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  ۴۲۰ تا ۴۰۷، از صفحه ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷     نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۴۰۷ 

 اندازه گيری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در اليه های غير چسبنده راه
 

 حسين معماريان
  دانشگاه تهران- دانشکده فنی -دانشيار گروه مهندسی معدن 

 يان هانسون
  سوئد         - كمپاني اسكانسكا

 محمد باقر فرمانی
 کارشناس ارشد اکتشاف معدن

 )۱۴/۴/۸۲ب  ، تاريخ تصوي۱۷/۲/۸۲تاريخ دريافت (

 چکيده
 در نقاط تماس بين سنگدانه تنشو همچنين مقدار در اليه هاي غير چسبنده راه  حاضر ميزان متوسط تنش عمودی و افقی بررسيدر 

راحی در دانشگاه چالمرز سوئد ط    به تازگي    که   ويژه اي به نام محفظه حلقوي،      از دستگاه    ه اين منظور  ب.  اندازه گيری گرديد    در اين اليه ها،    ها
تأثير اندازه  . برای اندازه گيری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها نيز از فيلمهای حساس به فشار استفاده شده است                    . شد، استفاده   است شده

تحليل نتايج آزمايشهاي انجام    . فتمورد بررسی قرار گر    گروه مصالح با دامنه اندازه هاي مختلف،          ٥با آزمايش   ذرات بر نحوه توزيع تنش نيز       
نشان دهنده  هم چنين   نتايج  .  شده با فيلمهاي حساس نشان داد كه در نمونه هاي ريز دانه تر تنشها به نحو يكنواخت تري توزيع مي شوند                      

اندازه ذرات نيز بر ميزان تنش      . عبور وسايل نقليه، می باشد    بارگذاري ناشي از    ايجاد تنشهای بسيار باال در نقاط تماس بين سنگدانه ها، در اثر             
 . ذرات درشت دانه تر به شدت افزايش مي يابدتنش در نقاط تماس مقدار به گونه ای که . در نقاط تماس تأثير می گذارند

 
 فيلم فشاری، روسازی، زير اساس، تنش، تنجش :های کليدی واژه

 
 مقدمه

  از چندين اليه مختلف تشکيل           راه روسازی
ه و  می گردد که تعدادی از آنها را اليه های چسبند                

. چسبنده تشکيل می دهند   تعدادی ديگر را اليه های غير       
 ي راه در اثر تردد وسايل نقليه، تنش به کليه اليه ها             

 هاي  به سمت اليه   ميزان اين تنش     . اعمال می گردد   
 کاهش می يابد، تا آنجا که تنش اعمال شده به               پايينتر

بتواند بدون  اين بخش   خاک بستر به اندازه ای برسد که          
ميزان .  تحمل نمايد  تنش وارده را  کل قابل توجهی    تغيير ش 

کاهش تنش در هر اليه، به ضخامت و ويژگيهای مواد               
برای تعيين ضخامت اليه    . مصرفی در آن اليه بستگی دارد     

ها و انتخاب مواد مصرفی در آنها نياز است که ميزان تنش            
. و نحوه توزيع آن در اليه های مختلف به خوبی درک شود           

دلسازی نحوه توزيع تنش در اليه های مختلف          بنابراين م 
 . می تواند اطالعات مناسبی در اين زمينه بدست دهداهر

 تا گذشته ای نه چندان دور، مواد دانه ای غيــر 

چسبنده به صورت واحدی يکپارچه و همگن در نظر               
اما امروزه بر محققين مسلم گرديده است    . گرفته می شدند  

لذا مطالعات جامعی   .  می باشد  که اين فرض کامالً نادرست    
برای درک رفتار اين مواد وقتی تحت بارگذاری قرار می             

يکی از مسايلی   . گيرند، در سراسر دنيا در حال انجام است       
که توجه محققان بسياری را به خود جلب کرده است،               
چگونگی توزيع تنش در اين مواد و امکان اندازه گيری              

 نيز به   حاضرمقاله  . شدتنش واقعی موجود بين ذرات می با      
اين مساله می پردازد و در آن برای اندازه گيری تنش در              
نقاط تماس سنگدانه ها از روشی کامالً جديد استفاده شده      

 غير  اليه هاي   سنگدانه هاي  در نقاط تماس ميان    . است
تنش در ميزان  .دن تنشهاي متفاوتي توسعه مي يابچسبنده

صوص حساس به    توسط فيلمهای مخ    نقاط تماس، اين  
تنشهای افقی و عمودی در     . فشار، اندازه گيری شده است    

 توسط  ،مختلف نمونه های غير چسبنده نيز         ترازهاي  
دستگاه مخصوصی که در دانشگاه چالمرز سوئد طراحی           
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 ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷نشريه دانشکده فنی، جلد                                                                                                       

 

۴۲۰ 
همچنين تأثير  در ادامه   . گريده است، اندازه گيری شده اند     

 اندازه ذرات بر نحوه توزيع تنش نيز مورد بررسی قرار              
 . گرفته است
 

 وسايل مورد استفاده
 دستگاه محفظه حلقوی

نحوه توزيع و ثبت ميزان تنش در سطوح        تعيين  
 که در معرض       ،مختلف اليه های غير چسبنده راه           

، از مسايلی است که در          بارگذاريهای مکرر قرار دارند     
برای اينکه  . سالهای اخير مورد توجه قرار گرفته است          

غير چسبنده به کار رفته در        پايداری و مقاومت مصالح       
ساختار راه مورد آزمايش قرار گيرند، نياز به اندازه گيری            

که در اثر بارگذاری قائم ايجاد       است  تنشهای قائم و افقی      
  .می شوند

در بررسی حاضر از دستگاه خاصی که بتازگی در  
ده يدانشگاه چالمرز سوئد طراحی شده است، استفاده گرد        

 است استوانه ای ل از يک محفظه      اين دستگاه متشك   .است
). ۱ شکل( حلقه متفاوت تشکيل گرديده است         ١٤که از   

 و  ٢٠، ارتفاع آنها         ٣٢٠قطر هر يک از حلقه ها               
بر روی  هر حلقه سه        . استميلی متر     ١٠ضخامتشان  

ک هر دو حلقه مجاور ي     . سنج نصب گرديده است    نجشت
هر حلقه  له  به اين وسي   تا   ، از يکديگر فاصله دارند    ميلی متر 

کف دستگاه نيز از پنج      . بتواند مستقالً تغيير شکل دهد     
حلقه فوالدی تشکيل شده است که در زير هر يک از آنها             

 سنج  تنجش و برروی هر پيچ دو       استسه پيچ قرار گرفته     
 نيز يک صفحه    محفظهدر قسمت باالی    . نصب شده است  

قرار می گيرد که     متر   ميلي١٨٠ر  بارگذاری مدور با قط    
 به کار   نمونه، بر   ٦٦ KNرای اعمال تنش قايم استاتيکی      ب

 در اطراف صفحه بارگذاری  نيز دو حلقه قرار             . می رود 
 . می گيرد تا از حرکت مواد به سمت باال جلوگيری کند

 مواد منبسط وقتی که بار عمودی به ذرات وارد می شود،           
حلقه های    در تنجشاين انبساط منجر به       . می گردند 
 .مي شودقی فوالدی اف

 تنجش حلقه های فوالدی با استفاده از              ر شکل ييتغ
سنجهای نصب شده بر روی هر حلقه اندازه گيری شده و            

   با استفاده از قانون هوک محاسبه می گردد         ،سپس تنش 
با نمونه،  در سطوح مختلف       تنشهای افقی ميزان  . ]۷[

فرض وجود تعادل ميان تنش اعمال شده به ذرات و تنشی  
 به صورت زير محاسبه می مي شود،ر حلقه منتقل که به ه

 .]۶[                         )۲شکل (گردد 

Dh
pring

r

2
=σ              

)۱( 
 Dنيرو در حلقه فوالدی،       معرف  pringدر اينجا   

 تنش در مصالح دانه ای می     .  ارتفاع حلقه است   hقطر حلقه و    
در نقاط تماس   تواند به صورت متوسط تنشهای موجود         

اختالف ميان تنشها در     . بين ذرات در نظر گرفته شود       
نقاط تماس و مقدار متوسط تنش در مجموعه ذرات به             
نحوه توزيع اندازه ذرات و حجم مجموعه ذرات مورد               

ه استوانه  ظمحفتنش قائم در کف       .آزمايش وابسته است  
 تغيير  ای می تواند برای هر يک از پنج حلقه با استفاده از            

 سنج  تنجش اندازه گيری شده توسط ميله های         شکلهای
در اين حالت امکان بررسی نحوه توزيع    . دار، محاسبه گردد  

 . بار از مرکز به سمت خارج وجود خواهد داشت

  
 ] .۱[محفظه حلقوی  دستگاه  : ۱ل شک

 
ود در يک حلقه فوالدی و  تعادل ميان تنشهای موج : ۲شکل 

 ] .۶ [های افقی شعاعی در سنگدانه هاشتن
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 .....اندازه گيری تنش در نقاط تماس     

 

۴۱۹ 

 فيلمهای حساس به فشار
 جهت اندازه گيری تنش در        ، حاضر بررسيدر  

 فيلمهای حساس به فشار،     ، از نقاط تماس بين سنگدانه ها    
که برای اندازه گيری تنش در صنايع مختلف به کار برده             

مها به شش نوع    اين فيل .  سود جسته شده است    ،می شوند 
مختلف تقسيم می شوند که هر يک از آنها به محدوده               

از نظر ساختاری نيز     . خاصی از تنش حساس می باشند       
تعدادی از آنها از دو اليه و تعدادی ديگر تنها از يک اليه               

انواع مختلف فيلمها   دامنه حساسيت   . تشکيل گرديده اند  
 .]۵[  فراهم آمده است)١(در جدول 

 
 انواع فيلمهاي حساس به فشار مورد استفاده جهت  :  ١جدول 

 ] .۵ [اندازه گيري تنش
 ميزان حساسيت

 )مگا پاسكال(
تعداد 
 اليه

 حساسيت فيلم به فشار

 *بسيار بسيار پايين ٢ ٦/٠-٢/٠
 بسيار پايين ٢ ٥/٢ -٥/٠
 پايين ٢ ١٠-٥/٢

 متوسط ٢ ٥٠-١٠
 منوسط ١ ٥٠-١٠
 باال ۱ ١٣٠-٥٠

 مپانی سازنده قادر به توليد فيلمهای حساس به          در صورت نياز ک    * 
 . مگا پاسکال نيز می باشد۲/۰ تا ۰۵/۰

 
 A  هاي فيلمهای حساس به فشار دو اليه از اليه       

 پوشيده از      Aاليه   .  تشکيل گرديده اند        Cو   
 نيز توسط   Cاليه  . است يميکروکپسولهای حاوی مواد رنگ   

 ، فيلمها در اين . مواد توسعه دهنده رنگ پوشيده شده است      
 به گونه ای قرار می گيرند که سطوح           C و   Aاليه های   

فيلمهای . پوشيده شده آنها در تماس با يکديگر باشند           
ي اليه مجزا  زير   حساس به فشار تک اليه از سه                

ميکروکپسولهای حاوی   پالستيکی، توسعه دهنده رنگ و     
نمايی از فيلمهای ) ٣(شکل .  گرديده اند تشكيلمواد رنگی

 .]۵[ اليه و دو اليه را نشان می دهد يكفشار حساس به 
  اعمال  ي حساس هنگامی که تنش به فيلمها       

، ميکروکپسولها می شکنند و مواد رنگی درون           مي شود 
اين مواد با مواد موجود در اليه توسعه         . آنها آزاد می گردد   

دهنده رنگ واکنش نشان داده و رنگ قرمز توليد می               
نه ای طراحی شده اند که هر       ميکروکپسولها به گو  .  نمايند

 تنش مشخصی می شکنند و لذا       اثر اعمال  آنها در    زدسته ا 
شدت رنگ قرمز توليد شده متناسب با شدت تنش اعمال           

 و نحوه به      برخی از ويژگيهای فيزيکی      .باشدشده می 
 .]۵[  آمده است)٢( حساس در جدول  فيلمهاكارگيري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تعيين ميزان تنش
 در بررسي حاضر تنشهاي ممتد و تنشهاي             

 اندازه گيری تنش      براي. لحظه اي اندازه گيري شدند       
 تنش اعمال شده به فيلم در مدت زمان دو دقيقه به    ،ممتد

سپس تنش برای دو دقيقه     . يافتصورت تدريجی افزايش    
تنش اندازه گيری شده    . ديگر در اين سطح نگاه داشته شد      

 اندازه   براي . است در اين حالت معرف ميزان تنش ممتد        
در مدت زمان پنج ثانيه     را   تنش   ،گيری تنشهای لحظه ای   

 و تنها برای پنج ثانيه ديگر در آن           اندهبه حد مطلوب رس   
 .]۵[شد  داشته و ميزان تنش لحظه اي قرائت سطح نگاه

 
   ويژگيها و نحوه كاربرد فيلمهاي حساس به فشار : ٢جدول 

]۵. [ 

  درجه سانتيگراد۳۵ تا ۵
دمای  محدوده

 مناسب

RH۲۰ % تاRH۹۰% 
رطوبت  محدوده

 مناسب
 ضخامت فيلمها  ميکرون۵۰ تا ۲۵

  سال پس از تاريخ توليد۲
مدت زمان 
 مصرف

و با استفاده از سيستمهای  ±%۱۰چشمی
اندازه گيری نوری و نرم افزارهای مخصوص 

۲%± 

دقت اندازه 
 گيری

 

اليه پالستيکی

ميکرو کپسولهای حاوی مواد رنگی

اليه توسعه دهنده رنگ
اليه پالستيکی

 Aاليه 

 Cاليه 

اليه توسعه دهنده رنگ
 

 اليه پالستيکی

ميکرو کپسولهای حاوی مواد رنگی

 á̃Ô3.?íÇãä .ÝáÇ  :íÝ
È )åíÇá ˜Ê ?ÇåãáíÝ [5] 

 الف

 ب
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 ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷نشريه دانشکده فنی، جلد                                                                                                       

 

۴۲۰ 
سطح مفروض با     يك   تنش در     نحوه توزيع     
نصب شده در آن محل، مشخص         بررسی فيلم حساس      

ظاهر شده به   شدت رنگ قرمز     به اين ترتيب كه      . گرديد
 ميزان  ي، نشان دهنده بزرگ    روي قسمتهاي مختلف فيلم    

 ميزان  ،عالوه بر نحوه توزيع تنش    . تنش اعمال شده است   
ايسه اين امر با مق   . اندازه گيري شد  تنش در هر قسمت نيز      

 با مقياس رنگی و منحنی های        ،فيلمهای حساس به فشار   
توليد كننده فيلمها ارايه    کمپانی  از طرف    که   ياستاندارد

ی از مقياس رنگی و منحنی      ياهنمونه  . شده، صورت گرفت  
 که برای اندازه گيری تنش در فيلمهای               ياستاندارد

 در شکلهای   ، به ترتيب  حساس به فشار باال به کار می روند       
 .آورده شده اند)  ۶( و )٤(

 

 
 

 در فيلمهای ) قرمز(مقياس رنگی تعيين شدت رنگ  :  ۴شکل 
 ] .۵[حساس به فشار 

 

 
   رطوبت در حين انجام آزمايش-نمودار وضعيت دما : ۵شکل

]۵. [ 
 

به محاسبه تنش در فيلم حساس به فشار باال            
ابتدا شدت رنگ ايجاد شده بر روی . گونه زير صورت گرفت

 با مقياس رنگی مربوط به فيلم حساس به فشار باال             فيلم
. د و رنگ معادل در مقياس رنگی تعيين شد         يمقايسه گرد 

 شدت رنگ    ، در زير هر يک از رنگها         ،در مقياس رنگی   
 شدت رنگ قرمز ايجاد      در مواردي كه  . نوشته شده است  

شده بر روی فيلم معادل هيچ يک از نمونه ها در مقياس              
 فاده از درون يابی، شدت رنگ قرمـــــزد، با استورنگی نب

 
 منحنی استاندارد تعيين ميزان تنش در فيلمهای  : ۶شکل

 . ]۵ [حساس به فشار باال
 

تعيين  ،معادل با رنگ قرمز ايجــــاد شده بر روی فيلم           
 محيطميزان رطوبت و دمای         به طور همزمان        .گرديد

 دو  يكي ازاين مقادير با استفاده از شد و آزمايش نيز معين    
با  در پايان      .گرديد انتخاب     )۵( شكل  B يا    Aناحيه  

در نظر  و با   ،  )۶(شکل    B يا   Aهاي  استفاده از نمودار     
اعمال   شدت رنـگ مشخص شده، ميـزان تنـش         گرفتن

در شرايطي  به عنوان مثال    . شده در آن نقطه، تعيين شد      
ي و دما % ۸۰، ميزان رطوبت     ۷/۰شدت رنگ برابر      كه  

  زوج دما و رطوبت درجه سانتيگراد است،۲۵دل  معامحيط
حال با در نظر     .  قرار مي گيرد    )٥(شكل   Aدر بخش    

 و شدت رنگ قرمز تعيين شده در شكل          Aگرفتن نمودار   
 . محاسبه مي شودMpa ۱۰۲مقدار تنش برابر ، ) ۶(

از فيلمهای حساس به    براي كسب بهترين نتيجه     
مورد توجه  د زير بايد    مواراز آنها   در هنگام استفاده    ،  فشار

 اندازه گيری ميزان      انتخاب شده براي    سطوح: يردقرار گ 
  با  آب يا روغن   ، زيرا تماس  وندشتميز و خشک    ابتدا  تنش  
 .جلوگيري مي كند   فيلمها، از توسعه صحيح رنگ         سطح

 به فشارهای جزيی    ه، فيلمهای دو الي   Aاليه  نظر به اينكه    
 و  ن دست گرفت   در  از  پيش از مصرف   ،نيز حساس می باشد   

 مالش  براي جلوگيري از         .ودآنها اجتناب ش    يا مالش     
در مواردي كه      نيز،  بر روی يکديگر    C و    Aاليه های    
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 بهتر  ،ردوجود دا نيروهای برشی به فيلمها      احتمال اعمال   
فيلمهای حساس به    .دوه ش است لبه های آنها بهم چسباند     

 به  شده در مدت زمان تعيين        و بايد  فشار  يکبار مصرفند   
بهتر است که   .  به کار برده شوند     عنوان تاريخ مصرفشان،  

رطوبت  و    در محدوده دما   ي حساس به فشار         فيلمها
در هنگام  . ندو، به كار برده ش      )٢جدول  (مشخص شده    

  يا از تماس مستقيم آنها با نور آفتاب       ز  نگهداری فيلمها ني  
. دو، اجتناب ش   آتش و يا گرمای بيش از اندازه          با نزديکی

ره فيلمهای مصرف شده بايد در کيسه های پلی              باالخ
 نيز پس از مصرف     C اليه   .نگهداری شوند  اتيلنی مخصوص 

پس از مصرف فيلمهای      .ددر کيسه کاغذی نگهداری شو     
  دوجلوگيري ش با يکديگر   آنها  از تماس مجدد    نيز  دو اليه   

]۵[. 
 

 نمونه برداری
تمامی نمونه های مورد آزمايش از دپوهای             

ک کارخانه توليد سنگدانه در نزديکی شهر          موجود در ي   
نمونه برداری از قسمتهای    . گوتنبرگ سوئد انتخاب شدند   

  سانتي ۲۰ در عمق  و در ده محل متفاوت و        ،ميانی هر دپو  
 از  تيبرت اين    ه ب .]۱۰[ ، صورت گرفت    سطح دپو   يمتر

در هر  . دي، اجتناب گرد   ر سطحي ذرات درشت ت   انتخاب  
 نمونه  ،نمونه برداشت شده   ١٠مورد، پس از مخلوط نمودن    

 . نهايی تهيه شد
 به شرح زير    ،نمونه ها با توجه به اندازه ذراتشان       

 ۸ تا   ۵  ،    ميلي متر  ۵ تا   ۲ :با دامنه ذرات  به پنج گروه     
 و   ميلي متر   ۱۶ تا    ۱۱،   ميلي متر   ۱۱ تا    ۸،  ميلي متر 

همچنين .  تقسيم گرديدند  ، ميلي متر  ۱۸ تا   باالخره صفر 
 ای نيز برداشت گرديد که برای اين          تعدادی نمونه ماسه  

نمونه ها تنها متوسط تنشهای عمودی و افقی اندازه گيری          
تمامی نمونه ها يک هفته قبل از انجام آزمايشها            . شدند

برداشت گرديدند و در محيطی گرم و سرپوشيده قرار داده          
تمامی  . خشک انجام گردد    شرايط در    هاشدند تا آزمايش   

گنيس سنگ دگرگوني    ز جنس     ا ي انتخابي سنگدانه ها 
ميزان كانيهاي مختلف سنگدانه هاي گنيسي به           .بودند

 اورتوز ،  %۳۶پالژيوکالز  ،  %۱۹کواتز  :نحو زير تعيين شد     
 .]۸[% ۴اپيدوت ،  %۱۰ هورنبلند ، %۱۰بيوتيت ، ۱۵%

 نحوه انجام آزمايش
  از تماس مستقيم فيلم با لبــــه براي جلوگيري

جداره داخلی  ل از هر آزمايش،      در قب  ،های تيز حلقه ها    
 پالستيکی   ورقه يک     توسطدستگاه محفظه حلقوی       

 و سپس در روي آن فيلمهاي حساس قرار            پوشانده شد 
 ۴۰(فيلمهای حساس به فشار     زياد   نظر به بهاي  . داده شد 

 ، با توجه به محدوديتهای بودجه ای       ، و ) مربع دالر بر فوت  
س به فشار    امکان پوشاندن تمامی دستگاه با فيلم حسا         

 انجام  بررسيهاي اوليه از آنجا که مطابق با          .ميسر نبود 
 حداکثر تنش افقی به حلقه های         مشخص شد كه   ،شده

 حداکثر تنش   شناساييميانی وارد می گردد و چون هدف        
 ١١ تا   ٨ي شماره   ، لذا حلقه ها    بوداعمال شده به ذرات      

فيلم پوشانده  از    سانتي متر  ٩توسط نواري افقي به عرض      
شده حلقه ها از پايين به سمت باال شماره گذاری            (ددنش
متر نيز بر روی حلقه       يک نوار به عرض نه سانتي      ).  اند

 قرار گرفت تا امکان بررسی تغييرات         ۷ تا   ۱های شماره   
 ف دستگاه  ك . نيز فراهم گردد   قائمتوزيع تنش در راستای     

نحوه .  کامالً توسط فيلم حساس به فشار پوشانده شد          نيز
 حساس به فشار باال در داخل دستگاه         هايرگيری فيلم قرا

 .نشان داده شده است)  ٧(در شکل آزمايش، 

 
نحوه قرارگيری فيلم حساس به فشار باال در داخل  :  ۷شکل 

 ] .۴[دستگاه محفظه حلقوی 
 

در محلهای مربوطه،     پس از قرارگيری فيلمها     
مجدداً کل جداره داخلی دستگاه توسط يک اليه                  

کی ديگر پوشانده شد تا از تماس مستقيم سنگدانه          پالستي
در غير اين   . شودها با فيلمهای حساس به فشار جلوگيری        

، گرد و خاک و       پيشتر گفته شد   همانگونه که    صورت،  
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۴۲۰ 
  بر آن،  عالوه. گذارندميرطوبت تأثير نامطلوبی بر فيلمها       

هنگامی که در تماس      نيز  گوشه های تيز سنگدانه ها         
.  قرار می گرفتند به آن آسيب می رساندند        مستقيم با فيلم  

پس از استقرار فيلمهاي حساس در محلهاي تعيين شده و          
 ي سنگدانه ها  توسطدستگاه  قراردادن پوشش نايلوني آن،     

 يک روش تجربی متراکم مورد نظر پرشده و سپس نمونه با  
 ۵۰ارتفاع   كيلوگرمي از  ۳/۸ به اين ترتيب كه وزنه    . گرديد
  سقوط بار  بروي نمونه          چهلتعداد   متري، به      ميلی
در طول تراكم   . د تا تراكم مورد نظر حاصل شود        رمي ك 

دقت شد تا از صدمه ديدن فيلمها تا حد امكان جلوگيري            
 دستگاه محفظه حلقوی برای انجام        در مرحله بعد   . شود

در همين  . داده شد آزمايش در زير دستگاه بارگذاری قرار        
 . ثبات نصب شدند      تنجش سنجها به دستگاه      مرحله   

. وداداره می ش  خاص  دستگاه ثبات توسط يک نرم افزار         
 را، كه براي آزمايش آماده       قسمتها نمايی از کليه  ) ٨( شکل

پيش از انجام آزمايش ابتدا      .  نشان می دهد    شده است،   
واشرها از ميان حلقه ها برداشته شد تا هيچ گونه                   

. باشد وجود نداشته     هم اصطکاکی ميان حلقه های مجاور    
 گرديدسپس ميزان تنجش در تنجش سنجها اندازه گيری         

 به کار   ، کاليبراسيون نتايج  جهتتا پس از انجام آزمايش       
 . برده شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساحت صفحه اعمال بار برابر سطح تماس يک چرخ             
وسيله نقليه سنگين با اولين اليه روسازی انتخاب شده             

بار اعمال شده بر روی نمونه ها نيز استاتيکی و          . ]۲[ت  اس
بار بر محور استاندارد در سوئد      .  کيلو نيوتن بود   ۶۶معادل  

 بر هر چرخ    KN ۵۰ می باشد که معادل      KN ۱۰۰برابر  
 tonاما حداکثر بار بر محور مجاز در اين کشور          . ]۳[است  

لذا بار اعمال شده بيش از       . ]۲[ تعيين شده است      ۵/۱۱
يکی از  . داکثر بار بر محور مجاز در اين کشور می باشد          ح

داليل انتخاب اين ميزان بار، باال بردن دقت آزمايشات در           
اين بار به صورت    . اندازه گيری تنشهای تماسی بوده است      

 کيلو نيوتن    ۶۶تدريجی و در مدت زمان دو دقيقه تا              
افزايش يافت و برای دو دقيقه ديگر نيز در اين سطح نگاه             

 در تنجش    تغيير شكل در اين زمان ميزان       . داشته شد 
و توسط نرم افزار مربوطه ثبت       شده  سنجها اندازه گيری     

 بار به صورت ناگهانی از روی نمونه               در ادامه   .گرديد
 سنگدانه ها به دقت از داخل دستگاه تخليه   ه و برداشته شد 

 دستگاه برای انجام آزمايش بعدی تميز      در پايان   شدند و   
 . گرديد

در مجموع ده آزمايش به شرح      در بررسي حاضر    
 تا  ۲ذرات  دامنه  دو آزمايش برای هر يک از        :زير انجام شد  

دامنه يک آزمايش برای    ،  متر  ميلي ۱۱ تا   ۸ و   ۸ تا   ۵،  ۵
دامنه برای  نيز  سه آزمايش    و   متر  ميلي ۱۶ تا   ۱۱ذرات  
 البته دو آزمايش اضافی نيز بر       .متر  ميلي ۱۸ تا   صفرذرات  

ونه های ماسه ای انجام گرفت که در اين آزمايشها          روی نم 
 .تنها متوسط تنشهای افقی و عمودی اندازه گيری شدند

 

 تنش با استفاده از نتايج ميزان محاسبه 
 آزمايشها

 با استفاده   قائممحاسبه متوسط تنشهای افقی و      
دستگاه محفظه  نتايج كسب شده از تنجش سنجهاي         از  

توسط تنشهای افقی     حداکثر م  .  صورت گرفت    حلقوی
 هر آزمايش، در    محاسبه شده براي   قائمشعاعی و تنشهای    

نحوه محاسبه متوسط تنشهای    .  است فراهم آمده  ۳جدول  
 مورد بررسی قرار گرفته است      ، جداگانه به طور  قايمافقی و   

]۹[.  
 حداکثر  در اين جدول مشاهده می گردد،       همانگونه که    

 اندازه گيری   ۹  تا ٦تنشهای افقی در حلقه های ميانی          
اندازه افقی  تقريباً در همه موارد ميزان تنش         .  شده اند 

گيری شده در هر سطح، کوچکتر از نصف ميزان تنش              
 همچنين محل اعمال     .می باشد ) ٢/MPa ۶(اعمال شده   

 با  ،که اين دستگاه مشخص می کند      افقی  بيشترين تنش   
نحوه توزيع تنشی که تئوريهای مرسوم االستيسيته پيش          

 á̃ Ô8:  ÔíÇãÒÂ ãÇÌäÇ äíÍ ÑÏ åÇÊÓÏ ÒÇ ?íÇãä [4.]
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 اندازه  با افزايش البته  .  همخوانی دارد   ،نی می کنند   بي
اين امر احتماالً   . مي شود بيشتر  در نتايج   ذرات، آشفتگی   

 و با توجه به     ،دليل است که با افزايش اندازه ذرات       اين  به  
 ديگر نمی توان ذرات را همگن       ،حجم نمونه مورد آزمايش   

که لذا در اين حالت فرضياتی      . در نظر گرفت  و همسانگرد،   
  محاسبه    مختلف  حوبر پايه آنها ميزان تنش در سط            

حداکثر  همچنين    .می گردد، چندان معتبر نمی باشند        
درست به قسمت مرکزی دستگاه اعمال می       نيز  تنش قايم   

 و تا    متر  ميلي ١٦-١١با قطر    ات  رالبته برای ذ   . شود
به دليل ذکر شده چندان     نتايج    ميلی متر،  ۱۱-۸حدودی  

نکته جالب توجه اين است که تنشهای       . معتبر نمی باشند  
 با اين دستگاه بزرگتر از تنشهای محاسبه  شدهاندازه گيری

به عنوان مثال مقادير     . شده با مدلهای مرسوم می باشد       
 برابر  ٢ تا   ٥/١دستگاه مورد استفاده    اندازه گيری شده با      
البته . استينسک  ز معادالت بو  توسطتنش محاسبه شده    
 ثابت گرديده است مصالح دانه ای          همانگونه که امروزه   

لذا اعمال  . رفتار االستوپالستيکی از خود نشان می دهند        
آنها باعث وارد شدن خطای      روی  فرضيات االستيسيته به    

ينسک زدر معادالت بو   . قابل توجهی در نتايج مي شود        
 و همگن در نظر       همسانگردمصالح به صورت يکپارچه       

در  استفاده شده    که در روش   درصورتي. گرفته می شوند  
 همسانگردتنها در سطح معادل هر حلقه مواد         اين بررسي   

نتايج به نظر می رسد که        لذا  . و همگن فرض می شوند     
 حالت واقعی   باحاصل از محفظه حلقوی تشابه بيشتری         

در نتايج حاصل از دستگاه     نيز  خطاهای ديگری    البته. دارد
می توان به   مورد استفاده وارد می شود که به عنوان نمونه          

  .حجم نمونه نسبت به اندازه ذرات اشاره کرد کوچک بودن
 

بنابراين برای تشخيص آنکه نتايج حاصل از کدام يک از             
-روشها از اعتبار بيشتری برخوردار است تحقيقات گسترده       

 .]۹[تری بايد انجام شود 
از طرف ديگر نتايج حاصل از دستگاه محفظه حلقوی بيان          

اندازه ذرات بر نحوه توزيع تنش تأثير        کننده اين است که     
به گونه ای که با افزايش اندازه ذرات ميزان            . گذار است 

تنشهای افقی افزايش و ميزان تنشهای عمودی کاهش می         
البته با توجه به اينکه تعداد آزمايشات انجام شده به           . يابد
 آزمايش محدود می شود، لذا نتيجه گيری بايد با               ١٢

تنش در نقاط تماس     ميزان    .]۹[ داحتياط صورت پذير  
 بين سنگدانه ها نيز با استفاده از فيلم حساس به فشار باال           

دستگاه از سنگدانه   به اين ترتيب كه با پرشدن       . تعيين شد 
 در تماس مستقيم با فيلم         سنگدانه ها ها، تعدادی از      

هنگامی که بار مورد نظر     . حساس به فشار قرار می گيرند      
ل می گردد، در داخل نمونه توزيع           بر روی نمونه اعما     

 گشته و سبب ايجاد تنش در نقاط تماس سنگدانه ها               
از آنجا که مصالح دانه ای ناهمگن و ناهمسانگرد         . می شود 

می باشند لذا تنش به صورت متعادل در داخل نمونه               
توزيع نمی گردد و ميزان تنش در نقاط تماس سنگدانه ها           

يتاً به نقاط تماس       اين تنش نها    . يکسان نخواهد بود    
اگر .  سنگدانه ها با فيلم حساس به فشار منتقل می گردد          

ميزان تنش در نقطه تماس بيشتر از آستانه پايين                 
حساسيت فيلم فشار باال باشد، لکه قرمز رنگی را بــــر             

 نشان دهنده   ،شدت قرمزی لکه  . مي گذارد فيلم برجا    روی
شدت  به گونه ای که          است،ميزان تنش اعمال شده        

  بزرگتر   هاي بيشتر نشان دهنده ميزان تنش            هايرنگ
 . دنمی باش

 
 ] .۹ [حداکثر متوسط تنشهای افقی و قايم به دست آمده در هر آزمايش با استفاده از دستگاه محفظه حلقوی : ۳جدول  
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 در اين   ، فيلمهای حساس به فشار     تحليلمشکلی که در     

نقاط تماس  وجود دارد اين است که تعداد        خاص،  کاربرد  
 سنگدانه ها با فيلمهای حساس به فشار بسيار زياد                 
می باشد و لذا مقايسه تک تک آنها با منحنی ها و                    

  و مقياسهای رنگی استاندارد کاری بسيار وقت گير است         
. مي باشد خطا در آن بسيار زياد      ورود   احتمال    بر آن  عالوه

همچنين اگر يک نقطه تماس تنها را در نظر بگيريم،                
 تماس به سمت حاشيه ها  محلکز  ران تنش در آن از م     ميز

تنش به  واحد  لذا نسبت دادن يک مقدار       . کاهش می يابد  
بهتر  .د   کار چندان صحيحی نمی باش       ،يک نقطه تماس  
مسلم .  بندی نمود  منطقه توزيع تنش را     است به گونه اي   

البته . است که اين امر به صورت چشمی امکان پذير نيست 
فيلمها با استفاده از نرم افزارهای             کمپانی سازنده     
 نظر به اينكه  . دن فيلمها می باش   تحليلمخصوص، قادر به    

 در تحقيق   است، بسيار زياد     انجام اينگونه تحليلها  هزينه  
 و  ند اسکن گرديد   در پايان انجام آزمايش    حاضر فيلمها    

 تجزيه و تحليل   مورد   ER Mapperسپس توسط نرم افزاز     
  هر  نرم افزار درصدی از مساحت     ن اي خروجی. قرار گرفتند 

فيلم می باشد که ميزان تنش مشخصی به آن اعمال شده            
نرم افزار را برای     اين  ورودی و خروجی     ) ٩(شکل  . است

  با دامنه  ذراتمتاثر از تنشهاي وارده از       های  فيلميکی از   
 . نشان می دهد، ميلی متر۱۸ تـــا صفر

 
ی  در اندازه گير    هاميزان دقت فيلم   ارزيابي  

 ميزان تنش
يكي از عوامل تاثير گذار در نتايج آزمايش،              
ميزان دقت فيلمهای حساس به فشار در اندازه گيری              

تعدادی آزمايش  دقت فيلمها نيز     برای بررسی    .، است تنش
 از دستگاه بارگذاری تک       هادر اين آزمايش   . انجام گرديد 

 که پيش از انجام آزمايشها کاليبره گرديده بود،            ،محوری
نمايی از اين دستگاه را در حين        ) ١٠(شکل  . اده شد استف

 اين آزمايشها فيلم      در. انجام آزمايش نشان می دهد       
حساس به فشار ميان دو استوانه فلزی با سطوح کامالًَ               

سپس توسط  .  قرار داده  شد      و موازي هم،    صيقل خورده 
 مشابه با    كه كم و بيش    دستگاه بارگذاری بار مشخصی       

به اين  بود،  ه بر روی سنگدانه ها         آزمايشهای انجام شد   
فشارهاي ثبت شده بروي      در پايان . مجموعه وارد گرديد  

مورد  ER Mapper توسط نرم افزار       حساس،قطعه فيلم    
 با استفاده از خروجی نرم        تجزيه و تحليل قرار گرفت و       

 حاصل  نتايج. افزار ميزان بار اعمال شده باز محاسبه گرديد       
و نشان داد که      ت بخش بود  بسيار رضاي از اين آزمايش     

 در    دقت بااليي     فشاری و نرم افزار مربوطه          هايفيلم
 تعيين  هاينمونه ای از نتايج آزمايش     . دارندمحاسبه تنش   

در اين شکل ميزان    . آورده شده است  ) ١١( در شکل    ،دقت
 MPaتنش اعمال شده به فيلم حساس به فشار باال برابر             

 . می باشد۱۰۰
 
 

 
 
 

 ERنرم افزار  فيلمهاي حساس به فشار در تحليل   : ۹شکل 
Mapper . داده هاي ورودي در شكل سمت چپ و خروجي نرم

 .] ۴[افزار در سمت راست آمده است 
 
 

 

 
 
 

 دستگاه بارگذاري تك محوري آماده شده جهت  :١٠شكل 
 ] .۴[انجام آزمايش تعيين دقت فيلمهاي حساس به فشار 
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 .....اندازه گيری تنش در نقاط تماس     

 

۴۱۹ 

 
 

 
 

ی از نتايج آزمايش تعيين دقت فيلم حساس نمونه ا : ۱۱شکل 
 خروجی نرم افزار) ورودی نرم افزار،  ب) الف.  به فشار باال

 ].۴) [ می باشدMPa ۱۰۰ميزان تنش اعمال شده (

 
 هابحث در نتايج آزمايش

تجزيه و  دست آمده از      ه  نتايج ب ) ٤(جدول  
دراين .  فيلمهای حساس به فشار را نشان می دهد         تحليل

 درصد مساحتی از فيلم که ميزان         ي هر مورد  جدول برا 
تنش مشخصی به آن اعمال شده است، محاسبه گرديده           

تنشهای بسيار باال در برخی از      وجود  اين نتايج    مرور   .است
 كليهتقريباً در   . را نشان مي دهد   نقاط تماس سنگدانه ها     

 اندازه گيری شده      Mpa ۹۰ هاي معادل  تنش ،آزمايشها
ان تنش تنها در برخی از نقاط تماس        اگر چه اين ميز   . است

اندازه گيری شده و درصدی از فيلم که اين ميزان تنش به            
آن اعمال گرديده است، کوچک می باشد، اما بهرحال              
نشان دهنده اين است که اين ميزان تنش در برخی از               

 بسيار بزرگتر از متوسط     اين تنش . نقاط تماس وجود دارد   
به ) MPa ۶/۲(گذاری  تنش اعمال شده توسط صفحه بار      

 می توان نتيجه     از اين رو  . نمونه مورد آزمايش می باشد     
 به برخی از     و دور از انتظاري     بزرگ ارگرفت که تنش بسي   

 و به زباني تنش در      نقاط تماس سنگدانه ها وارد می گردد      
 .اين نقاط به شدت تشديد شده است

بررسی تأثير اندازه    حاضر  هدف ديگر تحقيق      
اگر نتايج ارايه شده در . توزيع تنش می باشد ذرات بر نحوه    

 به دقت مورد بررسی قرار گيرند، مشاهده           ) ٤(جدول  
می گردد که حداکثر تنش اندازه گيری شده با افزايش              

همچنين اگر دو آزمايش با      . اندازه ذرات، افزايش می يابد     
 ه اندازه ذرات متفاوت با يکديگر مقايسه گردند، ديد              

که تنشهای بزرگتر به آن اعمال         که مساحتی     مي شود 

. شده است نيز با افزايش اندازه ذرات، افزايش می يابد              
 که اندازه ذرات بر      چنين مي توان نتيجه گرفت     بنابراين  

 . مي گذاردنحوه توزيع تنش تأثير
برای تعيين معنی دار بودن تأثير اندازه ذرات بر          
 نحوه توزيع تنش از آزمون آماری تخمين پراش استفاده           

در اين  .  است آمده) ٥(نتايج اين آزمون در جدول      . گرديد
از ميزان  ) ستون سوم ( شده محاسبه   F اگر ميزان    ،جدول

F    بزرگتر باشد، نشان    %) ۵در سطح تشخيص     ( بحرانی
دهنده اين است که نتايج حاصل از حداقل يکی از دسته             

) ٥(  جدول مرور. ذرات با ديگر دسته ها متفاوت می باشد        
 MPaهد که اندازه ذرات بر توزيع تنشهای           نشان می د   

 و تنش   ها،فيلماستقرار   در هر سه محل      MPa ۹۰ و   ۱۰۵
MPa ۶۵      از .  در کف دستگاه و نوار افقی، تأثيرگذار بوده اند

 اختالف ميان نتايج      اين رو مي توان نتيجه گرفت كه          
. حاصل از اندازه ذرات متفاوت از نظر آماری با اهميت است   

 MPa ۱۰۵رای تنشهای بزرگتر از         روشن است که ب      
چرا که درصد   . چنداني ندارد اختالف ميان نتايج اهميت      

 به  MPa ۱۰۵مساحتی از فيلمها که تنشهای بزرگتر از           
 کوچک می باشد که طبيعتاً       اندازه آنها وارد شده است، آن    

برای تنش  . اختالف قابل توجهی ميان آنها نمی توان يافت       
MPa ۴۰    چرا که دقت فيلم     ،ام نگرديد  انج تحليل نيز اين 

حساس به فشار باال برای اين سطح از تنش چندان                 
نتايج به دست آمده چندان قابل         لذا   و    يستمناسب ن 
 کوچکترين  الزم به ياد آوريست كه      . مي باشد اعتماد ن 

 لمس،   و برشعواملي چون   آسيب ديدگی فيلمها در اثر        
نش  سطح از ت    همانتأثير قابل توجهی بر روی نتايج             

 . و خطای اندازه گيريها را افزايش می دهدشتهدا
 تفاوت نتايج فيلمهای قرار داده شده در         مقايسه

کف دستگاه با نوارهای عمودی و افقی برای هر يک از               
 که در کف دستگاه     نشان مي دهد  ) ٤(در جدول    هاآزمايش

هاي همواره تنشهای تماسی بزرگتری نسبت به ديواره            
اين امر معرف بزرگتر      . ده است  اندازه گيری ش     دستگاه
تنشهای تماسی  در مقايسه با      قائم تنشهای تماسی     بودن
همچنين نتايج  . مي باشد  قابل انتظار    ي که امر  است،افقی  
  بيانگر اين است که تفاوت در نتايج حاصل                هاآزمايش

اين . استاز نمــونه های با اندازه ذرات مشابه بسيار اندک          
. داده شده استشان ن)١٢( در شکل مسئله به خوبي
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 ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷نشريه دانشکده فنی، جلد                                                                                                       

 

۴۲۰ 

 

 ER Mapper در نرم افزار ي كسب شده از فيلمهاي حساس به فشار، داده هاتحليل نتايج  : ٤جدول 
 .نتايج حاصل از فيلمهای حساس به فشار 

 درصدی از مساحت فيلم که تنش مشخصی به آن اعمال شده است

۴۰ ۶۵ ۹۰ ۱۰۵ ۱۲۵ ۱۴۰ ۱۵۰ 
 شماره آزمايش اندازه ذرات محل فيلم

 ۱ ۵ تا ۲ کف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۲/۰ ۱۳/۰ ۳۸/۰

 ۲ ۵ تا ۲ کف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۳/۰ ۱۷/۰ ۷۲/۰

 ۳ ۸ تا ۵ کف ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۱/۰ ۳۸/۰ ۴۴/۱

 ۴ ۸ تا ۵ کف ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ ۳۳/۰ ۲۳/۱

 ۵ ۱۱ تا ۸ کف ۰ ۰ ۰ ۰۲/۰ ۱۳/۰ ۴۱/۰ ۱۹/۱

 ۶ ۱۱ تا ۸ کف ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۳/۰ ۱۲/۰ ۳۵/۰ ۹/۰

 ۷ ۱۶ تا ۱۱ کف ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۴/۰ ۱۸/۰ ۴۶/۰ ۱

 ۸ ۱۸ تا ۰ کف ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۹/۰ ۳۱/۰ ۳۶/۱

 ۹ ۱۸ تا ۰ کف ۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۳/۰ ۱۳/۰ ۳۸/۰ ۲۲/۱

 ۱۰ ۱۸ تا ۰ کف داده موجود نيست

 

 ۱ ۵ تا ۲ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۶/۰ ۳۸/۰

 ۲ ۵ تا ۲ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۵/۰ ۴۶/۰

 ۳ ۸ تا ۵ فقینوار ا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۵۷/۰

 ۴ ۸ تا ۵ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۶۵/۰

 ۵ ۱۱ تا ۸ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۶/۰ ۲/۰ ۸۶/۰

 ۶ ۱۱ تا ۸ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۵/۰ ۱۸/۰ ۷۲/۰

 ۷ ۱۶ تا ۱۱ نوار افقی ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۹/۰ ۳۱/۰ ۱۴/۱

 ۸ ۱۸ تا ۰ نوار افقی ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۵/۰ ۱۸/۰ ۸۷/۰

 ۹ ۱۸ تا ۰ نوار افقی ۰ ۰ ۰ ۰۲/۰ ۰۸/۰ ۱۶/۰ ۵۸/۰

 ۱۰ ۱۸ تا ۰ نوار افقی ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۶/۰ ۲۱/۰ ۸۳/۰

 

 ۱ ۵ تا ۲ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۲۲/۰ ۱۸/۱

 ۲ ۵ تا ۲ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ ۴۶/۰

 ۳ ۸ تا ۵ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۳/۰ ۱۶/۰ ۸۸/۰

 ۴ ۸ تا ۵ مودینوار ع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۲/۰ ۲۸/۰ ۲۹/۱

 ۵ ۱۱ تا ۸ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۶/۰ ۲۲/۰ ۷۶/۰

 ۶ ۱۱ تا ۸ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۴/۰ ۲۱/۰ ۴۴/۰

 ۷ ۱۶ تا ۱۱ نوار عمودی ۰ ۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۷/۰ ۲۶/۰ ۶۲/۰

 ۸ ۱۸ تا ۰ نوار عمودی ۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۳/۰ ۱۱/۰ ۲۷/۰ ۲۱/۱

 ۹ ۱۸ا  ت۰ نوار عمودی ۰ ۰ ۰ ۰۲/۰ ۱/۰ ۱۹/۰ ۵۶/۰

 ۱۰ ۱۸ تا ۰ نوار عمودی داده موجود نيست
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 .....اندازه گيری تنش در نقاط تماس     
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 حاصل از   ،در اين شکل متوسط مساحت تحت تنش معين       
نمونه های با اندازه ذرات يکسان، به همراه انحراف معيار            

نشان می دهد ) ١٢( شکل.  نمايش داده شده است،مربوطه
 که انحراف معيار برای همه سطوح تنش بسيار کوچک             

 انحراف معيار اندکی    MPa ۴۰ه برای تنش    البت. می باشد 
 که همانگونه که قبالً      ،بيشتر از ديگر سطوح تنش است       

آن دقت کم فيلم برای اين سطح از         اصلي  ذکر شد دليل    
تنش و تأثير آسيب ديدگی احتمالی فيلمها در مراحل             

 اندازه ذرات نمونه هاي با    بنابراين برای   . مختلف می باشد  
. توزيع می گردد    ريباً يکسان مشابه، تنش به صورت تق      

،  انجام شده  هايتعداد آزمايش به دليل محدود بودن       ،البته
. در نظر گرفته شوند     بايد با احتياط      ايج به دست آمده    نت

 نشان می دهند که قابليت تکرارپذيری نتايج        هااين آزمايش 
 اين بدان معنی است       و برای اندازه ذرات مشابه باال است      

 شکل منحنی دانه بندی،        چون که پارامترهای ديگری   
 کنترل  هاشاخص تخت بودن ذرات و غيره که در آزمايش          

نشده اند، نمی توانند تأثير خيلی زيادی بر نحوه توزيع              
 .تنش بگذارند

  ميلي ۱۸ تا    صفر در تحقيق حاضر نمونه های     
متری تنها نمونه هايی بودند که در آنها هم سنگدانه های            

از . رشت دانه حضور داشتند   ريزدانه و هم سنگدانه های د      
 اليه های غير     اآنجا که اين نمونه ها تشابه بيشتری ب           

 نتايج حاصل از آنها با        دارند، راهچسبنده نظير زير اساس     
) ١٣(در شکل    . دقت بيشتري مورد بررسي قرار گرفت        

متری   ميلي ۱۸ تا    صفرمنحنی دانه بندی نمونه های         
تار اين نمونه ها     اينکه رف  دركبرای  . نشان داده شده است   

بيشتر به ذرات ريز دانه شباهت دارد و يا به ذرات درشت              
 صفردانه، ابتدا ميزان انطباق نتايج حاصل از اندازه ذرات            

 متر با نتايج حاصل از ديگر اندازه ذرات به             ميلي ۱۸تا  
جدول ( مورد مقايسه قرار گرفت      ، ضريب همبستگی  توسط

 ضرايب همبستگی با    در هر سه محل قرارگيری فيلمها،     ). ٦
متر بزرگتر از     ميلي ۱۶ تا   ۱۱متر و     ميلي ۱۱ تا   ۸ذرات  

% ۳۵که تنها    در صورتي . دو اندازه ذره کوچکتر می باشند     
  ميلي ۱۸ تا    صفرسنگدانه های موجود در نمونه های           

نکته جالب توجه اين    . متر هستند   ميلي ۸متری بزرگتر از    
انه های موجود   سنگد% ۶۰است که با وجود اينکه بيش از        

متر می باشند، ولی نتايج       ميلي ۸در اين نمونه کوچکتر از      

با نتايج بدست آمده از نمونه های با ذرات بزرگتر از     حاصله  
اين بدان معنی است    .  همخوانی بيشتری دارد   ،متر  ميلي ۸

که ميزان تنشهای تماسی ميان ذرات درشت دانه بيشتر           
در مجموعه اي از    هستند که،   درشت تر   است و اين ذرات     

. توزيع تنشهای بسيار بزرگ را کنترل می کنند           ذرات،  
و  انجام شده    هايتعداد آزمايش به دليل محدود بودن     البته  

 يها نتيجه گير   ، تفاوت ميان ضرايب همبستگی      كم بودن 
 را می توان با     قطعي تر نتايج  .  بايد با احتياط صورت پذيرد    

 .دست آورده  بيشتر بهايانجام آزمايش
 
 

 بررسی تأثير اندازه ذرات بر نحوه توزيع تنش با  :٥جدول 
 .استفاده از آزمون تخمين پراش 

 

Fبحرانی  
F محاسبه 

 شده
 ميزان تنش لميمحل ف

 ۶۵ کف ۹۹/۱۳ ۳۹/۶
 ۹۰ کف ۴۱/۱۴ ۳۹/۶
 ۱۰۵ کف ۵۶/۱۴ ۳۹/۶
 ۱۲۵ کف ۲۲/۳ ۳۹/۶
 ۶۵ نوار عمودی ۵۵/۰ ۳۹/۶
 ۹۰ نوار عمودی ۳۳/۳۶ ۳۹/۶
 ۱۰۵ نوار عمودی ۱۹ ۳۹/۶
 ۱۲۵ نوار عمودی ۱ ۳۹/۶
 ۶۵ نوار افقی ۴۳/۴۹ ۱۹/۵
 ۹۰ نوار افقی ۴/۱۹ ۱۹/۵
 ۱۰۵ نوار افقی ۲۵/۹ ۱۹/۵
 ۱۲۵ نوار افقی ۶۹/۲ ۱۹/۵

 

  
 . ]۴[  ميلی متر۱۸ تا صفر منحنی دانه بندی ذرات  :۱۳شکل 
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 تا ۰ضرايب همبستگی ميان نتايج حاصل از ذرات  : ٦جدول 

 . ميلی متر با ديگر اندازه ذرات۱۸

۱۱ تا ۸ ۱۶ تا ۱۱  ۵ تا ۲ ۸ تا ۵
محل 

استقرار 
 فيلم

۹۹۷/۰ ۹۹۹/۰ ۹۹۷/۰ ۹۸۹/۰  کف

۹۹۸/۰ ۹۹۸/۰ ۹۷۷/۰ ۹۶۹/۰  نوار افقی

۹۸۳/۰ ۹۷۷/۰ ۹۴۵/۰ ۹۳۰/۰  نوار عمودی

 
  ۱ زنجيری فرضيهاين نتيجه گيری می تواند با         

 هنگامی  ،اين تئوری  بر طبق . مورد مقايسه قرار گيرد   ]۱۰[
که سنگدانه ها درشت دانه باشند، تعداد زنجيره هايی که           
در تماس با يکديگر از محل اعمال بار به سمت پايين                

بنابراين نيروی اعمال   . تشکيل می دهند، کاهش می يابد      
گردد و لذا تنش    شده ميان زنجيره های کمتری تقسيم می      

ليل است که    به اين د   . در نقاط تماس افزايش می يابد       
 هنگامی که از مواد خوب دانه بندی شده نيز استفاده               

 توزيع تنشهای بزرگتر را کنترل       تر می کنيم، ذرات درشت   
 چرا که هنگامی که اين ذرات در مسير               . می کنند  

زنجيره ها قرار می گيرند، طبيعتاً باعث کاهش انشعابات           
 به طور . تنش تماسی افزايش می يابد    ميزان  می گردند و    

هر چه تعداد ذرات درشت دانه در يک زنجيره بيشتر           كلي  
. باشد، تنشهای تماسی در آن زنجيره بزرگتر خواهند بود          

 رود حاضر نيز، همانگونه که انتظار می             هايدر آزمايش 
با اثرات رنگی پديد آمده بر روی فيلمها توسط نمونه های            

بيشتر توسط ذرات    ،  متر  ميلي ۱۸ تا    دامنه ذرات صفر   
 . دانه ايجاد شده انددرشت 

 عامل  هاالبته بايد توجه داشت که در اين آزمايش       
که می تواند   وجود دارد   احتمالی ديگری نيز     تاثير گذار   

سبب پديد آمدن تنشهای بزرگتر در نقاط تماس سنگدانه          
اين عامل،  . های درشت تر با فيلم حساس به فشار شود           

 با  تفاوت احتمالی ميان سطح تماس ذرات درشت دانه           
فيلم و سطح تماس همين ذرات با سنگدانه های قرار               

چرا که جهت اجتناب از      . گرفته در اطراف آنها می باشد      
آسيب ديدگی فيلمها، تراکم نمونه ها چندان شديد نبوده          
و لذا ممکن است که فضای خالی ميان ذرات درشت دانه             

همين . با فيلم به طور کامل توسط ذرات ريزتر پر نگردد           

عث می گردد که سطح تماس ذره با فيلم، کوچکتر از    امر با 
سطوح تماس آن با ذرات ديگر گردد و در نتيجه ميزان              

 .بيشتر مي شودتنش در محل تماس ذره با فيلم 
 

 نتيجه گيری
در تحقيق حاضر تنشهای تماسی ميان سنگدانه                   
 غير چسبنده راه مورد اندازه گيری قرار          اليه هاي ها در   
 اين منظور از فيلمهای حساس به فشار           هب. استگرفته  

بيانگر از آزمايشها   دست آمده   ه  نتايج ب . استفاده شده است  
اين است که در اثر عبور وسايل نقليه سنگين تنشهای              

سنگدانه ها  بين   برخی از نقاط تماس        دربسيار بزرگی    
 مرتبه  ۵۰اين تنش می تواند حتی تا          .  می گردد   ايجاد

 . باشدراهمال شده به سطح بزرگتر از تنش اع
 که اندازه ذرات بر نحوه        نشان داد  بررسي حاضر همچنين  

به گونه ای که ذرات       .  مي گذارد   تأثيرنيز  توزيع تنش    
با ذرات  درشت تر تنشهای بزرگتری را در محلهای تماس          

به نظر می رسد که هنگامی که        . يکديگر تحمل می کنند   
شود، تنشهای  ي  ماز مواد خوب دانه بندی شده استفاده          

. بزرگتر در نقاط تماس ذرات درشت تر ايجاد می گردند            
 رفتار نمونه های با اندازه ذرات يکسان تقريباً مشابه          ،نهايتاً

ام تحقيقات  جلذا ممکن است بتوان با ان     . يکديگر می باشد  
دقيقتر، تنش در نقاط تماس سنگدانه ها را به صورت               

هاي بيشتر در اين     با انجام آزمايش  . تجربی مدلسازی کرد  
 .مي توان به نتايج قطعي تري دست يافتنيز زمينه 

 
 تشکر و قدردانی 

دانشکده ارزنده   تحقيقات حاضر با همکاری         
در . زمين شناسی دانشگاه چالمرز سوئد انجام گرديده است

 ,SUBF از همکاری کمپانی های        تا الزم است     اين جا 

GMF, SVR, Skanska Maskin      از .  تشکر به عمل آيد
 و دکتر    Dr. Bo Ronge, Prof. Lars Ericssonآقايان  

به دليل راهنمائيهاي ارزنده      محمد جعفر طاهرزاده نيز       
 .ي مي شودصميمانه سپاسگزارشان، 

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 .....اندازه گيری تنش در نقاط تماس     

 

۴۱۹ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .]۴[ نه های با اندازه ذرات يکسان و  انحراف معيار ميان نتايج حاصل از اين نمونه هامتوسط مساحت تحت تنش معين در نمو : ۱۲شکل 

 ۱۱ تا ۸ حلقه های روينوار افقی قرار گرفته  فيلم قرار گرفته در کف دستگاه
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 واژه های انگليسی به ترتيب استفاده در متن 
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Stress measurement in contact points of 
rock particles in unbound granular 
layers of pavement 
H. Memarian 
Department of Mining Engineering, University of 
Tehran 

J. Hansson 
Skanska Company, Sweden 
M. B. Farmani 
M.Sc. in Mining Engineering 
 

Horizontal and vertical distribution of 
stress, in different layers of unbound materials of 
pavements, as well as stress in contact points 
between rock particles of these layers, have been 
studied. Ring Chamber was used to study 
horizontal and vertical stresses under static vertical 
load. Stresses in contact points were measured 
using pressure films, placed in Ring Chamber. To 
investigate the influence of grain size on stress 
distribution, five size ranges of aggregates were 
tested.  

Analyses of the tested pressure films show 
very high stresses developed in some contact points 
due to the applied load. Variation in grain size of 
samples influence the stress distribution and fine 
aggregates distribute stress more evenly than coarse 
aggregates. It has also been found that coarse 
aggregates have more roles in stress distribution 
and higher stresses developed in contact points 
between coarser aggregates. 
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