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 چکیذٌ 

ّای فلعی یکی اظ هَاضزی ؾاظی ٍ تحلیل ضفتاض تطذَضز پطتاتِ تا نفحِهسل

ِ ؾاظی ؾاظُکِ زض تحث هقاٍم هٌظهَض ارهطای انهل پسافٌهس ایطػاههل      ّا ته

ضطٍضی اؾت. زض ایهي پهػٍّف اتتهسا، تها اؾهتفازُ اظ ضٍـ ارهعاد هحهسٍز،        

 آتهاکَؼ،  فهعاض اًطم زض هَرَز کَک-راًؿَى آؾیة هؼیاض ٍ آؾیة هکاًیک

 تِ ًتایج ٍ قسُ ؾاظیفَالزی قثیِ یک نفحِ تِ پطتاتِ هؿتقین تطذَضز اثط

ِ    .قَزهی حانل ػسزی نَضت ی تطذهَضز  ؾپؽ، اثهط ضهراهت ٍض ، ظاٍیه

گیهطز.  پطتاتِ ٍ ّوچٌیي اتؼاز ٌّسؾی اًحٌای پطتاتِ هَضز تطضؾی قهطاض ههی  

ؾاظی حاضط تا آظههایف قهلیک هؿهتقین    گصاضی ًتایج، قثیِهٌظَض نحِتِ

ی فَالزی هحققیي پیكهیي هقایؿهِ قهسُ اؾهت. هقایؿهِ      پطتاتِ تِ نفحِ

ؾهاظی ػهسزی اظ زقهت هٌاؾهثی     زّس قثیِى هیًتایج ػسزی ٍ تجطتی ًكا

تهَاى زض نهٌایغ ًظهاهی ٍ َّاف ها     تطذَضزاض اؾت. اظ ًتایج ایي هطالؼِ ههی 

 .تحت ػٌَاى ًفَش پطتاتِ زض نفحات فَالزی اؾتفازُ ًوَز

 پطتاتِ، ًفَش، تطذَضز ؾطػت تاال، ضٍـ ارعاد هحسٍز. ياطٌ َای کلیذی:
 

 مقذمٍ  -1

 َّاف ا، ًظاهی، نٌایغ زض فلعی نفحات اظ اؾتفازُ اذیط، ّایزِّ زض

ایي . اؾت ًوَزُ پیسا ظیازی گؿتطـ ایطُ ٍ ضاًی، ذَزضٍؾاظیکكتی

 یا فَالز رٌؽ آلیاغّای اظ هؼوَال اؾتحکام ٍ ؾثکی ذاطط تِ کِ نفحات

 تِ تَلیسات زیگط ذَزضٍ ٍ کكتی، َّاپیوا، تسًِ تاًک، زض ّؿتٌس آلَهیٌیَم

 حفع ایوٌی فَ ، هحهَالت تطای هؿائل هْوتطیي اظ یکی ضًٍس.کاض هی

 ایوٌی ؾٌجف تطای ػولی اؾت. یک ؾاظٍکاض ّاگلَلِ قلیک تطاتط زض ّاآى

 تؼییي ططیق اظ پطتاتِ، تطذَضز اثط زض نفحِ هیعاى آؾیة تطضؾی نفحات،

 ٍ تیٌی هؿاحتپیف تٌاتطایي اؾت. ترطیة یًاحیِ ػوق ٍ قکل، هؿاحت

 ّایچالف اظ ّوَاضُ تطذَضز، اثط زض نفحات زیسُ آؾیة یًاحیِ ػوق

 ّایپػٍّف تاکٌَى .اؾت تَزُ ًظاهی نٌایغ ٍ هحققیي هٌْسؾیي

 نفحات تِ پطتاتِ ی تطذَضزظهیٌِ ظیازی زض تؿیاض ػولی ٍ ػسزی تحلیلی،

 اظ تؼسازی اؾت. قسُ اًجام هحققیي تَؾط ّازض آى حفطُ فلعی ٍ ایجاز

 اؾت: قسُ آٍضزُ ظیط زض تحقیقات ایي

 یک تطذَضز ارعاد هحسٍز، ضٍـ تِ ّوکاضـ ٍ رًَاؼ ،1978 ؾال زض

 ؾاظیقثیِ ضا هرتلف تحت ظٍایای قسُتقَیت ینفحِ تِ الاط یاؾتَاًِ

 ایي زض . ایكاى]1[ًوَزًس  هقایؿِ ًتایج تجطتی تا ضا ػسزی ًتایج ٍ کطزُ

ٍ  کطزُ اؾتفازُ هازُ ضفتاض تطای کاهل پالؾتیک-هسل االؾتیک اظ تحقیق

 ٍ ًاًسالل .ًوایٌس ؾاظیقثیِ ذَتی تِ ضا تجطتی ًتایج ًتَاًؿتٌس لصا

 ضا نفحِ تِ تیع ًَک ایهطهی اؾتَاًِ یک تطذَضز 1998 ؾال زض ّوکاضاى

 آؾیة هسل اظ اؾتفازُ تا ؾاظیهسل ایي . ایكاى زض]2[کطزًس  ؾاظیهسل

 ؾاظیقثیِ هٌاؾثی زقت تا ضا نفحِ قسى ؾَضاخ تَاًؿتٌس هاتعًوایلط

 ًاظک ٍض  فلعی تِ هطهی ّوکاضاى تطذَضز کطٍظ ٍ ، 1999 ؾال زض .ًوایٌس

 . ایي هحققیي]3[قطاض زازًس  تطضؾی هَضز تجطتی ٍ تحلیلی نَضت تِ ضا

 قسُ ترطیة ًاحیِ قکل هرتلف تط پاضاهتطّای تأثیط ّوچٌیي تِ

 .پطزاذتٌس

 کطٍیًین ترت، هطهی ؾط یک تطذَضز ّوکاضاى ٍ تَضٍیک ،2002 ؾال زض 

 ؾاظیقثیِ زٍتؼسی نَضتتِ ضا ضرین ی فلعینفحِ تِ هرطٍطی ٍ

 اؾتفازُ لیٌسَّلن-راًؿَى قکؿت هسل ایي هطالؼِ اظ زض .]4[ًوَزًس 

 قکل هٌاؾة تِ ضا نفحِ اظ هطهی ػثَض ٍ ًفَش ًتایج قسًس ٍ هَفق کطزُ

 یک هطهی ػثَض ٍ ًفَش ّوکاضاًف ٍ تٌگ ،2006 ؾال زض .ًكاى زٌّس

 زض ایكاى .]5 [ؾاظی کطزًسقثیِ زٍ تؼسی نَضت تِ ضا نفحِ زض ؾطترت

 ٍ ًوَزُ اؾتفازُ هازُ ضفتاض تطای هرتلف قکؿت هسل قف اظ تحقیق ایي

 2008 ؾال ّوکاضاًف زض ٍ ؾًَگ .ًوَزًس یکسیگط هقایؿِ تا ضا ًتایج

ؾاظی قثیِ تؼسیؾِ نَضت تِ ضا قسُتقَیت تِ نفحات هطهی یک تطذَضز

قکؿت  ضفتاض ؾاظیهسل تطای قکؿت کطًف ایي هطالؼِ اظ . زض]6[ًوَزًس 

آٍضزُ  تِ زؾت قثَلی قاتل زقت تا قکؿت ًَاحی قسُ اؾت ٍ اؾتفازُ هازُ

 ًاظک یتِ نفحِ تطذَضز پطتاتِ 2010 الؾ ّوکاضاى زض ٍ اقثال .قس

 تا ایي هحققاى ؾاظی ًوَزًس. قثیِ تؼسیؾِ نَضت تِ ضا آلَهیٌیَهی

 ًفَش ًتایج تَاًؿتٌس کَک-پالؾیتیک راًؿَى-االؾیتیک هسل اظ اؾتفازُ

 زض .زٌّس ًكاى هٌاؾثی ًؿثتا زقت تا هرتلف ظٍایای زض ضا نفحِ زض پطتاتِ

چٌس  ینفحِ تِ ؾطترت هطهی یک تطذَضز ّوکاضاى ٍ تاتایی ،2011 ؾال

 اظ تحقیق ایي زض ایكاى .]7[ؾاظی ًوَزًس قثیِ تؼسیؾِ نَضت تِ ضا الیِ

 ًتایج تَاًؿتٌس ٍ کطزُ اؾتفازُ کَک-راًؿَى پالؾتیک- االؾتیک هسل

  .قثَلی تیاى کٌٌس قاتل حس تا ضا نفحِ زض هطهی ًفَش

 هؼیاض ٍ آؾیة زض پػٍّف حاضط، تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ارعاد هحسٍز، هکاًیک

 هؿهتقین  تطذهَضز  اثهط  آتهاکَؼ،  فهعاض اًطم زض هَرَز کَک-راًؿَى آؾیة

ِ  ًتهایج  ٍ قهسُ  ؾاظیفَالزی قثیِ یک نفحِ تِ پطتاتِ  ػهسزی  نهَضت  ته

ی تطذَضز پطتاتِ ٍ ّوچٌیي ؾپؽ، اثط ضراهت ٍض ، ظاٍیِ .قَزحانل هی

               هٌظههَضگیههطز. تههِاتؼههاز ٌّسؾههی اًحٌههای پطتاتههِ هههَضز تطضؾههی قههطاض هههی
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ؾاظی حاضط تا آظهایف قلیک هؿهتقین پطتاتهِ تهِ    گصاضی ًتایج، قثیِنحِ

ی فَالزی هحققیي پیكیي هقایؿِ قسُ اؾت. هقایؿِ ًتایج ػهسزی  نفحِ

 .ؾاظی ػسزی اظ زقت هٌاؾثی تطذَضزاض اؾتزّس قثیٍِ تجطتی ًكاى هی

 

 فًالدی َذف ي پشتابٍ شکست معیاس ي ساختاسی مذل -2

ظهاًی کِ ؾطػت تغییطقکل یا ًطخ کطًف قطؼِ قاتل تَرِ تاقس، تٌف 

اػوالی ػالٍُ تط ایي کِ تِ هقساض کطًف تؿتگی زاضز تِ ًطخ کطًف ًیع 

 نَضت ظیط اؾت:طَضی کِ زض یک کطًف ثاتت تٌف تٍِاتؿتِ اؾت. تِ

   (1) σ
  

   ̇  
   

آظهایكگاّی تِ ّای ضطایثی ّؿتٌس کِ اظ تؿت C  ٍmزض ضاتطِ فَ  

 آیٌس. زؾت هی

ظهاى تا ؾطػت تغییطقکل زض هَاقؼی کِ زهای تغییط قکل ًیع زض قطؼِ ّن

تغییط ًوایس، تٌف الظم تطای اػوال یک هقساض هكرم کطًف، ٍاتؿتِ تِ 

ّای اًفجاض ٍ یا زهای قطؼِ ٍ ًطخ کطًف ذَاّس تَز. ایي ضفتاض تطای پسیسُ

 گطفتِ قَز. تطذَضز تا ؾطػت تاال تایس زضًظط 

اًس کِ تتَاًس زض گؿتطزُ هحققیي تؿیاضی ؾؼی زض اضائِ هسلی کطزُ

ای تیي تٌف اظ یک ؾَ ٍ زها، کطًف ٍ ًطخ کطًف اظ ؾَی ٍؾیؼی، ضاتطِ

زیگط، تِ زؾت تیاٍضًس کِ ّط کسام اظ ایي ضٍاتط زض هحسٍز ذانی اظ زها ٍ 

ّا اظ ایي هسل تیٌی نحیح ضفتاض هَاز ّؿتٌس. یکیًطخ کطًف قازض تِ پیف

 کٌس، تِ ذَتی ػول هی 10    کِ ذهَنا زض ًطخ کطًف تاالتط اظ 

  :قَز. ایي ضاتطِ تِ نَضت ظیط تیاى هی]7 [کَک اؾت-هسل راًؿَى

 

   (2) 
σ

  
 [          ] [        

 ̇  

 ̇ 
 ] [   ̂ ]  

  ̂  
             

                 
 

زهایی اؾت             زهای شٍب ٍ       زهای فلع،   ضاتطِ فَ  زض 

ًطخ   ̇ کِ زهاّای کوتط اظ آى تأثیطی تط تٌف ؾیالى فلع ًرَاّس زاقت. 

قًَس. ایي گیطی هیزض آى ًطخ، اًساظُ  A، B ٍnکطًكی اؾت کِ هقازیط 

قًَس ٍ تِ ّویي زلیل تِ ؾِ ثاتت تا تؿت کكف اؾتاتیکی هكرم هی

تَؾط تؿت پیچف زض ًطخ  C  ٍmگَیٌس. ثَاتت اؾتاتیکی هیّا ثَاتت آى

قًَس. ّا ٍ زهاّای هتفاٍت ٍ تؿت فكاض هیلِ ّاپکیٌؿَى تؼییي هیکطًف

زٌّسُ تأثیط کاضؾرتی یا کطًف تط تٌف ( ًكاى2تطاکت اٍل زض هؼازلِ )

تطتیة تأثیط ًطخ کطًف ٍ زها ضا ؾیالى اؾت. تطاکت زٍم ٍ ؾَم ًیع تِ

ذَال هکاًیکی ٍ ثَاتت هؼازلِ  2ٍ  1زّس. رسٍل ًكاى هی تطتٌف ؾیالى

کَک ضا تطای آلیاغ پطتاتِ ٍ نفحِ ّسف هَضز ًظط زض تحقیق -راًؿَى

 .]9[کٌس حاضط ضا اضائِ هی

پصیط پؽ اظ ضؾیسى تِ تٌف تؿلین ٍاضز اظ ططفی زیگط، زض فلعات قکل

قثلی ٍ ػولیات قَز ٍ تؿتِ تِ ًَع کاض گطم یا ؾطز ی پالؾتیک هیهطحلِ

زّس. حطاضتی کِ اظ قثل ضٍی آى اًجام قسُ، هقساض هكرهی تغییططَل هی

  نَضت یکٌَاذت زض کل قطؼِ ازاهِایي تغییط طَل تا هقساض هؼیٌی تِ

قَز ٍ زض ًْایت توطکع یاتس. اظ ایي ًقطِ تِ تؼس، تغییطقکل هَضؼی هیهی

هؼیاض گؿیرتگی ؾیالى زض ّواى ًقطِ هٌجط تِ قکؿت قطؼِ ذَاّس قس. 

کَک یک حالت ذال اظ قکؿت ًطم اؾت. الظم تِ تَضیح اؾت -راًؿَى

قَز کِ کطًف پالؾتیک زض زهای ثاتت، کِ زض هسل قکؿت ًطم فطو هی

( اؾت. طثق μٍ ًؿثت ؾِ هحَضُ تَزى تٌف ) ̇ فقط تاتؼی اظ ًطخ کطًف 

 :]7[قَز ی ظیط هحاؾثِ هیایي هؼیاض هقساض کطًف قطٍع قکؿت اظ ضاتطِ

   (3)   
   [      

       ] [         
 ̇  

 ̇
 ] [     ̂]  

  تط  μزٌّسُ تأثیط هقساض زض ضاتطِ فَ ، تطاکت اٍل ًكاى
اؾت. تطاکت    

  زٍم تیاًگط تأثیط ًطخ کطًف تط 
اؾت. تطکت ؾَم ًیع تأثیط زها تط    

  
ّای تایس اظ آظهایف   تا    زّس. تطای هحاؾثِ هقازیط ضا ًكاى هی   

-ی راًؿَىضطایة گؿیرتگی هؼازلِ 2ٍ  1هتؼسزی اؾتفازُ کطز. رسٍل 

تطتیة تطای آلیاغ هَضز هطالؼِ پطتاتِ ٍ تِ ]9[کَک ضا تطاؾاؼ هطرغ 

 کٌس.ی ّسف اضائِ هینفحِ

 

 (Mild Steel)خًاص مکاویکی صفحٍ فًالدی َذف  -1جذيل 

c m n B A ρ v E 
   (Mpa) (Mpa) (kg/m3)  (Gpa) 

016/0 87/0 345/0 422 304 7850 33/0 203 

D5 D4 D3 D2 D1               ̇  
     (K) (K) (S-1) 

53/0 05/0- 78/1- 0/1 12/0 293 1800 4-10 

 
 (762AP)ی پشتابٍ خًاص مکاویکی ساصٌ -2جذيل 

c m n B A ρ v E 
   (Mpa) (Mpa) (kg/m3)  (Gpa) 

005/0 17/1 065/0 211 2700 7850 32/0 202 

D5 D4 D3 D2 D1                ̇  
     (K) (K) (S-1) 

0 0 0 0 4/0 293 1800 4-10 

 

 ساصی فشایىذ فشيسیضش شبیٍ -3

آٍضزُ قسُ اؾت. قطط ٍ طَل ایي  1ی پطتاتِ زض قکل ؾاظُ یٌّسؾِ

هتط اؾت کِ طَل ترف اًحٌای آى هیلی 4/28ٍ  06/6تطتیة پطتاتِ تِ

ی فلعی ّسف ًیع زاضای طَل ٍ ػطو اؾت. نفحِهتط هیلی 65/7تطاتط 

هٌظَض کاّف تِ 2. زض ایي تحقیق، هطاتق قکل ]9[هتط اؾت هیلی 200

کِ طَضیؾاظی قسُ اؾت. تِی تطذَضز هسلظهاى تحلیل، ًیوی اظ ٌّسؾِ

 ی تقاضى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. هطظی تقاضى ًؿثت تِ نفحِقطایط

 
ومایی اص َىذسٍ پشتابٍ  -1شکل   

 

 
ی َذفومایی اص مذلساصی بشخًسد پشتابٍ بٍ صفحٍ -2شکل   

 

ّای تعضگ هطاتق  اظ ططفی زیگط، ضفتاض ایطذطی هَاز زض تغییط قکل

افعاض هؼطفی قسُ اؾت. ّوچٌیي اثط تطذَضز پطتاتِ تِ تِ ًطم 2ٍ  1رسٍل 

 ]9[ؾاظی قسُ تا قطایط تحلیل تا قطایط ٍاقؼی  ی فلعی ّسف، هسلنفحِ
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کاهالً هٌطثق تاقس. اظ ایٌطٍ، تطای اضتثاط قطؼات هرتلف زض ؾطح تواؼ 

قَز. تطای تَضیح قطط تواؼ  ّا، قطایط تواؼ لغعقی اػوال هی آى

ّای یکی اظ قطؼات ٍاقغ زض ؾطح تواؼ ضا زض ًظط تگیطیس کِ  لغعقی، گطُ

تَاًس اظ ؾطح  ّا هی ی زیگط قطاض زاضًس. ایي گطُح تواؼ قطؼِتط ضٍی ؾط

تَاًٌس ًفَش  زٍض قَز تسٍى آًکِ ًیطٍیی ایجاز قَز ٍلی زض زاذل ؾطح ًوی

تَاًس ًؿثت تِ  ّای ؾطَح قطؼات زض قطط تواؼ لغعقی هی کٌٌس. گطُ

ؾطح تواؼ زض ضاؾتای هواؼ تط ؾطح حطکت کٌس ٍ تا فطو انطکاک 

ضطب ًیطٍی ػوَزی  قَز اظ حانل کِ تط گطُ اػوال هیکَلوثی، ًیطٍیی 

قَز. قطط تواؼ لغعقی زض ؾطح تواؼ  زض ضطیة انطکاک تؼییي هی

قَز. ضطیة انطکاک زض  ی فلعی ّسف اؾتفازُ هیی پطتاتِ تا نفحِؾاظُ

زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. ّوچٌیي زض ایي  15/0قطط تواؼ لغعقی 

تیٌی ی ّسف پیفاذلی نفحِؾاظی قطط ذَز تواؾی زض ؾطَح زقثیِ

 ی ّسف زض حیي پاضگی رلَگیطی قَز. ّای ؾاظُ قسُ اؾت تا اظ ًفَش گطُ

ی ّسف ّای نفحِی آظازی تواهی لثِؾاظی زضرِّوچٌیي زض ایي قثیِ

هتط تط ثاًیِ لحاظ  818ّای پطتاتِ ًیع هقیس قسُ اؾت ٍ ؾطػت تواهی گطُ

 قسُ اؾت.

ی ًوًَِ ٍ ضٍـ ارعای هحسٍز ٍاتؿتِ تِ ٌّسؾِّا تطای تحلیل  ًَع الواى

ی ّسف ی پطتاتِ ٍ نفحِؾاظُ 2تحلیل اؾت. زض ایي هطالؼِ هطاتق قکل 

ّا اًس. ایي الواىتٌسی قسُ( الواىC3D8Rنَضت ؾِ تؼسی آرطی )تِ

نَضت کاّف یافتِ تؼطیف قسُ اؾت کِ زاضای زاضای ّكت گطُ ٍ تِ

تحقیق حاضط تا تَرِ تِ ّوگطایی قاتلیت کٌتطل ؾاػت قٌی اؾت. زض 

ّای الواىی هتط ٍ اًساظُهیلی 1ّای پطتاتِ ی الواىپاؾد ضطتِ اًساظُ

ٍ  5/0، 02/0تطتیة هتطی تِهیلی 25ٍ  15، 03/3ی ّسف زض قؼاع نفحِ

هتط هیلی 25کِ زض قؼاع تیكتط اظ طَضیهتط اًتراب قسُ اؾت. تِهیلی 1

ضؾس. اظ آًجا کِ فطایٌس تطذَضز پطتاتِ تِ هتط هیهیلی 2ّا تِ ی الواىاًساظُ

ّا ی الواىنَضت هَضؼی اؾت، تٌاتطایي الظم اؾت اًساظُی ّسف تِنفحِ

تط اًتراب قًَس. زض ی تواؼ کَچکی ّسف زض ًاحیًِیع زض نفحِ

           1ی ّسف ًیع ّا زض ضراهت نفحِی الواىی حاضط، اًساظُهطالؼِ

 ض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. هتط زهیلی

ّای ایي هطالؼِ، اظ ًَع نطیح زیٌاهیکی اًتراب قسُ اؾت ٍ تواهی تحلیل

ّا تِ ػسز تا آًجا ازاهِ زازُ قسُ اؾت کِ هقساض هتغیط آؾیة ًطم زض الواى

ّای تحطاًی اظ تٌف آظاز یک )قکؿت کاهل( تطؾس. زض ایي نَضت الواى

          ا اؾتفازُ اظ تکٌیک حصفقسُ ٍ قازض تِ تحول تٌف ًرَاّس تَز. ت

افعاض، ٍقَع قکؿت ٍ ایجاز حفطُ زض نفحِ ّای تحطاًی زض زاذل ًطمالواى

ی حاضط، اظ تکٌیک اًطغی قکؿت قاتل هكاّسُ ذَاّس تَز. زض هطالؼِ

ًیَتي تط هتط زض  300تطای حصف الواى اؾتفازُ قسُ اؾت کِ هقساض آى 

 ًظط گطفتِ قسُ اؾت.    

 

 ي وتایج گزاسیصحٍ -4

ّای ًظاهی یکی اظ هْوتطیي هؿائل افت اظ آًجا کِ زض تجْیعات ٍ کالُ

تیكتط ؾطػت پطتاتِ، کاّف نسهات راًی ٍ هالی اؾت، الظم زض هقساض 

 3ؾطػت ذطٍری  ٍ افت آى تطحؿة ظهاى هَضز تَرِ قطاض گیطز. قکل 

حسٍز زّس. ایي پطتاتِ زض ی ّسف ضا ًكاى هیی ًفَش پطتاتِ زض نفحًِحَُ

کٌس. قکل هتط ػثَض هیهیلی 12هیکطٍثاًیِ اظ ٍض  فَالزی تِ ضراهت  72

          ی تغییط قکل نفحِ فَالزی ضا زض حالت آظهایكگاّی ًٍحَُ 4

قَز، هسل آؾیة طَض کِ هالحظِ هیکٌس. ّواىؾاظی هقایؿِ هیقثیِ

  ؾاظی ًوایس.ذَتی فطایٌس تطذَضز ضا هسلتَاًس تِکَک هی-راًؿَى
 

 
مشاحل وفًر پشتابٍ دس صفحٍ فًالدی َذف -3شکل   

 

 
ی َذف پس اص بشخًسد پشتابٍ دس ی تغییششکل صفحٍمقایسٍ -4شکل 

ساصیپشت صفحٍ ي شبیٍ-جلًی صفحٍ ي ب -حالت آصمایشگاَی الف  

 

ًیع ؾطػت ذطٍری پطتاتِ اظ نفحِ فلعی ّسف ضا ًؿثت تِ ظهاى  5قکل 

طَض کٌس. ّواىهقایؿِ هی ]9[ؾاظی حاضط ٍ آظهایكگاّی پیكیي زض قثیِ

هتط  660قَز، هقساض ؾطػت ذطٍری پطتاتِ زض ایي تحلیل کِ هالحظِ هی

 تط ثاًیِ اؾت کِ تؿیاض ًعزیک تِ هقساض آظهایكگاّی اؾت. 

 
دس حالت یا صايیٍ بشخًسد صفش پشتابٍ  سشعت خشيجی ی مقایسٍ -5شکل 

ساصیي شبیٍ ٍپشت صفح-جلًی صفحٍ ي ب -الف آصمایشگاَی  
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ی تَاًس ًحَُؾاظی حاضط تا زقت تؿیاض هٌاؾثی هیاظ آًجا کِ فطایٌس قثیِ

ؾاظی ًوایس، تٌاتطایي اظ هسل تطذَضز ٍ ًفَش پطتاتِ ضا زض نفحِ ّسف هسل

گصاضی قسُ  تطای تطضؾی پاضاهتطّایی ّوچَى اثط ضراهت ٍض  ٍ نحِ

 قَز.ی فَالزی اؾتفازُ هیی آى تِ نفحٌِّسؾِی تطذَضز پطتاتِ ٍ ظاٍیِ
 

 ی بشخًسد پشتابٍبشسسی اثش ضخامت يسق ي صايیٍ -5

ی فَالزی ًكاى ی تطذَضز پطتاتِ ضا زض نفحِاثط ضراهت ٍ ظاٍیِ 6قکل 

ی فَالزی قَز، افعایف ضراهت نفحِطَض کِ هالحظِ هیزّس. ّواىهی

ی تطذَضز کِ زض ظاٍیِطَضیقَز. تِتاػث کاّف ؾطػت ذطٍری پطتاتِ هی

زضنسی  11هتط ؾثة کاّف هیلی 16تِ  12زضرِ، افعایف ضراهت اظ  0

ی ایي زضنس کاّف ؾطػت زض قَز. تیكیٌِؾطػت ذطٍری پطتاتِ هی

ی تطذَضز، ؾطػت ذطٍری زضرِ  اؾت. زض ایي ظاٍیِ 45ی تطذَضز ظاٍیِ

تط زضنس پاییي 33هتط زض حسٍز هیلی 12ی فَالزی تا ضراهت زض نفحِ

 هتط اؾت. هیلی 16ی فَالزی تا ضراهت اظ ؾطػت ذطٍری زض نفحِ

 
 ی بشخًسد بش سشعت خشيجی پشتابٍاثش ضخامت ي صايیٍ -6شکل 

 

ی تطذَضز ؾثة کاّف ؾطػت تطذَضز زض اظ ططفی زیگط، افعایف ظاٍیِ

ی کِ ؾطػت ذطٍری پطتاتِ اظ ظاٍیِطَضیقَز. تِنفحِ فَالزی هی

        هتطیهیلی 16ٍ  12ی فَالزی زضرِ زض نفحِ 45نفط تا  تطذَضز

ًوایی اظ ًفَش  7یاتس. قکل زضنس کاّف هی 45ٍ  21تطتیة زض حسٍز تِ

هتطی هیلی 12فَالزی زضرِ ضا تطای نفحِ 45ٍ  15ی پطتاتِ تا ظاٍیِ

تؼسی قَز، اظ هسل کاهل ؾِطَض کِ هالحظِ هیزّس. ّواىًكاى هی

زاض ؾاظی تطذَضز ظاٍیًِوَزى قطایط تقاضى( تطای قثیِ )تسٍى لحاظ

ی تطذَضز پطتاتِ زض اؾتفازُ قسُ اؾت. ًکتِ قاتل تَرِ توایل افعایف ظاٍیِ

ی اٍلیِ تطذَضز ی فَالزی تا افعایف ظاٍیِطی تطذَضز ًفَش آى زض نفحِ

 اؾت.

 
-صفحٍ دسسجٍ د 45-بي  15 -الفی ومایی اص وفًر پشتابٍ با صايیٍ -7شکل 

متش-میلی 12فًالدی   

 

 ی پشتابٍبشسسی اثش َىذسٍ -6

زض ایي هطالؼِ اثط ٌّسؾِ پطتاتِ تا زض ًظط گطفتي طَل اًحٌای اتتسای 

ّای هَضز تطضؾی قاهل پطتاتِ تا اًحٌای پطتاتِ تطضؾی قسُ اؾت. ٌّسؾِ

هتط هیلی 0کطٍی( ٍ هتط )اًحٌای ًینهیلی 03/3هتط، هیلی 65/7طَل تِ 

ی تغییطقکل اثط ٌّسؾِ پطتاتِ ضا تط ًحَُ 8ترت( اؾت. قکل )ؾط 

طَض زّس. ّواىهتط تط ثاًیِ ًكاى هی 818ی فَالزی تحت ؾطػت نفحِ

کِ زض قکل آقکاض اؾت کاّف طَل اًحٌای ؾط پطتاتِ ؾثة کاّف 

کِ ؾطػت ذطٍری طَضیقَز. تِؾطػت ذطٍری آى اظ نفحِ فَالزی هی

هتط زض هیلی 65/7تِ ٌّسؾِ تا طَل اًحٌایی  کطٍی ًؿثتی ًینزض ٌّسؾِ

کِ ؾطػت ذطٍری زض یاتس. ایي زض حالیؿتزضنس کاّف هی 15حسٍز 

ی ّسف ٌّسؾِ ؾطترت تِ نفط ضؾیسُ ٍ ػالٍُ تط ػسم ػثَض اظ نفحِ

 زچاض تغییطقکل پالؾتیک قسُ اؾت. 
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ی فًالدیی تغییششکل صفحٍپشتابٍ بش وحًٌاثش طًل اوحىای  -8شکل   

 

 گیشیوتیجٍ -7

ی فَالزی هَضز ی ًفَش پطتاتِ زض نفحِؾاظی ًحَُزض ایي هطالؼِ، قثیِ

تطضؾی قطاض گطفتِ اؾت. هقایؿِ ًتایج ػسزی حاضط تا ًتایج آظهایكگاّی 

تغییطقکل  ؾاظی قاهل ًحَُپیكیي تیاًگط تطاتق قاتل قثَل فطایٌس قثیِ

نفحِ فَالزی ٍ ؾطػت ذطٍری پطتاتِ اظ آى اؾت. تطضؾی پاضاهتطّای 

تطذَضز پطتاتِ ٍ ّوچٌیي ی ٌّسؾی قاهل ضراهت ٍض  فَالزی ٍ ظاٍیِ

 زّس کِ:ی آى ًكاى هیٌّسؾِ

 ِی فَالزی تاػث کاّف ؾطػت ذطٍری افعایف ضراهت نفح

ِ، افعایف زضر 0ی تطذَضز کِ زض ظاٍیِطَضیقَز. تِپطتاتِ هی

زضنسی  11هتط ؾثة کاّف هیلی 16تِ  12ضراهت اظ 

 قَز.ؾطػت ذطٍری پطتاتِ هی

 ِی تطذَضز ؾثة کاّف ؾطػت تطذَضز زض نفحِ افعایف ظاٍی

ی کِ ؾطػت ذطٍری پطتاتِ اظ ظاٍیِطَضیقَز. تِفَالزی هی

هتط هیلی 16ٍ  12زضرِ زض نفحِ فَالزی  45تطذَضز نفط تا 

 یاتس. زضنس کاّف هی 45ٍ  21ز تطتیة زض حسٍتِ

 ِکطٍی ًؿثت تِ ٌّسؾِ تا ی ًینؾطػت ذطٍری زض ٌّسؾ

   زضنس کاّف 15هتط زض حسٍز هیلی 65/7طَل اًحٌایی 

کِ ؾطػت ذطٍری زض ٌّسؾِ ؾطػت یاتس. ایي زض حالیؿتهی

ی ّسف ترت تِ نفط ضؾیسُ ٍ ػالٍُ تط ػسم ػثَض اظ نفحِ

  ؾت.زچاض تغییطقکل پالؾتیک قسُ ا
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