًوًَِ زرغسی اًساس16ُزرغس، ثب افشایص  26هتز ( هقسار  هیلی75تب 54ّب )اس قغز  ًوًَِ

 زرغس افشایص یبفت.6هتز(  هیلی 100تب87ّب)اس قغز  زرغسی آى15زرغس ٍ ثب افشایص 19هتز(  هیلی

 ًًَِسارز ّب ثیطتز ضس ٍ ّن هیشاى اًحزاف هؼیبر استب ّب ّن هقسار چقزهگی ضکست ًوًَِ ثب افشایص اًساسُ ًو

 هیلیوتزافشایص یبفت. 100ّبی ثب قغز  زر ًوًَِ 045/0هیلیوتز ثِ  54ّبی ثب قغز  زر ًوًَِ 022/0ًتبیح اس 

 ًَِاسای توبهی قغزّب هقبزیز چقزهگی ضکست افشایص یبفتٌس. ّب ًیش ثِ ثب افشایص عَل تزک زر ًو 

 ًٍظز  ش ٍ ًتبیح ثسست آهسُ زر ایي تحقیق ثِثب تَخِ ثِ هقبزیز ارائِ ضسُ ثزای پبراهتز ثسٍى ثؼس تٌص زر ایي ر

ٍ زاضتِ زر ایي رٍش ، ًتبیح ّوگزایی ذَثی  5/0ّبی کوتز اس  رسس ثِ اسای ًسجت عَل تزک ثِ قغز ًوًَِ هی

 حسبسیت کوتزی را ًطبى زازًس.

 ًَِی هرتلف ٍ ّوچٌیي پٌح عَل تزک هرتلف استفبزُ ضسُ زر ایي تحقیق ًتبیح  اس هیبى چْبر قغز ًو

کوتزیي  2/0هیلیوتز ٍ کَچکتزیي ًسجت عَل تزک ثِ قغز ًوًَِ ثزاثز ثب  54کَچکتزیي قغز یؼٌی قغز 

 پزاکٌسگی زر ًتبیح هطبّسُ ضس.
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Accuracy assessment of SNDB specimens results for 

determining tensile mode fracture toughness of rocks 
 

 
S. Mansouri 1  , H. Mirzaei 2 , M.Shariati3, K.Kolasangiani4 

 

 

Abstract 
Despite the enormous efforts of researchers to introduce different methods with various geometry 

of specimens and loading conditions for determining tensile mode fracture toughness of rocks, 

unfortunately, no specific method that is proven to accurately measure the value of this parameter 

is not provided. In this study, latest  presented method in this field is investigated. For this 

purpose, By using artificial rock-like specimenss that were prepared using manufactured metal 

molds in laboratory, the sensitivity of the obtained results of this method to change the specimens 
size (four different diameter) and the length of cracks in the specimens (five different crack length) 

has been analyzed. Results show that the mean value of fracture toughness of specimens with a 

39% increase in specimens size (from 54 to 75 mm in diameter) the amount of 26%, with a 16 

percent increase in specimens size (from 75 to 87 mm diameter) The amount of 19% and with a 

15% increase in them (diameter of 87 to 100 mm) Increased by 6%. As well as with increasing 

crack length, Failure load is decreased and values of tensile mode fracture toughness is increased. 

Also the lowest scatter in results is observed in the values of 54 mm in diameter and crack length-

to-diameter ratio equal to 0.2. 
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