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و بررسی  ها و فضاهای درمانی و عمومیالزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرف

 تختخوابی بندر گز و قرچک 64های بیمارستانتطبیقی 
 

 سعید بختیاری

 آتش مهندسی بخش، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عضو هیأت علمی
bakhtiari@bhrc.ac.ir 

  

 چکیده
باشد. بنابراین ایمنی در برابر آتش باید به خوبی در طراحی و اجرای ها و ساکنین آن میسوزی یک خطر جدی برای ساختمانآتش

دارای نقش بسیار مهمی از این نظر هستند. انتخاب صحیح مصالح در  ،ها و مصالحکاریساختمان رعایت شود. بخصوص نازک

ها جلوگیری نماید و فرصت الزم برای تخلیه سوزیتواند از وقوع و گسترش آتشفضاهای مختلف توسط مهندسین معمار می

پذیر سازد. بخصوص فضاهای بیمارستانی از این نظر بسیار حساس هستند. برای این هدف، باید ساختمان و مقابله با حریق را امکان

بندی خطرپذیری مصالح در برابر آتش های معتبر طبقهبندی و الزامات ساختمانی مناسب تدوین شود. در این مقاله روشروش طبقه

     بندی ملی، بحث و مقایسه شده است. مفاهیم و پارامترهای مؤثر در رفتار مصالح در برابر آتش بحث شده است. روش طبقه

الزامات خاص های فضاهای مختلف ارائه شده است. کاریهای آتش، روش علمی مقیاس کوچک و الزامات آتش برای نازکآزمون

تواند میفضاهای بیمارستانی به صورت خاص ارائه شده است. امکانات الزم برای اجرای این ضوابط در کشور کامالً موجود است و 

طبقه بندی تعدادی از مصالح ساختمانی موجود در کشور از نظر خطر حریق با توجه به  مورد استفاده مهندسین و معماران قرار گیرد.

های تجربی صورت گرفت که اکثر آنها رفتار خطرناکی بروز دادند. همچنین بررسی از نظر خطر حریق و مقایسه تطبیقی  نتایج آزمون

 تختخوابی صورت گرفت و نتایج آن ارائه شده است. 64برای مصالح نازک کاری به کار رفته در دو بیمارستان 

 

 بندیکاری، واکنش در برابر آتش، مقاومت در برابر آتش، روش طبقهزکهای درمانی، مصالح نابیمارستان، ساختمان کلیدی: گانواژ

 

 مقدمه -1
برای طراحی و ساخت یک ساختمان خوب نیاز به در نظر 

باشد، به طوری که ایمنی و  گرفتن نیازها و الزامات مختلفی می

آسایش برای ساکنین در سطح مطلوبی فراهم گردیده و عمر 

اتحادیه اروپا طبق مصوبات  اقتصادی ساختمان تضمین گردد.

های ساختمانی در کلیه مصالح و سیستم [1] 1988در سال 

برابر ایمنی در ای، سازهپایداری سطح اتحادیه باید از نظر 

در زمان ایمنی ، بهداشت، سالمتی و محیط زیست،  سوزی آتش

حفظ و  (صداهای ناخواستهحفاظت در برابر نوفه )، برداری  ه بهر

 بررسی و گواهی ارزیابی فنی دریافت نمایند. رتانرژی و حرا

 [2]های مختلف طراحی ایمنی در برابر آتش در مرجع روش

های مهم طراحی ایمنی در برابر  یکی از جنبهارائه شده است. 

های  ها، شناخت رفتار مصالح و سیستم آتش برای ساختمان

سوزی در  بینی رفتار آتش ساختمانی در برابر آتش و پیش

  های جدید کارینازک بسیاری از مصالح و. استتمان ساخ

سوزی در  گسترش آتش توانند از نظر رفتار در برابر آتش ومی

های اخیر در سالخطر باالیی ایجاد نمایند. بخصوص  ساختمان

     برای کاربردهای مختلف )مانند  متنوعمصالح پلیمری 

صنعت  به...( کاری، تزئینات، عایق حرارتی، جاذب صدا و نازک

که بسیاری از آنها قابلیت اشتعال باالیی  راه یافتهساختمان 

مگر اینکه با مواد افزودنی مناسب، در حد کافی کندسوز ، دارند

، موکت، PVC، مصالح چوبی، MDF ،HDFشده باشند. انواع 

کربنات و ... از های سلولزی، مصالح کامپوزیتی، پلی اریک نازک

بنابراین الزم است تا مقررات و   د.جمله این مصالح هستن

استانداردهای ایمنی در برابر آتش توسعه یابند و جوانب ایمنی 

همچنین  رعایت شود.از این نظر ها  در برابر آتش در ساختمان

کاری برای معماران و طراحان باید در انتخاب مصالح نازک

برای این منظور  فضاهای مختلف به این موضوع توجه نمایند.
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زم است تا با استفاده از تحقیقات تجربی، رفتار مواد و مصالح ال

رفتار مواد در برابر آتش مختلف در برابر آتش شناخته شود. 

بندی شود و با های آتش تعیین و طبقهباید به وسیله آزمایش

وضع الزامات و مقررات مناسب، از کاربرد مصالح خطرناک در 

منی بیشتری نیاز است، ساختمان و یا در فضاهایی که به ای

با  توانمی های بزرگبرای ساختمانهمچنین جلوگیری شود. 

، توسعه دینامیک سیاالتی محاسباتیهای استفاده از روش

ها را با سناریوهای مختلف مدل نمود  سوزی در ساختمان آتش

ها را  تا بتوان طراحی مناسب ایمنی در برابر آتش در ساختمان

 انجام داد.

ها و فضاهای درمانی به علت شرایط خاص خود، باید بیمارستان

از استانداردها و مشخصات باالیی از نظر ایمنی در برابر آتش 

طبیعی است که فرار یا جابجایی بیماران برخوردار باشند. 

سوزی، با معضالت بسیار زیاد بستری از ساختمان به علت آتش

افقی یا  های دیگر )مانند خروجهمراه است و باید از روش

دهی( استفاده کرد. اما الویت با آن است که با فضاهای پناه

   های پیشگیرانه و از جمله با کاربرد مصالح مناسب روش

کاری از وقوع یک حریق بزرگ در بیمارستان جلوگیری نازک

کاری موجود در فضاهای مختلف مصالح نازککرد. بنابراین 

در برابر آتش  بیمارستان باید از مشخصات فنی مناسب

ال برخوردار باشد. سطح ایمنی الزم و پارامترهای مؤثر مورد سو

الزامات واکنش در برابر آتش برای در مورد  . در این مقالهاست

شده  بحث و بررسیها و فضاهای درمانی تصرف مصالح در 

سوزی آتش یک سناریوی عمومی گسترش . به این منظور است

 مصالح واکنش در برابر آتش پارامترهایارائه شده، نقش 

(Reaction to fire of materials)  و تأثیر آنها در

و جدید های متداول روشاست. بحث شده سوزی گسترش آتش

مقایسه بررسی و پذیری مواد در برابر آتش خطربندی     طبقه

ها و . الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرفشد

المللی مطالعه و مقررات معتبر بین فضاهای مختلف بر اساس

. نهایتاً توضیح داده شده استآنها نهفته در اصول و فلسفه 

ها و فضاهای الزمات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرف

  شده است. پیشنهاددرمانی با توجه به شرایط ایران تعیین و 

نتایج آزمون آتش برای تعدادی از مصالح تحلیل و شرایط 

یقی دو بیمارستان )با توجه به اطالعات تهیه شده از تطب

 سازمان مجری ساختمان های دولتی و عمومی( بررسی شد.

 

 سوزی در ساختمان آتش مراحل گسترش -2
، رشد افروزشگسترش حریق در ساختمان از سه مرحله اصلی 

شود. نهایتاً زوال حریق و یا اطفای آن و حالت پایدار تشکیل می

افروزش به معنای شروع دهد. رخ میونی توسط عوامل بیر

از یک عامل است که باعث احتراق و پدید آمدن  سوزیآتش

افزایش شود. مرحله رشد شامل انتقال حرارت و شعله می

ها در حال سوخت است. در ساختمانسطوح مواد و مصالح 

وجود سقف در باالی آتش نقش مستقیم در افزایش گرمای 

سوختی داشته و وجود دیوارها این  تابشی بر روی سطح مواد

 Room) "قمنحنی رشد حری"(. 1کند )شکل  اثر را تشدید می

flashover)  رسم تغییرات دمای آتش برحسب زمان به از

شروع منحنی از لحظة افروزش بوده و (. 2)شکل  آیددست می

 منحنیشود که اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد. فرض می

بسته به شرایط الً عمومی ارائه شده و به صورت کام 2شکل 

با گسترش آتش به سطح زیر ات زیادی نماید. ییرغتتواند می

یابد و در  به مقدار زیادی افزایش میسطح داغ  سقف، مساحت

نتیجه تابش حرارت به طرف سطح مواد قابل احتراق به طور 

یابد. در یک اتاق معمولی با مبلمان و  محسوسی افزایش می

درجه  550ی حدود تواند در دما مولی، این اتفاق میعوسایل م

مانده مواد سوختنی به دهد. در این زمان باقی سلسیوس رخ 

چند ثانیه کوتاه  وری خود رسیده و ظرف سرعت به دمای شعله

 مرحله گرگرفتن"شوند. این انتقال ناگهانی با نام  مشتعل می

دهندة  شود و نشان شناخته می (Room flashover) "اتاق

های آتش کل  شعلهو در آن  آغاز مرحله پایدار حریق است

باید توجه داشت که هر چقدر گیرد.   را در برمی ی بستهفضا

سطح مواد سوختی بیشتر باشد احتمال رسیدن به لحظه گر 

سوزی بزرگ بیشتر  ها به یک آتشگرفتگی و تبدیل شدن شعله

م و کلیدی در است. بنابراین مصالح نازک کاری نقش بسیار مه

 سوزی در ساختمان دارندگسترش آتش

 
 در یک فضای بسته سوزی آتش -1شکل 
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 منحنی استاندارد رشد حریق -2 شکل

 

نازک مصالح  طبقه بندیهای  مرور روش -3

 از نظر خطر حریق و مقررات مربوط کاری
ارزیابی عملکرد محصوالت ساختمانی در برابر حریق در دو 

 گیرد: یحوزه اصلی زیر صورت م
 

میزان مشارکت یک فرآورده  :الف ـ واکنش مواد در برابر آتش

های مهم واکنش در برابر از آزمایشاست. در گسترش حریق 

پذیری، قابلیت سوختن، پیشروی سطحی  توان افروزش آتش می

رهایش گرما، دود و ، شدت ها و فرآورده شعله بر روی مصالح

یک از این  . برای هرگازهای سمی بر اثر سوختن را نام برد

های متنوعی وجود دارد که بر حسب ابعاد مشخصات، آزمایش

نظر و استاندارد مرجع  آزمایش، نوع و کاربرد فرآورده مورد

 .استمتفاوت 
 

توانایی یک فرآورده و عبارت از  :ب ـ مقاومت در برابر آتش

ساختمانی برای جلوگیری از گسترش حریق از فضایی که  جزء

با و  است ن کامالً گسترش یافته به فضاهای مجاوردر آ حریق

 گردد.  های مقاومت در برابر آتش ارزیابی می آزمایش

است که در مقررات ارزیابی قابلیت سوختن مواد موضوع دیگر 

با  [3]. بابراسکاس أثیر مهمی در ابعاد ساختمان داردامریکایی ت

رد این های عملکردی و مهندسی آتش، نحوه کاربتوجه به روش

های متداول در مقررات ساختمانی امریکا در طبقه بندی پارامتر

رهایش گرما به جای شدت و معتقد به جایگزینی را نقد کرده 

بندی کماکان در مقررات است. اما به هر حال، این طبقهآن 

کننده برای محدودیت ابعادی ساختمانی امریکا عامل تعیین

در مقررات رسمی و بندی ها است. این طبقهساختمان

که از جمله می توان پیشنهادی موجود در ایران نیز وجود دارد 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و  682 نامهآیینمبحث سوم و 

مقررات، ساختارهای این طبق . را نام برد [4] شهرسازی

شوند. ساختارهای بندی می دسته 5تا  1ساختمانی به پنج نوع 

ر قابل سوختن هستند و اجزای جزو ساختارهای غی 2و  1نوع 

باشد. اجزای ساختمانی آنها از مصالح غیر قابل سوختن می

دارای درجه مقاومت  2نسبت به ساختار نوع  1ساختار نوع 

های ابعادی  باالتری در برابر آتش است و به این علت محدودیت

برای اطالع از الزامات مقاومت در برابر آتش به  آن کمتر است.

مراجعه  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 682 نامهآیین

 شود.

 

المللی برای طبقه بندی های مهم بینمرور روش  -3-1

های ساختمانی در برابر  مصالح و فرآوردهخطرپذیری 

 آتش

بندی مواد در برابر آتش، یکی از پارامترهای قدیمی برای طبقه

. تاسها کاریبر روی نازکسرعت و میزان پیشروی شعله 

االمکان   ها باید حتی  دهد که در پوشش سقف  تحقیقات نشان می

از کاربرد مصالح قابل سوختن پرهیز نمود. در حوزة 

المللی، روش   های مقیاس کوچک در استانداردهای بین آزمایش

ISO 5658  تدوین شده استارزیابی این مشخصه برای 

 .(3)شکل 

شعله بر روی های متعددی برای ارزیابی پیشروی  آزمایش

از جمله  مصالح درکشورهای مختلف استفاده شده است.

روش در توان نام برد. و کوره اشتاینر را میبریتانیا  استاندارد

شعله و چگالی  ویگیری نسبی پیشر  ، اندازهامریکایی اشتاینر

دود در مقایسه با نوع بخصوصی از چوب بلوط قرمز و تخته 

یط ویژه در معرض آتش، سیمانی مسلح با الیاف تحت شرا

است و از  قدیمی سنتییک روش آزمون این  شود. می ونآزم

المللی و های نوین بینلحاظ علمی قابلیت رقابت با روش

موضوع اروپایی را ندارد. با این وجود در امریکا به علت تاریخچه 

. البته در شوداستفاده میهنوز  و وابستگی صنایع امریکایی

بر روی مقررات المللی بینهای جدید اثر روش نیزایاالت متحده 

 است.بحث مورد و نیاز به تغییر آن 

 
طبق  تصویری از آزمون پیشروی سطحی شعله -3شکل 

  IMOو  ISOاستانداردهای 

 راه، مسکن و شهرسازی( مرکز تحقیقات)آزمایشگاه آتش 
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های بسیار مهم برای تعین خطر مواد از نظر گسترش  از روش

، مشارکت آنها در رسیدن به نقطه گرگرفتن است. سوزی آتش

سوزی است که در آن  ای بحرانی در آتش نقطه گرگرفتن، لحظه

سوزی وجود نخواهد  ای در فضای وقوع آتش هیچ موجود زنده

داشت. بنابراین ایجاد ارتباط بین رفتار ماده در برابر آتش و 

لحظه گرگرفتگی سراسری، شاخص مناسبی برای ارزیابی 

آزمون گوشه اتاق، یک مدل برای سوزی مواد است.  یسک آتشر

بر [ 5]سوندستروم و گورانسون (. 4این پدیده است )شکل 

بندی برای رفتار مواد  اساس نتایج آزمون گوشه اتاق، یک طبقه

کردند. منبع افروزش یک مشعل گازی در برابر آتش پیشنهاد 

 kW100ون، دقیقه ابتدایی آزم 10در گوشه اتاق است که در 

دقیقه  20کند. چنانچه اتاق تا  انرژی آزاد می kW300و سپس 

شود. گرگرفتن  به مرحله گرگرفتن نرسد، آزمون قطع می

برسد  kW1000دهد که شدت رهایش گرما به  هنگامی رخ می

های آتش از درگاه اتاق است.  و تقریباً همزمان با خروج شعله

شود.  صب میکاری دیوار و سقف ن نمونه در کل نازک

ماده را  20با این روش بیش از  [5]سوندستروم و گورانسون 

 5بندی به صورت ارائه شده در شکل  آزمون و یک روش طبقه

متناظر با  Aبندی، کالس  پیشنهاد کردند. در این طبقه

های  محصوالت با سوختن محدود است و موادی مانند پشم

موادی هستند  Bگیرد. طبقه  معدنی و تخته گچی را در بر می

دقیقه آزمون، به حالت گرگرفتگی نزدیک  20که در طول کل 

دهد. به همین ترتیب سایر  شوند، اما گرگرفتگی رخ نمی می

 سوزی مرتبط هستند.طبقات به پدیده واقعی آتش

 

 
 [5]ن گوشه اتاق حدود طبقه پیشنهاد شده برای آزمو -5شکل 

 

تحقیقات نشان داد که آزمون گوشه اتاق قابلیت بسیار خوبی 

گرایانه رفتار مواد در برابر آتش دارد. اما  بندی واقع برای طبقه

یی داشته و تکرار آن برای کارهای این آزمون هزینه باال

ویکستروم و آزمایشگاهی و مقرراتی، چندان اقتصادی نیست. 

تالش کردند تا با استفاده  [8] ریچاردسون و[ 7و  6]گورانسون 

گرمای آزاد شده در آزمون گوشه  ، ی مقیاس کوچکگرماسنجاز 

 Östman And) اوستمان و نوسبامبینی نمایند.  اتاق را پیش

Nussbaum) [9  10و ] مطالعات گسترده تجربی و ریاضی

و نقطه گرگرفتن در  برای برقراری ارتباط بین نتایج گرماسنجی

سازی به وسیله زمان  ون گوشه اتاق انجام دادند. همبستهآزم

افروزش و کل رهایش گرما به تنهایی موفق نبود. ترکیب شدت 

رهایش گرما و زمان افروزش نتایج بهتری به همراه داشت. آنها 

در پژوهش دیگری همبستگی بین پارامترهای مختلف به دست 

افروزش و  ثانیه پس از 300آمده از آزمون گرماسنجی، در 

زمان گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق را بررسی کردند. بررسی 

های اروپایی جمع  مصالح که اطالعات آنها از پروژه 39روی  بر

شده بود، صورت گرفت. بهترین معادله با ضریب همبستگی 

 به شرح زیر به دست آمد: 97/0حدود 

(1) b
THR

t
at

3.1

300

72.125.0

ig

fo 


 

 tigان گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق، )ثانیه( زم tfoکه در آن 

kW/m)ثانیه( زمان افروزش در گرماسنجی تحت تابش 
250 ،

THR300 (J/m
ثانیه پس از  300( کل رهایش گرما در مدت 2

kW/mافروزش تحت تابش 
250 ، (kg/m

( چگالی متوسط، 3

a  وb  هستند.اعداد ثابت 

ما برخی از پژوهشگران از حاصل تقسیم پیک شدت رهایش گر

(، حاصل از آزمون گرماسنجی، PRHR/TTIبه زمان افروزش )

 Propensity To) به عنوان شاخصی برای میل به گرگرفتگی

Flashover) اند که تحت عنوان پارامتر  استفاده کردهx 

بزرگتر باشد، زمینه  xهر چه مقدار پارامتر . معرفی شده است

 [11] پترال وقوع گر گرفتگی ناشی از سوختن ماده بیشتر است.

که برخی از مواد  کردهای مختلف، مطرح  با بررسی نتایج آزمون

 
 ISO 9705نمایی از دستگاه آزمون گوشه اتاق  -4شکل 
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کنند،  به علت چگالی کم آنها یا حرارت اندکی که آزاد می

آنها  xتوانند باعث وقوع گر گرفتگی شوند، حتی اگر پارامتر  نمی

، کل رهایش xباال باشد. بنابراین الزم است تا عالوه بر پارامتر 

توسط هایی همچنین پژوهش ظر گرفته شود.گرما نیز در ن

بختیاری و همکاران در زمینه رفتار مصالح در برابر آتش با 

]به  های مقیاس کوچک منتشر شده استاستفاده از روش

های متعدد بختیاری و همکاران با آزمون .[16-12عنوان مثال

های پترال و ریچاردسون را بهبود داده و اثر زمان افروزش روش

 نیز در طبقه بندی در نظر گرفتند.را 

بندی حال حاضر در دنیا، روش ترین روش طبقهبهترین و علمی

ملی ایران است که به عنوان استاندارد استاندارد واحد اروپایی 

مصالح بر اساس رفتار واکنش در برابر نیز تصویب شده و در آن 

نشانگر  Aطبقه شوند. می طبقه بندی Fتا  Aآتش به طبقات 

نشانگر مصالح با واکنش  Fسوزی و  مصالح بدون اثر در آتش

غیر قابل قبول در برابر آتش و یا مصالح اظهار نشده )فاقد 

بندی بر اساس ایجاد ارتباط  این طبقه. استنتیجه آزمایش( 

( با SBIبین نتایج یک آزمون آتش مقیاس متوسط )به نام 

 لحظه گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق بنا شده است. 

 گیرد.البته چند آزمون دیگر نیز صورت می

تقریباً تمام مقررات ساختمانی در دنیا در این نکته مشترک 

کاری داخلی باید در  هستند که داشتن الزامات مربوط به نازک

، ها کاری مقررات در نظر گرفته شود. سناریوی مرجع برای نازک

آزمون گوشه اتاق است که تقریباً نماینده یک اتاق معمولی 

، تقریباً kW300است. شدت رهایش گرمای مشعل در مقدار 

یک سوم شدت رهایش گرمای الزم برای گرگرفتن سراسری در 

یک چنین اتاقی است. نشان داده شده است که چنین شدت 

سوزی با گسترش  افروزشی در یک اتاق بزرگتر، باعث آتش

شود  تری برای رسیدن به گرگرفتن می کندتر و زمان طوالنی

 Fire) (FIGRAشدت گسترش حریق ) . پارامتر[19]

Growth Rate)  و آزمونSBI توانند به خوبی وقوع  می

بینی کنند، بنابراین  را پیش  گرگرفتن در آزمون گوشه اتاق

شرایط الزم برای برقراری ارتباط بین اجزای آنها برقرار شده 

ای به عنوان یک ابزار  به طور گسترده FIGRAاست. پارامتر 

بندی خطر گسترش حریق محصوالت و سناریوهای  طبقه

سوزی به کار رفته و در کاربرد بسیار موفق بوده  مختلف آتش

در چارچوب بخشنامه اروپایی از . کاربرد این پارامتر [19]است 

  .[18]رسمی شده است  1998

 

زمات واکنش در برابر و ال طبقه بندیروش  -4

ها و تصرف در  کارینازکآتش برای مصالح 

فضاهای مختلف و درمانی با توجه به شرایط 

 ایران

 بندیروش طبقه -4-1

های ساختمانی، دو حوزه مهم برای ارزیابی مصالح و سیستم

واکنش در برابر آتش و مقاومت در برابر آتش است. در حوزه 

روش ، طبقه بندیروش رین علمی تواکنش در برابر آتش، 

استاندارد اروپا است که به عنوان استاندارد ملی ایران نیز 

شناخته  ملی بندیطبقهو به عنوان روش [ 20]پذیرفته شده 

ها و تجهیزات عین حال، در این روش از دستگاه شود. درمی

شود که برای ارزیابی اولیه و یا منظورهای می پیشرفته استفاده

این آزمون در مقیاس بر باشد. تواند هزینهعه میتحقیق و توس

متر مربع از نمونه مورد آزمون  2/2گیرد و متوسط صورت می

برای ارزیابی اولیه و کارهای تحقیقاتی . (6)شکل  گیردقرار می

و دستگاه  16 و 15 جعاارائه شده در مرمی توان از روش 

 نمود.استفاده گرماسنج مخروطی 

 

 

 
  SBIیری از آزمون تصاو -6شکل 

 )آزمایشگاه آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(
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های کاریالزامات واکنش در برابر آتش برای نازک -4-2

 ساختمان

در صورتی که قابلیت اشتعال و رهایش گرمای ناشی از سوختن 

تواند باعث گسترش حریق به فضاهای میمصالح باال باشد، 

ه تنها کنترل و اطفای حریق را دشوار مجاور شود. این موضوع ن

شود. الزامات سازد، بلکه باعث گسترش بیشتر حریق میمی

برای فضاهای  نازک کاریواکنش در برابر آتش برای مصالح 

 ارائه شده است.  1 مختلف در جدول
 

طبقه قابل قبول واکنش در برابر آتش برای مصالح نازک  -1جدول 

 کاری دیوار و سقف در فضاهای مختلف

 بدیهی است که برای هر طبقه قابل قبول واکنش در برابر .

ر جدول، طبقات بهتر از آن نیز قابل قبول آتش قید شده د

ذکر شده  Dاست. به عنوان مثال، چنانچه طبقه قابل قبول 

 نیز مورد قبول است. Cتا  A باشد، طبقات 

 

سیستم ملی خدمات درمانی بریتانیا، نسبت به مقررات ملی 

را  نازک کاریایمنی حریق مصالح  ساختمان، سطح باالتری از

کند که این الزامات نه فقط برای میتوصیه کرده و تأکید 

 فضاهای درمانی، بلکه برای تمام فضاهای موجود در 

 آمده است. 2در جدول این الزامات  ها رعایت شود.بیمارستان

 

توصیه سیستم ملی خدمات درمانی بریتانیا برای محدودیت  -2 جدول

دیوار و سقف در  نازک کاریمشخصات واکنش در برابر آتش مصالح 

 هااهای مختلف بیمارستانفض

تش آمراجع مقررات ساختمانی امریکا نیز برای واکنش در برابر 

ها و مراکز درمانی الزامات در بیمارستان کارینازکمصالح 

 ـ ایهای مسکونی و حرفهتری را نسبت به ساختمانسخت

گیری مشابهی را اعمال اداری مطالبه نموده و تقریباً سخت

یکایی(، بنابراین در نموده است )با روش آزمون استاندارد امر

)برای کل فضاهای ی برای فضاهای درمان 2 اینجا جدول

های الزم امکان انجام تمام آزمون شود.می پیشنهادبیمارستان( 

در آزمایشگاه آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

 وجود دارد.

 

بررسی خواص برخی مصالح ایران در برابر آتش و  -4-3

تختخوابی بندر  64های مارستانبی نازک کاریتطبیقی 

 گز و قرچک

های دست اقدام بیمارستان کارینازکبرای کنترل مصالح 

سازمان مجری، با الزامات تدوین شده مربوط به واکنش در برابر 

های نقشه کارینازکآتش، بررسی موردی بر روی جدول 

تختخوابی بندر گز و قرچک به عمل آمد.  64های بیمارستان

ها از نوع اندود گچ سقف  الح به کار رفته در دیوارها و عمده مص

کاری، کاشی، سنگ مرمریت، گرانیت، سقف و خاک، سیمان

بود که اکثراً از نوع معدنی و  کاذب از جنس تخته گچی و ...

های روغنی نیز به علت ضخامت . رنگبودندغیر قابل اشتعال 

توانند تأثیری ینم بسیار اندک و اجرا شدن روی زیر کار معدنی،

بر روی ایمنی در برابر آتش داشته باشند. مصالح نازک کاری 

و مشکلی از  بودمورد استفاده عمدتاً از نوع غیر قابل سوختن 

ند )این موضوع نباید با مقاومت در برابر آتش شتاین نظر ندا

اشتباه گرفته شود. قابلیت اشتعال و مقاومت در برابر آتش دو 

بعضاً از سنگ مصنوعی استفاده البته  ند(.مفهوم مختلف هست

. شده که خواص آن در برابر آتش نیاز به آزمون و ارزیابی دارد

الزم به ذکر است که عمدتاً سنگ مصنوعی در کف به کار رفته 

و اهمیت کفپوش از این نظر کمتر از دیوارپوش و پوشش سقف 

این است، اما با این وجود با توجه به نوع تصرف، بهتر است 

، در قرنیزها از کارینازکطبق جدول  مصالح نیز کنترل شوند.

MDF تواند در حریق احتمالی که می بود استفاده شده

مشتعل شود، اما به توجه به نوع کاربرد و حجم اندک مصالح 

 قرنیز، موضوع چندان از اهمیت برخوردار نیست.

ن برای اطالعات در خصوص رفتار برخی مصالح موجود در ایرا

مراجعه شود. در اینجا مقایسه  16تا  14در برابر آتش به مراجع 

تفاده از روش از این مصالح در برابر آتش با اس ریسک تعدادی

 3بندی در جدول الزم برای طبقه اطالعاتپترال ارائه شده است. 

 محل کاربرد نازک کاری

طبقه واکنش در برابر آتش قابل 

 ()قبول

 هاسقف دیوارها

 4کوچک با مساحت حداکثر های اتاق

 مترمربع

C C 

 هاسایر اتاق
B C 

 فضاهای ارتباطی )راهروها، پلکان، ... (

B B 

 محل کاربرد 

 نازک کاری

طبقه واکنش در برابر آتش 

 ()قابل قبول

 های کوچک با مساحت حداکثر:اتاق

 متر مربع برای فضاهای مسکونی 4الف ـ 

 متر مربع برای فضاهای غیر مسکونی 30بـ 
D 

 C هاسایر اتاق

ــاطی ســاختمان و مشــاعات در   فضــاهای ارتب

 ها آپارتمان
B 
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های آزمون شده، تنها برای یک  آورده شده است. در بین نمونه

ی استر و مواد کندسوز کننده، نوع سنگ مصنوعی با رزین پل

که علت آن  میل به گرگرفتگی در محدوده کم به دست آمد

است، به طوری که نمونه مورد آزمایش زمان افروزش زیاد 

kW/mعلیرغم شدت رهایش گرمای زیاد )حدود 
2 213 ،)

به کمتر از واحد رسیده است. این موضوع اثر بسیار  xپارامتر 

سوزی را نشان  سترش آتشمهم زمان افروزش در خطر گ

 دهد. می

کربنات، اگرچه مقدار  و نمونه پلی PVCبرای هر سه نمونه 

نسبتاً زیاد است، اما کل رهایش گرمای آن باال نبود،  xپارامتر 

بنابراین از نظر پارامتر ارزیابی خطر، متوسط به دست آمده و در 

توان آنها را دارای خطر متوسط مایل به پایین  کل نیز می

 PVCهای  ارزیابی کرد. علت اصلی خطر متوسط نمونه

متر( که باعث شده  میلی 2ضخامت کم آنها بوده است )کمتر از 

جرم بسیار اندکی بر واحد سطح وجود داشته و خطر گسترش 

ها را به طور نسبی کاهش  سوزی بر اثر سوختن این نمونه آتش

شدت  کربنات موضوع متفاوت است. حداکثر دهد. در مورد پلی

kW/mکربنات بیش از  رهایش گرمای حاصل از سوختن پلی
2 

 العاده باالیی است.  بود که عدد فوق 620

ثانیه بوده است که باعث  50اما زمان افروزش این نمونه حدود 

شده و به تبع باعث کم شدن کل  5/12برای آن  xشده پارامتر 

MJ/mرهایش گرما هم شده است )حدود 
2 4/18 .) 

شده، زمان افروزش  کربنات آزمایش  ای مثل پلی نمونه اگر برای

العاده  ثانیه بود، با یک نمونه فوق 20تا  10کوتاه و در حد 

آن نیز بسیار بیشتر کل رهایش گرمای  خطرناک روبرو بودیم و

 شد.  از مقدار به دست آمده می

و اپوکسی  MDF ،HDFهای  بدترین نتایج مربوط به نمونه

وش پترال این است که برای دو پارامتر به است. یک اشکال ر

بندی ارائه شده است و لزوماً از کنار  صورت کیفی و جداگانه رده

توان به یک نتیجه کمی دقیق دست  هم گذاشتن آنها نمی

ای است که در  یافت. به عنوان مثال، نمونه اپوکسی تنها نمونه

اد قرار در طبقه خطر زیکل رهایش گرما  و xهر دو رده پارامتر 

توان نتیجه گرفت که  گیرد. اما به سادگی و به این دلیل نمی می

کل  است، زیرا اگرچه MDF-1خطر نسبی آن مثالً بیشتر از 

خیلی کمتر از اپوکسی  MDF-1مربوط به رهایش گرمای 

تواند خطر  آن به مراتب بیشتر است، که می xاست، اما پارامتر 

مانی به مراتب باالتر دوده زسوزی را در یک مح گسترش آتش

ببرد

 ارزیابی خطر بر اساس روش پترال -3جدول 

 

 نتیجه گیری  -5
های مختلف توسط مهندسین انتخاب صحیح مصالح در فضا

ها جلوگیری سوزیتواند از وقوع و گسترش آتشمعمار می

نماید و فرصت الزم برای تخلیه ساختمان و مقابله با حریق را 

پذیر سازد. بخصوص فضاهای بیمارستانی از این نظر امکان

پارامترهای مختلف مؤثر در این زمینه بسیار حساس هستند. 

 کد نمونه
کل رهایش گرما 

(MJ/m2) 
 Xپارامتر 

(kW/m2.s) 
 میل به گرگرفتگی

طبقه پارامتر ارزیابی 

 خطر

MDF-1 8/69 7/45 متوسط زیاد 

MDF-2 8/78 8/20 متوسط زیاد 

HDF 8/81 4/16 متوسط زیاد 

PVC-1 2/12 9/12 متوسط یادز 

PVC-2 9/17 2/16 متوسط زیاد 

PVC-F 3/16 3/8 متوسط متوسط 

 متوسط زیاد 1/34 2/26 موکت

 متوسط زیاد 5/12 4/18 پلی کربنات

 زیاد زیاد 6/13 1/196 رزین اپوکسی

سنگ مصنوعی با پلی استر و 

 کندسوز کننده
0/57 

 متوسط کم 9/0
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ابلیت سوختن، گرمای ناشی از سوختن پذیری، قشامل اشتعال

 مصالح و شدت رهایش گرما، دود و گازهای سمی است. 

بندی خطرپذیری مصالح در برابر آتش های معتبر طبقهروش

های آتش، بندی ملی، آزمونروش طبقه. بحث و مقایسه شد

          روش علمی مقیاس کوچک و الزامات آتش برای 

الزامات خاص گردید. لف ارائه های فضاهای مختکارینازک

. نتایج طبقه فضاهای بیمارستانی به صورت خاص ارائه شد

بندی روی برخی مصالح موجود در ایران نشان داد که بسیاری 

از آنها از نظر حریق خطرناک هستند و می توانند باعث 

بنابراین برای گسترش شدید آتش سوزی در ساختمان شوند. 

تایج آزمون و طبقه بندی آنها توجه انتخاب مصالح باید به ن

تختخوابی بندرگز و  64شود. مقایسه تطبیقی بیمارستانهای 

قرچک نشان داد که )بر حسب اطالعات ارائه شده( دارای خطر 

 خاصی از این نظر نبودند.

 

 قدردانی:تشکر و 

ها و سازمان مجری ساختمان هایالزم است تا از حمایت

رکز تحقیقات راه، مسکن و و متأسیسات دولتی و عمومی 

تشکر و قدردانی به عمل پژوهش برای انجام این شهرسازی 

خصوصاً زحمات و همکاری آقایان مهندس اخباری،  آید.

 شود. می مهندس شادمهر و مهندس عزیزی قدردانی

های تمام کارکنان بخش مهندسی آتش مرکز مانند همکاری

 همیشه شایسته قدردانی می باشد.

 

 

 منابع  -6
[1] Approximation of laws, 1998, regulations and 

administrative provisions of the member states 

relating to construction products, Council of the 

European Communities.  

 ،ها اصول ایمنی حریق در ساختمان، جان ،آبرامز ،پاول ،استوالرد [2]

قلم و سعید بختیاری، انتشارات مرکز  ینترجمه عبدالصمد زر، 1384

  .سوم، تهران، چاپ 254تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شمارة 
[3] Babrauskas, V., Janssens., M., 2009, 

Quantitative variables to replace the concept of 

Non combustibility. Proc Fire and Materials  

Interscience Communucations Ltd., London, pp. 

 .90ـ77

انتشارات مرکز ها در برابر آتش،  نامه محافظت ساختمان آیین [4]

 .682، نشریه شماره و شهرسازی مسکنراه، تحقیقات 

[5] Sundströmn, B., Göransson, U., 1988, 

Possible fire classification criteria and their 

implications for surface materials tested in full 

scale accordance to ISO DP 9705 or NT Fire 025, 

Swedish national testing institute, SP. 

[6] Wickström, U., Göransson, U., 1992, Full 

scale/bench scale correlations of wall and ceiling 

linings, Fire and Materials, Vol. 16, pp. 15-22. 

[7] Wickström, U., Göransson, U., 1987, 

Prediction of Heat Release Rates of Surface 

Materials in Large scale fire tests based in cone 

calorimeter results, J. Testing and Evaluation, Vol. 

15, pp. 364370ـ. 

[8] Richardson, L.R., Brooks, M.E., 1991, 

Combustibility of building materials, Fire and 

Materials, Vol. 15.  

[9] Östman, B.A.L., Nussbaum, R.M., 1989, 

Correlation between small scale rate of heat release 

and full scale room flashover for surface linings, 

Fire safety science, proceedings of the second 

international symposium, Tokyo, pp. 823832ـ. 

[10] Östman, B.A.L., Tsantaridis, L.T., 1994, 

Correlation between cone calorimeter data and 

time to flashover in the room fire test, Fire and 

Materials, Vol. 18, pp. 205209ـ. 

[11] Petrella, R.V., 1994, The assessment of full 

scale fire hazards from cone calorimeter data, 

Journal of fire sciences, Vol. 12, pp. 14-43. 

[12] Bakhtiyari, S., Taghiakbari, L., Barikani, M., 

2010, The effective parameters for reaction to fire 

properties of Expanded Polystyrene foams in 

bench scale, Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 

1. 

، 1388، اکبری، لیال، باریکانی، مهدی بختیاری، سعید، تقی  [13]

یورتان در برابر  های ساندویچی پلی یورتان و پانل رفتار فوم سخت پلی

مجله علوم و  ،سوزی آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش

 .195ـ183 .، ص3، شماره 22تکنولوژی پلیمر، سال 

اکبری، لیال،  بختیاری، سعید، جمالی آشتیانی، مسعود، تقی [14]

بررسی پارامترهای آتش برای ، 1391، درودیانی، زهرا، عسکری، الهام

ده مصالح ساختمانی مشخص و تحلیل ریسک حریق به وسیله 

گزارش تحقیقاتی، مرکز تحقیقات راه،  ،سازی آتش افزارهای شبیه نرم

 .یمسکن و شهرساز

 ،مسعود ،جمالی آشتیانی ،لیالاکبری،  تقی ،سعیدبختیاری،  [15]

بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ، 1392

مجله  ،سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری ریسک آتش

 .40-29 .، ص5، شماره 13عمران مدرس، دوره 

[16] Bakhtiyari, Saeed, Taghi-Akbari, Leila, 

Jamali Ashtiani, Masoud, 2015, Evaluation of 

thermal fire hazard of 10 polymeric building 



  20مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره یازدهم، شماره 

9 

 

materials and proposing a classification method 

based on cone calorimeter results, Fire and 

Materials, Vol 39, No. 1, pp. 1-13. 

[17]  Kokkala, M., Göransson, U., Söderbom, J., 

1990, EUREFIC large scale fire experiments in a 

room with combustible linings, Some results 

from the project 3 of the EUREFIC fire research 

programme. 

[18] Commission Decision of 8 February 2000 

 

 

 

 implementing Council Directive as regards the 

classification of the reaction to fire, performance  

of construction products.  

[19] Sundström, B., Van Hees, P., Thureson, P., 

1998, Results and analysis from fire tests of 

building products in ISO 9705, the room/corner 

test, The SBI Research Programme.  

واکنش در برابر آتـش   ـ1384،  8299استاندارد ایران شماره  [20]

 .های ساختمانی ـ روش طبقه بندی برای مصالح و فرآورده

 

 

 

 



 



 20دوره يازدهم، شماره مهندسي ساختمان و علوم مسكن، 
 

11 
 

ها با استفاده از بتن ريزي در حفره ميانيتقويت ستونهاي دوبل پاباز موجود ساختمان
 4 اميرعباس يزدي زاده، 3 هومن ابراهيم پور كومله، 1 هيللعلي بيت ا، 1 محمد محمدحسني

 

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيعضو هيأت علمي بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري،    1
 ي دكتري سازه، دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشجو 3

 كارشناس ارشد سازه 4
 Mmh365@yahoo.com ،محمد محمدحسني نويسنده مسئول:

 
0Bچكيده 

ي ستونها بدليل بررسي ساختمانهاي فوالدي آسيب ديده از مجاورت گودبرداريها يا زلزله و .... حكايت از مشكالتي در ظرفيت باربر
هاي اجرايي، تغيير در توزيع نيروها و.... دارد كه جهت اي، سهل انگاري در طراحي اوليه، ضعفعواملي نظير تغيير ضوابط آيين نامه

دهي مجدد اي در راستاي سرويسها و ديگر اعضاء سازهسازي ستونرفع اين نقيصه با در نظرداشت آناليز مجدد سازه، الزام به مقاوم
هاي تر يا تغيير نيروقاطع فوالدي قويهاي ستون نظير افزودن مسازي المانالزامي است. اگر چه راههاي متعددي در مقاوم ساختمان

 باشد.  اعمالي و .... وجود دارد اما يكي از اقتصادي ترين و در عين حال ساده ترين روشها استفاده از مقطع كمپوزيت بتن و فوالد مي
هاي ستون   پذيري مقطع فوالدي مقاوم شده با بتن را بررسي نموده است نشان ميدهد كه ظرفيت باربري و شكلاين تحقيق كه 

ها در محدوده االستيك با افزايش قابل نمايند. اين ستوندوبل پاباز پر شده با بتن تا هنگام گسيختگي به صورت االستيك  عمل مي
حضور بتن در هسته مياني ستونها  باعث كاهش تنش  .بل پاباز بدون بتن مواجه هستندتوجه ظرفيت باربري در مقايسه با ستون دو

كه بيانگر تقويت يا افزايش ظرفيت باربري ستون دوبل پاباز پر شده با بتن  در ورق بست موازي در مركز  طولي ستونها ميگردد
   .ميباشد

 
 شكل پذيري، ء محدوداجزا، بتن، ستونهاي دوبل پاباز ،مقاوم سازي :واژگان كليدي

 
1- 1Bمقدمه 

نيروهاي  اعمال هاي اخير نشان دهندهبررسي خرابي زلزله
    لرزه در هنگام وقوع زميناي شديد به سازه و اعضاي سازه

هاي بعضي از ساختمان هايباشد. ضعيف بودن ستونمي
اي) لرزه بارهاي وارده (بويژه بارهاي لفوالدي موجود در مقاب

  ها عامل تخريب سازه و گاهاً هانآاساسي يكي از مشكالت 
  باشد.مي

بمنظور رفع چنين مشكالتي كه ناشي از عوامل مختلفي نظير 
 ، انگاري در طراحي اوليهسهل ،اييين نامهآتغيير ضوابط 

توان مي باشدتغيير در توزيع نيروها و.... مي، هاي اجراييضعف
  سازي استفاده كرد.مقاوم هايازطرح

دهد كه عملكرد هاي اخير بويژه زلزله بم نشان ميبه زلزلهتجر
لرزه اي  يادر مقابل باره هاي موازيهاي پاباز با بستستون

وارده بسيار نامناسب بوده است. در اين تحقيق سعي شده است 
پر هاي پاباز يعني روش مقاوم سازي ستون هاييكي از روش

ها آنش مقاومت جهت افزاي كردن داخل اين ستونها با بتن
د. بدين منظور پس از بررسي گرد نآو ميزان كارايي  پيشنهاد

    بررسي برخي از تحقيقات پيشين انجام شده در زمينه 
  هاي پاباز به روش پر كردن داخل آنها با بتن، ستون سازيمقاوم
افزاري و تحليل عددي ستون فلزي پاباز قبل و سازي نرممدل

ن با هدف مقايسه ظرفيت باربري نهايي بعد از پر شدن با بت
انجام گرفته است. اميد است كه با ارائه اين گزارش بتوان با 

هاي پاباز تكيه بر نتايج تحقيق در جهت تقويت عملكرد ستون
 موجود و مقاوم سازي مناسب آنها گام موثري برداشت. 

 
 اهميت موضوع -1-1

ن موسوم به خيز جهاايران بر روي يكي از دو كمربند بزرگ لرزه
     هاي شديدي در آن بوقوع الپا قرار دارد كه معموال زلزله

هاي مختلف و در لرزهكنون زمين تا 1340پيوندد. از سال مي
مواقعي ويران كننده مناطق مختلف كشور را با خسارت و تلفات 

mailto:Mmh365@yahoo.com
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ها آن ترينبارفاجعهسنگيني رو به رو كرده است كه يكي از 
 باشد.بم مي ي شهرستانلرزهزمين

سيب آها ويران شده و يا هاي انجام شده روي ساختمانبررسي 
هاي عميق اجرايي و يا دهنده ضعفديده در اين زلزله نشان

باشد. چنين مشاهداتي بيانگر ها مينآمحاسباتي موجود در 
   سازي در مورد مقاوم هاي نياز به اصالحات و دادن طرح

هاي با اهميت متوسط ديگر سازه و هاي مهم نظير مدارسسازه
 باشد.مي يا باال

ديده آسيب هاي ها براي سازهسازي ساختماندر مجموع مقاوم
در اثر زلزله يا گودبرداري، تغيير كاربري ساختمان (مانند 
مسكوني به آموزشي)، افزايش تعداد طبقات ساختمان موجود و 

يت سازه و رساني طراحي سازه و تقودر موارد نياز به بروز
اي قابل استفاده نامهها با توجه به تغييرات ضوابط آئينستون

ها امروزه ضرورتي است كه سازي ساختماناست. بنابراين مقاوم
 عالوه بر اينكه هزينه نيست بلكه سرمايه است .

دهد بسياري هاي رخ داده نشان ميمشاهدات حاصل از زلزله
اي در ي تحت بارهاي لحظههاي موازهاي پا باز با بستازستون

اند. اگر چه اين امر در هاي خود دچار كمانش شدهراستاي بست
اكثر موارد ناشي از عدم طراحي صحيح و يا اجراي نادرست 

ها توان چنين نتيجه گرفت اين ستوناست، اما به هر حال مي
لذا بسياري از  كنند.در برابر بار زلزله بسيار ضعيف عمل مي

هاي كنند از اين نوع ستون در قابتوصيه مينظران صاحب
هاي اما در رابطه با ساختمان .خمشي هرگز استفاده نشود
ها در مواقع نآيا آها چه بايد كرد؟ ساخته شده با اين نوع ستون

بحراني توانايي مقابله با بارهاي وارده را دارند؟ اگر پاسخ منفي 
به كمك اين  است چگونه بايستي با اين امر مقابله كرد و

ها از هاي پاباز با پر كردن آنسازي ستونمد؟ مقاومآها ستون
-ها و عملكرد لرزهثيري در ظرفيت باربري نهايي آنأبتن چه ت

شان دارد؟ در اين گزارش سعي شده است كه در جهت اي
 يافتن پاسخ مناسب به اين سواالت تحقيق شود.

 
 تحقيقات پيشين -1-2

سازي و افزايش ظرفيت براي مقاومهاي پيشنهادي يكي از روش
رت صو مطالعاتها از بتن است. ها پر كردن آنباربري ستون

در مورد  طوريكه اكثراًبه گرفته در اين مورد گسترده است
 اي جدارهاي باكس و با سطح مقطع مربع يا دايرهتقويت ستون

-8[ بوسيله پر كردن با بتن تحقيقات صورت گرفته است ،نازك
1[ 

هاي پاباز پر شده با بتن تحقيقات پيشين محدود ستون براي
 تحقيقات آزمايشگاهي بر روي Rai  و Sahooمي باشد. 

بر اساس  .]9[ هاي ناوداني با بست موازي ارائه كردندنمونه
هاي موازي در ها با كاهش فاصله بستنتايج اعالم شده آن

ها قادر به تحمل مقاومت آن ستون انتهاي طول به نصف
باشند كه اين موضوع بدليل تغيير خمشي مورد انتظار مي

 باشد.منطقه پالستيك از انتهاي ستون مي
هاي جداره نتخاب ستونگروهي از محققين با ا 2003در سال  

نازك با سه نوع سطح مقطع دايره، مربع و مربع داراي سخت 
ها در دو حالت كننده و تحليل نرم افزاري و آزمايشگاهي نمونه

   لي و پر شده از بتن، افزايش جذب انرژي، مقاومت و خا
 ها را پس از پر شدن با بتن بررسي نمودندپذيري ستونشكل

]10[.   
اي اثر محصورشدگي ها نشان داد كه مقاطع دايرهتحقيقات آن

نسبت قطر به داراي در شرايطي كه  بهتر بتن را خصوصاً

ضخامت كم هستند 
)40( ≤

t
D

امين ميكنند در حاليكه ت  
درستونها با مقاطع مربع شكل اثر محصورشدگي بتن قابل توجه 

نسبت عرض به ضخامت ستون زياد  در حاالتيكهنيست خصوصا 

است
)30( ≥

t
B

نتيجه گيري كردند كه  . بر همين اساس آنها
جهت افزايش اثر محصور شدگي در ستونهاي مربع شكل پر 

يستي مسلح كردن بتن مد نظر قرار گيرد كه شده با بتن با
 ابدياي افزايش مياثر محصورشدگي به نحو قابل مالحظه نتيجتاً

 به فاصله خاموتها و قطر آنها متغير است.  هبست و آن
در همين سال تحقيقات تحليلي و آزمايشگاهي مشابهي بر روي 
ستون هاي باكس ساخته شده از ورقهايي كه به هم جوش 

كه  .]11[ د و تحت بار محوري قرار گرفته اند انجام شدانشده
ها نتايجي در مورد نحوه كمانش و عملكرد تركيبي اين ستون

نياز بيشتر به تحقيقات ها آن پس از پر شدن با بتن ارائه گرديد.
بار  ثير آن بر رفتار خيزأبا در نظرداشت شرايط مرزي و ت

 ند. هاي پر شده با بتن را پيشنهاد دادستون
نمونه ستون فلزي جدار  27روي  اتي، مطالع2005در سال 

. ]12[شد انجام  توسط گروهي از محققين نازك پر شده با بتن
هاي ستون با مشخصات بتن استفاده شده آنها با ساخت نمونه

متفاوت، به بررسي اثر تغييرات پارامترهاي فني بتن داخل 
وري پرداختند. در ستون، بر مقاومت و رفتار ستون تحت بار مح

نهايت مقايسه نتايج آزمايشگاهي با نتايج تحليل عددي و نتايج 
كه اين نتايج  صورت گرفت Euro code 4حاصل از روش 
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حاكي از تطابق بار آزمايشگاهي گسيختگي با آنچه آيين نامه 
Euro code 4 هاي خمشي تك محوره با حالت براي ستون

بار خروج از مركز داشت اما بارگذاري شده بصورت بار محوري و 
براي حالت ستونهاي خمشي دو محوره بار پيش بيني شده 

باالتر و غير مطمئن نشان  Euro code 4توسط آيين نامه 
 داد.

با آزمايش ستونهاي پاباز با گروهي از محققين  2009در سال 
بست موازي در دو حالت خالي و پر شده با بتن، تحت بار 

افزاري انجام شده نرم ج با تحليل عدديمحوري و مقايسه نتاي
تاثير پر شدن ستون با بتن در باربري نهايي، همخواني مناسب 
نتايج آزمايشگاهي و تحليل عددي، اثرات تغيير فواصل بست ها 

نتيجه  آنها .]13[ در بار نهايي و عملكرد ستون را بررسي كردند
ايش گيري كردند كه پر كردن ستونهاي دوبل با بتن با افز

درصد و سختي قابل مالحظه و  55تا  42ظرفيت باربري بين 
 بدون افزايش قابل مالحظه اي در قيمت خواهد شد. 

اي جدارنازك پر ستونهاي با مقطع دايره Patil، 2012در سال 
سازي و تحت بار محوري تحليل عددي كرد شده با بتن را مدل

 يج تحقيقاتنتا و Eurocode 4و نتايج خود را با نتايج روش 
. ]14[ مقايسه نمود Chaouiو  Zeghiche آزمايشگاهي

همچنين شرايط و نحوه انتقال نيروها بين فوالد جداره و بتن 
مقايسه بار آزمايشگاهي  هسته مورد مطالعه قرار گرفت.

 Eurocodeنامه بيني شده آيينگسيختگي با بار نهايي پيش
 تطابق قابل قبولي را ارائه داد.

هاي با بست موازي را در و رزاقي عملكرد ستون خلخاليها
غيرخطي  تحليل استاتيكي از استفاده خيز بامناطق زلزله

 هسته با پركردن  هاساختمان اين سازيمطالعه و جهت به
پيشنهاد  مختلط ستون ايجاد براي بتن با آن هايستون داخلي
 تمانساخ سازيهب دهدمي نشان هانآ تحليل . نتايج]15[ دادند

 سازه عملكرد سطح توجه قابل بهبود باعث پيشنهادي با روش
 .شودمي جهت دو هر در
 

 روش تحقيق -2
سنجي آن با يق از روش اجزاي محدود با اعتبارجهت تحق

ييد شده استفاده شد. در اين فصل با توجه به أهاي قبلي تنمونه
متداول در  نياز به ارائه تحقيق كاربردي، مدل ستون پاباز

است. اين   هاي فلزي ايران در نظر گرفته شدهي سازهطراح
با فاصله مركز تا مركز IPE160 مدل ستوني متشكل از دوبل 

 40زي متر با فاصله بست هاي موا 3.20سانتيمتر و ارتفاع  16
 ) . 1(شكل  سانتيمتر مركز تا مركز است

 

 
 تصوير ستون دوبل با و بدون بتن -1شكل 

كه در  ]13[ل فوق از مدل مشابه جهت  بررسي و تحليل مد
. بدين منظور ستون با استفاده شد ،فصل اول شرح داده شد

افزار مشابه فصل اول با نرم A1مشخصات كامال مشابه ستون 
ABAQUS اي سازي شده است و با المان چهارگرهمدل

Shell  المان بندي گشته است. صفحات صلب ابتدا و انتهاي
سازي شدند. هاي آزمايش شده مدلهها نيز مانند نمونستون
  Pinned-Fixedهاي مورد مطالعه  با اتصاالت از نوع مدل

 ميباشند.  2مطابق شكل 

 
  Pinned-Fixedاتصال نوع  -2شكل 
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و مشخصات  C3D10افزار از المان سازي در نرمجهت مدل
 فوالد و بتن به شرح زير استفاده شده است. 

 نوع المان:  
 C3D10 (10-node quadratic tetrahedron) 

 :مشخصات مصالح
  فوالد: 

Elastic-Plastic with strain hardening 
 بتن: 

Damage Plasticity  

جهت  ]13[ مشابه ا با توجه به تحقيق تقريباًدر ابتد
سازي و نتايج آن افزار مورد استفاده پروسه مدلسنجي نرماعتبار

كايت از تطابق كامل با مورد بررسي قرار گرفت و نتايج مدل ح
آنچه در مقاله مورد بررسي مبنا ارائه شده دارد. اگر چه در 

هاي بارگذاري نتايج بار نهايي مدل ]13[ تحقيق انجام شده
%  قابل 10افزاري و آزمايشگاهي با اختالف حدود شده نرم

ناشي از تعريف شرايط مرزي  رويت است كه اين اختالف عمدتاً
دو روش آزمايشگاهي و تحليل عددي افزايش بوده است. در هر 

قابل توجه ظرفيت باربري ستون دوبل فلزي پس از پر شدن با 
% و 42افزايش  B1A1بتن قابل مشاهده است. براي ستون 

% باربري نهايي پس از پر شدن 55افزايش  C1A2براي ستون 
ستون دوبل پاباز با بتن نتيجه شد. همچنين با مالحظه نمودار 

افزاري تن و فوالد آزمايش شده و نيز با كنترل نتايج نرمكرنش ب
عملكرد مناسب تركيبي بتن و فوالد در محل تماس مصالح، در 
سطح مقطع ستون ديده شد. با توجه به نتايج تحليلي، مشخص 

-Merged)شد كه تعريف نوع اندركنش تماسي بتن و فوالد 
contact) دارد. با وجود ن ثير چندانيأدر نتايج باربري نهايي ت

اينكه بارگذاري آزمايشگاهي به صورت بار محوري خالص انجام 
گرفت، بهترين هم خواني نتايج عددي و آزمايشگاهي همانطور 
كه تحقيقات پيشين نشان داده بود، در تحليل با خروج از 

كننده استفاده ييدأت ميليمتر بدست آمد كه اين امر  1مركزيت 
با توجه به نتايج  هاست.نامهآئين از خروج از مركزيت حداقل
افزار مورد استفاده سه تيپ ستون قابل قبول اعتبار سنجي نرم

سازي شدند. در مدل اول ستون دوبل پاباز  با بست موازي مدل
 , C25 و در دو مدل ديگر همان ستون بصورت پرشده با بتن 

C35افزار از با استفاده از نرم مد نظر قرار گرفت. جهت مدل
 نمودارهاي اندركنش بتن و فوالد مورد استفاده در تحقيق قبلي

بارگذاري به صورت فشاري روي مدل اعمال  استفاده شد.  ]13[
شده و تا لحظه رسيدن به بار نهايي ادامه يافته است. اين 

سازي عمليات بار ديگر بر روي ستون مشابه كه با بتن پر و مدل
  ) تكرار شده است.B1A1شده (ستون 

در ادامه نتايج تحليل اجزاي محدود صورت گرفته ارائه و با 
 مقايسه شده اند. 2009نتايج بدست آمده تحقيقات سال 

 
 تحليل مدل كاربردي -3

هاي تعريف شده اشكال تغيير مكان و مقادير پس از آناليز المان
ها و كرنش منطبق بر بارهاي مربوط به تغيير مكان المان

گرديد. در همين راستا وضعيت  مربوطه استخراج و ارائه
هاي موازي  مورد ارزيابي واقع كرنش در بست-تغييرات تنش

هاي واقع در شد. جهت مقايسه بهتر تغييرات مذكور در بست
 9تا  3هاي شكل است. پاي ستون و در مقطع مياني ارائه شده

بيانگر تغيير شكل ستون مورد نظر در حاالت تسليم و بار نهايي 
  .است

 
(ff) ستون دوبل پاباز در حالت تسليم فوالد  -3شكل    

 

(ff)    ستون دوبل پاباز در حالت نهايي فوالد -4شكل 
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f   25 تشكيل مفاصل پالستيك در ستون دوبل پاباز پر  -5شكل 

   شده با بتن  
 

 
f  25 كمانش ستون دوبل پاباز پر شده با بتن     6-   شكل 

 

در ستون دوبل پاباز پر شده با تشكيل مفاصل پالستيك  -7شكل   
 C 35 بتن

 
-C  8 35كمانش ستون دوبل پاباز پر شده با بتن    شكل 

 

 
كمانش بتن هسته مركزي ستون دوبل پاباز پر شده با بتن   -9 شكل

35 C   

دهنده موقعيت تشكيل مفاصل نشان 7و  5و  3اشكال 
 د كه با رنگ خاكستري در پاي ستونپالستيك در ستون هستن

 4طول از باالي ستون است. اشكال  0.70برابر  و موقعيت تقريباً
دهنده كمانش نهايي ستون  پر شده با بتن است نشان 8و  6و 

ند. البته با توجه به دهموقعيتي معادل را نشان مي كه تقريباً
شدگي بتن تغييرات مقاومت چندان در كمانش داثرات محدو

 دهد. ثر نشان نميؤنهايي م
    هاي مورد مطالعه  نمودارپذيري المانرسي شكلجهت بر

 2IPE160 تغيير مكان در دو حالت ستون پر شده با بتن -بار
FILLED (C250kg/cm2) 2وIPE160 FILLED 

(C350kg/cm2) 2دوبل پاباز ستون وIPE160  ارائه شده
 جهت  C35و  C25است. الزم بذكر است از بتن با رده 
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    دهنده نمودار نشان  10است.  شكل سازي استفاده شده مقاوم
 تغيير مكان دو مقطع مورد مطالعه است. -بار
 

 
تغيير مكان -نمودار بار -10شكل   

 

ز پر شده با بتن به صورت ستونهاي دوبل پابا 10بر اساس شكل 
نمايد. اگر چه اين تا هنگام گسيختگي عمل مي االستيك

بل توجه ظرفيت ها در محدوده االستيك با افزايش قاستون
باربري در مقايسه با ستون دوبل پاباز بدون بتن عملكرد خوبي 

پذيري  به تنهايي عملكرد دهد اما در بعد شكلنشان مي
 دهد.تري را نشان ميضعيف

سازي به صرف افزايش ظرفيت باربري از نگاه ديگرچنانچه مقاوم
مد نظر باشد در مجموعه كل سازه عملكردهاي فوق در بر 

باشد كه رنده مبحث ستون قوي در مقابل تير ضعيف ميگي
     پذيري كل مجموعه را به نحوه قابل قبولي افزايش شكل

محرز است افزايش مقاومت  10همانگونه كه در شكل  دهد. مي
در محدوده  تغيير مكان –نداني بر رفتار بارثير چأبتن ت

پروفيل االستيك ندارد. ضمن اينكه حضور بتن در مقايسه با 
ها دوبل پاباز بدون بتن باعث افزايش قابل مالحظه باربري المان

تغيير مكان هر سه  -از طرفي شيب نمودارهاي بار ميگردد. 
مقطع با افزايش مقاومت بتن تغييرات اندكي دارد در حاليكه در 
مقايسه با  پروفيل دوبل پاباز بدون بتن  افزايش سختي را 

هاي چند طبقه جهت ساختمان شاهد هستيم.  در نتيجه در
) يا Soft Story( فائق آمدن بر مشكالت مربوط به طبقه نرم

ها با سازي ستونمقاوم   ) شيوه Weak Story( طبقه ضعيف
كردن مقاطع با بتن اثر قابل توجهي بر افزايش سختي طبقه پر

ثير آن بر ساير طبقات نيز لحاظ و مد نظر أدارد كه بايستي ت
با توجه به اينكه از اهم اهداف اين مطالعه بررسي  قرار گيرد.  

 11هاي موازي است شكل وضعيت و تغييرات تنش در بست

هاي موازي پاي كرنش در بست–دهنده تغييرات تنشنشان
 ستون و در محدوده مياني ستون با تغييرات مقاومتي بتن است. 

 

 
  ستون تغييرات تنش در بست هاي موازي در ميانه و پاي -11شكل 

 
نمودار فوق بيانگر اين است كه حضور بتن در هسته مياني 

باعث كاهش تنش در ورق بست موازي در مركز   هاستون
گردد كه اين موضوع بيانگر تقويت عملكرد ها ميستون ليطو

 ستون دوبل پاباز پر شده با بتن ميباشد.  
 

 نتيجه گيري -4
وبل پاباز ستون در اين تحقيق كه اثر پر شدگي بتن در مقاطع د

با   abaqusافزار بررسي شده است پس از اعتبار سنجي نرم
 2IPE160 FILLEDتحقيق مشابه،  سه مقطع ستون 

(C250Kg/cm2) 2وIPE160 FILLED 
(C350Kg/cm2)  2 و ستون دوبل پا بازIPE160   مدل و

 نتايج آناليز به شرح زير است:
پر شده با بل پاباز هاي دوتغيير مكان ستون -نتايج نمودار بار

اين مقاطع تا هنگام گسيختگي نشان  بتن از عملكرد االستيك
ها در محدوده االستيك با افزايش دهد. اگر چه اين ستونمي

قابل توجه ظرفيت باربري در مقايسه با ستون دوبل پاباز بدون 
پذيري بصورت مقطع انفرادي بتن روبرو هستند اما در بعد شكل

ر حاليكه با افزايش دهد درا نشان مي تريعملكرد ضعيف
هاي تقويت شده، بواسطه اينكه در ستون ظرفيت باربري

باشد برگيرنده مبحث ستون قوي در مقابل تير ضعيف مي
پذيري سازه و ضريب رفتار سازه كل مجموعه را به افزايش شكل

دهد ضمن اينكه اثر اين افزايش نحوه قابل قبولي افزايش مي
اضافه د. ار ساير طبقات بايد مد نظر قرار گيرسختي در رفت

ها باعث كاهش تنش يا بتن در هسته مياني ستون نشد
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افزايش ظرفيت باربري در ورق بست موازي در مركز طولي 
گردد كه اين موضوع بيانگر تقويت عملكرد ستون ها ميستون

 باشد.  دوبل پاباز پر شده با بتن مي
 

 تقدير و تشكر:
ين مقاله مراتب تقدير و تشكر خود از اداره كل نويسندگان ا

نوسازي مدارس استان كرمان به لحاظ فراهم آوردن زمينه اين 
 اعالم ميدارند. را 1/92/7-512شماره  تحقيق بر مبناي قرارداد
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سازی عددی عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال شبیه
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 چکیده
عملکرد مناسب کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم )حجمی( که در آنها تابش خورشیدی مستقیما توسط محیط سیال دریافت 

باعث شده تحقیقات پیرامون این نوع کلکتور طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته باشد. در این تحقیق، عملکرد شود، می

گلیکول به عنوان سیال پراکنده شده در مخلوطی از آب و اتیلنی کربن هایکلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله

های مختلف مانند ضریب گسیل ثیر مشخصهأبرای بررسی ت بعدیمدل عددی سهبه صورت عددی بررسی شده است. یک  عامل

سطح داخلی و عمق کلکتور، همچنین جزءحجمی و دبی سیال عامل برپارامترهای عملکردی کلکتور یعنی دمای خروجی و کارایی با 

ت بقا به ترتیب روش ابعاد قال تابش و معادالسازی و حل معادله انتتوسعه یافته است. برای گسسته 15افزار فلوئنت استفاده از نرم

های مختلف با استفاده از شده با جزءحجمی تهیه هایو روش سیمپل بکار رفته است. خواص حرارتی و تابشی نانوسیال گسسته

با افزایش روشهای تجربی تعیین شده است. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سیال شفاف، کارایی و دمای خروجی کلکتور 

یابد. افزایش جزء حجمی نانوسیال و عمق کلکتور نیز به افزایش کارایی و دمای ضریب گسیل سطح داخلی کلکتور افزایش می

 شود. خروجی منجر می

 

 ، نانولوله کربنینانوسیالسازی عددی، شبیهکلکتور خورشیدی جذب مستقیم، واژگان کلیدی: 

  
 

 مقدمه  -1
 هایهای خورشیدی، به عنوان یک فناوری انرژیآب گرمکن

های مسکونی، استفاده از تجدیدپذیر با کاربری در ساختمان

محیطی ناشی از فسیلی همچنین مشکالت زیستهای سوخت

دهد. کلکتور خورشیدی، به عنوان جزء اصلی آن را کاهش می

ها، نقش مهمی در کارایی تبدیل انرژی خورشیدی این سیستم

کند. کارایی کلکتورها براساس اینکه چه به انرژی مفید، ایفا می

ل مقدار از انرژی حرارتی برخوردی روی سطح کلکتور به سیا

گردد. کمینه کردن اتالف شود، تعریف میعامل منتقل می

حرارتی خروجی و بیشینه کردن جذب تابش خورشید، به بهبود 

 کارایی کلکتور منجر خواهد شد.

نقاط ضعف کلکتورهای سطحی )مانند کلکتورهای صفحه 

تخت( مانند محدودیت در چگالی شار ورودی، اتالف حرارتی 

وط به خوردگی باعث شد که اواخر نسبتا زیاد و مشکالت مرب

از مفهوم جذب مستقیم برای جذب تابش خورشید  80دهه 

بهره گرفته شود. در کلکتورهای جذب مستقیم یا حجمی، عبور 

نور از حجم سیال به جای محدود کردن آن به سطح، باعث 

[؛ در حالی که انواع دیگر 1گردد ]افزایش کارایی کلکتور می

کنند و این امر د را توسط سطح جذب میکلکتور، تابش خورشی

به باالرفتن دمای سطح و در نتیجه، افزایش اتالفات حرارتی به 

 شود.محیط بیرون از طریق سطح منجر می

های عامل رایج در کلکتورهای خورشیدی سیال از سوی دیگر،

گلیکول( در جذب مستقیم نور گلیکول، پروپیلنمثل )آب، اتیلن

شفافیت و ضریب عبور نور باال( کارایی خورشید )به دلیل 

دهند؛ این مناسبی ندارند و قسمت اعظم آن را از خود عبور می

% از انرژی 062/9% و 250/9%، 57/13ها به ترتیب سیال

  10خورشیدی ورودی را در عبور از الیه سیال با ضخامت 

[. بنابراین مفهوم جذب مستقیم 2کنند ]متر جذب میمیلی

خواهد بود که سیال عامل مناسبی بکار رود یا برای  زمانی مفید

 بهبود خواص سیال عامل متداول راهکاری اندیشیده شود.
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یکی از اولین کلکتورهای جذب مستقیم با استفاده از سیال 

عامل مایع، کلکتوری بود که با استفاده از یک سیال سیاه )آب 

برای جذب مستقیم تابش و بهبود کارایی دارای جوهر هندی( 

[. این سیال سیاه، 3آزمایش گردید ] 1970در اوخر دهه 

محلول آب حاوی ذرات سیاه رنگ با تجمعاتی به اندازه میکرون 

های پالستیکی شفاف که به صورت کویلی بود که در لوله

درآمده بود، جریان یافته و در معرض تابش خورشید قرار گرفته 

ناردی و چانگ در تحقیق خود بیان کردند که به دلیل میبود. 

حذف فلز از ساختمان کلکتور و استفاده از شیشه یا پالستیک 

ها، مشکالت خوردگی نیز مرتفع خواهد عالوه بر کاهش هزینه

 [.3شد ]

های اخیر های فناوری نانو باعث گردید تا در سالپیشرفت

نانوذره(  -انسیون مایعثیر استفاده از نانوسیال )سوسپأمحققان ت

به عنوان سیال عامل را روی بهبود کارایی کلکتور خورشیدی 

جذب مستقیم در مقایسه با کلکتور صفحه تخت مطالعه کنند. 

تواند با پراکنش توسط ذرات در حقیقت، جذب مستقیم می

کوچک داخل سیال عامل به شدت افزایش یابد. عالوه بر مزیت 

میکرونی حدود  5/0رم ذرات گ 1جذب حجمی، مساحت سطح 

𝑚26 های است که منجر به مساحت زیاد جذب در غلظت

به عنوان اولین تحقیق، تیاگی و  [.4گردد ]نسبتا کم ذره می

[ سوسپانسیون نانوذره آلومینیوم در آب را به عنوان 5همکاران]

نظر گرفته و با مطالعه عددی عملکرد کلکتور،  در سیال عامل

ت یافتند که تحت شرایط کاری مشابه، به این نتیجه دس

% با استفاده از کلکتور جدید نسبت به یک 10افزایش کارایی 

آید. اولین مطالعه کلکتور خورشیدی صفحه تخت بدست می

- تجربی روی کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم نانوسیال

انجام شد که در آن، نتایج  [6بنیان، توسط اتانیکار و همکاران ]

[ با 5مدل عددی براساس کار تیاگی و همکاران ]حاصل از 

نتایج تجربی حاصل از ساخت یک میکروکلکتور مقایسه شده و 

درصد کارایی کلکتور جذب مستقیم با استفاده  5افزایش حدود 

از نانوذرات گرافیت، نانولوله کربنی و نقره نسبت به کلکتورهای 

 یید گردید. أمعمول ت

های گرافیت را در برد نانوسیال[ کار7الجوردی و همکاران ]

جذب تابش خورشیدی به صورت عددی بررسی نمودند. نتایج 

ها نشان داد که نانوسیال گرافیت با جزء حجمی آن

کند؛ % تابش ورودی را جذب می50% بیش از 000025/0

دالر بر لیتر افزایش هزینه را در  0045/0درحالی که، تنها 

 بردارد.   

تولید انتروپی در کلکتور خورشیدی جذب انتقال حرارت و 

[ 8آب توسط پروین و همکاران ]-مستقیم حاوی نانوسیال مس

معادالت حاکم، مورد بررسی  دوبعدی سازیبا استفاده از مدل

ثیر جزء حجمی أها روی تقرار گرفته است. تمرکز مطالعه آن

نانوذرات و عدد رینولدز روی عدد نوسلت، تولید انتروپی و 

ی کلکتور بوده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش کارای

جزء حجمی و عدد رینولدز، عدد نوسلت و تولید انتروپی 

 یابد. افزایش می

ترین مطالعات دهد که مهمشده نشان میبررسی مطالعات انجام

عددی انجام شده درباره کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم 

ال به عنوان سیال عامل، مطالعه دما پایین با استفاده از نانوسی

[ و مطالعه عددی پروین و همکاران 5عددی تیاگی و همکاران ]

بعدی و معادله [ است که در اولی معادله تابش به صورت یک8]

ی معادله تابش به دومبقای انرژی به صورت دوبعدی و در 

بعدی و معادالت بقای جرم، مومنتم و انرژی به صورت یک

ل شده است. ضمن اینکه، تعیین خواص ح صورت دوبعدی

حرارتی و تابشی در آنها با استفاده از روشهای عددی صورت 

تر عملکرد کلکتور بنابراین تحلیل عددی جامعگرفته است. 

خورشیدی جذب مستقیم به عنوان کلکتور جاذب تابش در یک 

رسد و در این تحقیق آبگرمکن خورشیدی، ضروری به نظر می

 شده است. به آن پرداخته

به همین منظور، عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم 

شود. بعدی بررسی میبنیان با توسعه یک مدل سه نانوسیال

پس از انتخاب و تهیه نانوسیال مناسب، به عنوان اولین گام، 

    خواص حرارتی و تابشی نانوسیال با استفاده از روشهای تجربی 

، مدل عددی براساس معادالت شود. در ادامهگیری میاندازه

بقای جرم، مومنتم و انرژی به طور همزمان با معادله انتقال 

شود. پس تابش حاکم بر کلکتور جذب مستقیم توسعه داده می

از بررسی عدم وابستگی نتایج به شبکه، مدل با استفاده از نتایج 

ثیر أشود. سپس، تسنجی میمطالعات عددی دیگران صحت

عملکردی بر کارایی کلکتور مانند نوع سطح پایین های مشخصه

داخلی و عمق کلکتور، دبی ورودی و جزء حجمی نانوسیال با 

  گردد.استفاده از این مدل عددی بررسی می

 

 مدل ریاضی -2
یافته در این تحقیق، مدل ترکیبی شامل مدل عددی توسعه

ای معادالت بقای جرم، مومنتم و انرژی و معادله انتقال تابش بر

بررسی رفتار کلکتورهای جذب مستقیم است. بدین منظور 
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و همچنین انتقال تابش به  معادالت بقای جرم، مومنتم و انرژی

صورت همزمان حل شده و عالوه بر تعیین توزیع دمای داخل 

 گردد.بینی میکلکتور، کارایی آن نیز پیش

 

 معادالت بقا -2-1

ناپذیر پایای سیال تراکم بعدیمعادله بقای جرم برای جریان سه

 داخل کلکتوربه شکل زیر است:

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 

(1)   

  پایای سیال  بعدیمعادالت بقای مومنتم برای جریان سه

 به صورت زیر است: ناپذیر داخل کلکتورتراکم

𝜌 (𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 ) 

  (الف -2)

𝜌 (𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑦
+ 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2 ) 

ب( -2)   

𝜌 (𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑧

+ 𝜇 (
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ) 

پ( -2)   

-بعدی پایای سیال تراکممعادله بقای انرژی برای جریان سه

 آید:ناپذیر با جمله تولید انرژی تابشی، به شکل نهایی زیر درمی

𝜌𝑐𝑃 (𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)

= (
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
))

+ 𝜇𝜑 − 𝛻 ∙ 𝑞𝑟 

(3)   

ضریب 𝒌گرمای ویژه،  𝒄𝒑چگالی، 𝝆 ،لزجت تلفات𝝋که در آن،

شار حرارتی تابشی است که با حل معادله  𝒒𝒓هدایت حرارتی و

 انتقال تابش قابل محاسبه است.

( در هندسه کلکتور جذب مستقیم 3( تا )1هدف، حل معادله )

به منظور بدست آوردن میدان سرعت، فشار و دماست. میدان 

سازی عملکرد محاسباتی مورد استفاده در حل معادالت و شبیه

شود که است. فرض می نشان داده شده 1کلکتور در شکل 

دمای یکسانی دارد. نسبت سطح به حجم  سیال پایهنانوذرات با 

زیاد این ذرات به انتقال حرارت آنی آنها به محیط پیرامون 

شود که نانوذرات برای مدت شود. همچنین فرض میمنجر می

نامحدود در سیال به صورت معلق باقی بمانند و همراه با سیال 

 [.9کنند ]ناچیز حرکت میو با سرعت لغزش 

 رود:شرایط اولیه و مرزی زیر در تحلیل انرژی کلکتور بکار می

 

𝑥 = 0, 0 < 𝑦 < 𝐻,0 < 𝑧 < 𝑊:  𝑇(0, 𝑦, 𝑧) = 𝑇𝑖𝑛 , 𝑢(0, 𝑦, 𝑧) = 𝑈0 

الف( -4)   

𝑦 = 0, 𝑥, 𝑧 > 0 : −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑦
|

𝑦=0

= (1 − 𝜏𝑔 − 𝜌𝑔)𝐺𝑇 − ℎ(𝑇𝑔 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

ب( -4)   

، ، 𝑻𝒊𝒏که در آن سرعت سیال  𝑼𝟎دمای سیال ورودی

ضریب 𝒉شار خورشیدی برخوردی روی کلکتور و  𝑮𝑻ورودی،

انتقال حرارت مرکب جابجایی و تشعشع با محیط در دمای 

𝑻𝒂𝒎𝒃، 9/0𝝉𝒈 05/0𝝆𝒈 و= ضرایب عبور و انعکاس شیشه =

دمای سطح باالی شیشه است که از حل معادله 𝑻𝒈است. 

ارت دیگر، سطح آید. به عبهدایت حرارتی در شیشه بدست می

های جابجایی و تشعشعی از فوقانی شیشه، حرارت را با مکانیزم

به عنوان  1دهد. سطح سمت چپ کلکتور در شکل دست می

در سایر شود. ورودی با دما و سرعت ثابت در نظر گرفته می

های کلکتور، شرط مرزی آدیاباتیک سطوح یعنی پشت و دیواره

نیز از شرط مرزی فشار  در نظر گرفته شده است. در خروج

نسبی صفر استفاده شده است. شرط مرزی عدم لغزش نیز در 

 ها لحاظ شده است.دیواره

 

 معادله انتقال تابش -2-2

( جمله شار حرارتی تابشی 3در معادله بقای انرژی )معادله 

(𝑞rجزء مجهوالت مس )له است که برای محاسبه آن نیاز به أ

سیال است؛ این تغییرات تعیین تغییرات شدت تابش در 

براساس معادله انتقال تابش که تغییرات تابش را در یک محیط 

کند، کننده تعیین میکننده و پراکنشکننده، گسیلجذب

 [:10گردد ]محاسبه می
𝑑𝑖𝜆

𝑑𝑆
= −(𝐾𝑎𝜆 + 𝐾𝑠𝜆)𝑖𝜆(𝑆) + 𝐾𝑎𝜆𝑖𝜆𝑏(𝑆)

+
𝐾𝑠𝜆

4⁄ ∫ 𝑖𝜆(𝑆, 𝜔𝑖)
4

𝜔𝑖=0
(𝜔, 𝜔𝑖)𝑑𝜔𝑖  

(5)   

تابع  گسیل جسم سیاه پالنک، 𝑖𝜆𝑏شدت تابش طیفی، 𝑖𝜆که 

 𝐾𝑎𝜆مسیر دلخواه است.  Sزاویه فضایی و  ωفاز پراکنش، 

ضریب پراکنش طیفی است. جمع  𝐾𝑠𝜆ضریب جذب طیفی و 

 دهد.ضریب میرایی طیفی را نتیجه می𝐾𝑒𝜆این ضرایب 
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 کلکتور جذب مستقیمبعدی دان محاسباتی سهمی -1شکل

 

پراکنش توسط نانوذرات براساس تقریب پراکنش رایلی )که در 

1α آن پارامتر اندازه بسیار کوچکتر از یک است یعنی =
𝜋𝐷

𝜆
[. از 6( در مقایسه با تابش جذب شده کوچک است ]≫

نش رایلی به عنوان رژیمی که در آن اندازه کنظر فیزیکی، پرا

ج تابش برخوردی است، تعریف از طول مو ذره بسیار کوچکتر

می شود. براساس تقریب پراکنش رایلی و فرض پراکنش 

[ که در محدوده جزء حجمی نانوذرات 11( ]2مستقل )شکل 

% است، ضریب میرایی برای یک ذره کروی از رابطه 6/0کمتر از 

 زیر بدست می آید:

𝐾𝑒𝜆 =
3𝑓𝑣𝑄𝑒𝜆(, 𝑚)

2𝐷
 

(6)   

𝑸𝒆𝝀  و کارایی میرایی  𝒎(=    (𝒏 + 𝒊𝒌)𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒏𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅)⁄   

 2ذره است. همانطور که در شکل  شدهنرمالشکست  ضریب

های بسیار حجمی های ذره و جزءشود در اندازهمشاهده می

کوچک، فرض رژیم پراکنش مستقل که محاسبات خواص 

کند، قابل استناد است. درنتیجه، کارایی اپتیکی را آسان می

( است 𝑸𝒔𝝀( و پراکنش )𝑸𝒂𝝀رایی، مجموع کارایی جذب )می

 [:5آید ]که از روابط زیر بدست می

𝑸𝒂𝝀

= 𝟒𝜶

× 𝑰𝒎 {
𝒎𝟐 − 𝟏

𝒎𝟐 + 𝟐
[𝟏

+
𝜶𝟐

𝟏𝟓
(

𝒎𝟐 − 𝟏

𝒎𝟐 + 𝟐
)

𝒎𝟒 + 𝟐𝟕𝒎𝟐 + 𝟑𝟖

𝟐𝒎𝟐 + 𝟑
]} 

  (الف-7)

𝑸𝒔𝝀 =
𝟖

𝟑
𝜶𝟒 |(

𝒎𝟐 − 𝟏

𝒎𝟐 + 𝟐
)|

𝟐

 

ب( -7)   

 

دریافت که کارایی پراکنش توان ( می8با بررسی معادله )

(𝑄sλبا توان چهارم اندازه ذره تغییر می ) کند. بعالوه، معلوم

( غالبا رابطه خطی با اندازه ذره 𝑄aλشود که کارایی جذب )می

αدارد. این امر حتی با وجود عبارت
2

در جمله موهومی معادله  

1αالف( درست است چرا که  -7) توان از . بنابراین، می≫

سوم معادله انتقال تابش یعنی ازدیاد تابش در اثر جمله 

نظر نمود  پراکنش تابش برخوردی توسط محیط صرف

(0≅ 𝐾𝑠𝜆 .) 

 شود:( به معادله زیر تبدیل می5های فوق، معادله )سازیبا ساده
𝑑𝑖𝜆

𝑑𝑆
= −𝐾𝑎𝜆𝑖𝜆(𝑆) + 𝐾𝑎𝜆𝑖𝜆𝑏(𝑆) 

(8)   

 
 [11رژیم پراکنش مستقل و وابسته ] -2شکل 

 

را بر  𝑆این معادله نه تنها کاهش شدت تابش طیفی در راستای 

دهد؛ بلکه افزایش آن حسب ضریب میرایی نانوسیال نشان می

  را نیز بواسطه تابش حرارتی از نانوسیال در دماهای باال لحاظ 

( با 𝑖𝜆𝑏کند. گسیل تابش ناشی از باال رفتن دمای محیط )می

  ( محاسبه 9استفاده از رابطه تابش جسم سیاه یعنی رابطه  )

 شود:می

 
𝑖𝜆𝑏(𝜆, 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧))

=
2ℎ𝑐2

𝜆5 [𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑐

𝜆𝑘𝐵𝑇
) − 1]

 

(9)   

سرعت نور در محیط و  𝑐ثابت بولتزمن، 𝑘𝐵ثابت پالنک، ℎ که 

λ .طول موج است 

مشاهده می شود، کلکتور در باال توسط  1همانطور که در شکل 

ای که ضریب عبور نور باالیی دارد، محدوده شده است. شیشه

1𝜌𝑤تواند بازتابنده کامل )سطح پایین کلکتور می در نتیجه  ≈

0𝜀𝑤 0𝜀𝑤یا جاذب کامل )( و ≈ پس از حل معادله (، باشد. ≈

انتقال تابش، شار حرارتی تابشی برای محیط غیرپراکنشی از 

 [:10آید ]رابطه زیر بدست می

 

 پراکنش مستقل

ه،  پراکنش وابسته
ذر

زه 
دا

ر ان
مت

ارا
پ

α
 

 𝑓𝑣جزء حجمی ذره، 



 20علوم مسکن، دوره یازدهم، شماره مهندسی ساختمان و 

23 

 

∇ ∙ 𝑞𝑟(𝑆)

= 4∫ 𝐾𝑎𝜆 [𝑖𝑏(, 𝑆)

−
1

4𝜋
∫ 𝑖

4𝜋

𝜔𝑖=0
(, 𝑆, 𝜔)𝑑𝜔𝑖] 𝑑𝜆 

(10)   

معادالت بقای جرم، مومنتم و انرژی در نهایت، پس از حل 

، توزیع دمای خروجی از کلکتور و همزمان با معادله انتقال تابش

 شود:در نتیجه، کارایی آن با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

 

 =
�̇�𝑐𝑃(�̅�𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)

𝐴𝐺𝑇
 

(11)   

 T̅outو  Tinنرخ جریان جرمی سیال جاری در کلکتور،  �̇�که 

سطح باالیی  Aدماهای متوسط ورودی و خروجی سیال است. 

 شار خورشیدی برخوردی روی کلکتور است. 𝐺Tکلکتور و 

 

 تهیه نانوسیال و خواص تابشی و حرارتی آن -3

عاملدار )با گروه اسیدی  کربنی از نانولوله در این تحقیق،

ها بهره گرفته شده است. از کربوکسیل(، برای تهیه نانوسیال

گلیکول )حجمی( به عنوان سیال % اتیلن30% آب و 70 مخلوط

های ها استفاده شده است. از میان روشپایه برای تهیه نانوسیال

استفاده شده  ایموجود جهت تهیه نانوسیال، از روش دومرحله

نظر با استفاده  است. در این روش، مقدار معین از نانوذره مورد

دقیقه  30به مدت  وات 400هیلشر  ای مدلمیله از التراسونیک

شود. به منظور جلوگیری از با سیال پایه مخلوط می مستقیماً

    از حد، مخلوط به طور متناوب التراسونیک  گرمایش بیش

دقیقه در نظر گرفته  2 شود. مدت زمان استراحت معموالًمی

مین شود أشود تا فرصت الزم برای خروج حرارت از نمونه تمی

های نانوسیال با ماده الزم برای تهیه نمونه انو[. مقدار ن12]

 آمده است.  1جزءحجمی مختلف در جدول 

های تهیه شده در تعیین خواص تابشی و ترموفیزیکی نانوسیال

این تحقیق، گام اول در بررسی عملکرد کلکتور جذب مستقیم 

-است. خواص ترموفیزیکی مهم در معادالت حاکم بر سیستم

شامل ظرفیت گرمایی ویژه، چگالی، لزجت های انتقال حرارت 

و ضریب هدایت حرارتی است. در صورتی که سیال عامل 

سیستم حرارتی، نانوسیال باشد، باید از خواص ترموفیزیکی 

مربوط به نانوسیال در حل معادالت بهره برد. در محدوده جزء 

𝑓𝑣 10-4حجمی مورد استفاده در این تحقیق ) توان (، می>

ظرفیت گرمایی و لزجت نانوسیال را با دقت باال مانند چگالی، 

. تنها خاصیت ترموفیزیکی [9] سیال پایه در نظر گرفت

نانوسیال که تغییر قابل توجهی نسبت به سیال پایه از خود 

دهد، ضریب هدایت حرارتی است. افزایش این نشان می

نیز  نانوسیال پایین هایغلظت در خاصیت طوری است که حتی

نظر کردن از تغییر  [. بنابراین صرف12شود ]می هدهمشا

ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نسبت به سیال پایه، خطای 

قابل توجهی را در مدل عددی ایجاد خواهد کرد. با توجه به 

توضیحات فوق، در این تحقیق، عالوه بر تعیین خواص تابشی، 

و در  گیری شدهها نیز اندازهضریب هدایت حرارتی نانوسیال

 مدل عددی لحاظ شده است. 

 

 خواص حرارتی -3-1

گیری ضریب در این تحقیق از روش سیم داغ گذرا برای اندازه

آنالیز حرارتی ساخت  ها توسط دستگاههدایت حرارتی نانوسیال

 KD2 Pro thermal analyzer Decagon)دکاگون آمریکا

devices, Inc., USA)   آزمایش بهره گرفته شده است. در هر

)با دقت گیری به صورت مجزا برای هر نمونه نانوسیال سه اندازه

و  گرفتهدقیقه صورت  15و با فاصله زمانی  (%5±اندازه گیری 

در نهایت میانگین عددی آنها به عنوان ضریب هدایت حرارتی 

ضریب هدایت  3. در شکل شده استنمونه محاسبه و گزارش 

های کربنی با جزء حجمی نانولوله حرارتی سه نمونه نانوسیال

متفاوت در دماهای مختلف نشان داده شده است. از نتایج 

ها با افزایش دما، پیداست که ضریب هدایت حرارتی نانوسیال

ها با یابد. عالوه بر این، ضریب هدایت حرارتی نمونهافزایش می

رود. این امر بدلیل افزایش جزء حجمی در سیال پایه نیز باال می

حضور نانوذرات بیشتر با ضریب هدایت حرارتی باالتر نسبت به 

دهد که نشان می 4به عنوان مثال، نتایج شکل سیال پایه است. 

 با جزء حجمی f3افزایش ضریب هدایت حرارتی نمونه 

ppm25  ،در 6/18و  25℃% در 2/9نسبت به سیال پایه %

با جزء  f1است، درحالی که این افزایش برای نمونه  60℃

 60℃% در 4/54به  25℃% در ppm 100 ،0/10 حجمی

 است.
 لیتر سیال پایهمیلی 100جزء حجمی و جرم نانومواد در  -1جدول 

گرم(جرم نانوماده )میلی (ppmجزء حجمی ) نمونه  

f1 100 64 
f2 50 32 
f3 25 16 
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 نانولوله هایتغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال -3شکل 

 های مختلفکربنی با دما برای جزء حجمی

 های نانوسیالدرصد افزایش ضریب هدایت حرارتی نمونه -4شکل 

 60℃و  25 ℃کربنی نسبت به سیال پایه در دماهای  نانولوله

 

توان نتیجه گرفت که افزایش ضریب همچنین می 4از شکل 

هدایت حرارتی در دماهای باال نسبت به دماهای پایین، بارزتر 

است. چرا که عالوه بر افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال پایه 

افزایش دما، با دما، ضریب هدایت حرارتی نانوذرات نیز با 

 یابد. افزایش می

 

 خواص تابشی -3-2

حجمی بهینه که در آن  توان جزءبا بررسی خواص تابشی می

گیرد، تعیین نمود. به همین بیشترین جذب تابش صورت می

های نانوسیال با استفاده از های عبور نور از نمونهمنظور، طیف

 Perkin-Elmerساخت شرکت  دوپرتویی اسپکتروفوتومتر

Lambda 1050 گیری شده است. اندازه %0.0004± با دقت

چندگانه در سطح مشترک هوا، شیشه و سیال  هایثیر بازتابأت

دهد که ثر نشان میؤناچیز فرض شده است. تئوری محیط م

[. یک 13های کم درست است ]این فرض برای جزء حجمی

پر متر با نانوسیال میلی 10کوئت از جنس کوارتز با طول مسیر 

شود تا از وجود هرگونه شود. در پرکردن کوئت دقت میمی

شود گیری برای سه بار تکرار میحباب جلوگیری شود. هر اندازه

 تضمین شود.  تا دقت نتایج

کربنی در  نانولوله های نانوسیالهای عبور نور از نمونهطیف

شود. بدیهی است که وجود مشاهده می 5مقابل هوا در شکل 

عبور نور از سیال پایه را به میزان قابل توجهی کاهش نانومواد 

دهد. داده و در نتیجه، مقدار نور جذب شده را افزایش می

ها نیز مانند سیال پایه در باندهای جذب قوی برای نانوسیال

نانومتر  1200نانومتر، همچنین در  1000تا  900محدوده بین 

ها نومتر، نانوسیالنا 1400شود. عالوه بر این، در حدود دیده می

در برابر تابش ورودی کدر هستند باند جذب دیگری در حدود 

کربنی  های نانولولههای عبور نور از نمونهنانومتر در طیف 250

ضریب ها، برای بررسی بهتر خواص تابشی نمونه شود.مشاهده می

-با استفاده از میزان عبور نور و براساس قانون بیر K(میرایی )

𝑇()لمبرت ) = 𝑒−𝐾()𝐿شود. در این قانون، ( محاسبه میL 

متر است. ضریب میلی 10طول مسیر عبور نور از نمونه یعنی 

نشان داده شده  6کربنی در شکل  نانولوله هاینانوسیال میرایی

 نانولوله ppm 100است. همانطور که از شکل پیداست، حضور

در منطقه نور  گلیکول رااتیلن-کربنی، ضریب میرایی سیال پایه آب

 . دهدبرابر افزایش می 60مرئی حدود 

 
 

 سنجیروش حل عددی و صحت -4

معادالت حاکم شامل  بعدیسه سازیدر این تحقیق، مدل

معادالت بقای جرم، مومنتم و انرژی و معادله انتقال تابش با 

 انجام شده است. 15.0فلوئنتافزار استفاده از نرم

 
کربنی با  نانولوله های نانوسیالهای عبور نور از نمونهطیف -5شکل 

 های مختلفجزء حجمی
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کربنی با  نانولوله های نانوسیالطیفی نمونه ضریب میرایی -6شکل 

 های مختلفجزء حجمی
 

تابش از روش ابعاد گسسته برای حل عددی معادله انتقال 

استفاده شده است. در این روش کل میدان به چندین حجم 

شود. معادله کنترل و مرزها به چندین سطح کنترل تقسیم می

ای انتقال تابش برای هر حجم کنترل در چندین جهت زاویه

(𝒅𝝎𝒎  به تعدادM نوشته شده و به صورت جداگانه برای هر )

حجم کنترل وجود  Nگردد. اگر به تعداد یک از جهات حل می

𝑀توان داشته باشد، با کمک شرایط مرزی می × 𝑁  معادله

( در 𝒊𝒎دیفرانسیل خطی نوشت که با حل آنها، مقدار تابش )

آید. میزان کل تابش در هر هر نقطه و هر جهت بدست می

شده بدست محاسبه هاینقطه با محاسبه جمع برداری تابش

استفاده  سیمپل حل معادالت بقا نیز از الگوریتمآید. برای می

-یافته یکنواخت مستطیلی برای شبکهشده است. شبکه سازمان

بندی میدان محاسباتی بکار رفته است. برای بررسی دقیق 

جریان در حال توسعه در ناحیه ورودی و همچنین در نزدیکی 

 قبل از ارائه نتایجدیواره از شبکه ریز استفاده شده است. 

آمده از مدل عددی، عدم وابستگی نتایج آن به شبکه، با بدست

استفاده از تغییر اندازه شبکه بررسی شده و نتیجه آن در شکل 

آمده است. همانطور که از شکل پیداست دمای خروجی با  7

 ×20بخوبی با نتایج شبکه  100×100 ×30استفاده از شبکه

ر عمق د 20منطبق شده است؛ لذا تعداد گره 100×100

 کلکتور مناسب است. در جهت طول نتیجه حاصل از شبکه

هماهنگی قابل  100×100 ×40 با شبکه 200×200 ×40

برای حل جریان  100×100 ×20 قبولی دارد. بنابراین، شبکه

 نانوسیال در مدل استفاده شده است.

 
 بررسی عدم وابستگی حل به شبکه -7شکل 

 
مقایسه کارایی عددی و تجربی برحسب اختالف دمای  -8شکل 

𝒌𝒈یافته در دبی کاهش 𝐬⁄020/0سیال( عاملf1) 

سنجی مدل عددی از نتایج تجربی کرمی و برای صحت

مقایسه کارایی  8[  بهره گرفته شده است. شکل 14همکاران ]

یافته در دماهای کاهشعددی و تجربی برحسب اختالف دمای 

𝑘𝑔ورودی مختلف و دبی  s⁄020/0دهد. بدیهی را نشان می

است که جزء حجمی صفر مربوط به سیال پایه است. اختالف 

% بین نتایج عددی و تجربی، صحت مدل عددی 5بیشینه 

 کند. یافته در این تحقیق را تایید میتوسعه

 

 بحث و نتایج -5

 بعدییافته، مدل سهسنجی مدل عددی توسعهپس از صحت

مورد  افزار فلوئنتنرمکلکتور جذب مستقیم با استفاده از 

بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، کلکتوری با شرایط و 

 [ یعنی با ابعاد14مشخصات مشابه مطالعه کرمی و همکاران ]

cm1𝑐𝑚 × 60𝑐𝑚 که سطح باالی آن، شیشه با  60×

 10آن عایق با ضخامت متر و سطح پایین میلی 4ضخامت 

متر است، توسعه داده شده است. در نتایج زیر، دمای ورود میلی

𝑊، تابش ورودی 25℃، دمای محیط 35℃ m2⁄800 دبی ،
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𝑘𝑔و  020/0، 015/0ورودی  s⁄ 025/0  و ضریب انتقال

𝑊حرارت جابجایی با محیط بیرون  m2⁄ [ در نظر 15] 10 ℃

ها گرفته شده است. برای خواص ترموفیزیکی و تابشی نانوسیال

-ثیر مشخصهأدر ادامه، تاستفاده شده است.  3از نتایج بخش 

های مختلف بر کارایی کلکتور با استفاده از این مدل، ارزیابی 

 شده است. 
 

 ثیر ضریب گسیل سطح داخلی کلکتورأت -5-1

که )ضریب گسیل آن( در صورتینوع سطح پایین کلکتور 

ثیر قابل توجهی روی کارایی أضریب میرایی سیال کم باشد، ت

ای از تابش خورشیدی که بخش عمدهکلکتور دارد. یعنی زمانی

ورودی به سطح پایین برسد. زمانی که سطح داخلی بازتابنده 

)صیقلی( باشد، قسمتی از تابش خورشیدی ورودی روی سطح 

از اینکه به سطح پایین برسد، توسط سیال باال )شیشه( قبل 

شود و قسمت جذب نشده توسط سطح داخلی جذب می

 شود. قسمتی از این تابش بازتاب شده مجدداًمی  بازتابیده 

شود، قبل از اینکه از طریق سطح شیشه توسط سیال جذب می

به بیرون کلکتور عبور کند. در این فرایند، سیال افزایش دمای 

 -9کند )شکل تری را تجربه مییع دمای یکنواختکمتر و توز

 الف(. 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

توزیع دما در الیه سیال )الف( سیال پایه با سطح داخلی جاذب  -9شکل 

𝒌𝒈)ب( سیال پایه با سطح داخلی بازتابنده در دبی  𝐬⁄020/0 
 

در صورتی که سطح داخلی غیربازتابنده یا جاذب باشد، هر 

شود. این امر باعث افزایش قابل آن برسد جذب میتابشی که به 

شود. بنابراین، با توجه دمای دیوار داخلی و سیال مجاور آن می

   اینکه انتقال حرارت از سطح پایین با محیط بیرون افزایش 

یابد، به دلیل افزایش جذب تابش، دمای سیال باالتر در می

رات کارایی تغیی ب(. -9شود )شکل خروجی کلکتور، حاصل می

نشان داده  10کلکتور با ضریب گسیل سطح داخلی در شکل 

شده است. همانطور که در باال توضیح داده شد، در صورتی که 

سیال پایه به عنوان سیال عامل بکار رود، کارایی کلکتور با 

افزایش ضریب گسیل سطح داخلی، به دلیل جذب بیشتر تابش 

 یابد. توسط این سطح افزایش می

دهد که افزایش نشان می 10وه بر این، بررسی نتایج شکل عال

کارایی با افزایش ضریب گسیل سطح پایین در حالت استفاده از 

به عنوان سیال عامل، شیب مالیمی دارد و در  f3نانوسیال 

، کارایی مستقل از ضریب گسیل f1صورت استفاده از نانوسیال 

   دهد. این امر نشان سطح داخلی بوده و افزایشی نشان نمی

دهد که با استفاده از نانوسیال غلیظ، تمامی تابش ورودی می

قبل از رسیدن به سطح پایین توسط نانوسیال جذب شده و نوع 

 ثیری بر میزان جذب ندارد.أسطح داخلی ت

 

 ثیر عمق کلکتورأت -5-2

از آنجا که تابش ورودی به دیواره باالیی عمود است، عمق 

کند که چه کسری از تابش ورودی قبل از میکلکتور مشخص 

شود. بنابراین هرچه عمق رسیدن به دیوار پایینی جذب می

های فوقانی جذب شده در الیه کلکتور بیشتر باشد، تابش عمدتاً

های پایینی رسیده و توسط آنها و مقدار کمی از آن به الیه

در  ثیر عمق کلکتور بر توزیع دمای الیه سیالأشود. تجذب می

𝒌𝒈دبی ثابت ) 𝐬⁄ 020/0 نشان داده شده است.  11( در شکل

شود، در عمق کم، از آنجا که همانطور که در شکل مشاهده می

ها تمامی الیه طول مسیر عبور نور کم است، جذب در تقریباً

تری حاصل شده انجام شده و بنابراین توزیع دمای یکنواخت

طول مسیر عبور نور، است. با افزایش عمق و به عبارت دیگر، 

های های فوقانی جذب شده و الیهبیشتر تابش در عبور از الیه

پایینی، جذب کمتر و درنتیجه، افزایش دمای کمتری را تجربه 

 کنند.می

-مشاهده می 12تغییرات کارایی کلکتور با عمق آن در شکل 

شود. کارایی ابتدا با عمق کلکتور افزایش یافته و سپس، در 

کند. همانطور که در ق زیاد، مستقل از آن رفتار میمقادیر عم

اشاره شد، در مقادیر عمق کم، تابش  11توضیحات شکل 

ورودی روی دیواره باالیی داخل الیه سیال نفوذ کرده و پس از 

رسد. از جذب قسمتی از آن توسط سیال به دیواره پایینی می

شی که به آن آنجا که دیواره پایینی کامال بازتابنده است، هر تاب

شود، اما به برسد، بازتاب شده و مجددا توسط سیال جذب می

دلیل عمق کم ممکن است مقداری از این تابش بازتاب شده از 

سطح فوقانی کلکتور خارج شده و کاهش کارایی را به دنبال 
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داشته باشد. با افزایش عمق، تابش بازگشتی از دیواره پایینی 

نیز باالتر خواهد بود. البته افزایش افزایش یافته و لذا کارایی 

عمق کلکتور پس از مقدار معینی به افزایش کارایی منجر نشده 

و کارایی مستقل از عمق خواهد بود. چرا که در عمق مشخصی 

بیشینه تابش ورودی توسط سیال جذب شده و افزایش عمق به 

ثیری بر میزان جذب نخواهد داشت. این امر أباالتر از آن ت

 بر وجود مقدار مجانبی برای عمق کلکتور دارد.داللت 

 

 نانوسیال ثیر جزءحجمیأت -5-3

شود، به کسری از تابش ورودی به سیال که توسط آن جذب می

ضریب میرایی آن بستگی دارد. هنگامی که از نانوسیال به 

عنوان سیال عامل استفاده شود، ضریب میرایی سیال عامل با 

کند. همانطور که در تغییر میتغییر جزء حجمی نانوسیال 

مشاهده شد، با افزایش جزء حجمی نانوسیال ضریب  3بخش 

 یابد. میرایی آن افزایش می

 های )ضرایبتوزیع دمای الیه سیال با جزء حجمی 13در شکل 

متر( و دبی ثابت میلی 10میرایی( مختلف در عمق کلکتور )

(𝒌𝒈 𝐬⁄ 020/0) که مشاهده ، نشان داده شده است. همانطور

شود، در جزء حجمی یا ضریب میرایی پایین، تابش کمی می

توسط سیال جذب شده و میزان جذب نشده آن به دیوار 

کند. با افزایش جزء حجمی پایینی برخورد کرده و بازتاب می

میزان تابش جذب شده توسط سیال باال رفته و در نتیجه دما 

 د.یابهای فوقانی، افزایش میبویژه در الیه

 تاثیر ضریب گسیل سطح داخلی کلکتور بر کارایی -10شکل

 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )پ(

 15)پ(  10)ب(  5توزیع دما در الیه سیال در عمق )الف(  -11شکل 
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در همان  تغییرات کارایی کلکتور با جزء حجمی 14در شکل 

 عمق و دبی ثابت، نشان داده شده است. کارایی با افزایش جزء

حجمی تا مقدار معینی افزایش یافته و پس از آن تغییر چندانی 

کند. ندارد. به عبارت دیگر مستقل از جزء حجمی رفتار می

دهد که اگر جزء حجمی نشان می 14رفتار حدی نمودار شکل 

ثیری بر کارایی کلکتور أرود، دیگر تسیال از مقدار معینی باالتر 

 ندارد.

چراکه بیشترین میزان تابش در سطح باالیی جذب شده و 

گردد. بنابراین اتالف منجر به افزایش دما در این سطوح می
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دهد که کاهد. این امر نشان میضریب میرایی بر کارایی می

مجانبی برای جزء حجمی نانوسیال وجود دارد. براساس مقدار 

 نانولوله ، جزء حجمی مناسب برای نانوسیال14نتایج شکل 

است و  ppm 100کربنی در این عمق و دبی ورودی، حدود 

پس از این جزء حجمی، کارایی افزایش چشمگیری ندارد. 

حجمی به بیش از این مقدار، افزایش کارایی کمتر  افزایش جزء
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 تاثیر عمق کلکتور بر کارایی -12شکل
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 تاثیر جزء حجمی نانوسیال بر کارایی کلکتور -14شکل 

 ثیر دبی سیالأت -5-4

توزیع دمای الیه سیال کلکتور با تغییر دبی ورودی در عمق و 

نشان داده شده است. دمای  15حجمی ثابت در شکل  جزء

الف بیشتر از دمای  -15سیال خروجی از کلکتور در شکل 
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ثیر أکند. تهای باالتر، تجریه میدمای بیشتری را نسبت به دبی

نشان  16دبی ورودی بر کارایی کلکتور در عمق ثابت در شکل 

-شود که کارایی با دبی افزایش میمی داده شده است. مشاهده

های نشان داد که در دبی 15یابد. با وجود اینکه بررسی شکل 

کم، افزایش دما بیشتر است، ولی بدلیل پایین بودن دبی، 

ای است که همچنان با حاصلضرب دبی در افزایش دما بگونه

 یابد. افزایش دبی، کارایی افزایش می
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دهد که با افزایش بیشتر نشان می 16تر شکل بررسی دقیق

دهد. آن رفتار کرده و تغییری نشان نمی دبی، کارایی مستقل از

ثیر افزایش دبی بر میزان افزایش دما، یا به عبارت أچرا که ت

دیگر، حاصلضرب دبی در اختالف دمای ورود و خروج، ثابت 

 شده است.  
 

 گیرینتیجه -6

در این تحقیق، عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با هدف 

 با استفاده از نانوسیال کاربری در آبگرمکن خورشیدی خانگی و

کربنی به عنوان سیال عامل به صورت عددی مورد بررسی  نانولوله

نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سیال شفاف قرار گرفت. 

و سطح داخلی جاذب، کارایی و دمای خروجی کلکتور باالتری 

آید. در صورت نسبت به حالت سطح پایین بازتابنده بدست می

ثیر أاز سیال عامل جاذب، سطح داخلی کلکتور تاستفاده 

چندانی بر کارایی آن ندارد. با افزایش جزء حجمی نانوسیال و 

عمق کلکتور، کارایی و دمای خروجی حاصل به صورت مجانبی، 

یابد. این افزایش مجانبی در مورد تغییرات کارایی با افزایش می

 شود. دبی نیز مشاهده می
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  هاي صنعت ساختمان از ديدگاه معماري آوري هايي از فن مقايسه الزامات كاربردي نمونه
  

  غزال راهب
  ، بخش معماري و طراحي محيطو شهرسازي مسكن راه،مركز تحقيقات  عضو هيأت علمي

Raheb@bhrc.ac.ir  
  

  چكيده
هاي سـاخت نـوين    ها و روش وردهآها، فر از سيستممناسب استفاده  ي جهتتبيين راهكارهايو  تعيين دامنه كاربرددنبال  اين مقاله به

 -هـاي محـيط طبيعـي و مصـنوع     ي كه در تعـارض بـا ويژگـي   ا هگون به؛ است بودهمنظور ساخت مسكن مطلوب و باهويت در ايران  به
هـا   هايي براي بررسـي سيسـتم   در اين راستا، شاخص .ن الگوهاي بومي ارزشمند آن محيط قرار نگيردها و امكانات و همچني پتانسيل

. ها را فـراهم آورد  هاي مذكور، امكان تحليل و مقايسه سيستم تعريف شده تا بتوان پس از پرداختن به هرسيستم در راستاي شاخص
اند؛ بررسي هر سيستم با اسـتفاده از روش   ميت بيشتري برخوردار بودهاند كه از عمو هايي طرح شده ها و روش در اين تحقيق سيستم

هاي مذكور در  هاي سيستم ها و محدوديت سپس قابليت. است اي و ميداني انجام و اطالعات موردنظر استخراج شده مطالعات كتابخانه
  :راستاي محورهاي زير تدوين شده است

 ل و عملكردهاي مسكوني از نظر شك هاي مجموعه انواع گونه 
 هاي مسكوني  برداري مجموعه هاي اجرايي مورد انتظار در ساخت و بهره قابليت 
 هاي مسكوني  هاي تأمين شرايط آسايش محيطي در مجموعه مؤلفه  

ها ذكر شده؛ امكان انتخاب سيستم ساختماني بهينه را براي شرايط و  هاي مورد نظر بر اساس شاخص در ادامه بررسي قياسي سيستم
  .آورد موردنظر فراهم مي طرح
 

  ها، آسايش محيطي، سيستم ساختماني بهينهها، سيستمهاي ساختمان، شاخصآوريفن :واژگان كليدي
  
 مقدمه - 1

هـاي   كمبود مسكن و نياز فزاينده به تأمين آن در ايران، پـروژه 
منظـور اسـتفاده اقشـار مختلـف      سازي تأمين مسكن را بـه  انبوه

اين . است درآمد در اولويت قرار داده خصوص، قشر كم جامعه و به
رنشـين  توسعه كه جمعيت شه موضوع در اكثر كشورهاي درحال
از طرف ديگـر قـرار   . خورد مي آن در حال افزايش است، به چشم

گيري ايران در منطقه پرخطر زلزله سبب شـده كـه توجـه بـه     
ها در برابـر نيروهـاي جـانبي و همچنـين      سازي ساختمان مقاوم
منظور افزايش كارايي ساختمان دربرابر  سازي ساختمان به سبك

كـاهش هزينـه سـاخت    سـرعت و  . زلزله مورد توجه قرار گيـرد 
ســازي  ســازي و مقــاوم مســكن و همچنــين گــرايش بــه ســبك

هاي نوين و  آوري ها و فن ها، نياز به استفاده از سيستم ساختمان
سازي ساخت مسكن را در جامعـه امـروز كشـور ايجـاد      صنعتي
سازي ساخت مسـكن مزايـاي زيـر را بـاخود      صنعتي. است كرده

  :همراه دارد به

  توليدات و سازماندهي توليد، توزيع و اتحاد استاندارد كردن
 هاي ساختماني راحل انجام فرايندنيروها در تمام م

  هاي بزرگ، و  مجموعه درسازي  تمركز پيشامكان
 ها ساخته هماهنگي طراحي پيش

 و   كاهش جرم يا وزن ساختمان با استفاده از مصالح
  ساختة سبك پيش هاي ساختماني فراورده

 ريزي مناسب در  ني ساخت و برنامهقابليت كنترل زما
 هاي نامناسب كاري فصل
 فرايند مهار نيروهاي زلزله به طور دقيق و كنترل در  امكان

 توليد
 از ابزارهاي ساختماني  آسانه انتخاب دقيق مصالح و استفاد

 )Warszawski, 1999(و كنترل كيفيت بسيار دقيق 
همـراه دارد، بايـد    اما، صنعتي سازي با وجود نكات مثبتي كه به

هاي  بتواند در هماهنگي با محيط طبيعي، شرايط اقليمي، ارزش
از انعطـاف  . گيـرد  پايدار معماري و الگوهاي بومي مسكن شـكل 

الزم در طرح و ساخت برخوردار باشـد و قابليـت همـاهنگي بـا     
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عتي سـاختمان و اجـزاي   توليد صن. باشد شرايط منطقه را داشته
سـازد و   هاي علوم مرتبط با ساختمان را متأثر مي آن تمام حوزه

 هاي متداول ساخت منظور كاربرد مناسب بايد در تداوم سنت به
ايـن نگـرش در ارتبـاط معمـاري بـا      . و ساز منطقه شكل گيـرد  

ــي   ــتري م ــت بيش ــنعتي اهمي ــد ص ــد تولي ــد فراين ــد . ياب فراين
هـاي سـاختماني و    ستفاده از سيستمسازي ساختمان و ا صنعتي

تنهـا در   هاي ساختماني مرتبط بـا آن در مـواردي نـه    يا فراورده
تعامل با الگوهاي معماري بومي و سنت برپايي بنا در هر منطقه 

درعين حال، . گيرند، بلكه در تضاد با آن نيز واقع شوند قرار نمي
هـا در   آنداليل مختلفي كه در باال ذكـر گرديـد، اسـتفاده از     به

بنابراين اين مقالـه بـا ايـن    . ناپذير است سازي اجتناب ساختمان
كـه توليـدات صـنعتي     است كه در عين ايـن  گرفته رويكرد شكل

وساز امروز مـورد   عنوان واقعيتي در عرصه ساخت ساختمان را به
دنبال راهكارهايي براي استفاده مـؤثر از   دهد، به پذيرش قرار مي

اي معماري بومي، امكان تداوم سنت ه آن در جهت حفظ ارزش
ساخت و انتخاب گزينه مناسب از بين توليـدات صـنعتي بـراي    

. هـا باشـد   شرايط مختلف و با شناخت از نقاط قوت و ضـعف آن 
آوردن يك معماري مطلـوب   كه هدف نهايي، فراهم اين باتوجه به

تـوان تاحـدي در چـارچوب     هاي پيدايش آن را مي است، زمينه
هـاي   كارها و توصـيه  ها، آيين انداردها، دستورالعملمقررات، است

ها در دو سطح عمـومي   قوانين و توصيه. معماري، جستجو نمود
تـوان شـرايط    هـا مـي   و خاص قابل تدوين است كه با اتكا به آن

حداقل طراحي يك بناي مناسب از ديدگاه معمـاري و انتخـاب   
راهم سيستم ساختماني مناسب بـا الزامـات ايـن معمـاري را فـ     

تـوان بـه منـابع     نمـي  در شرايط موجـود   ،اما به دو دليل. نمود
ها و  موجود در اين زمينه براي شناخت الزامات معمارانه سيستم

  :انتخاب گزينه مناسب براي اجرا بسنده نمود
هـاي محلـي و بـومي خـاص منـاطق       نامـه  عدم تدوين آيين .1

ع هـاي عمـومي جـام    نامـه  مختلف ايران و همچنين كمبود آيين
 معماري

منظـور   نياز به كار گسترده در تطبيق با قوانين و مقررات به .2
 ها و انتخاب گزينه بهينه مقايسه ميان سيستم

ها و  ها، قابليت رسد كه بهتر است ويژگي نظر مي به داليل فوق به
هاي هر سيستم از وجه معماري طرح شود تا بنـا بـه    محدوديت

ن سيسـتم تصـميم   كـارگيري آ  شرايط مورد نظر در خصوص به
ه مختلف مؤثر در معماري به لذا از منظر وجو. مناسب اخذ شود

هـاي توليـدات صـنعتي     ها و محدوديت ها، قابليت ويژگي معرفي
كـه از عموميـت و   اسـت    شده هايي طرح و سيستم  شدهپرداخته 

  .ندا دامنه كاربرد بيشتري برخوردار بوده

  روش و مراحل انجام تحقيق - 2
. اي و ميداني است بتني بر مطالعات كتابخانهروش اين تحقيق م
هـاي   اي كليه اسناد فني مـرتبط بـا سيسـتم    در بخش كتابخانه

در بخـش ميـداني نظـرات    . اند ساختماني مورد نظر بررسي شده
ــنامه و    ــب پرسش ــازندگان در قال ــتم و س ــدگان سيس توليدكنن

هاي بررسي در يافت شـده و   مصاحبه حضوري براساس شاخص
شده با اين  هاي ساخته هايي از ساختمان خورد نمونههمچنين باز

دسـت   سيستم در قالـب مشـاهده و مصـاحبه بـا سـاكنين ايـن      
اولين مرحله اين تحقيق، شناخت . است ها كسب شده ساختمان
هايي است كه استفاده از يك سيستم، زير سيستم و يـا   شاخص

پـذيرش   ساختماني را قابـل پـذيرش و يـا غيرقابـل      يك فراورده
هـاي   ها و محـدوديت  كند تا چارچوبي را براي بررسي قابليت مي

در ايـن بخـش،   . دست دهـد  ها به ها و امكان مقايسه آن سيستم
هاي ارزيابي توليدات صنعتي از ديدگاه معمـاري   محور ترين مهم

امكان مقايسه  تا اند هاي بررسي اين محورها ارائه شده و شاخص
  . دنم مناسب را فراهم آورها جهت انتخاب سيست تحليلي سيستم

  
محورهاي مؤثر بر انتخاب سيستم ساختماني  - 3

  هاي بررسي آن و شاخص
سـازي   هاي انبوه براي انتخاب سيستم ساختماني بهينه در پروژه

مطـرح  محورهـاي هريـك   زيرشـرح زيـر و    بـه سه محور اصـلي  
  :باشند مي
  
هاي مسـكوني از نظـر شـكل و     هاي مجموعه گونه -3-1

 عملكرد

عملكرد يك مجموعه مسكوني در تعامل كامل با بسـتر  شكل و 
بنابراين الزم اسـت كـه در ابتـدا    . گيرد گيري خود قرار مي شكل
گيـري مجتمـع از منظـر دو     هاي شـكل  بندي از انواع گونه دسته

هـاي   هـا و محـدوديت   محور ذكر شده صورت گيـرد تـا قابليـت   
 .هـاي ذكـر شـده طـرح شـوند      ها در دستيابي بـه گونـه   سيستم
هاي مسكوني از حيث شـكل و   هاي شكل دهنده مجموعه مؤلفه

  :شرح زيرند هاي موجود در هريك به عملكرد و گونه
  

هاي افالطـوني و   كه اغلب فرم ها گونه اين :هاي حجمي  گونه: الف
هـاي   هـاي مشـتق از آن هسـتند، از بررسـي انـواع گونـه       يا فرم
انـد؛   ل شـده بندي آن حاص شده در ايران و جهان و دسته ساخته

مكعــب فشــرده، : هــاي حجمــي مــذكور عبارتنــد از انــواع گونــه
مستطيل كشيده، پلكاني، واحدهاي حجمي مجزا، تركيب  مكعب
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سـطوح مـورب، صـفحات منحنـي و     ، احجام، شكسـتگي حجـم  
  احجام پروخالي

 

بنـدي   هاي مسكوني از نظر دسته مجتمع :هاي ارتفاعي گونه: ب
بـه سـه    و رايـج در كشـور   متـداول  وسازهاي در ساختارتفاعي 
 .شرح زير قابل تقسيم هستند دسته به

  طبقه را  2و  1كوتاه مرتبه؛ اين دسته معموالً واحدهاي
 .گيرند دربر مي

  طبقه را دربر  7الي  4ميان مرتبه؛ اين دسته واحدهاي
 .طبقه روي پيلوت است 4ترين آن  گيرند كه متداول مي
 طبقه و عموماً  7 تر ازي بلندبلند مرتبه؛ اين دسته واحدها

 .گيرد طبقه را دربر مي 10باالي 
 

سازماندهي فضـايي مجموعـه    :سازماندهي فضايي مجموعه: پ
هـا، مشـاعات و فضـاهاي سـكونتي      براساس نوع رابطه دسترسي

: بنـدي اسـت   هاي زيـر قابـل دسـته    گيرد و به صورت صورت مي
فضـاي   هـاي دور  هاي جدا با فضاي واسـط عمـود، بلـوك    بلوك

مركزي باز، فشـرده بـا دسترسـي عمـودي مركـزي، خطـي بـا        
  دسترسي عمود در فواصل

 

هـاي   سـاماندهي پـالن   :سازماندهي فضايي واحد مسكوني: ت
مسكوني براساس محصوريت ديداري و حركتي كه در اثر تعبيه 

هاي فضايي و ارتباط فضاهاي مختلـف واحـد مسـكوني     گشايش
طرح باز و طرح : قابل تقسيم استگيرد، به دو گونه زير  مي شكل
  بسته

 

هاي مـرتبط بـا يـك     ابعاد و اندازه ترين مهم :ها ابعاد و اندازه:ث
ري فضايي و طـرح معمـاري   گي سيستم ساختماني كه بر شكل

ضــخامت ديــوار بــاربر،  :اثرگذارنــد، عبارتنــد ازيــك مجموعــه 
ضخامت ديوار غيرباربر، ضخامت سقف، طـول دهانـه و ارتفـاع    

  بدون سازه مجزاعمودي 
 

هـاي تعريـف يـك بازشـو كـه در طراحـي        شاخص :بازشوها: ج
ابعاد بازشـو،   :شود، عبارتند از معماري حائز اهميت محسوب مي

  )1389 ،راهب( محل قرارگيري بازشو، شكل بازشو و جنس بازشو
 

هـاي اجرايـي مـورد انتظـار در سـاخت و       قابليت -3-2
 هاي مسكوني برداري مجموعه بهره

ــرين مهــم ــد ســاخت و در مــدت   ويژگــي ت هــايي كــه در فراين
در اين طـرح مـورد   عماري مبرداري يك سيستم از ديدگاه  هبهر

هـاي   ها و محدوديت قابليت: شرح زيرند به اند، بررسي قرار گرفته

ار گهاي سـاز  ها و روش اجرا، دوام، تعمير و نگهداري، زيرسيستم
  تأسيساتبيني  در نماسازي و تقسيم فضاهاي داخلي، پيش

 

 و بهداشت آسايشايمني، هاي تأمين شرايط  مؤلفه -3-3
 هاي مسكوني  محيطي در مجموعه

هـاي   در مجموعـه هـاي تـأمين شـرايط مـذكور      مؤلفه ترين مهم
حـرارت و   :نـد ا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     شرح زير مسكوني به

ها و  قارچ و ت، آكوستيك، حريق و مقاومت در برابر حشراتدبرو
... 

هاي منتخب و بررسي قابليت  ستممعرفي سي   -4
  هاي ذكر شده ها از منظر شاخص آن

سـازي دارد،   هاي ساختماني كه قابليت صـنعتي  از ميان سيستم
حاضـر   اسـت كـه درحـال    هايي مورد بررسي قرار گرفتـه  سيستم

دامنه كـاربرد و رواج بيشـتري در صـنعت سـاختمان كشـور از      
كر اسـت كـه برخـي از    ذ الزم به. است دوجنبه توليد و اجرا يافته

عنـوان   عنوان سيستم و در مواردي نيز به موارد ذكر شده، گاه به
اما در تحقيق حاضر رويكـرد  . يك قطعه ساختماني كاربرد دارند

در ادامـه  . عنوان يك سيستم سـاختماني مطـرح اسـت    به آن به
هاي آن از  ها و محدوديت شرح مختصري از هر سيستم و قابليت

  :است ارائه شده 3هاي بند  ساس شاخصمنظر معماري بر ا
  
  قالب تونليم سيست -4-1

عنـوان روش سـاخت نيـز     كه در مواردي بهسيستم قالب تونلي 
اغلـب   شـود،  مطرح مي
ــزرگ  در پــروژه هــاي ب

ــاربرد دارد ــن . كــ ايــ
سيســـتم متشـــكل از 

هاي عظـيم   بندي قالب
ــا   ــوالدي و يــــ فــــ

) ديوار برشيدال و (ريزي يكپارچه اجزاء باربر  آلومينيومي و بتن
عمليات قالـب بنـدي در سيسـتم قالـب     . باشد در يك زمان مي

روش نيمه و روش تمام تونلي  :گيرد تونلي به دو روش انجام مي
در روش تمام تونلي اجراي سقف و ديـوار در  . )ميز پرنده(تونلي 

به دليل يكي بودن قالـب سـقف و   (يك مرحله انجام مي پذيرد 
بندي و  البسقف و ديوار جداگانه ق ،در روش نيمه تونلي ).ديوار
كامال  ولي ديگر عمليات اجرائي در دو روش،، شوند ريزي مي بتن

در اين سيسـتم از قالـب    )1387كاري،  ،معصومي(. باشد يكسان مي
صـورت   ها بـراي ديـوار بـه    قالب. شود فلزي يكپارچه استفاده مي
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صـورت   قالب ديوارهاي خـارجي بـه  . شوند سازي مي كامل شبيه
هـا،   باتوجه بـه حجـم قابـل مالحظـه قالـب     . روند لغزنده باال مي

هاي ديواري  مؤثرترين شيوه استفاده از اين سيستم، كاربرد قالب
صورت مشترك، براي چنـدين سـاختمان مجـاور اسـت تـا از       به

بچـي، مظاهريـان،   گال(. قالب و محيط كـار حـداكثر اسـتفاده شـود    
در اين سيستم هر چه تعداد طبقـات بيشـتر و چيـدمان     )1388

ها بـه   اي باشد كه حركت جرثقيل بلوك هاي ساختماني به گونه
اين  )شركت اكباتان( .تر است حداقل برسد از نظر اقتصادي مناسب

هـاي   هاي مربوط بـه سـاختمان   نامه آئين و سيستم تابع مقررات
آئـين   ،)1386( مقررات ملـي سـاختمان   9 آرمه مانند مبحث بتن

 ACIنامـه   و آئـين  )1385( )آبـا (نامـه بـتن ايـران      آمريكـا  318
زلزله بايـد   2800همچنين قوانين مربوط به آئين نامه . باشد مي

 )1384، راه، مسـكن و شهرسـازي  مركز تحقيقات ( .مورد توجه قرارگيرد
ري و دركنار مزايا و كيفيـت بـاالي سـازه ايـن سيسـتم، معمـا      

 تــرين مهــم. روبــرو هســتند  عمكردهــاي فضــائي بــا محــدوديت
به تفكيك محورهـاي  ) يا روش ساخت( سيستمهاي اين  ويژگي

  :شرح زير برشمرد توان به را مي 3بند 
  
 شكل و عملكرد - 1- 1- 4
 .معماري در اين سيستم تا حد زيادي تابع ساختار است -
ديوارهاي برشي در اين سيستم اغلب در داخل بنا قرار  -

معصومي، ولدي، ( .غيرباربر هستند ،گيرند و ديوارهاي جانبي مي
1387( 

طراحي متقارن و منظم بهترين گزينه براي اين سيستم  -
هاي همسان در اين سيستم  استفاده از طرح. شود محسوب مي
 .شوند توصيه مي

هاي مكعب شـكل و پلكـاني و    سيستم، امكان اجراي انواع طرح
امـا تركيـب   . آورد را فـراهم مـي  تركيب مكعب هاي پر و خـالي  

هندسـه مـنظم بهينـه     پذير است و با حفظ تقارن امكاناحجام 
  .است
صـورت منحنـي يـا داراي     توانند بـه  ها در اين سيستم نمي قالب

م منحني با صـفحات  ، بنابراين امكان اجراي احجاشكست باشند
لبـه قالـب    و تنهـا  شكسته و مورب با اين سيستم وجود نـدارد 

اما امكان تلفيق  .توانند با قوس يا شكست اجرا شوند ها مي سقف
  .هاي ديگر در جهت ايجاد فرم دلخواه را دارد با سيستم

ها موجب  استفاده از ابعاد مدوالر و عدم تنوع در طرح -
 .شود كار ميها و تسريع  كاهش تنوع قالب

 .طراحي معماري بايد در راستاي كفراژ و دكفراژ باشد -

هاي فضايي متمركز باعث كاهش تعداد  استفاده از سيستم -
 .شود ها مي ها و كوتاهي مسير حركت جرثقيل قالب
بندي  هاي شعاعي در اين سيستم و قطاع امكان اجراي طرح -

تق از هاي منحني مش توان فرم عبارت ديگر مي به. وجود دارد
 .مربع و مستطيل را اجرا نمود

همچنين   وها  امكان اجراي كنسول در تلفيق با ساير روش -
وجود صورت يكپارچه با دال و ديوار  متر به 5/1طول  كنسول به

 .دارد
دار با اين  دار با كف و قوس امكان ايجاد ديوارهاي زاويه -

ها را با الحاق  توان اين فرم اما مي. سيستم وجود ندارد
با درنظر گرفتن اندركنش آن با سيستم (اي  هاي غيرسازه پوسته
 )1387ولدي،  ،معصومي( .اجرا نمود) اي سازه
اي باشد كه  گونه ها در اين سيستم بايد به چيدمان بلوك -

اين موضوع در  .حداقل برسد ها به حركت جرثقيل در ميان آن
 .بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد مجزا حجمي واحدهاي

متر  3 ي موجود،ها طبقات باتوجه به ارتفاع قالب رايجارتفاع  -
 )شركت اكباتان( .متر را دارد 3/3است كه قابليت افزايش تا 

متر با  5/5الي  5) نوع سقف بنا به(طول دهانه بين ديوارها  -
در صورت اجراي دهانه . متر قابل اجرا است 7قابليت افزايش تا 

متر وجود  5/3تاق با عرض متري امكان تقسيم آن به دو ا 7
ها  با استفاده از صفحات گسترده امكان افزايش طول دهانه. دارد

 .سازي نيست متر وجود دارد كه البته مناسب اهداف انبوه 11تا 
 )شركت مسا(
 10 لحداق ،متر 5/5در دهانه سيستم ضخامت سقف  -

با افزايش طول دهانه، ضخامت . شود بيني مي پيشمتر  سانتي
 )گذاري مسكن شركت سرمايه( .يابد يوار افزايش ميدال و د

مركز ( .طبقه بالمانع است 15متر يا  50ارتفاع ساختمان تا  -
بهينه اقتصادي طبقات  )1388، راه، مسكن و شهرسازيتحقيقات 

 )1387كاري،  ،معصومي( .شود طبقه توصيه مي 10الي  8
مناسب باشد و بايد فاصله  ها مجاز نمي اجراي بازشو در كنج -

 .گردهاي جانبي در نظر گرفته شود براي ميله
امكان اجراي بازشو در ديوارهاي برشي با انجام محاسبات  -

ها با مشكالت خاص  الزم وجود دارد كه البته اجراي آن در قالب
در شكل بازشو، محدوديتي براي اجرا وجود  .خود همراه است

 .ندارد
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 برداري ساخت و بهره - 2- 1- 4

دليل نياز به تجهيزات گسترده و بزرگ مقياس در  به -
نياز به نيروي متخصص باشد و  هاي كوچك اقتصادي نمي پروژه
 .دارد
اي و يا تغيير در ابعاد  امكان الحاق و يا تغيير در اجزاي سازه -

 .پس از اجرا وجود ندارد
اما باعث . امكان ايجاد اختالف سطح در كف وجود دارد -

  .گردد مليات ميكاهش سرعت اجراي ع
دليل فضاي مورد  به(امكان اجراي زيرزمين در اين سيستم  -

بنابراين براي اجراي زيرزمين ). ها وجود ندارد نياز براي قالب
اي ديگر همخوان با تونلي در زيرزمين  هاي سازه بايد از روش
 )مختاري، يگانه( .استفاده نمود

 در صورت اجراي سيستم در دو جهت عمود برهم سازه -
تري در برابر بارهاي جانبي دارد، اما اين مسأله  رفتار مطلوب

ها را  هاي معماري بسيار در بازشوها و گشايش محدوديت
 .همراه دارد به
منظور جلوگيري از پيچش ديوارهاي برشي در طبقات  به -

 )1387كاري،  ،معصومي( .بايد روي هم قرار گيرند
محل عبور جراي تأسيسات در بتن مجاز نيست و بايد ا -

هاي برق  تعبيه لوله .بيني گردد صورت داكت پيش تأسيسات به
هاي آرماتور در ديوار ممكن است و استفاده از  حدفاصل شبكه

 )مختاري، يگانه( .هاي بزرگ آن مناسب نيست كولر به دليل كانال

دليل سختي باالي سازه، ديوارهاي جدا كننده مشكلي در  به -
 .كننـد  در سيسـتم ايجـاد نمـي    اي سختي صفحه جهت تحليل به

 )شركت مسا(
ها نياز به  اجراي مناسب بتن و صاف و صيقلي بودن قالب -

كردن بتن و همچنين  امكان رنگ. دهد كاري را كاهش مي نازك
امكان اندود گچ و سيمان در  .ها وجود دارد تعبيه نما در قالب

بندي و تمهيدات  نماي داخل و خارج ونصب قطعات با قالب
  .در بتن وجود داردقبلي 

ريزي با  بندي يكپارچه و بتن درخصوص پله، امكان قالب -
 .طور جداگانه وجود دارد اي و يا به ديگر اجزاي سازه

داراي دوام مناسب است و در برابر عوامل طبيعي سيستم  -
 .مقاوم است) باد، بارش، تابش و رطوبت(

 
  آسايش محيطي - 3- 1- 4
هـاي بتنـي    سـاختمان مشـابه  سيسـتم  هاي حرارتي  ويژگي -

ايجـاد پـل حرارتـي اسـت كـه بـا        ،از مشكالت عمـده آن . است

اسـتفاده از   .يابـد  اي كاهش مي ميزان قابل مالحظه كاري به عايق
 .عايق حرارتي مناسب الزامي است

 .ها مقاوم است جانوران و سولفات ،باكتري ،در برابر قارچ -
 .دار استهاي بتني در برابر حريق برخور هاي سازه از ويژگي -
امـا بايـد   . در برابر انتقال صداي هوابرد مقاومت خـوبي دارد  -

دليـل ضـخامت    بـه . محاسبه براي ضخامت مناسب صورت گيرد
يابد و براي  اي افزايش مي صداي كوبه  ،كم سقف و انسجام سازه

. كـاهش آن نيـاز بـه اسـتفاده از مـواد االسـتيك دركـف اسـت        
 )1387كاري،  ،معصومي(

 
  يكپارچه بتنيهاي  روش قالب -4-2

در اين سيستم برخالف سيستم تونلي سـقف و ديـوار بـه طـور     
ريـــزي  جداگانـــه بـــتن

شود، به اين ترتيـب   مي
كه ابتـدا تمـام ديوارهـا    
اعم از خارجي و داخلـي  
در يـــــك مرحلـــــه  

بندي و بتن ريـزي   قالب
هـا از بـاال خـارج     و پس از گيـرش كامـل بـتن، قالـب     شوند مي
 .شـود  ها آغاز مـي  ريزي دال ي و بتنبند شوند و عمليات قالب مي

ذكـر شـده در   تـابع مقـررات آئـين نامـه هـاي      نيز اين سيستم 
يا روش (هاي اين سيستم  ويژگي ترين مهم .سيستم تونلي است

شـرح زيـر    تـوان بـه   را مـي  3به تفكيك محورهاي بنـد  ) ساخت
  :برشمرد

  
 شكل و عملكرد - 1- 2- 4

موارد مرتبط با شكل و عملكرد و ابعاد و اندازه ها در اين 
عمده اين دو سيستم، مشابه سيستم تونلي است و تفاوت 

قابليت سيستم قالب يكپارچه در سيستم در محور مذكور، 
بندي  بدين ترتيب كه در قالب. مين شكل دلخواه استأت

ص دار و زواياي خاهاي منحني، شيب امكان ايجاد فرم ،سيستم
هاي مورد نياز آن و  وجود دارد و تنها بايد تأمين قالب

سطح وسيعي از  .هاي مرتبط با آن مورد توجه قرار گيرند هزينه
هاي مرتبط  و از محدوديت ديوارها در اين سيستم باربر هستند

  .استاي در طرح معماري برخوردار  هاي صفحه با سيستم
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 برداري ساخت و بهره - 2- 2- 4

برداري مشابه سيستم تونلي است  ساخت و بهرهموارد مرتبط با 
و تنها بايد موارد زير عالوه بر آن و يا به جـاي آن مـورد توجـه    

  :قرار گيرد
  هاي ناشي از نشست در بتن و بروز آن در  تركايجاد امكان

 .نماي داخل و خارج وجود دارد
  امكان تغيير ضخامت در طول ديوار با قالب واسط و امكان

 .هاي منحني با قالب مربوطه وجود دارد فرمايجاد 
 صورت استوانه و يا اشكال دلخواه  امكان اجراي ستون به

 .ديگر وجود دارد
 امكان اجراي زيرزمين در اين سيستم وجود دارد . 
 اشكال مختلف و با انجام الحاقات  امكان نماسازي در قالب به

 .موردنظر وجود دارد

  عناصر تأسيساتي و محل قرارگيري تمامي بازشوها و
بيني  بندي پيش هرگونه اتصاالتي به سيستم بايد از قبل در قالب

شركت مرسل ( .امكان تخريب بتن پس از اجرا وجود ندارد. گردد
 )قالب، شركت كيسون

 
  آسايش محيطي - 3- 2- 4

 .تونلي مي باشدهاي ذكر شده در سيستم  مشابه ويژگي
  
 )AAC(سيستم ديوار بـاربر بـتن سـبك گـازي      -4-3
)Autoclaved Aerted Concrete( 

 كـه بـه  (بتن سبك اتوكالو شده 
 )شـود  بتن گازي نيز شناخته مي

بــه دليــل ســبكي و مقاومــت    
حرارتي باال عليرغم فرآيند توليد 
ــنعت   ــده در صـ ــران و پيچيـ گـ
 ســـاختمان و بـــه خصـــوص در 

خيـزي  با توجه به لـرزه . سازي مورد توجه قرار گرفته استانبوه
هاي سبك به دليل كاهش بـار مـرده و   بتن    ايران استفاده از 

بار ديناميكي ناشي از زلزله ازنقطه نظـر ايمنـي و ابعـاد عناصـر     
تـر  باشد و عالوه بر آن به دليـل سـبك   اي مناسب مي قالب سازه

. اي در كـاهش هزينـه سـاخت دارد    ثير عمدهأشدن ساختمان ت
ا و هـ  محصوالت توليدي از اين نوع بتن به دو دسته مهم بلـوك 

شـود كـه خـواص فيزيكـي و مكـانيكي آنهـا        ها تقسيم مي پانل
هاي  ها در انواع پانل پانل) 1387رئيس قاسمي، (. مشترك است

هاي سقف و كف وجود دارند كه  ديواري باربر و غير باربر و پانل
هـاي يـك طبقـه و     حاضـر انـواع بـاربر آن در سـاختمان     درحال

ها مسـلح   اين پانل. گيرند حداكثر دوطبقه مورد استفاده قرار مي
ــد  ــذاري دارن ــت بارگ ــوده و قابلي ــوك. ب ــاد و   بل ــز در ابع ــا ني ه

 بـتن گـازي  كاربرد متداول . شوند هاي مختلف توليد مي مقاومت
 )همـان ( .عنوان ديوارهاي جداكننده غير باربر اسـت  در ايران به

بـه تفكيـك   ) يـا فـراورده  (هـاي ايـن سيسـتم     ويژگي ترين مهم
  :شرح زير برشمرد توان به را مي 3محورهاي بند 
  

 شكل و عملكرد - 1- 3- 4

عنوان ديوار جداكننـده   ها بيشتر به شد، اين بلوك چه اشاره چنان
اي در  كننـده  گيرند و بنابراين نقش تعيين مورد استفاده قرار مي
از طرف ديگر؛ در محدوده ابعادي خـود،  . شكل ساختمان ندارند

بـه دليـل ابعـاد    گرچـه،  . آورنـد  امكان تنوع شكلي را فراهم مـي 
هاي كوچـك قابـل اسـتفاده     عاعدارد و در ش  قطعات محدوديت

  :شرح زير برشمرد توان بهآن را مي  ويژگي ترين مهم .نيست
هـا و در مـواردي    دليل وزن كم، استفاده از آن در كنسول به -

 .كه نياز به كاهش بار مرده ساختمان است، مناسب است
توان بازشو با  درگاه مي با تقويت اطراف بازشو و اجراي نعل -

 .ديوارها ايجاد نمودابعاد دلخواه در 
ها  ها و يا پانل امكان استفاده از طرح دلخواه بر روي بلوك -

 .وجود دارد
اما بايد امكان تنفس و . محدوديتي در اجراي نما ندارد -

از اندود با پايه تركيبات معدني  شده وخروج بخار فراهم 
 .ضريب حرارتي پوشش با بلوك هماهنگ باشد .استفاده شود

از يك . مين شده تا رطوبت اندود جذب نشودرطوبت بلوك تأ
اليه اندود مالت يا التكس جهت ممانعت از نمايان شدن 

ها  همچنين  درز بلوك. شود انقباض و انبساط ديوار استفاده
  )هبلكسشركت ( .پيش از پوشش اندود شود

 
 برداري ساخت و بهره - 2- 3- 4

ها را  وزن كم قطعات امكان جابجايي و كار با بلوك -
از طرف ديگر امكان برش آسان و . كند فراهم ميسادگي  به

 .باشد دليل بزرگي قطعات از مزاياي آن مي سرعت اجرا به
قطعات قابليت برش به ابعاد دلخواه را با ابزارآالت ساده  -

اين وسيله عالوه بر تأمين  توان به باشند و مي نجاري دارا مي
ا نيز فراهم هاي تزئيني ويژه ر ها به ابعاد مورد نياز، شكل بلوك
 . نمود
هاي مختلف توليد  ها در ابعاد متنوع و با ضخامت بلوك -

توان بنا به شرايط پروژه ابعاد دلخواه را سفارش  شوند كه مي مي
هاي  عنوان مثال براي ايجاد زواياي خاص و يا بدنه به. داد
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هاي برش خورده و يا با ابعاد سفارشي  منحني بايد از بلوك
 .مناسب استفاده نمود

هاي داراي بادبند مناسب  ها در بدنه كارگيري اين بلوك به -
 .باشد نمي
در سطوحي كه امكان بارش باران به آن وجود دارد و يا در  -

 .باشد ها نياز به پوشش ضدنفوذ آب مي آبريزگاه
ساختار متخلخل آن شرايط استهالك انرژي لرزشي را  -

  (sto,2008) .آورد فراهم مي
دليل پايين بودن مقاومت  عنوان پله به بهامكان استفاده  -

توان پله معلق سبك را به آن متصل  اما مي .فشاري وجود ندارد
  .نمود
توان با ابزار نجاري  هاي تأسيساتي را مي محل عبور لوله -

 .برش داده و در ديوار تعبيه نمود
اما امكان . قابليت جذب رطوبت در اين سيستم پايين است -

در يخبندان از بتن معمولي مقاومت . داردتعرق در آن وجود 
 .بيشتري دارد

در صورت عدم اجراي صحيح و همچنين فرايند پخت  -
 .خوردگي در سطوح وجود دارد نامناسب، امكان شوره و ترك

 )همان(
طور  منظور جلوگيري از ايجاد ترك اطراف بازشوها بايد به به -

 )نادران شركت بنيان( .كامل تقويت شود
هاي فلزي  توان از تسمه زايش مقاومت ديوار ميمنظور اف به -

 .گرد تقويتي استفاده نمود ها و يا ميله در بندكشي بلوك
 .سيستم در برابر ضربه از مقاومت مناسب برخوردار نيست -

  را با رزين خوري آن پذيري و چكش توان قابليت ضربه مي
 )همان(. افزايش داد

  
  آسايش محيطي - 3- 3- 4
مناسبي در برابر قارچ، باكتري، آفت اين سيستم از مقاومت  -

ها مقاوم  و جانوران جونده برخوردار است، اما در برابر سولفات
 .باشد نمي
ــر آتــش مقاومــت نســبتاً مناســبي دارد  - در هنگــام . در براب

شـدن   دپس از سر و شود سوختن از آن گاز سمي متصاعد نمي
 .خورد ترك نمي

د محاســبه امــا بايــ. داراي هــدايت حرارتــي پــايين هســتند -
  .خصوص صورت گيرد ضخامت مورد نياز و تحليل آن در اين

در كاهش انتقال صواي هـوابرد اثـر چنـداني نـدارد و بايـد       -
اي داما در برابر انتقـال صـ  . ضخامت مناسب ديوار محاسبه شود

 )1387رئيس قاسمي، (. تري دارد اي شرايط مناسب كوبه

هاي بتن مسلح با قالـب عـايق مانـدگار     ساختمان -4-4
(ICF) )Insulating Concrete Forms( 

اين سيستم نوعي روش اجرا با ديوار باربر بتن مسلح اسـت كـه   
در . هاي توليدي در آن نقش قالب عايق مانـدگار را دارنـد   بلوك

كشورهاي صنعتي اين سيستم در واحدهاي كوچـك مسـكوني   
اي  مصالح سـازه  )1387كاري، خليلي، ( .گيرد ميمورد استفاده قرار 

پانل هـاي دو طـرف از جـنس    : اصلي در اين سيستم عبارتند از
هـاي مختلـف    پلي استايرن، بسـت بـين دو پانـل كـه از جـنس     

پالســتيكي، ميلگردهــاي فلــزي و همجــنس بــا پلــي اســتايرن 
از نظـر  . باشد، بتن مياني درجا و بتن پاششي اطراف پانل ها مي

  :توان منظور نمود سه نوع مي ،يستم براي آننوع س
 اين سيستم از يك هسته بتني با ضخامت : سيستم مسطح

 .ها تشكيل شده است يكسان بتن در ميان قالب
 ها تصال تيرهاي افقي و ستونادر اين مدل، : فشبكه مجو ،

هاي مختلف ديوار  ضخامت بتن در قسمتاست و اي  شبكه
 .متفاوت است

 هاي عمودي و افقي  اين سيستم ستوندر : سيستم مشبك
 .گيرد ها عايق قرار مي اجزاي ديوار را تشكيل داده و بين آن

خيـز و يـا    سيستم مسطح بيشترين كـاربرد را در منـاطق زلزلـه   
اي  مقاومــت ســازه. هــوايي ســخت دارد و منــاطق بــا شــرايط آب

سيستم مشبك از دونوع ديگر بيشتر امـا مقاومـت آن در برابـر    
اي ايـن   از نظـر اجـزاي سـازه    )همـان (. كمتـر اسـت  سوزي  آتش

پانـل سـقفي، ديـوار بـاربر و     : بخـش اسـت   سيستم شـامل سـه  
يكديگر يـك سيسـتم كامـل را شـكل      پارتيشن كه درتركيب با

  .دهند مي
را  3هاي اين سيستم به تفكيك محورهاي بند  ويژگي ترين مهم
  :شرح زير برشمرد توان به مي
  
 شكل و عملكرد - 4-1- 4

امكان اما . هاي مختلف را دارد يت ايجاد شكلسيستم قابل -
هاي غيرقائم  اجراي منحني و يا كنج

 .هاي متداول وجود ندارد با بلوك
براي آن منظور بايد از قطعات 

همچنين  .سفارشي استفاده شود
ها  ها در كنج دليل ابعاد بزرگ بلوك به

براي ايجاد زواياي تيز محدوديت 
 .دارد
. اي و ديوار باربر است انتقال بار در اين سيستم صفحه -

هاي ديوار باربر روبرو است  بنابراين از نظر معماري با محدوديت
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طور كامل وجود  هاي باز در اين سيستم به و امكان ايجاد پالن
 )1387كاري، خليلي، ( .ندارد

االمكان بايد در يك امتداد قرار  ديوارهاي طبقات حتي -
 .گيرند

با  .اع منطقي اجراي اين سيستم چهار طبقه استارتف -
و سبب از دست  يابد افزايش ارتفاع ضخامت ديوارها افزايش مي

  .شود رفتن فضاي زيادي در پالن مي
و ضـخامت اليـه   متـر   سانتي 5استايرن حداقل  ضخامت پلي -

اسـت كـه ميـزان    متـر   سانتي 45تا  10 بتن براساس محاسبات
. شود بر اساس نوع كاربري و عايق مورد نياز تعيين ميدقيق آن 

 6تـا   4و ضـخامت دال   32تـا   16هاي سقفي نيز  ضخامت پانل
 )1388، راه، مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات( .استمتر  سانتي

. متـر اسـت   9الـي   7فاصله ديوارهاي باربر طرفين حداكثر  -
محاسبات قابل  ارتفاع طبقات با استفاده از مهار افقي با توجه به

 .تأمين است
پوشش سطح نما با اندودها و يا صفحات سبك نظير تختـه   -

كـه بــه   گچـي و سـيماني بــرروي شـبكه فلـزي يــا فـايبرگالس     
قطعـات  . گيـرد  هاي پروپيلن نصب و محكم شده انجام مي بست 

گرد انتظار متصـل شـده نصـب     خشك بر روي شبكه كه به ميله
 )شركت كرت(. شوند مي
هـا، پـيش از   پذيري آسان قالب و با توجه به برشايجاد بازش -

ريزي محدوديتي ندارد، امـا در قسـمت ابتـدايي و انتهـايي      بتن
گـرد تقـويتي و    ميلـه  -ديوار باربر مجاز نيست و نياز به محاسبه

 )همان( .ريزي است بندي زير صفحه باالي بازشو قبل از بتن تخته
 

 برداري ساخت و بهره - 4-2- 4

شود؛ قابل حمل  راحتي برش زده مي به مذكور هاي بلوك -
 . توسط يك نفر است و سرعت اجراي آن باال است

. هاي ساختماني ديگر را دارد امكان تلفيق با سيستم -
هاي  توان از آن در افزايش طبقات ساختمان همچنين مي

 .موجود استفاده كرد
هاي سقف بر روي اين  امكان استفاده از انواع پوشش -

با . هاي سقفي خود سيستم وجود دارد بلوكسيستم و همچنين 
شركت ( .طول دلخواه اجرا نمود توان ديوار را به ها مي برش بلوك

 )سوپرپانل
محاسبه و تقويت اطراف آن به اجراي بازشو در سيستم نياز  -

و امكان اجرا در زيرزمين را  درگاه دارد در ديوار و اجراي نعل
 . دارد

توان از ايجاد شيار در بدنه  يهاي تأسيساتي م براي عبور لوله -
هاي تأسيساتي در داخل  اجراي لوله. استايرن استفاده نمود پلي

سيسات به سادگي در اين سيستم أبازبيني ت .بتن مجاز نيست
 .پذير نيست امكان

اثرات دماي محـيط بـر    ،دليل وجود اليه عايق در دوطرف به -
 .گردد مييند اجرا تسهيل آيافته و فريند اجرا كاهش آفر
در معرض آفتاب پـس  ) پوشش بدون(استايرن  قرارگيري پلي -

ــي   ــيدگي مــ ــه و پوســ ــبب تجزيــ ــاه ســ ــود از دومــ  .شــ
)www.standardicf.net( 
هـا بايـد در    ريزي، به دليل سبكي قطعات، بلوك قبل از بتن  -

 .برابر باد مهاربندي شوند
ايجاد الحاقات ميسر است، اما امكان تغيير و تخريب وجـود   -

 )شركت كرت( .ندارد
امكان اتصـال انـواع شـبكه يـا خـود قطعـات پوششـي بـه          -

هـاي   ها و همچنين انـواع پوشـش   هاي پالستيكي بست سرپوش
 .سقف وجود دارد

 
  آسايش محيطي - 4-3- 4
 پذير  استايرن در برابر حشرات و جانوران آسيب اليه پلي

 .است
 دليل وجود اليه بتن، داراي قابليت كاهش انتقال صداي  به

توجه  همچنين بايد محاسبه براي ضخامت ديوار با .هوابرد است
 .به نوع رابط و شبكه آرماتور صورت گيرد

 كف - استايرن بايد از نوع كندسوز باشد و در مرز سقف پلي
استفاده از صفحات مقاوم در برابر انتشار . طبقات قطع شود

 )1387كاري، خليلي، ( .د با اتصال مكانيكي به سازه باشديآتش با
  دليل دواليه عايق  قابليت كاهش انتقال حرارت بهداراي

درصورت استفاده از ( هاي حرارتي حرارتي و كاهش اثر پل
 .درزبندي سيستم مناسب است .است) هاي پالستيكي سرپوش

 
هاي سبك فوالدي سـرد   سيستم ساختماني قاب -4-5

  )LSF( )light steel Frame(نورد شده 
ماني است كـه در  سيستم قاب فوالدي سبك يك سيستم ساخت

هـاي   اجراي ساختمان
كوتـــــاه مرتبـــــه و 

ــان ــاربرد  مي ــه ك مرتب
ايــن سيســتم از . رددا

ــ ــلي  سـ ــزء اصـ ه جـ
عنـوان سـازه، صـفحات     هاي فـوالدي سـرد نـورد شـده بـه      ورق
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 -عنوان پوشش رويه درونـي و اليـه عـايق صـوتي     گچي به تخته
هاي مورد  مقاطع فوالدي سرد با اندازه. شود حرارتي تشكيل مي

هاي بزرگ امكان  سهولت قابل توليد بوده و حتي در پروژه نياز به
كاربرد عمومي ايـن  . انتقال خط توليد به محل پروژه وجود دارد

سـازي يـك و دو طبقـه،     هـاي انبـوه   سيستم در سـاخت پـروژه  
هـاي ورزشـي    هاي وياليي، واحدهاي صنعتي و سـالن  ساختمان

اي يك و  ستم صفحهمنطق كلي انتقال نيرو در اين سي. باشد مي
هـاي ديگـر بـا     گرچه قابليت تلفيق بـا سيسـتم   ؛دو جهته است

توان  قابليت انتقال بار با استفاده از اجزاي خطي را دارد و يا مي
خود قطعات اين سيستم را در مواردي براي انتقـال بـار خطـي    

ديوارهاي باربر در ايـن سيسـتم بـه دو    . محاسبه و طراحي نمود
ديوارهاي باربر ثقلـي و ديوارهـاي بـاربر    : ندشو دسته تقسيم مي

هـاي   در اين سيستم با اتصال استادها به رانرها بـا المـان  . برشي
هاي فلـزي   هاي مقاوم نظير ورق فلزي قطري يا با كمك پوشش

طبــق .. ســاده و موجــدار، صــفحات چــوبي، تختــه چنــداليي و
 رينتـ  مهم )1387كاري، احمدي، (. شوند ساخته مي AISIنامه  آيين

تـوان   را مـي  3هاي اين سيستم به تفكيك محورهاي بند  ويژگي
  :شرح زير برشمرد به
  
 شكل و عملكرد - 5-1- 4

هاي  اي است و محدوديت انتقال بار در اين سيستم صفحه -
 بنابراين در اجراي. باشد ديوار باربر از ديدگاه معماري را دارا مي

هاي با  ن امكان ايجاد پالنيهمچن. داردمحدوديت پيلوت 
 .ساختار فضايي باز در اين سيستم مقدور نيست

ايجاد بازشو و همچنين حذف ديوار باربر در مقاطعي با  -
ايجاد . هاي كناري ميسر است محاسبه تيرها و ستونك

بازشوهاي وسيع و به عبارت ديگر حذف ديوار با تركيب انتقال 
فاصله متداول استادها از . گيرد اي صورت مي بار خطي و صفحه

متر است كه براي ايجاد بازشو با عرض بيشتر  سانتي 60ر يكديگ
استادها در آن فاصله حذف شده و تيرهاي باال و پايين آن 

 .شوند محاسبه مي
متر  6/3در يك شبكه مهاربندي شده يك طبقه ارتفاع  -

هاي يك و  استفاده متداول از اين سيستم در ساختمان .باشد مي
 .دو طبقه است

منحني بايد  از رانرهاي مخصوص براي اجراي سطوح  -
كه از تبديل منحني به چندضلعي استفاده  استفاده شود و يا اين

 .نمود

. باشد متر مي 5دهانه متداول قابل اجرا با اين سيستم تا  -
راه، مسكن  مركز تحقيقات( هاي بيشتر با خرپا قابل اجرا است دهانه

 .)1388، و شهرسازي
 .اي وجود دارد احجام پلهامكان شكست در ارتفاع و ايجاد  -
 .سقف به دو صورت شيبدار و مسطح قابل اجرا است -
در . ها در طبقات در يك راستا قرار گيرند بهتر است پنجره -

اي صورت  صورت بايد محاسبات تغيير محل بار نقطه غير اين
 .گيرد

ها درز  جهت ايجاد تنوع در تركيب احجام بهتر است بين آن -
 .انقطاع ايجاد شود

متر  سانتي 15تا  10ضخامت ديوار در اين سيستم بين  -
 .است
ها با زواياي مختلف با صفحه عمودي و  امكان اجراي بدنه -

 .افقي وجود دارد
در پوشش سطوح، نماهاي خشك بيشتر با سيستم سازگار  -

تسمه براي  - اتصال با استفاده از روكوب بر روي استادها. است
 Canadian sheet steel(. گيرد اتصال و پيچ صورت مي

building institute, 2005( 
 

 برداري ساخت و بهره - 5-2- 4

راحتي قابل حمل و برش  اجزاي سيستم سبك بوده و به -
 .باشد توسط افراد مي

هاي چوبي  منطق برپايي اين سيستم مشابه ساختمان -
كشور  شمال اي در است كه داراي سابقه ديرينهزيگالي 

 .باشند مي
هاي تقويتي و پروفيل مهاري  تيرچهامكان ساخت كنسول با  -

  .وجود دارد
فيق با و تلامكان توسعه سيستم و الحاق عناصر ديگر به آن  -

 .وجود داردهاي ديگر  سيستم
ها و يا از  تي از داخل پروفيلاهاي تأسيس امكان عبور لوله -

 .وجود دارد) با استفاده از واشر و عايق(ها  فضاي مياني آن
دليل احتمال  طق مرطوب بهساخت اين سيستم در منا -

 .شود ايجاد خراش در سيستم و نفوذ رطوبت توصيه نمي
هاي افقي و عمودي سنگين حفظ  سيستم بايد از ضربه -

 .شود
توخالي بودن ديوارها موجب بروز مشكالتي در نصب  -

 .شود و همچنين مسائل امنيتي مي الحاقات و عناصر تزئيني
اين سيستم دوري از تماس مالت و بتن مرطوب با فلز در  -

 )1387كاري، احمدي، ( .شود
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  آسايش محيطي -5-3- 4
بايـد تمهيـدات   . قابليت انتقال حرارت در سيستم باال اسـت  -

 ويـژه كـاهش اثـر پـل حرارتـي      كاري حرارتي به عايق الزم براي
 .گيرد صورت

بندي صوتي جهـت كـاهش    بايد از تمهيدات الزم براي عايق -
 .استفاده شوداي و صدابندي هوابرد  صداهاي كوبه

سيستم داراي مقاومت پايين در تمـاس بـا اسـيدها و مـواد      -
 .رطوبت دائم و فلزات ديگر است -قليايي

مقاومت سازه در برابر افزايش دما پايين است و با استفاده از  -
مواد ضد آتش در ميان استاد و رانر و پوشاندن ديوارها با مصالح 

 )همان( .ا افزايش دادتوان مقاومت آن ر مقاوم در برابر آتش مي
 
سيستم ساختماني و ديوار جداكننده صفحات  -4-6

 3d( )Tree Dimensional(ساندويچي با بتن پاششي 
Sandwich panel(  

استايرن،  متشكل از عايق پلي هاي ساختماني سه بعدي پانل
اين . اشدب هاي برشي، شبكه اتصال و بتن مي شبكه مش، خاموت

  : در صنعت ساختمان كاربرد داردهاي زير ها به شكل پانل
ساخته با صفحات منفرد ساندويچي  پيش نيمهساختمانهاي .الف

اين : استايرن و بتن پاششي سقف و ديوار شامل اليه مياني پلي
گردهاي ساده، يك اليه  ها شامل يك شبكه خرپايي از ميله پانل
شبكه . استايرن و دو اليه بتن پوششي در طرفين است پلي

شده به روش  هاي فوالدي ساخته ضايي از اتصال شبكهخرپاي ف
اي اتوماتيك توسط ميلگردهاي مورب ساخته  جوش نقطه

  .شود مي
بعدي و بتن  ها با صفحات دواليه ساندويچي سه ساختمان. ب

هاي ديوار و  ها نيز متشكل از پانل اين ساختمان: مياني درجا
جداكننده   دوصورت باربر و هاي ديواري به سقف بوده و پانل

اي در اين  اجزاي پانلي ديوارهاي سازه. شود كار گرفته مي به
ها شامل يك شبكه خرپايي فضايي چهار اليه از  ساختمان

درجا، دو اليه ورق  گردهاي ساده، يك اليه بتن مياني ميله
  .استايرن و دو اليه بتن پاششي است پلي

همچنين اين سيستم شامل ديوارهاي غير باربر نيمه 
شامل يك شبكه : بعدي ساخته صفحات ساندويچي سه يشپ

متر،  ميلي 5الي  3گردهاي ساده به قطر  خرپاي فضايي از ميله
و ن و دو اليه بتن پوششي در طرفين استاير يك اليه پلي

طرفه  صورت دال يك ها به هاي سقفي است كه اين پانل پانل
ولي گير در جهت ط كنند و دليل آن وجود اعضاي برش عمل مي
ها  پانل )1388، راه، مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات(. باشد پانل مي

اي با  بعد از قرار گرفتن در مكان مشخص شده توسط اليه
عمل  .شوند ضخامت مشخص از بتن در هر دو طرف پوشانده مي

توان هم به صورت دستي و هم با استفاده  پاشش سيمان را مي
در اين سيستم نقش اصلي  .انجام داد شاتكريت دستگاه از

هاي سقفي نيز  هاي ديواري بر عهده دارند و پانل اي را پانل سازه
 .دهند اي به ديوارهاي باربر انتقال مي صورت صفحه بار را به

هاي اين سيستم به  ويژگي ترين مهم )1387كاري، احمدي، (
  :شرح زير برشمرد توان به را مي 3تفكيك محورهاي بند 

  
 شكل و عملكرد - 1- 6- 4

ها به اشكال دلخواه و ايجاد احجام  پذيري پانل امكان شكل -
 .متنوع وجود دارد

با محاسبات (امكان ايجاد بازشو  -
ها و ابعاد مورد نظر  به شكل) مرتبط

ها  در كارخانه و در كارگاه در پانل
 .وجود دارد

طول دهانه متداول در اين  -
حقيقات مؤسسه استاندارد و ت( .گردد بيني مي متر پيش 5سيستم 

 )1383صنعتي ايران، 
هاي توزيع فضايي در آن  دليل باربر بودن سازه، محدوديت به -

 .وجود دارد
، 1تعداد طبقات در اين ديوارهاي باربر اين سيستم در نوع  -

مركز ( .طبقه است 5حداكثر  2حداكثر دو طبقه و در نوع 
 )1388، راه، مسكن و شهرسازي تحقيقات

معمول از ضخامت ديوارهاي بنايي ها در حالت  ضخامت پانل -
منظور  اما درصورت افزايش ضخامت اليه عايق به. كمتر است

جلوگيري از اتالف حرارت و صدابندي اين ضخامت افزايش 
 .يابد مي
دليل وجود اليه سيماني امكان نصب عناصر مختلف به  به -

 .بيني قبلي وجود ندارد بدنه بدون پيش
ت، امكان اجراي انواع به دليل ايجاد سطح نهايي يكدس -

شركت پايكاربنيان ( .نماهاي سريع و ارزان با اندودها وجود دارد
 )پانل

 
 برداري ساخت و بهره - 2- 6- 4

پاشي درجا و عدم نياز به تجهيزات  سبكي قطعات، بتن -
سازي اين سيستم را  پيچيده، سادگي فن اجرا و امكان بومي

 .سازد فراهم مي
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مشتمل بر  هاي مختلف ساختمان امكان اجراي بخش -
سقف مسطح و شيبدار و پله با اين   ديوارهاي باربر و غيرباربر،

 .سيستم وجود دارد و از مزاياي آن كامل بودن سيستم است
امكان تلفيق اين سازه بـا سـازه تيـر و سـتوني و درنتيجـه       -

 . ها وجود دارد امكان افزايش طول دهانه
حداقل دليل نياز به فضاي كافي براي پاشش بتن رعايت  به -

همچنين . هاي مجاور الزامي است فاصله مورد نياز از ساختمان
اجراي اين سازه در زيرزمين بدون خاكبرداري بيشتر براي 

 )شركت پوما( .تأمين فضاي الزم براي پاشش بتن ميسر نيست
 .وجود دارد) با محاسبات الزم(امكان اجراي كنسول  -
حيح سيستم داراي دوام بـاال اسـت و درصـورت اجـراي صـ      -

 .هزينه نگهداري آن پايين است
 . ها نياز به تمهيدات دارد حمل و نگهداري پانل -
در ارتباط فضاي هاي آرماتور امنيت كافي را  وجود شبكه -

 .نمايد تأمين ميها  داخل و خارج و تأثير ضربه بر بدنه
 مشكالتخوردگي آن از  زدگي سطح خارجي بتن و ترك يخ -

شود كه بايد تمهيدات مقتضي براي رفع  نماسازي محسوب مي
  .آن در پوشش نهايي صورت گيرد

. امكان استفاده مجدد از قطعات پس از نصب وجود ندارد -
 )EVG،AGCشركت (
دليل قرارگيري عناصر تأسيساتي در زير اليه بتن پاششي  به -

 .هرگونه دسترسي به تأسيسات بايد با تخريب آن صورت گيرد
تم و يا تغيير در آن ميسر امكان الحاق فضاي جديد به سيس -

خصوص برخوردار  سيستم از انعطاف كافي دراين نيست و
 .نيست

 
  آسايش محيطي - 3- 6- 4
محاسبه الزم براي ضخامت عايق باتوجه به ضخامت بـتن و   -

 .شبكه آرماتور و شرايط مورد انتظار صورت گيرد
پـذير   آسـيب استايرن در برابر حشـرات و جـانوران    اليه پلي -

 .است
ضخامت بتن پاششي . استايرن بايد از نوع كندسوز باشد پلي -

 .بايد برآورنده الزامات مقاومت دربرابر آتش باشد
اليـه بـتن در برابـر صـداي هـوابرد مقاومـت خـوبي ايجـاد          -

بايد محاسبه براي ضخامت عايق و بتن جهـت كـاهش   . كند مي
 )1387كاري، احمدي، ( .اثر صداي هوابرد صورت گيرد

  
  
  

  گيري بندي و نتيجه جمع - 5
ها  هاي بخش قبل، امكان مقايسه ميان سيستم باتوجه به جدول

انتظـار   مبناي شرايط و كاركرد مورد و انتخاب سيستم بهينه بر
شده،  برداري بهتر از اطالعات ارائه منظور بهره به. است فراهم شده

هــا،  پيشــنهادهايي جهــت انتخــاب سيســتم از ميــان سيســتم 
ــر ــا و روش وردهآف ــاي تعــدادي از   ه ــه برمبن ــورد مطالع هــاي م
. اسـت   عوامل اثرگذار بر شـرايط پـروژه تـدوين شـده     ترين مهم

هــاي  شــاخص تــرين مهــمبرخــي از عوامــل مــورد نظــر كــه از 
ــميم ــوب    تص ــروژه محس ــراي هرپ ــري درخصــوص روش اج گي

  :شرح زير برشمرد توان به شوند را مي مي
  

در برابـر   LSF سيسـتم  :طبيعـي شرايط اقليمي و محيط  -الف
در   اسـاس، كـاربرد آن   بـراين . اسـت پـذير   رطوبت مداوم آسـيب 

. شود مناطق مرطوب حاشيه شمالي و جنوبي كشور توصيه نمي
دليـل   هاي سـاخت تـونلي و قالـب يكپارچـه بـه      همچنين روش

ضخامت كم و ظرفيت حرارتي اندك، در منـاطقي كـه اخـتالف    
تنهـايي قابـل اسـتفاده     سـت، بـه  دماي روز و شـب در آن بـاال ا  

هاي حرارتـي،   يستند و بايد با استفاده از تمهيدات ويژه و عايقن
هاي قابل توجهي را بـه   ظرفيت حرارتي آن را باال برد كه هزينه

كـارگيري ايـن    گرچه در موارد ديگر نيـز بـه  . كند پروژه وارد مي
لعكس با. ها نياز به عايق حرارتي و رطوبتي در بدنه دارد سيستم
 3Dورده بتن سـبك گـازي، سيسـتم و ديوارجداكننـده     آآن، فر

دليل وجود عايق حرارتي از نظر تنظـيم   ، بهICFپانل و سيستم 
تـري را   شرايط آسايش محيطي در فضاي داخل، شرايط مناسب

خصـوص در منـاطق بـا اخـتالف      بـه (كنننده  در اختيار استفاده
گـرم و خشـك و   هـاي   دماي حداقل و حداكثر باال، نظير حـوزه 

  .دهند قرار مي  )سرد و خشك
  

فشـرده،   هـاي  در بافـت  :بستر كالبدي محل ساخت پروژه  -ب
كـارگيري   دليل فقدان فضاي كافي براي حركت جرثقيـل، بـه   به

همچنـين در  . رو اسـت  سيستم تونلي اغلب با مشكل اجرا روبـه 
مناطقي كه نياز به تأمين پاركينگ در طبقات زيـرزمين وجـود   

هـاي   تنهايي جوابگو نيست و بايد با سيستم دارد، اين سيستم به
هـاي ارائـه    نيز از ميان سيسـتم ازنظر ارتفاعي . ديگر تلفيق شود

ــونلي و قالــب يكپارچــه قابليــت   شــده، تنهــا سيســتم قالــب ت
را دارند و بقيـه مـوارد مناسـب      كارگيري در بلندمرتبه سازي به

بــا در برخــي مــوارد، هــاي يــك و دو طبقــه و  بــراي ســاختمان
ــا حــداكثر  از طــرف ديگــر، . باشــند طبقــه مــي 5تمهيــداتي ت

هـاي   و همچنـين فـراورده   ICFو  LSFپانـل،   3Dهـاي   سيستم
منظور افزايش طبقات بناهاي  دليل سبكي، به بلوك بتن گازي به
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و  موجود، بازسـازي و تغييـرات داخلـي و همچنـين در سـاخت     
هاي حجمي  هاي با شكل طرح. سازهاي متداول، مناسب هستند

ها و يا انحناهاي خـاص در حجـم، اجـراي ايـن      ويژه، شكستگي
ر توليد صنعتي و يكپارچـه مشـكل سـاخته و    ها را از نظ سيستم

دليل نياز به سفارش قطعات موردنياز، آن را از صرفه اقتصادي  به
  .كند خارج مي

  

هاي  و سيستم ها روش :مقياس پروژه و شيوه مديريتي اجرا -ج
سازي  هاي انبوه دليل ساختار صنعتي خود براي طرح ذكرشده، به

مـواردي كـه نيـاز بـه      خصوص در اين مسأله به. مناسب هستند
باشـد، بيشـتر    سفارش قطعات خاصي از سيسـتم وجـود داشـته   

هايي نظير روش تونلي و قالب يكپارچه،  روش. خورد چشم مي به
هاي كوچـك   دليل نياز به تجهيزات گسترده و خاص در پروژه به

بـراي مثـال قالـب تـونلي بـراي      . صرفه نيست مقياس، مقرون به
گرچـه  . شود مسكوني پيشنهاد ميواحد  500طبقه و  8حداقل 

هاي ذكر شده نسبتاً جديـد   وردهآها و فر ها، روش تمامي سيستم
هاي اجـرا دارد، امـا در    ها، نياز به آموزش روش بوده و كاربرد آن

تـوان نيـروي    سادگي مـي  هاي ساخت، به مواردي با ترويج روش
 LSF ،3Dسيسـتم  . فني ماهر بومي را بـراي اجـرا آمـوزش داد   

از ايـن دسـت محسـوب     ICF، سيسـتم  AACهـاي   بلوك پانل،
امــا اجــراي قالــب تــونلي و قالــب يكپارچــه نيازبــه . شــوند مــي
كارگيري نيروي متخصص و تجهيزات ويژه داشته و از قابليت  به

  .شدن برخوردار نيست بومي
  

انتقال بار در تمـامي مـوارد    روش :تنوع در طراحي معماري -د
ــي ــفحه  معرف ــده، ص ــاربر    ش ــفحات ب ــتفاده از ص ــوده و اس اي ب

خصـوص معمـاري    هاي بسـياري را در معمـاري و بـه    محدوديت
ها و ارتفاع سقف در  همچنين طول دهانه. آورد داخلي فراهم مي
رو اسـت و افـزايش آن از    ها با محدوديت روبـه  تمامي اين روش

اين مشكل . كارگيري تمهيدات ويژه است هحد متعارف نيازمند ب
همچنين شـكل،  . خورد چشم مي هاي تونلي بيشتر به در سيستم

هـاي الزم   بينـي  ابعاد و محل قرارگيري بازشـوها بايـد بـا پـيش    
  .خصوص صورت گيرد دراين

  
  منابع -6
ريزي كشور،  ، سازمان مديريت و برنامه1385، )اآب(آئين نامه بتن ايران  ]1[

 .چاپ هشتم
، مبحث نهم مقررات 1386ترويج مقررات ملي ساختمان،  و  دفتر تدوين ]2[

 .آرمه هاي بتن طرح و اجراي ساختمان ملي ساختمان،

سيستم و زير سيستم قطعات و پانل ، 1387اميرمازيار،   قاسمي، رئيس ]3[
 .، مركز تحقيقات ساختمان و مسكنهاي بتن هوادار اتوكالو شده

هاي نوين  آوري فن، 1388، مظاهريان، حامد، گالبچي، محمود ]4[
 .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ،ساختمان

سيستم انبوه سازي قالب تونلي ، 1387معصومي، علي، ولدي، ابراهيم،  ]5[
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،  جزوه آموزشي ،از ديدگاه سازه و معماري

 .)2800استاندارد ( زلزله آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر، 1385
سيستم بتني قالب تونلي، ، 1387معصومي، علي، محمدكاري، بهروز،  ]6[

 .مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، چاپ اول ،تهران
انبوه سازي صنعتي به روش قالب  مختاري، مهدخت، يگانه، شقايق، ]7[

  .گذاري مسكن سرمايهتونلي، جزوه آموزشي، واحد تحقيق و توسعه 
سيستم قالب هاي ، 1387جهرمي،كيان،  محمدكاري، بهروز، خليلي ]8[

مركز تحقيقات تحقيقات ساختمان و مسكن، چاپ اول ماندگار، مركز 
، )ويرايش اول( گامي در صنعتي سازي ساختمان، 1388ساختمان و مسكن، 

قانون بودجه  6تبصره » د« بند 6-2فناوري هاي تأييد شده در راستاي جزء 
  .كشور، ويرايش چهارمكل  1376

پانل هاي  ،1383 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، ]9[
 .7143ران ها، ، استاندارد ملي اي ساندويچي سبك سه بعدي ـ ويژگي

رسول، سيستم صفحات ، 1387محمدكاري، بهروز، احمدي،  ]10[
  .و مسكن، مركز تحقيقات ساختمان )تري دي(ساندويچي با بتن پاششي 

[11] Canadian Sheet Steel Building Institute, 2005,  The 
Lightweight Steel Frame House Construction Handbook  
Sto AAC plaster system -2008.  
[12] Warszawski, Abraham, 1999, Industrialized and 
Automated Building Systems, London.  
[13] www.concreteconstructiononline.com-MAY 2009 
(Building Fast).  

مصاحبه تخصصي با كارشناسان و استفاده از اطالعات فني منتشر ] 14[
  :هاي زير شده شركت

 شركت بهسازي و عمران اكباتان، مصاحبه تخصصي با كارشناسان
  گذاري مسكن، مصاحبه تخصصي با كارشناسان شركت سرمايه

 شركت سوپر پانل، مجموعه اطالعات فني 

 مجموعه اطالعات فني  ،Mesaشركت 
قالب، كارشناسان شركت مرسل  ا  ب 	مصاحبه تخصصي 

  شركت كيسون، مجموعه اطالعات فني 
  مصاحبه تخصصي با كارشناسان شركت هبلكس، دفتر اطالعات فني و

  كارشناسانمصاحبه تخصصي با شركت بنيان نادران، دفتر اطالعات فني و 
  شركت ساختماني كرت، مصاحبه تخصصي با كارشناسان

 با كارشناسان مصاحبه تخصصيشركت پوما، 
 ، مجموعه اطالعات فنيEVGشركت 
 مجموعه اطالعات فني، AGCشركت 

  با كارشناسانشركت پايكار بنيان پانل، مصاحبه تخصصي 
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و راهكارهاي كاهش اثرات منفي  شهر تبريزاطراف  هاي سنگدانه زايي واكنشتعيين پتانسيل 
  بر خواص بتن ها آن

  
   2و علي دوستي 1سهراب ويسه

  فرآورده هاي راه و ساختمان، بخش مصالح و كز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيت علمي مرأعضو هي 1
  بخش مصالح و فرآورده هاي راه و ساختمان، كارشناس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 2

 veiseh@bhrc.ac.ir ، سهراب ويسه :نويسنده مسئول

  
  چكيده

 .بتن دارند فيزيكي و شيميايي تاثير زيادي بر خواص دهند،مي تشكيل را بتن درصد از حجم 75 تا 60بين  ها از آنجايي كه سنگدانه
 رفتار و دوام بر زيادي ميزان به خواص آنها بلكه دهند قرار تأثير تحت را شده ساخته بتن مقاومت توانند مي تنها نه ها، سنگدانه

 .است مؤثر بتن، عملكرد بر آنها شيميايي و فيزيكي خواص و نيستند خنثي كامال ها، سنگدانه حقيقت، در. است تأثيرگذار بتن اي سازه
 موجود هاي قليايي و ها سنگدانه سيليس بين قليايي سيليسي زايي واكنش احتمال منطقه تبريز، يها سنگدانه مهم مشكالت از يكي

هاي  سازه هژيبه وساخت و سازهاي مختلف  در ها سنگدانه اين استفاده به دليل. است زمان طولآب حفره اي بتن در  در سيمان
هاي  قليايي زايي با  واكنش از نظر اين مصالح  دقيق ارزيابي سيمان، و سنگدانه بين سيليسي بروز عدم زياد اهميت و هيدروليكي
  . است برخوردار توجهي قابل اهميت سيمان از

و  ASTMC295شناسي مطابق با  هاي سنگ هاي سه معدن مختلف ناحيه تبريز با استفاده از آزمايش زايي سنگدانه در اين پژوهش واكنش
زايي قليايي سيليسي  ها پتانسيل واكنش مشخص گرديد كه اين سنگدانه. بررسي شد ASTM C1260منشور مالت تسريع شده مطابق با 

  .ها موثر واقع نگرديد هاي پوزوالني به عنوان يك راهكار به منظور كنترل اين واكنش به طوري كه استفاده از سيمان. زيادي دارند
 

 تبريزي سيليسي، يواكنش قليا ،، انبساطزا واكنش هاي سنگدانه : واژگان كليدي
 
 

 مقدمه  - 1
ي قليايي و انبساط ها واكنشاثرات خرابي ناشي از انجام و وقوع 

و مطالعه قرار ناشي از آن در بسياري از كشورها مورد بررسي 
ي مناسب براي ها روشساخت نيازمند  مهندسان. گرفته است

 ي سيليسيي قليايها واكنششناسايي عوامل ايجاد كننده 
)(ASR (Alkali Silica Reaction) ها  عاليت سنگدانهو تعيين ف

 سنعالوه براي ه ب. اند ها بوده آنها در سازه از استفادهقبل از 
عوامل مختلفي همچون  بهزايي  واكنشي فعال انبساط ها گدانه
نوع سيمان و پوزوالن بتن، اي  حفرهي موجود در آب ها يون

به  ها يوني ساخت، منابع و محل تجمع شرايط محيطمصرفي، 
 .]3- 1[ است وابستهمحيط دماي رطوبت و همراه 

 در كه گيرد قرار ييها سنگدانه تأثير تحت دتوان مي بتن دوام

سنگدانه براي مصرف در بتني كه  .شوند مي استفاده بتن تركيب
يا در تماس با  ، شرايط مكرر جوي مرطوبرطوبتدر معرض 

زمين مرطوب قرار خواهد گرفت، نبايد حاوي موادي باشد كه با 

آور ايجاد نمايد و باعث انبساط هاي سيمان، واكنش زيانقليايي
آور اگر چنين موادي در مقادير زيان. شديد مالت يا بتن گردد

وجود داشته باشند، مصرف سنگدانه تنها به شرطي مجاز است 
كم يا  يهاكه نشان داده شود با استفاده از سيمان حاوي قليايي

ر حاصل از واكنش انبساط مضبا افزودن يك ماده خاص، از 
 براي روش در واقع بهترين .شودسنگدانه جلوگيري مي قليايي

 سيليسي، قليايي واكنش ايجاد در سنگدانه يك بودن مضر ارزيابي

 اين در. است برداري بهره در هنگام آن عملكرد تاريخچه مطالعه

 برداريبهره تحت سال 15 حداقل بايد ارزيابي مورد بتن روش،

 محيط و اجزا اختالط، طرح بين هايي مقايسه بايد همچنين. باشد

 نشان اين روش .شود انجام شده پيشنهاد بتن و موجود بتن اطراف

 بتن آزمايش كه اين يا و است الزم خاصي تمهيدات آيا كه دهد مي

توان از  مي بدون اشكالكه  يا اين باشد مي نياز مورد سنگدانه يا
 يك طرح شرايطي، چنين نبود در .استفاده نمود ها سنگدانه

قليايي  زايي واكنش پتانسيل كشف منظور به جامع آزمايش
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 است الزامي بتن در مشكوك سنگدانه از استفاده از قبل سيليسي
ها شناخته سنگدانه دردو نوع واكنش قليايي طور كلي ه ب. ]4[

   و هاسيليسي كه در سنگ واكنش قليايي) الف :شده است
 .شودهاي مصنوعي انجام ميو شيشه سيليسي معين يهاانيك
هاي آهكي دولوميتي، كربناتي كه در سنگ واكنش قليايي) ب

هاي كربناتي كه چنين واكنشي ايجاد سنگ. گيرد انجام مي
كنند، داراي بخش كربناتي شامل مقدار زيادي هم دلوميت  مي

و هم كلسيت است و مواد باقيمانده نامحلول در اسيد داراي 
    .باشد زيادي رس ميمقدار 

سيليسي  زايي قليايي بررسي واكنش پژوهشهدف از اين 
به كمك تبريز  در اطراف شهردن سه مع هاي سنگدانه
به بررسي سازوكار واكنش ابتدا  .هاي آزمايشگاهي است آزمايش

ASR و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است.  
  
 سازوكار واكنش قليايي سنگدانه  -2

است از تشكيل ژلي كه از واكنش  قليايي سنگدانه عبارتواكنش 
زاي موجود در سنگدانه و هيدروكسيد بين سيليس واكنش

بر اثر جذب . شودمي  پتاسيم و سديم موجود در سيمان حاصل
يابد و با ايجاد تنش منجر به تشكيل تركآب، اين ژل انبساط مي

هاي  يين قليا، بييواكنش قليايي كربنات. شودمي در بتن يهاي
هاي آهكي دولوميتي موجود در سيمان و گروه مشخصي از سنگ

در اينجا نيز . دهدگيرند، روي ميكه در شرايط مرطوب قرار مي
هايي در بتن شود و خرابيها ميانبساط حاصل باعث ايجاد ترك

  .آيدبه وجود مي
واكنش قليايي سيليسي را اولـين بـار    :سيليسي -كنش قلياييوا

مهندس امريكايي در  )Stanton( ، توماس استانتون1930دهة در 
خـوردگي و  ايالت كاليفرنيا در آمريكـا، بـه هنگـام بازرسـي تـرك     

هـا و  هـا، جـاده  هاي مدارس، پلاي در ساختمانانبساط بتن سازه
  .]5[ هاي ساحلي مشاهده و گزارش كردديواره

ل در فعا شكل بيسيليس بين  يسيليس واكنش قليايي
آب ل در محلوصورت ه كه بهاي سيمان ييقلياو نهها اگدسن

  نـيار ـثدر ا. دـهديـمرخ  دارد،خمير سيمان وجود اي  حفره
    منبسط، طوبتو با جذب رسيليسي تشكيل ، ژل كنشوا

از يش ـبه به شد ديجااخلي داهنگامي كه تنش . دشومي
ين ا. دشوميد يجااگي ردخوكتر، كششي بتن برسد  تـمومقا

خل به دايگر ب دمل مخراعوذ نند محل نفواتوميد خوها ترك
  . ددگر  شديدـترت ساـخو وند ـبتن ش

 شوندمي ي سيليسييعواملي كه باعث بروز پديده واكنش قليا
به  ها قليائي وجود، هاسيليس فعال در سنگدانه :عبارتند از

رطوبت كافي در بتن و  بتناي  حفرهدر آب ميزان كافي 
طور كلي دو گروه كلي از ه ب :سنگدانهسيليس فعال در 

شديدي   واكنش ها قلياييهاي سيليسي وجود دارند كه با  كاني
شامل اوپال، ( ناپايدارهاي  سيليس) 1:  ]7- 6[دهند  انجام مي

كه شامل تعدادي از ) السدوني، تريديميت و كريستوباليتك
هاي  سيليكاتآلومينو  )2نامنظم هستند و اي كوارتز ه شكل
   اي شيشه

اي است كـه در شـرايط اسـيدي و قليـايي شـديد       سيليس ماده
دهـد كـه در    مطالعات مختلف نشـان مـي   .شود ميتجزيه و حل 

ي بـاال خيلـي   هـا   PHدر  شـكل  بـي هاي  سيليس مساعدشرايط 
ترين نوع فراوان .]8 [شوند ميحل  بلورينتر از كوارتزهاي  راحت

سنگدانه خطرناك مـورد اسـتفاده آنهـايي هسـتند كـه حـاوي       
   شـده   متبلـور ضـعيف يـا نـاقص    به طـور  سيليس غيربلورين يا 

انجـام  سـنگدانه   زايـي  واكنشاولين قدم در شناسايي . باشندمي
ــنگ  ــي س ــي بررس ــت شناس ــه   . اس ــاوت تاريخچ ــل تف ــه دلي ب

ود دارد كه هر منطقه با منطقه ديگر اين امكان وج شناسي زمين
 ناحيـه و همان سـنگ در  زا  واكنش ناحيهيك نوع سنگ در يك 

بنـدي   بنـابراين طبقـه  . تشخيص داده شودزا  واكنشديگري غير
از الگوي محلـي مخـتص بـه     بايد زايي واكنشبه لحاظ  ها سنگ

 RILEM بندي طبقهبر اساس . همان ناحيه يا بخش پيروي كند

AAR-1 ]9[  1: شـوند  قسـيم مـي  زيـر ت به سه دسته سنگدانه (
ــنگدانه ــا س ــال  ييه ــه احتم ــنشك ــي واك ــد زاي ــي دارن ) 2 كم
) 3 هسـتند و  مشـكوك  زايـي  واكـنش  از نظـر كه  ييها سنگدانه
همچنـين  . زيـادي دارنـد   زايي واكنشكه احتمال  ييها سنگدانه

عـالوه بـر خاصـيت كـاني شناسـي      خاطر نشـان كـرد كـه     بايد
ـ سنگدانه ، ميزان تخلخل و نفوذپذيري سنگدانه سـزايي  هنقش ب

  .]10، 7[آنها ايفا خواهد كرد  پذيري واكنشدر 
مهمتـرين   :بـتن اي  حفرهدر آب به ميزان كافي  ها ييوجود قليا

 يكـه اجـزا   در حـالي  .اسـت سـيمان   ،منبع داخلي قليايي بتن
ي معـدني و  ها ، مواد سيماني و افزودنيسنگدانهديگري همچون 

از . دشـون موجب افزايش قليايي بـتن  ممكن است نيز  شيميايي
مواد شيميايي يـخ زدا را   توان مي منابع مهم خارجي قليايي بتن

قليايي  مقداري داراي در ساختار خودها  پوزوالناگرچه . نام برد
ي سيليسـي  قليـايي   هـا  واكـنش به لحاظ  اين مسئله و هستند
است نشان داده اخير مطالعات   با اين حال است،منفي اي  نكته

 هـا  پـوزوالن موجب خواهد شد تا اسـتفاده از  كه آنچه  كه نهايتاً
د سيليسي شـو  ي قلياييها واكنششي از باعث كاهش انبساط نا

مربوط به كاهش مقـدار قليـايي موجـود در آب حفـره اي بـتن      
بتن بر اي  حفرهدر آب  ها قلياييبه منظور بررسي   .]6[ باشد مي 
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 + Na2Oeq = Na2O(معـادل   از قليـايي  بايـد اساس اسـتاندارد  

0.658 K2O (بر حسب درصد وزني استفاده نمود.  

 منبع يك سيليسي، قليايي واكنش رخدادعموماً براي  :رطوبت

 گيريشكل اين منبع رطوبت سبب. مي باشدنياز  مورد رطوبت

 .شودمي تورم طول در آن از ناشي هاي خسارت همراه به ژل
، %80از  كمتر رطوبت با در محيطي كه است شده مشاهده
 يا كلي طورباشد به هوا رطوبت، منبع تنها بر اين كه مشروط

 خواهد متوقف واكنش پيشرفت يا و افتاد نخواهد اتفاق يآسيب

 و تر يهاچرخه معتقدند نظراناز صاحب بسياري .]11[ شد
 به بخشيدن سرعت موجب توانندميمتوالي  شدن خشك

  .باشند قليايي واكنش
  
سنگدانه با سيليسي  رابطه واكنش قليايي - 3

 هاي سيمانميزان قليايي
در نتيجه تحقيقـات خـود    1963انجمن سيمان پرتلند در سال 

بـتن  ها در جورجيا و آالبامـا كـه   هاي بتني شاهراهسازهبر روي 
معـادل   ي داراي قليـايي ها سيمانهاي اين مناطق و  شنآنها از 

بـه  مشـاهده گرديـد كـه    . درصد ساخته شده بودند 6/0بيش از 
ها  قليايي معادل كم هيچ يك از سازه دليل استفاده از سيمان با
ـ  ]. 14- 12[ اند دچار ترك خوردگي نشده ميـزان  كلـي   طـور ه ب

آب  هـا در  تـابعي از مقـدار قليـايي   سـنگدانه  يـك   زايـي  واكنش
اي  و از طرف ديگر مقدار قليايي آب حفره اي بتن مي باشد حفره

در . ثير نوع و مقدار مواد سيماني مختلف قـرار دارد أبتن تحت ت
وابسته به مقدار سـديم و پتاسـيم    -OHو  +Na+ ،Kواقع غلظت 

 همـواره  .استدر سيمان و مواد سيماني موجود در تركيب بتن 
 ييقليامعادل  مقدار ي برايحداكثربراي يك سنگدانه مشخص 

واكـنش  سـنگدانه   ،كمتـر از آن  مقاديركه براي  شود تعريف مي
بتن اي  حفرهآب  pHبنابراين با كاهش ميزان . نخواهد دادنشان 

ـ قليايي جلـوگيري   اكنش سيليسياز رخداد و توان مي عمـل  ه ب
مطابق ادبيات فني حاضر محققين مختلفي اين  .]18- 15[ دآور

حـدوداً   pHميلي مول بر ليتر يـا مقـدار    300تا  200غلظت را 
بـر اسـاس نتـايج      .]23- 19[ گـزارش كـرده انـد   5/13تا  3/13

مشـاهده    )Lothenbach( و لوتنباخ) Leeman( آزمايشات ليمن
نيز از اهميت ويژه  K/Naبه جز قليايي معادل نسبت  گرديد كه

ــد   ــا مشــاهده گردي ــرا در مطالعــات آنه  اي برخــوردار اســت زي
 متغيـر   K/Naنسبت  باي داراي قليايي معادل يكسان ها سيمان

و  )Hou( هو.  ]25- 24[هاي متفاوتي خواهند بود  داراي انبساط
ي سديم و پتاسيم  در ها يونكردند كه  گزارش ]26[ همكارانش

مشابه به هم عمـل خواهنـد كـرد منتهـا سـرعت       ASRواكنش 
  . د بودواكنش براي پتاسيم نسبت به سديم بيشتر خواه

  
 واكـنش  از جلـوگيري راهكارهايي به منظور  -4

  هاسنگدانه قليايي سيليسي
جلوگيري از واكنش قليايي سنگدانه قبل در حالت كلي همواره 

شرايط  بنابراين. مورد توجه قرار گيرد بايداز ساخت بتن 
 بايدمحيطي به لحاظ رطوبتي، دمايي و منابع خارجي قليايي 

تحقيقات نشان داده است كه رطوبت باال . مد نظر قرار گيرد
، دماي زياد و حضور مواد قليايي )درصد 80معموالً بيشتر از (

هاي قليايي سيليسي خواهد  خارجي بر شدت و سرعت واكنش
بر واكنش قليايي  شرايط محيطيثير أتبه غير از . افزود

قليايي سيليس توان از واكنش مي اصليروش  سهبه سيليسي، 
اجتناب از  :عمل آورد كه عبارتند ازه بزا جلوگيري انبساط

هاي  سنگدانهآنها با  و يا جايگزيني زامصرف سنگدانه واكنش
به قليائيت كمتر  محدود كردن ميزان قليايي سيمان، غيرفعال

 )براي بتن kg/m30/3الي kg/m38/1يا (درصد  6/0الي  4/0از 
استفاده  و در نهايت هاي كم قلياز سيماناستفاده ا يبه عبارتيا 

معدني و شيميايي همچون خاكستربادي،  از مواد افزودني
سرباره كوره آهنگدازي ، شده يا خامپوزوالن طبيعي تكليس

 .و غيره هاي ليتيمنمك، دوده سيليس، شدهآسياب 

هـاي  ترين نـوع سـنگدانه  هاي سيليسي معمولسنگدانهدر دنيا 
زايـي  واكـنش . رونـد شـمار مـي  بـه  ،هـا قليـايي حمله به مستعد 

. آنهـا بسـتگي دارد   بلـورين هاي مختلف سيليسي به نظـم   كاني
ــال  ــامنظمي دارد،   ) SiO2.nH2O(اوپ ــيار ن ــاختمان بس ــه س ك
نيافتـه   كـرنش ) SiO2(كوارتز . زاترين نوع سيليس است واكنش

كــه ســاختمان كريســتالي بســيار منظمــي دارد، معمــوالً غيــر  
هـاي ديگـر سـيليس، ماننـد شيشـه، كـوارتز       فرم. زاستواكنش

افتـه، كلسـدوني،   يريزبلور و كوارتز مخفي بلور، كـوارتز كـرنش   
به همين  .دارند يزايي متوسطتريديميت و كريستوبالت واكنش

 ي سيليسـي هـا  واكـنش منظور در جهت كاهش احتمال رخداد 
ـ  زا  واكـنش هـاي   بايد از كاربرد سـنگدانه قليايي  تن در سـاخت ب

جايگزين  زا واكنشبا غير زا واكنشي ها سنگدانهاجتناب كرد و يا 
طبق مطالعات انجـام شـده توسـط افشـارنيا و پورسـاعي      . شوند

هـاي السـتيك در بـتن بـه دليـل عـدم       استفاده از خـرده  ]27[
و سـيمان و همچنـين جـذب انـرژي      ها سنگدانهيي با زا واكنش

زياد، موجب كاهش انبساط و ترك خـوردگي ناشـي از واكـنش    
اي ي شيشـه هـا  سنگدانههمچنين استفاده از  .قليايي خواهد شد
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سـيمان در   در خميـر بندي و نسبت مناسب  با دانهبصورت پودر 
نه تنها واكنشي نخواهند داشـت بلكـه    زا واكنشحضور سيليس 

هاي سيليسي قليايي موجب كنترل واكنش اثبات شده است كه
در اين حالت پودر شيشه با پرتلنديت واكنش داده . خواهند شد

موجب افزايش فازهاي آلوميناتي از  C-S-Hو عالوه بر توليد ژل 
بنابراين پودر شيشـه بـا افـزايش    . جمله مونوسولفات خواهد شد

فازهــاي آلومينــاتي موجــب كــاهش احتمــال تجزيــه ســيليس  
  .]28[خواهد شد  زا واكنش هاي سنگدانهدر  لشك بي

هـاي مـوثر    يكي از راه حل ها پوزوالناستفاده از مواد سيماني و 
 ي سيليسـي هـا  واكـنش در جهت كاهش انبساط بتن به جهـت  

بر اساس مطالعات مختلف مشخص شده است كـه  . استقليايي 
با محصـوالت هيدراسـيون و    ها قلياييبدليل واكنش  ها پوزوالن

ــا از اي  حفــرهنهايتــاً كــاهش قليــايي آب  قــادر خواهنــد بــود ت
مقـدار  . جلـوگيري كننـد   ASRهـاي ناشـي از واكـنش     انبساط

وابسـته بـه    ASRبه جهت كنترل واكنش  ها پوزوالناستفاده از 
  :موارد زير افزايش خواهد يافت

خميـر  اي  حفـره موجـود در آب   هـاي  افزايش مقدار قليايي -
 سيمان 

بــه جهــت اســتفاده از مــواد اي  حفــرهافــزايش قليــايي آب  -
 زياد هاي ميزان قلياييسيماني با 

 در پوزوالن مصرفي C/Sافزايش نسبت  -

 سنگدانه پذيري واكنشافزايش  -

يي كه داراي خاصـيت  ها پوزوالنرسد كه آن دسته از  به نظر مي
قليايي و اكسيد كلسيم كم و سيليس زياد هستند داراي توانايي 

هسـتند و بـا   بـتن  اي  حفـره بيشتري در كم كردن قليائيت آب 
 قليـايي  يهـا  واكـنش بخوبي  توان ميهاي كم از اين مواد  نسبت

يي ها پوزوالنبه عكس براي استفاده از . سيليسي را كنترل نمود
باشند زياد كه حاوي ميزان زيادي كلسيم ميبا خاصيت قليايي 

 تومـاس و بليژنسـكي   گـردد درصد استفاده بيشتري توصيه مـي 
)Bleszynski (]29 -31[  ــورددر ــ مـ ــتفاده از دوده أتـ ثير اسـ

ها در خمير سيمان  قلياييبر غلظت ) درصد 5/7تا  5( يسيليس
در آب  ها قلياييكنند كه با مصرف اين پوزوالن غلظت  اشاره مي

ي هـا  واكـنش  ناشـي از هـا   اي بتن به همراه انبساط آزمونه حفره
در خصـوص   .قليايي سيليسي كاهش چشـمگيري يافتـه اسـت   

هـاي  استفاده از پوزوالن زئوليت نيز، به عنوان يكـي از پـوزوالن  
كـه در سـالهاي    ]33- 32[طبيعي موجود و مناسـب در كشـور   

گرديـد   اخير مورد  تحقيق و استفاده قرار گرفته است مشـخص 
كه استفاده از آن منجر به كـاهش چشـمگير انبسـاط ناشـي از     

براساس مطالعـات موجـود   . واكنش قليايي سيليسي خواهد شد

در داخل كشور در خصوص واكنش زايي مصالح سنگي مصـرفي  
بستر رودخانه زندان، سهرابي و مصالح حاصل از حفاري سرريز (

ت شـمال  در سـدهاي شـميل و نيـان واقـع در قسـم     ) سد نيان
) مينـاب  - قسمت شـمال جـاده بنـدرعباس   ( شرقي بندرعباس 

مشاهده گرديد كه اين مصالح از واكنش زايي برخـوردار بـوده و   
در ادامه به منظور كنترل واكـنش زايـي از درصـدهاي مختلـف     

 10درصد بـراي مصـالح رودخانـه سـهرابي و      5(دوده سيليس 
در مطالعـه   .]34[اسـتفاده گرديـد   ) درصد براي دو قرضه ديگر

سـد و تونـل   ) كارگـاه هلتوشـان  (ديگري بر روي مصالح قرضـه  
كيلومتري شمال كرمانشـاه بـه منظـور كنتـرل      85گاوشان در 

زايي از راهكارهـاي مختلفـي همچـون اسـتفاده از دوده     واكنش
سيليس، سيمان پوزوالني ويژه و تركيـب مصـالح واكـنش زا بـا     

  .]35[ مصالح غير فعال استفاده گرديد
مطالعـات مختلـف در   بر اساس هاي شيميايي،  افزودني مورد در

ايي در يرسد كه استفاده از مـواد افزودنـي شـيم    دنيا به نظر مي
ي قليـايي سيليسـي نخواهنـد    ها واكنشثيري بر أبتن يا مالت ت
مقدار زيـادي از   حاويكه افزودني مورد استفاده  داشت مگر اين

هـايي   تنها افزودني. سديم، پتاسيم و ليتيم باشد مانند ها قليايي
رسد بـه لحـاظ مقـدار قليـايي خطرنـاك باشـند        كه به نظر مي

كه در شاتكريت به منظـور زودگيـري اسـتفاده     هستند هايي آن
استفاده از حباب زاهـا بعيـد اسـت     مورددر  .]37- 36[ شوند مي

و انبسـاط ناشـي از آن    ASRمسـتقيمي بـر واكـنش     كه تـاثير 
نشـان داده  شواهدي موجود است كه  با اين وجود .اشته باشندد

هاي هوا منجر به كاهش يا تعويـق انبسـاط    تشكيل حباب است
مـواد  رسـد   بـه نظـر مـي    .]39- 38[خمير سيمان خواهند شـد  

در جهـت  الف مـواد شـيميايي ديگـر    بر خافزودني حاوي ليتيم 
بسيار مفيـد   ASR واكنشكنترل انبساط خمير سيمان ناشي از 

معتقدنــد كــه  ]40[و همكــارانش ) Feng( فنــگ. خواهنــد بــود
ي هـا  واكـنش ي ليتيم قادر هستند تا از انبساط ناشي از ها نمك
ASR حضـور يـون   كه رسد به نظر مي در واقع .جلوگيري كنند

Li+ از طريق تشكيل يك اليه فيزيكي محـافظ   در آب حفره اي
به عنوان اولين گام بـه  ( آن بر روي سيليس فعال مانع از تجزيه

خاطر نشـان  البته بايد . خواهد شد) ASRمنظور رخداد واكنش 
 انبساط واكنش سيليس و در نتيجه كنترل ازكرد كه جلوگيري 

بـه مـوارد مختلفـي بسـتگي     ي ليتيم ها نمكتوسط  ناشي از آن
 ، نـوع نمـك  هـا  سـنگدانه  زايـي  واكـنش به ميزان  و با توجه دارد

و مقـدار مصـرف نمـك    اي  حفـره در آب  ها ياييليتيم، مقدار قل
  . ]41[ استمتغير ليتيم 
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ي مورد استفاده به منظور ارزيـابي  ها آزمايش -5
 واكنش قليايي  سيليسي

سيليسي  - ابي واكنش قلياييارزي هاي آزمايشكلي  طوره ب
و سنگدانه ي مستقيم ارزيابي ها روشها به دو دسته  سنگدانه

مستقيم   روش. شوند ميي غيرمستقيم تقسيم بندي ها روش
  :از عبارت استارزيابي 

 هاي آزمايشو (ASTM C295)  يشناسسنگ آزمايش - 
 :عبارتند ازغيرمستقيم 

سنگدانه  –هاي سيمان  زايي قليايي بالقوه تركيب واكنش )1
 )مالت منشورروش (

 نرمال 1 سود در مالت منشور روي مدتكوتاه آزمايش )2

(ASTM C1260)  
 مورد هايسنگدانه    از شده ساخته بتن درازمدت آزمايش  )3

  (ASTM C1293) نرمال 1 سود و آب بخار در نظر

تقريباً به  ASTM C227استاندارد خاطر نشان كرد كه  بايد
 زايي واكنشهايي كه  دليل ضعف آن در پوشش نقش سنگدانه

كوچك نمونه و  اندازهزيرا  .نيستكندي دارند قابل استفاده 
استخراج  افزايشاي است كه موجب  ه گونهيط آزمايش بشرا

بر اساس مطالعات  .]42[از منشور مالت خواهد شد  ها قليايي
گيري  ي مختلف اندازهها روش موردانجام شده در  مختلف

آزمايشي كه امروزه  ]29[ سيليسي -پتانسيل واكنش قليايي
ي ها واكنشكنترل  برثير مواد سيماني أبراي ارزيابي تبيشتر 
 هاي منشور نمونه شود مي توصيه و استفاده سيليسي قليايي

آزمايش تسريع شده  يا و ASTM C1293بتني طبق استاندارد 
به همين منظور در مطالعه  .است ASTM C1260مالت طبق 

در شهر  سنگدانهسه معدن  زايي واكنشحاضر به منظور بررسي 
سيليسي از آزمايش تسريع شده  ل واكنش قلياييتبريز در مقاب

   .استفاده گرديد ASTM C1260مالت مطابق استاندارد 

  
  ها آزمون -6
 مواد مورد استفاده  -6-1

قليــايي زايــي  ه منظــور بررســي واكــنشبــ :مصــرفي ســنگدانه
ي سـه  هـا  اطراف شهر تبريز بـه ترتيـب از ريزدانـه   هاي سنگدانه

ي طريقت، فتح المبين و ها با ناممعدن پر مصرف در شهر تبريز 
بـه روش   بـرداري نمونـه بـه همـين منظـور    . استفاده شـد  سرام

ها از اين آزمايش در  .انجام شد ياد شده هاي از كارگاه استاندارد
در  هـاي ريـز   سـنگدانه بـرداري از  نمونه .گرديدها استفاده نمونه

و ســپس در  صــورت پــذيرفت نقالــه نــواراز زيــر  محــل كارگــاه
ريـز   سـنگدانه مـالت   هايمنشـور  سـاخت آزمايشگاه به منظور 

بـه   .بنـدي گرديدنـد  دانـه     ، ASTM C1260مطابق استاندارد 
 از الك تر ي ريزها سنگدانهانجام مطالعات ميكروسكوپي  منظور

mm36/2  مانده بر روي الك باقي هاي سنگدانهفراكسيون وmm 
ــه   اســتفاده شــده و 18/1 ــازك و مطالع ــاطع ن ــه مق ــراي تهي ب

شناسـي دانشـكده مهندسـي    ميكروسكوپي به آزمايشـگاه كـاني  
نتايج مطالعـات ميكروسـكوپي    .معدن دانشگاه تهران منتقل شد

  .ارائه شده است 8به تريب در بخش  ها سنگدانه
سيليسي  گيري پتانسيل واكنش قليايي به منظور اندازه :سيمان

از سيماني استفاده گردد  بايد ASTM C1260مطابق استاندارد 
 .مورد استفاده قرار خواهد گرفـت  ي ساختها در پروژه بعداًكه  

به همين منظور در مطالعه حاضر از دو نوع سيمان پرمصرف در 
صــوفيان و ســيمان  IIمنطقـه آذربايجــان يعنـي ســيمان تيـپ    

ــد  ــوزوالني صــوفيان اســتفاده گردي ــه در جــدول  پ ــاليز  1ك آن
در ضـمن مقـدار درصـد    . يك گزارش شـده اسـت  ايي هر يشيم

كمتـر   پس از محاسبه انبساط اتوكالو براي هر دو نمونه سيمان
  .درصد گزارش گرديد 2/0از 

  
  ي مورد استفادههاسيمانآناليز شيميايي-1جدول

Na2O+0.658K2O L.O.I SO3 MgO Fe2O3 Al2O3 CaO  SiO2  نوع سيمان  
  صوفيان IIسيمان تيپ   3/21  0/63 2/3 2/5 0/2 2/2 2/2  47/0
  سيمان پوزوالني صوفيان  6/27  0/56 8/3 2/5 0/2 0/2 0/3  - 

  
مقدار قليايي سيمان پـوزوالني صـوفيان الزم    موردهمچنين در 

 يها سيمان در قليايي معادل مقدارطور كلي ه به ذكر است كه ب
 آنها پذيريواكنش پتانسيل براي اطميناني قابل راهنماي پرتلند

 مـورد  در امـا  .ر اسـت يپـذ واكـنش  هـاي سـنگدانه  حضـور  در

همچون سيمان (آميخته  يها سيمان يا غيرپرتلندي يها سيمان

 راهنمـاي  مـواد قليـايي   كـل  مقـدار  ،)پرتلند پوزوالني صـوفيان 

 ممكـن  مـواد  ايـن   در هـا ييقليا از قسمتي زيرا ست،ين مناسبي

 و بـه درون  شـده  تركيـب  ضـعيفي  معـدني  هـاي شكل در است

 مقـدار . شـوند  آزاد قليايي يها يون به صورت بتن مالت محلول

 معـادل  نـوع  دو هـر  شـامل  كـه  ها سيمان اين در قليايي معادل
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 يـا  و آتشفشـاني  هـاي تفالـه  در و پرتلند سيمان در قليايي يعني

 مقـدار  از بيشـتر  يـا  برابـر  خطـايي  اندك با است، پوزوالني مواد

 شـود  مشاهده مـي  1جدول  از. است سيمان پرتلند در ها ييقليا
درصـد   6/0صـوفيان كمتـر از    IIكه معادل قليايي سيمان تيپ 

ي كم قليا قرار خواهـد  ها سيمانمحاسبه شده است كه در گروه 
  .گرفت

 مالت منشوري هاي آزمونه ساخت براي شرب آب از :آب مصرفي

  .است شده استفاده
 
  ي اختالط ساخته شدهها طرح -6-2

ريز هاي  سنگدانه زايي واكنشدر مطالعه حاضر به منظور بررسي 
سه معدن مختلف بـا دو نـوع سـيمان از شـش طـرح اخـتالط       

  .استفاده گرديد 2مختلف مطابق جدول 
ي استفاده شده در آزمايشها طرح مخلوط مالت - 2جدول

ASTM C1260 

نام معدن مورد   شماره طرح
  نوع سيمان مصرفي  استفاده

C1 سيمان تيپ  طريقتIIصوفيان 
C2 سيمان تيپ فتح المبينIIصوفيان 

C3 سيمان تيپ  سرامIIصوفيان 

C4 سيمان پوزوالني صوفيان  طريقت 
C5 سيمان پوزوالني صوفيان فتح المبين 

C6 سيمان پوزوالني صوفيان  سرام 

 
 ريـز  سنگدانه روش، اين در : ASTM C1260روش استاندارد 

 در و خرد نياز صورت در گردد، ارزيابي است قرار درشتي كه يا و

 به و شده بنديدانه متر ميلي 75/4متر تا  ميلي 15/0هاي  اندازه

 ايـن . گـردد  مـي   تركيـب  هم با استاندارد طبق مشخصي نسبت

 الزامـات  مطـابق  كه با سيماني 1به  75/2نسبت  به را سنگدانه

 در آن انبساط حداكثر همچنين و است ASTM C150استاندارد 

درصـد   ASTM C151 ،2/0آزمايش اتوكالو مطـابق اسـتاندارد   
، مـالت  475/0كنند و با نسبت آب به سـيمان   است تركيب مي

ابعـاد  ايـن مـالت در منشـورهايي بـه     . سازند نسبتاً رواني را مي
متر كه در دو سر آنها يك پـين بـه منظـور     ميلي 25×25×285
گيري دقيق طـول منشـور قـرار داده شـده اسـت ريختـه        اندازه
 از روز يـك  از بعـد  شـده  ساخته منشورهاي. )2شكل ( شود مي

بـه   تدريجي به طور آن دماي كه حمام آبي در و شده خارج قالب
0C 80  سـاعت  24 از بعـد  .گيـرد  مـي  قـرار  ،شـود  مـي  رسـانده 

 اوليـه  طول عنوان به آنها طول آب، حمام در منشورها قرارگيري

 نرمـال  يـك  (NaOH)سود  محلول در منشورها .شود مي خوانده

و  14، 10، 7، 3هـاي   ه بـاز  در منشورها اين طول .گيرند مي قرار
) 1(شود و مقدار انبساط آنها مطـابق رابطـه    مي خواندهروز  28

  :دگرد گيري مي اندازه
  

  درصد انبساط منشور =  ])) برحسب ميليمتر(طول ثانويه  
  –) برحسب ميليمتر(طول اوليه / (250 [ × 100

)1(  
درصد شـود،   2/0روز بيشتر از  14چنانچه درصد انبساط بعد از 

سيليسي دارد و بهتـر اسـت    –پتانسيل واكنش قليايي  سنگدانه
هــاي ديگــري نيــز بــراي اثبــات ايــن امــر مــورد اســتفاده  روش

  .قرارگيرد
  

  

  
 

  

    

وسايل و تجهيزات الزم به منظور انجام آزمايش انبساط  - 2شكل 
   ASTM C1260منشور مالت طبق استاندارد 

ــايي    ايــن روش آزمــون امكــان تشــخيص قابليــت واكــنش قلي
سيليسي سنگدانه مورد مصرف در بتن را كه ممكن است سبب 

بـه  ايـن روش   .كند مي بروز انبساط دروني و مخرب گردد فراهم 
يي كـه ديـر واكـنش نشـان     هـا  سـنگدانه ممكن است براي  ويژه
بـه  اين روش رسد كه  به نظر مي اگر چه .دهند مناسب باشد مي

منظور ارزيابي عملكرد تركيب سنگدانه با مواد سيماني مناسـب  
ها بـا هيدروكسـيد سـديم     افزايش دماي رويارويي مالت. نيست

درجه سلسيوس عاملي است كه بـراي تسـريع    80يك موالر تا 
آزمايش در نظر گرفته شده است و در حالت طبيعي براي سازه 

عـث كـاهش ميـزان    بتني چنين اتفاقي نخواهد افتاد و همين با
زايـي   بـه منظـور اطمينـان از واكـنش     .اعتبار اين آزمايش است
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 روي بـر  آزمـايش ، شناسـي  سـنگ هـاي   انجام آزمايش سنگدانه

 بتن روي درازمدت آزمايشيا   ASTM C227 مالتي منشورهاي

 1 سـود  و آب بخـار  در نظـر  مـورد  هايسنگدانه از شده ساخته
  .توصيه مي گرددASTM C1293  نرمال

  
  نتايج و بحث -7
   ي سنگ شناسيها بررسي -7-1

هـاي آتشفشـاني منطقـه    با توجه به مطالعات پتروگرافي، سنگ
توان به انواع آندزيت، تراكي آندزيت، داسيت، مورد مطالعه را مي

هـاي آنـدزيتي و   سـنگ . بندي كـرد ريوداسيت و ريوليت تقسيم
هـاي  تراكي آندزيتي در نمونه دسـتي، طيـف متنـوعي از رنـگ    

هـاي  كـاني  .اي، سرخ و سبز تيره دارنـد خاكستري روشن، قهوه
شامل پالژيـوكالز و هورنبلنـد اسـت در تراكـي     ها  آندزيتاصلي 
دهنده سنگ، پالژيوكالز است هاي تشكيلها عمده كانيآندزيت

و  بندي ناحيهدار همراه با نيمه شكل دار تاكه به دو صورت شكل
شـده بـه    افتـه و دگرسـان  ي لشكل با حاشيه تحليهمچنين بي

ريـز ديـده    هاي رسي، كلسيت، سريسيت و كوارتزهاي دانهكاني
ها گسترش بيشـتري  ها و ريوليتها، ريوداسيتداسيت .شودمي

و به طـور عمـده بـه صـورت گنبـدهاي       رنددر منطقه سهند دا
هـاي آتشفشـاني مشـاهده    منفرد آتشفشاني و يا آگلومرا و برش

اي روشـن تـا   دستي، اغلب به رنگ قهـوه  شوند كه در نمونهمي
هـاي  كـاني ها  در داسيت. خاكستري و خاكستري روشن هستند

دار هسـتند و  دار تا نيمه شكلاصلي شامل پالژيوكالزهاي شكل
    بلــور در  بنــدي و بافــت غربــالي بــه صــورت درشــتبــا منطقــه

اي قـرار  ريـز يـا شيشـه   متر در متني دانهميلي 5تا  1هاي اندازه
شناسي اين سنگ كانيها  ها و ريوليت در مورد ريوداسيت .ارندد

 و قليايي تفلدسپاها شامل درشت بلورهاي كوارتز، پالژيوكالز، 
در ادامه با توجه به نمونه بـرداري انجـام شـده از     .استبيوتيت 

، )كارگـاه سـرام  (در شمال  كارگاه مختلف توليد شن و ماسهسه 
در ) كارگاه فتح المبين(رقي و جنوب ش) كارگاه طريقت(جنوب 
شناسـي بـا   هر سـه كارگـاه بـه لحـاظ زمـين     شهر تبريز اطراف 

   ).3شكل ( يكديگر مقايسه شده است
  

 
  نقشه زمين شناسي مرتبط با موقعيت كارگاه هاي توليد شن و ماسه مورد مطالعه-3شكل

  
سنگخرده سنگدانهاين  در :معدن طريقت ي ريزها سنگدانه

با ماهيت رسوبي و دگرگوني يافت نشد و اكثريت قريب به  ييها
و به زيرگروه  داشتهها، ماهيت آذرين سنگاتفاق خرده

شناسي غالب سنگ تركيبهمچنين . تعلق دارند آتشفشاني
قطعات سنگي در نمونه، در محدوده آندزيت تا تراكي آندزيت با 

كاني ،اين قطعات در). 4شكل ( ميكروپورفيري هستندبافت 
 هاي پالژيوكالز، فلدسپات هاي درشت بلور شامل فلدسپات

عالوه بر اين آثاري از  .دنباشقليايي، هورنبلند و بيوتيت مي
از . شودمي يافت يسنگ آتشفشاني در برخي قطعات شيشه

توان به شوند، ميمي زا محسوبقطعات سنگي كه بالقوه واكنش

موقعيت نمونه 
  برداري
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، دگرسانحاوي شيشه سالم تا  با خميره آتشفشانيقطعات 
ممكن است با قليايي سيمان  ها سنگدانهدر كل اين  .اشاره نمود

ند و بررسي بيشتري در مورد به وجود آور آورواكنش زيان 
  . شود ميزايي آنها پيشنهاد  واكنش

  

  
زا در سنگدانهتصوير ميكروسكوپي ذرات بالقوه واكنش - 4شكل 

  . هاي كارگاه طريقت
درصد كل  25تا  20بر طبق مطالعات ميكروسكوپي اين ذرات بين (

هاي عمود بر در حالت نيكل XPLتصوير . شوندقطعات را شامل مي
  )موازي با هم گرفته شده استهاي در حالت نيكل PPLهم و تصوير 

  
ي گرفته شده ها نمونهدر  :معدن فتح المبيني ريز ها سنگدانه

ها ماهيت آذرين دارند و سنگخرده بخش عمدهاز اين معدن 
 10كمتر از . گيرندي قرار ميآتشفشاناكثر آنها در زيرگروه 
سنگي ماهيت رسوبي دارند و شامل درصد از قطعات خرده

    . هايي از كلسيت هستندكانيو تك يكربنات يهاسنگ
از نوع آهكي هستند و در يك مورد ماهيت  يكربنات يهاسنگ

داراي تنوع بافتي و  آتشفشانيقطعات . دهنددولوميتي نشان مي
طور كلي، اين قطعات در مقايسه با  به. شناسي هستندكاني
خالف  تري نشان دادند و بر طريقت، دگرساني پيشرفته نمونه

شكل ( شوددگرسان شده، كمتر يافت مين، قطعات سالم و كمآ
سنگي انواع فلدسپات بلورهاي مهم در قطعات خرده درشت. )5

  اين  يخميره. شده، هستند دگرسانهاي مافيك و كاني
دگرساني مانند  حاصل ازهاي ها شامل تركيبي از كانيسنگ

  هاي رسي و بقايايي از كاني   سريسيت، كلريت، كلسيت، 
درصد از  10كمتر از . ي و مافيك هستندتهاي فلدسپاكاني

با  دگرساناي شيشه در نمونه داراي خميره آتشفشانيقطعات 
مقدار شيشه  .باشندتركيب سيليسي در حد متوسط مي

زا باشد، در اين نمونه در تواند بالقوه واكنشآتشفشاني كه مي
به  ها سنگدانهدر كل اين  .اندك است طريقت، مقايسه با نمونه

يي با قليايي سيمان دارند و پيشنهاد زا واكنشطور بالقوه 
يي قليايي آنها انجام زا واكنشبررسي تكميلي در مورد  شود مي
  .شود

  

  
زا در تصوير ميكروسكوپي تعدادي از ذرات بالقوه واكنش -5شكل 

  المبينهاي كارگاه فتحسنگدانه
در  PPLهاي عمود بر هم و تصوير در حالت نيكل XPLتصوير (

   )هاي موازي با هم گرفته شده استحالت نيكل
  

تصاوير ميكروسكوپي  6شكل  :معدن سرامي ريز ها سنگدانه
 متر از محصول ماسهميلي 18/1مانده بر روي الك ذرات باقي
بخش شود همانطور كه مشاهده مي. دهدرا نشان مي اين معدن

سنگي تشكيل شده و تنها  از قطعات خرده سنگدانهاين عمده 
افت مييو كلسيت  تكاني از نوع كوارتز، فلدسپاتك چند قطعه

سنگي، ماهيت آذرين و رسوبي دارند و قطعات خرده .شود
آذرين از زيرگروه  يها سنگ. قطعات دگرگوني حضور ندارند

در اين بين، قطعات با تركيب . است آتشفشانينفوذي و 
 يهاسنگ تي تا كوارتزديوريتي و گرانيتي در مجموعهديوري

 يآتشفشانتركيب غالب قطعات . شودنفوذي مشاهده مي
. مجموعه در حد آندزيت تا داسيت و در مواردي تراكيتي است

ي، شيشه آتشفشاني ناچيز و قابل آتشفشان يها سنگ در خميره
و  هاي پالژيوكالز و قليايي تكوارتز، فلدسپا. پوشي استچشم
  هاي مافيك از نوع بيوتيت، آمفيبول و پيروكسن، كاني

. شوندمي اصلي قطعات آذرين محسوب هايدهندهتشكيل
قطعات با ماهيت رسوبي، عمدتاً از نوع سنگ آهك بوده و در 

شوند، آثار برخي از اين قطعات كه مقدار ناچيزي محسوب مي
پيشين،  هايمشابه نمونه .شودشدن ضعيف ديده مي دولوميتي

در اين نمونه نيز، شواهد مشخصي از حضور تريديميت و اوپال 
با اين حال به دليل مواد آتشفشاني با تركيب اسيدي  .يافت نشد
ها در تماس با  احتمال دارد اين دانه ها سنگدانهدر اين 

نشان دهند بنابر اين توصيه يي زا واكنشهاي سيمان  قليايي
   .تري انجام شود بررسي كاملبا آزمايش منشور مالت  شود مي
  

  
دهنده و  برخي از ذرات تشكيلتصوير ميكروسكوپي  - 6شكل 

  زا در محصوالت كارگاه سرامبالقوه واكنش
در  PPLهاي عمود بر هم و تصوير در حالت نيكل XPLتصوير (

   )هاي موازي با هم گرفته شده استحالت نيكل
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روش منشور  يي قليايي بالقوه سنگدانه بهزا واكنش -7-2
  مالت

مختلف در تركيب با سيمان هاي  سنگدانه زايي واكنش ،7شكل  
 چنانچـه . استمقايسه شده و سيمان پوزوالني صوفيان  IIتيپ 

هـاي   روز بـراي طـرح   14گردد پس از مـدت زمـان    مشاهده مي
، مقدار درصد انبساط براي IIساخته شده با سيمان پرتلند تيپ 

 سـنگدانه درصد گزارش شـده و   2/0تمامي سه معدن بيشتر از 
استفاده از سيمان پرتلند پوزوالني . گردند محسوب ميزا  واكنش

بـه عنـوان راهكـاري بـه منظـور       IIجاي سيمان پرتلند تيپ ه ب
روزه  14موجب گرديد تا مقدار انبسـاط   ها كنترل مقدار انبساط

كاهش يافته و زير محدوده مجاز و در  C6و  C5ي ها براي طرح
 .قرار گيـرد  )درصد 2/0و  1/0ي بين ها انبساط( ناحيه مشكوك

از حد داراي انبساطي بيشتر همواره  C4كه طرح با كد  در حالي
سـنگدانه   ASTM C1260 بنابراين مطابق استاندارد. استمجاز 

سـيمان  در صـورت اسـتفاده از   مورد آزمايش ريز هر سه معدن 
اسـتفاده از آنهـا    تشخيص داده شده وزا  واكنشصوفيان  IIتيپ 

در صـورت اسـتفاده از سـيمان     .باشـد  مينمجاز در ساخت بتن 
بـا   سـنگدانه اين امكان فـراهم خواهـد شـد تـا     پرتلند پوزوالني 

. قرارگيرند زايي واكنشدر منطقه مشكوك به  C6و  C5كدهاي 
 خواندهچنانچه  ها تمامي طرح زايي واكنشبه منظور اطمينان از 

روز ادامه داده شود مشاهده خواهد  28تا زمان  ها آزمونهانبساط 
بعد از  ها براي تمامي طرح ها آزمونهشد كه مقدار درصد انبساط 

ــا شــيبي مشــابه زمــان( درصــد 2/0روز از  28گذشــت  هــاي  ب
شـديد   زايـي  واكـنش فراتر رفته است بنابراين به دليل  )گذشته
استفاده از آنها در ساخت  ها قليايياستفاده شده با  يها هسنگدان

ــتن مجــاز نمــي گــردد طــور كــه مشــاهده مــي همــان .باشــدب
معدن  هاي سنگدانه ه ويژهب(موجود در اين مطالعه  هاي سنگدانه
 ]35- 34[بر خالف مطالعات مشابه موجـود در كشـور   ) طريقت

سـد نيـان و    هـاي  سنگدانهقرضه تونل گاوشان و  هاي سنگدانه(
ـ  .باشـند يي بيشتري برخوردار ميزا واكنشاز ) شميل  طـوري ه ب

كه استفاده از سيمان پوزوالني به عنـوان يـك راهكـار مناسـب     
  .جهت جلوگيري از انبساط مناسب نبوده است

 

 
  سيمان پرتلند پوزوالني صوفيان) Bصوفيان  IIسيمان تيپ ) Aهاي مختلف در برابر  زايي سنگدانه مقايسه واكنش - 7شكل 

 ،ثير نوع سيمان بر واكنش قليايي سيليسـي أبه منظور بررسي ت
همانطور كه پيشتر توضيح داده شد از دو نـوع سـيمان پرتلنـد    

و سيمان پرتلند پوزوالني استفاده  47/0با معادل قليايي  IIتيپ 
شــد اســتفاده از  گفتــههمــانطور كــه در ادبيــات فنــي . گرديــد
ي پوزوالني يكي از راهكارهاي مناسب جهـت كنتـرل   ها سيمان

ي قليايي سيليسي مي باشد به همين ها واكنشانبساط ناشي از 
سـيمان  منظور در مطالعـه حاضـر از سـيمان پـوزوالني بجـاي      

مشاهده مي گـردد كـه    8مطابق شكل . معمولي استفاده گرديد
پوزوالني به جـاي  ي مختلف با مصرف سيمان ها طرحكليه براي 

ه ب .كاهش يافته است ها آزمونهمقدار انبساط در  IIسيمان تيپ 

بيشـتر از بقيـه     C6كه مقدار ايـن كـاهش بـراي طـرح      طوري
ز سيمان پوزوالني بـه  در اين حالت استفاده ا. گزارش شده است
و  C2 ،C1ي هـا  روز براي طـرح  14پس از  IIجاي سيمان تيپ 

C3  درصــد كــاهش انبســاط  90و  25، 57بــه ترتيــب موجــب
 زايـي  واكـنش منتها مطـابق شـكل بـدليل    . شده است ها آزمونه
كافي نبوده  C4مقدار كاهش انبساط براي طرح سنگدانه شديد 
ثير نـوع  أتـ روز  28با ادامه روند آزمايش تـا مـدت زمـان    . است

بيشـتر از   C3و  C2 طـرح  سـنگدانه  انبساط ناشي از سيمان بر 
C1 رسد كه  به نظر ميدر واقع در اين حالت . گزارش شده است

 هـاي  سـنگدانه به جز ي قليايي  سيليسي ها واكنشبا ادامه روند 
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ن ديگـر فاصـله ميـان نمودارهـا     معدن طريقـت، بـراي دو معـد   
طـول مـدت   در  با نگاهي به شيب نمودارهـا . افزايش يافته است

كه شيب نمودارها با گذشت زمـان   شود مشخص مي گيري اندازه
بنابراين  .تقريباً ثابت باقي مانده است و فرق چنداني نكرده است

تـا حـدي اسـت كـه اسـتفاده از       هـا  سنگدانه زايي واكنششدت 
به شمار  زايي واكنشسيمان پوزوالني راه حل كافي براي كنترل 

  .آيد نمي

    

  

  
 IIسيمان تيپ  با استفاده از سرام) Cطريقت و )Bفتح المبين )Aمربوط به معدن  به تفكيك مختلف هاي سنگدانه زايي واكنشمقايسه  -8شكل 

  سيمان پرتلند پوزوالني صوفيان وصوفيان 

  نتيجه گيري - 8
و منشور مالت تسريع  شناسي سنگ هاي آزمايشبر اساس نتايج 

 بيشـتر كرد كه  نظر اظهار توان مي ASTM C1260شده مطابق 
اسـتعداد   واكـنش قليـايي   براي ايجاد تبريزهاي منطقه سنگدانه

در  هـا  آزمونـه زيرا محدوديت موجود براي انبسـاط   .زيادي دارند
 بـرآورده  هـا  براي هيچ يك از طرح) درصد 2/0مقدار (استاندارد 

هاي بزرگ در اين منطقـه   صورت اجراي پروژه بنابراين در  .نشد
از نظـر قابليـت    هـا  سـنگدانه  انتخاب مصالح گامهن بايدكشور  از

در صورت لزوم بايد بـه   .بررسي شوندبه طور كامل  زايي واكنش
هـاي الزم از مـواد افزودنـي بـراي كنتـرل       كمك نتـايج آزمـون  

از مقايسـه نتـايج   همچنـين  . زايي قليايي اسـتفاده شـود   واكنش
شـود كـه اسـتفاده از سـيمان     گيـري مـي   ها چنين نتيجه آزمون

دار انبسـاط  به عنوان راهكـاري در جهـت كـاهش مقـ     پوزوالني
 زايي واكنشدليل با اين وجود به . شده استموثر واقع  ها آزمونه
 هـا  آزمونـه  مقـدار انبسـاط  مـورد اسـتفاده    هـاي  سنگدانهشديد 

 به دستمطابق نتايج . قرار گرفتبيش از مقدار مجاز  همچنان 
 يهـا هـاي سـنگ  هواريـز ( معـادن يكـي از   يهـا  سـنگدانه آمده 

زايي زيادي دارد كه اسـتفاده از  چنان واكنش) آتشفشاني سهند
روز  28انبساط آن در عمـر  سيمان پوزوالني نيز قادر به كاهش 

براي  شهر تبريزاطراف هاي در مجموع استفاده از سنگدانه .نشد
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ای پزضذُ تا اثز ضذت هحصَرضذگی فؼال تز رٍی رفتار خوطی هقاطغ هزکة لَلِ تزرسی

تتي

 4، م. ًؼوت ساد3ُ، ج. جاللی هسلن0، م. ًؼوتی1پَر م. ًقی

 داًـگبُ صٌؼتی ًَؿیشٍاًی ثبثل  ،داًـىذُ ػوشاىاػتبد   1
 ػبصُ، داًـگبُ ًَؿیشٍاًی ثبثل -دوتشی هٌْذػی ػوشاىداًـدَی   0

 داًـگبُ صٌؼتی ًَؿیشٍاًی ثبثل داًـىذُ ػوشاى، اػتبدیبس  3
 داًـگبُ هبصًذساى داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی، اػتبدیبس  4

 m-naghi@nit.ac.irپَس،  م. ًمیًَیؼٌذُ هؼئَل: 

 

 چکیذُ
رفتار خوطی  ٍ ای پز ضذُ تا تتي ّای هزکة لَلِ تز رٍی ّستِ تتٌی تزِ ًوًَِ ّذف اس ایي تحقیق تزرسی اثز ضذت فطار اٍلیِ اػوالی

ار گزفتٌذ. پاراهتزّای هتغیز تِ صَرت آسهایطگاّی هَرد تزرسی قزًوًَِ  10تاضذ. در ایي تحقیق، رفتار خوطی  هقاطغ هزکة هی

ت فطار اٍلیِ اػوالی )تذٍى فطار، کن، هتَسط ٍ سیاد( (، ضذ62ٍ  32، 02اصلی در ایي تحقیق ػثارتٌذ اس: ًسثت قطز تِ ضخاهت لَلِ )

ّای  پذیزی، هَد ضکست ٍ تزک ٍ ًَع هحصَرضذگی )فؼال ٍ هٌفؼل(. در ًْایت ظزفیت خوطی، هیشاى اًزصی جذب ضذُ، اًؼطاف

اد ضذُ تَسیلِ استفادُ اس هحصَرضذگی فؼال ایج داد کِاًذ. ًتایج حاصلِ  ایجاد ضذُ در لحظِ ضکست در ّستِ تتٌی تؼییي ضذُ

ّای تا  تَاى ًتیجِ گزفت در ًوًَِ تاضذ. تؼالٍُ هی تز هی ّای ضخین تز اس ًوًَِ تز هٌاسة ّای ًاسک اػوال فطار اٍلیِ تاال، در ًوًَِ

02 =D/tًَِّایی تا  ّا ًخَاّذ داضت. ّوچٌیي اػوال فطار تز رٍی ًوًَِ ، اػوال فطار اٍلیِ اثز هطلَتی تز رٍی رفتار خوطی ًوD/t 

 گزدد. ّایی تا هحصَرضذگی هٌفؼل هی ، سثة تْثَد رفتار خوطی ًوًَِ ًسثت تِ ًو32ًٍَِ   62تزاتز 

 

هحصَسؿذگی فؼبل، سفتبس خوـی، اًشطی خزة ؿذُ، پیؾ تٌیذگی، همبعغ هشوت لَلِ ای پش ؿذُ ثب ثتي، ثتي تش، کلیذی:  ٍاصگاى

 فـبس اٍلیِ

  

 هقذهِ -1

ای دس  ای پش ؿذُ ثب ثتي، ثِ عَس گؼتشدُ هشوت لَلِهمبعغ 

تحمیمبت  ػبصی اػتفبدُ ؿذُ اػت. ػبصی ٍ پل صٌؼت ػبختوبى

ای ثشتش همبعغ هشوت دس همبیؼِ ثب اػضب ثتي  ثؼیبسی سفتبس ػبصُ

ػولىشد هشوت ثتي ٍ فَالد، هؼلح یب فَالدی سا ًـبى دادًذ. 

حصَسؿذگی ثذیي گًَِ اػت وِ همبٍهت فـبسی ثتي ثذلیل ه

ثتي ثَػیلِ لَلِ هحصَسوٌٌذُ، افضایؾ یبفتِ ٍ ووبًؾ لَلِ 

افتذ. ػالٍُ  خیش هیأهحصَسوٌٌذُ ثذلیل حضَس ّؼتِ ثتٌی، ثِ ت

دیگشی  ایي ًَع همبعغ داسای هضایبیای فَق،  ثش هضیت ػبصُ

ای ثبال ٍ هیشایی  پزیش، همبٍهت لشصُ تغییشؿىل اًؼغبف ؿبهل

 ثبؿٌذ. هٌبػت، ًیض هی

ثِ عَس ٍػیؼی دس ّبی هشوت  ػتَى -ّب ٍ تیش ػتَى سفتبس

. ًتبیح تحمیمبت ثش سٍی گشفتِ اػت هَسد ثشسػی لشاس گزؿتِ

ّب، ثیبًگش افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت ثبسثشی ایي  سفتبس ػتَى

 ، صیشاثبؿذ همبعغ ًؼجت ثِ همبعغ فَالدی ٍ ثتٌی تٌْب هی

یؾ همبٍهت هحصَس ًوَدى ثتي ثَػیلِ لَلِ فَالدی، ثبػث افضا

فـبسی ثتي هحصَس ؿذُ ٍ دس ًْبیت افضایؾ ظشفیت ثبسثشی 

سفتبس خوـی همبعغ  .گشدد ایي همبعغ تحت ثبس هحَسی هی

 ػتالشاسگشفتِ  هغبلؼِ هَسدهحممیي ثؼیبسی  هشوت تَػظ

یه همغغ هشوت ثتي ٍ . وبًگ ٍ ّوىبساى، >9-12ٍ  8-1=

پیـٌْبد دادًذ وِ تیشّبی پل فَالد خذیذ ثشای اػتفبدُ دس ؿبُ

. ًتبیح سیضی دس آى ثِ هشاتت ووتش اػت ّضیٌِ خَؿىبسی ٍ ثتي

ای  تیشّبی لَلِّبی وبًگ ٍ ّوىبساى، ًـبى داد وِ ؿبُ ثشسػی

پزیشی خَثی داؿتِ ٍ همبٍهت  فَالدی پشؿذُ ثب ثتي، اًؼغبف

  .وٌٌذ خَد سا تب پبیبى ثبسگزاسی حفظ هی

ویٌَ، لَ ٍ وٌذی ٍ تحمیمبت اًدبم ؿذُ تَػظ تَهی ٍ ػب 

 هشوت،ویلپبتشیه ٍ ساًگبى، دس صهیٌِ سفتبس خوـی همبعغ 

 ثَدُ اػت.همبعغ ایي پزیشی لبثل هالحظِ  ثیبًگش اًؼغبف
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هَخت تغییش هَد ؿىؼت لَلِ  ایي همبعغّوچٌیي ّؼتِ ثتٌی 

دس ًبحیِ فـبسی، اص ووبًؾ سٍثِ داخل ثِ ووبًؾ سٍثِ خبسج، 

الصم ثِ روش اػت وِ گشدد.  شی، هیدس ثبس ٍاسدُ ثِ هشاتت ثضسگت

> ٍ پشایَى ٍ ثَئوِ، ًـبى 1ًتبیح تحمیمبت پشٍثؼت ٍ ّوىبساى =

ّبی ثؼیبس ًبصن، ثذلیل ووبًؾ هَضؼیِ  داد وِ ثشای لَلِ

ّبی لَلِ، هحصَسؿذگی وبفی ثشای تَػؼِ ظشفیت دیَاسُ

ؿَد. ثش هجٌبی ًتبیح تحمیمبت  پالػتیه ثتي فشاّن ًوی

ضاى ثبس هحَسی وِ دس آى لَلِ فَالدی ؿشٍع گزؿتِ، ّشچٌذ هی

ًوبیذ، ًبؿٌبختِ اػت؛ اهب  هیي هحصَسؿذگی ثشای ثتي هیأثِ ت

ثشتشیي ؿىل همغغ ؤای ه هـخص ؿذُ اػت وِ همغغ دایشُ

ثبؿذ.  ون، هی L/Dّبی ثب ًؼجت  ایي اػضب، ثِ ٍیظُ ثشای ػتَى

ثشای هـبّذُ اًتمبل وبهل ثبس، ثذٍى لغضؽ  هویلپبتشی ّوچٌیي

سا  2.7ثیي لَلِ فَالدی ٍ ّؼتِ ثتٌی، ًؼجت دّبًِ ثشؿی 

اػت. اص آًدب وِ تفبٍت هحؼَػی ثیي همبدیش دادُ  ثیـٌْبد

ّبی هختلف  ًبهِثش هجٌبی آییي D/tتَصیِ ؿذُ ثشای ًؼجت 

، ٍخَد داؿتِ AIJ ،BS 5400 ،EC4  ٍLRFD-AISCًظیش 

>، ثِ ثشسػی سفتبس خوـی 6وبًی ٍ ّوىبساى =اػت، الچبال

پشداختٌذ. ًتبیح D/t ّبی هختلف  ّبی هشوت ثب ًؼجت ًوًَِ

ووتش  D/tّبی  وِ ثشای ًؼجت ُ اػت>، ًـبى داد6تحمیمبت =

گشدد. دس  ، ّؼتِ ثتٌی هبًغ اص ووبًؾ هَضؼی لَلِ هی40اص 

ّبی پالػتیه  ، هَجD/t< 74>110 حبلی وِ ثشای همبدیش

ّب تـىیل ؿذُ اػت.  دس هحذٍدُ غیشاالػتیه ًوًَِهتؼذدی 

 ثبؿذ. هی 112پالػتیه ثشاثش ثب  D/tّوچٌیي همذاس ًؼجت 

تٌیذگی ّؼتِ ثتٌی همبعغ هشوت،  ثشای اٍلیي ثبس، اص هفَْم پغ

 تٍَاى >.2لَػی دس آئشٍسا اػتفبدُ ؿذُ اػت =دس ػبخت پل 

خوـی >، ثِ ثشسػی اثش پغ تٌیذگی دس سفتبس 2> ٍ دًگ =5=

تٌیذگی ّؼتِ  اًذ. دس ایي تحمیمبت ثشای پغ همبعغ پشداختِ

ثتٌی وبثلی ثب همبٍهت ثبال دس داخل لَلِ فَالدی تؼجیِ ؿذُ، 

ؿًَذُ پوپ ؿذُ ٍ پغ اص  ػپغ دس داخل لَلِ ثتي هٌجؼظ

دس ّؼتِ  ػخت ؿذى ثتي، ثب وـیذى وبثل، یه ًیشٍی فـبسی

ٍ  2ٍاى ٍ دًگ =>. ًتبیح تحمیمبت ت2َثتٌی ایدبد ؿذُ اػت =

>، حبوی اص افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت خوـی همغغ، دس 5

 ثبؿذ.  تٌیذگی ثِ ّؼتِ ثتٌی هی اثش اػوبل ًیشٍی پغ

>، ثِ ثشسػی سفتبس خوـی همبعغ هشوت 3ؿبٍوبت ٍ ّوىبساى =

ّبی هختلف  ّبی هؼتغیلی فَالدی ٍ اف آس پی ثب ًؼجت ثب لَلِ

هَد ؿىؼت ٍ همبٍهت ایي ٍ الگَی تشن،  تِدّبًِ ثشؿی پشداخ

 ّب ،ثب دسًظش گشفتي ًتبیح ثشسػیهمبعغ سا آصهبیؾ ًوَدًذ. 

ثیبًگش آى اػت وِ  ،دّبًِ ثشؽ ثحشاًی ثشای ّش دٍ خٌغ لَلِ

الگَی تشن ٍ اًذاصُ آى ثِ هیضاى صیبدی ٍاثؼتِ ثِ لغضؽ هیبى 

 >.3ثبؿذ = ثتي ٍ لَلِ هی

ل فـبس اٍلیِ ثش ًؼوت صادُ ٍ ًمی پَس دس تحمیمبت خَد، ثب اػوب

سٍی ثتي تشِ ّؼتِِ همبعغ هشوت، ػجت تغییش ًَع 

>. ًتبیح 11-9= هحصَسؿذگی اص حبلت هٌفؼل ثِ فؼبل ؿذًذ

حبصلِ حبوی اص افضایؾ پبساهتشّبیی ًظیش هذٍل االػتیؼیتِ ٍ 

-9ثبؿذ = همبٍهت فـبسی ثتي دس اثش هحصَسؿذگی فؼبل هی

11 .< 

ثش ثش سفتبس خوـی ؤػَاهل ه>، ثِ ثشسػی 12پَس ٍ ّوىبساى = ًمی

تیشّبی هشوت پش ؿذُ ثب ثتي پشداختِ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ 

ثیشی دس هَد ؿىؼت ًوًَِ ًذاسد أهحصَسؿذگی فؼبل ثب ایٌىِ ت

حبل ػجت وبّؾ هیضاى ٍ ؿذت خشدؿذگی ثتي دس ثب ایي

ًبحیِ فـبسی ٍ ٍػؼت ًبحیِ تشن خَسدُ ٍ ػوك تشن دس 

ؿبى ًـبى ثؼالٍُ ًتبیح تحمیمبتگشدد.  ًبحیِ وــی ًوًَِ هی

سا دس ی فؼبل ّؼتِ ثتٌی، ثْتشیي ثبصدّی داد وِ هحصَسؿذگ

ٍ همبٍهت فـبسی پبییي ّؼتِ ثتٌی D/t ;30همغؼی ثب ًؼجت

داسد. دس ایي همغغ، هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ٍ ظشفیت خوـی 

 یبثذ. همغغ ثِ عَس ّوضهبى افضایؾ هی

 وبلی ثشای ایدبددس ایي تحمیك، اثش ؿذت فـبس اٍلیِ اػ

هحصَسؿذگی فؼبل ّؼتِ ثتٌی ثش سٍی سفتبس خوـی همبعغ 

ای فَالدی ثِ صَست آصهبیـگبّی، تحت ثبسگزاسی  لَلِ

هغبلؼِ ایی، ثشسػی ؿذُ اػت.  اػتبتیىی ٍ ثِ صَست ػِ ًمغِ

ثِ ثشسػی اثش پبساهتشّبیی ًظیش ؿذت فـبسّبی اٍلیِ حبضش 

. دس ًْبیت ثب تَخِ ػتِ اّب پشداخت ًوًَِ D/tاػوبلی ٍ ًؼجت 

ثِ ًتبیح ثذػت آهذُ، ظشفیت خوـی، هیضاى اًشطی خزة ؿذُ، 

خَسدگی ثتي دس لحظِ ؿىؼت ثب دس هَد ؿىؼت ٍ ًحَُ تشن

 . ِ اػتًظش گشفتي پبساهتشّبی روش ؿذُ هَسد همبیؼِ لشاس گشفت

 

 تزرسی آسهایطگاّی -1

ثش  هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلیّذف اصلی ایي تحمیك ثشسػی اثش 

ًوًَِ  12ثبؿذ. ثذیي هٌظَس  سٍی سفتبس تیشّبی هشوت هی

هشوت ثب اًتْبی هفصلی وِ ؿبهل همبدیش هتفبٍت فـبس اٍلیِ 

اًذ. دس ثخؾ اػوبلی ثَدُ، ثِ صَست آصهبیـگبّی ثشسػی ؿذُ

ّبی  تٌیذگی، ًوًَِ ّبی ثؼذی ؿشح هفصلی اص دػتگبُ پیؾ

یؾ آٍسدُ ؿذُ آصهبیؾ، هصبلح اػتفبدُ ؿذُ ٍ سٍؽ اًدبم آصهب

 اػت.
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 تٌیذگیدستگاُ پیص -0-1

ثشای اػوبل همبدیش هختلف فـبس اٍلیِ ثش سٍی ًوًَِ ٍ ایدبد 

       هحصَسؿذگی فؼبل، دػتگبّی تحت ػٌَاى دػتگبُ 

((. ػولىشد دػتگبُ 1تٌیذگی عشاحی ٍ ػبختِ ؿذ )ؿىل )پیؾ

ای حبٍی ثتي تش، دس  ی هشوت لَلِ ای اػت وِ ًوًَِ ثِ گًَِ

تگبُ لشاس گشفتِ ٍ اص عشف دػتگبُ ثِ آى فـبس ٍاسد داخل دػ

گیشی ٍ تٌظین ؿذى اػت.  ؿَد. هیضاى فـبس ٍاسد لبثل اًذاصُ هی

دس اثش اػوبل فـبس تَػظ دػتگبُ، آة اضبفی ًوًَِ اص هحل 

ؿَد. ایي  ّبیی وِ دس ًوًَِ دس ًظشگشفتِ ؿذُ اػت، تخلیِ هی

تغییش ًَع ّب هٌدش ثِ  اػوبل فـبس اٍلیِ ثش سٍی ًوًَِ

 ؿَد. هحصَسؿذگی ّؼتِ ثتٌی هی

 

 الف(

 
 ب(

دستگاُ پیص تٌیذگی الف( تزسین ضذُ در اتَکذ ب(  – 1ضکل  

 ساختِ ضذُ در آسهایطگاُ

ای عشاحی ؿذُ اػت وِ دس  تٌیذگی ثِ گًَِ دػتگبُ پیؾ

ثبؿذ. دس  هیّشلحظِ تٌْب لبدس ثِ اػوبل فـبس ثش سٍی یه ًوًَِ 

لؼوت فَلبًی دػتگبُ یه خه ّیذسٍلیىی تؼجیِ ؿذُ ػت 

ای ؿىل ٍ  وِ فـبس اص عشیك آى ثش سٍی الوبى فَلبًی اػتَاًِ

ؿَد. ایي فـبس دس عَل  ػپغ ثِ ّؼتِ ثتٌی ًوًَِ ٍاسد هی

ًوًَِ هٌتمل ؿذُ ٍ هٌدش ثِ خشٍج آة اضبفی )آثی وِ ثشای 

گشدد. ثِ  یشد( ثتيِ تش هیگ ّیذساتبػیَى هَسد اػتفبدُ لشاس ًوی

هٌظَس خشٍج ایي آة اضبفی، ؿیشّبیی دس عَل ًوًَِ ثشای 

خشٍج آة دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ّوچٌیي آة لبدس خَاّذ 

ّبی فَلبًی ٍ تحتبًی دػتگبُ  ثَد اص فبصلِ اًذوی وِ ثیي الوبى

ثب ًوًَِ ٍخَد داسد، خبسج گشدد. ثش سٍی ؿیشّبی هَخَد، اص 

ای  ی اػتفبدُ ؿذُ اػت. ػولىشد فیلتش ثِ گًَِا فیلتشّبی ٍیظُ

اػت وِ فمظ آة لبدس ثِ خشٍج اص آى ثبؿذ. ّوچٌیي فبصلِ 

ای دس  ّبی فَلبًی ٍ تحتبًی دػتگبُ ثب ًوًَِ ثِ گًَِ ثیي الوبى

گشفتِ ؿذُ اػت وِ اهىبى خشٍج ػبیش رسات ثتي ٍخَد  ًظش

غ (، آة خبسج ؿذُ اص ؿیشّب ٍ آة خو2ًذاؿتِ ثبؿذ. ؿىل )

تٌیذگی سا ًـبى  ؿذُ ثش سٍی صفحِ پبییٌی دػتگبُ پیؾ

ؿَد، آة خبسج  ( هـبّذُ هی2دّذ. ّوبًغَس وِ دس ؿىل ) هی

ّب،  ثبؿذ. خبلص ثَدى آة خبسج ؿذُ اص ًوًَِهی ؿذُ خبلص

ییذی ثش وبسایی هٌبػت فیلتشّبی عشاحی ؿذُ ٍ فبصلِ دس أت

 ثبؿذ. ًظش گشفتِ ؿذُ، هی

 

 
 ب( الف(

الف( آب خارج ضذُ اس ضیزّا ب( آب جوغ ضذُ تز رٍی  -0ضکل  

 صفحِ پاییٌی دستگاُ پیص تٌیذگی

فـبس ٍاسدُ تَػظ خه ثش سٍی ًوًَِ تب خبیی اداهِ داسد وِ آثی 

اص ًوًَِ خبسج ًـَد. ػپغ ًوًَِ اص دػتگبُ پیؾ تٌیذگی 

 25تب  15گشدد. تخلیِ آة اضبفی هوىي اػت ثیي  خبسج هی
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ّبی  دلیمِ عَل ثىـذ. صهبى تخلیِ آة اضبفی ثشای ًوًَِ

ّب،  هختلف، هتفبٍت ثَدُ اػت. صهبى تخلیِ آة اضبفی ًوًَِ

تبثؼی اص هیضاى فـبس اػوبل ؿذُ اص عشف دػتگبُ ٍ همبٍهت 

 ثبؿذ. فـبسی ّؼتِ ثتٌی هی

ّب دس اثش  الصم ثزوش اػت وِ ثشای خلَگیشی اص ووبًؾ ًوًَِ

تٌیذگی، ایي دػتگبُ دس  فـبس اػوبلی تَػظ دػتگبُ پیؾ

لؼوت ثبالیی ٍ هیبًی ًوًَِ، ؿبهل صفحبتی ثِ ًبم صفحبت 

گبُ  گیش ًمؾ تىیِ ثبؿذ. ایي صفحبت ووبًؾ گیش هی ووبًؾ

ِ اًذوی هیبى خبًجی سا ثشای ًوًَِ داسًذ. ثب دس ًظش گشفتي فبصل

ّب خلَگیشی ؿذُ  ًوًَِ ثب ایي صفحبت، اص اصغىبن هیبى آى

 اػت. 

 

 ّا ًوًَِ -0-0

ًوًَِ ثِ صَست آصهبیـگبّی هَسد ثشسػی  12دس ایي تحمیك، 

ّب ثِ تشتیت  لشاس گشفت. عَل خبلص ٍ عَل دّبًِ ولیِ ًوًَِ

 ّب دس دٍ گشٍُ  ثبؿذ. ًوًَِ هیلیوتش هی 660ٍ  900ثشاثش 

ّبی ثب هحصَسؿذگی  ؿذًذ. دس گشٍُ اٍل، ًوًَِثٌذی تمؼین

ّبی ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل لشاس  فؼبل ٍ دس گشٍُ دٍم، ًوًَِ

اًذ. گشٍُ اٍل ثِ ػِ صیش گشٍُ تمؼین ؿذُ اػت. همذاس  گشفتِ

ثبؿذ. فـبس اػوبل  فـبس اػوبل ؿذُ دس ّش صیش گشٍُ هتفبٍت هی

لَلِ ؿذُ ثش سٍی ًوًَِ ثِ صَست تبثؼی اص همبٍهت تؼلین 

فَالدی اًتخبة ؿذُ اػت. دس ّش صیشگشٍُ، ػِ ًوًَِ ثب 

ٍخَد داسد. اص آى خبیی وِ لغش خبسخی  D/t ّبی هختلف ًؼجت

 D/tثبؿذ، لزا تغییش ًؼجت  هیلیوتش هی 60ّب ثشاثش  ولیِ ًوًَِ

دّذ.  ّب ثِ دلیل تغییش دس ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی سخ هی آى

 15ّب ثبثت ٍ ثشاثش  همبٍهت فـبسی ّؼتِ ثتٌی دس ولیِ ًوًَِ

ّب آٍسدُ  ( خضئیبت ولیِ ًو1ًَِثبؿذ. دس خذٍل ) هگبپبػىبل هی

 ؿذُ اػت.

 

 ّا جشئیات ًوًَِ -1جذٍل  

 ضذت فطار اٍلیِ ٍاردُ  ًام ًوًَِ ًَع هحصَرضذگی
t 

mm 

 فؼبل

T1-8.0P 

 صیبد

1 

T2-8.0P 2 

T3-8.0P 3 

T1-8.4P 

 هتَػظ

1 

T2-8.4P 2 

T3-8.4P 3 

T1-8.2P 

 ون

1 

T2-8.2P 2 

T3-8.2P 3 

 هٌفؼل

T1-NP 

 ثذٍى فـبس اٍلیِ

1 

T2-NP 2 

T3-NP 3 

 

ؿَد ًبهگزاسی ّش ًوًَِ  ( هالحظِ هی1ّوبًغَس وِ دس خذٍل )

ایی صَست  اص دٍ لؼوت تـىیل ؿذُ اػت. ًبهگزاسی ثِ گًَِ

گشفتِ اػت وِ هؼشف هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ ٍ 

ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی ّش ًوًَِ ثبؿذ. لؼوت اٍل ًبم ّش 

، ثیبًگش Tحشف ثبؿذ.  ًوًَِ، ؿبهل یه حشف ٍ یه ػذد هی

ثبؿذ. ػذد هَخَد دس لؼوت  ضخبهت خذاسُ لَلِ فَالدی هی

دّذ. لؼوت دٍم  دٍم، ضخبهت خذاسُ لَلِ هَسدًظش سا ًـبى هی

ّبی فؼبل،  ًوًَِ ّب دس ّش گشٍُ هتفبٍت اػت. دس گشٍُ  ًبم ًوًَِ

ثبؿذ وِ دس هدوَع  ایي لؼوت ؿبهل یه حشف ٍ یه ػذد هی

ِ سا ثِ صَست دسصذی اص ًیشٍیی وِ هیضاى فـبسِ ٍاسدِ ثش ًوًَ

وٌٌذ. اهب دس  ؿَد، ثیبى هی ػجت تؼلین لَلِ فَالدی هی

ّبی هٌفؼل، لؼوت دٍم اص دٍ حشف تـىیل ؿذُ اػت وِ  ًوًَِ

 ثبؿذ. دٌّذُ ػذم ٍخَد فـبس ثش سٍی ایي ًوًَِ هی ًـبى

ؿَد، ثشای ّش صیش گشٍُ،  ( هـبّذُ هی1ّوبًغَس وِ دس خذٍل )

هیلیوتش ثشای خذاسُ لَلِ فَالدی  3ٍ  2، 1ف ػِ ضخبهت هختل

  دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. 
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ّبی فَالدی ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ  لَلِ تغییش دس ضخبهت خذاسُ

 ّب ثَدُ اػت.  دس سفتبس خوـی ًوًَِ D/tثیش ًؼجت أت

(، هؼبحت فَالد ٍ ثتي ٍ دسصذ فَالد ثشای ّش 2دس خذٍل )

 AISC manualًبهِ  آییيًوًَِ هحبػجِ ٍ روش ؿذُ اػت. 

sec 2I.a 1، حذالل همذاس فَالد دس همبعغ هشوت سا ثشاثش 

ؿَد وِ دسصذ  >. هـبّذُ هی13دسصذ تَصیِ ًوَدُ اػت =

ّبی هَسد ثشسػی حذالل همذاس تَصیِ ؿذُ  فَالد دس ًوًَِ

ًبهِ فَق  ّوچٌیي آییي وٌذ. ًبهِ سا ثشآٍسدُ هیتَػظ آییي

ای  ثشای همبعغ دایشُ D/t>، هحذٍدُ اػتبتیىی ًؼجت 13=

( هـخص ًوَدُ 1ای پشؿذُ ثب ثتي سا ثِ صَست هؼبدلِ ) لَلِ

 اػت.

(1) 

(
 

 
)
            

 √
8  
  

 

 

>، دس 13ًبهِ فَق =ثیٌی ؿذُ تَػظ آییي همبدیش هحذٍدُ پیؾ

ّبی  ؿَد وِ ًؼجت ( هحبػجِ ؿذُ اػت. هـبّذُ هی2خذٍل )

D/t  ّش ًوًَِ ووتش اص حذاوثش همذاس پیـٌْبدی تَػظ آییي

 .ثبؿذ ًبهِ فَق هی

 ّا ّای قطز تِ ضخاهت ًوًَِ درصذ فَالد ٍ ًسثت -0جذٍل  

 ضخاهت
D/t 

تٌص 

تسلین 

 لَلِ
Sconc Sst 

درصذ 

 فَالد

D/t 

هحذٍدُ 

آییي 

 % mm MPa mm0 mm0 ًاهِ

1 60 270 2733.97 93.5 3.31 76.98 

2 30 435 2642.08 185.4 6.56 60.65 

3 20 380 2551.76 275.7 9.75 64.89 

ّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل، ثشای خشٍج آة اضبفی ثتي  س ًوًَِد

اص عَل ًوًَِ، دٍ ؿیش دس ّش همغغ تؼجیِ  3/1تش، دس فَاصل 

تٌیذگی لشاس  ؿذُ اػت. لزا هبداهی وِ ًوًَِ دس دػتگبُ پیؾ

 گیشد، لبدس ثِ تخلیِ آة اضبفی اص ایي ؿیشّب خَاّذ ثَد.  هی

ایؼتبدُ صَست گشفتِ  سیضی دس حبلت ّب، ثتي دس توبهی ًوًَِ

سیضی ثذٍى ّیچ تشاون ٍ  ّبی گشٍُ اٍل، ثتي اػت. دس ًوًَِ

ٍیجشاػیًَی صَست گشفتِ اػت. ػپغ ًوًَِ دس دػتگبُ 

ّبی گشٍُ دٍم،  تٌیذگی لشاس دادُ ؿذُ اػت. اهب دس ًوًَِ پیؾ

سیضی دس ػِ الیِ ٍ تشاون ّش الیِ صَست گشفتِ اػت. دس  ثتي

َػیلِ ًبیلَى ثؼتِ ؿذُ تب اص تجخیش ًْبیت، دٍ اًتْبی لَلِ ث

ّب ثِ صَست ایؼتبدُ دس  ّب خلَگیشی ؿَد. ًوًَِ سعَثت ًوًَِ

سٍص ًگْذاسی ؿذًذ تب ثشای آصهبیؾ  28ؿشایظ هحیظ ثِ هذت 

سیضی  خوـی آهبدُ ؿًَذ. الصم ثِ روش اػت وِ ّوضهبى ثب ثتي

ًوًَِ  5ّب، ثِ هٌظَس تؼییي همبٍهت فـبسی ّؼتِ ثتٌی،  ًوًَِ

ّبی هىؼجی، ثؼذ اص دٍ سٍص  ؿَد. ایي ًوًَِ ىؼجی ًیض تْیِ هیه

گشدًذ.  آٍسی هیاص لبلت خبسج ؿذُ ٍ دس ؿشایظ اؿجبع ػول

ّبی هىؼجی  ّبی هشوت، ًوًَِ ّوضهبى ثب تؼت خوـی ًوًَِ

 گیشًذ. ًیض تحت آصهبیؾ فـبسی لشاس هی

 

 هصالح -0-3

فَالدی ٍ ای پشؿذُ ثب ثتي هتـىل اص پَػتِ  همبعغ هشوت لَلِ

ثبؿٌذ وِ دس ایي ثخؾ ثِ ّشوذام اص ایي هصبلح  ّؼتِ ثتٌی هی

 ثِ عَس هفصل پشداختِ ؿذُ اػت.

عشح اختالط ثتي اػتفبدُ ؿذُ دس ایي تحمیك ثش هجٌبی 

> صَست گشفتِ اػت. لغش ثضسگتشیي 14اػتبًذاسد ثتي آهشیىب =

هیلیوتش  9.5ػٌگذاًِ اػتفبدُ ؿذُ دس ایي عشح اختالط، 

ثِ ػٌَاى سیضداًِ  2.88ثبؿذ. اص هبػِ ثبدی ثب هذٍل ًشهی  هی

ٍ آة، ػبیش هَاد  IIاػتفبدُ ؿذُ اػت. ػیوبى پشتلٌذ تیپ 

ثبؿٌذ. دس ایي عشح اختالط اص ّیچ هبدُ  تـىیل دٌّذُ ثتي هی

اػتفبدُ ًـذُ اػت تب ػولىشد هحصَسؿذگی ٍ اثش افضٍدًی 

ثیش أهمبدیش هختلف فـبس ثش سٍی ؿشایظ هحصَسؿذگی، تحت ت

( ػْن هصبلح اػتفبدُ ؿذُ دس عشح 3لشاس ًگیشد. خذٍل )

 دّذ. اختالط ثتي سا ًـبى هی

 
 اجشا تطکیل دٌّذُ تتي در یک هتزهکؼة تتي ریشی – 3جذٍل  

هقاٍهت 

 فطاری تتي
 اسالهپ آب سیواى هاسِ  ضي

W/C 

MPa kg kg kg kg cm 

15 
661.1

8 

1117.

57 
281.25 

22

5 
10-8 0.8 

 

ّبی فَالدی هَخَد دس ثبصاس اػتفبدُ ؿذُ  دس ایي تحمیك اص لَلِ

اػت. ثِ دلیل هحذٍدیت هَخَد دس دػتگبُ یًَیَسػبل 

هیلیوتش دس ًظش  60ّب ثشاثش  )آصهبیؾ خوؾ(، لغش ولیِ ًوًَِ

ٍ  2، 1ّب ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص :  گشفتِ ؿذ. ضخبهت خذاسُ لَلِ

ّب،  لین ٍ ًْبیی لَلِهیلیوتش. ثِ هٌظَس تؼییي همبٍهت تؼ 3

ّبی دهجلی  ًوًَِ ،>ASTM A370-10=15 هغبثك اػتبًذاسد 

ؿىلی اص ّش لَلِ تْیِ ؿذُ ٍ تحت آصهبیؾ وــی لشاس 

( همبٍهت تؼلین ٍ ًْبیی ّش لَلِ آٍسدُ 4گشفتٌذ. دس خذٍل )

 ؿذُ اػت. 
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 فَالدیّای  هقاٍهت تسلین ٍ جاری ضذى لَلِ -4جذٍل  

 ضخاهت لَلِ تٌص تسلین تٌص ًْایی

Mpa Mpa mm 

305 270 1 

500 435 2 

420 380 3 

 

 رٍش اًجام آسهایص -0-4

ّبی عشاحی ؿذُ  ؿشٍع آصهبیؾ ثب لشاس دادى ٍ ًصت تىیِ گبُ

ثبؿذ. ػپغ، ًوًَِ هَسدًظش دس هحل لشاس  ثش سٍی تیش صلت هی

تدْیضات گشفتِ ٍ صفحبت فَلبًی ٍ تحتبًی هحل ثبسگزاسی ٍ 

ّب  گشدًذ. ولیِ ًوًَِ ًظش هحىن هی ٍاثؼتِ ثِ آى دس هحل هَسد

ای ثِ صَست اػتبتیىی لشاس  تحت آصهبیؾ خوؾ ػِ ًمغِ

 STM150گیشًذ. آصهبیؾ ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ یًَیَسػبل  هی

اًدبم  mm/min2ٍ ثِ سٍؽ وٌتشل تغییشهىبى ٍ ثب ػشػت 

ٍػظ دّبًِ دس فَاصل هىبى  ؿَد. هیضاى ثبس ٍاسدُ ٍ تغییش هی

ؿَد.  صهبًی هـخص تَػظ سایبًِ هتصل ثِ دػتگبُ ثجت هی

(، ًوبی ولی ًوًَِ لشاس گشفتِ ؿذُ دس دػتگبُ سا ثِ 3ؿىل )

 ذ.دّ ّوشاُ تدْیضات الحبلی آى سا ًـبى هی

 

 
ضواتیک ًوًَِ  ،ًوًَِ تحت تار تِ ّوزاُ تجْیشات الحاقی -3ضکل  

 در دستگاُ یًَیَرسال

ّب  گبُ ؿَد، عشاحی تىیِ ( هـبّذُ هی3ّوبًغَس وِ دس ؿىل )

ایی اػت وِ دٍ اًتْبی ًوًَِ سفتبس هفصلی داؿتِ ثبؿذ.  ثِ گًَِ

ثؼالٍُ، ثِ هٌظَس خلَگیشی اص توشوض تٌؾ دس هحل اػوبل ثبس، 

ای ؿىل دس صیش صفحبت  یه ػشی لغؼبت الحبلی ًین دایشُ

اًذ. ثبس ٍاسدُ اص  لبًی ٍ تحتبًی ثبسگزاسی، عشاحی ٍ تؼجیِ ؿذُفَ

ای ٍ اص آًدب ثِ ًوًَِ  عشیك صفحِ فَلبًی ثِ لغؼِ ًین دایشُ

ّب ؿیش تؼجیِ ؿذُ اػت  ّبی فؼبل وِ دس آى ؿَد. ًوًَِ ٍاسد هی

گیشًذ وِ ؿیشّبی تؼجیِ ؿذُ    ایی دس دػتگبُ لشاس هی ثِ گًَِ

ظ ًوًَِ لشاس ثگیشًذ. آصهبیؾ تب ّوگی دس یه تشاص ٍ دس ٍػ

تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ  -خبیی اداهِ داسد وِ دس هٌحٌی ثبس

 ًوًَِ، افت ؿذیذی دس ثبس سخ دّذ. 

 

 ًتایج آسهایطگاّی -3
دس اداهِ ًتبیح ثذػت آهذُ ٍ هـبّذات حبصلِ دس چٌذ ثخؾ 

ّب  اًذ. ثخؾ اٍل هشثَط ثِ سفتبس ٍ ًَع ؿىؼت ًوًَِ اسائِ ؿذُ

خَسدگی ثتي دس لحظِ  ثخؾ دٍم، ًحَُ تشن ثبؿذ. دس هی

ؿىؼت ًوًَِ ثحث ٍ ثشسػی ؿذُ اػت. دس ثخؾ ػَم، هیضاى 

 اًذ. ّب هحبػجِ ؿذُ ظشفیت ًْبیی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ

 

 ّا رفتار ٍ هَد ضکست ًوًَِ -3-1

تیشّبی هشوت سفتبس ًؼجتب اًؼغبف پزیشی اص خَد ًـبى دادًذ. 

ای  ٍضؼیت وٌتشل ؿذُ ثؼالٍُ آصهبیؾ ثِ صَست هالین ٍ دس

ّب ثِ صَست تذسیدی سخ دادُ  اًدبم ؿذ. ّوچٌیي ؿىؼت ًوًَِ

وِ ّیچ ًـبًِ ٍ صذای ٍاضحی دس حیي  اػت. ضوي ایي

ّب  (، هَد ؿىؼت ولیِ ًو4ًَِؿىؼت، ایدبد ًـذُ اػت. ؿىل )

 دّذ. سا ًـبى هی
 

 

 

 

 
 ج( ب( الف(

،  t=0 mm،  ب( t=1 mmّا الف(  هَد ضکست کلیِ ًوًَِ -4ضکل  

 t=3 mmج(
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ّب دس  ؿَد، ولیِ ًوًَِ ( هـبّذُ هی4ّوبًغَس وِ دس ؿىل )

اًذ. ثذلیل ووبًؾ  ًبحیِ فـبسی دچبس ووبًؾ هَضؼی ؿذُ

ّبیی دس لؼوت فَلبًی  هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فـبسی، هَج

ّبی تـىیل ؿذُ  ؿَد. ؿذت ٍ تؼذاد هَج ّب هـبّذُ هی ًوًَِ

ًؼجت لغش  دس ایي ًبحیِ ثؼتگی ثِ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ٍ

ثِ ضخبهت ًوًَِ داسد. ثؼالٍُ دس ًبحیِ وــی، ؿىؼت ّوشاُ 

، S15-T3-0.8P  ثب پبسگی لَلِ ثَدُ اػت. تٌْب دس ًوًَِ

ؿىؼت ًوًَِ ثِ دلیل ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فـبسی 

ّب، ؿىؼت ثذلیل پبسگی لَلِ دس ًبحیِ  ثَدُ اػت. دس ػبیش ًوًَِ

ِ دس ًبحیِ فـبسی ثَدُ وــی ّوضهبى ثب ووبًؾ هَضؼی لَل

 اػت.

 ؿذت، D/tًىتِ لبثل تَخِ دیگش ایي اػت وِ ثب وبّؾ ًؼجت 

یبثذ.  ّبی ثَخَد آهذُ دس لؼوت فَلبًی وبّؾ هی ٍ تؼذاد هَج

وبّؾ ؿذت ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ فَلبًی، دس توبهی 

ّبی هتفبٍت فـبس  حبالت فـبس اػوبلی )ثذٍى فـبس یب ثب ؿذت

تَاى  ؿَد. هـبثِ ّویي ًتیدِ سا هی بّذُ هیاػوبل ؿذُ( هـ

ثشای ػوك ٍ ػشض پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی گشفت. 

، افضایؾ هیضاى فـبس 20ّوچٌیي، ثشای ًؼجت لغش ثِ ضخبهت 

ّب ػجت وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس  اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ

ای وِ دس ًوًَِ ثب فـبس اػوبلی  گشدد، ثِ گًَِ ًبحیِ وــی هی

ؿَد. دس ضوي ثشای حبلتی وِ  صیبد، تشوی دس لَلِ هـبّذُ ًوی

ثبؿذ، اػوبل فـبس اٍلیِ  هی 30ًؼجت لغش ثِ ضخبهت لَلِ ثشاثش 

ثبػث وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ؿذُ اػت. 

 60ثبالخشُ ثشای حبلتی وِ ًؼجت لغش ثِ ضخبهت ثشاثش 

ؿذُ ساثغِ  لثبؿذ، ًحَُ پبسگی لَلِ ثب هیضاى فـبس اػوب هی

 هؼتمیوی ًذاسد.

 
 ّا الگَی تزک خَردگی ًوًَِ -3-0

ّب، لَلِ فَالدی دس دٍ ًبحیِ  پغ اص آصهبیؾ خوـی ًوًَِ

ؿَد تب ثتَاى ًحَُ  فـبسی ٍ وــی، ثِ صَست خضئی ثشیذُ هی

گؼتشؽ تشنِ ّؼتِ ثتٌی دس لحظِ ؿىؼت ًوًَِ سا ثشسػی 

تَصیغ ًوَد. ثذیي ٍػیلِ، خشدؿذگی ثتي دس ًبحیِ فـبسی ٍ 

(، ّؼتِ ثتٌی 5گشدد. ؿىل) ّب دس ًبحیِ وــی آؿىبس هی تشن

دّذ.  سا دس دٍ ًبحیِ فـبسی ٍوــی پغ اص آصهبیؾ ًـبى هی

تصبٍیش ًـبى دادُ ؿذُ ثشای ّش ًوًَِ، اص دٍ لؼوت تـىیل 

ی ًبحیِ  ؿذُ اػت. ؿىل ثبالیی، تصَیش ّؼتِ ثتٌی خشدؿذُ

ی ًبحیِ تحتبًی  دُخَس فَلبًی ٍ ؿىل پبییٌی، تصَیش ثتي تشن

فـبسی ٍ خشدؿذُ ًبحیِ  دّذ. دس ایٌدب، اثتذا ثتي سا ًـبى هی

ثشسػی  هَسد ثحث ٍخَسدُ ًبحیِ وــی  دس اداهِ ثتي تشن

  گیشًذ. لشاس هی

 

 

 

 

 
 ج( ب( الف(

،  t=0 mm،  ب( t=1 mmّا الف(  هَد ضکست کلیِ ًوًَِ -5ضکل  

 t=3 mm  ج(

ؿَد، ًَع هحصَسؿذگی  ّوبًغَس وِ دس ؿىل فَق هـبّذُ هی

ثش ثَدُ اػت. اگش ؤدس هیضاى خشدؿذگی ثتي ًبحیِ فـبسی ه

ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل سا ثِ ػٌَاى ًوًَِ هشخغ دس ًظش 

ؿَد وِ هیضاى خشدؿذگی ثتي دس ایي  ثگیشین، هـبّذُ هی

ثبؿذ.  فؼبل هیّبی ثب هحصَسؿذگی  ًوًَِ، ثیـتش اص ًوًَِ

ؿَد وِ ثب افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ثش  ّوچٌیي، هالحظِ هی

سٍی ًوًَِ، ؿذت خشدؿذگی ثتي وبّؾ یبفتِ اػت. ًتبیح فَق 

تَاى ًتیدِ  صبدق اػت، لزا هیD/t  ثشای توبهی همبدیش ًؼجت

ثبؿذ.  هی D/tگشفت وِ ؿذت خشدؿذگی ثتي هؼتمل اص ًؼجت 

وِ ؿذت خشدؿذگی ثتي دس  تَاى ًتیدِ گشفت دس هدوَع هی

ًبحیِ فـبسی ساثغِ هؼىَع ثب ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی 

 ًوًَِ داسد. 

ؿَد وِ ثذلیل ػولىشد هشوت  (، هالحظِ هی5ثب تَخِ ثِ ؿىل )

ثیي دٍ خٌغ هصبلح ثتي ٍ فَالد، ثتي دس ًبحیِ وــی ثِ للَُ 

ّبی هختلفی ؿىؼتِ ؿذُ  ػٌگ تجذیل ًـذُ اػت ٍ دس الیِ

پبساهتشّبی  تَاى اثش ( هی5. ثؼالٍُ، ثب تَخِ ثِ ؿىل )اػت
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ّبی ًبحیِ وــی سا  هختلف ثش سٍی ًَع، ػوك ٍ ؿذت تشن

ّبی ثب  ثشسػی ًوَد. اص همبیؼِ تصبٍیش هشثَط ثِ ًوًَِ

ّبی هتفبٍتی  ّبیی وِ تحت ؿذت هحصَسؿذگی هٌفؼل ثب ًوًَِ

س ٍ ؿذت آى تَاى ثِ تبثیش اػوبل فـب ثبؿٌذ، هی اص فـبس اٍلیِ هی

ّبی ثب هحصَسؿذگی  ثش سٍی ًَع ٍ ؿذت تشن پی ثشد. دس ًوًَِ

تشی اص  ّبی هتفبٍت اص فـبس(، دس هٌغمِ ٍػیغ فؼبل )ثشای ؿذت

ّبی ثَخَد آهذُ دس  ثتي، تشن خَسدگی سخ دادُ اػت. تشن

پبساهتش دیگشی  ،D/tثبؿٌذ. ًؼجت  ّب ػویك هی توبهی ًوًَِ

ّب، ثشسػی  ؽ ٍ تَصیغ تشناػت وِ اثشؽ ثش سٍی ًحَُ گؼتش

ثیشی دس أًوًَِ، ت D/tؿَد وِ ًؼجت  گشدد. هـبّذُ هی هی

 خَسدگی ّؼتِ ثتٌی ًذاسد. ػوك تشنؿذت، ٍػؼت ٍ 

 

 ظزفیت خوطی ٍ اًزصی جذب ضذُ -3-3

داًین هیبى حذاوثش ثبس ٍاسد ثش تیش ٍ لٌگش خوـی ًْبیی آى  هی

ًوًَِ ساثغِ هؼتمین ٍخَد داسد. اص عشفی اًشطی خزة ؿذُ 

ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ  تغییشهىبى آى هی -ثشاثش ػغح صیش ًوَداس ثبس

ًتبیح آصهبیـگبّی، هیضاى ثبس ًْبیی، لٌگش خوـی ًْبیی ٍ هیضاى 

 ((.  5اًشطی خزة ؿذُ ّش ًوًَِ تؼییي ؿذُ اػت )خذٍل )

 
 ّا ظزفیت خوطی ًوًَِ -5جذٍل  

 ًام ًوًَِ

ضذت فطار 

اٍلیِ 

 اػوالی

Eexp Mexp Pexp 

KN.m KN.m KN 

 D/t=02 

T3-NP 33.6 5.54 3885 ثذٍى فـبس 

T3-8.2P 31.37 5.18 4210.145 ون 

T3-8.4P 30.95 5.11 4729.85 هتَػظ 

T3-8.0P 33.47 5.52 3348.49 صیبد 

 D/t=02 

T2-NP 25.31 4.18 1390.93 ثذٍى فـبس 

T2-8.2P 22.40 3.7 2773.08 ون 

T2-8.4P 23.01 3.8 1572.67 هتَػظ 

T2-8.0P 25.44 4.2 2115.65 صیبد 

 D/t=02 

T1-NP 10.51 1.73 933.93 ثذٍى فـبس 

T1-8.2P 11.09 1.83 755.2 ون 

T1-8.4P 10.18 1.68 922.81 هتَػظ 

T1-8.0P 11.28 1.86 1015.09 صیبد 

تَاى ًتیدِ  (، هی5ثب تَخِ ثِ همبدیش ثذػت آهذُ دس خذٍل )

گشفت وِ ًحَُ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة 

ثبؿذ. دس ًتیدِ ًوی  ّبی ّش ػِ گشٍُ یىؼبى ًوی ؿذُ ًوًَِ

تَاى سًٍذ هـخصی دس هَسد ًحَُ ایي تغییشات ثذػت آٍسد. ثِ 

یضاى لٌگش (، ثیـتشیي هD/t; 20عَس هثبل، دس گشٍُ اٍل )

ّبی  خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ  ثِ تشتیت هشثَط ثِ ًوًَِ

ثبؿذ، دس حبلی وِ  ثذٍى فـبس اٍلیِ ٍ ثب فـبس اػوبلی هتَػظ هی

(، ثب ایٌىِ ثیـتشیي ظشفیت خوـی دس D/t; 30) دس گشٍُ دٍم

ای ثب فـبس اػوبلی ثبال سخ دادُ اػت، اهب ثیـتشیي هیضاى  ًوًَِ

ثبؿذ وِ ؿذت فـبس  ای هی اًشطی خزة ؿذُ هتؼلك ثِ ًوًَِ

ثبؿذ. ثٌبثشایي اًتخبة ثْتشیي  اػوبل ؿذُ ثش سٍی آى ون هی

هیضاى فـبس ٍاسدُ ثب تَخِ ثِ ّش دٍ ػبهل ظشفیت خوـی ٍ 

پزیش اػت. دس ثخؾ ثؼذی وِ ثِ  اى اًشطی خزة ؿذُ، اهىبىهیض

ثحث ٍ ثشسػی ًتبیح پشداختِ ؿذُ اػت ثِ عَس هفصل ثِ ایي 

 هَسد پشداختِ ؿذُ اػت. 

 

 تحث ٍ تزرسی ًتایج -4
دس ایي ثخؾ ثِ ثحث ٍ ثشسػی ًتبیح ثذػت آهذُ پشداختِ ؿذُ 

 ثش D/tاػت. ثِ هٌظَس ثشسػی اثش هیضاى فـبس اػوبلی ٍ ًؼجت 

هشوت، ایي ػَاهل دس دٍ صیشثخؾ  ّبی  سٍی سفتبس خوـی ًوًَِ

هدضا هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتٌذ. دس اداهِ ثِ عَس هفصل ثِ 

 تـشیح اثشات پبساهتشّبی روش ؿذُ پشداختِ ؿذُ اػت. 
 

 تزرسی اثزات ًاضی اس هیشاى فطار اٍلیِ اػوالی -4-1

ثیش هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی أدس ایي ثخؾ ثِ ثشسػی ت

ّب،  سفتبس، ظشفیت خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ

ّب دس ػِ گشٍُ دػتِ  پشداختِ ؿذُ اػت. ثذیي هٌظَس، ًوًَِ

ثبثت اػت. دس ّش  D/tثٌذی ؿذًذ. دس ّش گشٍُ هیضاى ًؼجت 

ّب هتفبٍت اػت.  گشٍُ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ

ای اػت وِ دس ٌّگبم ػبخت،  شخغ دس ّش گشٍُ ًوًًَِوًَِ ه

ای ًجَدُ اػت، لزا ؿشایظ هحصَسؿذگی  تحت ّیچ فـبس اٍلیِ

( 6ایدبد ؿذُ دس ایي ًوًَِ، اص ًَع هٌفؼل ثَدُ اػت. ؿىل )

ّب ًـبى  تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ سا ثشای ًوًَِ -ًوَداس ثبس

اسّب ثِ ّب، ایي ًوَد دّذ. ثِ هٌظَس همبیؼِ سفتبس ًوًَِ هی

اًذ وِ دس ّش ؿىل توبهی هتغییشّب یىؼبى  ایی تشػین ؿذُ گًَِ

ّب،  ثَدُ ٍ فمظ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبل ؿذُ ثش سٍی ًوًَِ

الف ٍ ة ٍ ج( ثِ تشتیت هشثَط ثِ -6ثبؿذ. ؿىل ) هتفبٍت هی

  ثبؿٌذ. هیلیوتش هی 3ٍ  2، 1ّبی ثب ضخبهت  ًوًَِ
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 هیلیوتز 3هیلیوتز ج( ضخاهت  0هیلیوتز ب( ضخاهت  1تغییزهکاى ٍسط دّاًِ الف ( ضخاهت -ًوَدار تار -6ضکل  
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ّب سفتبس  ؿَد، ولیِ ًوًَِ ( هـبّذُ هی6وبًغَس وِ دس ؿىل )ّ

اًؼغبف پزیشی داسًذ. ثِ هٌظَس همبیؼِ اثش هیضاى فـبس اٍلیِ 

ّبی ّش گشٍُ ثِ صَست هدضا ثب  ّب، ًوًَِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ

 ؿًَذ.  ّن همبیؼِ هی

، افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ػجت D/t;60دسگشٍُ ثب ًؼجت

ایی وِ  ّب ؿذُ اػت ثِ گًَِ ػتیه دس ًوًَِافضایؾ ػختی اال

ًوًَِ هشخغ )ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل( ٍ ًوًَِ ثب 

( ثِ تشتیت ووتشیي ٍ highثیـتشیي هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی )

ثبؿذ. ّوچٌیي  ثیـتشیي همذاس ػختی االػتیه سا داسا هی

ؿَد وِ هیضاى ػختی االػتیه ًوًَِ، ثب افضایؾ  هـبّذُ هی

یبثذ. ثؼالٍُ، هالحظِ  فـبس اٍلیِ اػوبلی، افضایؾ هی هیضاى

ؿَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ ػجت افضایؾ ػختی پالػتیه  هی

ّب هی ؿَد، دس حبلی وِ هیضاى فـبس اػوبلی ثش سٍی  ًوًَِ

ثبؿذ. دس ضوي، دس ایي  ّب اثشگزاس ًوی ػختی پالػتیه ًوًَِ

داسای  ّب گشٍُ، دس فـبسّبی اٍلیِ پبییي ٍ هتَػظ، ًوًَِ

تشی ًؼجت ثِ ًوًَِ هشخغ هی ثبؿٌذ، ٍلی ثب  تغییشؿىل پبییي

افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ )فـبس اٍلیِ ثبال(، تغییشؿىل ًْبیی 

 گشدد.  ًوًَِ ثیـتش اص ًوًَِ هشخغ هی

، افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی تغییشی D/t;30دسگشٍُ ثب ًؼجت

ولیِ وٌذ ٍ ػختی  ّب ایدبد ًوی دس ػختی االػتیه ًوًَِ

ثبؿٌذ. ثؼالٍُ، ثب  ّب )ثب ٍ ثذٍى فـبس اٍلیِ( ثب ّن ثشاثش هی ًوًَِ

(، هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ ثدض ًوًَِ ثب فـبس 6تَخِ ثِ ؿىل )

ّب  ّب، هیضاى ػختی پالػتیه ًوًَِ اٍلیِ هتَػظ، دس ػبیش ًوًَِ

ثبؿٌذ. دس ًوًَِ ثب فـبس اٍلیِ هتَػظ، ثذلیل  ثبّن ثشاثش هی

یدبد ؿذُ دس ًبحیِ فـبسی لَلِ فَالدی، افت ووبًؾ هَضؼی ا

دّذ.  تغییشهىبى ایي ًوًَِ سخ هی -همبٍهت دس ًوَداس ثبس

ثٌبثشایي سفتبس ایي ًوًَِ دس ًبحیِ پالػتیه، هتفبٍت ثب ػبیش 

ثبؿذ. دس ضوي اص همبیؼِ تغییشؿىل ًْبیی سخ دادُ  ّب هی ًوًَِ

یِ ون ٍ ًوًَِ ؿَد وِ ًوًَِ ثب فـبس اٍل ّب هـبّذُ هی دس ًوًَِ

هشخغ ثِ تشتیت داسای ثیـتشیي ٍ ووتشیي هیضاى تغییشؿىل 

تَاى ًتیدِ گشفت وِ  ثبؿٌذ. ثٌبثشایي هی ًْبیی هی

ّب افضایؾ  ّب ثب اػوبل فـبس اٍلیِ ثش سٍی آى پزیشی ًوًَِ اًؼغبف

 یبثذ.  هی

ّب ثشاثش ، ػختی االػتیه ولیِ ًوD/tًَِ;20دسگشٍُ ثب ًؼجت

ؿَد وِ ػختی  یِ پالػتیه هـبّذُ هیثبؿٌذ. دس ًبح هی

تغییشهىبى  -وٌذ. دس ًوَداس ثبس ّب وبّؾ ؿذیذی پیذا هی ًوًَِ

ّبی ثب فـبس اػوبلی ثبال ٍ پبییي، ػخت ؿذگی  هشثَط ثِ ًوًَِ

ّبی  ؿَد. ّوچٌیي اص همبیؼِ تغییشؿىل هـبّذُ هی هدذداً

اٍلیِ تَاى گفت وِ ًوًَِ ثب فـبس  ّب، هی ًْبیی سخ دادُ دس ًوًَِ

ثبؿذ، اػوبلی ثبال، داسای ووتشیي هیضاى ثیـیٌِ تغییشهىبى هی

دس حبلی وِ هیضاى ثیـیٌِ تغییش ؿىل ٍػظ دّبًِ دس ػبیش 

 ّب ثب افضایؾ هیضاى فـبساػوبلی، ساثغِ هؼتمین داسد.  ًوًَِ

ثشای تؼییي ًحَُ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة 

سٍی ًوًَِ ٍ هیضاى آى، دسصذ  ؿذُ دس اثش اػوبل فـبس اٍلیِ ثش

ّبی هختلف  تغییش دس ظشفیت خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ

(، 6ّش گشٍُ ًؼجت ثِ ًوًَِ هشخغ، هحبػجِ گشدیذ. دس خذٍل )

ّب ٍ هیضاى تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ  ثٌذی ًوًَِ گشٍُ

 اًشطی خزة ؿذُ، آٍسدُ ؿذُ اػت.

 
 ّا ظزفیت خوطی ًوًَِ -6جذٍل  

 هزجغ ًام ًوًَِ گزٍُ
 Eexpتغییزات  Mexpتغییزات 

% % 

D/t= 28 

T3-NP آسی _ _ 

T3-8.2P 6.625 خیش-  8.37 

T3-8.4P 7.87 خیش-  21.75 

T3-8.0P 0.383 خیش-  13.81-  

D/t= 38 

T2-NP آسی _ _ 

T2-8.2P 11.5 خیش-  99.37 

T2-8.4P 9.1 خیش-  13.07 

T2-8.0P 52.1 0.51 خیش 

D/t= 68 

T1-NP آسی _ _ 

T1-8.2P 19.14 5.5 خیش-  

T1-8.4P 3.15 خیش-  1.19-  

T1-8.0P 8.69 7.27 خیش 
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; 20ؿَد، دس گشٍُ اٍل ) ( هـبّذُ هی6ّوبًغَس وِ دس خذٍل )

D/t ّب  وبّؾ ظشفیت خوـی ًوًَِ(، اػوبل فـبس اٍلیِ ػجت

گشدد. دس حبلی وِ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ تَػظ ًوًَِ  هی

 8ثبؿذ ثِ تذسیح  ثشای حبالتی وِ فـبس اػوبلی ون ٍ هتَػظ هی

ای وِ هیضاى  دسصذ افضایؾ یبفتِ اػت ٍ تٌْب دس ًوًَِ 22ٍ 

فـبس اػوبلی صیبد اػت، هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ووتش اص ًوًَِ 

تَاى دسیبفت وِ اػوبل  . ثب تَخِ ثِ ایي ًتبیح هیثبؿذ هشخغ هی

ّب اثش هغلَثی ثش سٍی سفتبس  فـبس اٍلیِ ثش سٍی ایي گشٍُ اص ًوًَِ

 ّب ًخَاّذ داؿت. خوـی آى

(، اػوبل فـبس اٍلیِ ثبػث وبّؾ دس D/t; 30دس گشٍُ دٍم )

فیت شگشدد. هیضاى وبّؾ دس ظ ّب هی ظشفیت خوـی ًوًَِ

یبثذ ثِ  ایؾ فـبس اٍلیِ اػوبلی وبّؾ هیّب ثب افض خوـی ًوًَِ

ای وِ دس ًوًَِ ثب ثیـتشیي هیضاى فـبس اػوبلی، افضایؾ  گًَِ

دسصذی ظشفیت خوـی هـبّذُ ؿذُ اػت. ّویٌغَس  0.5

ؿَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ ػجت افضایؾ دس هیضاى  هالحظِ هی

ثیـتشیي  ّب هیگشدد. ثب ایٌىِ  اًشطی خزة ؿذُ تَػظ ًوًَِ

 شطی خزة ؿذُ هشثَط ثِ ًوًَِ ثب فـبس اػوبل ؿذُ ونهیضاى اً

ثبؿذ، اهب چَى دس ایي ًوًَِ ظشفیت خوـی ثیـتشیي هیضاى هی

ّبی ایي  وبّؾ سا داسد، لزا اػتفبدُ اص وویٌِ فـبس ثش سٍی ًوًَِ

گشٍُ هٌبػت ًیؼت. ثب تَخِ ثِ ًتیدِ ثذػت آهذُ، ثشای حبلتی 

ِ ػجت ػولىشد هی ثبؿذ، اػوبل فـبس ثیـیٌ D/t; 30وِ 

  .گشدد ثْتشی ثشای ًوًَِ هی

دسصذ افضایؾ  0.5صیشا ػالٍُ ثش ایٌىِ ظشفیت خوـی ًوًَِ 

دسصذ افضایؾ  52یبثذ، هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًیض ثِ هیضاى  هی

 .یبثذ هی

(، اػوبل فـبس اٍلیِ ثب همبدیش ون ٍ صیبد D/t;60دس گشٍُ ػَم، )

اػت دس حبلی وِ ثب ّب ؿذُ  ػجت افضایؾ ظشفیت خوـی ًوًَِ

 3اػوبل فـبس هتَػظ ثش سٍی ًوًَِ، ظشفیت خوـی آى حذٍد 

یبثذ. دس ضوي ثیـتشیي هیضاى افضایؾ ظشفیت  دسصذ وبّؾ هی

  ثبؿذ وِ تحت فـبس  ای هی ؼلك ًوًَِخوـی ًوًَِ هت

اػوبلی ثبال ثَدُ اػت. ّوچٌیي ثب ثشسػی ًحَُ تغییش دس هیضاى 

ذُ ًوَد وِ اػوبل فـبس اٍلیِ تَاى هـبّ اًشطی خزة ؿذُ، هی

ّب هٌدش ثِ وبّؾ هیضاى اًشطی  ون ٍ هتَػظ ثش سٍی ًوًَِ

گشدد. ایي وبّؾ ثب افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی،  خزة ؿذُ، هی

اٍلیِ صیبد ثش یبثذ. ثؼالٍُ اػوبل فـبس  ای هیِ وبّؾ لبثل هالحظ

دسصذی اًشطی خزة ؿذُ  8.7سٍی ًوًَِ، هٌدش ثِ افضایؾ 

تَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ  اػت. دس هدوَع هی ًوًَِ ؿذُ

ای  ّبی گشٍُ ػَم، ثْتشیي ػولىشد هتؼلك ثِ ًوًَِ ثشای ًوًَِ

ظشفیت  ثبؿذ صیشا هی ثبؿذ وِ تحت فـبس اػوبلی صیبد هی

 یبثذ. افضایؾ هی ؿذُ آى تَاهبً  خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة

ی تَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ اػوبل فـبس ثش سٍ دس ًْبیت هی

ػجت ثْجَد  30ٍ  60ّبیی ثب ًؼجت لغش ثِ ضخبهت لَلِ  ًوًَِ

ّب ؿشایظ  گشدد وِ دس آى ّبیی هی ػولىشد آى ًؼجت ثِ ًوًَِ

تَاى  هحصَسؿذگی هٌفؼل فشاّن ؿذُ اػت. دس هدوَع هی

اػتٌجبط وشد وِ اػتفبدُ اص هحصَسؿذگی فؼبل ایدبد ؿذُ 

تش هٌبػجتش اص صنّبی ًب ثَػیلِ اػوبل فـبس اٍلیِ ثبال، دس ًوًَِ

 ثبؿذ.  تش هی ّبی ضخین ًوًَِ

 

 تزرسی اثزات ًاضی اس ضخاهت لَلِ فَالدی -4-0

ّب،  ثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِ D/tثِ هٌظَس ثشسػی اثش ًؼجت 

ثٌذی  ّب دس چْبس گشٍُ لشاس گشفتٌذ. هالن گشٍُ ولیِ ًوًَِ

ّب ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ًوًَِ ثَدُ اػت. ّش گشٍُ  ًوًَِ

ثبؿذ. ًوَداس  هی D/tؿبهل ػِ ًوًَِ ثب همبدیش هتفبٍت ًؼجت 

ّبی ّش گشٍُ دس یه دػتگبُ  تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ ًوًَِ -ثبس

اًذ تب ثْتش ثتَاى ًتبیح حبصلِ سا ثب ّن همبیؼِ ًوَد.  ؿذُتشػین 

دّذ. ثِ هٌظَس ثشسػی اثش  (، ایي ًوَداسّب سا ًـبى هی7ؿىل )

ّب، لؼوت اثتذایی  ثش سٍی ػختی االػتیه ًوًَِ D/tًؼجت 

 ((.7اًذ ) ؿىل ) ًوبیی ؿذُ ًوَداسّب دسؿت
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 تغییزهکاى ٍسط دّاًِ الف ( ًوًَِ ّای فؼال ب( ًوًَِ ّای هٌفؼل-ًوَدار تار -7ضکل  

 

ؿَد، ثب وبّؾ ًؼجت  ( هـبّذُ هی7ّوبًغَس وِ دس ؿىل )

D/tًَِپیذاّب ثِ عَس هحؼَػی افضایؾ  ، ظشفیت ثبسثشی ًو 

وٌذ. افضایؾ ظشفیت ثبسثشی هؼتمل اص هیضاى فـبس اٍلیِ  هی

ؿَد وِ دس  ثبؿذ. ّوچٌیي هـبّذُ هی اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ هی

پبییي،  D/tّبی ثب فـبس اٍلیِ ون ٍ هتَػظ ثشای ًؼجت  ًوًَِ

دّذ. ثؼالٍُ،  پزیشتشی اص خَد ًـبى هی ًوًَِ سفتبس اًؼغبف

حصَسؿذگی هٌفؼل، ّبی ثب ه ؿَد وِ دس ًوًَِ هـبّذُ هی

ّبی  ثبؿذ، سفتبس ًوًَِ تشدتش اص ًوًَِ D/t ;30ٍلتی وِ ًؼجت 

هتفبٍت ثب ػبیش  T2-8.4Pدیگش اػت. ّوچٌیي سفتبس ًوًَِ 

ّبػت. تفبٍت سفتبس ایي ًوًَِ، ًبؿی اص ؿىؼت هَضؼی  ًوًَِ

 -ثبؿذ. ّوبًغَس وِ ًوَداس ثبس ًوًَِ دس ًبحیِ فـبسی هی

ؿَد، ایي ًوًَِ  ًوًَِ هـبّذُ هی تغییشهىبى ٍػظ دّبًِ ایي

پغ اص ؿىؼت هَضؼی )وِ تَػظ وبّؾ دس ػختی ًبحیِ 

پالػتیه ًـبى دادُ ؿذُ اػت(، ػؼی دس ثشلشاسی ٍضؼیت 

وٌذ، ثؼذ اص سػیذى ثِ ٍضؼیت تؼبدل، هدذدا دچبس  تؼبدل هی

 ثبؿذ. ؿذگی ؿذُ ٍ لبدس ثِ تحول ثبس هی ػخت

ّب،  دس توبهی ًوًَِثب ثشسػی ًحَُ تغییشات ػختی پالػتیه 

ؿَد وِ ثیـتشیي همذاس ػختی پالػتیه دس توبهی  هالحظِ هی

هی ثبؿذ. دس  D/t;30 ّبی ثب ًؼجت ّب هتؼلك ثِ ًوًَِ گشٍُ

ثبؿذ.  ، ػختی پالػتیه هٌفی هیD/t;20ّبی ثب ًؼجت ًوًَِ

ؿذگی  اهب دس دٍ ًوًَِ ثب فـبس اػوبلی ون ٍ صیبد، هـبّذُ ػخت

ّبی لغش ثِ  دّذ. ثشای ًؼجت سخ هیهدذد دس سفتبس ًوًَِ 

ّب هؼتمل اص ؿذت  ، ػختی پالػتیه ًو60ًٍَِ  30ضخبهت 

 ثبؿذ. فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ هی

ّب،  ثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِ D/tثشای ثشسػی اثش تغییشات 

ّبی هشخغ دس ًظش گشفتِ  ثِ ػٌَاى ًوًَِ D/t ;60ّبی ثب  ًوًَِ

یضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ؿذًذ. دسصذ تغییش دس ه

ّب هحبػجِ ؿذُ اػت. دس  ّب ًؼجت ثِ ایي ًوًَِ ثشای ػبیش ًوًَِ

(، دسصذ تغییش دس هیضاى لٌگش خوـی ٍ اًشطی خزة 7خذٍل )

 ؿذُ، آٍسدُ ؿذُ اػت. 
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ظزفیت خوطی، اًزصی جذب ضذُ ٍ درصذ تغییزات   -7جذٍل  

 ّا آى

 گزٍُ
t هزجغ ًوًَِ ًام 

تغییزات 
Eexp 

تغییزات 
Mexp 

mm % % 

تذٍى 

 فطار

3 T3-NP 219.54 316 خیش 

2 T2-NP 140.74 48.93 خیش 

1 T1-NP آسی - - 

فطار 

 کن

3 T3-8.2P 182.82 457.48 خیش 

2 T2-8.2P 101.96 267.2 خیش 

1 T1-8.2P آسی - - 

فطار 

هتَ

 سط

3 T3-8.4P 203.94 412.55 خیش 

2 T2-8.4P 125.94 70.42 خیش 

1 T1-8.4P آسی - - 

فطار 

 سیاد

3 T3-8.0P 196.73 229.87 خیش 

2 T2-8.0P 125.56 108.42 خیش 

1 T1-8.0P آسی - - 

 

ؿَد، ساثغِ هؼىَػی  ( هـبّذُ هی7ّوبًغَس وِ دس خذٍل )

هیبى هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ٍ ظشفیت خوـی ًوًَِ ثب ًؼجت 

D/t   ٍخَد داسد. ثب وبّؾ ًؼجتD/t افضایؾ چـوگیشی دس ،

دّذ.  هی  ظشفیت خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ًوًَِ سخ

ایي افضایؾ لبثل هالحظِ ظشفیت خوـی دس ًوًَِ ثب 

%( سا داسد. 220هحصَسؿذگی هٌفؼل، ثیـتشیي هیضاى خَد )

ّوچٌیي حذاوثش هیضاى اًشطی خزة ؿذُ ثذلیل وبّؾ ًؼجت 

D/t  458ؿَد وِ ثشاثش  شٍُ فـبس ون هـبّذُ هیدس گ %

 ثبؿذ.  هی

تَاى  هی D/tتَاى هـبّذُ ًوَد وِ ثب تغییش دس ًؼجت  ثؼالٍُ، هی

ٍ  220 لٌگش خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة ؿذُ سا حذاوثش تب

دسصذ افضایؾ داد. ّوچٌیي حذالل هیضاى افضایؾ دس  457

ًؼجت ظشفیت خوـی ٍ اًشطی خزة ؿذُ ثشای حبلتی اػت وِ 

D/t  دسصذ  49ٍ  102سػذ ٍ ثِ تشتیت ثشاثش ثب  هی 30ثِ  60اص

 ،D/tثبؿذ. ایي ثذاى هؼٌبػت وِ تغییش دس هیضاى ًؼجت  هی

ًمؾ ثؼضایی دس تغییش همذاس لٌگش خوـی ٍ هیضاى اًشطی خزة 

 گزاسد. ؿذُ هی

 

 ًتیجِ گیزی -5
ثِ هٌظَس ثشسػی اثش ؿذت فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش سٍی سفتبس 

ًوًَِ ثب همغغ  12ای پش ؿذُ ثب ثتي،   بعغ هشوت لَلِخوـی هم

ای ثِ صَست آصهبیـگبّی هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ.  هشوت دایشُ

ّبی اص لَلِ فَالدی دس ًبحیِ فـبسی ٍ  پغ اص آصهبیؾ لؼوت

خَسدگی  وــی ثشیذُ ؿذًذ تب دس ًحَُ خشدؿذگی ٍ تشن

ّبی  یّؼتِ ثتٌی لبثل ثشسػی ثبؿذ. دس ًْبیت، پغ اص ثشسػ

ّب داسای سفتبس  صَست گشفتِ، هـبّذُ ؿذ وِ ایي ًوًَِ

ّب ثِ صَست  پزیشی ّؼتٌذ. ؿىؼت دس ولیِ ًوًَِ اًؼغبف

پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ٍ ووبًؾ هَضؼی لَلِ دس ًبحیِ 

ٍ  ؿذتٍ  D/tًؼجت فـبسی ثَدُ اػت. ساثغِ هؼتمیوی هیبى 

ٍخَد داسد. ّبی ثَخَد آهذُ دس لؼوت فَلبًی لَلِ  تؼذاد هَج

ثبؿذ، افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی ثش D/t ;20دس حبلتی وِ 

ّب ػجت وبّؾ هیضاى پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی  سٍی ًوًَِ

اػوبل فـبس اٍلیِ ثبػث وبّؾ هیضاى  ،D/t;30گشدد. ثشای  هی

ّؼتِ ثتٌی دس هحل پبسگی لَلِ دس ًبحیِ وــی ؿذُ اػت. 

ضوي ایٌىِ  ذگی ؿذُ اػت.ووبًؾ هَضؼی لَلِ، دچبس خشدؿ

هیضاى خشدؿذگی ثتي دس ًوًَِ ثب هحصَسؿذگی هٌفؼل، ثیـتش 

ّبی هختلف  ّبی ثب هحصَسؿذگی فؼبل )تحت ؿذت اص ًوًَِ

ثبؿذ. افضایؾ هیضاى فـبس اػوبلی ثش سٍی ًوًَِ،  فـبس اٍلیِ( هی

ػجت وبّؾ ؿذت خشدؿذگی ّؼتِ ثتٌی ؿذُ اػت. ثؼالٍُ 

ّبی هتفبٍت اص  گی فؼبل )ثشای ؿذتّبی ثب هحصَسؿذ دس ًوًَِ

تشی اص ّؼتِ ثتٌی، سخ  ّبی ػویك دس هٌغمِ ٍػیغ فـبس(، تشن

ثیشی دس ؿذت، ٍػؼت ٍ أ، تD/tدادُ اػت. دس حبلی وِ ًؼجت 

 گزاسد.  خَسدگی ّؼتِ ثتٌی ًوی ػوك تشن

، D/tّبی ثبالی  ّوچٌیي هـبّذُ هی ؿَد وِ ثشای ًؼجت

ػجت افضایؾ ػختی االػتیه  افضایؾ هیضاى فـبس اٍلیِ اػوبلی

ّبی ثب  گشدد دس حبلی وِ ثِ عَس هثبل دس ًوًَِ ًوًَِ هی

 ثبؿذ.  ّب ثشاثش هی ، ػختی االػتیه ولیِ ًوD/tًَِ;30ًؼجت

، اػوبل D/t;20ّبی ثب  تَاى ًتیدِ گشفت دس ًوًَِ ثؼالٍُ هی

ّب ًخَاّذ  فـبس اٍلیِ اثش هغلَثی ثش سٍی سفتبس خوـی ًوًَِ

، 30ٍ  60ثشاثش  D/tّبیی ثب  فـبس ثش سٍی ًوًَِ داؿت. اػوبل

ّبیی ثب هحصَسؿذگی  ػجت ثْجَد ػولىشد ًوًَِ ًؼجت ثِ ًوًَِ

تَاى اػتٌجبط وشد وِ اػتفبدُ اص  گشدد. دس هدوَع هی هٌفؼل هی

هحصَسؿذگی فؼبل ایدبد ؿذُ ثَػیلِ اػوبل فـبس اٍلیِ ثبال، دس 

 ثبؿذ. تش هی خینّبی ض ّبی ًبصوتش هٌبػجتش اص ًوًَِ ًوًَِ
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 بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازی
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 چکیده
عمل آوری فرآیندی است که در طی آن بتن حاوی سیمان هیدرولیکی با گذشت زمان و در نتیجه هیدراسیون مکرر سیمان در 

حضور مقدار کافی آب و حرارت سخت می شود. بتن غلتکی روسازی، بتنی خشک و فاقد آب انداختگی است و به دلیل دارا بودن 

اال، تبخیر از سطح آن به سرعت آغاز می شود و آب را از داخل خمیر خارج می سازد و باعث ترک خوردگی ناشی از جمع سطح ب

شدگی و زوال سطح خواهد شد، بنابراین عمل آوری عامل بسیار مهمی در مقاومت نهایی و دوام بتن غلتکی می باشد. در این تحقیق 

مورد  ساخته شده با دو نوع طرح اختالط برای عمل آوری آزمونه های بتن غلتکی عنوع ترکیب عمل آورنده غشاء ساز مای یک

استفاده قرار گرفت و مقاومت این آزمونه ها در برابر سایش با آزمونه های قرار گرفته در شرایط عمل آوری مرطوب و محیط 

درصد سایش  7ترکیب عمل آورنده غشاء ساز تا درصد و اعمال  10بر اساس نتایج، عمل آوری مرطوب تا آزمایشگاه مقایسه شدند. 

 آزمونه های بتن غلتکی را نسبت به شرایط بدون عمل آوری کاهش می دهد. 

 

 مقاومت سایشی؛ آوری عمل روشهای؛ روسازی غلتکی بتن واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  -1

باشالد کال     های بدون اسالمم  مالی   بتن غلتکی یکی از انواع بتن

سازی مورد اسالتااده   سازی و یا راه برای کاربردهایی همچون سد

گیرد. در بتن غلتکی با توج  ب  کم بالودن میالزان آو و    قرار می

های سنگین فلزی  روانی بسیار کم، عملیات تراکم بوسیل  غلتک

 .]3-1 [شود و چرخ الستیکی انجام می

هالای مختلالو و بالا اسالتااده از      های بالتن غلتکالی بال  رو     روی 

های خشک و بدون   ط متااوت از بتنهای اختم هایی با طرح بتن

شوند. بتن غلتکی بالا ماالایحی مشالاب  بالتن      اسمم  ساخت  می

هالالای  معمالالویی سالالاخت  شالالده و دارای مقالالاومتی مشالالاب  بالالا بالالتن

با بالتن   RCCPباشد. مهمترین تااوت  معمویی )کمی بیشتر( می

هالالا  بنالالدی سالالنگدان  بیشالالتر ریزدانالال  و دانالال  درصالالدمعمالالویی در 

معمالوال بالا تجهیالزات آسالاایت وخالش و بالا        را RCCP باشد. می

طور ک  استااده از دستگاه مناسب  همان د.کنن ک متراکم میتغل

بسیار  در ساخت این نوع بتنو با قدرت ارتعا  و فشار مناسب 

ضرورت دارد، استااده از ماایح مناسب، طرح اختم ط مناسالب،  

 های بسزایی در سالاخت  آوری مناسب و ... نیز هرکدام نقش عمل

 .]3-1 [روی  مناسب و بادوام دارند

 های دوام بتن و مقاومت مؤثر بر وارامترهای از یکی آوری عمل

  کسب ویشرفت روند باعث مناسب آوری عمل باشد. می غلتکی

 

 افزایش و سطح بتن شدن ووست  ووست  مقاومت،کاهش احتمال

 های بتن در آو مقدار آنجائیک  از. شود می سایشی آن مقاومت

 احتمالال  افتالد،  نمالی  اتااق نیز انداختگی آو و است کم یغلتک

 خشک شدگی جمع از ناشی همچنین و یکومست ترکهای بروز

 اتمالام  از بعد بمفاصل  باید منظور بدین .است زیاد بسیار شدن،

بالر اسالاس منالابع موجالود،      .شود آغاز آوری عمل تراکم، عملیات

ت غشالا   رو  های عمل آوری مرطوو و عمل آوری بالا ترکیاالا  

ساز برای روسازی های بتن غلتکی متداول است. در اغلب وروژه 

غشالا  سالاز سالاید رنال       ترکیاات عمل آورندههای بتن غلتکی 

استااده می شالوند. ایالن رو  مالوثر، اقتاالادی و سالریع اسالت.       

ک  برای روسازی های بتنی مورد استااده  ترکیاات عمل آورنده

ا رزین ها هستند کال  بال    قرار می گیرند معموالً شامل واکسها ی

صورت امویسیون در آو و یا محلول در یک حمل وجود دارنالد.  

بر روی سطح روسالازی اعمالال مالی شالود و      ترکیب عمل آورنده

سپس آو یا حمل تاخیر شده و واکس یالا رزیالن غشالائی را بالر     

روی سطح روسازی ایجاد می کنالد، ایالن غشالا  موجالب حاال       
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سالاز مالی بایسالت ایزامالات     رطوبت در بتن می شود. مواد غشالا   

ASTM C-309-91 ]4[  .یکی از رو  های عمل را رعایت کنند

آوری مورد استااده در روسازی های بتن غلتکی ک  آساایت بالر  

روی آنها قرار خواهد گرفت، بکار بالردن یالک امویسالیون قیالری     

چهالار مالی باشالد. ایالن رو  عمالل آوری       pHکاتیونی با حداقل 

الزم بالرای ووشالش آسالاایتی را     همچنین چسااننده های قیری

فراهم می کنند. با توج  ب  اینک  در صورتی ک  آو برای عمالل  

آوری مورد استااده قرار گیرد آو واشی بایالد بمفاصالل  والس از    

روز ادام  یابالد، رو  عمالل    7عملیات تراکم آغاز شود و حداقل 

آوری مرطوو برای روسازی های بتن غلتکی توجیال  اقتاالادی   

 .]3-1[ ندارد

در زمین  تالأثیر رو  هالای مختلالو    تا کنون تحقیقات بسیاری 

عمل آوری بر خواص مکالانیکی و دوام بالتن انجالام شالده اسالت.      

برای مثال ابراهیم و همکاران تالاثیر رو  هالای مختلالو عمالل     

آوری  شامل عمل آوری با گونی خیس و بکارگیری چهالار نالوع   

قیری و مواد )رزین اکرییک ، آو، مواد وای   ترکیب عمل آورنده

اووکسی( بر خواص مکانیکی بتن هالای شالامل سالیمان ورتلنالد     

بالر اسالاس   . دادندمورد بررسی قرار  را معمویی و میکرو سیلیس

نتایج ب  دست آمده خواص مقاومت و دوام هالر دو نالوع بالتن در    

ووشش داده شدند، بهتالر از   ترکیاات عمل آورندهشرایطی ک  با 

از گونی خیس عمل آوری شده شرایطی بود ک  فقط با استااده 

  .]5[ بودند

  در زمینالال  تالالأثیر عمالالل آوری بالالر مقاومالالت سایشالالی بالالتن نیالالز   

هالا عمالل آوری   هایی موجود هسالتند کال  بالر اسالاس آن    گزار 

مرطوو نمون  های بتن تأثیر قابالل تالوجهی در کالاهش سالایش     

   [.7و  6] ها داشت  استآن

اومتی و های مختلو عمل آوری بر برخی خواص مقال تأثیر رو 

دوام بتن غلتکی روسازی توسط باقری و همکاران مورد بررسالی  

قرار گرفت  است و بر اساس نتایج عمل آوری مرطوو نسات بال   

در بهاود این خواص مالؤثرتر نشالان    ترکیاات عمل آورندهاعمال 

  .]8[ داده است

های ناشی از سایش سطوح بتنالی  های بتنی خسارتدر روسازی

هالایی کال  از وسالایل نقلیال      هالا یالا مکالان   اهدر بنالدرگاها، فرودگال  

شود بسالیار زیالاد اسالت و افالزایش هزینال       زنجیردار استااده می

ها  توقو تردد را بدناال خواهالد  نگهداری، و گاهاً ب  علت خرابی

در این تحقیق تغییر مقاومت سایشالی بالتن غلتکالی    . ]9[داشت 

هالای مختلالو عمالل آوری شالامل     روسازی در اثالر اعمالال رو   

ده از ترکیب غشا  ساز مایع و عمل آوری مرطالوو نسالات   استاا

دو نالوع مخلالو ط   ب  شرایط بدون عمل آوری مطایع  شده است. 

هالالا بخشالالی از سالالیمان بالالا   بالالتن غلتکالالی کالال  در یکالالی از آن  

گیالری،  میکروسیلیس جایگزین شده است، ساخت  شده و قایالب 

روز  28ها در سن متراکم و عمل آوری شدند و میزان سایش آن

 گیری قرار گرفت.   اندازه مورد

 

 ها مواد و روش -2

 اساس مقادیر برهای بتنی ساخت  شده طرح مخلو ط آزمون 

 ب  مربو ط فنی مدارک توسط مخلو ط اجزای شده برای گزار 

 غلتکی ب  دست آمد.  بتن هایروسازی

های بتنی ماایح مورد استااده و طرح مخلو ط آزمون  1جدول 

های در مخلو طدهد. را نشان می ساخت  شده در این تحقیق

درصد وزن سیمان با میکرو سیلیس  7حاوی میکروسیلیس 

جایگزین شد و مقدار آو ب  منظور رسیدن ب  کارایی مشاب  

درصد افزایش داده  15مخلو ط فاقد میکرو سیلیس ب  میزان 

 شد. 
 طرح مخلوط آزمونه های بتنی ساخته شده -1جدول 

 مصالح مورد استفاده
مقدار مصالح در حالت 

 خشک ) کیلوگرم(

جذب آب 

 )درصد(

نسبت آب به 

 سیمان

 2 558/698 شن بادامی
37/0 

ماسه طبیعی سانتریفیوژ 

 شده
721/1310 02/3 

- 

 - 500/104 آب
- 

 - 000/275 2سیمان پرتلند  نوع 
- 

 

های بتنی های معین، آزمون وس از مخلو ط کردن اجزا  با نسات

مطابق  ایم کردن با رو  استااده از چکش یرزهاز طریق متراک

متری سانتی 9×10×15های در قایب ]ASTM 1435-99 ]10با 

 .(1متراکم شدند )شکل 

 

 
 ایهای بتن غلتکی توسط چکش لرزهتراکم آزمونه -1شکل 
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 ها، برخی از سپس ب  منظور انجام عمل آوری بر روی آزمون 

ور در آو غوط  سایشیت ها تا زمان انجام آزمون مقاومآن

قرار  آزمایشگاهشدند، برخی تا زمان انجام آزمون در محیط 

غشا  ساز  ترکیب عمل آورندههای دیگر توسط و آزمون  گرفتند

 عمل آوری (Chlorinated Rubber (ClR))بر وای  کائوچو 

   شدند.

 
 آزمونه های بتن غلتکی عمل آوری شده -2شکل 

 

ها آزمون تعیین مقاومت ساخت آزمون روز از  28وس از گذشت 

ها صورت بر روی آن  ISIRI 12728استانداردسایشی بر اساس 

 . ها ب  دست آمدو مقدار سایش ایجاد شده در آزمون  گرفت

 

 نتایج و بحث -3

های بتن نتایج تعیین مقاومت سایشی آزمون  3و  2جدول 

اوی غلتکی ساخت  شده ب  ترتیب با طرح اختم ط فاقد و ح

نیز روند تغییرات  4و  3های و نمودارهای شکلمیکروسیلیس 

های بتن غلتکی را در اثر شرایط مختلو مقدار سایش آزمون 

با توج  ب  نتایج ب  دست آمده،  . دهندعمل آوری نشان می

ها در آو تا ورسازی آزمون عمل آوری مرطوو از طریق غوط 

 7ساز تا  غشا  ندهترکیاات عمل آوردرصد و استااده از  10

تأثیر درصد موجب افزایش مقاومت سایشی آزمون  ها شده اند. 

های بتن غلتکی عمل آوری بر افزایش مقاومت سایشی آزمون 

های فاقد ساخت  شده با میکروسیلیس تا حدی کمتر از آزمون 

 باشد. میکروسیلیس می

از  با توج  ب  نتایج ب  دست آمده در این تحقیق و نتایج حاصل

نوع رو  عمل آوری بتن معمویی و بتن  ،تحقیقات گذشت 

از جمل  مقاومت  غلتکی تأثیر قابل توجهی بر خواص مکانیکی

همچنین و فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت سایشی و غیره 

ها، جمع شدگی و زدگی و جذو آو و نمکدر برابر یخآن   دوام

  .]15-11[ غیره دارد

  
در  های فاقد میکروسیلیسآزمونهایشی نتایج مقاومت س -2جدول 

 روز 28

 (mm)مقدار سایش  شرایط عمل آوری

 3/19 (W)حوضچه عمل آوری

ClR    20 

 5/21 (WC)بدون عمل آوری

 
های فاقد میکروسیلیس در نتایج مقاومت سایشی آزمونه -3 جدول

 روز 28

 (mm)مقدار سایش  شرایط عمل آوری

 21 (W)حوضچه عمل آوری

ClR 5/21 

 22 (WC)بدون عمل آوری

 

 

 
های فاقد نمودار نتایج مقاومت سایشی آزمونه  -3شکل 

 روز 28میکروسیلیس در 
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های حاوی نمودار نتایج مقاومت سایشی آزمونه -4شکل 

 روز 28میکروسیلیس در 

 

 بندی جمع   -4

مخلو ط های بتن غلتکی با دو طرح فاقد و حاوی در این تحقیق، 

ای میکروسیلیس ساخت  شده و با رو  استااده از چکش یرزه

ها برخی از آزمون  بر روی گیریمتراکم شدند. وس از قایب

غشا ساز مایع واشیده شد، برخی از  ترکیاات عمل آورنده

ور شدند و برخی در محیط آزمایشگاه قرار ها در آو غوط آزمون 

سایشی بر روی  روز آزمون تعیین مقاومت 28گرفتند. وس از 

عمل آوری بر افزایش  ،ها انجام شد و بر اساس نتایجآزمون 

های بتن غلتکی تأثیر نشان داده است و مقاومت سایشی آزمون 

سازی در آو نسات ب  اعمال  ورعمل آوری از طریق غوط 

 باشد.  در کاهش سایش مؤثرتر می ترکیاات عمل آورنده
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Abstract 
Fire is always a treat to buildings; hence the fire safety shall be well considered in building design. 

The building finishes have a vital role in ignition and fire growth in closed spaces. The contribution 

of materials in fire growth is assessed by reaction to fire properties, which mainly consist 

ignitability, non-combustibility, heat release rate, smoke and toxicity. The proper selection of 

building materials and finishes by architectures can lead to a higher level of fire safety in building 

and the fire growth can be better controlled. Especially; the healthcare occupancies and hospitals 

need higher considerations, concerning the problems of moveability of patients and equipment in 

case of fire. Therefore; it is essential to provide the proper reaction to fire classification methods 

and requirements for fire properties of  finishes. In this research paper, the different classification 

methods for reaction to fire of materials have been reviewed. This includes the traditional methods 

based on flame spread (like BS 476-7 and ISO 5658) and more comprehensive and scientific 

methods like room corner, and EN reaction to fire classification method. The EN method has been 

accepted as Iranian national standard. The requirements for different occupancies is presented. A 

higher restriction is proposed for hospitals and healthcare buildings. The fire hazard of some 

conventional building materials have been studied using the test results done in BHRC. The results 

showed that most of them had dangerous behavior in case of fire. So it is very important to test and 

control the reaction to fire of finishes before selection of them for use in buildings, especially for 

healthcare spaces. 

 

Key words: Hospital, Healthcare buildings, Reaction to fire, Fire resistance, Classification 

method.  
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Abstract 
Examinations of steel buildings damaged due to their vicinity to excavation operations, earthquakes, 

etc. reflect deficits in load-bearing capacity of columns, which are caused by factors such as 

changes in codes, negligence in preliminary designs, operational weaknesses, changes in 

distribution of forces, etc. It should be noted that re-analysis of structures and obligatory 

reinforcement of columns and other structural members are necessary to eliminate these deficits and 

prepare structures for continued operation. Although there are several methods for reinforcement of 

column elements such placement of stronger steel sections or changes in acting forces, one of the 

most economic yet simplest methods for this purpose involves use of concrete and steel composite 

sections. 

The present research was an attempt to examine the load-bearing capacity and deformability of 

reinforced-concrete steel sections. Results indicated that concrete-filled battened columns display 

elastic behavior before they fail. These columns demonstrate a considerable increase in             

load-bearing capacity within the elastic range as compared to battened columns without concrete. 

Presence of concrete in the middle core of columns reduces stress on parallel tie plates in the 

longitudinal center of columns, which reflects reinforcement or increased load-bearing capacity of 

concrete-filled battened columns. 

 

Key words: Reinforcement, Battened column, Concrete, Finite element, Deformability 
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Abstract 
Many recent studies have focused on enhanced performance of direct absorption solar collectors in 

which solar energy directly is absorbed within the fluid. In this study, the performance of direct 

absorption solar collector using carbon nanotube in the mixture of water and ethylene glycol as 

working fluid was numerically investigated. A 3-D numerical model is developed by FLUENT 15.0 

software and the effect of various parameters such as internal surface emissivity, collector depth, 

working fluid volume fraction and flowrate on the collector efficiency and outlet temperature is 

evaluated by this model.  The governing equations for mass, momentum and energy are solved by 

SIMPLE method and the radiative transfer equation is solved by Discrete Ordinate (DO) method. 

The radiative and thermal properties of nanofluid are determined using experimental methods. The 

results show that the operating parameters of the collector including efficiency and outlet 

temperature is increased by increasing the internal surface emissivity using the base fluid as 

working fluid. The increase of nanofluid volume fraction and collector depth is also results in the 

efficiency and outlet temperature enhancement.  

 

Key words: Direct absorption solar collector, Numerical simulation, Nanofluid, Carbon nanotube 
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Abstract 
Growing needs for housing in Iran, have prioritized mass housing construction projects to be used 

by various social groups، especially the low income class. Speed and reduced cost of housing 

construction and tendency toward strengthening and making buildings light، requires application of 

modern systems and technologies as well as Industrial housing construction policy in the country's 

society. However، despite the positive points associated with it، industrialization should be able to 

form in harmony with the natural environment، climate conditions، sustainable architectural values 

and indigenous housing patterns. It should also enjoy sufficient flexibility in design and 

construction and be capable of coordination with the condition of the area. Industrial production of 

building and its components affects all areas in science as related to the building; it should therefore 

take shape in continuation of common construction traditions in order to be employed in a suitable 

pattern. This attitude gains more importance when architecture is involved with industrial 

production process. Effective measures for optimal building system, specially for mass housing 

construction projects, are as follows. the following three principal basics are addressed: 

 Various types of residential complexes considering form and function 

 Expected operability in construction and application  

 Components providing for environmental comfort conditions in residential complexes 

The most important components to provide environmental comfort conditions in residential 

complexes include: Heat and cold، acoustics، fire and insect resistance - Fungi and ...  

among construction systems that have capability of industrialization are the propounded systems 

that currently have greater scope of application and prevalence in the construction industry of the 

country regarding production and implementation. The systems which are investigated as the 

following: 

Tunnel Form system ، Integrated concrete forms method، Load bearing concrete wall with 

Autoclaved Aerated Concrete (AAC)، Reinforced concrete buildings with Insulating Concrete 

Forms (ICF)، Cold rolled Light Steel Frame (LSF) construction system، Shotcrete tree-dimensional 

(3D) sandwich panels. A comparison of the systems studied with respect to the previously 

mentioned measures، is given and reviewed. Based on is research، the optimized option regarding 

the plan and priorities intended may be selected. 

 

Key words: Building technology index, Systems, Comfort, Optimal building system 
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Abstract 
Since the aggregates generally occupy 60% to 75% of the concrete volume, they strongly influence 

the concrete’s physical and chemical properties. Aggregate, not only can affect the strength of 

concrete but also their properties greatly affect the durability and structural behavior of concrete. In 

fact, aggregates are not entirely neutral and concrete performance is influenced by physical and 

chemical properties of aggregates. One of the most important problems attributed to aggregate of 

Tabriz are reported to possibly deleterious alkali silica reaction between the hydroxyl ions (OH−) in 

the pore solution and reactive silica in the aggregate over the time. So, investigation of alkali-silica 

reaction potential for aggregate in this area is so invaluable because of high consumption of these 

suspicious materials in the construction of varied hydraulic structures. 

In present research, the Potential of Alkali Reactivity for aggregates correspond to three mines in 

Tabriz area was investigated by Petrographic Examination (according to ASTM C295) and Mortar 

Bar Test (according to ASTM C1260). The results clearly show that current aggregates exhibit high 

reactivity and the use of pozzolanic cement for controlling alkali silica reaction (ASR) was not 

effective. 

 

Key words: Reactive aggregate, Expansion, Alkali silica reaction, Tabriz 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effect of initial pressure applied on wet concrete core 

samples of the composite tube filled with concrete,  and the flexural behavior of composite sections. 

In this study, the flexural behavior of 12 specimens are studied. The main variable parameters in this 

study include: Diameter ratio to the thickness of the tubes (20, 30 and 60), the intensity of applied 

initial pressure (without pressure, low, medium and high) and the type of confinement (active and 

passive). Finally, flexural capacity, the energy absorption, flexibility, failure mode and cracks in the 

concrete core at the moment of failure are determined. The results show. 

that active confinement created by the initial high pressure, is more suitable in the thinner samples 

rather than thicker ones. Also it is concluded that, initial pressure will not have adequate effect on the 

flexural behavior of specimens with D / t = 20. Moreover applying pressure on the samples with        

D / t = 60 and 30, improved flexural behavior of the samples compared to specimens with passive 

confinement. 

 

Key  words: Confinement active, Flexural behavior, Energy absorption, Prestressing, Composite 

pipe sections filled with concrete, More concrete, The initial pressure 



 20ههندسی ساختواى و علوم هسکي، دوره یازدهن، شواره 

79 

 

Investigation the Effect of different methods of curing on abrasion 

resistance of Roller compacted concrete pavements (RCCP) 

A. Askarinejad 
1
, A.M. Reis Ghasemi

 1
 

1 
Department of Concrete Technology,  Road, Housing and Urban Development Research Center, 

Marvi St., Nargol St., Next to Shahrak Farhangian, Sheikh Fazlollah Noori Exp., Tehran, Iran  

 

Corresponding author: A. Askarinejad, a.askarinejad@bhrc.ac.ir  

 

Abstract 
Curing is a process during which concrete containing hydraulic cement will be hardened over time, as 

the result of hydration of cement in the presence of sufficient amounts of water and heat. Roller 

compacted concrete (RCC) is a no slump concrete with no bleeding water. Due to the large expose 

surface of RCC pavements, water evaporates quickly from its surface and causes drying cracks and 

deterioration. In this regard the curing process (time and type of curing) is very important for RCCP.  

In this work a membrane forming curing compound was used for curing RCCP specimens produced 

by two different mix designs. Moreover abrasion resistance of them was compared with the 

specimens cured by water or without curing. Based on the results, moist curing and curing with 

membrane forming compounds decreased abrasion of RCCP specimens up to 10 and 7 percent, 

respectively.   

 

Key words: Roller compacted concrete pavements, Curing methods, Abrasion resistance 
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