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 بزرسی عذدی ستَى بتي آرهِ تحت بارگذاری هحَری ٍ شزایط حزیق

 

 
1اهیز گالبگیز

2هحوذ حسي هیثوی، *
. 

 دا٘ـدٛی وبسؿٙبػی اسؿذ ػٕشاٖ ػبصٜ دا٘ـىذٜ ػٕشاٖ دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ٘دف آثبد-1
 

 ػضٛ ٞیبت ػّٕی دا٘ـٍبٜ غیش ا٘تفبػی اؿشفی اصفٟب٘ی-2
 

 

  چكیذُ
ٞبی ا٘شطی ٘ظیش ٌبص ٚ ثشق، خغش آتؾ ٞب ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝثب ٌؼتشؽ وبسثشد ٔصبِح ٚ ٚػبیُ لبثُ اؿتؼبَ دس ػبختٕبٖ

اػت وٝ ٞب ثبػث ؿذٜ افضایؾ استفبع ٚ صیش ثٙبی ٔٛسد ٘یبص ػبختٕبٖ ٚ ٕٞچٙیٗٞب افضایؾ یبفتٝ اػت ػٛصی دس ػبختٕبٖ

ؿشایظ ٚالؼی  سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد اػتفبدٜ اص ثب . دس ایٗ پظٚٞؾد تٛخٝ ثیـتشی لشاس ٌیشدٔٛسٔٛضٛع وٙتشَ ٚ ٟٔبس آتؾ 

دس ایٗ ؿٛد ػبصی ٔیػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ ثب اثؼبد ٚ ٔـخصبت ٔتؼبسف تحت ثبس ٌزاسی ٔحٛسی دس ؿشایظ حشیك، ؿجیٝ

 BS 8110ثٝ دٔب، اص آییٗ ٘بٔٝ ٔذِؼبصی سفتبس ٔصبِح غیش خغی ثٛدٜ ٚ ثشای ٔؼشفی ٔـخصبت ٔصبِح فٛالد ٚ ثتٗ ٚاثؼتٝ 

ٚE119 ACTM  ٜحشاست ٔغبثك اػتب٘ذاسد  ؿشایظ ٚ ؿٛدٔیاػتفبدISO834  ٚخؼبست ثشای -ٔذَ سفتبسی پالػتیه

 تٛصیغ حشاست ٔمغغ ثتٗ آسٔٝ یىٙٛاخت ٘جٛدٜدٞذ ٘تبیح ٘ـبٖ ٔی .ثتٗ ٚ ٔذَ سفتبسی فٗ ٔیؼض ثشای فٛالد اختیبس ٌشدیذ

وٝ  ذٌٙشاد ٔیشػدسخٝ ػب٘تی 400دٔبی ٔیٍّشدٞب ثٝ دٔبیی حذٚد  ثتٗ آسٔٝ صٔب٘یؼت وٝوبٞؾ ٔمبٚٔت ؿذیذ ػتٖٛ  ٚ

 ،ٞبی خبسخی ثتٗٔمغغ ثٝ دِیُ افضایؾ دٔب ٚوبٞؾ ٔمبٚٔت دس الیٝػالٜٚ ثش وبٞؾ ػغح ٔمغغ ٔٛثش دس ایٗ ِحظٝ 

 دٞذد سا اص دػت ٔیٚ ػتٖٛ پبیذاسی خٛ دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی خبسی ؿذٜلجُ اص تخشیت فـبسی ثتٗ، ٔیٍّشدٞب 

، صٔبٖ دٚاْ ػتٖٛ خٛد سػبیت حذالُ ضٛاثظ ٚ اِضأبت ٞٙذػی پیـٟٙبد ؿذٜ ٔجحث ٟ٘ٓ ثشای ؿشایظ حشیكٕٞچٙیٗ ثب ٚ

 ٔٛسد ثشسػی وٕتش اص ٔمذاس آییٗ ٘بٔٝ ٌضاسؽ ؿذٜ اػت.

  

 
 

-بثدبیی، ٔذَ سفتبسی پالػتیهخ-ؿشایظ حشیك، ٔؼبدالت وٛپُ حشاست، ػتٖٛ ػبصی ػذدیآسٔٝ، ٔذَ ثتٗ ػتٖٛ کلیذی: ّای ٍاصُ

 خؼبست ثتٗ.
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  هقذهِ -1
ثٝ عٛس  [1]ؿٛد دٚاْ ػبصٜ دس ثشاثش آتؾ ثٝ ػٙٛاٖ ٔـخصٝ یه ػبختٕبٖ ثشای تحُٕ آتؾ ٚ حفبظت اص آٖ تؼشیف ٔی

دٚاْ  آیذ ٚ ٘تیدٝ آصٔبیؾ تحت ػٙٛاٖ دسخٝتحت آصٔبیؾ اػتب٘ذاسد ثذػت ٔی ثشاثش آتؾ ثب لشاس دادٖ یه ٕ٘ٛ٘ٝوّی دٚاْ دس 

. [2]آیذ ثذػت ٔی ،ضٛاثظ پزیشفتٝ ؿذٜ دس آصٔبیؾ سا تبٔیٗ ٕ٘بیذدس ثشاثش آتؾ ثش حؼت ػبػت ثش پبیٝ ٔذت صٔب٘ی وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ٞبی ػذدی ػبصیتبثیش ٌزاس اػت ٚ ثبیذ دس ٔذَاػٕبَ ثبس حشاستی ثش سفتبس ٚ دٚاْ ػبصٜ ٚ اػضب دس ثشاثش آتؾ ثؼیبس  صٔبٖ ٚ ٘حٜٛ

تٛخٝ لشاس ٌیشد. دس صٔبٖ ٚلٛع آتؾ وٝ دس آٖ ٔذت دٔبی آتؾ وٓ اػت اثشی ثش سفتبس ػبصٜ ٘خٛاٞذ داؿت  ٚ آصٔبیـٍبٞی ٔٛسد

یبثذ ثب ٌؼتشؽ آتؾ دٔب ثٝ ػشػت افضایؾ یبفتٝ ٚ ثٝ حذاوثش خٛد ٔیشػذ ٚ دس صٔبٖ صٚاَ دٔب اثتذا ثغٛس ٚاضح وبٞؾ ٔی

ای اص ؿشایظ آصٔبیـٍبٞی ٕ٘ٛ٘ٝ. [3] ؿٛداص آٖ صشفٙظش ٔیػپغ ػشػت وبٞؾ دٔب وبٞؾ ٔیبثذ وٝ ٔؼٕٛال دس خٟت اعٕیٙبٖ 

 ( آٔذٜ اػت.1اػتب٘ذاسد ٔٛػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تحمیمبت صٙؼتی ایشاٖ ثشای تؼییٗ ٔمبٚٔت ػتٖٛ دس ثشاثش آتؾ دس ؿىُ )

 

 
 [4]ای اس شزایط آسهایشگاّی استاًذارد بزای تعییي دٍام ستَى ًوًَِ: 1 شكل

 

 وٙذ:ٞبی آصٔبیـٍبٞی ثب ٔؼبدِٝ صیش ثیبٖ ٔیاػٕبَ حشاست اػتب٘ذاسد سا ثب اػتفبدٜ اص دادٜ ؿشایظ ISO834اػتب٘ذاسد 
(1) 

0345log(8 1) T  ST t 

t ٝصٔبٖ ثش حؼت دلیم 

ST دٔبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثش حؼت ػب٘تی ٌشاد 

0T  [5] ٔحیظیٝ اِٚدٔبی 

ػٛصی ٚ ؿشایظ آتؾ تٗ 70٘حت ثبسٌزاسی ٔحٛسی ٔیب٘ی سفتبس ػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ سٚؽ إِبٖ ٔحذٚددس ایٗ پظٚٞؾ ثب 

 24ثتٗ سٚصٜ  28( آٔذٜ اػت. ٔمبٚت 2). ٞٙذػٝ ػتٖٛ ٔٛسد ثشسػی دس ؿىُ ؿٛدٔیػبصی ؿجیٝ ،دس چٟبس ٚخٝ اػتب٘ذاسد

ٚ  3/0ٍٔبپبػىبَ، ضشیت پٛاػٖٛ  210ٞب ثب ٔذَٚ االػتیؼیتٝ ی عِٛی ٚ خبٔٛتٚ فٛالد ثىبس سفتٝ دس ٔیٍّشدٞبٍٔبپبػىبَ 

الصْ ثٝ روش اػت تٕبٔی ضٛاثظ ٚیظٜ ٚ ٔالحظبت  ٍٔبپبػىبَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. 400ٚ  300ٔمبٚٔت تؼّیٓ ثٝ تشتیت 

ٛسد ثشسػی سػبیت ٌشدیذٜ ٔٞٙذػی ػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ تحت ؿشایظ حشیك ٔجحث ٟ٘ٓ ٔمشاست ّٔی ػبختٕبٖ ثشای ٞٙذػٝ ٔذَ 

 اػت. 
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 هذل عذدی هَرد بزرسی ٍ شزایط حزیق: 2 شكل

 

ٔالحظبت صیش ثبیذ دلیمٝ یب ثیـتش  90ٞبی ػبختٕب٘ی ثب ٔذت صٔبٖ ٔمبٚٔت دس ثشاثش حشیك ٔغبثك ٔجحث ٟ٘ٓ دس ػتٖٛ

 ٞبی ثذٖٚ پٛؿؾ ضذ حشیك، سػبیت ؿٛد.ثشای ػتٖٛ

 

 ؿٛد. دسصذ فٛالد ػتٖٛ ٔغبثك ساثغٝ صیش ٔحذٚد 

(2) 
max 0.025  

 

 ( ٔحذٚد ؿٛد.3الغشی ػتٖٛ ٔغبثمٝ ساثغٝ )
(3) 

50uKL

r
 

 .[6] اِضأی اػت( 1حذالُ ضٛاثظ ٞٙذػی ػتٖٛ ثش اػبع ایٗ ٔجحث ٔغبثك خذَٚ ) سػبیت ٚ ٕٞچٙیٗ

 

 [6] در شزایط آتش سَسی حذاقل ضَابط ٌّذسی ستَى: 1جذٍل 
ت صٔبٖ ٔمبٚٔت دس ثشاثش حشیك ٔذ سدیف

 )دلیمٝ(

حذالُ وٛچىتشیٗ ثؼذ ٔمغغ 

 ػتٖٛ )ٔیّی ٔتش(

حذالُ فبصّٝ ٔشوض ٔیٍّشدٞبی ػفشٜ 

 خبسخی ٚخٝ ػتٖٛ )ٔیّی ٔتش(

1 30 150 25 

2 60 200 35 

3 90 240 50 

4 120 300 50 

5 180 400 50 

6 240 450 55 
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 با افشایش دها فَالدٍ  حزارتی بتي ٍ تغییزات خَاص هكاًیكی -2
ٛالد ٚ ثتٗ ثشای تؼشیف ٔـخصبت ٔصبِح فػبصی ػٛصی پیچیذٜ اػت ثشای ؿجیٝسفتبس ٔصبِح ثتٗ آسٔٝ دس ؿشایظ آتؾ

تغییشات ٔذَٚ یبً٘ ٘ؼجت ثٝ فضایؾ دٔب دس  اػتفبدٜ ؿذٜ اػت BS 8110 ٚ E119 ACTMٚاثؼتٝ ثٝ دٔب، اص آییٗ ٘بٔٝ 

 ( آٔذٜ اػت.5( ٚ )4ٞبی )فٛالد ٚ ثتٗ ٘ؼجت ثٝ افضایؾ دٔب دس ؿىُحشاستی ٔـخصبت ( ٚ تغییشات 3)ؿىُ 

 

 
 [8]ٍ  [7] ًسبت بِ فشایش دها فَالد ٍ بتي تغییزات هذٍل یاًگ: 3 شكل

 

 
 [8[ ٍ ]7] فَالد ٍ بتي ًسبت بِ فشایش دها گزهای ٍیضُتغییزات : 4 شكل

 

 
 [8]ٍ  [7] هافَالد ٍ بتي ًسبت بِ فشایش د ّذیت حزارتیتغییزات : 5 شكل
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ٞبی آصٔبیـٍبٞی دلیك ٚ ػبصی ػذدی ٘یبص ثٝ دادٜوش٘ؾ ٔصبِح دس دٔبٞبی ٔختّف ثشای ؿجیٝ -سفتبس تٙؾثشای تؼشیف 

ٌشد آٔذٜ دسخٝ ػب٘تی 1000تب  20وش٘ؾ ثتٗ ٚ فٛالد دس دٔبٞبی -( ٚاثؼتٍی تٙؾ6ٔؼتجشی ثٛدٜ وٝ دس ٕ٘ٛداسٞبی ؿىُ )

  .اػت

 

 
 [9] فَالد ٍ بتي ًسبت بِ فشایش دها کزًش-ًوَدار تٌش: 6 شكل

 

 هذل رفتاری هصالح -3
 هذل رفتاری بتي -3-1

وٝ ٔؼیبس خشاثی ایٗ ٔذَ ؿٛد اػتفبدٜ ٔی 1خؼبست ثتٗ -ٔذَ تشویجی پالػتیه دس ایٗ پظٚٞؾ ثشای ٔؼشفی سفتبس ثتٗ اص

ٞبی ٔىب٘یؼٓ اصّی ؿىؼت، ؿبُٔ تشن ثبؿذ ٚ لبثّیت ِحبػ ٕ٘ٛدٖ دٚٔی 3ِٛثّیٙشٚ تبثغ تؼّیٓ آٖ  2پشاٌش-دساوش سفتبسی

ی ٌشدد وٝ پبػخ ثٝ وـؾ ٚ فـبس ته ٔحٛسٜ ثٝ ٚػیّٝدس ایٗ ٔذَ فشض ٔی. ثبؿذوــی ٚ خشد ؿذٖ فـبسی ثتٗ سا داسا ٔی

ؿذٌیثب اػتفبدٜ اص ٔتغییشٞبی ػختؿٛد. ٔؼیبس خشاثی پالػتیه وٙتشَ ٔی , pl pl

t c
ٞبی ىب٘یؼٓوٝ ثٝ تشتیت ٔشثٛط ثٝ ٔ 

-( ٕ٘ٛداسٞبی تٙؾ7ؿٛد دس ؿىُ )ؿىؼت تحت ثبسٌزاسی فـبسی ٚ وــی ٞؼتٙذ، وبُٔ ؿذٖ ػغح ؿىؼت وٙتشَ ٔی

وش٘ؾ تب ٘مغٝ تٙؾ خشاثی -وش٘ؾ ثتٗ دس وـؾ ٚ فـبس ته ٔحٛسٜ آٚسدٜ ؿذٜ اػت. دس اثش وـؾ ته ٔحٛسٜ ٔٙحٙی تٙؾ

0t
 ثبؿذ پغ اص ػجٛس اص ٘مغٝ ٔزوٛس ٞبی سیض دس ثتٗ ٕٞشاٜ ٔیذ وٝ ایٗ ؿشٚع ٚ ٌؼتشؽ تشنوٙثٝ صٛست خغی تغییش ٔی

وش٘ؾ ٕ٘بیؾ دادٜ -٘شْ ؿٛ٘ذٌی دس فضبی تٙؾ آیٙذ وٝ ثٝ صٛست ٔٙحٙیٞبی لبثُ ٔـبٞذٜ دس ٔیٞب ثٝ صٛست تشنخشاثی

ؿٛد. تحت فـبس ته ٔحٛسٜ پبػخ تب سػیذٖ ثٝ ٘مغٝ خبسی ؿذٌی ٔی
0t

  ٝثٝ صٛست االػتیه خٛاٞذ ثٛد ٚ سفتبس دس ٘بحی

ؿٛد وٝ دس ٟ٘بیت ثب سػیذٖ ثٝ ٘مغٝ تٙؾ ٟ٘بیی پالػتیه ػٕٛٔب ثٝ صٛست ٔٙحٙی ػخت ؿٛ٘ذٌی ثیبٖ ٔی
0t

 ٞب ثٝ ٔٙحٙی

 .[11] آیٙذؿٛ٘ذٜ دس ٔیصٛست ٔٙحٙی ٘شْ

 

                                                 
1
 Concrete Damaged Plasticity 

2
 Drucker Prager 

3
 Lubliner 
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 [11] ی تک هحَرُ در کشش )آ( ٍ فشار )ب(پاسخ بتي تحت بارگذار: 7 شكل

 

plی دٚ ٔتغییش تغییش ػغح تؼّیٓ دس حیٗ ثبسٌزاسی ثٝ ٚػیّٝ pl

t c,  ؿٛد. ایٗ ػغح تؼّیٓ ثٝ صٛست ػجبستوٙتشَ ٔی-

 ؿٛد:ٞبی تٙؾ ٔٛثش ثیبٖ ٔی
(4) 

       max

1
, 3 0

1
       


    



pl pl pl

c cF q p 

, ,   ی ثذٖٚ ثؼذ ٞؼتٙذ ٚ داسیٓ:ٞبثبثت 
(5) 1

: I
3
 p 

 فـبس ٞیذسٚاػتبتیىی ٔٛثش اػت: pوٝ 
(6) 

 
3

q :
2

 S S 

 ٚq :ٖتٙؾ ٔٛثش ٔؼبدَ ٔبیؼض اػت. وٝ دس آ 
(7)  S pI 

 ٚmax ٔمذاس خجشی حذاوثش ٔمذاس ٚیظٜ تب٘ؼٛس  اػت ٚ تبثغ pl  آیذ:ثٝ صٛست صیش ثٝ دػت ٔی 

(8)  
 

(1 ) (1 )
 

  
 

   

pl

c c

pl

t t

 

maxٞبی فـبسی ٚ وــی ٔٛثش ٞؼتٙذ. دس فـبس دٚ ٔحٛسی یؼٙی ثٝ تشتیت تٙؾ c  ٚtوٝ  0   ٝٔؼبدِٝ تؼّیٓ ث

 آیذ:( ثٝ دػت ٔی9ثٝ صٛست ٔؼبدِٝ ) ؿٛد. ضشیت پشاٌش تجذیُ ٔی-ؿشط تؼّیٓ دساوش
(9) 

2

 


 






bo co

bo co

 

boـٍبٞی ٔمذاس آصٔبی co  ٜلشاس داسد. ثٙبثشایٗ  16/1تب  1/1ی دس ٔحذٚد  ٗلشاس خٛاٞذ ٌشفت وٝ  12/0تب  08/0ثی

bo  ٚ تٙؾ تؼّیٓ فـبسی دٚ ٔحٛسیco  ٓشیت فـبسی ته ٔحٛسی اػت. ضتٙؾ تؼّی  فمظ دس فـبس ػٝ ٔحٛسی ٚاسد

ؿٛ٘ذ وٝ دس اِٟٙبسٞبی فـبسی ٚ وــی تؼییٗ ٔیی ؿشایظ تؼّیٓ دس ٘صفی ٔمبیؼٝؿٛد، ایٗ ضشیت ثٝ ٚػیّٝتبثغ تؼّیٓ ٔی

ٞبیی اص تٙؾ وٝ ؿشط ػٙٛاٖ حبِت( ثٝ CM( ایٗ ٘ٛاحی ٔـخص ؿذٜ اػت. ٘صف ٟ٘بس فـبسی )8ؿىُ )

max 1 2 3     سا اسضب ٔی( وٙٙذ ٚ ٘صف اِٟٙبس وــیTMثٝ ػٙٛاٖ حبِت ) ٞبیی اص تٙؾ وٝ ؿشط
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max 1 2 3     1ؿٛ٘ذ وٝ دس آٖ وٙٙذ، تؼشف ٔیسا اسضب ٔی 2 3, ,    ٔمبدیش ٚیظٜ تب٘ؼٛس تٙؾ ٔٛثش ٞؼتٙذ. اٌش

)تؼشیف وٙیٓ  pػتبتیه ثشای ٞش ٔمذاس فـبس ٞیذسٚا )

( )


TM

c

CM

q
K

q
maxثب ؿشط   0 :خٛاٞیٓ داؿت 

(10) 3

2 3









cK 

 .[11] ثب ٘تبیح آصٔبیـٍبٞی ِٛثّیٙش اػتوٝ یه ٔمذاس ثبثت ٚ ٔغبثك 

 
 [11]ایسطح تسلین در تٌش صفحِ: 8 شكل

 

 فَالدهذل رفتاری  -3-2

ػبصی ؿذٜ اػت وٝ ٔـخصبت اصّی ایٗ ٔذَ آسٔبتٛسٞبی فٛالدی ثٝ ٚػیّٝ ٔذَ پالػتیؼیتٝ والػیه فّضات ؿجیٝ

 ػجبستٙذ اص:

 ثٝ وبسٌیشی ضبثغٝ تؼّیٓ فٗ ٔیؼض 

 لبٖ٘ٛ خشیبٖ ٚاثؼتٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿشط تؼّیٓ فٗ ٔیؼض 

 ؿذٌی ویٕٙبتیه(سفتبس پالػتیه وبُٔ ػخت ؿذٌی ایضٚتشٚح )ػخت 

 

 هذلساسی عذدی -4
ٚ ؿٛد تؼشیف ٔی BS 0118 ٚ E111 ACTMآییٗ ٘بٔٝ  ٞبیبِح فٛالد ٚ ثتٗ ٚاثؼتٝ ثٝ دٔب، ثشاػبع دادٜٔـخصبت ٔص

-تحّیُ ٔذَثشای  ٌشدد.ٝ ٞش چٟبس ٚخٝ ػتٖٛ اػٕبَ ٔیصٛست ٕٞٝ خب٘جٝ ثٝ ث ISO834ثبسٌزاسی حشاستی ٔغبثك اػتب٘ذاسد 

ؿٛد حشاست اػتفبدٜ ٔی –تٝ ثٝ تٛصیغ دٔب ٚ تٛصیغ دٔب ٚاثؼتٝ ثٝ تٙؾ ثبؿذ اص ٔؼبدالت وٛپُ تغییش ٔىبٖ ٞبیی وٝ تٙؾ ٚاثؼ

ثب  stepلؼٕت افضاس وذ حٍّش ایٗ ٔؼبدالت دس  آثبوٛع دس ٘شْ ،ثبؿذوٝ ؿبُٔ اثشات ایٙشػی ٚ پبػخ ٌشٔبیی ٌزسای ٔذَ ٔی

ػبصی ثبسٌزاسی ػتٖٛ دس ثشای ؿجیٝ ٘یض ػت دس ایٗ تحمیكدس دػتشع ا Coupled temp-displacementا٘تخبة ٌضیٙٝ 

 .[11]ؿٛدؿشایظ حشیك اص ایٗ ٔؼبدالت اػتفبدٜ ٔی

ایٗ ٘ٛع اص تحّیُ أىبٖ تؼشیف ؿشایظ تٕبع ػٕٛٔی  ٌشددٌیشی ٔؼتمیٓ اػتفبدٜ ٔیىی صشیح اص ا٘تٍشاَیس سٚؽ دیٙبٔد 

ٚخٛد ٘خٛاٞذ داؿت  یوُ دس فشْ وّ یشاییٚ ٔ یػختیغ ٔبتش سٚؽدس ایٗ  آٚسدا فشاٞٓ ٔیٞبی ثضسي سؿىُ ٚ تئٛسی تغییش

 ؿٛد: ی٘ٛؿتٝ ٔ یشٞش إِبٖ ثصٛست ص یثّىٝ ٔؼبدِٝ تؼبدَ ثشا
(11) 1u M F 
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 .[11] ٞؼتٙذی خبسخ یشٚٞبی٘ Iٚ  یداخّ یشٚٞبی٘ F=P-I  ،Pدس آٖ  وٝ

 یهسٚؽ اص  یٗحُ ٔؼبدِٝ  دس ا یثشا یٙشٚ، اص ا(P) ٔدِٟٛٙذ یاخّد یشٚٞبیٚ ٘ (u) یؿتبة دس صٔبٖ آت یشٔؼبدِٝ اخ دس

 یٗصحت ا یاػت، ثشا یوٙٛ٘ یخبسخ یشٚٞبیٔدَٟٛ ثب ٘ یداخّ یشٚٞبیؿٛد ٚ آٖ ثشاثش وشدٖ ٘یفشض ػبدٜ وٙٙذٜ اػتفبدٜ ٔ

ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ إِبٖ( 9ؿجىٝ ٔؾ ثٙذی ٔذَ دس ؿىُ )  .اػتفبدٜ ٕ٘ٛد یُتحّ یثشا یٔٙبػج ٕ٘ٛ صٔب٘ی اص یذثب یػبصػبدٜ

 ( آٔذٜ اػت.2دس خذَٚ )

 

 
 بٌذی هذل عذدیهش: 9 شكل

 

 ّاهشخصات الواى: 2جذٍل 

 ٍیضگی الواى ًام الواى عضَ

 C3D8RT بتي

 
گزّی با فزم اًتگزال گیزی  8الواى هحیط پیَستِ سِ بعذی 

 جابجایی-کاّش یافتِ بْوزاُ هحاسبات دها

 سِ بعذی با هزتبِ درٍى یابی درجِ دٍ الواى تیز B33 آرهاتَر طَلی

 گزّی 2الواى خزپایی سِ بعذی خطی  T3D3 خاهَت

 

ثبسٌزاسی ثبیذ ثب ػشػت ٔٙبػت اػٕبَ ؿٛد تب ا٘شطی خٙجـی ثبال ٘شٚد ٚ ٔؼئّٝ اص حبِت اػتبتیىی خبسج ٘ـٛد، ٔالن ایٗ 

ٕ٘ٛداس ٘ؼجت ، [11]ٔؼئّٝ ثبیذ اص یىصذْ وٕتش ثبؿذا٘ذاصٜ ٌیشی ٘ؼجت ٔمذاس ا٘شطی خٙجـی ثٝ ا٘شطی داخّی اػت وٝ ثشای ایٗ 

 ( آٔذٜ اػت.10دس ؿىُ ) سٚی صٔبٖ ا٘دبْ تحّیُش ا٘شطی خٙجـی ثٝ ا٘شطی داخّی ث
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 ًوَدار ًسبت اًزصی جٌبشی بِ اًزصی داخلی بز رٍی سهاى: 11 شكل

 

 ػت.ٕ٘بیؾ وب٘تٛسی حشاست دس ٕ٘ٛٞبی صٔب٘ی ٔختّف ثشای یه ٔمغغ آٔذٜ ا (11) دس ؿىُ

 

 
 ًوایش کاًتَری حزارت در ًوَّای سهاًی هختلف بزای یک: 11 شكل

 

 وش٘ؾ پالػتیه ػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ آٔذٜ اػت. (12) ؿىُدس 
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 ّای پالستیک ایجاد شذُ در سطح بتيکزًش: 12 شكل

 

 ( آٔذٜ اػت.13دس ؿىُ ) صٔبٖ ػتٖٛ -تغییش ؿىُ ٔحٛسی ٕ٘ٛداس 

 

 
 سهاى ستَى -تغییز شكل هحَری : 13 شكل
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 گیزی ًتیجِ -7
ؿشایظ  ،سٚیٝ دیٙبٔیىی صشیح ثٝ خبثدبیی-اص ٔؼبدالت وٛپُ حشاست اػتفبدٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ثب وٕه سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد ٚ ثب

تٗ ثشای ٔؼشفی ٔـخصبت ٔصبِح فٛالد ٚ ث ػبصی ؿذدس ؿشایظ حشیك ؿجیٝ ٚالؼی ػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ تحت ثبسٌزاسی ٔحٛسی

ٚ ؿشایظ حشاستی ٔغبثك . ٔذَ سفتبسی ٔصبِح غیش خغی ؿذاػتفبدٜ  BS 8110   ٚE119 ACTM ٚاثؼتٝ ثٝ دٔب، اص آییٗ ٘بٔٝ

 ؿٛد:ػبصی ػذدی ٔٛاسد صیش اػتٙبج ٚ پیـٟٙبد ٔی٘تبیح حبصُ اص ؿجیٝ، ثب ثشسػی اختیبس ٌشدیذ ISO834اػتب٘ذاسد 

 ٗبٔٝ ثشای ؿشایظ حشیك، دٚاْ ػتٖٛ دس ؿشایظ آتؾ ػٛصی اػتب٘ذاسد ٘ثب ٚخٛد سػبیت ضٛاثظ ٚ ٔالحظبت ٞٙذػی آیی

( 1( وٝ ایٗ ٔمذاس وٕتش اص صٔبٖ پیـٟٙبدی آییٗ ٘بٔٝ دس خذَٚ )13ٕ٘ٛداس ؿىُ ) ؿٛددلیمٝ ٌضاسؽ ٔی 120حذٚد 

 اػت.

  ٔٛثش ػتٖٛ ػغح ٞبی خبسخی ثتٗ تضؼیف ؿذٜ ٚ ٚ ثب افضایؾ دٔب الیٝ یىٙٛاخت ٘جٛدٜٔمغغ ثتٗ آسٔٝ تٛصیغ حشاست

 .وبٞؾ ٔیبثذ

  ٌٝشاد ٔیشػذ، دسخٝ ػب٘تی 400دٔبیی حذٚد وبٞؾ ٔمبٚٔت ؿذیذ ػتٖٛ ثتٗ آسٔٝ صٔب٘یؼت وٝ دٔبی ٔیٍّشدٞب ث

دٞذ دس ایٗ ِحظٝ ٘یٕی اص  ػپغ دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی ٔیٍّشدٞب خبسی ؿذٜ ٚ ػتٖٛ پبیذاسی خٛد سا اص دػت ٔی

 ؿٛد.دٞذ ٚ ثٝ اصالح ثتٗ پٛػتٝ ٔیدػت ٔیٔمبٚٔت خٛد سا اص پٛؿؾ ثتٗ سٚی ٔیٍّشدٞب 

 ٜٞبی ضذ حشیك ٘یض پٛؿؾ٘بٔٝ اص ؿٛد ثشای سػبیت صٔبٖ دٚاْ پیـٟٙبد ؿذٜ آییٗٞبی حؼبع پیـٟٙبد ٔیدس ػبص

 اػتفبدٜ ٌشدد.
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