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 آکوستیك امواجبررسی آزمایشگاهی قابلیت پارامترهای 

(AE) در مطالعات مکانیك سنگ 

 محمد کشاورز بخشایش

  

 چکیده

 در استفاده برای و مقایسه قابلیت پارامترهای امواج آکوستیك بررسي حاضر مقاله هدف ترینمهم

 امواج ها،لرزه ریز یا آکوستیك امواج .باشدمکانیك سنگ در کارهای معدن کاری مي مطالعات

 مشخصات. شوندمي ایجاد هاسنگ در ریز هایترك انتشار و ایجاد اثر در که هستند االستیکي

 بسیار آنها دامنه که تفاوت این با باشدمي لرزها زمین از حاصل هایموج همانند امواج این عمومي

دو پارامتر عمده این امواج که در مطالعات مربوط به . هستند باالیي بسیار فرکانس ودارای بوده کوتاه

امواج و تعداد  (energy)گیرند عبارت از پارامتر انرژی پیش بیني رفتار سنگ مورد استفاده قرار مي

 امکان تنش، تحت هایسنگ در رهاپارامت این وبررسي است. ثبت (number of events)رخدادها 

حال، قابلیت  با این. آوردمي فراهم را سنگ نهایي وشکست مقاومت کاهش منجربه فرآیند مطالعه

نتایج  یکسان نیست. هاسنگ شکست مختلف و تعیین مراحل روند تخریب این دو پارامتر درمطالعه

تك محوری با ثبت هم زمان تغییر مطالعات آزمایشگاهي برروی نمونه های سنگ گابرو، تحت تنش 

دهد که پارامتر انرژی، قابلیت بیشتری نسبت به پارامتر تعداد شکل و امواج اکوستیك  نشان مي

 .رخداد و نسبت تغییر شکل، در تعیین مراحل شکست سنگ و پیش بیني نهایي آن دارد

 

 پارامتر انرژی امواج اکوستیك؛ علوم معدني؛ شکست سنگ؛  :کلیدی واژه های
 

 مقدمه -1

پیش بینی رفتار سنگ در معدنکاری زیرزمینی و روزمینی از اهمیت زیادی برای بهره برداری ایمن از 

معادن برخوردار است. استفاده از ابزارهای دقیق از روشهای مرسوم مطالعه رفتار سنگهای تحت تنش در علوم 

. امروزه بررسی و ثبت تغییرات میزان انحراف، تنش و کرنش در [1]معدنکاری در سده اخیر به شمار می رود 

. در [2]سنگها، از مهمترین شیوه های متداول در مطالعه و پیش بینی رفتار سنگ در فعالیتهای معدنی هستند 

دو دهه اخیر استفاده از امواج آکوستیک در مطالعات مکانیک سنگ بطور عام و رفتارسنجی سنگها در معادن 

. امواج آکوستیک پدیده فیزیکی هستند که از سنگهای [3]حی بطور خاص، بسیار معمول شده است زیر سط

                                                           
 ایران:زنجان ،پیام نوردانشگاه  ;زمین شناسی استادیار گروه ، keshavarzm@yahoo.com. 

 

mailto:k.shahriar@aut.ac.ir


 

2 

 

 علوم معدنیملی  کنفرانس

 ساری -مازندران  1131شهریور  11و  11

تحت تنش های استاتیکی و دینامیکی بوجود می آیند. این امواج با استفاده از ابزارهای ویژه قابل ثبت و اندازه 

به شکست سنگهای تحت تنش، در گیری هستند. با توجه به ارتباط مستقیم انتشار این امواج با فرایند منجر 

حال حاضر امکان تعمیم و استفاده از نتایج مطالعات مربوط به تغییرات آنها در مراحل مختلف بارگذاری و 

شکست سنگ ها، می توان از قابلیت آنها برای اندازه گیری میزان تنش و پیش بینی شکست احتمالی سنگ ها 

ج آکوستیک همانند سایر اموج، دارای پارامترهای مختلفی هستند. . اموا[4]در معادن و شیبهای استفاده نمود

از جمله این پارامترها می توان به فرکانس، طول موج، تناوب، دامنه و انرژی امواج اشاره نمود. در مطالعات 

. در [5]مکانیک سنگ، دو پارامتر انرژی و تعداد رخداد در واحد زمان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند 

بررسی حاضر، با تایید قابلیت مطالعه این پارامترها در مطالعه مراحل مختلف شکست سنگ و پیش بینی 

شکست نهایی آن در اثر افزایش تنش، میزان کارایی دو پارامتر انرژی و تعداد رخداد مورد مقایسه قرار گرفته 

مطالعات مهندسی سنگ و ژئوتکنیک  است. در این تحقیق، ابتدا تعاریف وروشهای ثبت و مطالعه این امواج در

ارائه گردیده و نتایج ثبت و اندازه گیریهای آزمایشگاهی امواج آکوستیک در نمونه سنگهای گابرو ارائه شده 

 است.

  

 معرفی امواج آکوستیك -1

 ک یا ریز لرزه ها، امواج االستیکی هستندکه شباهت زیادی به امواج زمین لرزه دارند. تفاوتیامواج آکوست

عمده این امواج با امواج زمین لرزه ها، فرکانس بسیارباالی آنها است. درحالی که امواج زمین لرزه ها عموما 

، محدوده 1هستند. در جدول  11111دارند، این امواج دارای فرکانسهایی بیش از  11فرکانسهای کمتراز 

از سایر عوامل نشان داده شده است. این  فرکانسی امواج آکوستیک در مقایسه با اموج زمین لرزه و امواج ناشی

آیند. هرچند که عوامل ایجاداین امواج امواج غالبا دراثرتغییرات ناگهانی درتوزیع تنشها ی درون مواد بوجود می

باز و یا بسته شدن ترکهای موجود، تغییرات فازدرکانیها  درسنگها را می توان به ایجاد و رشد ریزترکها،

ای مولکولی نسبت داد، بااین حال آسیبهای ایجاد شده درون اجسام جامد عامل اساسی وشکسته شدن پیونده

. ازاینرو، ثبت و مطالعه این امواج درسنگهای تحت تنش می تواند اطالعات [5]ایجادآنها به حساب می آید

 مناسبی ازروند تخریب و شکست احتمالی آن ارائه نماید.

صل از زمین لرزه ها، دارای پارامترهای مختلف هستند. دو پارامتر امواج آکوستیک همانند سایر امواج حا

 hit)عمده این امواج که بیشترین کاربرد را در مطالعات زمین شناسی دارا می باشند عبارت از تعداد رخدادها 

numbers)  و انرژی مربوط به هر رخداد است. رخداد امواج در حقیقت بیانگر تعداد امواج آکوستیک اتفاق

تعریف شده است. انرژی امواج نیز برابر با مساحت محدوده زیر  (threshold)فتاده با دامنه بیشتر از آستانه ا

نیز  (amplitude)پوش سیگنالهای شناساسایی شده است. انرژی امواج در تعاریف ساده تر با توان دوم دامنه 

 (.1معرفی شده است )شکل 
 

 تیك در مقایسه با سایر امواج از جمله امواج حاصل از زمین لرزه ها(: محدوده فرکانسي امواج آکوس1) جدول

 نوع مطالعات (Hz)محدوده فرکانسي 

 زمین لرزه ها 11-1
 ریزلرزه ها و میکروترمورها 11111-11
 امواج آکوستیك > 11111
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 (: پارامترهای اصلي مربوط به یك رخداد موج آکوستیك3شکل )

 مورد آزمایشمعرفی نمونه سنگ  -1

در مطالعه حاضر با استفاده از ثبت و بررسی امواج کوستیک، روند شکست سنگ و پیش بینی مراحل 

مختلف آن در حین بارگذاری فشاری تک محوری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سنگ گابرو 

شده و برای کاربردهای عمرانی به است. این سنگ از معادن سنگ شمال الجزایر استخراج الجزایر انتخاب شده

 ارائه شده است. 2فرانسه صادر می گردد. مشخصات فیزیکی و مکانیکی این سنگ در جدول 
 

 (: مشخصات فیزیکي و مکانیکي نمونه سنگ مورد مطالعه2جدول )

نوع 

 سنگ
 وزن واحد حجمي

(g/cm3) 

سرعت موج 

 طولي
(m/sec) 

سرعت موج 

 برشي
(m/sec) 

مقاومت فشاری تك 

 (MPa)محوری 

ضریب 

 االستیسیته
(GPa) 

ضریب 

 پواسن

 21/1 44 221 8104 5951 59/2 گابرو

 

 مراحل شکست سنگ و تحلیل امواج آکوستیك -1

در مطالعه حاضر، از دو پارامتر مهم امواج آکوستیک برای پیش بینی رفتار سنگ تحت تنش مورد 

استفاده قرار گرفته است که عبارت از انرژی و تعداد رخداد در واحد زمان می باشند. نمونه های استوانه تهیه 

تا مرحله شکست  (UCS)میلیمتر تحت بارگذاری فشاری تک محوری  01و ارتفاع  01شده از سنگ، با قطر 
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نهایی آنها تحت تنش قرار گرفته اند. امواج آکوستیک بوجود آمده در نمونه تحت بارگذاری، بصورت مداوم ثبت 

میلی متر استفاده شده  12شده است. برای ثبت امواج آکوستیک از چهار ثبت کننده رقومی باند پهن با قطر 

کیلو هرتز بوده و ثبت کننده ها از  011تا  111نده ها در بازه است. محدوده فرکانسی قابل ثبت توسط این گیر

میلی متری از دو سر نمونه  21باشند. این دریافت کننده ها بصورت متقارن و در فاصله می PAC-1220Aنوع 

های استوانه ای سنگ گابروی مورد آزمایش، توسط باند االستیک نصب شده اند. همچنین تغییرات طولی و 

بصورت مداوم در  (Electrical gauges)ه های مورد آزمایش، توسط چهار ثبت کننده الکتریکی عرضی نمون

نمونه سنگ موردآزمایش با ثبت کننده های یاد شده، نشان  2سیستم مربوطه ثبت گردیده است. در شکل 

 داده شده است.

 

 

 LVDTو   AE(: نمونه سنگ شکسته شده تحت بارگذاری تك محوری همراه با گیرنده های 2شکل )

دانشگاه ژوزف فوریه  3S-Rدر آزمایشگاه  Schenckآزمایش تک محوری با استفاده از دستگاه تمام خودکار 

با تغییر شکل ثابت )با  و یا kN12/1با دقت  kN 1111فرانسه، انجام شده است. این دستگاه قادر به اعمال نیروی 

نمونه ای از نتایج آزمایش بارگذاری تک محوری صورت گرفته برروی یک  3( است. شکل mm/s 20تا   μm/s 0.1دقت

دهد که همزمان با ثبت تغییرات طولی و عرضی نمونه تحت بارگذاری، امواج آکوستیک نیز نمونه سنگ گابرورا نشان می

 است.توسط شش دریافت کننده ثبت شده 

بررسی نتایج امواج ثبت شده نشان می دهد که بر اساس تعداد رخدادهای امواج آکوستیک، مراحل شکست نمونه  

 21سنگ مورد آزمایش، حداقل به سه بخش کامال مجزا قابل تفکیک است. مرحله اول، از شروع بارگذاری آغاز و تا 

مرحله بسته شدن ریزترکهای موجود در نمونه بوده و بدلیل  درصد حداکثر مقاومت نمونه ادامه پیدا می کند که در واقع

درصد  21عدم تولید ریز ترک جدید، در میزان رخداد اموج آکوستیک تغییر قابل توجهی مشاهده نمی شود. در محدوده 

ا در بارگذاری، یک جهش درتعداد رخدادهای امواج آکوستیک مشاهده می شود که مربوط به مرحله شروع ایجاد ریز ترکه

. با افزایش میزان بارگذاری و در [7] مشخص گردیده است  )ci(نمونه است. این مرحله درمطالعات بینیاوسکی با 

درصد مقاومت نهایی سنگ، یک جهش دیگر در تعداد رخدادهای امواج اکوستیک مشاهده می شود  01تا  01محدوده 

درصد بارگذاری نیز جهش بسیار متفاوت در تعداد  59انطباق دارد. در محدوده  )cd(که با مرحله گسترش ریز ترکها 

شود که عمال نمونه به مرحله شکست نهایی رسیده و در حال فروپاشی است. شناسایی این مراحل رخدادها مشاهده می

ه شده تری برای بررسی ویژه مراحل اول و دوم،  با استفاده از داده های تغییر شکل طولی و عرضی که روش شناختهب

   روند شکست سنگهای تحت تنش محسوب می شود، بسیار دشوار و با خطای زیاد همراه است.
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،  ε)1 ((: مقایسه تغییرات تعداد )شکل باال( و انرژی )شکل پایین( امواج االستیك همزمان با تغییرات طولي3شکل )

مختلف شکست سنگ با دقت باالیي توسط پارامترهای امواج  تحت بارگذاری، مراحل v(ε(و حجمي سنگ  ε)3(عرض 

( توسط این امواج میسر نیست که ccσآکوستیك، بویژه انرژی، قابل شناسایي است. تنها امکان تعیین نخستین مرحله )

 این امر بدلیل عدم ارتباط این مرحله با ایجاد ترك در سنگ مي باشد. 
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 گيری نتيجه -4

های تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی، از اهمیت زیادی برای بررسی رفتار سنگموضوع  در مطالعات معدنکاری،

. در دهه های اخیر، با پیشرفت های بوجود آمده در مطالعه تغییرات فیزیکی و برداری ایمن از معادن برخوردار استبهره

است.  اری، تا حد زیادی عملی شدهبررسی دقیقتر رفتار توده های سنگی در معدنکشیمیایی سنگ های تحت تنش، 

بینی شکست سنگ یکی از ابزارهایی است که تا به حال برای پیش  ،بطور مثال، استفاده از کرنش سنگ تحت بارگذاری

. در این روش با ثبت و بررسی تغییرات طولی و عرضی سنگها ی تحت تنش، فر آیند شکست [2]استفاده شده است

دی شده است. از مهمترین کارهای تحقیقاتی در این زمینه می توان به مطالعات سنگ به مراحل مختلف تقسیم بن

. مرحله بسته شدن 1 [6]: استمرحله تقسیم بندی کرده  9بینیاوسکی اشاره نمود که مراحل شکست سنگ را به 

( و در cdσ) جدید. گسترش ترکهای 0(، icσ. ایجاد ترکهای جدید)3. تغییرات طولی االستیک، 2(، ccσترکهای موجود)

مانده تا (. تعیین هریک از این مراحل برای تعیین میزان مرحله بارگذاری و زمان باقیcdmaxσ. شکست سنگ)9نهایت 

 شکست نهایی دارای اهمیت زیادی است. 

-احد زمانانرژی و تعداد رخدادها در و –در مطالعه حاضر نتایج ثبت و بررسی تغییرات انتشار دو پارامتر امواج اکوستیک 

از سنگهای تحت بارگذاری ارائه شده است. براساس این مطالعه، مشخص گردید که بدلیل ارتباط مستقیم میزان انتشار 

امواج آکوستیک با ایجاد ریز ترکها در سنگهای تحت تنش، امکان استفاده عملی از این پارامتر در تعیین دقیق مراحل 

ت سنگ تحت ااطالعات در مورد مکانیسم تغییر سنگ وجود دارد. تعیینمختلف بارگذاری و پیش بینی شکست نهایی 

تنش، تعیین مکانهای تمرکز تنش در توده سنگ از جمله مزایای استفاده از این روش محسوب می شوند. مطالعه فرآیند 

آن را در پیش شکست سنگ و پیش بینی موفق آن با استفاده ازانتشار امواج آکوستیک درآزمایشگاه، زمینه استفاده از

مقایسه قابلیت دو پارامتر مورد استفاده فراهم آورده است.  توده های سنگی در معادن وشیبهای سنگی،بینی شکست 

نشان می دهد که انرژی امواج آکوستیک، مراحل مختلف شکست سنگ را با وضوح بیشتری نسبت به تعداد رخدادها 

در بررسی رفتار توده سنگ ها از امتیاز بیشتری برخوردار است. با اینحال،  نشان می دهد. از اینرو استفاده از این پارامتر

کیفی به جای داده های کمی و مشکالت مرتبط  هایها، ارائه دادهوابستگی امواج ثبت شده به نوع وتعداد دریافت کننده

 دستگاهی از جمله معایب این روش است.  محیطی و (noises) با نوفه های
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Abstract 
This paper presents the results of laboratory investigations to compare the capability acoustic 
emission (AE) paramers in mine science investigations. Acoustic waves or micro-earthquakes are 
high frequency elastic waves generated by micro-crack initiation in the stressed rocks. General 
characteriscs of the AE waves are similar to earthquake waves with higher frequencies. Energy 
and number of events are two main paramers of AE use in rock failure procedurs. However, the 
competence of the paramers somehow are difference in rock failure prediction. Comparative 
results showed the energy paramer is more usefull than event nmber to distinguish the rock failure 
stages during uniaxial loading of gabbro specimens.  
 

Keywords 
Keyword one, Acoustic emission, Mine sciences, Rock failure, Energy parameter.  

 

 

mailto:keshavarzm@yahoo.com

