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 خالصه

ست  های و شک تنش  تاثير  حت  نه ای ت صالح دا شدگی م سيار خرد کی از  ب یاد، ی ز

سنگریزه ای تاثير می گذارد محيط خاکی و مسائلی است که بر روی پارامترهای 

 راه نظير سدهای خاکی، سنگریزه ای و باالست ازه هاییپدیده ای در زیر سچنين 

هن  یرین، تکه آ های ز یه  قرار ال قانی  های فو یه  شی از ال شار نا تاثير ف حت 

ج هد و مو می د ند، رخ  صياتدار ير خصو صالح ب تغي شود. م به  می  يق  ین تحق در ا

حوری ، تحت بار مدر ميزان خردشدگی مصالح دانه ای دانه ها بررسی تاثير شکل

با  دانه هایی به شکل مکعب و استوانهین منظور فشاری پرداخته شده است. بد

پذیر که دارای مقاومت باالیی استت و متی توانتد پودری واکنش  استفاده از بتن

 شده اشته باشد، ساختهخصوصيات فيزیکی و مکانيکی همانند دانه های سنگی را د

ی فشاری، بررسی بار محور تاثير تحت مصالح، شکست و نحوه یدرصد شکست  اند و

 .استشده 

  
  مصالح دانه ای، بار محوری فشاری شکست، کلمات کلیدي:

 

 

 مقدمه .1

 

دانه های( محيط خاکی و سنگریزه ای )طور کلی خرد شدن اجزاء تشکيل دهنده  به 

شکست و خردشدگی مصالح دانه  .[1] را بر اثر تنش های وارده شکست ذرات می نامند

ای یکی از مهمترین مسائل مکانيک خاک و سنگ می باشد که امروزه توجه بسياری از 

محققين را به خود جلب کرده است تا جایی که محققين زیادی با انجام آزمایش های 

 اندعلل بروز این پدیده پرداخته یبررس سه محوری، تحکيم و فشاری تک محوری به

ی شکست و خردشدگی گردیده، این است که . عاملی که باعث مهم شدن پدیده[۱[, ]1]

خرد شدگی مصالح دانه ای بر روی خصوصيات مکانيکی و فيزیکی دانه ها تاثير می 

کرنش،  -گذارد به عنوان مثال با شکست دانه ها ميزان نفوذپذیری، رفتار تنش

 رييتغ مقاومت برشی، ميزان تراکم پذیری، توزیع فشار آب حفره ای و ميزان نشست

بسيار  . لذا وقوع این پدیده در شرایطی که تنش های موجود[۳–0] پيدا می کنند

مانند سدهای خاکی و  مثال در سازه های بزرگی؛ زیاد باشد حائز اهميت است

سنگریزه ای و یا فونداسيون های سازه های بلند مرتبه که الیه های زیرین خاک در 

د احتمال بروز این پدیده نحال تحمل وزن بسيار زیاد الیه های فوقانی می باش

مطرح خواهد شد،  اپایداری این سازه هابحث نوجود خواهد داشت و به دنبال آن 

که در زیر مسير بزرگراه ها الست راه آهن و همچنين الیه هایی مصالح موجود در با

و خاکریزهای روسازی که دائما تحت تاثير بارهای دیناميکی عالوه بر بار های 

–13]گيرند  د تحت تاثير این پدیده قرارننمی توا زين استاتيکی قرار دارند،

10]. 

خر ست و  يزان شک بر م که  عواملی  له  می از جم تاثير  نه ای  صالح دا شدگی م د 

بنتدی، شتکل کيل دهنده ی دانه ها، منحنی دانتهکانی های تش :گذارند عبارتند از

دانه ها، اندازه دانه ها، شرایط تنش موثر، مسير تنش موثر، تخلخل نسبی، سختی 

توانند شکست و خردشدگی مصتالح که این عوامل می عدم حضور آب ای دانه ها و حضور

حت  ندرا ت قرار ده یده  .[11[, ]۳[, ]7[, ]5] تاثير  تاثير پد سی  ظور برر به من

تا  شود.  می  یف  ست تعر فاکتور شک پارامتر  نه ای،  صالح دا تار م بر روی رف ست  شک
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 ۱

اکتور شکست پيشنهاد شده است که اساس آنها  فبه کنون روش های متفاوتی برای محاس

برخی از این روش  بر ارزیابی تغييرات ایجاد شده در اندازه ذرات استوار است.

 ، ( 15Dها بر مبنای تغيير اندازه یک قطر مشخصه منحنی دانه بندی )بترای مثتال 

نحنی کنند و برخی دیگر تغييرات ایجاد شده در کل م فاکتور شکست را تعيين می

فاکتور شکست   Hardinبرای مثال آقای  دانه بندی مصالح را مد نظر قرار می دهند.

 را به صورت زیر تعریف می کند:

*100 (1)
Bt

Br
Bp

    

اختالف بين منحنی دانه ) کلی به ترتيب فاکتور شکست، ميزان شکست Bpو  Br ،Btکه 

( نيز مشخص شده اند 1)در شکل و پتانسيل شکست می باشند کهبندی اوليه و نهایی( 

]0[. 
 

 
 [۳] (Bp) و پتانسیل شکست (Bt) تعریف شکست کلی -1شکل 

 

زیادی با مطالعات آزمایشگاهی و یا شبيه سازی های  محققان                

مارشال که شاید  یآقا عددی به مطالعه پدیده شکست پرداخته اند به عنوان مثال

اولين بار به طور جامع به بررسی شکست ذرات در آزمایش سه محوری پرداخت، با 

ح سنگریز را به ساخت دستگاه سه محوری فشاری بزرگ مقياس، توانست شکست در مصال

طور مطلوبی مورد بررسی قرار دهد. ایشان نتيجه نهایی مطالعاتشان را در جمله ی 

 زیر بيان کرده اند: 
رسد خردشدن ذرات عامل بسيار مهمی است که بر روی مقاومت برشی و  "به نظر می   

 قابليت فشردگی مصالح دانه ای تاثير می گذارد و این پدیده در شرایط مختلف تنش

های اعمالی نظير مرحله اعمال فشار همه جانبه در آزمون سه محوری و یا در 

روی پارامترهای یاد شده تاثيرگذار  بر مرحله بارگذاری انحرافی در این آزمون،

 .[1] است"

همکتاران  و Liuجمله محققان دیگر می تتوان بته مطالعتات  از                 

اشاره کرد که با ساخت نمونه های گچی در اشکال مختلف به بررسی نحوه ی تاثير 

. همچنين [15[, ]6] شکل و آرایش دانه ها بر روی ميزان و نوع شکست پرداخته اند

 Ranjit ستد به منظور تعيين خصوصيات فنی و رفتاری مصالح سنگریزه ای در دو پروژه

Sager  وPuruila  توسط هند، چندین آزمایش فشاری سه محوری  درA.K. Gupta   انجام شتده

مصتالح رستوبی  Ranjit Sager. مصالح به کار گرفته شتده در پتروژه [16[, ]10] است

باشتند. مصالح سنگریزه ای تيز گوشه می  Puruilaگردگوشه و مصالح موجود در پروژه 

ش فشار همه جانبه افزایش می شکست با افزای فاکتورنتایج نشان می دهد مقدار 

، ضریب شکست ذرات شه تر باشندهمچنين هر چه اندازه ذرات بزرگتر و تيز گو یابد،

نيز با بررسی مصالح موجود در بستر رودخانته   Venkatechalamبزرگتر می شود. آقای 

رستيده انتد.  A.K Guptaبه نتایج مشابه با نتایج آقتای   Rangandiو  Tipaimukhهای 

  Marsal (1۳91 ،)Vesic and Cloughروند این نتتایج هماننتد نتتایجی استت کته آقتای 

 .]10[( به دست آورده اند 1۳9۳همکاران )و  Marachi( و1۳99)
 
 

 روش انجام تحقيق .۱

   

شکست در طی آزمون تک این تحقيق به بررسی تاثير نوع شکل دانه ها بر ميزان  در 

هایی به شکل مکعب دانه ست به این ترتيب که با ساخت، پرداخته شده امحوری فشاری

شکست دانه ها در بارهای اعمالی مختلف بررسی  ینحوه ميزان شکست و  ،و استوانه

  1شده است، الزم به ذکر است که دانه ها با استفاده از بتن پودری واکنش پذیر

هماننتد ستنگ تواند خصوصيات مکانيکی و فيزیکی که دارای مقاومت باالیی است و می

از: ماسته اند. مواد تشکيل دهنده ی این بتن عبارتند شده را داشته باشد، ساخته

طرح ا با  که  سيمان و آب  نده،  سيليس، روان کن سيليس، ميکرو پودر  سی،  ختالط سيلي

، نشان 1بتن پودری واکنش پذیر در جدول  مشخصات اند.مناسب با یکدیگر ترکيب شده

                                                 
1
 Reactive Powder  Concrete 
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ست.  شده ا شکل )دداده  ها ۱ر  نه  عاد دا شکل و اب مورد (،  ظه ی  نين محف و همچ

 ده است. برای آزمایش نمایش داده شاستفاده 
 

 

 

 

 

 مشخصات بتن پودری واکنش پذیر - 1جدول 

 (وزن مخصوص 

ɣ ( 

 (kg/m3) 

مدول 

 (االستيسيته 

(E 

(kg/cm2) 

ضریب پوآسون 

 (ν ) 

روزه ۱9مقاومت فشاری 

 (kg/cm2) 

 

مقاومت 

 کششی

(kg/cm2) 

۱133 1۱3333 ۱۱/3 1333 13 

 

 
 و ابعاد دانه ها و محفظه بارگذاری شکل -2شکل 

 

 

 وش انجام آزمایشر .0

 

و  ها در دو حالت با آرایش منظم که در این حالت دانه ها در چهار الیه دانه 

صورت  به  ها  نه  لت دا ین حا که در ا يرمنظم  یش غ صادفآرا تا (( ۱شکل ) ) یت

قابتل مشتاهده   (۱در داخل یک ظرف به شکل استوانه کته در شتکل) cm  9/4ارتفاع

د آزمایش قرار گرفتند. انجام آزمایش به این است، تحت بار تک محوری فشاری مور

و ميزان تغيير  می شوندنحو است که دانه ها تا ميزان بارهای مختلف بارگذاری 

پس از هر مرحله بارگذاری ميزان شکست دانه ها  دمی شو مکان عمودی اندازه گيری

مول که عبارت است از نسبت تعداد دانه های شکسته شده به تعداد کل دانه ها )فر

( نحتوه 0در شکل) ((، محاسبه شده و همچنين نوع شکست دانه ها بررسی شده اند.۱)

 دانه ها در حاالت مختلف نشان داده شده اند. آرایشی 

 

               
آرایش دانه ها در دو حالت منظم و نامنظم، )الف( استوانه ای منظم، )ب( استوانه  –3شکل 

 مکعبی نامنظم ای نامنظم، )ج( مکعبی منظم، )د(

 

*100 (2)
A

Br
T

 

به ترتيب درصد ميزان شکست دانه ها، تعتداد دانته هتای  Tو   Br   ،Aکه در آن 

 هستند. دانه ها شکسته شده و تعداد کل

جدول) ها در  مایش  نوع از آز هر  ستفاده در  مورد ا های  نه  عداد دا شده ۱ت کر  ( ذ

 اند.

 

 مختلف آزمایشتعداد دانه ها در حالت های  - 2جدول 

مکعبی با  نوع دانه ها

آرایش 

 منظم

مکعبی 

با 

آرایش 

 نامنظم

استوانه 

ای با 

آرایش 

 منظم

استوانه ای با 

 آرایش نامنظم
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تعداد دانه ها 

 در هر الیه

61  53  

 ۱33 ۱33 ۱۱3 ۱11 تعداد کل دانه

 

 

 محاسبه نوع شکست و خرد شدگی .1

 

شکست دانه ها پرداخته شده  نحوه یسی از انجام هر مرحله از آزمایش به برر پس 

که این نوع شکست  است به این ترتيب که به طور کلی چهار نوع شکست مالحظه گردیده

( نشان داده شده اند به این صورت که در حالت دانه ها با آرایش 0ها در جدول )

 منظم شکست دانه ها در هر الیه بررسی شده است و نهایتا ميزان کل شکست در چهار

ست  کل شک يزان  قط م صادفی، ف یش ت لت آرا ما در حا ست و ا شده ا يری  ندازه گ یه ا ال

مصالح قابل  در با بررسی نتایج، مود های شکست برشی و کششی محاسبه شده است.

نه ها بر روی یکدیگر نتيجه شده دا برهمکنشمشاهده است که با توجه به نحوه ی 

و در دانه های استوانه  (الف-0) انواع شکست در دانه های مکعبی در جدولست. ا

 .مالحظه است قابل ب( -0ای در جدول )

 

 شکست در دانه های مکعبیدسته بندی  –الف  -3جدول 

 یبرش مود شکست

شکست )

 عرضی(

 مود کششی

شکست )

 (طولی

لب پر 

 شدگی

خردشدگی 

به طور 

 کامل

 

شکل 

 شکست

  
  

 

 شکست در دانه های استوانه ای بندی دسته -ب  -3جدول 

 برشیمود  شکست

شکست )

 عرضی(

مود  

 کششی

)شکست 

 (طولی

لب پر 

 شدگی

خردشدگی 

 به

 طور کامل

 

 شکل

 شکست

    
 
 

 ارائه نتایج .5

 

های  با  گذاری  تا بار ستوانه  عب و ا شکال مک با ا ها  نه  گذاری نمو به بار جه  تو

نين در فاوت و همچ منظم مت یش  با آرا لت  نامنظم دو حا يزان  و  يری م ندازه گ و ا

مودی، های ع کان  ير م ها تغي کانييتغ -بار ینمودار های مخ رم لت  لف در برای حا ت

 شده اند.  نمایش داده (6( و )5، )(1) اشکال

 

 
 Kn 05 تغییر مکان های نمونه های مکعبی و استوانه ای تا میزان نیروی  سهیمقا -4شکل 
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 Kn155 تغییر مکان های نمونه های مکعبی و استوانه ای تا میزان نیروی  سهیمقا - 0شکل 

 

 
 Kn105 تغییر مکان های نمونه های مکعبی و استوانه ای تا میزان نیروی  سهیمقا - 6شکل 

 

دانه ها،  ظه می شود تغيير مکان در آرایش نامنظممالح  6و  5، 4 شکل های در همانطور که

ایش دانه ها به صورت منظم است به عنوان مثال تغيير مکان در بسيار بيشتر از حالت آر

و در حالت  mm  70/3حدود   kn 113حالت آرایش منظم برای دانه های مکعبی تا بارگذاری 

بر افزایش می یابد و تغييرمکان برا ۳یعنی حدود   می رسد  mm  944/9 نامنظم به ميزان 

و در حالت  mm  4۱/۱حدود   kn  113برای دانه های استوانه ای در حالت منظم تا بارگذاری 

برابر افزایش یافته است. از طرف  0/0یعنی حدود   رسد یم mm ۳9/7نامنظم به ميزان 

نظم ميزان تغيير تامآرایش دیگر مالحظه می شود که هم در حالت آرایش منظم و هم در حالت 

 مکان دانه های استوانه ای بيشتر از تغيير مکان دانه های مکعبی است.

منظم و  یش  با آرا گذاری  لت بار هردو حا ها در  نه  ست نمو يزان شک نه م برای نمو

( 1برای دانه های مکعبی به ترتيب در جداول ) kn133 نامنظم تا ميزان بارگذاری  

 ( نشان داده شده اند.5و )

 

شکست و محاسبه شکست کلی دانه های  نه های شکسته شده بر اساس نوعتعداد دا - 4جدول 

   Kn 155یمکعبی با آرایش منظم در بارگذار

شکست  الیه

 عرضی

شکست 

 طولی

لپ پر 

 شده

کامال خرد 

 شده

ميزان شکست 

 کلی

1 0 3 9 3 19 % 

۱ ۱ 3 1 3 9/۳ % 

0 1 3 1 1 9/۳ % 

1 5 3 3 3 ۱/9 % 

 % 19/11 1 10 3 11 مجموع

 

تعداد دانه های شکسته شده بر اساس نوع شکست و محاسبه شکست کلی برای دانه  - 0جدول 

 با آرایش نامنظم مکعبیهای 

نيرو 

(kn) 

لپ پر  شکست طولی شکست عرضی

 شده

کامال خرد 

 شده

ميزان شکست 

 کلی

53 15 7 67 10 16  % 

133 00 1۳ ۳5 16 71  % 

153 ۱7 ۱6 95 07  93  % 

 

دانه های شکست و محاسبه شکست کلی ه های شکسته شده بر اساس نوع تعداد دان - 6جدول 

 Kn 155 آرایش منظم در بارگذاری  با استوانه

شکست  الیه

 عرضی

شکست 

 طولی

لپ پر 

 شده

کامال خرد 

 شده

ميزان شکست در 

 هر الیه

1 0 9 0 ۱ 0۱% 
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۱ 1 6 1 ۱ ۱6% 

0 5 5 ۱ ۱ ۱9% 

1 0 7 3 3 ۱3 % 

 % 5/۱6 6 6 ۱6 15 مجموع

 

کيلونيوتن برای  153و  133،  53( ميزان شکست کلی در بارگذاری های 7جدول )در

 دانه های استوانه ای با آرایش نامنظم نمایش داده شده است.

 

تعداد دانه های شکسته شده بر اساس نوع شکست و محاسبه شکست کلی برای دانه  - 7جدول 

 نامنظم های استوانه ای با آرایش

نيرو 

(kn) 

شکست  شکست عرضی

 طولی

لپ پر 

 شده

کامال 

 خرد شده

ميزان 

 شکست کلی

53 ۱5 1 01 ۱ 01% 

133 5 ۱1 13 16 5/69% 

153 11 13 15 67 9۳% 

 

توان مالحظه کرد که با افزایش بارگذاری ميزان شکست  می ( 7جدول )با دقت در 

لب  های  نه  عداد دا نين ت بد همچ می یا فزایش  يز ا با ن شده  خرد  کامال  شده و  پر

های  مود  برای  ند  ین رو ما ا ند ا می یاب فزایش  گذاری ا فزایش بار ست ا شیشک  بر

ميزان شکست دانه ها در حالتهای مختلف  مشاهده نمی شود. )طولی( وکششی )عرضی(

 ( با یکدیگر مقایسه شده اند.9جدول )در 

 

 شکست دانه ها در حالت های مختلف زانیم – 8جدول 

                

نتتوع دانتته 

 ها

ميتتتتتتزان 

 بارگذاری

مکعبی با 

آرایش 

 منظم

مکعبی با 

آرایش 

 نامنظم

استوانه ای 

با آرایش 

 منظم

استوانه ای 

با آرایش 

 نامنظم

53     kn ۳7/6 % 16 % 5/13 % 01 % 

133   kn 19/11 % 71 % 5/۱6 % 5/69% 

153   kn 1/19 % 93 % 11 % 7۳% 

 

در  مصالح ان شکستگی و خردشدگی مصالح، منحنی دانه بندی برای درک بيشتر از ميز

( به ترتيب برای دانه 9( و)7حالت غير منظم، قبل و بعد از بارگذاری در اشکال )

مالحظه می شود  .نه ای تحت بارگذاری های مختلف رسم شده اندهای مکعبی و استوا

ما که  ست ا خت ا کامال یکنوا ندی  نه ب گذاری دا بل از بار فق گذاری با ا زایش بار

منحنی های دانه بندی به سمت منحنی های خوب دانه بندی شده ميل پيدا می کنند و 

تکه های کوچک شکسته شده این ناشی از شکست دانه ها است زیرا با شکستن دانه ها 

دانه بندی مصالح می  بهبوددر البه الی دانه های بزرگتر قرار می گيرند و باعث 

 شوند.

 

 
 مقایسه منحنی دانه بندی ها قبل و بعد از بارگذاری برای دانه های مکعبی –7شکل 
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 مقایسه منحنی دانه بندی ها قبل و بعد از بارگذاری برای دانه های استوانه ای –8شکل 

 

ای با آرایش منظم و ميزان شکست برای دانه ها در حالت ه که 9با توجه به جدول 

می  نشان نامنظم را برای دانه های مکعبی و استوانه ای در سه ميزان بارگذاری

 دهد، می توان نتایج زیر را اتخاذ کرد:

می یابد زیرا  شیافزا افزایش بارگذاری در هر صورت ميزان شکست دانه ها با -1

افزایش می یابد و با افزایش بارگذاری ميزان تنش های وارده به تک تک دانه ها 

 باعث شکست بيشتر دا نه ها می شود.

ست زانيم -۱ نه شک بی دا ستوانه ای و مکع ل های ا لت در حا شتر از حا نامنظم بي ت 

کزی با توجه به هندسه دانه ها به ریرا در حالت نامنظم تنش های متممنظم است ز

 وجود می آید که این تنش های متمرکز باعث شکست دانه ها می شود.

دانه ها در حالت منظم برای دانه های استوانه ای بيشتر از دانه  شکست زانيم -0

زیرا در حالت منظم دانه های استوانه ای تنش را در طول محور های مکعبی است 

خود به یکدیگر وارد می کنند اما در حالت مکعبی تنش ها به وجوه مکعب وارد می 

 شود و بنابراین تنش کمتری ایجاد می شود.

يشتر از دانه دانه ها در حالت نامنظم برای دانه های مکعبی بميزان شکست  -1

به  جه  با تو لت  ین حا یرا در ا ست ز ستوانه ای ا بی و های ا های مکع نه  سه دا هند

تيز گوشه، تمرکز تنش زیادی بين دانه ها ایجاد می شود و باعث  وجود لبه های

 توانه ای می شود.مکعبی نسبت به دانه های اس یشکست بيشتر دانه ها

 

 

 نتيجه گيری .6

 

بر اساس آزمایشات انجام شده مالحظه می گردد که با افزایش فشار محوری ميزان 

هر ح ها در  نه  ست دا می شک فزایش  یش، ا شکل و آرا هر  با  لت و  لت ا بد. در حا یا

آرایش منظم ميزان شکست دانه های استوانه ای بيشتر از نمونه های مکعبی است و 

هتای استتوانه ای در  -پدیده ميزان تنش بيشتری است که تتک تتک دانته دليل این

راستای طولی خود به یکدیگر وارد می کنند، اما در حالت آرایش غيرمنظم ميزان 

ستوانه های ا نه  شتر از دا بی بي های مکع نه  ست دا جه  -شک با تو یرا  ست ز به ای ا

و می آید به وجود  گوشه های تيز دانه های مکعبی، تمرکز تنش در بين دانه ها

 ،A.K. Gupta، Venkatechalam، Vesic and Clough محققانی از جملتهاین نتيجه ای است که 

Marsal  وMarachi  بر روی مصالح درشت دانه به  مختلفبا انجام آزمایشات و همکاران

از طرف دیگر ميزان تغيير مکان در حالت غيرمنظم تا رسيدن  .اندآن دست یافته 

بارگذاری مشخص، بيشتر از حالت منظم است زیرا فضای خالی بين دانه ها  به ميزان

دانه ها این فضاها را پر می کنند  ،در حالت نامنظم بيشتر است و با اعمال بار

می  قرار  تر  عات بزرگ به الی قط کوچکتر در ال  عات  ها قط نه  ست دا با شک نين  و همچ

با شکست دانه ها منحنی دانه  همچنين گيرند و باعث ایجاد تغيير مکان می شوند.

بندی مصالح به سمت منحنی خوب دانه بندی شده پيش می رود چرا که با قرار گيری 

می یابد  بهبود توزیع مصالح دانه های ریز شکسته شده در ال به الی مصالح درشت تر

 .می شودنيز ميزان تخلخل  و از طرف دیگر باعث کاهش
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