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 چکیده 

تخلخل نظیر بتن، سنگ و خاک تشکیل ها از مواد مهای بتنی و خاکی و پی ساختمان های مهندسی نظیر سد بسیاری از سازه

ها فضای خالی موجود در فاز جامد توسط یک یا چند مایع پر شده است، بسیار پیچیده تر از رفتار این مصالح که در آن. شده اند

. کاربرد بسیاری در مهندسی نفت و عمران دارد های متخلخل در حضور ترکامروزه مدل سازی محیط . های تک فاز است محیط

نیروهای وارد . خل اشباع با همبسته سازی معادالت بقای جرم فاز مایع و تعادل با دبی عبور از ترک در تحقیق حاضر محیط متخل

ترک چسبنده دل سازی ترک با استفاده از روش اجزای محدود بسط یافته انجام شده است و ممدل. مدل سازی شده است بر ترک

برای . باشدمی های موجود در محیط بر مدلهدف از این تحقیق، آنالیز حساسیت پارامتر. استفاده شده است برای مدل سازی ترک

نتایج به دست آمده از تطابق خوبی با . ترک نمایش داده شده است در برابر تغییرات فشار این هدف، تغییرات نفوذپذیری محیط

 .باشندر میفیزیک مساله برخوردا

های متخلخل، ترک چسبنده، مکانیک شکستمکانیک محیط: واژگان کلیدی
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 :مقدمه 1

های متخلخل دارای ناپیوستگی ، تحلیل محیطامروزه مدل سازی ترک در محیط های متخلخل گسترش زیادی پیدا کرده است

به طور .زلزله، سازه های هیدرولیکی، منابع آب و ژئوتکنیک استدارای کاربرد زیادی در شاخه های مختلف مهندسی نظیر سازه و 

های پیوسته سازی مدلمدل. مدل سازی پیوسته( مدل سازی گسسته و ب( الف. توصیف گسیختگی وجود دارد مدهکلی دو روش ع

-استوارند که حرکت یک جسم و میدان های که برای توصیف خواص مواد سازنده آن جسم به کار می یبر مبنای این فرض اساس

واضح است . جایی بایستی در کل جسم پیوسته و هموار باشندبرای مثال میدان جابه. کنندروند، شروط همواری خاصی را ارضا می

در روش . یف ایجاد ناپیوستگی هایی مانند ترک نباشدشود که این مدل قادر به توصکه تعریف یک مدل پیوسته موجب می

برای مثال میدان تغییر . شودرود، از شرایط همواری و پیوستگی چشم پوشی میناپیوسته که برای توصیف گسیختگی به کار می

برخی از مسایل . ازدستواند دارای یک پرش باشد که این تئوری را برای توصیف رفتار اجسام ترک خورده کامال مناسب میمکان می

برای مثال مقدار کاری که در حین ترک خوردگی انجام . شوندشوند، با استفاده از مدل مجزا رفع میکه در مدل پیوسته ایجاد می

از آنجا که سطح ترک غیر صفر است، ایجاد ترک با اتالف انرژی همراه . شودشود، در سطح محدود ترک انتگرال گیری میمی

مدل . دل ترک چسبنده با توجه نزدیکی به فیزیک مساله در محیط های متخلخل از محبوبیت زیادی برخوردار استم. خواهد بود

کند، بنابراین از میدان تنش نامحدود در اطراف ترک چسبنده میدان تنش در اطراف ترک را به حد گسیختگی ماده محدود می

، (Wells and Sluys, 2001)، ((Zi and Belytschko 2003))رموالسیون ترک چسبنده توسط ف. شودترک صرف نظر می

(Carpinteri, 1989) گسترش پیدا کرده است. (Boone and Ingraffea, 1990)  روش عددی برای شبیه سازی شکست

( Schrefler, et al.,2006) .هیدرولیکی در محیط متخلخل االستیک با ترکیب روش المان محدود و تفاضل محدود ارائه کردند

گسترش ترک چسبنده در محیط متخلخل کامال اشباع را با استفاده از روش المان محدود به  (S. Secchi, et al., 2007)و 

فرموالسیونی هیدرومکانیکی برای محیط متخلخل اشباع با ترک  (Segura and Carol, 2008) .همراه روش وقفی مدل کردند

، بابازاده و خویی). ط با ضخامت کم پیشنهاد کردندهای از پیش موجود بر مبنای روش اجزای محدود به همراه المان حد واس

 (Mohammadnejad and Khoei, 2013) .گسترش دینامیکی ترک در محیط اشباع را مورد بررسی قرار دادند (1931

 .گسترش ترک دینامیکی در محیط غیراشباع را مورد بررسی قرار دادند

 فرمول بندی محیط اشباع 2

اسکلت (  الف. ساختار محیط اشباع از دو قسمت تشکیل شده است. محیط اشباع آورده شده است فرموالسیوندر این قسمت  

نوشتن معادالت هر فاز همبسته سازی محیط در  گردد و بعد ازهر قسمت به صورت جداگانه پیوسته فرض می. سیال( جامد و ب

معادالت هیدرومکانیکی حاکم بر محیط متخلخل اشباع در با توجه به فرضیات در نظر گرفته شده، . گرددحضور ترک انجام می

آیند دسته اول با توجه به قانون اول ترمودینامیک بدست می. شونداین معادالت به دو دسته کلی تقسیم می. ادامه آورده شده است

دسته دوم . باشدسکلت جامد میحاصل از پیوستگی برای فازهای جریانی و معادله تعادل برای فاز ا یو شامل معادالت پایستگی بقا

 . شودمعادالت جریان فاز رطوبت و قانون رفتاری اسکلت جامد را شامل می گیرند واز قانون دوم ترمودینامیک نشئت می
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  معادالت فاز رطوبت 2.1

 .شوددر اینجا معادالت برای فاز رطوبت نوشته می. رطوبت از فاز مایع تشکیل شده است

 بخش مایع رطوبت معادله انتقال 2.2

 .کنیمبرای حرکت آب در خاک از قانون دارسی تعمیم یافته استفاده می

(1)  K. (P )
qwU Zw

w
     

 .پتانسیل گرانشی هستند Z و فشار آب Pw نفوذ پذیری، Kدانسیته سیال،    بردار جریان سیال،  qwسرعت مایع،  uکه در آن 

 معادله بقای جرم رطوبت 2.2 

 :شود بقای جرم  برای محیط متخلخل اشباع  به صورت زیر نوشته می اصل

(2)  
 

nρw
.div U Qw w

t



  


 

 .باشدی چشمه و چاهک مینشان دهنده   سرعت آب و    جرم حجمی آب،    تخلخل، nی باال در رابطه

و ( 1)تابع فشار آب است، در نهایت با استفاده از معادله شود بنابراین چگالی آب فقط در این تحقیق از تغییرات دما صرف نظر می

 :خواهیم داشت( 2)

(9) 
. .

. . . div( K. K. )n P n P Zp w w w       

 .شودتغییرات تخلخل به تغییرات کرنش مرتبط می( 9)با توجه تراکم ناپذیری ذرات جامد از رابطه 

(4) 
 

                 

 

 :داریم ( 4)و ( 9)با استفاده از 

(5) 
.

. . .( . ) div( K.
˙

.
ij

Kε )δn P P Zw ijp w w       

 رفتار اسکلت جامد  2.2

 . گرددتنش موثر از رابطه زیر حاصل می. سازی محیط استفاده شده استدر این تحقیق از تنش موثر برای مدل

(6) '' T
m p   

 : تنش موثر با رابطه زیر به کرنش مرتبط می شود
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(7) ''
D  

 .گرددبرای تنش مسطح محاسبه می( 8)مدول تغییر شکل و از رابطه  Dدر این رابطه 

(8) 
1 0

1 0
2

1
1

0 0
2

Eh
D








 




 
 
 
 
 
 
 

 

 : شودمحاسبه می( 3)همچنین در حالت کرنش مسطح مدول تغییر شکل از رابطه 

(3) 

1 0

1 0
(1 2 ) (1 )

0 0 1 2

E
D

 

 
 





  
 



 
 
 
  

 

 

 .باشدضریب پواسون می νمدول االستیک و  Eدر این رابطه 

 معادله تعادل  2.2

 :معادله تعادل بر مبنای تنش کل برای محیط اشباع به صورت زیر نوشته می شود 

(11) 0, bij j i   

 

 جداسازی فرموالسیون حاکم 2

 .باشدهدف از این قسمت جداسازی فرموالسیون مساله در حوزه های زمانی و مکانی می

 حوزه مکانی 2.1

امروزه معموال از روش اجزای محدود بسط یافته . گرددجداسازی معادالت در حوزه مکانی از روش های متفاوتی استفاده میبرای 

این . گرددتزریق مین روش درجات آزادی اضافی در محیط اجزای محدود در ای. شودمعادالت استفاده میمکانی برای جداسازی 

سازی ناپیوستگی ضعیف و قوی را با روش اجزای توان مدلبدین ترتیب می. کننددرجات اضافی میدان ترک را مدل سازی می

شود که میدان متغییر و میدان تغییرات متغیر در دو ناپیوستگی قوی به ناپیوستگی اطالق می. سازی نمودمحدود بسط یافته مدل

در این . ییر در دو طرف ترک متفاوت استطرف ترک متفاوت است در حالی که در ناپیوستگی ضعیف فقط میدان تغییرات متغ

بدین ترتیب با جایگزینی روابط . باشدتحقیق میدان تغییر مکان از نوع ناپیوستگی قوی و میدان فشار از نوع ناپیوستگی ضعیف می

 . شودمکانی انجام میجداسازی در فضای  هادر معادالت فاز( 12)و ( 11)
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(11) ( ) ( ).u ( ).( ( ) ( )).a
1 1

n mh
u x N x N x H Hj i j k k kj k

    
 

 

ا انتخاب تابع مناسب در رابطه همچنین ب. سازی نمودرا مدل قویتوان میدان ناپیوستگی می (11)انتخاب تابع هوساید در رابطه  با

 .سازی نمودرا مدل(ناپیوستگی ضعیف)توان میدان فشار می (12)

(12) ( ) ( ). ( ).(D( ) D( )).a
1 1

k

n mh
P x N x P N xj i j k kj k

    
 

 

  گسسته سازی زمانی 2.2

در فرآینــد گسسته سازی زمانی از روش تفاضل محدود استفاده شده . پردازیمزمانی معادالت میدر این بخش به گسسته سازی 

مطابق روش تفاضل تفاضل محدود  .شرح و تفضیل روش های موجود برای گسسته سازی زمانی در فصل چهار آمده است. است

 :را در فضای زمان  با رابطه زیر گسسته کرد  Xتوان پارامتر می

(19) 
.

1
X XiiX

t





 

 جاسازی معادالت گسسته شده 2

توان فرم نهایی معادالت گسسته شده برای حل در با توجه به گسسته سازی انجام شده در حوزه زمان و مکان، در این قسمت می

 .دستگاه غیر خطی را به دست آورد

 :آیدفرم نهایی معادله حاکم بر مساله به شکل زیر به دست می ،9بخش با توجه به معادالت به دست آمده در 

1~ ~
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~ ~~~ ~~ 1
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. .~ ~ ~ ~ ~. .~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 1
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 تعامل محیط متخلخل اشباع و ترک  2

هیدروترمیک حوزه همبسته سازی مکانیکی و  2شوند،  این همبسته سازی در در این قسمت معادالت در حضور ترک همبسته می

 .شودانجام می

 هبسته سازی مکانیکی 2.1

-های ناپیوستگی ایجاد میسازی مکانیکی به علت ترک خوردگی فاز جامد و نیروی اعمالی توسط فشار فاز مایع بر جدارههمبسته

فشار سیال داخل ی اند و به وسیلهی ناپیوستگی مشابهشود که نیروهای اعمالی از جانب سیال بر دو جدارهفرض می. شود

 :ی ترک و حجم خواهیم داشتبه علت ناپیوستگی جداره. شوندناپیوستگی اعمال می

(15) 
d dΓ d Γ dσ.n t n  on ΓwP  

های اصلی با تجاوز یکی از تنش. باشد که به بازشدگی ترک بستگی داردنیروی اعمالی از جانب زون چسبنده می   ی باال در رابطه

تنها باز . یابدکند و با افزایش بازشدگی ترک مقدار نیروی چسبنده کاهش میماده، ترک شروع به باز شدن میاز مقاومت کششی 

گردد و شود به صورت پالستیک میرا میشود که تمام انرژی که صرف ایجاد ترک میشود و فرض میشدن ترک در نظر گرفته می

 .شودترک بسته نمی

 

 همبسته سازی هیدروترمیک 2.2

از آنجا که شار مایع از طریق روابط . استبنابراین جریان مایع در محل ترک ناپیوسته . ر محل ترک شار خروجی مایع وجود داردد

جریان وابسته به گرادیان فشار مایع و گرادیان اختالف سطح تراز هستند، پس گرادیان فشار مایع و گرادیان اختالف سطح تراز در 

 .اندمحل ترک ناپیوسته

ی ناپیوستگی که به صورت ی ترک، ترم مربوط به شار نرمال فاز مایع بر جدارهبرای به دست آوردن شار نرمال فاز مایع بر جداره

انتگرال 
~

* d

d

w wdP q


شود را به صورت زیر در فرموالسیون انتگرالی ظاهر می 

(16) 
~ ~

* *d

d

w wd w wd

length of height of
crack crack

P q P q d


     

دبی خروجی از ترک در روابط . آیدبازنویسی معادله بقای فاز آب در حضور ترک دبی خروجی از ترک به دست میبدین ترتیب با 

  .نشان داده شده استباال با 

 :تخلخل ناحیه ترک خورده به صورت زیر تعریف می شود

(17) 
opening

n
d ws
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های بیشتر از آن نیروی چسبندگی برابر بازشدگی بحرانی است که برای بازشدگیمقداری از  wsبازشدگی ترک و  (17)ی در رابطه

 . شودصفر می

 حل مساله  6

برای این کار . سازی گسترش ترک چسبنده در محیط اشباع انجام شده استاین مساله با هدف بررسی توانایی مدل در مدل

صفحه به ابعاد . گیردشود، مورد بررسی قرار میثابت کشیده میای، که در تار باال و پایین با سرعت گسترش ترک در صفحه

شکاف . شودمتر بر ثانیه کشیده می 2295×11-6ر تار باال و پایین با سرعت ثابت این صفحه د. متر فرض شده است 1225×1225

شان می دهد و مشخصات تصویر صفحه مفروض را ن( 1)شکل . متر در کناره صفحه ایجاد گردیده است 1215اولیه ای به طول 

ترک زمانی گسترش پیدا . کندجایی به صفحه، پس از گذشت زمان ترک پیشرفت میبهبا اعمال جا. آمده است( 1)مساله در جدول 

کند که مقدار تنش غیرمحلی محاسبه شده در اطراف نوک ترک از میزان مقاومت کششی ماده تجاوز کند همچنین با گسترش می

 .های مدل به بررسی صحت مدلسازی می پردازیمدر ادامه با با استفاده از خروجی. شودخروجی از ترک فعال می های دبیترک ترم

 

 مشخصات مساله: 1جدول 
25.85 GPa مدول االستیسیته 

 ضریب پواسون 0.18

 تخلخل 0.2

2.78E-7 m
2
s/kg نفوذپذیری 

2 MPa مقاومت کششی ماده 

 

0
.0

2
5 

m

0.025 m 
 نمایش هندسی مدل(: 1)شکل 
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با پیشرفت ترک . دهدتوزیع گرادیان فشار آب را با در نظرگیری ترم های همبسته نشان می( 9)توزیع فشار آب و شکل ( 2)شکل 

فشار منفی ایجاد شده در اطراف ترک نشان دهنده مکش در . افتدآب از ترک اتفاق می ورودشود و مکش در اطراف ترک ایجاد می

  .اطراف ترک است

 233= گام

  
 فشار آب ( : 2)شکل  گرادیان فشار آب ( : 2)شکل 

 

کند و این موضوع با دقت مناسبی با گسترش ترک میزان بازشدگی افزایش پیدا می. دهدر شکل صفحه را نمایش میبتغی( 4)شکل 

 .در نتایج نشان داده شده است

 

 282=گام 233= گام 222=گام

   

 تغییر شکل(: 2)شکل 
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 های مختلفمیزان بازشدگی در نفوذپذیری(: 1) نمودار

 

 
 های مختلفمیزان فشار در نفوذپذیری(: 2)نمودار 

 

در این شکل با افزایش نفوذپذیری . های مختلف نشان داده شده استنفوذپذیریمیزان تغییرات بازشدگی ترک در ( 1)نمودار 

در  مکشتغییرات  ( 2)نمودار . نشان داده شده است ( 2)نمودار دلیل این موضوع در . کندمیزان بازشدگی افزایش پیدا می

کند، دلیل این وارده بر ترک کاهش پیدا می مکشنفوذپذیری دهد، در این شکل با افزایش های مختلف را نشان مینفوذپذیری

به این ترتیب . دهدموضوع تمایل آب برای نفوذ در محیط نسبت به نفوذ در ترک است، که در حالت نفوذپذی زیاد محیط رخ می
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شود و این مهم سبب افزایش میزان بازشدگی ترک در حالت کمتری به بدنه ترک وارد می مکشدر حالت نفوذپذیری زیاد 

 .شودنفوذپذیری بیشتر می

 : گیرینتیجهبحث و  7

گردد مدل انطباق خوبی همانطور که مشاهده می. دهدنتایج به دست آمده توانایی مدل در شبیه سازی میکرومکانیکی را نشان می

با . باشدترک می ینفوذپذیرنفوذپذیری ماده در بازه مشخصی تغییر داده شده است، دلیل این موضوع وجود . با فیزیک مساله دارد

نسبت به افزایش نفوذپذیری آب تمایل بیشتری برای حرکت در داخل محیط دارد، بنابراین در صورت افزایش نفوذپذیری ماده 

بازنویسی معادالت بقای جرم آب در اطراف ترک، با دقت باال محیط را . کندتغییر پیدا میمکش روی بدنه ترک نفوذپذیری ترک، 

برای بررسی بیشتر مدل . کندنفوذپذیری محیط ترک زودتر گسترش پیدا میبا توجه به نتایج، در صورت افزایش  .ه استمدل کرد

های اول سازی ترک در مدمدل تواندر تحقیقات آتی می. مورد ارزیابی قرار داد توان، توانایی مدل را در دبی خروجی آب از ترکمی
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