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ای هخلَط بب خزدُ ّبی هبسِبزرسی هیشاى کزًص ٍ تغییزات فطبر آة هٌفذی در خبک

 ی سیکلی در  حبلت اضببعیک تحت اعوبل ببرّبالست

 

 

،.2هحوذ سیزٍس پبکببس، 1*خزدهحوذ سبشٍاری ب  

 ی کبرضٌبسی ارضذ صئَتکٌیک داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاسداًطجَ -1

 بُ ضْیذ چوزاى اَّاست علوی داًطگر ٍ عضَ ّیبداًطیب -2

 

 

 خالصِ

 

گیشی هَاد خبیگضیي کِ اص ًظش هٌْذػی خَاف ثشتشی ًؼجت ثِ هلبلح هَسد اػتفبدُ دس گزؿتِ سا اهشٍصُ ثِ کبس 

ای ثِ ّبی هبػِداؿتِ ٍ اص ًظش اقتلبدی ًیض تَخیِ پزیش ثبؿٌذ هَسد تَخِ قشاس گشفتِ اػت. اص ثیي اًَاع هختلف خبک، خبک

صهیٌی، ثِ ٌّگبم ، دس ؿشایط ثبال ثَدى ػطح آة صیش پزیشی ثبالیی داسًذب دسخِ تشاکن پبییي کِ ًفَر ّب ثخلَف هبػِ

دّذ. دس ایي ساػتب، ثِ ّب سخ هیایدبد ثبسّبی دیٌبهیکی هبًٌذ صلضلِ، ًبپبیذاس ؿذُ ٍ ثِ اكطالح سٍاًگشایی دس ایي ًَع خبک

ی ًظیش پَدس، خشدُ یب تکِ الػتیک خْت ثْجَد خَاف هٌْذػی هٌظَس ثْجَد خَاف دیٌبهیکی خبک، اػتفبدُ اص هلبلح

یبثذ کِ ایي هلبلح ضبیؼبتی خبک هَسد تَخِ قشاس گشفتِ اػت. اّویت اػتفبدُ اص ایي هلبلح صهبًی اسصؽ دٍ چٌذاى هی

س ایي پظٍّؾ، د ّبی صیؼت هحیطی گشدد.ّب دس طجیؼت ٍ آػیتتَاًذ ثبػث کبّؾ دٍس سیضی آىّب هیثَدُ ٍ اػتفبدُ اص آى

هخلَف، دسكذ سطَثت ثْیٌِ، کشًؾ هحَسی ٍ تغییشات فـبس آة ٍصى تبثیش افضٍدى خشدُ الػتیک ثش خلَكیبتی ًظیش

، 10، 0د ثشسػی دس ایي تحقیق ثب هقبدیش ای هَسهَسد ثشسػی قشاس گشفتِ اػت. خبک هبػِای دس حبلت ّبی اؿجبع حفشُ 

، تحت آصهبیؾ کیلَ پبػکبل، دس حبلت اؿجبع 50ِ خبًجِ ط ؿذُ ٍ دس فـبس ّودسكذ ٍصًی اص خشدُ الػتیک هخلَ 30، 20ٍ

ػِ هحَسی ػیکلی قشاس گشفتٌذ. ثشخی اص هْوتشیي ًتبیح ایي تحقیق ًـبى داد کِ ثب افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک، سطَثت 

ػیکل هـبثِ، ثب  َسی دس یکهیضاى کشًؾ هحیبثذ. ن ٍ هیٌیون کبّؾ هیثْیٌِ افضایؾ ٍ ٍصى هخلَف خـک هبکضیو

-ثیـتش اػت. ّوچٌیي ثب افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک، تؼذاد ػیکل ضاى قبثل تَخْیثِ هی افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک،

 یبثذ.ّبی الصم ثشای گؼیختِ ؿذى ًوًَِ کبّؾ هی
 

 یکلیفـبس آة حفشُ ای، کشًؾ هحَسی، ػِ هحَسی ػیکلی، هذٍل ثشؿی، خشدُ الػتیک، ثبسگزاسی ػکلوبت کلیذی: 

 

 

 هقذهِ   .1

                                                 
ػی اسؿذ، داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاصٌبداًـدَی کبسؿ  *  
Email: msabzevari83@yahoo.com 
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دی الػتیک بػبالًِ دسّش کـَس تؼذاد ثؼیبس صی ّب،ی ٍ تَلیذ سٍص افضٍى اًَاع خَدسٍدس پی پیـشفت خَاهغ ثـش

 گشدًٍِ هلشف ثبػث ثشٍص هـکالت خذی صیؼت هحیطی هی گشدد. ثب افضایؾ خوؼیت ؿْشّب ٍفشػَدُ، ثب خبسج ؿذى اص 

یبثذ. ّوچٌیي اص بی ثیـتشی ٍاسد ثبصاس ؿذُ ٍ دس پی آى دفغ صثبلِ افضایؾ هیّدُ ثیـتش اص ٍػبیل ًقلیِ، الػتیکاػتفب

ّبی هختلف ػوشاًی ثِ ػٌَاى یک اكل دس ثْجَد کیفیت صًذگی ثـش هذ ًظش ثَدُ اػت. دس ایي هیبى دیشثبص ػبخت ػبصُ

هٌتقل ّب دس ًْبیت ثِ صهیي ُخبک ًقؾ ثؼیبس هْوی دس تحقق ایي سٍیب داؿتِ اػت. ًجبیذ فشاهَؽ کشد کِ ثبس توبم ػبص

دس ؿشایط هحیطی گًَبگَى ّوَاسُ هطشح ثَدُ اػت. اص  ّبی ػوشاًی ٍ ثشسػی ػولکشد آىؿَد ٍ خبک دس ػبخت ػبصُهی

ای دس هٌْذػی طئَتکٌیک ثشخَسداس اػت. ثٌبثشایي ثب تؼلیح خبک تَػط ٍ اكالح سفتبس خبک اص اّویت ٍیظُایي سٍ ثْجَد 

حیطی ّبی صیؼت هد، ثذیي هؼٌی کِ ضوي کبّؾ آلَدگیش اػتفبدُ اص هضیت هَخَد دس آى هی ؿَخشدُ الػتیک ػؼی ث

لَة ای هطّبی ػوشاًی ثِ ػٌَاى گضیٌِهت خبک سا ًیض افضایؾ داد. پشٍطُّبی فشػَدُ، هی تَاى هقبًٍبؿی اص اًجَُ الػتیک

ّبی ب هطشح ّؼتٌذ. اػتفبدُ اص الػتیکّخبکػَدُ دس اكالح سفتبس هکبًیکی ّبی فشثشای اػتفبدُ هدذد اص الػتیک

ّبیی ثَد کِ ثشای هؼلح ًوَدى خبک ٍ پیذا د دس داخل تَدُ خبک یکی اص ایذُفشػَدُ ثِ دلیل داؿتي هقبٍهت کــی صیب

ی ثْجَد خَاف هکبًیکی . اص ػَی دیگش ایذُّبی هؼتؼول هطشح گشدیذحلی خْت اػتفبدُ هدذد اص الػتیک کشدى ساُ

اػت. صلضلِ دس  ّبی قذیوی اص ایي ایذُ اػتفبدُ ؿذُثَدُ ٍ حتی دس ػبخت ثشخی اص ػبصُیشثبص تب ثِ اهشٍص هطشح خبک اص د

ی آى اًشطی رخیشُ ؿذُ دس گؼل ثِ كَست هَج دّذ کِ دس ًتیدِاثش لغضؽ ًبگْبًی  صهیي دس طَل كفحِ گؼل سخ هی

ّب، ػذّب ٍ ػبیش ّب، پلّبی صیبدی دس ػبختوبىُ، ثبػث خشاثیای ایدبد ؿذّبی صهیي ٍ اهَاج لشصُؿَد. حشکتهٌتـش هی

وچٌیي ّبی خبک ٍ ػٌگ، ساًؾ صهیي، ػًَبهی ٍ ّؿَد. ثِ ػالٍُ صلضلِ هَخت لغضؽ تَدُّبی دػت ػبص ثـش هیػبصُ

  [.1] ؿَدّب هیسٍاًگشایی خبک

 

 

 . تئَری ٍ پیطی2ٌِ

 5-10هتش، ػبًتی 6/0-5ّبی الػتیکی ثِ اثؼبد ص خشدُػِ دػتِ ا ٍ ّوکبساى G.J. Fooseآقبی  1996دس ػبل 

ثٌذی ؿذُ هخلَط کشدُ ٍ دس دػتگبُ ثشؽ هؼتقین ثضسگ هکؼجی ثِ هتش سا ثب خبک هبػِ ثذ داًِػبًتی 10-15هتش ٍ ػبًتی

خشدُ  دسكذ هخلَف رسات خبک،ًذ کِ پٌح پبساهتش تٌؾ قبئن، ٍصىّب هـبّذُ کشدهتش ثشؽ دادًذ. آىػبًتی 30اثؼبد 

گزاسًذ. اهب ػِ پبساهتش اٍل تبثیش ّب ثش هقبٍهت ثشؿی هخلَط اثش هیالػتیک، طَل خشدُ الػتیک ٍ خْت قشاس گیشی آى

 .[2] ثیـتشی ثش هقبٍهت ثشؿی هخلَط داسًذ

دسكذ ٍصًی الػتیک سا ثِ آػفبلت اضبفِ کشدُ ٍ دس  16-17دیش هقب ٍ ّوکبساى X.G.Zhongآقبی  2002دس ػبل 

ی دس ًشخ کشًؾ ّبی هختلف ثِ ثشسػی هیضاى هیشایی دس ًشخ کشًؾ کن، اص آصهبیؾ ػتَى تـذیذ ٍ ثشای هیشایًشخ کشًؾ

ّبی الػتیک ثِ آػفبلت، هحَسی ػیکلی اػتفبدُ کشدًذ. ًتبیح حبکی اص آى ثَد کِ ثب اضبفِ کشدى خشدُاص آصهبیؾ ػِ  صیبد

ثبالی آػفبلت سا حفظ ًوَدُ اػت. ّوچٌیي ثب افضایؾ فـبس ًؼجت هیشایی آػفبلت سا افضایؾ دادُ دس حبلی کِ ػفتی 

 .[3] یبثذیبثذ دس حبلی کِ ایي هقذاس ثب افضایؾ کشًؾ ثشؿی کبّؾ هیهحلَسی، ػفتی آػفبلت افضایؾ هی

ای ثشای کـَسّبی دس دس خؼتدَی یک ػیؼتن خذاػبص لشصُ ٍ ّوکبساى Hing Ho Tsangآقبی  2007دس ػبل 

ّب دس کبّؾ استؼبؽ ثِ ػبصُ، اص ًظش اقتلبدی ًیض هقشٍى ثِ كشفِ ثبؿذ. آى ػالٍُ ثش ثبصدّی صیبد ًذ کِحبل تَػؼِ ثَد

ّبی افقی ٍاسد ثش ػبصُ ّبی الػتیک فشػَدُ ثِ خَثی تَاًؼتِ اػت ًِ تٌْب اص لشصُگیش ثب خشدُهـبّذُ کشدًذ کِ الیِ لشصُ

 .[4] ّؾ دادُ اػتّبی قبئن سا ًیض ثِ هقذاس صیبدی کبکن کٌذ، ثلکِ لشصُ
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ای ثش هقبٍهت ثشؿی ّبی الػتیک ثِ ؿکل داًِثش سٍی اثش خشدُ ٍ ّوکبساى Ayse Edinclilerآقبی  2010دس ػبل 

ّب سا ّب هـبّذُ کشدًذ کِ، دس یک تٌؾ قبئن هـخق، افضایؾ دسكذ الػتیک هقبٍهت ثشؿی ًوًَِّب پشداختٌذ. آىخبک

 ؿَدّبی الػتیک دس افضایؾ هقبٍهت ثشؿی کبػتِ هیثبال، اص تبثیش افضایؾ دسكذ داًِّبی قبئن دّذ، اهب دس تٌؾافضایؾ هی

[5]. 

تحقیقبتی پیشاهَى اثشات حبلت آصهبیؾ، ٌّذػِ ًوًَِ ٍ ًحَُ آهبدُ  ٍ ّوکبساى K.Senetakisآقبی  2014دس ػبل 

ّب دسیبفتٌذ کِ دس یک فـبس ت آىػبصی ًوًَِ ثش سٍی هـخلبت دیٌبهیکی هخلَط خبک ٍ الػتیک اًدبم دادًذ. دس ًْبی

ن( کبّؾ ٍ ًؼجت هیشایی ّبی کّوِ خبًجِ ثبثت، ثب افضایؾ هیضاى الػتیک، فشکبًغ سصًٍبًغ ٍ هذٍل ثشؿی )دس کشًؾ

 [6] یبثٌذافضایؾ هی

ثِ ثشسػی خلَكیبت دیٌبهیکی هخلَط هبػِ ٍ خشدُ  ٍ ّوکبساى B.R. Madhusudhanآقبی  2016دس ػبل 

 ٍ 50، 30، 10، 0ّب خشدُ الػتیک سا ثب دسكذّبی ای پشداختٌذ. آىثِ هٌظَس اػتفبدُ اص خذا ػبص لشصُ الػتیک ضبیؼبتی

ٍ تحت آصهبیؾ ػِ هحَسی ػیکلی ثب هؼیبس کٌتشل کشًؾ قشاس دادًذ. ًتبیح ًـبى  دسكذ ٍصًی ثب هبػِ هخلَط کشدُ 100

یبثذ. ًشخ افضایؾ کشًؾ ثشؿی، هذٍل ثشؿی کبّؾ هی ّب ثب دسكذّبی هختلف خشدُ الػتیک، ثبی ًوًَِداد کِ دس ّوِ

یبثذ. هیضاى ًؼجت هیشایی ًیض ثب افضایؾ کشًؾ ثشؿی، ثب افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک افضایؾ هی کبّؾ هذٍل ثشؿی ًیض

 [.7] یبثذافضایؾ هی

ٍ هقبٍهت دس ثشاثش  ثِ ثشسػی سفتبس دیٌبهیکی هبًٌذ هذٍل ثشؿی، ضشیت هیشایی ٍ ّوکبساى B.Liآقبی  2016دس ػبل 

ّب ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ ثب کَچکتش ؿذى اًذاصُ خشدُ الػتیک ضبیؼبتی پشداختٌذ. آى سٍاًگشایی دس هخلَط خبک ٍ

 .[8یبثذ ]ّب، ثیـتش ؿذى فـبس ّوِ خبًجِ ٍ ثیـتش ؿذى داًؼیتِ هخلَط، هذٍل ثشؿی افضایؾ هیالػتیک

ثشسػی اثش هخلَط خشدُ الػتیک ثب ػشثبسُ کَسُ فَالد ٍ صغبل ػٌگ ثِ  وکبساىٍ ّ Yujie Qiآقبی  2017دس ػبل 

ّبی هختلف تشکیت صغبل ػٌگ سا ثب دسكذ ّب خشدُ الػتیک، ػشثبسُ کَسُ فَالد ٍتویض ؿذُ تحت ثبس ػیکلی پشداختٌذ. آى

ضایؾ هیضاى خشدُ الػتیک چٌذ فـبس ّوِ خبًجِ هتفبٍت هَسد ثشسػی قشاس دادًذ. ًتبیح حبکی اص آى ثَد کِ ثب اف کشدُ ٍ دس

یبثذ. ّوچٌیي هیضاى اًؼطبف پزیشی دس تغییش ؿکل ثب ٍ فـبس ّوِ خبًجِ هقبدیش کشًؾ هحَسی ٍ کشًؾ حدوی افضایؾ هی

 [.9] یبثذافضایؾ خشدُ الػتیک افضایؾ یبفتِ ٍلی ثب افضایؾ فـبس ّوِ خبًجِ ایي پبساهتش کبّؾ هی

ای تحت ّبی هبػِتحقیقبتی پیشاهَى هـخلبت دیٌبهیکی خبک ساىٍ ّوکب Shiv S. Kumarآقبی  2017دس ػبل 

بصی کشدُ ٍ دس ای سا تحت ؿشایطی هبًٌذ صلضلِ ؿجیِ ػّب خبک هبػِپشداختٌذ. آىّبی ػیکلی ثضسگ ثبسگزاسی کشًؾ

ٍ سٍؽ قشاس دادًذ. ًتبیح آصهبیؾ ًـبى داد کِ هذٍل ثشؿی دیٌبهیکی خبک دس دٍ سٍؽ هتذاٍل  ّبی ثشؿی صیبدکشًؾ

 .[10]د اكالحی ثِ ّن ًضدیک ثَدُ ٍلی ًؼجت هیشایی ثؼیبس هتفبٍت ثَ

-ثِ ثشسػی استجبط ثیي کشًؾ ٍ هذٍل ثشؿی دیٌبهیکی دس هبػِ ٍ ّوکبساى M. Ghayoomiآقبی  2017دس ػبل 

ّب ثِ ػلت ًِّب تغییش دس دسخِ اؿجبع ًوَّبی ػِ هحَسی ػیکلی پشداختٌذ. طجق تحقیقبت آىّبی غیش اؿجبع دس آصهبیؾ

ثشای حل ایي هؼئلِ، ثب ایي  ای داسد.تغییشات دس هیضاى هکؾ ثیي رسات، اثشات هحؼَػی ثش خَاف دیٌبهیکی خبک هبػِ

تَاى هقبدیش کٌذ، ثٌبثشایي هیسا ایدبد هی ؾ، هیضاى ػختی ٍ تٌؾ هَثش ثیـتشیاػتذالل کِ ایدبد هکؾ دس حیي آصهبی

حذی افضایؾ داد کِ ایي سًٍذ ثشای ّش دٍ سٍؽ آصهبیؾ کٌتشل تٌؾ ٍ کٌتشل کشًؾ، ّبی ثشؿی ًشهبلیض ؿذُ سا تب هذٍل

ّب اص یک دػتگبُ ػِ هحَسی ػیکلی اكالح ؿذُ ثب قبثلیت کٌتشل هکؾ ثِ هٌظَس اثش هتقبثل هذٍل هٌبػت ثَدُ اػت. آى

 [.11] ثشؿی ٍ کشًؾ اػتفبدُ کشدًذ
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 . رٍش آسهبیص3

دسكذ تْیِ گشدیذ. توبهی  10الی 5سٍؽ خبیگزاسی هشطَة ثب سطَثتی دس هحذٍدُ  ّب ثًِوًَِ دس ایي پظٍّؾ توبهی

ّب دس دػتگبُ ػِ هحَسی ػیکلی دس حبلت کٌتشل تٌؾ كَست گشفتٌذ. ّوچٌیي ثبسگزاسی دس خْت قبئن اػوبل آصهبیؾ

 گشدیذ.

 

 . خصَصیبد هَاد4

ٍ تکشاس  ASTM D854ظُ هطبثق ثب اػتبًذاسد ای اػت. ثب اًدبم آصهبیؾ چگبلی ٍیخبک هَسد اػتفبدُ اص ًَع هبػِ

کِ  خبک هَسد آصهبیؾ اص ًَع دسؿت داًِ ثَدُ  .هحبػجِ گشدیذ 67/2گیشی، ثشاثش آصهبیؾ هجٌی ثش افضایؾ دقت اًذاصُ

ّب فبقذ فلض ثَدُ ٍ ّوچٌیي خشدُ الػتیک هلشفی دس ایي آصهبیؾ .ثبؿذهیدسكذ سیض داًِ  2هبػِ ٍ ذدسك 98ؿبهل 

هحبػجِ گشدیذ. دسكذ اختالط خشدُ الػتیک ٍ  13/1ثب تکشاس چٌذیي ثبسُ آصهبیؾ خْت حلَل اطویٌبى  ظُ آىچگبلی ٍی

 ّبی اختالط ثش حؼت ٍصى هحبػجِ گشدیذ.هبػِ هوکي اػت ثش حؼت ٍصى یب حدن ثیبى گشدد. دس ایي پظٍّؾ دسكذ

ٍ هقبدیش ٍصى هخلَف خـک هبکضیون  یذدبم گشدالػتیک آصهبیؾ تشاکن اً ُّبی هختلف خشدثش سٍی هبػِ ثب دسكذ

دّذ کِ ثب افضایؾ دسكذ خشدُ ّب ثذػت آهذ. ًتبیح ًـبى هیاص ًوًَِ كذ سطَثت ثْیٌِ ثشای ّش یکٍ دس ٍ هیٌیون

توبهی  ثٌذیّوچٌیي ًوَداس داًِ یبثذ.الػتیک، هیضاى دسكذ سطَثت ثْیٌِ افضایؾ ٍ هیضاى ٍصى هخلَف کبّؾ هی

( CUّب دس ؿشایط تحکین یبفتِ صّکـی ًـذُ )( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. توبهی آصهبیؾ1ّبی هَسد آصهبیؾ دس ؿکل )ًوًَِ

 .دػتگبُ ػِ هحَسی ػیکلی اًدبم ؿذثب 

 

 

 
 ّبی هَرد استفبدُبٌذی ًوًًَِوَدار داًِ -1ضکل 

 

 

 ًتبیج آسهبیص .5
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خبًجِ  ی صّکـی ًـذُ تحت اػوبل ثبس قبئن ٍ دس فـبس ّوِتحکین یبفتِّب دس ؿشایط ّوبى طَس کِ گفتِ ؿذ آصهبیؾ

ّب ثِ كَست یکؼبى كَست گشفت. ّشتض اًدبم ؿذًذ. ثبسگزاسی اػوبلی ثشای توبم ًوًَِ 3/1کیلَ پبػکبل ثب فشکبًغ  50

 دّذ.( ًحَُ ثبسگزاسی سا ًـبى هی2ؿکل )

 

 
 ّبهبیصی آسببرگذاری سیکلی اعوبل ضذُ در کلیِ -2 ضکل

 

 

 . آسهبیص تزاکن5-1

( 3) ّبیآٍسین. دس ؿکلثذػت هی سا ثب اػتفبدُ اص هٌحٌی تشاکن، دسكذ سطَثت ثْیٌِ ٍ حذاکثش ٍصى هخلَف خـک

 ( تشػین ؿذُ اػت.dγ(، حذاقل ٍ حذاکثش ٍصى هخلَف خـک )ωقبدیش سطَثت ثْیٌِ )( ه4) ٍ

 

 
 ًوَدار درصذ رطَبت بْیٌِ -3 ضکل
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 هیٌیون ًوَدار ٍسى هخصَظ خطک هبکشیون ٍ -4  ضکل

 

سكذ سطَثت ثْیٌِ افضایؾ ؿَد، ثب افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک، دهـبّذُ هی (4)ٍ  (3)ّبی ّوبى طَس کِ دس ؿکل

ٍصى  یبثذ.ّوچٌیي ثب افضایؾ دسكذ خشدُ الػتیک، هیضاى ٍصى هخلَف خـک هبکضیون ٍ هیٌیون کبّؾ هی یبثذ.هی

د. هَسد اٍل تَاًذ ثب افضایؾ خشدُ الػتیک، سًٍذ کبّؾ ثِ خَد ثگیش تشکیجبت هبػِ ٍ الػتیک ثِ دٍ دلیل هی هخلَف

خبی خبک ٍصى ِثَدى رسات الػتیک ًؼجت ثِ رسات هبػِ، ثب خبیگضیٌی رسات الػتیک ث تشجکایٌکِ ثب تَخِ ثِ ػ

دٌّذ، اثش  پزیشی اص خَد ًـبى هی دُ ٍ سفتبس ؿکلسٍد. ثبًیبً چَى ػختی رسات الػتیک کن ثَ هخلَف سٍ ثِ کبّؾ هی

اًشطی ٍسٍدی ًبؿی اص ضشثِ ٍصًِ تشاکن کبّؾ یبفتِ ٍ هیضاى تخلخل ًیض افضایؾ یبثذ. ثب افضایؾ هیضاى تخلخل، ٍصى 

 .یبثذ هخلَف کبّؾ هی

 
 

 (Ruّبی ببرگذاری)تغییزات فطبرآة هٌفذی ًسبت بِ تعذاد سیکل. 5-2

ثِ هقذاس یک، کشًؾ  Ruسػیذى  ثبؿذ. دس صهبى هی هَثشتٌؾ ثِ فـبس ای  آة حفشُفـبس  ًؼجت ثِ هؼٌبی  Ruضشیت

ثِ یک،  Ruػجبست دیگش ثب سػیذى ِ . ثدّذ ؿذُ ٍ ػوالً خبک اص خَد هقبٍهتی ًـبى ًوی هحَسی ثِ هقذاس قبثل تَخْی صیبد

 ،تحت ثبسّبی ػیکلی ّب ًوًَِسفتبس  ثشهٌبػجی  اسصیبثی هٌظَسِ ث ثبؿذ. ًوًَِ هیدس آغبص گؼیختگی ٍ سٍاًگشایی  هجٌبی

 ؿذُ اػت. تشػین( 6( ٍ )5)ّبی  دس ؿکل ای ثلَست یکدب تغییشات فـبس آة حفشُ
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 ِیثبً 60 یال 0 هحذٍدُ اضببع، حبلت در ّب ًوًَِ یا حفزُ آة فطبر سِیهقب -5  ضکل

 

 

 
ِیثبً 10 یال 0 هحذٍدُ اضببع، حبلت در ّب ًوًَِ یا حفزُ آة فطبر سِیهقب -6  ضکل  

 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. (6ٍ ًوَداس ؿکل ) (1ّبی هتفبٍت دس خذٍل ) ای دس ػیکل فـبس آة حفشُ
 

 1بِ هقذار  Ruّبی السم بزای رسیذى  ای در ّز سیکل ٍ تعذاد سیکل فطبر آة حفزُ  -1جذٍل 

 (Ruّبی ثبسگزاسی )ؼذاد ػیکلتغییشات فـبسآة هٌفزی ًؼجت ثِ ت اؿجبع

% الػتیک    0 ػیکل

(SR 0) 

% الػتیک 10

(SR 10) 

% الػتیک 20

(SR 20) 

% الػتیک 30

(SR 30) 

5 16/0 192/0 36/0 37/0 

10 206/0 411/0 385/0 56/0 

15 25/0 472/0 624/0 728/0 

20 299/0 587/0 712/0 89/0 

50 477/0 1 1 1 

100 85/0 1 1 1 

 28 37 44 104 1بً   Ruیکل ثشای سػیذىؿوبسُ ػ
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 بِ هقذار یک Ruّبی السم بزای رسیذى ًوَدار تعذاد سیکل -7 ضکل

 

ّبی ثبسگزاسی کِ هٌدش ثِ گؼیختگی ًوًَِ  دّذ کِ ثب افضایؾ هیضاى خشدُ الػتیک، تؼذاد ػیکل ًتبیح ًـبى هی

ؿَد داهٌِ تغییشات فـبس آة  ضایؾ خشدُ الػتیک، ثبػث هییبثذ. ّوچٌیي اف ای کبّؾ هی ؿَد، ثطَس قبثل هالحظِ هی

 .ای دس ّش ػیکل افضایؾ هحؼَػی سا ایدبد کٌذ حفشُ

 
 

 ّبی اضببع تحت ببرگذاری سیکلی تعییي کزًص ًوًَِ. 5-3

 اػت.( ًـبى دادُ ؿذُ 11( تب )8ّب دس حیي ثبسگزاسی ػیکلی دس اؿکبل ) هیضاى تغییشؿکل ایدبد ؿذُ دس ًوًَِ

 

 
 

یکلیس یببرّب تحت کیالست بذٍى اضببع هبسِ ًوًَِ یفطزدگ شاىیه ًوَدار -8  کلض  
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یکلیس یببرّب تحت کیالست خزدُ درصذ 10 یحبٍ اضببع هبسِ ًوًَِ یفطزدگ شاىیه ًوَدار -9 ضکل  

 

 
یکلیس یببرّب تحت کیالست خزدُ درصذ 20 یحبٍ هبسِ اضببع ًوًَِ یفطزدگ شاىیه ًوَدار -10ضکل   

  

 
یکلیس یببرّب تحت کیالست خزدُ درصذ 30 یحبٍ هبسِ اضببع  ًوًَِ یفطزدگ شاىیه ًوَدار -11ضکل   

 

ًـبى دادُ  خب ثلَست یک (12ّب، کلیِ ایي هقبدیش دس ؿکل ) تشی اص سفتبس دیٌبهیکی ًوًَِ هٌظَس اسصیبثی هٌبػتِ ث

 .ؿذُ اػت
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اضببع حبلت در یکلیس یببرّب تحت ّب ًوًَِ یفطزدگ شاىیه سِیهقب -12ضکل   

 

كَست کوی ًـبى دادُ ؿذُ کِ دس تؼییي ِ ّبی هختلف ث ؿکل ًوًَِ دس ثشخی ػیکل ( ًیض هیضاى تغییش2دس خذٍل )

  کبسثشد داسًذ.صهبى سٍاًگشایی 
 

 

 ّبی هختلفتغییز  ضکل ًوًَِ در سیکل -2جذٍل 

 کشًؾ )%( اؿجبع

% الػتیک    0 ػیکل

(SR 0) 

% الػتیک 10

(SR 10) 

% الػتیک 20

(SR 20) 

% الػتیک 30

(SR 30) 

5 15/1 51/1 7/4 06/6 

10 27/1 77/1 3/5 27/7 

15 31/1 21/2 3/6 2/10 

20 33/1 81/2 1/7 >11  

50 61/1 23/11 >11  >11  

100 21/5 >11 >11  >11  

 

ِ ثذٍى خشدُ الػتیک سًٍذ ثبثتی داؿتِ ٍ ثب ًوًَ ّب دس هیضاى کشًؾ ،دادُ ؿذُ( ًـبى 12طَس کِ دس ؿکل ) ّوبى

دسكذ خشدُ الػتیک دس ّوبى  30کِ دس ًوًَِ حبٍی  طَسیِ ث .یبثذ ّب افضایؾ هی افضایؾ خشدُ الػتیک هیضاى کشًؾ

ًْب % سػیذُ اػت. ػلت ایي هَضَع ًبؿی اص االػتیک رسات الػتیک ٍ ػختی کن آ10ّبی اثتذایی کشًؾ ثِ ثیؾ اص  ػیکل

دسكذ خشدُ الػتیک، اكطکبک ثیي رسات الػتیک کوتش ؿذُ ٍ سفتبس هخلَط ثِ ػوت  ّوچٌیي ثب اضبفِ ؿذىثبؿذ.  هی

 کٌذ.  سفتبس رسات الػتیک هیل هی

 
 

 (Gsecتعییي ًسبت هذٍل بزضی دیٌبهیکی ). 5-4
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فبقذ خشدُ ّب ًؼجت ثِ هذٍل ثشؿی دیٌبهیکی ًوًَِ  (  ًؼجت هذٍل ثشؿی دیٌبهیکی ًو13ًَِؿکل ) ( 3ٍخذٍل ) دس

 ؿذُ اػت.الػتیک ًـبى دادُ 

 

 کیالست خزدُ بذٍى هبسِ ًوًَِ یبزض هذٍل بِ ّب ًوًَِ یبزض هذٍل ًسبت -3جذٍل 

% الػتیک    0 هذٍل ثشؿی ًؼجی

(SR 0) 

% الػتیک 10

(SR 10) 

% الػتیک 20

(SR 20) 

% الػتیک 30

(SR 30) 

 0461/0 0206/0 0144/0 0099/0 کشًؾ
G(SRx) / G(SR0) 00/1 69/0 48/0 21/0 

 

دسكذ خشدُ الػتیک ًؼجت ثِ خبک ثذٍى خشدُ  30 ٍ 20 ،10ّبی حبٍی ًؼجت هذٍل ثشؿی دیٌبهیکی دس خبک 

 هحبػجِ گشدیذ.  21/0ٍ  48/0، 69/0الػتیک ثِ تشتیت ثشاثش 

ي اػت کِ رسات هبػِ ثب اكطکبک آیذ. دلیل ایي هَضَع ای ثیـتشیي هذٍل ثشؿی دس خبک ثذٍى الػتیک ثذػت هی

 دٌّذ.  تشی دسٍى ّن قفل ؿذُ ٍ هقبٍهت ثیـتشی اص خَد ًـبى هیثیـ

پزیشی صیبد  ؿَد، ثِ دلیل ػختی کن الػتیک ٍ ؿکل ٌّگبهی کِ هیضاى خشدُ الػتیک ثِ تذسیح دس هبػِ صیبدتش هی

ؿَد. ثب کبّؾ اكطکبک  ثیي رسات ایدبد هی آى دس هقبیؼِ ثب هبػِ، دسگیشی ثیي رسات هبػِ کوتش ؿذُ ٍ اكطکبک کوتشی

 گشدد. ّبی ػیکلی ثبثت افضایؾ یبفتِ کِ هٌدش ثِ کبّؾ هذٍل ثشؿی هی ًوًَِ تحت تٌؾ ثیي رسات، تغییشؿکل

دس هیضاى فـشدگی رسات الػتیک، هوکي اػت ًتبیح  ٍ پیشٍ آى تغییش σcخبًجِ   ّوِ قبثل رکش اػت کِ ثب تغییش تٌؾ 

 دیگشی ثذػت آیذ.

 

 

 . ًتیجِ گیزی6

ّبی  سػذ کِ اضبفِ کشدى خشدُ الػتیک ثِ خبک ثب اػتفبدُ اص ًتبیح ایي تحقیق ٍ ثشسػی تحقیقبت پیـیي، ثِ ًظش هی

ای ػؼت اؿجبع یب  تش اػت دس خبّبیی کِ خبک هبػِ ای اؿجبع، ػوذتبً هقبٍهت سٍاًگشایی آًْب سا کبّؾ دادُ ٍ هٌبػت هبػِ

 د داسد، اص سٍؽ اضبفِ کشدى خشدُ الػتیک ثشای ثْؼبصی خبک اػتفبدُ ًگشدد.ّبی الی غیشچؼجٌذُ ٍخَ خبک

کشدى خشدُ الػتیک یب تکِ  گشدد کِ اثشات اضبفِ ّبی آتی کِ دس ایي ساثطِ اًدبم هی ؿَد پیـٌْبد هیهٌظَس طشحِ ث

سٍاًگشایی ًذاسًذ سا دس  ّبی هخلَط تـکیل ؿذُ اص قلَُ ػٌگ، ؿي ٍهبػِ کِ پتبًؼیل الػتیک دس هقیبع ثضسگ ثشای خبک

دٍ حبلت اؿجبع ٍ غیشاؿجبع هَسد هطبلؼِ قشاس گیشد. ّوچٌیي اثشات صیؼت هحیطی دساص هذت خبک دس اثش اضبفِ کشدى 

 تشی قشاس گیشد.  تَاًذ هَسد هطبلؼِ ٍػیغ خشدُ الػتیک ٍ خبک، هی
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