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  خالصه
جوؼیت ٍ تَؾؼِ قْطّا ٍ ػسم ٍجَز ظهیي ّای هٌاؾة، زض تؿیاضی اظ پطٍغُ ّا ًاگعیط تِ اؾتفازُ اظ تکٌیک ّایی  تا تَجِ تِ افعایف ضٍظ افعٍى

ز هكرهات ذاک ّؿتین. تا  یت ٍ تؿلیحتثثهاًٌس  ، زض ایي ذاک ّاضفتاض  طت ههٌَػی آّک ٍ الیاف ّاییافعٍزًآثاض هثثت تَجِ تِ جْت تَْث

ُ اؾت. قسّای ضؾی پطزاذتِ ذاک هقاٍهت ّا زضّن چٌیي ًؿثت تیي ٍ  کككی ٍّای فكاضی  هقاٍهتتط  ههالحایي تَام تحقیق تِ تطضؾی اثطات 

زضنس الیاف پلی پطٍپیلي هرلَط  50/0ٍ  35/0، 25/0، 05/0زضنس آّک ٍ  5ٍ  3، 1ٌیت تِ ػٌَاى ذاک ضیعزاًِ تا هقازیط تسیي هٌظَض کائَلی

ای ٍ فكاضی هحهَض زضجِ ؾاًتیگطاز هَضز آظهایف ّای کككی تاض ًقغِ 35ضٍظ تحت زهای  22ٍ  7، 1ٍ پؽ اظ ػول آٍضی تطای ظهاى ّای 

ِ ّای زضنسزض  الیاف کاّف پیسا کطزُ ٍ تا قسُ ذاک ّای هؿلحایي ًؿثت تطای  هایف ّا ًكاى هی زّسآظًتایج  اًس.ًكسُ قطاض گطفتِ ًعزیک ت

تا آّک ٍ تؿلیح قسُ تا قسُ  تطای ذاک ّای تثثیت کككی  هقاٍهت فكاضی تِهقاٍهت ًؿثت  .زضنس تْیٌِ تِ هقساض تقطیثا ثاتتی ضؾیسُ اؾت

کائَلیٌیت  تط اظپاییي  تثثیت قسُ تؿیاض ذاک ایي ًؿثت تطای چٌیي. ّن ٍضی تقطیثا ػسزی ثاتت اؾتآّک ٍ ظهاى ػول آزضنس اؾاؼ تط  ،الیاف

 اؾت. ذالم
 

 محًری، تک ایوقطٍکائًلیىیت، آَک، الیاف، بار کلمات کلیذی: 

 

 

 

 

  مقذمه .1
 

افعایف فؼالیت ّای ػوطاًی، ؾاذت ٍ ؾاظّا  جوؼیت ٍ تغییط کاضتطی ّای اػوال قسُ جْت گؿتطـ قْطّا ٍ تِ تثغ آى تا افعایف ضٍظافعٍى 

ْثَز ٍ ػسم ٍجَز ظهیي هٌاؾة ٍ اجثاض تِ اجطای پطٍغُ ّا زض ظهیي هؼیي قسُ، زض تؿیاضی اظ پطٍغُ ّا ًاگعیط تِ اؾتفازُ اظ تکٌیک ّایی جْت ت

 کِ تثثیت یا تقَیت ذاک یکی اظ ایي تکٌیک ّا هی تاقس. هكرهات ذاک ّؿتین،

 اًجام قسُ تؼییي پیف اظ ًتیجِ تِ ضؾیسى تطای ذاک غئَتکٌیکی هكرهات کطزى تْیٌِ تطای کِ قَز هی گفتِ ػولیاتی ِکلی تِ ذاک تثثیت 

 اثطات پایساضی، زٍام، ،(پالؾتیک االؾتیک،) کطًف تطقی، هقاٍهت: قاهل تغییطکٌس، ػولیات ایي اثط تط تَاًس هی کِ غئَتکٌیکی هكرهات. قَزهی

 تطیي هْن اظ کِ زاضز ػوطاى هٌْسؾی زض ظیازی تؿیاض کاضتطز کِ اؾت هَاضز ایي اظ یکی آّک تا ذاک تثثیت. تاقس هی یپصیط ًفَش ٍ ذاک تط آب

 ٍ( back fill) ّا ؾاظُ پكت جایگعیي آّکی قفتِ اظ اؾتفازُ ؾاظی، پی ّا، ضاُ تؿتط ظهیي ًوَزى پایساض کاًال، تؿتط تثثیت تِ تَاى هی آى کاضتطز هَاضز

ؿاظی تا تحقیقاتی کِ تط ضٍی 2009ٍ ّوکاضاى زض ؾال هحوس  [.1] کطز اقاضُ ذاکطیعّا  افعایف تاػثزازًس گعاضـ زازًس تثثیت آّک اًجام  تا ذاک ْت

                                                
 يطًس هیرالدیخًاجٍ وص يعمران داوشگاٌ صىعت يداوشکدٌ مهىدس اریداوش 1
  يطًس هیرالدیخًاجٍ وص يداوشگاٌ صىعت کیارشد ژئًتکى يکارشىاس یداوشجً 2
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ایي تِ  ذاک ضؼ ضٍیآظهایكات تحکین تا اًجام  2010ّوکاضاى زض ؾال ٍ  ضئیؿی[. ػلی 2قَز ] هی ذاک تَضم ٍ آب جصب کاّف زٍام، ٍ هقاٍهت

 ٍ [. قثازی3یاتس ] هی کاّف هقساض ایي آّک% 2 تثثیت زض ٍلی زّس افعایف هی ضا ًفَشپصیطی ٍ تحکین ضطیة آّک، زضنس افعایفیسًس کِ ًتیجِ ضؾ

 ى هؼیٌیهاظ، تا ًوًَِ ّا ٍاتؿتِ تِ ظهاى اؾتفكاضی زازًس هقاٍهت ًكاى  ضٍی ذاک ّای ضؾی تثثیت قسُ تا آّک آظهایفتا  2010 ؾالّوکاضاى زض 

 [.4]. هی هاًسا ثاتت قاٍهت تاال ضفتِ ٍ ؾپؽ تقطیثهایي 

 کِ کٌس هی ایجاز هطکة هحیغی ذاک، زض هؿلح کٌٌسُ ػٌانط اظ اؾتفازُ .زهی گیطالیاف تِ عَض هؼوَل زض تؿلیح ذاک هَضز اؾتفازُ قطاض  

 زاًِ ّای تا تؿلیح ػٌانط زضگیطی ٍ زاضًس ضا كیکك تٌف ّای تحول ٍظیفِ ًیع تؿلیح ػٌانط ٍ کطزُ تحول ضا ّای فكاضی تٌف ذاک زاًِ ّای آى زض

 توام زض ذاک کِ اؾت ایي (RDFS)تهازفی  تَظیغ تا ّای ؾیؿتن هعایای اظ .سًگطز هی ذاک قکل پصیطی ٍ افعایف هقاٍهت ٍ تْثَز هَجة ذاک

 هحَضی ؾِ ٍ هحَضی تک آظهایكْایاظ  اؾتفازُ تا 2000ّوکاضاى زض ؾال  ٍ ًٍگ هغالؼات .قَز هی حصف ضؼیف نفحات ٍ قسُ تقَیت جْات

 ذاک ضٍی 2001ّوکاضاى زض ؾال  ٍ ؾٌتًَی تَؾظ هحَضی ؾِ ٍ هؿتقین تطـ ٍ آظهایكْای [5] هؿلح زاض ضؼ ای هاؾِ ذاکْای هکاًیکی ضفتاض ضٍی

 الیاف افعایف تا ٍ زاضًس ی غیطهؿلحّا ًوًَِ تِ ًؿثت تیكتطی پصیطی قکل قسُ هؿلح ّای ًوًَِ کِ تَزًس ًکتِ ایي اظ حاکی ّوگی ،[6هؿلح ] ای هاؾِ

 ًؿثت ذاک تَزُ پاؾد تْثَز ذاک، تطقی ٍ فكاضی هقاٍهت افعایف ذاک هَجة تؿلیح ًتایج ایي اؾاؼ تط. یاتس هی افعایف تطقی هقاٍهت ذاک زض

 الیاف کِ تِ ایي تَجِ تا ٍ گطزز هی ذاک پصیطی قکل افعایف ٍ ضٍاًگطایی پتاًؿیل کاّف ذاک، زیٌاهیکی تطقی افعایف هسٍل زیٌاهیکی، تاضّای تِ

 س.ق ذَاّس ًیع ًؿثی کككی ذهَنیات زاضای حضَض الیاف ٍاؾغِ تِ ذَز، فكاضی شاتی ذهَنیات تط ػالٍُ ذاک تاقٌس، هی کككی تَاى زاضای
تا افعٍزى الیاف کِ  زًس ٍ گعاضـ زازًسهَضز تطضؾی قطاض زا  اؾتفازُ اظ آظهایف تحکینتا ٍ زضنس الیاف ضا اثطات عَل  2006زض ؾال  ػثسی ٍ پاضؾاپػٍُ

کَهاض ٍ  [.7] ضا افعایف هی زّسًفَشپصیطی َض قاتل تَجْی تِ ع افعایف عَل الیافٍ  تطاتط افعایف زاز 3ضا هی تَاى تا ًفَشپصیطی  هیعاى ِ کائَلیٌیتت

حاکی  تطـ هؿتقین. ًتایج آظهایف ّای زازًسجام اً  CLضٍی ذاکهؿتقین ٍ تک هحَضی تط  تطـ آظهایف قاهل آظهایكاتی 2011ّوکاضاى زض ؾال 

تطقی هقاٍهت زضنس  4/0افعایف زضنس الیاف تا ّوچٌیي تا  هی یاتٌس.ٍ پؿواًس  افعایف  یونعزٍ هقاٍهت هاکّط  تٌف قائنزض  کِ تا افعایفآى اؾت اظ 

  [.8] هی کٌسافعایف پیسا 

 ضٍی تط آظهایف تؼسازی ،(2006) ّوکاضاى ٍ کای اقاضُ کطز.اضز ظیط هَتِ هی تَاى ٍ آّک الیاف اظ تحقیقات اًجام قسُ تط ضٍی اثطات تَام  

 پلیوطی الیاف اثط هغالؼِ ایي زض زازًس. اًجام هیلیوتط 12 عَل تا پلیوطی الیاف هرتلف هقازیط تا قسُ تؿلیح ٍ آّک هرتلف زضنسّای تا قسُ تثثیت ضؼ

 ًتایج اظ. قس تطضؾی ضؾی ذاک ّای هكرهِ ٍ قسگی جوغ-تَضم پتاًؿیل ٍ تطقی هقاٍهت طّایپاضاهت ًكسُ، هحسٍز فكاضی هقاٍهت ضٍی تط آّک ٍ

 [.9] گطزز هی ضؼ ذاکهصکَض زض  هٌْسؾی ذَال زض هفیسی تغییطات تِ هٌجط ذاک تا آّک ٍ پلیوطی الیاف اذتالط کِ قس هكاّسُ آظهایف ّا
 ٍ آّک زضنس2 تا قسُ تثثیت ذاک ذالم، ذاک ّای ًوًَِ ضٍی تط هحَضی تک یفكاض ّای آظهایفتا اًجام  2008زض ؾال  هرتاضی حؿیٌی ٍپَض

 ًوًَِ فكاضی هقاٍهت هالحظِ قاتل افعایف تاػث ًظط هَضز ظهاى زض آٍضی ػول ٍ تٌْایی تِ آّک افعٍزىایي ًتیجِ ضؾیسًس کِ الیاف، تِ  تا قسُ هؿلح

ًیع الیاف تط قسى عَل چٌیي تا تلٌستاقٌس. ّن  هی غیطهؿلح ّای ًوًَِ تِ ًؿثت تطیتعضگ گؿیرتگی کطًف زاضای قسُ هؿلح ّای ًوًَِ گطزز ٍ هی ّا

 ٍ کاتثی اٍنیا 2013زض ؾال  [.10]اؾت گكتِ آّک تا قسُ تثثیت ّای ًوًَِ پصیطی قکل هَجة الیاف کِ اؾت آى تیاًگط کِ ،تیكتط قسُکطًف هیعاى 

 ّوَاضُ ٍچؿثٌسگی انغکاک ظاٍیِ آّک زضنس 3 تا الیاف هقساض افعایف تا ثاتت، جاًثِ ّوِ تٌف زضتا اؾتفازُ اظ آظهایف ؾِ هحَضی زضیافتٌس، 

 ضؼ چؿثٌسگی اظ چؿثٌسگی ٍ تعضگتط غیطهؿلح ضؼ انغکاک ظاٍیِ اظ قسُ هؿلح ّای ًوًَِ انغکاک ظاٍیِ هَاضز توام زض لیکي. یاتس هی افعایف

 [.11]اؾت  تَزُ تیكتط آّک ٍ الیاف تسٍى

  
 

 مورد استفاده مصالحی آزمایشگاهی انجام شذه و هاآزمایش  .2
  

هطتثظ تا ّط آظهایف ضا اؾتاًساضز   1جسٍل  ، کِاؾتتؼییي قسُ  ASTMاؾاؼ اؾتاًساضزّای تط  ههطفی زض ایي پایاى ًاهِ حالهههكرهات  

 ًكاى هی زّس.

ى اقاضُ تِ آ 1زض جسٍل کِ هایف ّای قٌاؾایی ههالح تا اؾتفازُ اظ آظ س.تاقکائَلیٌیت هی  ًَعاظ  ضؼذاک ، ههطفی زض ایي آظهایفذاک  

تا یؼٌی ضؼ CL هَضز اؾتفازُ تط اؾاؼ عثقِ تٌسی هتحس زض گطٍُ . ذاک قسُ اؾتاضائِ  1 قکلآى زض ًوَزاض ّیسضٍهتطی ٍ زؾت آهس س تِ ق

آظهایف ّا تط ضٍی هی ذاک زاضز تواضفتاض  قاٍهت ٍتاثیط تؿیاضی تط هذاک  تَجِ تِ ایي کِ زاًِ تٌسی ٍ ًَعتا  ذهَنیات ذویطی کن قطاض هی گیطز.

 آّک،-تیي هرلَط ّای ضؼضا اًجام قسُ تا تتَاى هقایؿِ زقیقی هصکَض  ّایظ اؾتاًساضز تَؾقسُ  تا ذهَنیات تؼییيٍ  هكرم حالهه یک ًَع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 پي مهىدسي مکاویک خاک ي ي ملّ ايلیه کىفراوس

 ربیت دبیر شهید رجایي تهران داوشگاٌ ت، عمرانداوشکدٌ مهىدسي 
 1313آذرماٌ 13ي  12

 

 

تاًساضز ّای یاز قسُ هحاؾثِ ٍ ذالنِ ًتایج زض ههطفی هغاتق تا اؾضؼ  حسٍز اتطتطگٍ ٍیػُ تَزُ چٌیي ّن  .زازاًجام  الیاف-آّک-ضؼالیاف ٍ -ضؼ

 آٍضزُ قسُ اؾت. 2جسٍل 

                    مصرفی کائًلیىیت مشخصات :۲جذيل                                               ASTM فُرست آزمایش َای :۱جذيل                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 داوٍ بىذی کائًلیىیتمىحىی  :۱شکل 

 

تا  200قسُ اظ الک قواضُ ضز زض ؾاذت ًوًَِ ّا  قسُاؾتفازُ آّک  تْیِ قسُ اؾت.آّک ؾوٌاى  کاضذاًِاظ ایي تحقیق زض  ههطفی آّک

چٌیي هكرهات ّن  .اؾتًوًَِ ّا اؾتفازُ قسُ زض هیکطٍى  23 قغط ٍ هیلیوتط 19عَل پیلي، پطٍپلی  ًَعاظ  الیاف هی تاقس. 28/2چگالی ٍیػُ شضات 

 اؾت.اضائِ گطزیسُ   3ض جسٍل الیاف هصکَض ز

پريپیله مصرفی الیاف پلیمشخصات  :۳جذيل   

 هقساض  هكرهات

ظاّطی ضًگ   ؾفیس 

  1 (gr/cm^3)هرهَل ٍظى 

 400 (MPa)کككی هقاٍهت 

شٍبحسٍزُ ه  165-160  

ٍ قلیاّاّا زض تطاتط اؾیسهقاٍهت   تاال 

ّا تطاتط ًوکهقاٍهت زض   تاال 

هطتَعِاؾتاًساضز  آظهایف  

تٌسیزاًِ   ASTM D421-85 

 ASTM D422-63 ّیسضٍهتطی

اتطتطگتؼییي حسٍز   ASTM D4318-00 

) )هرهَلتؼییي ٍظى   ASTM D854-02 

اؾتاًساضزگاّی آظهایكتطاکن   ASTM D2166-87 

هحَضیتک   ASTM D2166-87 

ًقغِ ایتاض   ASTM D5731-95 

 هقساض هكرهات

  65/2 ٍیػُ چگالی 

 26 )%(ذویطی حس 

 44 )%(ًی ضٍاحس 

 17 )%(ذویطی قاذم 
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 های مورد مطالعه و ساخت نمونه هامخلوط  .3
 

 ٍ هقاٍهتای  ض ًقغِاّای قاذم تاؾتاًساضز آظهایف تط اؾاؼ هكاتِ ّای ًوًَِ  ،ترویي ًؿثت هقاٍهت فكاضی تِ هقاٍهت کككیجْت  

 . ضؼ اضافِ قسًس تِ زضنس 5ٍ  3، 1 تاآّک  ٍ زضنس 5/0 ٍ 35/0، 25/0 ،05/0هیعاى تِ  الیاف ّویي هٌظَض. تِ قسؾاذتِ  ضُهحَتک  فكاضی

پطٍکتَض اؾتفازُ آّک اظ آظهایف -هرتلف ضؼهرلَط ّای ٍ  حساکثط جطم هرهَل ذكک ذاک هثٌاضعَتت تْیٌِ ٍ  زضنس تؼییي تطای  

، تِ ظهاى ثاتتاذتالط زض  پؽ اظٍ  قسضیرتِ زض زاذل ّوعى تطقی هرلَط ههالح ذكک هطتَط تِ ّط  ،رتلفّای ههرلَط آهازُ ؾاظی س. تطای ق

جام آظهایف تطاکن اؾتاًساضز زض  اٍلیِ تِ هرلَط ّا اضافِ گطزیس.ضعَتت تسضیج   25الیِ هجعا تا اؾتفازُ اظ چکف اؾتاًساض تحت  3ههالح زض حیي ًا

َتت  3%اظ آظهایف  ّط هطحلِ. زض ضطتِ کَتیسُ قسًس  4جسٍلزض ًتایج حانل اظ آظهایف ّای تطاکن اؾتاًساضز . ذالنِ تِ هرلَط ّا اضافِ گطزیسضع

 .اؾت آهسُ

 

ًبت بُیىٍ خشک حذاکثر ي داوسیتٍ  :۴جذيل    ٍعمخلًط َای مًرد مطالرط

 

Note: K=Kaolinite, L=lime, F=Fibre 
 

 53آى ّا  اضتفاعٍ  هیلیوتط 38ّا گطفت. قغط ایي ًوًَِ آظهایف قطاض قغطی هَضز  تِ نَضتٍ  ای ؾاذتِاؾتَاًِ  تِ نَضت کككی ًوًَِ ّای 

هیلیوتط اؾت کِ تطای تثسیل قغط ًوًَِ ّا تِ قغط  50ض ًقغِ ای اتقاذم  کككی زض آظهایفهقاٍهت  قسُ تطای تؼییيهكرم قغط  .. تاقسهی  هیلیوتط

 .گطزیساؾتفازُ  ي قسُهؼی کِ زض اؾتاًساضزظیط  قاذم اظ ضٍاتظ

 هیلیوتط 50ًوًَِ اؾتَاًِ ای تا قغط تطای  ییا ًقغِاض تقاذم  :
  ًوًَِ ؾاذتِ قسُاذم تاض ًقغِ ایی تطای ق : 

D : ِ(ًوًَِ)قغط  اضیصگتاضتیي زٍ ًقغِ فانل  
F:  تثسیل قغطضطیة 

= F.                                                                                                        (1)            

F = (  =  = 0.884                                                                                         (2) 

ذكک زاًؿیتِ  ًَع تطکیة

طحساکث  

 

ضعَتت تْیٌِ 

)%( 

ذكک زاًؿیتِ  َع تطکیةً

طحساکث  

 

ضعَتت تْیٌِ 

)%( 

K ۷۶/۱  ۵/۱۱  K + 1% L + 0.35% F ۷۷/۱  ۹/۱۱  
K + 1% L ۷۷/۱  ۹/۱۱  K + 1% L + 0.5% F ۷۷/۱  ۹/۱۱  
K + 3% L ۷۶/۱  ۶/۱۹  K + 3% L +  0.05% F ۷۶/۱  ۶/۱۹  
K + 5%L ۷۶/۱  ۶۲ K + 3% L + 0.25% F ۷۶/۱  ۶/۱۹  

K + 0.05% F ۷۶/۱  ۵/۱۱  K + 3% L +  0.35% F ۷۶/۱  ۶/۱۹  
K + 0.25% F ۷۶/۱  ۵/۱۱  K + 3% L+ 0.5% F ۷۶/۱  ۶/۱۹  
K + 0.35% F ۷۶/۱  ۵/۱۱  K + 5%L + 0.05% F ۷۶/۱  20 
K + 0.5% F ۷۶/۱  ۵/۱۱  K + 5%L + 0.25% F ۷۶/۱  20 

K + 1% L + 0.05% F ۷۷/۱  ۹/۱۱  K + 5%L + 0.35% F ۷۶/۱  20 

K + 1% L + 0.25% F ۷۷/۱  ۹/۱۱  K + 5%L + 0.5% F ۷۶/۱  20 
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 =  =  =                                                                                          (3) 

 = 0.884 × = P × 0.0612                                                                      (1) & (2) & (3)                      

هیلیوتط تَزُ کِ تط ایي اؾاؼ اضتفاع تِ  38آى ّا لیوتط ٍ قغط هی 79اضتفاع ًوًَِ ّا کِ  ای ؾاذتِ قساؾتَاًِ  تِ نَضتًیع ّای فكاضی ًوًَِ    

چکف الؾتیکی ٍ اؾتَاًِ فلعی ظ ّط الیِ تَؾٍ  الِی زاذل قالة ضیرتِ 4الیِ ٍ ًوًَِ ّای فكاضی زض  3ّای کككی زض ًوًَِ . هی تاقس 07/2قغط آى ّا 

چٌس الیِ ؾلفَى پیچیسُ ٍ زض زض ؾپؽ ٍ  ّا تؼییيآى  ؾاذت ًوًَِ ّا ٍظى ٍ اتؼازاظ س. پؽ تا ضراهت ًوًَِ ّا یکؿاى تاققسُ هتطاکن یکٌَاذت  تِ عَض

 .گطفتٌسزضجِ ؾاًتیگطاز قطاض  35های گطم ذاًِ زض ز
 

 

 و بررسی نتایج آزمایشگاهیتحلیل  .4
 

تِ جْت ًیع ّای تک هحَضی . آظهایف قساًجام  کطًفکٌتطل  نَضت ٍ تِهیلیوتط تط زقیقِ  5/0ؾطػت تا  قغطی، ّای تاض ًقغِ ایآظهایف 

َلیٌیت ذالم ٍ هقاٍهت کككی ٍ فكاضآظهایكات  ایي هجوَػِزض  س.اًجام ق کٌتطلٍ  هقایؿِ تا آظهایف کككی تا ّواى ؾطػت تثثیت ٍ تؿلیح قسُ زض ی کائ

َلیٌیت فكاضی هقاٍهت . تِ زؾت آهسآى ّا ّن هقایؿِ ٍ ًؿثت تیي تا  زضنس ّای تطاتط  کیلَپاؾکال 72/19هؼازل ٍ هقاٍهت کككی آى َپاؾکال کیل 480تطاتط  ذالمکائ

ِ ًیع هَضز آظهایف ط ّای ؾایط هرلَیاتی تطای اضظجْت ایي ًؿثت لصا  تطاتط هقاٍهت کككی کائَلیٌیت ذالم اؾت. 24فكاضی حسٍز اًساظُ گیطی قس کِ هقاٍهت  ت

َلیٌیتًؿثت  2قکل زض  .زؾت آهس اضافِ ، ایي ًؿثت تا زض قکل هكرم اؾتکِ  عَض. ّواى قسُ ًكاى زازُ قسُ اؾتتؿلیح ذالم ٍ  هقاٍهت فكاضی تِ کككی کائ

تاثیط تیكتط الیاف تط ٌسُ زّ اهط ًكاى. ایي ضؾیسُ اؾت (08/12تا  81/11)ًعزیک تِ زضنس تْیٌِ تِ هقساض تقطیثا ثاتتی ّای زضنسزض  قسى الیاف کاّف پیسا کطزُ ٍ

ِ تا اف لیٌیت هی تاقس ک  هقاٍهت فكاضی اؾت. عایف هقاٍهت کككی تیكتط اظافًطخ زضنس تْیٌِ تِ ًعزیک عایف هقساض الیاف تا زضنسّای هقاٍهت کككی کاَئ

 

 
  الیافبا  تسلیح شذٌخالص ي  مقايمت فشاری بٍ کششی کائًلیىیت: وسبت ۲شکل 

 

 
 

 فَای مختلف الیا صذردي  کششی کائًلیىیت تثبیت شذٌ با یک درصذ آَک مقايمت فشاری بٍوسبت  :۳شکل 
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زازُ قسُ ًكاى   3قکلض ز هرتلف الیاف هقازیطزضنس آّک ٍ تؿلیح قسُ تا  1قسُ تا تثثیت کككی کائَلیٌیت تِ  هقاٍهت فكاضیًؿثت  

ٍ  7/14تا  3/14ػول آٍضی ّفت ضٍظُ تیي ، زض 3/14تا  6/13زض ػول آٍضی یک ضٍظُ تیي  یًؿثت هقاٍهت فكاضی تِ کكك هی گطزز کِهكاّسُ اؾت. 

هقاٍهت فكاضی ٍ کككی زض تیي ثاتت تقطیثا ًؿثت ّا ًكاى زٌّسُ یک ضًٍس ایي  هتغییط تَزُ اؾت. 7/15تا  1/15زض ػول آٍضی تیؿت ٍ ّكت ضٍظُ تیي 

 ذالماظ کائَلیٌیت تثثیت قسُ تِ هطاتة کوتط ذاک ٍ کككی ی فكاضعطف زیگط ًؿثت تیي هقاٍهت اظ  اؾت. زضنس آّک 1سُ تا تثثیت قکائَلیٌیت 

 اؾت.

 ًكاى زازُ قسُ اؾت.  5ٍ  4 هرتلف الیاف ًیع زض قکل هقازیطٍ  زضنس آّک 5ٍ  3تا ُ تثثیت قسکائَلیٌیت هقاٍهت فكاضی تِ کككی ًؿثت 

 .تؿلیح قسُ اؾت هكاتِ تط اظ ًوًَِ ّایپاییي زاض آّک ی فقظ ًوًَِ ّا هقاٍهت فكاضی تِ کككیًؿثت  ،تثثیتزض ایي زضنس ّای کِ  هی قَزهكاّسُ 

 3آّک تطای ػول آٍضی ّفت ضٍظُ زض  ،4/9زضنس  5ٍ آّک  6/10زضنس  3 تطای آّکزض ػول آٍضی یک ضٍظُ  یًؿثت هقاٍهت فكاضی تِ کكك

تَجِ تِ تا . تَزُ اؾت 4/11زضنس  5ّک ٍ آ 2/14زضنس  3آّک تطای  زض ػول آٍضی تیؿت ٍ ّكت ضٍظٍُ  1/12زضنس  5آّک ٍ  2/13زضنس 

الیاف تِ ًوًَِ ّای تثثیت قسُ افعٍزى  چٌیيّن  ضقس تیكتط هقاٍهت کككی ًؿثت تِ فكاضی قسُ اؾت.تاػث تا آّک تثثیت  ًؿثت ّای تِ زؾت آهسُ

ؾثة ضقس تیكتط زض هقاٍهت کككی  ذالم الیاف زض کائَلیٌیتکِ  نَضتیزض  اؾت،قسُ هقاٍهت کككی  ًؿثت فكاضیهقاٍهت تیكتط افعایف تاػث 

زض ػول آٍضی ٍ زض قکل هكرم اؾت ًؿثت هقاٍهت فكاضی تِ کككی پؽ اظ تؿلیح تا الیاف ضًٍس تقطیثا ثاتتی پیسا کطزُ کِ  عَضّواى  قسُ تَزًس.

تا  6/13زضنس تیي  3طای آّک ت ػول آٍضی ّفت ضٍظُ، زض 1/11تا  3/10زضنس تیي 5تطای آّک ٍ  6/11تا  1/11زضنس تیي  3آّک تطای  یک ضٍظُ

 زضنس 5تطای آّک ٍ  5/16تا  2/16تیي  زضنس 3آّک تطای زض ػول آٍضی تیؿت ٍ ّكت ضٍظُ ٍ  9/13تا  3/13تیي  زضنس 5تطای آّک ٍ  7/14

زُ اؾت 5/13تا  1/13    .هتغییط َت

آٍضی زض ػول  ثاتت ایي ًؿثتضًٍس تقطیثا حاکی اظ ًیع  آّک زضنس 5ٍ  3ّای ًوًَِ تِ کككی  فكاضیاظ ًؿثت هقاٍهت آهسُ تِ زؾت اػساز 

کائَلیٌیت ًوًَِ ّای تثثیت ٍ تؿلیح قسُ اظ  ًؿثت ّای تِ زؾت آهسُکلی تِ  ًگاّیّن چٌیي تا  ًوًَِ ّای تثثیت ٍ تؿلیح قسُ زاضز. ّای یکؿاى

 اؾت. ٌیت ذالمکائَلیاظ ًؿثت هقاٍهت فكاضی تِ کككی آى ّا تؿیاض کن تط هَاضز  زض ّوِکِ هكرم هی قَز

 

 
لیىیت تثبیت شذٌ با وسبت  :۳-۵شکل   درصذ َای مختلف الیافي  درصذ آَک سٍمقايمت فشاری ٍب کششی کاًئ

 

 
لیىیت تثبیت شذٌ با وسبت  :۴-۵شکل   لیافا درصذ َای مختلفي  درصذ آَک پىجمقايمت فشاری ٍب کششی کاًئ
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 گیرینتیجه .۵
 

زض  الیاف کاّف پیسا کطزُ ٍ تا قسُ ذاک ّای هؿلح. ایي ًؿثت تطای تِ زؾت آهس 24 هقاٍهت فكاضی تِ کككی کائَلیٌیت ذالمًؿثت  -1

 ذالم لیٌیتتاثیط تیكتط الیاف تط هقاٍهت کككی کائٌَسُ زّ اهط ًكاى. ایي ًعزیک تِ زضنس تْیٌِ تِ هقساض تقطیثا ثاتتی ضؾیسُ اؾتّای زضنس

 . هی تاقس

تَجِ تِ آّک تسٍى زضنسّای پاییي ، زض تا آّک ٍ تؿلیح قسُ تا الیافقسُ  فكاضی تِ کككی تطای ذاک ّای تثثیتهقاٍهت  ًؿثت -2

 . آّک ٍ ظهاى ػول آٍضی تقطیثا ػسزی ثاتت اؾتزضنس اؾاؼ ، تط حضَض الیاف

ّای تثثیت ٍ ًوًَِ تثثیت قسُ کوتط اظ  فقظ ٍهت فكاضی تِ کككی تطای ًوًَِهقاًؿثت  زضنس تِ تاال( 1)اظ  تاالی آّکّای زضنسزض  -3

  تقطیثا ثاتتی ّؿتٌس.زاضای ًؿثت  اظ هقساض تؿلیحهؿتقل تؿلیح قسُ ٍ  ًوًَِ ّای تثثیت. ٍلی تؿلیح قسُ اؾت

 اؾت. ذالمٌیت کائَلیتط اظ ایي ًؿثت زض پاییي  تثثیت قسُ تؿیاض ذاککككی هقاٍهت هقاٍهت فكاضی تِ ًؿثت   -4
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