تررسی آزهایطگاّی تغییرات ضریة پراکٌذگی خصَصیات هکاًیکی تتي ّای هقاٍهت تاال
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چکیذُ
دس زحمیك حاضش تا افضٍدى هیکشٍسیلیس تِ تسي ،تشسسی آصهایطگاّی ٍ آهاسی تش سٍی خػَغیاذ هکاًیکی هخلَط
حاغل اًجام ضذُ اسر .سِ سشی تسي کِ تِ زشزیة داسای غفش 14 ٍ 7 ،دسغذ هیکشٍسیلیس تَدًذ ساخسِ ضذ .دسهجوَع
ً 180وًَِ تسٌی دس سِ گشٍُ ساخسِ ضذ .اص ّش عشح اخسالط ً 20وًَِ هکؼثیً 20 ،وًَِ اسسَاًِای ًٍ 20وًَِ زیش کَچک
ساخسِ ضذ .اص ًوًَِّای هکؼثی تِهٌظَس زؼییي هماٍهر فطاسی ،اص ًوًَِ ّای اسسَاًِای کَچک تشای زؼییي هماٍهر
کططی دًٍین ضذى ٍ اص زیشّای کَچک تِهٌظَس زؼییي هماٍهر خوطی اسسفادُ گشدیذ .آصهایص هماٍهر فطاسی تا
اسسفادُ اص سٍش لالثْای هکؼثی کِ تٍِسیلِ اسساًذاسد  ASTM C39خیطٌْادضذُ ،اًجام گشفرّ .وچٌیي آصهایص
هماٍهر کططی تا اسسفادُ اص سٍش دٍ ًین ضذى ًوًَِ ّای اسسَاًِ ای هغاتك اسساًذاسد  ASTM C496اًجام خزیشفر.
زحلیل آهاسی اًجام ضذُ تش سٍی خػَغیاذ هکاًیکی ًطاى داد کِ همادیش هماٍهسْای فطاسی ،کططی ٍ خوطی تا افضایص
هیضاى هیکشٍسیلیس افضایص یافسِ ٍ هیضاى ضشیة زغییشاذ ٍ زثغ آى خشاکٌذگی هیاى دادُ ّای آهاسی کاّص هی یاتذ.
کلوات کلیذی :هماٍهر فطاسی ،هماٍهر کططی ،هماٍهر خوطی ،ضشیة زغییشاذ

 .1هقذهِ
تسي تا هماٍهر صیاد یا تسي خشهماٍهر ،تسٌی اسر کِ تا سٌگذاًِ ّای هؼوَلی ساخسِ ضذُ ٍ هماٍهر فطاسی آى تیطسش
اص  42هگاخاسکال اسر .جْر ساخر ایي ًَع تسي ًیاص تِ کٌسشل کیفیر دلیمسش ٍ ّوچٌیي دلر تیطسش دس اًسخاب هػالح ٍ
ًسثسْای آى اسر] . [1هماٍهر هطخػِ تسي هؼوَالً تش هثٌای ًسایج آصهایص 28سٍصُ سٌجیذُ هی ضَد .تا ّوِ ایٌْا ،دس
ساصُ ّای تلٌذی کِ تِ تسي خشهماٍهر ًیاص داسًذ ،سًٍذ اجشایی چٌاى اسر کِ اػضای ساصُای دس عثماذ خاییي زش دس کوسش
اص یک سال یا حسی تیطسش ،زحر تاسگزاسی کاهل لشاس ًویگیشًذ .تِ ّویي دلیل دس چٌیي هَاسدی ،تشای غشفِ جَیی
چطوگیش دس ّضیٌِ هػالح ٍ تسي ،هؼوَالً هماٍهسْای فطاسی تش اساس ًسایج آصهایص  56یا  90سٍصُ زؼییي هیضًَذ]. [2
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