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  محوره محوره و سه بررسي رفتار خزشي گلسنگ تحت شرايط بارگذاري تك
  

   2   محمد امين جعفري; 1مهدي موسوي
  هاي فني، دانشكده مهندسي معدن كده دانشگاه تهران، پرديس دانش-1

 mjafari@mines.ut.ac.ir: هاي فني، دانشكده مهندسي معدن، ايميل  دانشگاه تهران، پرديس دانشكده-2

  
  چكيده

هاي  تواند بسياري از پديده باشد كه مي هاي ساختاري در رفتار مكانيكي سنگ مي ها يكي از مشخصه رئولوژي و رفتار تابع زمان سنگ
هايي  هاي آزمايشگاهي و برجا، روش آزمون. افتد را تشريح كند هايي كه با گذشت زمان در يك سازه اتفاق مي شناسي و يا ناپايداري زمين

  .  باشند ها مي عمده جهت بررسي رفتار رئولوژيكي و نوع تغييرشكل در سنگ
محوره و  چهار آزمون تك. گيرد سد مسجد سليمان در بر ميهاي آزمايشگاهي را بر روي گلسنگ بختياري واقع در  اين مقاله نتايج آزمون

يكي از . صورت پذيرفت اي  محوره به صورت چند مرحله مون سهزهمچنين، يك آ. سه آزمون سه محوره در دماي اتاق انجام گرديد
بت در اين سنگ تأثير بسزايي دهد كه مقدار رطو نتايج نشان مي. باشد ها مقدار رطوبت مي فاكتورهاي مهم در بررسي رفتار خزشي سنگ

  . در نرخ خزش دارد
  

 گلسنگ، خزش، آزمايش خزش فشاري:كلمات كليدي
 
  
  

Investigation on Creep Behavior of Mudstone under Uniaxial and Triaxial 
Loads 

Mahdi Moosavi, Mohammadamin Jafari 
 

Abstract 
Rheology and time-dependent behavior of rock are the fundamental constitutive behavior properties of 
soft rocks, which can explain several long-term instabilities of rock structures as well as the phenomena of 
geological tectonic movements. Laboratory tests and in situ rheological observations are the major 
methods employed to study time-dependent behavior and deformation rules of the rock material. 
This paper presents the results of laboratory tests on the time-dependent behavior of Bakhtiari Mudstone 
in the south of Iran. Four uniaxial and three triaxial creep tests were carried out at room temperature. 
Additionally, one triaxial creep test under multiple stress levels was implemented. 
 One of the important factors in the creep test is moisture of the rock. Creep tests performed under 
different moisture content shows that the amount of moisture has direct relation with the rate of creep.    
 
Keywords: Mudstone, Creep, Compression creep test 
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  مقدمه -1
ه هاي هست ي زبالههايي با طول عمر باال همانند فضاهاي زيرزميني مربوط به نگهدار امروزه با پيشرفت جوامع بشري، ايجاد سازه

ان زم  رسد كه بررسي رفتارتابع نظر مي ها، به با توجه به طوالني بودن زمان عملكرد اين سازه. رسد ي، امري ضروري به نظر ميا
رئولوژي و رفتار وابسته به زمان سنگ جزء مشخصات مكانيكي بنيادي مواد سنگي هستند كه . آنها داراي اهميت بااليي باشد

هاي  بيني پايداري سازه ساختي، همانند پيش هاي زمين  در تشريح و آناليز بسياري از پديده اوليه عنوان اصولتوانند به مي
  .]2[مهندسي سنگي، درنظر گرفته شوند

كرنش خزشي به ندرت . نامند  مي"خزش"اين تغييرشكل را . تغييرشكل وابسته به زمان، بدون تغيير در تنش ادامه خواهد يافت
ها  تمام سنگ. باشد  مي"پالستيك"طور كلي خزش يك تغييرشكل  شود، بنابراين به اربرداري به طور كامل بازيابي ميدر هنگام ب

  :خزش معموالً به صورت نرخ كرنش. كنند هنگامي كه براي مدتي در معرض تنش ثابت باشند، خزش مي

)2(  d
dt
εε =&  

  ]3[. باشد  زمان ميt كرنش وε نرخ كرنش خزشي،&ε؛ كه در آنشود ارائه مي
هاي خزشي، با يك  آزمايش) 1: (شود ها به كار برده مي ژيكي سنگوبه طور كلي سه نوع آزمايش در مطالعات تجربي رفتار رئول

هاي با نرخ كرنش ثابت، كه رفتار ترد سنگ و سطح مقاومت طوالني مدت سنگ را  آزمايش) 2( همگن؛ سطح تنش ثابت
تواند  آزمايش رهاسازي يا آزمايش حالت نرخ كرنش ثابت، كه به منظور تعيين كمترين مقدار تنشي كه مي) 3(كند؛  بررسي مي

  ] 4[. رود باعث تغييرشكل خزشي در سنگ شود به كار مي
توانند  هاي خودكار مي ماشين. هاي خودكار انجام داد هاي ساده يا ماشين توان با استفاده از ماشين هاي خزش را مي آزمايش

  ] 2[. باشند اي باال مي داشته و ميزان تغييرشكل را به دقت اندازه بگيرند اما داراي هزينه تنش را ثابت نگه
 فيزيكي و   خصوصياتيگردد ضمن بررس در اين مقاله سعي مي. اردها وجود ند منابع زيادي از بررسي رفتار خزشي گلسنگ
  . محوره پرداخته شود محوره و سه هاي خزشي اين سنگ تحت شرايط بارگذاري تك مكانيكي گلسنگ مسجدسليمان به مشخصه

  گلسنگ بختياري -٢
رس، % 25كمتر از ون كه داراي سيلتست: توان به سه گروه تقسيم نمود هاي رسي غير دگرگون شده را مي به طور كلي نهشته

گلسنگ به طور عمده از . ] 5[شوند  رس و گلسنگ كه محدود به مواد واسط دو گروه قبل مي% 40رسسنگ كه داراي بيش از 
هايي از جنس كلسيت، دولميت،  معموالً ندول. تشكيل شده است)  ميليمتر4كمتر از ( و رس )  ميكرومتر64 تا 4(سيلت 

هاي دولميتي و كلسيتي كه در گلسنگ بختياري ديده   ندول1در شكل . ] 6[كنند  ر گلسنگ رشد ميسيدريت يا پيريت د
  . باشند شده است، مشخص مي

  
  هاي كلسيتي و دولميتي موجود در گلسنگ بختياري ندول -1شكل

 اين پديده و همچنين شود؛ باشد كه با توجه به جذب باالي آب دچار تورم مي گلسنگ بختياري واقع در استان خوزستان مي
 بر روي XRDشش آزمايش . تغييرشكل باالي آن در سد و نيروگاه مسجد سليمان مشكالت بسياري را بوجود آورده است

  .  آورده شده است1هايي از اين سنگ انجام گرديد كه مقدار هر كاني در جدول  نمونه
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  هاي گلسنگ بختياري هاي مينرالوژي نمونه  مشخصه-1جدول
 Sa.1 Sa.2 Sa.3 Sa.4 Sa.5 Sa.6 نمونهشماره 

مونتموريلونيت 
(%) 

9/5 6/3 3 8/2 8/3 5/2 

 6/7 3/10 5/5 5/8 2/8 2/4 (%)ايليت 

 1/4 4/3 8/2 0 6/3 9/7 (%)كائولينيت 

 7/2 7 6/5 5/4 4/6 8/8 (%)كلريت 

 18 1/12 25/15 2/14 3/10 3/11 (%)كوارتز 

 1/3 4/3 4/3 6 5/12 2/10 (%)فلدسپات 

 7/49 6/49 6/49 7/48 8/39 9/36 (%)كلسيت 

 3/12 4/10 05/15 1/15 6/15 8/14 (%)دولوميت 

  
...) مونتموريلونيت، ايليت، كائولينيت و(هاي رسي  اي از سنگ از كاني بينيم كه مقدار قابل مالحظه  مي-1با توجه به جدول
همچنين مقدار . دهد كانيكي گلسنگ مورد نظر را نشان مي ميانگيني از مشخصات فيزيكي و م2جدول . تشكيل شده است

  ..گيري شده است  مگاپاسكال اندازه5/45محوره سنگ در حالت خشك در حدود  مقاومت تك
   مشخصات فيزيكي و مكانيكي گلسنگ-2جدول 

مقاومت فشاري 
  )MPa(محوره  تك

مدول يانگ 
)GPa(  

رطوبت محتوي   ضريب پواسون
(%)  

زاويه اصطكاك 
  )درجه (داخلي

چسبندگي 
)MPa(  

5±5/23  1±8  24/0  7-6  5/44  2/3  
  

  ها و شرح دستگاه خزش فروروندگي سازي نمونه آماده -۳
شكل ها را دچار م سازي نمونه باشد كه آماده هاي ريزي مي گلسنگ بختياري سنگي بسيار ضعيف است و داراي شكستگي

 سانتيمتر بود كه با توجه به بزرگي اين قطر نسبت به 5/10 تا 11ن ها داراي قطري بي هاي گرفته شده از گمانه نمونه. كند مي
  .  بيان شده است3ها در جدول  ابعاد هر يك از نمونه. دستگاه آزمايش كننده، قطر آنها كاهش داده شد

مايش ثابت نگه در طول آز% 2 ثانيه بار مورد نظر را به نمونه وارد كند و آن را با دقت 20دستگاه خزش بايد بتواند ظرف مدت 
در صورتي كه آزمايش در شرايط تنش ثابت انجام گيرد، اين وسيله بايد همزمان با وقوع و در نتيجه تغيير سطح نمونه، . دارد

 -ENERPACدر اين دستگاه جهت بارگذاري محوري از يك سيلندر . بار را طوري افزايش دهد كه تنش ثابت باقي بماند
RCHگيري مستقيم  سوراخ بودن پيستون اين سيلندر امكان اندازه. دار  استفاده شده است تون سوراخ با فشار كاري باال و پيس

روغن تحت فشار جهت اين سيلندر نيز توسط مدار هيدروليكي طراحي شده . تغيير مكان طولي نمونه را فراهم كرده است
و تمهيدات در نظر گرفته شده در مدار فشار روغن  SC10-5گردد كه با استفاده از پمپ هيدروليكي با تحريك بادي  تأمين مي

  .داخل سيلندر همواره ثابت بوده و در نتيجه نيروي محوري وارد شده در طول آزمايش ثابت خواهد ماند
  مدار هيدروليكي  -2-1

 روغن داشتن آن و همچنين تأمين مدار هيدروليكي دستگاه همزمان دو وظيفه اصلي تأمين فشار جانبي داخل سلول و ثابت نگه
  ).2شكل (تحت فشار الزم جهت اعمال نيروي محوري ثابت توسط سياندر بارگذاري را در طول آزمايش به عهده دارد 

كند، روغن را از مخزن گرفته و  كاركرد سيستم تأمين فشار به اين ترتيب است كه پمپ هيدروليكي كه با هواي فشرده كار مي
هاي رابط همگي قادر به تحمل فشار  اتصاالت و لوله. كند  تزريق مي به داخل محفظهKg/cm2500با حداكثر فشار 
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Kg/cm2500فشار روغن مورد نياز در اين دستگاه توسط يك پمپ هيدروليك با تحريك بادي از نوع . باشند  ميSC تأمين 
مپ روغن را تحت فشار قرار گردد و با اعمال نيرو روي پيستون پ اي كه در اين پمپ هواي تحت فشار وارد مي گردد؛ به گونه مي
بدين ترتيب براي تنظيم فشار . باشد  مي به يك105در اين پمپ نسبت فشار روغن خروجي به فشار هواي ورودي . دهد مي

   .توان با يك تنظيم كننده فشار، هواي ورودي را تنظيم نمود روغن خروجي از پمپ مي
  

   
  نمايي شماتيك از دستگاه خزش سه محوره -2شكل

  حات فوالديصف  -2-2
يكي از . گيرد تا بار محوري از طريق آنها به نمونه اعمال شود ي شكل در باال و پايين نمونه قرار ميصدو صفحه فوالدي قر

به بزرگي بايد قطر نشيمنگاه كروي حداقل . باشد اي مسطح و صلب مي صفحات داراي نشيمنگاه كروي بوده و ديگري صفحه
ه كروي بايد در امتداد محور مركزي نمونه باشد و همچنين الزم است كه خوب گريسكاري شود مركز نشيمنگا. قطر نمونه باشد

هاي نرم از خود كرنش نسبتاً زيادي نشان  از آنجايي كه سنگ. تا به آساني حركت كند و در محل خود به خوبي جا رود
ه شود تا لغزش نسبي بين دو سطح به دهند، الزم است كه اصطكاك سطح تماس بين نمونه و صفحات به حداقل رساند مي

 ).3شكل (اند  اي شده براي اين منظور صفحات آهني پرداخت آيينه. راحتي صورت گيرد
 

 
  تصويري شماتيك از سلول آزمايش: 3شكل 

  گيري كرنش سيستم اندازه  -٣-٢
در . ار قرائت شده، نشان دهد درصد مقد2 و دقت 25×10-6 را با قابليت قرائت 250×10-6 اين سيستم بايد مقادير كرنش باالي

گيري كرنش  اثرات فشار و حرارت روي وسيله اندازه.  الزم است5×10-6 قابليت قرائتي معادل 250×10-6مورد مقادير كمتر از 
در ضمن با توجه به اينكه در طول آزمايش .  ميليمتر استفاده شده است0025/0در اينجا از گيج با دقت . بايد مد نظر قرار گيرد

  .شود باشد، تغييرات حرارت در نظر گرفته نمي ما ثابت در حدود دماي مجاز استفاده گيج ميد
گيري نمود كه در دستگاه اين كار با توجه به  توان به صورت محيطي با وسايل مشابهي اندازه تغيير شكل يا كرنش جانبي را مي

  ).2شكل  (شود حجم روغن خروجي از شير فشارشكن و محاسبات مربوطه انجام مي
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  ها نتايج آزمايش -۳
محوره چند  محوره، سه آزمون سه محوره و يك آزمون خزش سه ژيكي گلسنگ چهار آزمون تكوبه منظور بررسي رفتار رئول

در آزمايش ). 6 و 5، 4شكل (ها تا زماني كه به خزش ثانويه رسيديم، ادامه يافت  تمام اين آزمون. هاي صورت پذيرفت مرحله
هاي  همچنين در آزمايش). 2شكل (شود   تأمين ميENERPAC_RCHاي  شار محوري توسط جك استوانهمحوره خزش ف تك

يك آزمون خزش چند . خزش سه محوره، ابتدا فشار جانبي به ميزان دلخواه افزايش يافت سپس تنش محوري اعمال شد
بعد از . يابد ي تا زمان گسيختگي افزايش ميشود و تنش محور داشته مي اي به اين ترتيب است كه فشار جانبي ثابت نگه مرحله

يابد و در  شود تا خزش كند و هنگامي كه به مرحله ثانويه رسيد، بار دوباره افزايش مي هر افزايش بار، به نمونه اجازه داده مي
  .كند ن ميهاي آزمايش انجام شده را بيا  مختصري از مشخصه3جدول .  ]7[گردد  طي آن تغييرشكل به طور پيوسته ثبت مي

  جدولك
  

  ها  مختصري از مشخصات آزمون-3جدول

طول   شماره
)mm(  

قطر  
)mm(  نوع آزمايش خزش  

نرخ كرنش 
محوري 

)1day−(  

تنش محوري 
)MPa(  

تنش تفاضلي 
)MPa(  

  7/9  7/9  9×10-6  محوري خشك تك  7/70  9/147  1
  6/12  6/12  15×10-6  محوري خشك تك  32/72  5/145  2
  8/7  8/7  12×10-6  محوري با رطوبت طبيعي تك  12/82  165  3
  12  12  22×10-6  محوري با رطوبت طبيعي تك  86  182  4
  1/8  1/12  15×10-6  محوره سه  1/71  5/142  5
  2/14  2/18  21×10-6  محوره سه  84/69  24/140  6
  3/20  3/24  31×10-6  محوره سه  82/70  92/141  7
  8  12  9×10-6  اي همحوره مرحل سه  28/70  82/140  8

        6-10×20  3/18  3/14  
        6-10×25  1/24  1/20  
  

جهت بررسي رفتار وابسته به زمان سد و (ها به دو صورت خشك و شرايط رطوبت طبيعي  همان طور كه قبالً ذكر شد نمونه
رد كه مقدار رطوبت تأثير توان درك ك ها به خوبي مي از نتايج آزمايش. مورد آزمايش قرار گرفتند) نيروگاه مسجدسليمان

هاي  ها مرطوب بسيار بيشتر از نمونه در حقيقت ميزان تغير شكل تابع زمان در نمونه. بسزايي در تغييرشكل خزشي سنگ دارد
ها با جذب آب رفتاري متفاوت از  اين كاني). 1جدول (باشد  اين به علت مقدار زياد مواد رسي در اين سنگ مي. باشد خشك مي
البته بايد توجه داشت كه رفتار تورمي سنگ را نيز مد نظر . شوند دهند و باعث افزايش تغييرشكل پالستيك مي ميخود نشان 

شود، چراكه در هنگام  حاصل نميها  قرار دهيم؛ اگر اين رفتار در نظر گرفته نشود، بدون شك نتايج درست و دقيق از آزمون
. باشد ها در حقيقت برايندي از رفتار خزشي و تورمي گلسنگ مي  از آزمونكند و اعداد بدست آمده تورم حجم سنگ تغيير مي

هاي  بينيم كه در آزمون باشد مي گونه كه از نمودارها مشخص مي همان. دهد  تأثير آب را بر تغيير شكل گلسنگ نشان مي4شكل
باشد؛  ان جابجايي سنگ بيشتر ميباشد ولي ميز هاي خشك مي با رطوبت طبيعي، با اينكه سطح تنش اعمالي كمتر از آزمون

هاي ارائه  با نگاهي اجمالي به نرخ كرنش. باشد اين در حقيقت بازگوكننده اثر باالي رطوبت بر رفتار خزشي در اين سنگ مي
باشد و اعداد بزرگتري را نسبت به حالت خشك  بينيم كه اين نرخ نيز تحت تأثير مقدار آب مي  به خوبي مي3شده در جدول 

  .دهد مينشان 
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  ها در شرايط خشك ها در شرايط رطوبت طبيعي؛ سمت راست نتايج آزمون نتايج آزمون:  سمت چپ-4شكل

  
اي نيز بر اين سنگ صورت  محوره چند مرحله همانگونه كه گفته شد سه آزمون خزشي سه محوره و يك آزمون خزشي سه

ها در شرايط رطوبت طبيعي  تمام آزمون. گاپاسكال در نظر گرفته شدها تنش محصور كننده چهار م در تمام اين آزمون. گرفت
 نشان داده شده 6  و 5 هاي ها در شكل  نتايج اين آزمون. آورده شده است3انجام شد و مقادير نيروهاي محوري در جدول 

نرخ كرنش در اين مقادير . يابد به خوبي مشخص است كه با افزايش تنش محوري ميزان تغييرشكل سنگ افزايش مي. است
ها با دو آزمون خزش در شرايط رطوبت طبيعي به خوبي مشخص   با مقايسه اين آزمون. آورده شده است3ها در جدول  آزمون

  . باشد است كه  تغيير شكل سنگ تحت تنش محصور كننده كمتر از حالت غير محصور مي
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  هاي سه محوره بر گلسنگ  نتايج آزمون-4شكل
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  اي  آزمون سه محوره مرحله نتايج -5شكل 

 
  نتيجه  -۴

هاي سطحي و زيرسطحي به خصوص در سد   است كه در پايداري بسياري از سازهيهاي ضعيف گلسنگ بختياري از جمله سنگ
هاي ارتباط بسياري است نقش بسزايي بازي  و نيروگاه مسجد سليمان كه خود داراي دو مغار نيروگاه، دو مغار ترانسفر و سازه

هاي رسي تشكيل داده كه اين باعث شده در مجاورت رطوبت، تغييرشكل بسياري  قسمت اعظمي از اين سنگ را كاني. كند مي
  . از خود نشان دهد

محوره در سطوح تنش  چهار آزمون خزش تك: به طور كلي براي مطالعه رفتار خزشي اين سنگ هشت آزمون خزش انجام شد
 در حالت رطوبت طبيعي، سه آزمون خزش سه محوره در سطوح تفاضلي 12 و 8/7 مگاپاسكال در شرايط خشك و 6/12 و 7/9

محوري تنش جانبي چهار  هاي خزش سه در آزمون. اي  و يك آزمون خزش سه محوره مرحله3/24 و 2/18، 1/12تنش 
  . مگاپاسكال در نظر گرفته شد

. شكل و نرخ خزش حالت پايدار در اين سنگ داردها نشان داد كه مقدار رطوبت تأثير بسياري بر مقدار تغيير نتايج آزمون
محوره مشخص گرديد كه تنش جانبي باعث كاهش تغيير شكل خزشي در  محوري و سه هاي تك همچنين با مقايسه آزمون

  . شود نمونه مي
  
 تقدير و تشكر -5

هاي بسيارشان و   كمكفر عضو محترم هيئت علمي دانشگاه اميركبير جهت فهيميالزم است در اينجا از جناب آقاي دكتر 
همچنين از جناب آقايان مهندس . شود فراهم نمودن امكانات استفاده از آزمايشگاه مكانيك سنگ آن دانشگاه تشكر و قدرداني 

  .شود احمديان و مهندس محمودي دوم نياسر نيز قدرداني مي
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