
 یرانا کيئوتکنژاولين كنفرانس ملي مهندسی 

 مهندسی دانشگاه محقق اردبيلیو دانشکده فنی 

  10۳۱ماه آبان  1و مهر  03

OHN10108520885 
بر رفتار  تثبيت نشده تأثير ویژگی های مصالح سنگدانه ای

  تغييرشکل دائمی الیه اساس

 2مهدی ولی زاده ،1حسن طاهرخانی

 taherkhani.hasan@znu.ac.ir، استادیار راه و ترابری دانشگاه زنجان

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه زنجان، 

mehdivalizadeh6339@yahoo.com 
 

 خالصه

های ناشی از بارگذاری و افزایش سطح هدف اصلی از اجرای روسازی، کاهش تنش

های ساخته شده در کشور، باشد و با علم به اینکه که بيشتر روسازیباربری می

د. نکن تری را ایفا مینقش برجسته مصالح اساسباشد لذا  پذیر میروسازی انعطاف

ای برخوردار است. از اهميت ویژه مصالحصات مهندسی رو باال بردن مشخ از این

و مقاومت آن  ای الیه اساس مصالح سنگدانههای هدف از این مقاله بررسی ویژگی

باشد وهمچنين پاسخ به این سوال که ویژگی های  ل دائمی میدر برابر تغييرشک

 اشند.روساز ی موثر می بعملکرد تا چه اندازه بر روی  ای اساس مصالح سنگدانه

. در این مطالعه ارتباط تغييرشکل استروش تحقيق مبتنی بر مطالعات تجربی 

، تعداد دفعات اعمال بار، ميزان دائمی با تنش انحرافی، فشار محدود کننده

و تاثير آن بر  رطوبت، دانسيته، دانه بندی، مقدار ریزدانه و نوع سنگدانه

  .شود های روسازی بررسی میخرابی

 .شيارشدگی، سطح تنش، تغييرشکل دائمیالیه اساس، مصالح سنگی،  کلمات کليدي:

 

 مقدمه      .1

ث به وجود آمدن که معمواًل باعای ) رفتار پيچيده االستوپالستيک مصالح سنگدانه

ازی برای گردد( یکی از تيترهای اصلی در مهندسی روس ای می کارکرد محض سازه

این مصالح تحت تکرار بارگذاری و  . پاسخ تغيير شکلسالهای متمادی بوده است

، که برای قابليت تحمل بار روسازی گردد گونه توسط پاسخ ارتجاعی بيان می ترافيک

باشد که  کارایی طوالنی مدت روسازی و پدیده  نش دائمی دارای اهميت میکر

یکی از شکل های اصلی خرابی در روسازی های انعطاف  .کند را مشخص می شيارشدگی

رهایی است که در مسير چرخ ها در طول راه ایجاد می شود و شدت آن بر پذیر، شيا

حسب عمق شيار تعریف می گردد. این خرابی )شيارشدگی( در اثر تجمع تغييرشکل های 

دائمی در مصالح الیه های مختلف روسازی ایجاد می گردد. با افزایش بار ترافيک و 

غيير شکل دائمی در الیه های فشار باد چرخ های وسایل نقليه سنگين، بيشتر ت

باالیی اتفاق می افتد تا در بستر. بنابراین بررسی عوامل موثر بر تغييرشکل 

مباحث مهم در یکی از می تواند یه های روسازی از جمله الیه اساس، دائمی در ال

خرابی های روسازی از جمله پدیده شيارشدگی باشد. در این مقاله به طور مختصر 

 عوامل تأثيرگذار پرداخته شده است.به بررسی این 

 

 

 عوامل موثر بر پاسخ دائمی      .۱

در  شيارشدگیوسعه ، محدود کردن تها پذیر راه اهداف طراحی روسازی انعطافیکی از 

معموالً ساده به  گيری عمق شيارشدگی باشد. با وجود اینکه اندازه ساختار روسازی می

مشخص . مشکل تنها در باشد بسيار پيچيده می شيارشدگیترش بينی گس رسد، پيش نظر می

، بلکه تخمين اثر شرایط محيطی و محاسبه توزیع مناسب کردن مصالح روسازی نيست

. اولين گام برای درک باشد دشوار میتنش در طول عمر کامل سرویس دهی روسازی نيز 

 های روسازی، درک طبيعت تغيير شکلای در شيارشدگی  هنقش و اهميت مصالح سنگدان

                                           
 استادیار راه و ترابری 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری 2
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، مطالعات کمی در باشد. در مقایسه با رفتار ارتجاعی روسازی در چنين مصالحی می

ای صورت  های دائمی در مصالح سنگدانه سخ پالستيک و توسعه سطح تغييرشکلمورد پا

رل ساخت . یکی از دالیل ممکن است این واقعيت باشد که کنتپذیرفته است

. ]1[باشد  طوالنی و اساسًا پروسه مخربی می های دائمی در این مصالح بسيار تغييرشکل

  شود. ر روی رفتار پالستيک پرداخته میدر زیر به بررسی عوامل تأثيرگذا

 

 اثر تنش     .۱-1

ای  بر تغييرشکل دائمی مصالح سنگدانهتأثيرگذار  وسطح تنش یکی از عوامل مهم 

در سال  0ورگانسط مسه محوری تکرار بارگذاری اوليه که تو های ایش. آزمميباشد

 تنش انحرافی تگی کرنش دائمی محوری بادهد که انباش انجام شده، نشان می 1۳۳1

، چندین محقق فشار محدود کننده رابطه عکس دارد. از آن پسو با  رابطه مستقيماً 

چندین  ای اصوالً با به این نتيجه رسيدند که تغيير شکل دائمی در مصالح سنگدانه

ی و فشار محدود کننده شامل آن د که تنش انحرافشو می شکل از نسبت تنش کنترل

روی سنگ شکسته شده سه محوری تکرار بار بر  های . الشاین و همکاران آزمایشگردد می

و دریافتند که کرنش دائمی اشباع و زهکشی شده انجام دادند در شرایط غير

اط با نسبت تنش کند که مستقيمًا در ارتب مقدار ثابتی نشست می گيری شده به اندازه

مشابهی در  . براون و هاید نيز مطالعاتباشد افی به فشار محدود کننده میانحر

رگذاری سه محوری آن ها پاسخ سنگ شکسته تحت شرایط با، این مورد انجام دادند

 ها بيان کردند که ند. آنشدگی ثابت را مورد مطالعه قرار داد با محصور ،تکرار

ده گردد، نتایج استفاسط تنش محصورشده اعمالی متواز مقدار  ها در تحليل اگر

. محققين بسياری محصورشدگی متغير بدست خواهد آمد های با فشار مشابهی در آزمایش

تالش کردند تا استفاده رفتار کرنش دائمی تحت تکرار بارگذاری را با استفاده از 

اتيکی به ، خط شکست استومت برشی نهایی مصالح توضيح دهند. در این شيوهمقا

. در شود رهای تکراری در نظر گرفته میعنوان مرزی برای کرنش های دائمی تحت با

به این نتيجه رسيدند که گسيختگی در  1۳۳1در سال  4صورتی که لکارپ و داوسون

تدریجی است نه گسيختگی  مصالح سنگدانه ای تحت تکرار بارگذاری یک پروسه

( ۱در شکل ) .]1[ شود استاتيکی نتيجه می از آزمایشات شکست، همانطور که ناگهانی

نسبت تنش نشان داده شده  5نتایج آزمایش کرنش دائمی بر روی گرانيت شکسته در 

 است.

 
درصد گرانيت شکسته در پنج حالت تنش )تنش  111تکرار بار برای  –منحنی کرنش  -2شکل

 .[3] ( 25/1و 21/1، 01/1، 22/1/.، 10انحرافی/مجموع سطح تنش: 
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 اثر بازگشتی تنش های اصلی      .۱-۱

های تحریک شده همراه با  های اصلی در طی برش، نتيجه تنش ی دوباره تنشگير جهت

اصلی هنوز به درستی های  ط متعدد بارگذاری در محل است. اثر بازگشتی تنششرای

رایج ترین حالت ) یهای تکرار بارگذار درک نشده است، به این علت که آزمایش

ند تغييرات پيوسته در توا یط بارهای ترافيکی در آزمایشگاه( نمید شراتولي

دهد که  های اصلی را به وجود آورد. با این وجود، مطالعات نشان می راستای تنش

حت بارگذاری ماشينی منجر به ای ت های اصلی در مصالح سنگدانه بازگرایش تنش

بينی  سيکلی پيش یش سه محوریاهای دائمی بزرگتری نسبت به آنهایی که با آزم کرنش

 .]1[ گردد اند، می شده

خالی را رای مشاهده اثر بازگشتی تنش برشی، چان آزمایشات استوانه توب

. با اعمال تنش برشی و هم بدون آن  انجام دادبرروی سنگ آهک خرد شده هم 

نسبت به  ، تغيير شکل دائمی بزرگتری رازمایشات با اثر بازگشتی تنش برشیآ

به بزرگتر های دائمی  شات بدون تنش برشی، نشان داد، که این تغيير شکلآزمای

. بدست آمد دليل دو سویی بودن بازگشت در مقایسه با واژگونی تک سویه تنش

آید  میواژگونی برشی تک سویه حالت تنشی است که زیر بار چرخ در یک جهت به وجود 

ار چرخ در است هنگامی که ب های اصلی واژگونی دوسویه تنش  تغيير در جهت تنش و

 .]۱[عقب و جلو حرکت می کند

 

 

 اثر تعداد دفعات اعمال بار .   ۱-0

تغيير شکل دائمی در مصالح سنگدانه ای تحت تکرار بار یک پروسه تدریجی  توسعه

های  زایش اندکی در کرنش خواهد داشت. تعداد سيکلاست که در طی هر اعمال بار اف

. برخی از فتار طوالنی مدت چنين مصالحی استدر تحليل ر، یکی از عوامل مهم بار

در سال  1و اسویر 1۳9۱در سال  5، بارکسدیل1۳۳1ققين از جمله مورگان در سال مح

یابد.  یش میبه این نتيجه رسيدند که تغيير شکل دائمی تحت تکرار بار افزا 1۳۳3

د که تغيير شکل سيکل اعمال کرد و گزارش دا ۱333333تا  مورگان ،به عنوان مثال

. بارکسدیل به این نتيجه آزمایش همچنان در حال افزایش بوددائمی در پایان 

صورت خطی با  آوری نشده به ای عمل تغييرشکل دائمی در مصالح سنگدانهرسيد که 

د از ، نتایج آزمایش نشان داد که بعشود جمع می  های بار لگاریتم تعداد سيکل

ستيک افزایشی ناگهانی نرخ تجميع تغيير شکل پال ،تعداد دفعات زیاد اعمال بار

، براون و هاید رفتار گرانيت خرد شده خوب دانه بندی شده را دارد. از طرف دیگر

تعادلی بعد از  که یک حالت ندمورد بررسی قرار داده و به این نتيجه رسيد

به  1۳۳1در سال  9. پایوت و همکارانمرتبه اعمال بار به وجود آمد 1333تقریبًا 

این نتيجه رسيدند که نرخ افزایش تغييرشکل دائمی در مصالح دانه ای تحت تکرار 

بار به صورت ثابت کاهش می یابد و تا حدی این امکان وجود دارد که بتوان یک 

. برطبق نتایج لکارپ در شدن کرنش دائمی متصور شدمقدار مشخصی برای انباشته 

های  دهد که تنش تثبيت زمانی رخ می 1۳۳1ن در سال و لکارپ و داوسو 1۳۳9سال 

گ منجر به افزایش پيوسته در های بزر اعمالی کوچک باشند. از طرف دیگر، تنش

 1۳۳1در سال  1. پژوهشی که توسط کوليسوجاگردد های دائمی و زوال تدریجی می کرنش

، نشان داد که های بار انجام گرفت اط با تعداد بسيار زیادی از سيکلدر ارتب

، چرا که مصالحی که در باشد به صورت تابع ساده قابل بيان نمیشکل دائمی  تغيير

کن است پس از اعمال بارهای بيشتر، حال رسيدن به شرایط تثبيت هستند مم

( نتایج آزمایش تغييرشکل دائمی بر روی دو ۱در شکل ). ]4[ ]1[امتعادل گردندن

درصد ریزدانه غيرخميری و شن طبيعی با  1۱نوع مصالح سنگی ) دولوميت شکسته با 

( نيز نتایج آزمایش ۱درصد ریزدانه خميری ( نشان داده شده است. در شکل )1۱

 نسبت تنش نشان داده شده است. 5کرنش دائمی بر روی گرانيت شکسته در 
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با طبيعی و شن  شکستهتأثير تعداد سيکل ها بر تغييرشکل دائمی از دولوميت  -2شکل 

 .[5درصد] 12ریزدانه 

 
 

 

 اثر ميزان رطوبت      .۱-4

ای تثبيت نشده  بر مقاومت و سختی مصالح سنگدانه حضور مقدار کافی آب اثر مثبتی

گسترش  بارهای سریع اعمالی ای مثبت ممکن است تحت خواهد داشت. فشار آب حفره

مقاومت  دهد و منجر به کاهش ای اضافی تنش موثر را کاهش می یابد. فشار حفره

حتوی آب در الیه های . پژوهشگران بسياری اثر مگردد تغيير شکل دائمی مصالح می

اند و معتقدند که  را در آزمایشگاه  مورد مطالعه قرار داده ای روسازی دانه

کم ، به دليل زهکشی ضعيف، منجر به فشار آب وذپذیری ترکيب درجه اشباع باال و نف

. شود می و مقاومت تغيير شکل پایين ای باال، تنش موثر کم و در نتيجه سختی حفره

 13ایش درجه اشباع از صورت گرفت با افز ۳در مطالعه ای که توسط هاینس و یودر

کسدیل . باردرصد افزایش یافت 133بيش از  ، تغييرشکل دائمی محوری کلدرصد 13به 

در مقایسه با  شده ی بيشتری را در نمونه های اشباعدرصد کرنش محوری دائم 11تا 

لعه صورت گرفته توسط تام و . بنابر مطاغير اشباع، مشاهده کرد های نمونه

فزایش در نرخ تغيير شکل دائمی ، افزایش نسبتًا کم در محتوی آب باعث ا13براون

های دائمی حتی  افزایش بزرگ در تغيير شکل تند کههمچنين بيان داش ها گردد، آن می

، به این دليل که باشد بل رخ دادن میای اضافی نيز قا آب حفرهبدون توليد فشار 

مصالح  در توانایی شيارشدگی. افزایش ها اثر روانکاری دارد جموعه دانهآب در م

 در محل با استفاده از ماشينای به دليل خيس شدن نيز در آزمایشات  سنگدانه

ی ا ها و مصالح سنگدانه کرنش خاک –. رفتار تنش ساز سنگين قابل مشاهده است شبيه

اثر مثبت زهکشی در گسترش تغيير با استفاده از زهکشی سيستم، قابل بهبود است. 

برای آزمایشات سه محوری با شرایط زهکشی متفاوت توصيف شده  0شکل دائمی در شکل 

 .است
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 .[1( ] 1991د تغيير شکل دائمی )داوسون تأثير زهکشی بر بهبو  -3شکل

 

 

  اثر تاریخچه تنش      .۱-5

مًا به ای در هر لحظه مستقي ا و مصالح سنگدانهه فتار تغييرشکل دائمی خاکر

. براون و هاید د )مانند تعداد دفعات اعمال بار(شو تاریخچه تنش نسبت داده می

شود به مقدار  نش نتيجه میه از افزایش در سطح تنشان دادند که کرنش دائمی ک

 .دهد رخ می با اعمال تنش به صورت ناگهانیقابل توجهی کوچکتر از کرنشی است که 

 
 .[1تأثير تاریخچه تنش بر روی کرنش دائمی ) براون و هاید ( ]  -0شکل

 
 

ی سخت شوندگی  شوند اثر تاریخچه تنش در نتيجه هنگامی که بارهای سيکلی اعمال می

رنش گردد و باعث کاهش در نسبت ک با هر دفعه اعمال بار ظاهر میلح تدریجی مصا

گردد. با وجود اینکه اثر  های بارگذاری متوالی می دائمی به ارتجاعی در طی سيکل

، اما مطالعات محدودی تغيير شکل دائمی شناخته شده است تاریخچه تنش بر رفتار

، های تغيير شکل دائمی یش. در آزمایشگاه آزمادر مورد اثر آن ها انجام شده است

نه جدید برای هر مسير تنش اعمالی، اثر تاریخچه تنش معموالً با استفاده از نمو

 .گردد حذف می

 .     اثر دانسيته ۱-6
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به طور قابل توجهی برای درجه تراکم در بسياری از مطالعات نشان داده شده که 

مقاومت در برابر تغيير  .باشد ای با اهميت می الح سنگدانهرفتار طوالنی مدت مص

، ی افزایش دانسيته در نتيجه ت بارگذاری مکررتح ای سنگدانهشکل دائمی در مصالح 

ای را مورد  رکسدیل رفتار چنين مصالح سنگدانهبا. ابدی به مقدار زیادی بهبود می

درصد  ۳5در درصد  133به جای ده و مشاهده کرد هنگامی که مصالح مطالعه قرار دا

می محوری درصد کرنش دائ 115، به طور ميانگين شوند يته متراکم میسدان حداکثر

به این نتيجه رسيد هنگامی که دانسيته  . هچنين آلنآید دائمی بيشتر به وجود می

درصد  13، ه پراکتور اصالح شده افزایش یابدنمونه از دانسيته پراکتور به دانسيت

درصد کاهش در شن رخ می  ۱۱ و کاهش در کرنش پالستيک کلی در سنگ آهک خرد شده

های گردگوشه به دليل  که کاهش کرنش پالستيک در سنگدانه. هلوبک دریافت دهد

هيچ افزایش  رساند که باشد، که این مطلب را می ش دانسيته به نسبت بزرگی میافزای

ل ای گذرا در طول بارگذاری مکرر وجود ندارد. به هر حا مضاعفی در فشار آب حفره

یش دانسيته مهم در نظر های گرد گوشه این کاهش در کرنش با افزا نهبرای سنگدا

دانسيته بزرگتری نسبت به ها به صورت اوليه  شود، چرا که این سنگدانه گرفته نمی

 .]4[ ]1[برای رسيدن به همان تراکم دارند های گردگوشه سنگدانه

 

 
 ریزدانه و نوع سنگدانه ميزاناثر دانه بندی ،   .   ۱-9

، ه است که اگر تغيير در دانه بندیطی مطالعاتی به این نتيجه رسيد 11دانلپ

سيته نسبی برای تراکم مشابه گردد، کرنش دائمی باعث توليد افزایش در دان

بندی توسط تام و براون نيز مورد بررسی قرار گرفته و  یابد. اثر دانه افزایش می

نشان داده شده است،  5شکل ه در دریافتند که این اثر با درجه تراکم همانگونه ک

 . کند تغيير می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اثر دانه    -2شکل 

 [1بندی و تراکم بر تغيير شکل دائمی ]

 

 

تحقيقی در مورد تأثير مقدار ریزدانه بر  ۱33۱در سال  1۱سی هان و تاتيوملور

روی تغييرشکل دائمی مصالح سنگدانه ای انجام دادند و به این نتيجه رسيدند که 

درصد می باشد. نتایج  1الی  9زدانه های مجاز در الیه های سنگی تثبيت نشده ری

                                           
11
 Dunlap 

12
 Seyhan and Tutumluer 
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حاصل از این تحقيق ناشی از تأثير ميزان ریزدانه بر تغييرشکل دائمی به صورت 

( برای شن طبيعی غيرخميری نشان 9( برای دولوميت و در شکل )6نمودار در شکل )

 داده شده است.
 

 
ریزدانه بر تغيير شکل دائمی  از شن طبيعی با ریزدانه های  تأثير مقدار درصد  -0شکل 

 .[2] غيرخميری

 

 
 .[2تأثير مقدار درصد ریزدانه بر تغيير شکل دائمی ازنمونه های دولوميت ]  -5شکل

 

 
 گيری نتيجه      .0

 

ی مانند آنچه در ترافيک توليد ای تثبيت نشده تحت بارهای سيکل مصالح دانه

 . دهند ای از خود نشان می ستوپالستيک پيچيدهشود، رفتار اال می
ای تحت تأثير عوامل زیر می باشد:  توسعه تغيير شکل دائمی در مصالح سنگدانه

های اصلی، تعداد دفعات اعمال بار، محتوی رطوبت،  ثر بازگشتی تنش، اسطح تنش

 ها.  تاریخچه تنش، دانسيته و نوع سنگدانه

. تغيير شکل دائمی با تنش باشد الیی برخوردار میز اهميت بادر این بين سطح تنش ا

تحقيقات ر کننده رابطه معکوس دارد. انحرافی رابطه مستقيم و با فشار محصو

های اصلی به  دهد که بازگرایش تنش ی در مطالعات صورت گرفته نشان میمحدود عدد
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روسازی های  ميزان کرنش های محوری را در الیهدليل جریان ترافيک به طورعمده ای 

ای یک پروسه تدریجی است  دهد. رشد کرنش دائمی در مصالح دانه ای افزایش می دانه

. تعداد گردد تا اینکه کرنش تجميع گردد که هر اعمال بار یک رشد کوچک را سبب می

بر ميزان کرنش  . حضور آب نيزر نيز از اهميت برخوردار می باشددفعات تکرار با

. در درجات باالی اشباع مقاومت تغيير ذار خواهد بودای تأثيرگ دائمی مصالح دانه

. اثر ی گرددشکل در مصالح به سرعت کاهش یافته و فشار آب حفره ای مثبت توليد م

نش دائمی نيز قابل بررسی می باشد. طی مطالعه صورت تاریخچه تنش در توسعه کر

چه تنش، کاهش به دليل تاریخدهد که کرنش دائمی به طور قابل ذکری  گرفته نشان می

، اثر تاریخچه اری قبلی مصالح را سست کرده باشد، اگر بارگذیابد. به هرحال می

گردد ، اثر مهمی بر  نسيته که با درجه تراکم توصيف میتنش معکوس خواهد بود. دا

. مقاومت در برابر کرنش دائمی در این ای دارد ر طوالنی مدت مصالح دانهرفتا

ریزدانه اثر  ميزانه طور خوبی بهبود می یابد. مصالح با افزایش دانسيته ب

 . گذارد ای می   رشکل دائمی در مصالح دانهمعکوس بر مقاومت تغيي
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