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چکیــده -تخمیــن تنــش برجــا بــه روش آزمایشــگاهی بــه خاطــر هزینــه کــم و ســریع بــودن ،امــروزه مــورد توجــه پژوهشــگران

مکانیــک ســنگ قــرار گرفتهاســت .از روشهــاي آزمايشــگاهي تخميــن تنــش برجــا کــه پژوهــش روي آن افزايــش يافتــه اســت ،روش

انتشــار آکوســتيک( )Acoustic Emissionو آنالیــز نــرخ تغییــر شــکل( )Deformation Rate Analysisاســت .دقــت نتایــج در ایــن روشهــا

برگرفتــه از بافــت ســنگ ،نــوع ترکهــا و اثــر زمــان تاخیــر اســت .در ایــن پژوهــش توانایــی روش  AEو  DRAدر تخمیــن تنــش

برجــا و اثــر زمــان تاخیــر در مقــدار تنــش اندازهگیــری شــده بررســی شــده اســت .زمــان تاخیــر فاصلــه زمانــی بیــن کرگیــری از

محــل و زمــان آزمایــش اســت .بــرای اندازهگیــری تنــش برجــا از تكيــهگاه ســد ســیمره 6 ،ســری نمونــه بــا زمــان تاخیرهــای متفــاوت
(دو ســري نمونــه بــا زمــان تأخيــر  5ســال و چهــار ســري نمونــه بــا زمــان تاخيــر  20روز) تهيــه و آزمايــش روي آنهــا انجــام شــد.
مقــدار تنــش تخمیــن زده شــده از روشهــای  AEو  DRAمحاســبه و بــا نتایــج روش شکســت هیدرولیکــی ()Hydroulic Fracturing

مقایســه شــد .نتایــج حاکــی از همخوانــی خــوب بیــن روش  AEو  DRAبــا روش شکســت هیدرولیکــی اســت .تنهــا اختــاف در

مقــدار تنــش قائــم بــوده کــه علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه در روش  HFفــرض برابــری تنــش قائــم اصلــی معــادل بــا وزن روبــاره

اســت .نتایــج نشــان میدهنــد کــه زمــان تاخیــر باعــث پراکندگــی نتایــج در دو روش  AEو  DRAشــده و بــراي حصــول نتيجــه بهتــر
در مقــدار اندازهگيــري شــده زمــان تاخيــر بايــد کمینــه ممكــن باشــد.

واژگان کلیدی :انتشار آوایی ،آنالیز نرخ تغییر شکل ،تنش سنجی ،زمان تأخیر

 .1معرفی  1AEو DRA

مــواد ،فلــزات و ســنگها ،زمانــي کــه تحــت بــار واقــع
شــوند ،از خــود صــدا و ســيگنالهاي لــرزهاي بــا فركانــس
بــاال بــروز ميدهنــد .ايــن پديــده انتشــار آکوســتيک ()AE
اســت .اولیــن بــار کایــزر )1950( 3دریافــت کــه تــا زمانــی
کــه مقــدار تنــش اعمالــی بــه نمونــه از مقــدار تنــش قبلــی
بیشــتر نشــود ،نمونــه از خــود ســیگنال بــروز نمیدهـد[.]1
بــر ایــن اســاس ایــن پدیــده ،اثــر کایــزر )KE( 4نامیــده

شــد .بــه نقطــهای کــه پدیــده اثــر کایــزر خــود را در آن
نشــان میدهــد نقطــه کایــزر و مقــدار تنــش معــادل آن
نقطــه تنــش قبلــی اســت.
در ایــن ســالها بــا پیشــرفت تکنولــوژی مطالعههــای
زیــادی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه اســت .از افــرادی
کــه در راســتای اعتبــار ســنجی ایــن روش فعالیــت
داشــتهاند میتــوان بــه هولوکــوم ،)1993( 5هاگســان
و کروهــورد ،)1987( 6ســتو و همــکاران،)1999( 7

1. Acoustic Emission
2. Deformation Rate Analysis
3. Kaiser
4. Kaiser Effect

5. Holcomb
6. Hughson & Crawhord
7. Seto et al
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تانــکای و همــکارن ،)2002( 1ویالســکوزا و همــکاران
4
( ،)2002وانــگ و همــکاران ،)2002( 3وانتانابــه و تانــو
( )1999و وانتانابــه و همــکاران ( )1999-1994اشــاره
داشــت[ .]2دایــدو و همــکاران )2003( 5بــا انجــام یــک
ســری آزمایــش ثابــت نمودنــد کــه بــا کاربــرد روش AE
مقــدار تنــش قبلــی را مــی توانــد بازیابــی کــرد[ .]2ســتو
و نــاگ در یــک کار آزمایشــگاهی بــر روی گرانیــت اینــادا
مقــدار تنــش قبلــی را بــا اســتفاده از روش  AEمشــاهده
کردنــد[.]5
روش ديگــري از انــواع روشهــاي اندازهگيــري غيــر
مســتقيم آزمايشــگاهي بــر روي مغزههــاي ســنگي
مبتنــي بــر اثــر حافظــه ســنگ روش تحليــل نــرخ تغييــر
شــكل( )DRAاســت DRA .از رفتــار كرنــش غيــر االســتيك
نمونــه ســنگي تحــت فشــار تكمحــوري بــه منظــور تعيين
تنــش اعمــال شــده قبلــي اســتفاده ميكنــد .ايــن روش
مشــابه روش  AEاســت .زيــرا هــر دوي آنهــا از خــواص
غيــر االســتيك ســنگهاي تحــت فشــارش اســتفاده
ميكننــد .ياماموتــو 6و همــكاران( )1990ثابــت كردنــد
كــه تنــش اوليــه را ميتــوان از تغييــر در گراديــان منحنــي
تنش–كرنــش نمونــه ،تحــت بارگــذاري تــك محــوره
ســيكلي تعييــن نمــود .ايــن روش بــه روش تحليــل نــرخ
تغييــر شــكل( )DRAشــناخته مــي شــود[ .]6ياماموتــو و
همــكاران ( )1990بــا انجــام آزمايشهــا بارگــذاري تــك
محــوره ســيكلي ،مقاديــر تفاضــل كرنــش 7را در طــول
بارگــذاري ،بيــن دو ســيكل ،بــه عنــوان تابعــي از تنــش
محــوري اعمالــي اندازهگيــري نمودنــد[:]6

ناميــده ميشــود و تفاضــل كرنــش غيــر االســتيك بيــن
دو ســيكل متفــاوت را نشــان ميدهـد[ .]6شــکل 1اصــول
روش تحليــل نــرخ تفاضلــي را نشــان ميدهــد .مطالعههای
متعــددی در زمینــه اســتفاده از روش  DRAدر اندازهگیــری
تنــش برجــا صــورت گرفتــه اســت کــه دو مــورد از آنهــا
مراجــع[ ]7و[ ]8اســت.
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علی آرینفر و مرتضی احمدی

شکل -1اصول روش تحليل نرخ تفاضلي[.]9

.2تانسور تنش

تانســور تنــش ماننــد تانســور ارائــه شــده در معادلــه ()2
میباشــد .برابــر تنــش نرمــال در صفح ـهای کــه بــردار

نرمــال آن عبارتنــد از  lx ، lyو  lzاســت .مقــدار تنــش
نرمــال در ایــن صفحــه بــا مقادیــر تنشهــای برشــی و
محــوری طبــق معادلــه ( )3ارتبــاط دارد[ .]6بــا داشــتن
شــش مقــدار تنــش در جهــت صفحــه مســتقل میتــوان
شــش معادلــه تشــکیل داد و بــا حــل آنهــا شــش مجهــول
تانســور تنــش را بــه دســت آورد[.]6

) (

()1
در معادلــه بــاال ،كرنــش در Kاميــن بارگــذاري و تنــش
اعمــال شــده اســت .ايــن تابــع ،تابــع تفاضــل كرنــش
1. Tuncay et al
2. Villaescusa et al
3. Wang et al
4. Watanabe & Tano
5. Daido et al
6. Yamamoto
7. Strain difference value

()2

()2
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 -1-2محاسبه برای تنشهای اصلی
بــا حــل دســتگاه معــادالت ( )4و ( )5کســینوسهای
هــادی مربــوط بــه هــر یــک از تنشهــای اصلــی محاســبه
میشــود[.]10

()4

اســت 6 .ســری نمونــه کــه هــر ســری شــامل  6عــدد
نمونــه در  6جهــت مختلــف کــم مغزهگیــری 1شــده ،تحت

آزمایــش قــرار گرفــت .نمونههــای  Aو  Bدارای زمــان
تاخیــر حــدود  5ســال و نمونههــای  Cتــا  Fزمــان تاخیــر
کمتــر از  20روز داشــتهاند .پارامترهــای ژئومکانیکــی و
پارامترهــای معیــار شکســت هــوک و بــراون نمونههــای
آزمایــش شــده بــه شــرح جــدول 1اســت .از هــر ســری،
 6نمونــه کــم مغزهگیــری شــده و مقــدار تنــش در هــر
جهــت تخمیــن زده شــده ،بــا اعمــال معــادالت مکانیــک
محیطهــای پیوســته تانســور تنــش محاســبه و ســپس
تنشهــای اصلــی تعییــن شــدهاند .تفاضــل مقــدار تنــش
بــه دســت آمــده از هــر دو روش برحســب تنــش بــه
دســت آمــده از روش  DRAنرمالیــزه شــده اســت .مقایــر
عــادی شــده اختــاف تنــش بــر حســب درصــد در
شــکل 2ارائــه شــده اســت .همانگونــه کــه از شــکل2
مشــخص اســت درصــد اختــاف تنــش بــه دســت آمــده
از هــر دو روش زیــر  % 10بــوده کــه نشــان دهنــده تطابــق
دو روش در اندازهگیــری اســت .در  12آزمایــش اول کــه
مربــوط بــه نمونههــای  Aو  Bبــوده ،اختــاف نتایــج AE
و  DRAزیــاد بــوده ،امــا در آزمایشهــای بعــدی ایــن
اختــاف زیــر  %10اســت .در بیشــتر آزمایشهــا اختــاف
تنــش بدســت آمــده بیــن دو روش ،در محــدودهی صفــر
تــا  % 10اســت .در  %47/22آزمایشهــا اختــاف بیــن
تنــش اندازهگیــری شــده در روش  AEو  DRAکمتــر از %5
اســت .در  %33/33آزمایشهــا ایــن اختــاف بیــن  5تــا 10
%بــوده و مابقــی آزمایشها بیشــتر از  %10اختالف را نشــان
میدهند(شــکل .)3در شــکل 4مقادیــر تنــش اصلــی بیشــینه
بــه دســت آمــده از روش  AEو  DRAبــرای نمونههــای A
تــا  Gارائــه شــده اســت کــه نشــان دهنــده تطابــق خوبــی
بیــن نتایــج هــر دو روش اســت .همانگونــه کــه مشــاهده
میشــود مقادیــر هــر ســه تنــش اصلــی در آزمایــش  1و 2
(نمونههــای  Aو  )Bنســبت بــه مقادیــر تنشهــای اصلــی
حاصــل از بقیــه آزمایشهــا تفــاوت دارد.
در تنــش اصلــی بیشــینه مقادیــر بــه دســت آمــده از دو در

 σ xx − Σ
τ xy
τ xz   l x 

  
σy −Σ
τ yz  ×  l y  = 0
 τ xy
 τ
τ yz
σ z − Σ   l z 
 xz

و حــل هــر

بــا جایگــذاری  ،و بــه جــای
معادلــه کســینوسهای هــادی هــر یــک از تنشهــای
اصلــی حاصــل خواهــد شــد .همانگونــه کــه مشــخص
اســت کســینوسهای هــادی تنشهــای اصلــی طبــق
رابطــه ( )5بــا هــم ارتبــاط دارنــد .بــا لحــاظ نکــردن ایــن
اولیــن جــواب
موضــوع جــواب
بــرای معادلــه فــوق اســت کــه اشــتباه مــی باشــد.

1

2

2

2

()5
ســپس بــا بدســت آوردن کســینوسهای هــادی میتــوان
از معــادالت ( )6اســتفاده و مقادیــر شــیب و امتــداد شــیب
تنشهــای اصلــی را روی صفحــه اســتریوگراف نســبت بــه
شــمال جغرافیایــی رســم کــرد[.]11
l x = cos α cos β
l y = sin α cos β

()6

l z = sin β

کــه  αو  βبــه ترتیــب امتــداد شــیب و شــیب بــرای هــر
کــدام از بردارهــای تنــش اصلــی باشــند.

 .3اندازهگیری تنش برجا

ب ـ ه منظــور انجــام اهــداف پژوهــش یعنــی توانایــی روش
 AEو  DRAدر تخمیــن تنــش برجــا و اثــر زمــان تاخیــر
در مقــدار اندازهگیــری شــده ،تنــش برجــای ســاختگاه
ســد ســیمره بــه وســیلهی روش  AEو  DRAبــر روی
نمونههــای اخــذ شــده از ســاختگاه مذکــور تعییــن شــده

1. Overcoring

3

ارزیابی روش  AEو  DRAدر اندازهگیری تنش برجا و بررسی اثر زمان تأخیر در این دو روش

آزمایشهــا اســت .ایــن رونــد در تنــش اصلــی متوســط
(شــکل )5دیــده میشــود .امــا در تنــش اصلــی کمینــه
(شــکل )6مقادیــر بــه دســت آمــده از نمونههــای  Aو
 Bکمتــر از ســایر آزمایشهــا اســت .بــه ایــن ترتیــب
میتــوان بیــان نمــود زمــان تاخیــر بیــش از  5ســال،

علی آرینفر و مرتضی احمدی

باعــث اختــال در حافظــه ســنگ شــده اســت .از طرفــی
اختــاف مقــدار تنــش بــه دســت آمــده از روش  AEو
 DRAدر نمونههــای بــا زمــان تاخیــر کــم ناچیــز اســت،
امــا نمونههایــی کــه دارای زمــان تاخیــر  5ســال هســتند
دارای اختــاف زیــادی هســتند.

جدول-1خصوصیات مکانیکی سنگ مورد آزمایش[]12
چگالی()gr/cm3

2/62

چسبندگي ()MPa

1/5

زاويه اصطكاك داخلي(درجه)

45

()MPa
m
s

83/4

مدول تغيير شكل پذيري ()GPa

9

12/9

ضريب پواسون

0/25

1

شکل -2مقادیر نرمالیزه شده اختالف تنش به دست آمده از روش

شکل -3نمودار توزیع مقادیر نرمالیزه شده اختالف تنش به دست آمده

 DRAو  AEنسبت به تنش بدست آمده از روش .DRA

از روش های  DRAو  AEنسبت به تنش .DRA

شــکل 4مقادیــر تنــش اصلــی بیشــینه بــه دســت آمــده از
روش  AEو  DRAبــرای نمونههــای  Aتــا  Gارائــه شــده
اســت کــه نشــان دهنــده تطابــق خوبــی بیــن نتایــج هــر دو
روش اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود مقادیــر
هــر ســه تنــش اصلــی در آزمایــش  1و ( 2نمونههــای  Aو
 )Bنســبت بــه مقادیــر تنشهــای اصلــی حاصــل از مابقــی
آزمایشهــا تفــاوت دارد .در تنــش اصلــی بیشــینه مقادیــر
بــه دســت آمــده از دو نمونــه  Aو  Bبیشــتر از نتایــج
بــه دســت آمــده از ســایر آزمایشهــا اســت .ایــن رونــد

در تنــش اصلــی متوســط (شــکل )5نیــز دیــده میشــود.
امــا در تنــش اصلــی حداقــل (شــکل )6مقادیــر بــه دســت
آمــده از نمونههــای  Aو  Bکمتــر از ســایر آزمایشهــا
اســت .بــه ایــن ترتیــب میتــوان بیــان نمــود زمــان تاخیــر
بیــش از  5ســال ،باعــث اختــال در حافظــه ســنگ شــده
اســت .از طرفــی اختــاف مقــدار تنــش بــه دســت آمــده
از روش  AEو  DRAدر نمونههــای بــا زمــان تاخیــر
کــم ناچیــز اســت ،امــا نمونههایــی کــه دارای زمــان
تاخیــر  5ســال هســتند دارای اختــاف زیــادی هســتند.
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بــر ایــن اســاس مقــدار تنشهــای اصلــی بــرای ســاختگاه
ســد ســیمره در محــدودهی تونلهــای آبرســان بــا یــک
میانگینگیــری از آزمایشهــای نمونههــای  C، D، Eو F
بــه تفکیــک بــه شــرح جــدول 2اســت.
جدول-2مقادیر تنشهای اصلی حاصل از روشهای  DRAو AE

روش AE

روش DRA

تنش اصلی

3/9±0/3

3/9±0/4

( 2 )MPa

3/1±0/8

3/2±0/3

( 3 )MPa

2/5±0/4

2/5±0/3

( )MPa

شکل -4تغییرات مقادیر تنش اصلی بیشینه در آزمایشها مختلف در

1

 .4مقایســه مقادیــر بــه دســت آمــده بــا
شکســت هیدرولیکــی

دو روش  DRAو .AE

مقــدار تنشهــاي اصلــي ســاختگاه ســد ســیمره در
محــدوده تونلهــای آبرســان ،براســاس آزمايشهــاي
شکســت هیدرولیکــی 1انجــام شــده توســط شــركت MeSy
مطابــق جــدول 3ارائــه شــده اســت.
جدول-3مقادير تنشهاي اصلي و جهت آن براساس گزارش شركت
MeSy[]13

تنش
SH

شکل -5تغییرات مقادیر تنش اصلی متوسط در آزمایشها مختلف در
دو روش  DRAو .AE

جهت
)NE-SW( 7±50 N

مقدار ()MPa
3/9-4

Sh

)NW-ES( 7±140 N

2/2-2/4

Sv

قائم

2/2-2/5

همانگونــه کــه در قســمت قبــل ذکــر شــد زمــان تاخیــر
باعــث شــده اســت تــا مقادیــر تنشهــای اصلــی بــه
دســت آمــده از نمونههــای  Aو  Bاختــاف زیــادی بــا
مقادیــر تنشهــای اصلــی ســایر نمونههــا داشــته باشــند.
شکل -6تغییرات مقادیر تنش اصلی کمینه در آزمایشها مختلف در دو
روش  DRAو .AE

1. Hydroulic Fracturing

5
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()7

لــذا مقادیــر آنهــا منطقــی نبــوده و بــه همیــن دلیــل از
نتایــج آنهــا در تجزیــه و تحلیــل اســتفاده نشــده اســت.
تعییــن جهــت تنشهــای اصلــی در ایــن دو روش بــه
علــت نبــود جهتبنــدی نمونههــا ،امــکان نداشــته اســت،
از آنجــا کــه نمونــه هایســری اول در امتــداد تنــش ( Shبــا
 9درجــه اختــاف زاویــه) و نمونههــای ســری دوم در
امتــداد  SHاســت ،میتــوان مقادیــر تنــش بیشــینه و کمینــه
را در صفحــه عمــود بــر محــور نمونهگیــری تعییــن کــرد.
بــه دلیــل اینکــه نمونههــای ســری اول شــامل مطلــب
زمــان تاخیــر شــدهاند ،از آنهــا جهــت تعییــن تنــش
صفحــهای عمــود بــر محــور گمانــه اســتفاده نشــده اســت.
ســری دوم نمونههــا از گمانــهای کــه در جهــت عمــود
بــر محــور تونــل حفــاری شــده اســت ،اخــذ شــدهاند .بــا
توجــه بــه گــزارش شــرکت  MeSyجهــت تنــش اصلــی SH
نیــز هــم راســتا بــا ایــن جهــت است(شــکل ،)7در نتیجــه
مقادیــر تنــش بــه دســت آمــده از روش  DRAو  ،AEاز
نمونههایــی کــه در راســتای محــور گمانــه (عمــود بــر
محــور تونــل) کــم مغــزه گیــری شــدهاند ،بایــد بــا تنــش
 SHاختــاف زیــادی نداشــته باشــد .نمــودار مقادیــر تنــش
بــه دســت آمــده در جهــت محــور گمانــه از نمونههــای C
تــا  Fدرشــکل 8ارائــه شــده اســت .مقــدار متوســط تنــش
در ایــن جهــت در هــر دو روش  AEو  DRAبرابــر MPa
 3/4اســت.
بــه منظــور مقایســه تنــش برجــای اندازهگیــری شــده از
دو روش( DRAو  )AEبــا روش شکســت هیدرولیکــی،
تصویــر تنشهــا در راســتای عمــود بــر محــور گمانــه از
تانســور تنــش حاصــل از روش  DRAو  AEمحاســبه شــده
اســت .بدیــن ترتیــب کــه بــا اســتفاده از روابــط ( )3و
( )7تنــش در فضــای دو بعــدی محاســبه میشــود .بــرای
محاســبه تنــش در صفحــه عمــود بــر محــور گمانــه ،بایــد
از مقادیــر تنشهــای بــه دســت آمــده بــرای نمونههــای
کــم مغزهگیــری در جهــت محــور  Z ،Yو  ZYکــه بــا محور
 Zو  Yزاویــه  45درجــه مــی ســازد ،اســتفاده کــرد[.]10

علی آرینفر و مرتضی احمدی

σ θ = σ X cos 2 θ + σ y sin 2 θ + 2τ xy sin θ cosθ

 σ θتنــش اندازهگیــری شــده بــه روش  DRAو  AEدر
جهــت زاویــه  θاســت .بــا توجــه بــه رابطــه فــوق و

بــا حــل دســتگاه معــادالت مربوطــه ،مقادیــر σ x ، σ y

 محاســبه شــده و از رابطــه ( )8مقادیــر بیشــینه

و
و کمینــه تنــش در صفحــه عمــود بــر محــور گمانــه بــه
دســت میآیــد[.]10
xy

()8

) 2 + τ 2 xy

σ x −σ y
2

( ±

σ x +σ y
2

= σ H ,σ h

نمــودار مقادیــر تنــش بیشــینه و کمینــه در صفحــه عمــود
بــر محــور گمانــه دوم در شــکل 9و شــکل 10ارائــه شــده
اســت .مقــدار تنــش بیشــینه در صفحــه عمــود بــر محــور
گمانــه دوم بــه صــورت میانگیــن در روش  AEبرابــر MPa
 3/73و در روش  DRAبرابــر  4 MPaاســت .میانگیــن
مقــدار تنــش کمینــه در ایــن صفحــه از روش  AEبرابــر
 2/50 MPaو از روش  ،DRAبرابــر  2/32 MPaبــه دســت
آمــده اســت.
طبــق گــزارش شــرکت  MeSyمقــدار تنــش  SHبرابــر
 3/95 MPaاســت .ایــن تنــش بــا تنــش بــه دســت آمــده
از نمونههایــی کــه در جهــت محــور گمانــه دوم کــم
مغزهگیــری شــده و ســپس روی آنهــا آزمایــش  AEو DRA
انجــام شــده اســت ،همخوانــی خوبــی دارد .بــر همیــن
اســاس مقــدار تنــش در صفحــه عمــود بــر محــور گمانــه
دوم معــادل تنــش  Shو  Svاســت.
طبــق جــدول 3مقــدار  Svبرابــر  2/35 MPaو مقــدار Sh
برابــر  2/3 MPaاســت .مقــدار تنــش حداقــل در صفحــه
عمــود بــر محــور گمانــه دوم بــا مقــدار  Shتطابــق داشــته،
امــا مقــدار  Svبــا مقــدار تنــش بیشــینه در صفحــه مذکــور
اختــاف دارد .پــس طبــق ایــن مقایســه مقــدار تنــش
بیشــینه و کمینــه ( SHو  )Shبــا نتایــج روش  AEو DRA

یکســان اســت .امــا تنــش  Svبــا نتایــج روشهــای مذکــور
همخوانــی نــدارد.
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شکل -10مقادیر تنش اصلی حداقل در صفحه عمود بر محور گمانه
دوم.
شکل -7شماتیکی از محور تونل و جهت تنشهای افقی حاصل از

همانگونــه کــه از نتایــج مشــخص اســت اختالفــی بیــن
نتایــج روش  AEو  DRAبــا روش  HFوجــود دارد کــه ایــن
اختــاف بــه علــت زیــر اســت.
در روش شکســت هیدرولیکــی فــرض میشــود کــه
جهــت یکــی از تنشهــای اصلــی در راســتای قائــم بــوده
و مقــدار آن برابــر وزن روبــاره اســت ،و جهــت دو تنــش
دیگــر افقــی خواهــد بــود .امــا در روشهــای  DRAو AE
چنیــن فرضــی وجــود نــدارد .مقــدار و جهــت تنشهــای
اصلــی در ایــن دو روش مســتقل از هــر فرضــی بــه دســت
میآینــد .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش نمونــه
آزمایــش شــده در روش  DRAو  AEدارای جهتبنــدی
نبــوده ،پــس نمیتــوان جهــت تنشهــا را مشــخص کــرد.
اگــر ایــن امــکان فراهــم بــود ،بــا چرخــش محورهــای
ماتریــس تنــش ،مقادیــر تنــش در راســتاهای ذکــر شــده
در روش هیدرولیکــی ،محاســبه شــده و اختالفهــا بــه
صــورت دقیــق بررســی میشــد .ویالســکوزا و ماچــوکا
1بــا انجــام آزمایــش  AEدر  80معــدن در اعمــاق زیاد(بیش
از  1500متــر) بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جهــت یکــی
از تنشهــای اصلــی همــواره قائــم و مقــدار آن برابــر وزن
روبــاره اســت و جهــت دو تنــش دیگــر افقی هســتند[.]14
پــس میتــوان بیــان داشــت روش شکســت هیدرولیکــی
در اعمــاق زیــاد نتایــج قابــل قبولــی را ارائــه خواهــد کــرد،
امــا در اعمــاق کــم مقادیــر تنــش قائــم بــه دســت آمــده
از ایــن روش ،زیــاد قابــل اطمینــان نمــی باشــد .پــس

آزمایش .HF

شکل -8مقادیر تنش در جهت محور گمانه دوم.

شکل -9مقادیر تنش اصلی بیشینه در صفحه عمود بر محور گمانه
دوم.
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جهتهایــی کــه در روش شکســت هیدرولیکــی ذکــر
شــدهاند جهــت تنشهــای اصلــی نیســت و در ایــن
جهتهــا تنشهــای برشــی نیــز وجــود دارد .میتــوان
نتیجهگیــری کــرد کــه مقادیــر تنشهــای بــه دســت آمــده
از روشهــای  AEو  DRAبــا روش  HFمطابقــت خوبــی
داشــته ،پــس تنشهــای تخمیــن زده شــده از دو روش
صحیــح اســت.

[1] Lavrov, A.’’The Kaiser effect in rocks: principles and stress estimation techniques’’, International
Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 40
(2003). pp 151–171.
’’[2] Daido, M. Aydan, O. Kuwae, H. & Sakoda, S.
An experimental study on the validity of Kaiser effect
for in-situ stress measurements by Acoustic Emission

 -6نتیجهگیری

Method (AEM)in rocks subjected to cyclic loads’’,

بــا اســتفاده از آزمایشهــای انجــام شــده بــر روی
نمونههــای اخــذ شــده از ســایت ســیمره بــه روش  AEو
 DRAو مقایســه مقادیــر تنــش بــا مقادیــر تنــش حاصــل
شــده از روش شکســت هیدرولیکــی نتایــج زیــر میتــوان
نتیجــه گرفــت:
 -1مقادیــر تخمیــن تنشهــای اصلــی بــه دســت آمــده
از روشهــای  AEو  DRAدارای اختــاف ناچیــزی اســت.
 -2براســاس مراحــل انجــام شــده در آزمایشهــا ،تعییــن
نقطــه تنــش پیشــین در روش  AEنســبت بــه روش DRA
ســادهتر اســت.
 -3آزمایشهــای انجــام شــده بــرای تخمیــن تنــش در
روش  AEو  DRAمشــخص کردنــد کــه تاخیــر در انجــام
آزمایــش مقادیــر صحیــح را ارائــه نمیدهنــد.
 -4مقادیــر تنــش  SHو  Shحاصــل از روش شکســت
هیدرولیکــی بــا مقادیــر تنــش بــه دســت آمــده از روش AE
و  DRAانطبــاق داشــته ،امــا مقــدار تنــش  Svتعییــن شــده
از روش شکســت هیدرولیکــی بــا مقادیــر تنــش تخمیــن
زده شــده یکســان نیســت
 -5در روش شکســت هیدرولیکــی فــرض بــر ایــن اســت
کــه یکــی از تنشهــای اصلــی قائــم بــوده و مقــدار آن
برابــر وزن روبــاره اســت .امــا در ایــن دو روش مقادیــر بــه
دســت آمــده ،مســتقل از فــرض فــوق میباشــد پــس ایــن
دو روش در تعییــن میــزان تنــش قائــم نســبت بــه روش
شکســت هیدرولیکــی بهتــر اســت.

Journal of The School of Marine Science and Technology, (2003). Vol.1 No.1 pp.17-22.
[3] Kojima, T. and Matsuki, K. ‘’A fundamental
study on the use of the Kaiser effect for tectonic stress
measurement’’, NDT & E International, (1994), Vol.
27 pp. 33–39
[4] Yan, J. Zili, Q. “Time-sensitivity of the Kaiser
effect of acoustic emission in limestone and its application to measurements of in-situ stress”, Pet.Sci.
(2009). 6:176-180.
[5] Seto, M. Nag, D. & Vutukuri, V.’’ In-situ rock
stress measurement from rock cores using the acoustic emission method and deformation rate analysis’’,
Geotechnical and Geological engineering, (1999)17:
241–266.
[6] Villaescusa, E. Seto, M. Baird, G. “Stress measurements from oriented core” Int. J. of Rock Mech.
& Min. Sci. 39, (2002) 603-615.
[7] Yamamoto, K. & Kuwahara, Y., Kato, K. Hirasawa, T.’’ Deformation Rate Analysis A New Method
In Situ Stress stimation from Inelastic Deformation of
Rock Samples under Uni-Axial Compressions’’, Tohoku Geophys. Journ. (Sci. Rep. Tohoku Univ., Ser.
5), (1990) Vol. 33, No. 2, pp. 127-147.
[8] Lin, H. Wu, I. & Lee, D. ‘’ Evaluating the pre-

8

مجله علمی ـ پژوهشی عمران مدرس

1393  تابستان/  ویژه نامه،دوره چهاردهم
[12] Mahab Ghodss Consulting Engineering Com-

stress of Mu-Shan sandstone using acoustic emission

pany,“Seymareh and Hydropower Plant Project.

and deformation rate analysis ‘’ International Sym-

Rock Mechanics Report, phase-II design studies”

posium on In-Situ Rock Stress, Trondheim, Norway,

(2003)

(2006) pp 215–222

[13] Mesy GmbH Company, ‘’ Hydraulic fracturing/

[9] Louchinkov, V.”A Numerical investigation into

Hydraulic injection tests at the Seymareh hydropow-

the stress memory effect in rocks”, University of Ad-

er project site, Iran, Final Report Part I: Results of

elaide, Australia , M.Sc .Thesis, (2004)

In - Situ Tests’’, Date: 26.04.2007,Report No.:05.07A

[10] Jaeger, J. Cook, N. and Zimmerman, R. ‘’

[14] Villaescusa, E. Machuca, L. & Windsor, C.

Fundamentals of Rock Mechanics’’, Fourth Edition,

“Stress measurements at great depth at Craig-Onap-

(2007) Blackwell Publishing.

ing Mines, Sudbury Canada”. Proceedings of the 3rd

 «بررســی روشهــای تخمیــن تنــش،ایمــان.] عطار11[
 پایــان نامــه دوره،»برجــا از روی مغزههــای حفــاری شــده
 دانشــگاه، دانشــکده فنــی و مهندســی،کارشناســی ارشــد
.1387 ،تربیــت مــدرس

CANUS Rock Mechanics Symposium, (2009) Toronto.

9

