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 چىيذُ

تشسػي طئَفَم سا دس واّؾ فـاس راًثي صهيي تش سٍي ديَاس ّاي داًِ اي حايل عشُ اي ٍ خاوشيضّاي خـه  ايي همالِ واستشد

ٍ احش  ُتا پلي اػتايشى هٌثؼظ ؿًَذ ػاختِ ؿذًُتايذ آصهايؾ ّاي هذل فيضيىي تا ػٌَاى سفتاس ديَاسّاي حايل عشُ اي  هي وٌذ.

 اًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس ٍ هـخلات خاوشيض داًِ اي ٍ طئَفَم سٍي ساًؾ هحشن خان دس ايي همالِ تشسػي ؿذُ اػت.

دياگشام تَصيغ فـاس فؼال پـت يه ديَاس حايل عشُ اي غيشخغي اػت ٍ تغييشات تِ ًتايذ آصهايؾ ًـاى هي دّذ وِ ؿىل 

طئَفَم تاػج واّؾ فـاس راًثي خان هي ؿَد تِ ايي عشيك  اًؼغاف پزيشي ديَاس ٍ خلَكيات اليِ لاتل تغييش تؼتگي داسد.

 ًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس افضايؾ هي ياتذ.وِ تِ ّواى اًذاصُ وِ ػْن هخثت تافش لاتل تشاون واّؾ هي ياتذ تِ ّواى اًذاصُ ا

آًاليضّاي  غيشخغي ٍ پايذاس تاؿذ. واّؾ تاسّاي راًثي خان تِ ؿىل ًاحيِ گؼيختگي تؼتگي داسد وِ هي تَاًذ پْي،

ٍ  يؿىل پزيشظشفيت  هحاػثِ ضشية فـاس راًثي خان تشاي تشويثات هختلف خاوشيض،تِ هٌظَس تؼظ ػذدي پاساهتشي 

 ذُتشاػاع ًتايذ تذػت آهذُ اص آًاليضّاي ػذدي ًوَداسّا ٍ هذل ّاي سگشػيَى عشاحي ؿ شا هي ؿَد.خَاف ػاختاسي ار

م ؿىل وِ ضشية فـاسراًثي خان ٍ تاسراًثي سٍي ديَاسّاي حايل عشُ اي لاتل اًؼغاف خان تا ٍ تذٍى اليِ ّاي طئَفَ

 پزيش سا ًـاى هي دّذ.

 

 طئَفَم، ديَاس حائل، فـاس راًثي، تحليل ػذدي، هذل فيضيىي ولوات وليذي:

 

 همذهِ .1

 

اػتفادُ ػال ّا تزشتِ ػولي تا طئَفَم پليوشي حاتت وشدُ اػت وِ طئَفَم پليوشي ٍلتي دس ػوليات خاوي 

دٍام ٍ هماٍهت دس تشاتش سعَتت ٍ  حثات، هي ؿَد هي تَاًذ دس هماتل فـاسّاي راًثي ٍػوَدي هماٍهت وٌذ.

اص آًزايي وِ رشم حزوي ٍ ٍاوٌؾ تٌؾ وــي طئَفَم  تخشية اص خلَكيات تشتش ؿٌاختِ ؿذُ طئَفَم اػت.

ليوشي هي تَاًذ يه رايگضيي هَحش تشاي طئَفَم پ، دس هشحلِ تَليذ تشاػاع واستشدّاي هختلف لاتل تٌظين اػت

هٌظَسُ اص طئَفَم دس پشٍطُ ّاي هٌْذػي صهيي ؿٌاػي ؿاهل سٍػاصي ٍ خاوشيضي  اػتفادُ چٌذ هَاد هتذاٍل تاؿذ.

 واّؾ كذا ٍ لشصُ، اػتاتيىي خان سٍي ػاختاسّاي حايل كلة ٍ تؼلين ًاپزيش، واّؾ فـاس راًثي ػثه،
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خيضي سٍي ديَاسّاي حايل ٍ رثشاى فـاسّاي ػوَدي ٍ راًثي دس احش تَسم  صُلشواّؾ ًيشٍّاي  تؼادل ؿيشٍاًي،

طئَفَم تا ػختي ووتش تش خالف ػاختاس حايل كلة ايي تَاًايي سا داسد وِ تحت فـاس راًثي  خان هي تاؿذ.

ًثي يٌذ وٌتشل تؼلين اراصُ تغييش ؿىل راافش خان اػوال ؿذُ تَػظ رشم خان ٍ ػاختاس حايل تغييش ؿىل دّذ.

هغالؼات ػذدي تشپايِ آًاليضّاي  گؼيختگي فؼال ًضديه هي وٌذ. رشم خان سا هيذّذ ٍ خان سا تِ هشحلِ

تشًذافيش  اػتاتيىي سٍي ديَاسّاي كلة سا وِ دس ايي همالِ گضاسؽ ؿذُ ػٌَاى هي وٌذ. ارضاي هحذٍد واّؾ تاس

اسراًثي دس هماتل ديَاسّاي كلة ارشا آًاليضّاي ارضاي هحذٍد سا تشاي تشسػي ػولىشد طئَفَم تشاي واّؾ ت

ًـاى تَصيغ فـاسّاي راًثي ٍ ضشية رذاوٌٌذُ طئَفَم سا  وِ ًتايذ دس يه ًوَداس گشدآٍسي ؿذُ اػت. ايي وشد

راهغ تش  هحذٍدآًاليض ارضاي ًتايذ  اص ،دس هغالؼِ اخيش استَگَل ٍ تشًذافيش ًـاى دادًذ ًتايذ ػذدي حاكل .هيذّذ

اي ػذدي ًـاى هي دّذ وِ دس حضَس كفحِ اي اص طئَفَم تا ػختي ووتش دس داخل ديَاس حايل ًتايذ آًاليضّ اػت.

سا فشاّن هي وٌذ تِ خاعش ايٌىِ  پزيش تاسگزاسي تشاون تا فَلاًي تا استفاع هتَػظ پيـشفت دس ارشاي رذاوٌٌذُ

 رشم خان حايل ؿذُ هي ؿَد.هماٍهت دس اضافِ تغييش ؿىل ّاي ٍاتؼتِ تِ فـاسراًثي ًشم تش دس ايي ًاحيِ ػثة 

ايي هَضَع لاتل تَرِ اػت وِ تيـتش هغالؼات تِ اػتفادُ اص ظشفيت تشاون پزيشي پـت ػاختاس حايل خان هي 

اصآًزايي وِ  ذوِ تِ اًؼغاف پزيشي هَاد خاوشيض دس تشاتش ديَاسّاي غيشلاتل اًؼغاف كلة تؼتگي داسد.ًپشداص

راتزايي خاوشيض تِ ، دس واّؾ فـاس خان ايفا هي وٌذ يًمؾ هخثت  اًؼغاف پزيشي ديَاس حايل ًگْذاسًذُ

ظشفيت تغييشًاپزيش هوىي اػت  ديَاس وِ هوىي اػت فـاسّاي راًثي سا واّؾ دّذ تؼتگي داسد. خوـي حشوات

تِ واّؾ اضافي دس ساًؾ راًثي وِ تِ خاعش هىاًيؼن عاق صًي ٍيظُ اػت هٌزش ؿَد وِ ايي ػول تَػظ تغييش 

آًاليض ارضاي هحذٍد هوىي اػت تخويي خَتي تشاي ًيشٍّاي  گي هَاد تشاون پزيش ايزاد هي ؿَد.ؿىل ًاّو

تِ خاعش ايٌىِ احش حشوات ديَاس ٍ احشلَػي دس خاوشيض ٍاسد هي ؿَد وِ ػثة ايزاد حالت  ،راًثي فشاّن ًياٍسد

 غيشخغي دس پشٍفيل ّاي راًثي هي ؿَد.
 

 فشآيٌذ تحميك .2

 

ؿىل پزيش ٍ  ظشفيت طئَفَم هتشي ديَاس حايل عشُ اي، 7.7تؼت فيضيىي دس استفاع  ًتايذدس ايي همالِ اص 

ؿىل  ظشفيت طئَفَم ؿذُ اػت. اًزام ؿذُ، اػتفادُ تَػظ اسگَالس ٍ تشًذافيشوِ ػيؼتن خاوشيض داًِ اي خـه 

ًلة ؿذُ ى وِ تيي ديَاس ٍ خاوشيض خـه سٍصًِ داس ايشسٍصًِ داس كلة پلي اػت EPS ٍ XPS فَم پزيش اص

راتزايي ديَاسّاي هذل ؿذُ ٍ فـاس ّاي راًثي خان دس تَػظ آى دٍ، دس عَل آصهايؾ  تـىيل ؿذُ اػت.

ؿىل پشٍفيل  صهايؾ،آتشاػاع دادُ ّاي  استفاع ّاي هتفاٍت دس ػشتاػش تٌِ ديَاس هَسد تاصتيٌي لشاس گشفتِ اًذ.

وِ داساي اًؼغاف پزيشي ٍ خلَكيات ّاي فـاس راًثي صهيي ٍ ضشية فـاس صهيي تشاي ديَاسّاي حايل 

 FLACآًاليضّاي ػذدي تَػي  ًيض ايي همالِ اداهِدس  تخويي صدُ ؿذُ اػت. ،طئَفَم هتفاٍت ّؼتٌذ يگٌزايـ

اعالػات تشاي تاييذ وذ هتغيش هحذٍد ؿاهل تَصيغ فـاس راًثي ٍ راتزايي ّاي  تؼذي ارشا هي ؿَد. 2 كشيح
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ػذدي هؼتثش  اػتفادُ اص وذ تِ واس هي سًٍذ. ل فيضيىي اسگَالس ٍ تشًذافيش ديَاس هـاّذُ ؿذُ دس آصهايؾ ّاي هذ

ؿىل     ٍيظگي ّاي طئَفَم خلَكيات هماٍهت خاوشيض، ٍ آًاليضّاي پاساهتشي تشاي تشسػي احشاستفاع ديَاس،

 د.دس فـاسّاي راًثي ٍ واستشد ساًؾ خان تِ واس هي سٍ پزيش كلثيت ػاختاس ديَاس حايل اًؼغاف ٍ پزيش

 
 .اسگَالس ٍ تشًذافيشهَسد آصهايؾ تَػظ ًوا اص ػغح همغغ يه  ( :1)ؿىل 

 

 XPS ٍ EPS  طئَفَم .3

 

ف ؿذُ اػت وِ دس آصهايؾ ّاي يَكت 15kg/m3  ٍ22kg/m3تَػظ داًؼيتِ  EPS  ٍXPS طئَفَم

ّاي تِ ّن وشًؾ ته هحَسي هَاد دس عي آصهايؾ -سفتاسّاي تٌؾ هذل فيضيىي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اًذ.

آصهايؾ تاسگزاسي هًََتًَيه ته هحَسي دس يه ًؼثت وشًؾ هحَسي  فـشدُ  ته هحَسي تؼييي هي ؿًَذ.

0.01/min  %يٌذ خاوشيضي هذل اارشا هي ؿَد وِ ػاصگاس تا ًؼثت تاسگزاسي كفحات طئَفَم دس عَل فش

  EPSًيشٍ تؼلين طئَفَم. ًـاى دادُ ؿذُ اػتاًحشافي تٌؾ  2اػت.دس ؿىل  700mmديَاس حايل تِ استفاع 

وشًؾ دٍ خغي سا ًـاى هي دّذ وِ هشتَط تِ -يه سفتاس تٌؾ  EPS اػت. 39kpعثك سٍؽ هگٌاى ٍ ػشاتيه 

  % هي تاؿذ.1يه واّؾ دس هذٍل ياًگ تا وشًؾ هحَسي تيؾ تش اص 
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 اًحشافيتٌؾ ( : 2)ؿىل 

 

تؼييي ؿذُ  1500kpوشًؾ حذٍد -خن تٌؾتا هذٍل ّاي ياًگ تَكيف ؿذُ دس تخؾ اٍل االػتيه خغي 

% وشًؾ فـشدُ داسد ٍ هذٍل ّاي ياًگ تخؾ االػتيه سا تَكيف هي وٌٌذ 2هٌغمِ االػتيه خغي تمشيثا  اػت.

هحَسي صّىؾ ؿذُ تحىين يافتِ سٍي طئَهتشيال تحت تٌؾ ّاي  3آصهايؾ  هذُ اًذ.آتِ دػت  5580kpوِ 

ٍ وشًؾ  r=20kpهَاد تا  وشًؾ-تٌؾسفتاس  ارشا ؿذُ اػت. فـاسصاي هتفاٍت ٍ سًزْاي تاسگزاسي هتفاٍت

0.01%/min ًيشٍي تؼلين ٍ هذٍل االػتيه طئَفَم  هـاّذُ ؿذُ  وِ ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 3 دس ؿىلXPS  ٍ

EPS  ووتش اص آًْايي ّؼتٌذ وِ هَاد خاوشيض داًِ اي داسًذ دس كَستيىِ هحذٍدُ وشًؾ االػتيه طئَفَم دس

 همايؼِ تا هَاد خاوشيض تيـتش اػت.

 
 (min/%0.01)هيضاى وشًؾ= r=20kpوشًؾ هَاد خاوشيض داًِ اي تا -همايؼِ سفتاس تٌؾ( : 3ؿىل )

 

 هذل ػذدي .4
 

ت ػاوي خاًؼغاف پزيش غيشلاتل اًتمال وِ سٍي يه اليِ خان ػ ػذدي ديَاس حايل عشُ اي دس آًاليض

 ًشم افضاس دٍتؼذي ديَاس عشُ اي تا ظشفيت ؿىل پزيش اص تشاي آًاليض ػذدي وشًؾ كفحِ  اػت هذل ؿذُ اػت.

FLAC 2D  فـاسّاي راًثي صهيي ٍ راتزايي ّا دس عَل آصهايؾ ّاي فيضيىي تشاي  اػتفادُ ؿذُ اػت. 6ٍسطى

 هحذٍد تِ واس هي سٍد. ٍ هؼتثشػاصي هذل هتغيشدسرِ تٌذي 

ػذدي ٍ فشايٌذ دسرِ تٌذي وِ ّذفـاى ًظيشوشدى تٌؾ ّاي هحاػثِ ؿذُ ٍ اعالػات  ؼاصيسٍؽ هذل

ؿشايظ هشصي تشاي آًاليض هتغيش  آصهايؾ اػت ؿثيِ تِ ّواى ّايي ّؼتٌذ وِ اسگَالس ٍ تشًذافيش تَكيف وشدُ اًذ.

ي ٍ افمي گيشداس دس عَل هشص افمي پاييي ٍ راتزايي افمي گيشداس دس عَل هشص هحذٍد ؿاهل راتزايي ّاي ػوَد

خان حايل ٍ اليِ فٌذاػيَى ّواًگًَِ وِ هَاد پالػتيه  .هي تاؿذػوَدي سٍي خاوشيض ٍ اعشاف خان صيشيي 

ٍ صاٍيِ اكغىان داخلي  .هذل ؿذُ اًذ ولوثَ تَكيف ؿذُ-االػتَايضٍتشٍپيه ّوگي تَػظ ػاهل تؼلين هَّش

تشاي توام هشاحل طئَهتشي يه همذاس  ؿذُ اًذ. هحَسي اًتخاب 3صاٍيِ اًثؼاط پزيشي تشپايِ اعالػات آصهايؾ 

ديَاس ٍ پايِ آى دس آصهايؾ فيضيىي اػتفادُ ِ تٌ چؼثٌذگي اػوي تشاي افضايؾ هماٍهت حل ػذدي اتخار هي ؿَد.
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ل كلة تيي تٌِ ديَاس ٍ كفحِ پايِ تِ هٌظَس ؿثيِ يه اتلا هي ؿًَذ وِ تشاي الواى ّاي تيشاالػتيه هذل ؿذُ اًذ.

  پالػتيهاالػتَ ولوثَ ،-هَّش الواى ّاي ػغح هـتشن خلَكيات ػاصي سفتاس عشُ اي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

خاوشيض ٍ فٌذاػيَى ٍ طئَفَم ٍ خاوشيض ًـاى  خاوشيض ٍ ديَاس، ديَاس ٍ فٌذاػيَى، دس اتلاالت ديَاس ٍ طئَفَم،

دسرِ اتخار  35تشاي الواى ّاي ػغح هـتشن تيي تٌِ ديَاس ٍ خاوشيض داًِ اي صاٍيِ اكغىان  .ؿذُ اًذ دادُ

دسرِ تشاي آى  42صاٍيِ اكغىان ، هذل ؿذُ دس حاليىِ ػغح هـتشن خان فٌذاػيَى ٍ پايِ ديَاس  ،ؿذُ اػت

دسرِ عثك  24ٍ  15طئَفَم -طئَفَم ٍ خاوشيض-صاٍيِ اكغىان ػغح هـتشن تيي تٌِ ديَاس اػتفادُ ؿذُ اػت.

فـاس ديَاس  تشاي تـخيق تَاًايي هذل ػذدي تشاي تشگشداًذى اعالػات آصهايؾ، ًتايذ آصهايؾ تذػت آهذُ اًذ.

تَػظ هتذ هتغيش هحذٍد پيؾ تيٌي هي ؿَد وِ تا پشفيل ّاي تٌؾ تِ دػت آهذُ دس آصهايؾ ّاي فيضيىي همايؼِ 

هذل ػذدي فـاسّاي داخل ديَاس سا تشاػاع لشاسداد  4ىل تشاػاع همايؼِ ّاي ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿ هي ؿَد.

 هٌاػة پيؾ تيٌي هي وٌذ.

 
 هذل ػذدي فـاسّاي داخل ديَاس( : 4ؿىل )

 

پشٍفيل ّاي تٌؾ راًثي دسآصهايؾ ّاي فيضيىي تِ عَس سضايت تخؾ تا هذل ػذدي حثت ؿذُ اًذ تِ 

% استفاع 87اعالػات آصهايؾ فيضيىي تيـتش اص هحاػثات دس تْتشيي حالت دس  رضدس ًضديىي ّاي پايِ ديَاس.

دس  % تالي هاًذُ استفاع ديَاس هذل ػذدي اعالػات آصهايؾ سا ًاچيض هي ؿواسد.27ديَاس اػت دس كَستيىِ تشاي 

ًتيزِ تحج اسگَالس ٍ تشًذافيش پاساهتشّاي ػغح هـتشن دس پايِ ديَاس تَػظ لشتاًي وشدى ًتايذ دس تخؾ 

دسكذ واّؾ پيؾ تيٌي ؿذُ ووي تيـتش اص همذاس  س ًضديىي پايِ ديَاس تٌظين ؿذُ اًذ.وَچه لشاس دادُ ؿذُ د

خغَط ّوثاس راتزايي راًثي تشاي يه ديَاس تمشيثا كلة تا ظشفيت طئَفَم ًؼثتا  a  ٍb ،5دس ؿىل  ٍالؼي اػت.

هـاّذُ هي  17ل ّواًگًَِ وِ دس ؿى همايؼِ ؿذُ اػت. تا ديَاس حايل تذٍى ظشفيت طئَفَم t1/H=0.14ضخين 

 هخثت دس خان حايل الما هيـَد وِ ايي واس تَػظ تشاون راًثي ظشفيت طئَفَم كَست هي گيشد ؾد احشوواًَؿ

 ػويك تش ٍ هماٍم تش تِ اٍد خَد هي سػذ وِ تا يه ػغح تشؿي خويذُ تشػين ؿذُ اػت. ٍ دس يه هٌغمِ پْي تش،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ملی زلسلٍ ي سازٌکىفراوس  پىجمیه

، جُاد داوشگاَی استان کرمان 3333اردیبُشت ماٌ  4 ي 3  

 

 

 
 .هخثت دس خان حايل ؾاحشوواً( : 5ؿىل )

 

هشصّاي لغاع گؼيختگي هخلخي وَچىتش وِ ًَاحي گؼيختگي فؼال سا دسٍى خاوشيض تشاي ديَاس تذٍى 

دس وٌاس لغاع گؼيختگي هتٌاظش تا ديَاس حايل تمشيثا كلة تا ظشفيت   5ظشفيت طئَفَم هـخق هي وٌٌذ دس ؿىل 

ًـاى  c-5اًؼغاف پزيش دس ؿىل تِ عَس هـاتِ ًَاحي گؼيختگي هتٌاظش تا هذل . ًـاى دادُ ؿذُ اًذ تشاون پزيشي

ّواًٌذ هشحلِ لثل هـاّذُ ؿذُ اػت وِ واّؾ تاسراًثي صهيي تشاي حالت هذل اًؼغاف پزيش تِ  دادُ ؿذُ اًذ.

 غيشخغي ٍ هماٍم تش ًاحيِ گؼيختگي تؼتگي داسد. ؿىل پْي تش،

 XPS ُ اص طئَفَماػتفاد داسد، يًيشٍ تؼلين ٍ هحذٍدُ وشًؾ االػتيه تيـتش XPSاص آًزايي وِ طئَفَم

كلة تش هوىي اػت خاوشيض راًثي وواًي ٍ واّؾ تاس سا تشاي ػاختاسّاي حايل دس رايي وِ تاس راًثي تيـتشي 

 وٌذ. فشاّن صًذُ دس ًضديىي ديَاس اًتظاس هي سٍد، تِ خاعش افضايؾ استفاع خاوشيض ٍ احش تاس
 

  آًاليض پاساهتشي .5
 

ػذدي ًـاى هي دّذ وِ پشٍفيل ّاي فـاس سٍي ػاختاس حايل تا اعالػات آصهايؾ ٍ پيؾ تيٌي ّاي آًاليض 

، ٍ راتزايي خوـي ديَاس يؿىل پزيش غيشخغي اػت دس حاليىِ احش وواًي تِ ظشفيت ؿىل پزيش ظشفيت طئَفَم

تا كلثيت  يآًاليضّا تشاي ديَاسّا وِ ديذُ ؿذُ هٌزش تِ تَصيغ هزذد تٌؾ داخل خاوشيض هي ؿَد ستظ داسد.

ظشفيت طئَفَم ؿىل پزيش ًلة ؿذُ دس هماتل ػاختاس حايل خان -س هي ؿًَذ تا ػولىشد واّؾ تاسهتفاٍت تىشا

تا احش تشوية  ،آًاليض ػذدي ارشاؿذُ 777هزوَع  عشُ اي تا ضخاهت ّاي هتفاٍت تـخيق دادُ ؿَد.

هذل ؿذُ دس  يظشفيت ؿىل پزيش طئَفَم تشسػي وٌٌذ. پاساهتشّاي هختلف سا سٍي ػولىشد ظشفيت ؿىل پزيشي

اص هياًگيي  EPS هذٍل االػتيه طئَفَم هـخق هي ؿَد. EPS-18  ٍEPS-26آًاليض ػذدي تِ كَست 

 ّاصاسيىا ٍ اػا ٍ سٍهَ پيـٌْاد ؿذُ اًذ تذػت هي آيذ. دٍػىاٍ، وِ تِ تشتية تَػظ ّشٍاث، 4تا  1هؼادالت 

   (1    ) 

(2) 

(3) 
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(4) 

 

Eg ًؾ دس شو-هذٍل ياًگ تخؾ االػتيه ػختي تٌؾMPa ،چگالي طئَفَم تا ٍاحذ   اػت

kg/m3  ،اػتσ3  ٍ تٌؾ فـاسصاs .اػَىتِ عَ سهـاتِ ًؼثت پَ ًؼثت تاسگزاسي اػت EPS18  ٍEPS26  دس

تِ تشتية تَػظ ٍَّسٍاث ٍ اػا ٍ  ؿذُ  6ٍ  5تؼييي ؿذُ اػت وِ دس هؼادلِ  7.1595ٍ  7.1243حذٍد 

 اػت.

(5) 

(6)   

دسكذ  تخويي صدُ ؿذُ اػت. EPS18 ٍEPS26تشاي 45kpa  ٍ92kpًيشٍي تشاون طئَفَم حذٍد 

ػاهل لگاسيتوي تا ًماط اعالػات تِ  .اؿت  EPS28t1/H=0.05  ٍt1/H=0.1 طئَفَمتاستشي واّؾ ظشفيت 

هتغييش دس عشح واّؾ تاس تشاي استفاع ّاي هختلف ديَاس تٌظين ؿذُ اػت.هـاّذُ ؿذُ اػت وِ  هٌظَس همايؼِ

وِ ايي تاػج هي ؿَد فـاسّا ، ظشفيت طئَفَم تشاي استفاع ّاي هتفاٍت ديَاس تغييش ًوي وٌذ-دسكذ واّؾ تاس

هي دّذ وِ ػغَح وشًؾ ًـاى  FDMًاليض آًتايذ  تالي تواًذ. تٌؾ تؼلين هَاد پاييي ٍ سٍي ظشفيت طئَفَم 

وِ ايي همذاس ووتش اص وشًؾ هتشاون دس  ،% اػت1هتش صيش  4ديَاس تا استفاع   هتشاون دس ظشفيت طئَفَم دس پايِ

تذيي گًَِ فشضيِ االػتيه خغي هؼتثش هي  هي تاؿذ. EPS تؼلين فشاّن ؿذُ اص آصهايؾ تي هحَس سٍي طئَفَم

 ،هتش هي ؿَد 4اوشيض داًِ اي دس پايِ ػاختاس حايل تا استفاع هٌزش تِ خوِ  هاوؼيون فـاس ػىَى خان ؿَد.

اص  هيـَد. EPS18  ٍEPS26پغ وَچىتش اص تٌؾ تؼلين طئَفَم ،هي تاؿذ 44kpحذٍدا عثك هؼادلِ ره 

ػاصگاسي خلَكيات هَاد خغي  ،وِ ظشفيت طئَفَم تحت تؼلظ فـاسّاي داخل هحذٍدُ االػتيه اػتيي آًزا

 ل طئَفَم وافي اػت.االػتيه تشاي سفتاس هذ

 

 تحج سٍي ًتايذ تذػت آهذُ اص آًاليضّاي پاساهتشي .6
 

احش تشوية پاساهتشّاي هختلف سٍي هحاػثات لثلي  تشاػاع ًتايذ تذػت آهذُ اص آًاليض ّاي ػذدي،

 ضشية فـاس راًثي صهيي تشاي ديَاسّاي اًؼغاف پزيش تا ٍ تذٍى ظشفيت طئَفَم تغييشؿىل پزيش تشسػي هي ؿَد.

وِ   Phتَصيغ غيشخغي فـاس دس هماتل ديَاس حايل عشُ اي تا يه تَصيغ خغي ّن اسص اص عشيك همذاس اػتفادُ ؿذُ،

اًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس تَػظ  ساًؾ راًثي هحاػثِ ؿذُ دس عي آًاليضّاي ػذدي اػت ًـاى دادُ هي ؿَد.

هـاّذُ ؿذُ وِ  .حاتت هي هاًذتاؿذ  25000kpتغييش كلثيت ديَاس دس كَستيىِ هذٍل االػتيه خاوشيض داًِ اي 

ػختي  صاٍيِ اكغىان داخلي خاوشيض داًِ اي تؼتگي داسد. ٍتيـتش تِ اًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس ،ضشية فـاس

احش تشوية ػاختاس ٍ خلَكيات طئَهتشي سٍي  ،تيـتش گشافْاي تؼلين يافتِ داسد. Ei/tiًؼثي ًمؾ هْوي دس همذاس 

دس ايي  هي وٌٌذ. احثات سا اي ديَاس حايل عشُ اي تا ٍ تذٍى ظشفيت طئَفَم ؿىل پزيشضشية فـاس خان راًثي تش

هتفاٍت هي تاؿذ وِ احش هذٍل االػتيه خاوشيض سٍي ًيشٍي راًثي  Eb/Eiتشاي ًؼثت ّاي  kfؿىل ّا همذاس 
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ًـاى دادُ ؿذُ اًذ صيشا اًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس  dw ّايهمذاس  6دس گَؿِ تاالي ؿىل  صهيي سا ًـاى هي دّذ.

ضشية فـاس راًثي ديَاس تا ٍ تذٍى ظشفيت طئَفَم ؿىل پزيش تا خغَط پش ًـاى دادُ  تؼتگي داسد. Ebتِ همذاس 

همايؼِ ّا  تشاي ديَاسّا تا كفحِ ؿىل پزيش ًـاى هي دٌّذ.سا  kfس ادس حاليىِ خغَط فاكلِ داس همذ ؿذُ اػت،

 dwهتفاٍت ٍ اػتفادُ تشويثي  Eb/Eiاػج تَرِ تِ ضشية واّؾ ًيشٍي راًثي كفحِ طئَفَم تشاي هي تَاًذ ت

دسكذ  اص پيؾ هحاػثِ ؿذُ هـاّذُ ؿذُ اػت. kfٍ همذاسّاي  Eb/Eiيه استثاط غيشخغي تيي ًؼثت  ؿَد.

 تؼتگي داسد. Eb/Eiوِ تِ ًؼثت  ،دسكذ تغييش هي وٌذ 37ٍ  15تمشيثا تيي  واّؾ دس ضشية فـاس راًثي صهيي

ايي دسكذ تغييش  Eb/Ei=10دس حاليىِ تيـتش اص  ،صياد هي ؿَد  افضايؾ ياتذ Eb/Eiايي دسكذ ٍلتي ًؼثت 

  kfاس هؼادلِ سگشػيَى صيش تشاي هحاػثِ همذ تشاػاع اعالػات تذػت آهذُ اص آًاليض ػذدي، چـوگيشي ًوي وٌذ.

 تشاي ديَاسّاي لاتل اًؼغاف تذٍى ظشفيت ؿىل پزيشي اػتفادُ هي ؿَد.

(7) 

تشاي  β1=7.96894×10-1 ، β2=-4.76034×10-4 ٍ β3=-1.24963×10-2ضشية سگشػيَى 

  .هي تاؿٌذ dw<220>0.6هحذٍدُ پاساهتشي 

 
 ضشية فـاس راًثي دس حالت ّاي هختلف( : 6ؿىل )

 

سياضي غيشخغي تشاي هحاػثِ ضشية فـاس صهيي تشاي ديَاسّاي لاتل اًؼغاف تا ظشفيت ّوچٌيي يه هذل 

 فشم سياضي هذل غيشخغي ايٌگًَِ اػت: دس هحذٍدُ ّاي لثل تِ ٍرَد آهذُ اػت. پزيش طئَفَم ؿىل
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 (8) 

اًؼغاف پزيشي ًؼثي تذٍى  دسرِ اػت. ٍ هتش  MPaتِ تشتية تشحؼة Ei، ti    ٍФbهمذاس  8دسهؼادلِ ي

ايي هذل هي  آهذُ اػت تِ واس تشد. 8وِ دس هؼادلِ ي  dwتؼذ اػت ٍ ّش ٍاحذ هٌاػة سا هي تَاى تشاي هحاػثِ 

 استفاع ًمغِ واستشدي تشاي ساًؾ راًثي تَػظ استفاع ًشهال ؿذُ اػت. اػت. R2=0.976تَاًذ ًـاى دّذ وِ 

اختالف تيي ًماط الصم تشاي ديَاسّا تا ٍ  هي وٌذ. تغييش Фbهمذاس تشاي   7.35 ٍ 7.28استفاع ًشهال ؿذُ تيي 

افضايؾ هي ياتذ. ًماط واستشدي تا افضايؾ كلثيت ديَاس تاال هي  Фbواّؾ  تا تذٍى ظشفيت طئَفَم ؿىل پزيش

ٍ اًؼغاف پزيشي ديَاسهٌزش تِ واّؾ اسصياتي ًماط واستشدي تشاي ًيشٍي راًثي هي  يظشفيت ؿىل پزيش سٍد.

هؼادلِ سگشػيَى صيش ،تشاي تخويي ًماط ًشهال ؿذُ واستشدي ًيشٍي راًثي تشاي هحذٍدُ اي وِ لثال گفتِ ؿذ ؿَد.

 :تِ واس هي سٍد

(9) 

تشاي ديَاسّاي اًؼغاف پزيش تا ٍ تذٍى ضخاهت ؿىل ايي هؼادلِ هي تَاًذ تشاي پيؾ تيٌي ًماط واستشدي 

سا  يًمؾ هْو σ/βدليك هشتَط تِ احش اكغىان ػغحي ًـاى هي دّذ وِ ًؼثت  اتهغالؼ اػتفادُ ؿَد. يپزيش

  دس حاليىِ ًيشٍّاي اكغىاوي اػوال ؿذُ تيي ديَاس ٍ ػغح هـتشن ،دس ًماط واستشدي طئَفَم ايفا هي وٌذ

 ي اػوال ؿذُ تَػظ عاق صًي خان سا تغييش هي دّذ.راتزاي  ،خاوشيض–طئَفَم
 

 خالكِ ٍ ًتيزِ گيشي  .7
 

دس ايي همالِ يه هذل ػذدي تشاي ارشاي يه هغالؼِ پاساهتشي تِ هٌظَس هحاػثِ احش يه پاساهتش سٍي 

آًاليضّا عثك  اػتفادُ ؿذُ اػت. فـاس راًثي صهيي وِ تِ كَست ديَاس حايل اًؼغاف پزيش ٍ عشُ اي ػول هي وٌذ،

هماٍهت خاوشيض ٍ هذٍل ّاي االػتيه ّواًٌذ ػختي ٍ  اتاحش ارشا ؿذُ اًذ. FDM 2D FLACهذل ّاي 

ًتايذ هغالؼِ هذل  صهيي دس ايي آًاليضّا اسصياتي ؿذُ اًذ. فؼال خلَكيات ظشفيت ؿىل پزيشي سٍي ضشية فـاس

ديَاس حايل عشُ اي اًؼغاف پزيش غيشخغي  فيضيىي ٍ آًاليضّاي ػذدي ًـاى هي دّذ وِ تَصيغ فـاس فؼال پـت

فـاس راًثي صهيي تا  تِ اًؼغاف پزيشي ديَاس ٍ خلَكيات ظشفيت ؿىل پزيشي تؼتگي داسد. ،اػت ٍ تغييشات

عثك ًتايذ آصهايؾ ّاي فيضيىي ٍ آًاليضّاي ػذدي ظشفيت طئَفَم  افضايؾ اًؼغاف پزيشي ديَاس افضايؾ هي ياتذ.

اًؼغاف پزيشي ًؼثي ديَاس ٍ پاساهتشّاي هماٍهت  ، Ei/tiِ تِ ػختي ًؼثي ظشفيت تاػج واّؾ دس فـاس صهيي و

دسكذواّؾ  تش ًگاُ تِ هغالؼات حؼاع ٍ دليك سٍي تاحيش استفاع ديَاس هي ؿَد. ،گؼيختگي خاوشيض تؼتگي داسد

ِ ًيشٍّاي تا صهاًيى ،ًوي دّذ ّيچ تغييش هْوي سا ًـاى ،تاس تشاي يه ػشي خلَكيات هؼيي كفحِ ؿىل پزيش

ًيشٍي تؼلين تيـتشي XPS  طئَفَم تِ تٌؾ تؼلين هَاد طئَفَم لاتل تشاون تزاٍص ًىٌٌذ.،راًثي تِ خاعش خاوشيض 

ٍ اهىاى فشاّن آهذى خاوشيض عالي راًثي ٍواّؾ تاس تشاي   EPSداسد ٍ هحذٍدُ وشًؾ االػتيه دس همايؼِ تا

ػاختاسّاي حايل تِ تاسّاي راًثي تاالتش تِ خاعش افضايؾ استفاع خاوشيضٍ احش تاس صًذُ دس ًضديىي ديَاس هشتَط هي 
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دي تشاي پيؾ تيٌي ضشية فـاس راًثي صهيي ٍ ًمغِ ًشهال ؿذُ واستش ًيضػالٍُ تش ايي ّا هذل ّاي سياضي  ؿًَذ.

 ؿىل پزيش اػتفادُ هي ؿًَذ. ًيشٍي راًثي تشاي ديَاس حايل عشُ اي تا ٍ تذٍى اليِ طئَفَم
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