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 خالصه

 تِ آى دس کِ تٌذ آب َاسیهلالح تکاس سفتِ دس د یکهکاًی سفتاس تِ تَرِ ،تٌذ آب َاسیٍ د یػذ، پ ی هزوَػِ یتش سٍ لیرْت اًزام ّش گًَِ تحل

خاک تَدُ ٍ تِ  یهحَس ِػ ظؿشای تٌذ، آب َاسیدس د کیتتي پالػت یؼیعث ظیضشٍست اػت. ؿشا کی ،اص فـاس ّوِ راًثِ تَرِ ؿذُ تاؿذ یشاحشپزی

 تَدُ اػت. یػوذتاً تا تَرِ تِ سفتاس تک هحَس یفؼل قاتیاػت. تحق یضشٍس کیتتي پالػت یتش سٍ یػِ هحَس ـاتیاًزام آصها لیدل يیّو

 دس ایي پظٍّؾ استثاط تیي هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ تتي پالػتیک کِ اص آصهایؾ ػِ هحَسی تذػت آهذُ اػت ٍ سفتاس تک هحَسی آى هَسد

 42ي هغالؼِ ٍ اسصیاتی قشاس گشفتِ ٍ ساتغِ تیي آًْا هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ اػت. آصهایؾ ػِ هحَسی تِ سٍؽ تحکین یافتِ صّکـی ًـذُ، دس ػ

تغییش سفتاس  اًذ. ًتایذ هـخق کٌٌذُکیلَگشم تش ػاًتیوتش هشتغ قشاس گشفتِ 5ٍ  3، 5/1ّای ّوِ راًثِ هتفاٍت ّا تحت تٌؾسٍصُ اًزام گشفتِ ٍ ًوًَِ

تاؿذ. هـخلات هکاًیکی تتي پالػتیک اص رولِ هقاٍهت ٍ هذٍل پزیش دس ػغَح پاییي فـاس ّوِ راًثِ هیتتي پالػتیک اص حالت تشد تِ حالت ؿکل

ٍ هقایؼِ  االػتیؼیتِ تک هحَسی ٍ ػِ هحَسی ٍ تأحیش فـاس راًثی تش هقاٍهت فـاسی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ ػِ هحَسی تتي پالػتیک هَسد تشسػی

 ّای اكلی دس تتي پالػتیک تؼییي ؿذُ اػت.اًذ. تا اػتفادُ اص ًتایذ آصهایؾ ػِ هحَسی، ساتغِ هقاٍهت فـاسی تک هحَسی ٍ تٌؾقشاس گشفتِ
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  مقدمه .1
 

ّای داس اػت. اص هؤحشتشیي سٍؽّای آتی هختلف اص رولِ پی ػذّا ٍ ػذّای صیشصهیٌی، اص اّویت تاالیی تشخَسآب دس ػاصُهْاس ٍ کٌتشل ًـت 

پزیش اص رٌغ تتي پالػتیک اؿاسُ ًوَد کِ تا سؿذ تکٌَلَطی ػاخت ایي دیَاسّا اػتفادُ اص تٌذ اًؼغافتَاى تِ احذاث رذاسّای آبتٌذی پی، هی آب

 ى ؿذُ اػت. ّا سٍص افضٍآى

استزاػی دس تتي پالػتیک ػالٍُ تش هلالح هَسد اػتفادُ دس تتي هؼوَلی یؼٌی ؿي، هاػِ، ػیواى ٍ آب، اص ًَػی سع تِ ًام تٌتًَیت تشای کاّؾ ضشیة 

ّای اًزام ؿذُ ، دس گشدد. عثق تشسػیپزیشی آى تِ هٌظَس تـاتِ تا سفتاس تَدُ خاک یا ػٌگ ضؼیف ٍاقغ دس پی ػذّا، اػتفادُ هیٍ افضایؾ ؿکل

خلَف عشح اختالط ٍ خلَكیات هکاًیکی تتي پالػتیک اعالػات هحذٍدی ٍرَد داسد. اکخش ایي اعالػات تشگشفتِ اص آصهایـات تک هحَسی تش 

اتؼی اص فـاس ّوِ تاؿذ. اص عشفی سفتاس هکاًیکی اکخش هلالح خاکی، تسٍی تتي پالػتیک تَدُ ٍ ؿاهل هقاٍهت، هذٍل االػتیؼیتِ ٍ ًفَرپزیشی آى هی

ّای ػولی ٍرَد دٌّذ. ؿشایظ هتغیش تَدى فـاس ّوِ راًثِ دس اکخش هخالّای هتفاٍتی اص خَد ًـاى هیراًثِ تَدُ ٍ تحت فـاسّای راًثی هختلف هقاٍهت

تٌذ کِ دس آى تِ اس سفتِ دس دیَاس آبتٌذ تَرِ تِ سفتاس هکاًیکی هلالح تکداسد تٌاتشایي رْت اًزام ّشگًَِ تحلیل تش سٍی هزوَػِ ػذ، پی ٍ دیَاس آب

 اًثِ تَرِ ؿذُ تاؿذ یک ضشٍست اػت.احشپزیشی اص فـاس ّوِ ر

یافتِ صّکـی ًـذُ ّای ػِ هحَسی تِ سٍؽ تحکینتٌذ دس آصهایـگاُ ٍ تا اًزام آطهایؾػاصی ٍاقؼی دیَاس آبدس ایي پظٍّؾ ػؼی گشدیذُ تا ؿثیِ

(CUُضوي اًذاص )ساتغِ تیي هقاٍهت تک هحَسی ٍ ػِ هحَسی هَسد اسصیاتی قشاس گیشد. ،ي پالػتیکؿی تتگیشی هقاٍهت تش 
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 طرح اختالط .2
 

دس  [.1]اػت ذُیاػتفادُ گشد  یتشات ّای آى اص گشاف ِیتا هقذاس ػٌگذاًِ حاتت ػاختِ ؿذُ، کِ تِ هٌظَس عشح اختالط اٍل کیپظٍّؾ تتي پالػت يیدس ا

ػؼی  تحقیقتا تَرِ تِ هَضَع . اًذ اسائِ ؿذُ 1دس رذٍل ؿواسُ  ییاختالط ًْا ّای . عشحاػت افتِی شییتغ اًذکی ّا عشح يیا کیٌّگام ػاخت تتي پالػت

عشح هختلف  20کشًؾ( داسًذ، هَسد تشسػی قشاس گیشًذ. اص ایي سٍ  –گشدیذُ پاساهتشّایی کِ تأحیش تیـتشی تش سفتاس هکاًیکی تتي پالػتیک )هٌحٌی تٌؾ 

( = B/C 25/0، 7/0ٍ55/0،4/0کیلَگشم تش هتش هکؼة(، ػِ ًؼثت ٍصًی تٌتًَیت تِ ػیواى ) 200،125،150،175ٍ100هقذاس ػیواى هتفاٍت ) پٌذؿاهل 

ْا کاسّای تشای تحقیق اًتخاب گشدیذ. پاساهتشّایی ًیض حاتت دس ًظش گشفتِ ؿذًذ کِ ػؼی ؿذ هقادیش آًْا کاستشدی تاؿٌذ تِ ّویي دلیل دس اًتخاب آً

 ّا. داًِتٌذی ػٌگولی اًزام ؿذُ ٍ هؼائل ارشایی هذًظش قشاس گشفت. ایي پاساهتشّا ػثاستٌذ اص ، رٌغ هلالح هلشفی ٍ داًِػ

. ( اًزام ؿذ.CUای الصم تْیِ ؿذُ ٍ تش سٍی آًْا آصهایؾ تک هحَسی ٍ ػِ هحَسی تحکین یافتِ صّکـی ًـذُ )ّای اػتَاًِاص ّش عشح اختالط ًوًَِ

 .اًذ ؿذُ یشگی اًذاصُ وتشػاًتی ± 5/0اسائِ ؿذُ دس رذٍل دس هحذٍدُ  ّای اػالهپ يیّوچٌ

 

 َای مًرد آزمایش طرح اختالط ومًوٍ  -1جديل 

 
 

 اه نمونه يساخت و نگهدار .3
 

ػاػت قثل اص ػاخت  24تا دٍس تاال  تَد،ای کِ قثالً عشاحی ٍ ػاختِ ؿذُتشای ػاخت ّش عشح اختالط اتتذا آب عشح سا تا تٌتًَیت هخلَط کشدُ ٍ تا تیغِ

دقیقِ تْن صدُ ؿذ ٍ پغ  1ّا گل سٍاى تٌتًَیت تِ داخل هیکؼش سیختِ ؿذُ ٍ دس حذٍد ّای تتي پالػتیک هخلَط گشدیذ. دس ٌّگام ػاخت ًوًًَِوًَِ

 اػت.دقیقِ كَست گشفتِ 10الی  7تالط دقیقِ هخلَط ؿذى، ؿي ٍ هاػِ اضافِ ؿذ ٍ ػول اخ 1اص آى ػیواى تِ ایي گل سٍاى اضافِ ؿذُ ٍ پغ اص 

ػاًتیوتش ٍ  10تِ قغش  ASTM-C192 [2] اػتاًذاسد تا هغاتق ای اػتَاًِ ّای قالة اص هحَسی تک آصهایؾ دس ًیاص هَسد تتٌی ّای تشای ػاخت ًوًَِ

هحَسی ّواى دػتگاُ آصهایؾ ػِ هحَسی خاک تَدُ، ػاًتیوتش اػتفادُ ؿذُ اػت. تا تَرِ تِ ایٌکِ دػتگاُ هَسد اػتفادُ تشای آصهایؾ ػِ  20استفاع 

رکش ؿذُ  ػاًتی هتش تشای آصهایؾ ػِ هحَسی تْیِ ؿَد. قالة ّای هَسد ًیاص تا اتؼاد 20دس  10لزا تلوین گشفتِ ؿذ ًوًَِ ّای تضسگ اػتَاًِ ای تا اتؼاد

ًظش گشفتي پاساهتش ّای هختلف اص رولِ ّضیٌِ ػاخت قالة ّا ، قالة  دس آصهایـگاُ هَرَد ًثَدٍ اقذام تِ ػاخت آًْا گشدیذ. تشای ایي هٌظَس ٍ تا دس

 ّای هَسد ًیاص اص فَالد ػاختِ ؿذ.

Bسیمان )kg(آزمايش رديف /C)kg( بىتًویت)kg( آب)kg( ٍسىگذاو)cm( اسالمپ)kg/m3( چگالي

1E100-0.251000.25252501500161.875

2E100-0.41000.4402601500151.9

3E100-0.551000.55552701500151.925

4E100-0.71000.7702801500141.95

5E125-0.251250.2531.252701500161.925

6E125-0.41250.4502801500161.955

7E125-0.551250.5568.752901500171.98

8E125-0.71250.787.53001500172.01

9E150-0.251500.2537.52901500161.97

10E150-0.41500.4603001500162.01

11E150-0.551500.5582.53101500172.04

12E150-0.71500.71053201500172.07

13E175-0.251750.2543.753101500172.02

14E175-0.41750.4703201500182.06

15E175-0.551750.5596.253301500182.1

16E175-0.71750.7122.53401500172.13

17E200-0.252000.25503301500172.08

18E200-0.42000.4803401500182.12

19E200-0.552000.551103501500182.16

20E200-0.72000.71403601500172.2
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 يتک محور شيآزما .4
   

ّا رلَگیشی ؿذ تا اص توشکض تٌؾ ٍ یا تَصیغ غیشیکٌَاخت تٌؾ تش سٍی ًوًَِ ّا کالّک گزاسیاتتذا ػغح ًوًَِتشای اًزام آصهایؾ تک هحَسی، 

اػتفادُ ؿذ. تا تَرِ تِ تَكیِ  600تِ دلیل ایي کِ هقاٍهت تتي پالػتیک کن اػت لزا تشای کالّک گزاسی اص گچ ػاختواًی، سد ؿذُ اص الک  .ؿَد

کٌذ لزا دس تشاتش هذٍل خاک اعشاف اعشاف تَكیِ هی 5الی  4[، کِ هذٍل االػتیؼیتِ تتي پالػتیک سا 3(]ICOLDالوللی ػذّای تضسگ )کویتِ تیي

دّذ. ّای تشد ًتیاد تْتشی اص ًظش هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ دس هقایؼِ تا تتي هؼوَلی تِ دػت هیٌگام آصهایؾ، ػشػت تاسگزاسی دس حذ خاکّ

هیلیوتش  200ّای تا استفاع اًتخاب ؿذُ کِ تشای ًوًَِ دسكذ دس دقیقِ 05/0[، ػشػت 4]  ASTM - D2166ّای ّوچٌیي تا دس ًظش گشفتي تَكیِ

 تذػت آهذ.  هیلیوتش تش دقیقِ 1/0 ػشػت تاسگزاسی تشاتش

ع تا اًزام آصهایؾ تِ ایي كَست اػت کِ ًوًَِ کالّک گزاسی ؿذُ سا صیش رک دػتگاُ قشاس دادُ ٍ پغ اص قشاس دادى ًوًَِ دس ساػتای قائن ٍ توا

ؿَد ٍ تذیي س ّش لحظِ تَػظ دػتگاُ حثت اتَهاتیک رخیشُ هیكفحات تاسگزاسی، دػتگاُ سا سٍؿي کشدُ ٍ اعالػات هشتَط تِ ًیشٍ ٍ تغییش هکاى د

 ؿَد.کشًؾ تشای ًوًَِ هَسد ًظش سػن هی-تشتیة ًوَداس تٌؾ

 

 يمحور سه شيآزما .5

 
 تاؿذ. پغ اص خشٍد ًوًَِ هَسد آصهایؾ اص هخضى ًگْذاسی ، اقذاهات الصم تشای هی ASTM-D4767 [5]سٍؽ اًزام آصهایؾ هغاتق سٍؽ اػتاًذاسد 

ّای تتي  رلَگیشی اص تَصیغ غیشیکٌَاخت تٌؾ تشسٍی ًوًَِ ٍ ایزاد یک ػغح كاف ٍ ػوَد تش عَل ًوًَِ اًزام گشدیذ. تذیل ًشهی ٍ کَچکی ًوًَِ

غح ّا، کوال دقت تشای ایزاد یک ػ ّا اػتفادُ کشد. تِ ّویي دلیل ٌّگام ػاخت ًوًَِ تَاى اص دػتگاُ تشؽ ػٌگ تشای تشیذى ًوًَِ پالػتیک، ًوی

 كاف تِ کاس تشدُ ؿذ.

ؿَد ٍ تا اػتفادُ  گاّی ػلَل ػِ هحَسی تؼتِ هی پغ اص ٍصى کشدى ًوًَِ، تالفاكلِ آى سا داخل غـاء الػتیکی قشاس دادُ ٍ ػپغ تشسٍی كفحات تکیِ

ّای استثاعی، پوپ آب ٍ  رولِ لَلِگشدد. قثل اص آصهایؾ توام ػیؼتن اص  تٌذی هی گاّی کاهال آب ّای الػتیکی دس قؼوت رذاسُ كفحات تکیِ اص حلقِ

کشدى ػلَل ٍ  ؿًَذ. پغ اص آهادُ گیشی سٍی كفش تٌظین هی ّای اًذاصُ فـاس ٍ ػلَل آصهایؾ َّاگیشی ؿذُ ٍ تواهی گیذ سٍغي ٍ دػتگاُ اػوال پغ

 پشکشدى آب دسٍى هحفظِ دس اعشاف ًوًَِ ٍ اعویٌاى اص اؿثاع تَدى ًیشٍی هحَسی اػوال گشدیذ.

گیشی تاس هحَسی ٍ هحفظِ )ػلَل( ًوًَِ دس یک ساػتا تاؿٌذ. ػپغ تا  ػوال ًیشٍی هحَسی دقت ؿذ کِ هیلِ اػوال تاس هحَسی، حلقِ اًذاصُدس هشحلِ ا

ّای صّکـی، دػتگاُ سٍؿي ؿذُ ٍ تاس هحَسی تا حاتت ًگاُ داؿتي فـاس  گیشی تغییش هکاى هحَسی ٍ كفش کشدى آى ٍ تؼتي ؿیش تٌظین کشدى حلقِ اًذاصُ

ّای صّکـی، اضافِ فـاس هٌفزی دس عَل  تِ ًوًَِ اػوال گشدیذ. دس ایي آصهایؾ تا تَرِ تِ تؼتِ تَدى ؿیش هیلیوتش تش دقیقِ 1/0ػلَلی ٍ تا کشًؾ حاتت 

د. اػوال تاس تا کشًؾ ًوًَِ سا سػن کش –تَاى ًوَداس تٌؾ  هذت تاسگزاسی حثت ؿذ. تا اػوال ًیشٍ تِ ًوًَِ ٍ حثت کشًؾ هحَسی ٍ ًیشٍی اػوالی، هی

   دػت آهذُ ٍ کاّؾ آى هـاّذُ گشدد. دسكذ تشػذ ٍ یا حذاکخش تٌؾ اًحشافی تِ 10الی  5یاتذ کِ کشًؾ تِ  رایی اداهِ هی

 

 جانبه اثر تنش همه .6
 

تَاى اًتظاس داؿت کِ هقاٍهت ًْایی ّا هحذٍد ؿذُ ٍ هیسٍد کِ دس كَست ٍرَد تٌؾ ّوِ راًثِ تش سٍی یک رؼن ایضٍتشٍپیک تغییش ؿکلاًتظاس هی

هـخق اػت تا افضایؾ تٌؾ ّوِ راًثِ، هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ ًوًَِ افضایؾ  2ٍ  1ٍ هذٍل االػتیؼیتِ رؼن تاالتش سٍد. ّواًغَس کِ اص اؿکال 

2یاتذ تِ عَسیکِ افضایؾ تٌؾ ّوِ راًثِ اص  هی
kg/cm5/1  ِدسكذ ٍ افضایؾ هذٍل االػتیؼیتِ تِ  40تا  30اى تاػج افضایؾ تٌؾ اكلی حذاکخش تِ هیض 3ت

یاتذ تِ عَسیکِ افضایؾ فـاس راًثی اص گشدد. سًٍذ افضایؾ هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ تا افضایؾ تٌؾ ّوِ راًثِ کاّؾ هیدسكذ هی 50تا  40هیضاى 
2

kg/cm 3  ِؿَد.سٍص هی 42دسكذی هقاٍهت دس ػي  30تا  20تاػج افضایؾ  5ت 
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 اثر افسایش فشار َمٍ جاوبٍ بر مقايمت فشاری بته پالستیک – 1شکل 

 

 
 

 اثر افسایش فشار َمٍ جاوبٍ بر مديل االستیسیتٍ بته پالستیک – 2شکل 

 
 

 روابط .7
 

دّذ. سٍصُ ًـاى هی 42سا دس ػي   E125-0.25ّای عشح اختالطّای ػِ هحَسی تش سٍی ًوًَِهقاٍهت فـاسی تذػت آهذُ اص آصهایؾ 3ؿکل 

ؿَد کِ تحت ؿشایظ ػِ هحَسی پغ اص سػیذى تِ حذاکخش هقاٍهت ٍ تا اداهِ سًٍذ تاسگزاسی تا افضایؾ کشًؾ، تغییش صیادی دس هقاٍهت هالحظِ هی

ّای ک تحت فـاسپزیشی تتي پالػتیپزیش تَدى تتي پالػتیک تحت ؿشایظ ػِ هحَسی اػت ٍ ؿکلدّذ. ایي هغلة هؼشف ؿکلفـاسی ًوًَِ سخ ًوی

تَاى اًتظاس داؿت کِ هقاٍهت ّا هحذٍد ؿذُ ٍ هیراًثی تاالتش تیـتش اػت. دس كَست ٍرَد تٌؾ ّوِ راًثِ تش سٍی یک رؼن ایضٍتشٍپیک تغییش ؿکل

یی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ هتَػظ ؿَد کِ تا افضایؾ تٌؾ ّوِ راًثِ، تٌؾ اًحشافی ًْاًیض هـاّذُ هی 3ًْایی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ رؼن تاالتش سٍد. اص ؿکل 

ؿَد کِ پغ اص کشًؾ ًؼثتاً قاتل کشًؾ گفتِ هی -یاتذ. هذٍل االػتیؼیتِ هتَػظ تِ ؿیة خظ تقشیثاً هؼتقیوی اص هٌحٌی تٌؾ تتي پالػتیک افضایؾ هی

 گشدد.ِ دس تؼضی ًوَداسّا حاكل هیتَرِ اٍلی
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 E125-0.25وتایج آزمایش سٍ محًری برای ومًوٍ اختالط مًرد بررسی:  – 3شکل 

 
 

[ ساتغِ تیي هقاٍهت فـاسی 6]ASTM - C801. دس اػتاًذاسد اًذ ذُػاع تاسگزاسی ػِ هحَسی ٍ تک هحَسی تِ ّن استثاط دادُ ؿاّای ًْایی تش تٌؾ

 ّای اكلی آصهایؾ ػِ هحَسی تِ كَست ساتغِ صیش تیاى ؿذُ اػت. تک هحَسی ٍ تٌؾ
a

c Kf )( 31                                                                                                                                     (1) 

تذػت  9.07ٍ  0.49تشاتش  αٍ   آیٌذ. دس ایي تحقیق تا تَرِ تِ ًتایذ اصهایؾ، ضشایة یؾ تذػت هیحاتت تَدُ ٍ اص آصها  ٍ   کِ دس آى ضشایة 

 گشدد.تِ كَست صیش تیاى هی 2آهذُ ٍ ساتغِ 
49.0

31 )(07.9   f
                                                                                                                           (2) 

سٍص دس فـاسّای راًثی هختلف اسائِ ؿذُ  42ّای اكلی حذاکخش دس آصهایؾ ػِ هحَسی تشای ػي ساتغِ تیي هقاٍهت هحذٍد ًـذُ ٍ تٌؾ 4دس ؿکل 

یاتذ ّوچٌیي ؿَد کِ ّشچِ فـاس راًثی افضایؾ یاتذ، تٌؾ اًحشافی ًْایی ًیض افضایؾ هیگشدد ٍ هالحظِ هیًیض اػتٌتاد هی 4ایي هغلة اص ؿکل اػت. 

دس ایي ؿکل ًقاط ًتایذ تاؿذ. پزیشی ٍ کشًؾ ؿکؼت تاالتشی ًؼثت تِ حالت تک هحَسی هیکلتتي پالػتیک تحت ؿشایظ ػِ هحَسی داسای ؿ

تاؿٌذ. ًتیزِ ایٌکِ ًتایذ آصهایؾ تا هؼادلِ تذػت آهذُ  تشای فـاسّای راًثی هختلف هی 2تذػت آهذُ اص آصهایؾ ٍ خغَط سػن ؿذُ ًیض، هؼادلِ 

 قاتل قثَلی داسًذ. پَؿاًی ّن

ma  ٍmKّوچٌیي اص هقادیش هیاًگیي تذػت آهذُ اص ضشایة   ًَِتا داؿتي  3سٍص تا اػتفادُ اص ساتغِ  42ّای تتي پالػتیک دس ػي دس هزوَع ًو ٍ

 ّش هقذاس تٌؾ راًثی تذػت آٍسد. تَاى تٌؾ اكلی حذاکخش تتي پالػتیک سا تا دس ًظش گشفتي سٍصُ، هی 42هقاٍهت فـاسی هحذٍد ًـذُ 

43298/0 42,42, 
mm Ka  

98/0

3421 )(432  EE                                                                                                                          (3) 

هتش هشتغ ًـاى دادُ  کیلَگشم تش ػاًتی 3راًثِ  سٍص تشای تٌؾ ّوِ 42استثاط تیي هذٍل االػتیؼیتِ تک هحَسی ٍ ػِ هحَسی دس ػي  5ّوچٌیي دس ؿکل 

ّای اكلی ػِ هحَسی ًیض ؿَد تا افضایؾ هذٍل االػتیؼیتِ ٍ هقاٍهت فـاسی تک هحَسی، هذٍل االػتیؼیتِ ٍ تٌؾؿذُ اػت. تِ عَسیکِ هـاّذُ هی

 یاتذ.افضایؾ هی
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 ريزٌ 42رابطٍ بیه مقايمت تک محًری ي سٍ محًری در سه  – 4شکل 

 

 

 
 σ3=3ريزٌ برای  42رابطٍ بیه مديل االستیسیتٍ تک محًری ي سٍ محًری در سه  – 5شکل 

 

  

 گیرينتیجه .8
 

 تاسگزاسی داسای سفتاس غیشخغی تَدُ ٍ هاًٌذ ّای هؼوَلی هتفاٍت اػت. ایي ًَع تتي، دس اتتذای کشًؾ تتي پالػتیک تا تتي -هٌحٌی تٌؾ

 تاؿذ.تتي هؼوَلی داسای ؿکؼت ًاگْاًی ًوی

 افضایؾ ػیواى دس عشح اختالط تتي پالػتیک، تذلیل تاال تشدى دسرِ ػیواًتاػیَى ًوًَِ، تاػج افضایؾ هقاٍهت فـاسی ٍ هذٍل االػتیؼیتِ دس 

یاتذ اص سًٍذ افضایؾ هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ تِ اصاء ت تِ ػیواى افضایؾ هیؿَد. ّشچِ ًؼثت تٌتًَیحالت تک هحَسی ٍ ػِ هحَسی هی

تیـتش، کوتش اػت. سًٍذ  B/Cیاتذ تِ عَسیکِ ؿیة خظ افضایؾ هقاٍهت دس تشاتش افضایؾ ػیواى، تشای هقادیش افضایؾ ػیواى، کاّؾ هی

 تاؿذ. حَسی ٍ ػِ هحَسی ؿثیِ تِ ّن هیافضایؾ هقاٍهت فـاسی دس تشاتش افضایؾ ػیواى، تشای ّش دٍ حالت تک ه
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 ؿَد. ؿیة خظ کاّؾ هقاٍهت دس تشاتش افضایؾ ًؼثت افضایؾ هقذاس تٌتًَیت تاػج کاّؾ هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ هیB/C  تشای هیضاى

ّؾ هذٍل االػتیؼیتِ دس حالت کیلَگشم دس هتشهکؼة تقشیثاً یکؼاى اػت. اها تشای هقادیش تاالتش ػیواى، احش کا 200ٍ  175، 150ػیواى تشاتش 

 تیـتش اػت. B/Cتک هحَسی ٍ ػِ هحَسی تا افضایؾ 

 اًذاصد. افضایؾ تٌؾ ّوِ راًثِ ّای سیض ًوًَِ ؿذُ ٍ دس ًتیزِ ؿکؼت ًوًَِ سا تِ تأخیش هیافضایؾ فـاس ّوِ راًثِ تاػج تؼتِ ؿذى تشک

ؿَد. سًٍذ افضایؾ هقاٍهت ٍ هذٍل االػتیؼیتِ تا افضایؾ ػتیک هیپزیشی تتي پالتاػج افضایؾ هقاٍهت فـاسی، هذٍل االػتیؼیتِ ٍ ؿکل

2یاتذ تِ عَسیکِ افضایؾ فـاس ّوِ راًثِ اص تٌؾ ّوِ راًثِ ٍ افضایؾ ػي ًوًَِ کاّؾ هی
kg/cm 3  ِ2ت

kg/cm 5  30تا  20تاػج افضایؾ 

 ؿَد.سٍصُ هی 42دسكذی هقاٍهت دس ػي 

 ،ضشایة  پغ اص تشسػی ًتایذ تذػت آهذُ اص آصهایؾa  ٍK .تشاتش تا هقادیش صیش تذػت آهذ 

07.949.0  Ka
 

ٍ تا داؿتي   4سٍص تا اػتفادُ اص ساتغِ  42ّای تتي پالػتیک دس ػي دس هزوَع ًوًَِ a  ٍKاص هقادیش هیاًگیي تذػت آهذُ اص ضشایة 

 سا تا دس ًظش گشفتي ّش هقذاس تٌؾ راًثی تذػت آٍسد.تَاى تٌؾ اكلی حذاکخش تتي پالػتیک سٍصُ، هی 42هقاٍهت فـاسی هحذٍد ًـذُ 

(4           )                                                                                                                   
49.0

31 )(07.9   f 

f   ُتاؿذ.سٍصُ هی 42تشاتش هقاٍهت فـاسی هحذٍد ًـذ 

ma  ٍmKّوچٌیي ضشایة   .تشاتش هقادیش صیش تذػت آهذ 

43298/0 42,42, 
mm Ka

 
ma  ٍmKاص هقادیش هیاًگیي تذػت آهذُ اص ضشایة   ًَِتا داؿتي  5سٍص تا اػتفادُ اص ساتغِ  42ّای تتي پالػتیک دس ػي دس هزوَع ًو ٍ

تَاى هذٍل االػتیؼیتِ اكلی حذاکخش تتي پالػتیک سا تا دس ًظش گشفتي ّش هقذاس تٌؾ راًثی سٍصُ، هی 42هذٍل االػتیؼیتِ هحذٍد ًـذُ 

 تذػت آٍسد.

  (5                         )                                                                                                   
98/0

3421 )(432  EE 
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