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 خالصه

)ثِ ػٌَاى تثجیت وٌٌذُ  ذ تب ضوي تؼییي همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتیّبی ثبدسفتی هٌغمِ خٌذق اغفْبى اًتخبة گشدیدس ایي تحمیك سغح ٍسیؼی اص هبسِ

ّبی هتؼذدی اص هخلَط هبسِ ثبدسفتی ایي هٌظَس ًوًَِ ثِتثجیت ضذُ اسصیبثی ضَد.   همبٍهت هبسِّب، تبثیش اًشطی تشاون ثش سٍی آىتثجیت ثشای  ًَیي(

ّبی تْیِ ضذُ آصهبیص تبًذاسد ٍ اغالح ضذُ هتشاون گشدیذ. سپس ثش سٍی ًوًَِثب دسغذّبی هتفبٍت اص پسوبًذ ًفتی تْیِ ٍ ثِ دٍ سٍش تشاون اس

ّب ًطبى دٌّذُ تبثیش لبثل تَخِ تشاون ثش سٍی تثجیت هبسِ هحَسی غَست گشفت. تحلیل ٍ ثشسسی ًتبیح آصهبیصهحَسی ٍ سِهمبٍهت فطبسی ته

ٍصى ٍاحذ دسغذ ثشای تثجیت،  6ثِ   7ضذُ، ضوي وبّص دسغذ ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی اص ای وِ استفبدُ اص تشاون اغالح ثبضذ، ثِ گًَِثبدسفتی هٌغمِ هی

 30 ٍ 13ثِ تشتیت  سِ هحَسیهحَسی ٍ تهدّذ. ثِ عَسی وِ ًتبیح همبٍهت همبٍهت سا ًیض ثِ هیضاى لبثل تَخْی افضایص هیخطه حذاوثش ٍ 

 دٌّذ.دسغذ پسوبًذ ًفتی ًطبى هی 7ّبی تثجیت ضذُ ثب ًوًَِ ت ثًِسجون اغالح ضذُ ادسغذ افضایص همبٍهت سا دس اثش استفبدُ اص تش

 

 هحَری هحَری، هقاٍهت تکهاسِ بادرفتی، پسواًذ ًفتی، تراکن، هقاٍهت سِکلوات کلیذی: 

 
 

  مقدمه .1
 

ِ  [.1دّذ]ّبی سیضداًِ ثبدی تطىیل هی اص سغح وطَس سا هبسِ 10:ثیص اص  ُ   ظشفیت ثبسثشی ایي هبسه ُ  ههبًغ اص سضهذ   ٍ   ّهب پهبییي ثهَد ّهبی  ٍ تَسهؼِ پهشٍط

ایي هٌظَس  ثِ هػبلح هتفبٍتیّب هَسد تَخِ ثَدُ ٍ تب وٌَى سٍ ّوَاسُ تثجیت ٍ ثْسبصی ایي ًَع اص خبنگشدد. اص ایيهیهشوضی ایشاى ًَاحی ػوشاًی دس 

خیهض ثهَدى   وهِ ثهب تَخهِ ثهِ ًفهت      پسوبًذّبی ًفتی اضبسُ وشد ثِتَاى ّب هیّبی ایي هبسِوٌٌذُ خذیذتشیي تثجیتهَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است. اص خولِ 

ّبی ثهبدسفتی دس خْهت اسهتفبدُ    ثشای اغالح خَاظ طئَتىٌیىی هبسِ ّبی غٌؼتی، وبسثشد آىفشآٍسدُ ٍ ػذم استفبدُ اص ایي هبدُ ثشای تْیِ دیگشوطَس 

ِ  ووهی  تب وٌَى تحمیمهبت  .[2]وطَس خَاّذ ثَدثْیٌِ اص هٌبثغ  ِ  خهبن اًهَاع  ح خػَغهیبت طئهَتىٌیىی   اغهال  دس صهیٌه ای ثهب اسهتفبدُ اص ههَاد    ّهبی هبسه

 ضَد.ّب اضبسُ هیاست وِ دس اداهِ ثِ ثخطی اص آىّب غَست گشفتِچٌیي غالحیت صیست هحیغی آىپسوبًذّبی ًفتی؛ ٍ ّنسٌگیي ًظیش  ّیذسٍوشثٌی

دّهذ ٍ ثبػه     وِ افضٍدى لیش ثِ هبسِ پبیذاسی خهبن سا افهضایص ههی   ًطبى داد  1985ٍ ّوىبساى دس سبل  1ّبی صیست هحیغی سبلنًتبیح ثشسسی

دّذ لبثلیت اغلت هَاد هشوت هَخَد دس  چٌیي ًتبیح تحمیمی ًطبى هیّن .]3[ضَد وبّص آصادسبصی ػٌبغش ضیویبیی هثل هَاد هؼذًی ٍ فلضات سٌگیي هی

-ًتبیح ثشسسهی  [.4خبیی ووی دس هحیظ اعشاف داسًذ] ل دس آة، پتبًسیل خبثِثبضذ. دس ًتیدِ دس حبلت هحلَپسوبًذ ًفتی ثشای حل ضذى دس آة پبییي هی

 [.5،6ٍ7ثبضذ]ًیض ًطبًگش ػولىشد هٌبست صیست هحیغی پسوبًذ ًفتی دس خبن هی ّبی دیگش

یبًه  ٍ  ای تثجیت ضذُ ثب ههَاد ّیهذسٍوشثٌی غهَست گشفتهِ اسهت.      ّبی هبسِّبی طئَتىٌیىی خبنهغبلؼبتی ًیض دس خػَظ اسصیبثی ٍیظگی

، اهب صاٍیِ اغغىبن تغییشات چٌهذاًی  ای ثب پسوبًذ ًفتی چسجٌذگی افضایص لبثل تَخْی یبفتِّبی هبسًِطبى دادًذ وِ دس تثجیت لَم 1994هحوذ دس سبل 

 7تهب   5ّهب  تی ثهشای تثجیهت آى  ّبی خٌَة ضشق وطَس )چبثْبس( ًطبى دادًذ وِ هیضاى ثْیٌِ پسوبًذ ًفًیب ٍ ّوىبساى ثب ثشسسی هبسِ[. حبخیبى5ًذاضتِ است]

 [. 6ضَد]ّبی تثجیتی هیدسغذ ثَدُ ٍ افضایص هیضاى سعَثت ٍ ًوه ثبػ  وبّص همبٍهت فطبسی ًوًَِ
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ّهب  ّبی تثجیت ضذُ ثب پسوبًذ ًفتی، همبٍههت آى ضجبع ثب وبّص صاٍیِ اغغىبن ٍ چسجٌذگی ًوًَِضشایظ ا ًذ دسًطبى دادًیب ٍ ّوىبساى حبخیبى

 چٌهیي ثبضهذ. ّهن  ّبی ًفتهی ههی  [. دس تحمیمی دیگش، ًتبیح ًطبى دٌّذُ ثْجَد ًفَرپزیشی هبسِ تثجیت ضذُ ثب پسوبًذ8]یبثذتَخْی وبّص هی ثِ هیضاى لبثل

دلیل  تش ضَد  ثِّبی ثبدسفتی ثبػ  افضایص دسغذ ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ٍ همبٍهت گشدیذُ است. اگش دسغذ سیضداًِ اص همذاسی ثیصافضایص سیضداًِ دس هبسِ

[، وِ هطبثِ ًتبیدی است وِ دس صهیٌِ تثجیت خبن ثهب لیهش ثهِ دسهت     6ّب خَاّذ ضذ]وبّص چسجٌذگی ثیي هبسِ ٍ پسوبًذ ًفتی، ثبػ  افت همبٍهت ًوًَِ

ّبی تثجیت ضذُ ثهب  ّبی هبسِ ثش همبٍهت هبسِّبی اًدبم ضذُ تَسظ یبسی ٍ ّوىبساى ًطبى دٌّذُ اثش لبثل تَخِ خٌس داًِچٌیي ثشسسیّن[. 9آهذُ است]

 [.11، 10ثبضذ]پسوبًذّبی ًفتی هی

؛ ٍ ّبی ثبدسفتی هَسد اسصیبثی لشاس ًگشفتِ اسهت هشٍس تحمیمبت لجلی ًطبى دٌّذُ آى است وِ تب وٌَى اثش اًشطی تشاون ثش تثجیت ٍ ثْسبصی هبسِ

ِ      دسّبی ثبدسفتی تبثیش داضتِ ثبضذ، هبسِ ثش همبٍهتتَاًذ خب وِ ایي اهش  هیاص آى ّهبی ثهبدی   ایي تحمیك ضوي تؼییي همذاس ثْیٌهِ پسهوبًذ ًفتهی ثهشای هبسه

ثب پسوبًذ ًفتی ههَسد  ضذُ  ثجیتت ّبی ثبدیحَسی هبسِههحَسی ٍ سِسٍی همبٍهت فطبسی تهثشای اٍلیي ثبس اثش تشاون ثش )خٌذق(، ضوبل ضشق اغفْبى 

 گیشد.اسصیبثی لشاس هی
 

 

 هامواد و روش .2

  درفتیبا .      ماسه1.2
 

عَس ولی ایي ًبحیِ داسای ّهَای گهشم ٍ خطهه     است. ثِ  هحل هَسد ثشسسی ًضدیه هٌغمِ خٌذق، دس هشوض ایشاى ٍ دس ضوبل  ضشق  اغفْبى  ٍالغ  ضذُ

ِ     هٌغمهِ، صههیي  ّبی سغحی، افضایص تجخیش ٍ پبئیي آههذى سهغح آة دس   ّبی گشم سبل ثب وبّص آةدس فػل ثبضذ وِ  هی ٍ ثهب   ّهبی ًوىهی ضهىل گشفته

 ضذ. ثب ثشسسیویلَهتش هشثغ دس ًظش گشفتِ 10گیشی هٌغمِ ٍسیؼی ثِ هسبحت تمشیجی یبثذ. ثشای ًوًَِّبی ثبدسفتی افضایص هی ی هبسِ گستشُفشسبیص ثبدی 

شف خبن ًبحیهِ ههَسد   ای اًتخبة ضَد وِ  هؼّبی هبسِ ثِ گًَِگشفت، سؼی ضذ وِ ًوًَِگیشی اٍلیِ وِ دس هٌغمِ غَستٍ تطخیع غحشایی ٍ ًوًَِ

ِ  هتشی اص سغح صهیي تْیِ گشدیذ. ثشسسی 5/1الی  2/0ّبی ّب اص ػوكثشسسی ثبضذ. سپس ًوًَِ  ّهب ًطهبى  ّبی فیضیىی ٍ هىبًیىی اًدبم ضذُ ثهش سٍی ًوًَه

ثشسسی اثش پسوبًذ ًفتی دس تثجیت هبسهِ  ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ خبن هٌغمِ خْت  J1سٍ ًوًَِ ّبی ثبدسفتی هٌغمِ خػَغیبت هطبثْی داسًذ. اص ایيداد وِ هبسِ

 ثبدسفتی  اًتخبة ضذ. 

هحَسی اًدبم ضذُ ثش ًتبیح آصهبیص سِاست. ًطبى دادُ ضذُ 1آى دس ضىل خػَغیبت فیضیىی ٍ هىبًیىی ٍ  1 هبسِ ثبدسفتی دس خذٍلثٌذی ًوَداس داًِ

خهبن عجهك   ّهبی  ٍ دیگهش ٍیظگهی   AASHTOتشاووی عجك اسهتبًذاسد   تؼییي خَاظ ًطبى دادُ ضذُ است.  1ٍ خذٍل  2ّبی هحل دس ضىل سٍی هبسِ

  اًدبم ضذُ است. ASTM ّبی استبًذاسد
 

 

  پسماند نفتی .2.2
 

ثبضذ. ایي هبدُ یه تشویهت ووهپلىس اسهت وهِ اغلهت ضهبهل تشویجهبت         پسوبًذ هَاد ًفتی، هَاد ثبلیوبًذُ دس لسوت اًتْبیی ٍ پبییٌی ثشج تمغیش ًفت هی

[. ثِ عَس ولی تحمیمبت لجلی ًطهبى  12]ّب ّستٌذ خضیی آسفبلتیي ٍ سصیي ثبضذ ٍ حبٍی همذاس ّبی آسٍهبتیه )هؼغش( هی ع ٍ ّیذسٍوشثيسٌگیي هَاد اضجب

[. دس ایهي تحمیهك اص پسهوبًذ    5]ٍ ٍصى هَلىَلی ثبال ّسهتٌذ  1ه ثِ دّذ وِ پسوبًذ هَاد ًفتی داسای ًمغِ خَش ثبال، لضخت صیبد، ٍصى هخػَظ ًضدیهی

ّبی هختلف فیضیىی است.  ثشای تؼییي خػَغیبت پسوبًذ ًفتی، آصهبیصّبی هٌغمِ هَسد ثشسسی استفبدُ ضذُپبالیطگبُ اغفْبى خْت تثجیت هبسًِفتی 

 است.اسائِ گشدیذُ 2 وِ ًتبیح آى دس خذٍل ضذ ٍ ضیویبیی  ثش سٍی آى اًدبم
 

 

  روش تحقیق .3.2
 

 ASTMعجك استبًذاسد هبسِ ٍ پسوبًذ ًفتی ، اًشطی تشاون ثش سٍی تثجیتٍ تبثیش هٌغمِ ّبی ثبدسفتی تثجیت هبسِخْت تؼییي همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثشای 

D4223 .هخلَط گشدیذ    ( سپس خَاظ تشاووی هبسِ ثْسبصی ضذُ ثب اسهتفبدُ اص دٍ سٍش تهشاون اسهتبًذاسدAASHTO-T99    ُتهشاون اغهالح ضهذ ٍ )

(AASHTO-T180هحبسجِ گشدیذ. سپس ثب ت )   ِ  9:ٍ  7: ، 6:،  5:، 3: ّهبی تثجیهت ضهذُ ثهب دسغهذّبی هتفهبٍت      َخِ ثِ ًتبیح ثِ دسهت آههذُ، ًوًَه

 ّبی هتفبٍت اًتخبة ( ٍ تؼییي همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ثِ اصای تشاون ASTM D2166-87هحَسی ) ، ثشای استفبدُ دس آصهَى همبٍهت فطبسی تهدسغذ
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 (J1ًوًَِ )ًوًَِ خٌذقبٌذی هاسِ ًوَدار داًِ  -1ضکل

 

  
 (J1ّای هاسِ هحل)ًوًَِ ًوًَِ هحَری  برای ًوًًَِتایح آزهایص فطاری سِ  -2ضکل

 

 

 (J1)ًوًَِ هحلهطخصات عوَهی خاک   -1خذٍل 

زاٍیِ 

 اصطکاک

(degree) 

 (Cچسبٌذگی)

(Kg/cm2) PI 
d max 

(kN/m3) 

opt 
(٪) 

GS  رد

ضذُ از 

 44الک 

GS  رد

ضذُ از 

 144الک 

درصذ 

رطَبت 

 (٪طبیعی)

-عوك ًوًَِ

 (mگیری)

طبقِ بٌذی 

 خاک
 ًوًَِ

3/24 03/0 NP 18 1/8 64/2 74/2 2 7/0 
 

SP 
 

J1 

 

 ضیویایی پسواًذ ًفتی ی ٍهطخصات فیسیک  -2خذٍل 

هَلکَلی ٍزى

(g/mole) 

-ّیذرٍکربي

 (٪)آرٍهاتیک

-ّیذرٍکربي

 (٪)اضباعّای 

 آسفالتیي

(٪) 

 رزیي

(٪) 

 ًیکل

(ppm) 

 ٍاًادیَم

(ppm) 

 ِ خَشًقط

(c4) 

ی ٍر گراى

 c4144 (cs)رد
 ٍزى ٍاحذ

900< 49 26 10 15 15 40 370< 55 96/0 

 

تؼییي پبساهتشّبی  ، خْت(ASTMD 2850) هحَسیهمبٍهت فطبسی سِآصهَى ّبیی وِ ثیطتشیي همبٍهت سا داضتٌذ ثشای استفبدُ دس گشدیذ. سپس ًوًَِ

 24صههبى   ثب گزضت ههذت ٍ   ( سبختِ ضذoC 22ُ)ِ حشاست آصهبیطگبّی دس دسخ یت ضذُّبی تثج وًًَِ الصم ثِ روش است وِ ثِ وبس گشفتِ ضذ.  همبٍهتی

چٌیي ثشای تفسیش ثْتش ًتبیح ثِ دست آهذُ اص آصهبیطبت، گشفت. ّنّب غَستهحَسی ثش سٍی آىٍ تههحَسی همبٍهت فطبسی سِ ّبی ، آصهبیصسبػت

 ( تْیِ گشدیذ.SEMّبی هیىشٍسىپی )یت ضذُ ػىسّبی تثجًوًَِ اص
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 نتایج و بحث .3

 خواص تراکمی.     1.3
 

 ًطبى دادُ ضذُ است.  4ٍ  3ّبی ّبی تشاون استبًذاسد ٍ اغالح ضذُ ثِ تشتیت دس ضىلآصهبیصًتبیح 
 

  
 بادی تثبیت ضذُ ًتایح آزهایص تراکن سبک بر رٍی هاسِ  -3ضکل

 

 بادی تثبیت ضذُ تراکن اصالح ضذُ بر رٍی هاسًِتایح آزهایص   -4ضکل
 

ّبی ثبدسفتی هحل، دس غَست استفبدُ اص تشاون سجه دّذ وِ همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثشای تثجیت هبسًِطبى هی 4ٍ  3ّبی هطبّذُ ًتبیح ضىل

وشد وِ اگش اص تشاون اغالح ضذُ ثشای هتشاون وشدى تَاى هالحظِ چٌیي هیّن دسغذ ٍصًی هبسِ خَاّذ ثَد. 6ٍ  7ٍ اغالح ضذُ ثِ تشتیت ثشاثش 

ویلَ ًیَتي ثش هتش هىؼت خَاّذ ضذ وِ ًسجت ثِ ٍصى ٍاحذ خطه  20هخلَط پسوبًذ ًفتی ٍ هبسِ استفبدُ گشدد، ٍصى ٍاحذ خطه حذاوثش ثشاثش  ثب 

گًَِ تَغیف وشد تَاى ایيّذ یبفت. دلیل ایي اهش سا هیخَادسغذ افضایص  1/8ویلًَیَتي ثش هتش هىؼت(،  5/18حذاوثش ثِ دست آهذُ ثب تشاون سجه )

، ثْتش سٍی ّن حشوت وٌٌذ ٍ ثب فطشدگی ٍ ّب ثِ ٍسیلِ پسوبًذ ًفتی پَضذُ ضذُ استّبی هبسِ وِ سغح آىضَد داًِوِ اًشطی تشاون ثیطتش ثبػ  هی

وِ دس ًْبیت ثبػ  وبّص همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثشای تثجیت ٍ  یبثذ؛ضاى لبثل تَخْی وبّص ثِ هی ّبی تْیِ ضذُلفل ضذگی ثیطتش، فضبّبی خبلی ًوًَِ

ثشداسی هیىشٍسىَح الىتشًٍی ثشای اثجبت ثْتش ایي هغلت اص ػىسّبی تثجیت ضذُ خَاّذ گشدیذ. افضایص لبثل تَخِ دس ٍصى ٍاحذ خطه ًوًَِ

(SEMاستفبدُ ضذُ است وِ ًتبیح آى دس ضىل ) ثب هخلَط  ،چٌیي اص همبیسِ ًتبیح تشاون هخلَط پسوبًذ ًفتی ٍ هبسِّنت. ًطبى دادُ ضذُ اس 6ٍ  5ّبی

 1/8گشدد وِ ٍصى ٍاحذ خطه حذاوثش افضایص ٍ همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ًسجت ثِ همذاس ثْیٌِ آة ثِ هیضاى لبثل تَخْی ) اص آة ٍ هبسِ، هطبّذُ هی

تش پسوبًذّبی ًفتی ًسجت ثِ آة هشتجظ تَاى ثِ خبغیت سٍغي وبسی لَیضشایظ سا هی دلیل ایي وبّص یبفتِ است. دسغذ پسوبًذ( 6ٍ  7دسغذ آة ثِ 

ْتشیي حبلت تشاون الصم تشی اص پسوبًذ ثشای سسیذى ثِ ثثبًیب همذاس ون تش ضَد؛ٍ پسوبًذ فطشدُهبسِ ثبدسفتی  ثبػ  خَاّذ ضذ اٍال هخلَط داًست وِ 

 ثبضذ.
 

  
شی تراکن استاًذارد بِ ازای ًوًَِ هتراکن ضذُ با  اًر  -5ضکل

 ذ(درص 7هقذار بْیٌِ پسواًذ ًفتی )

ًوًَِ هتراکن ضذُ با  اًرشی تراکن اصالح ضذُ بِ ازای هقذار بْیٌِ   -6ضکل

 درصذ( 6پسواًذ ًفتی )
 



                                                       2991اسفىد  9ي  8 ،اصفهانداوشگاٌ ، يه در مهىدسی عمرانهای وًکىفراوس ملی مصالح ي سازٌديمیه  

 5 

 محوری.     مقاومت فشاری تک2.3
 

اًتخبة هحَسی دسغذ پسوبًذ ًفتی ثشای اًدبم آصهبیص همبٍهت فطبسی ته 9ٍ  7، 6، 5، 3ّبی تثجیت ضذُ ثب ، ًوًَِّبی تشاونًتبیح آصهبیصثب تَخِ ثِ 

ثِ اصای دسغذّبی هختلف پسوبًذّبی  ،ای همبٍهت حذاوثش، ٍ ًوَداسّبی همبیس11ِالی  7ّبی ّب دس ضىلایي آصهبیصوشًص  -ًوَداسّبی تٌصضذًذ. 

   ًطبى دادُ ضذُ است. 12ٍ  11ّبی غَست خذاگبًِ دس ضىل ثِ ،غالح ضذُّبی هتشاون ضذُ ثب اًشطی تشاون استبًذاسد ٍ اثشای ًوًَِ ،ًفتی

ّبیی است وِ ّبی هتشاون ضذُ ثب تشاون اغالح ضذُ ثیص اص ًوًَِوِ اٍالً دس ّوِ حبالت همبٍهت ًوًَِتَاى دیذ هی هدوَػِ ایي ًوَداسّباص 

دس غَستی وِ اص اًشطی ثشاثش ثب تشاون استبًذاسد ثشای هتشاون وشدى هخلَط هبسِ ٍ پسوبًذ ًفتی استفبدُ اًذ. ثبًیبً ثب اًشطی تشاون استبًذاسد هتشاون ضذُ

هتش هشثغ ویلَگشم ثش سبًتی 15/1آیذ وِ همذاس آى ثشاثش ثب دسغذ پسوبًذ ًفتی ثِ دست هی 7هحَسی ثِ اصای ضَد، همذاس حذاوثش همبٍهت فطبسی ته

هحَسی حذاوثش هتٌبظش آى دسغذ، ٍ همبٍهت ته 6طی ثشاثش تشاون اغالح ضذُ، همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثشاثش شبدُ اص اًدس غَست استف خَاّذ ثَد. اهب

همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی هَسد ًیبص دسغذی  1ثِ ػجبست دیگش افضایص اًشطی تشاون ثبػ  وبّص  هتش هشثغ خَاّذ ضذ.ویلَگشم ثش سبًتی 30/1ثشاثش ثب 

ًتبیح ثِ دست آهذُ دس ایي ثخص تبییذ وٌٌذُ  الصم ثِ روش است وِ خَاّذ ضذ.هحَسی تههمبٍهت فطبسی حذاوثش دسغذی  13افضایص  ثشای تثجیت ٍ

 ثبضذ.ًتبیح آصهبیص تشاون هی

ذُ ثؼذ اص ایي ّبی تْیِ ضذُ ثب تشاون اغالح ضًوًَِافت همبٍهت غَست گشفتِ دس تَاى دیذ وِ هی 11الی  7چٌیي اص هدوَػِ ًوَداسّبی ّن

ثبضذ. ثِ ثیبى دیگش افضایص اًشطی تشاون ثبػ  ثسیبس لبثل تَخِ هی تْیِ ضذُ ثب تشاون استبًذاسدّبی ثِ ًسجت ًوًَِسسٌذ، وِ ثِ حذاوثش همبٍهت خَد هی

 ّبی تثجیتی سفتبس تشدتشی اص خَد ًطبى دٌّذ. ضَد وِ ًوًَِهی

هَخَد ضَد تخلل گًَِ استٌجبط ًوَد وِ افضایص اًشطی تشاون ثبػ  هیتَاى ایي، هی6ٍ  5ی ّبضىل ٍ ػٌَاى ضذُهدوَػِ هغبلت ثِ  ثب تَخِ

اص عشفی فطشدگی ایدبد  وبّص خَاّذ یبفت.  ثشای سسیذى ثِ حذاوثش همبٍهت یبصِ همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی هَسد ًدسًتیدتش ضذُ ٍ دس هحیظ تثجیت ون

ّبی تثجیت ضذُ ثِ غَست ضَد وِ ًوًَِگشدیذُ ٍ دسًْبیت ثبػ  هیّبی خبن ی ثیي داًِضذگٍ  لفلایص ٍصى ٍاحذ خطه حذاوثش، ضذُ هَخت افض

 تشدتش سفتبس وٌٌذ.
 

  
هاسِ  هحَریهقایسِ اثر اًرشی تراکن بر هقاٍهت تک  -7 ضکل

  پسواًذ ًفتی درصذ 3بادرفتی تثبیت ضذُ با 
 

َری هاسِ بادرفتی هحهقایسِ اثر اًرشی تراکن بر هقاٍهت تک  -8ضکل 

 درصذ پسواًذ ًفتی  5تثبیت ضذُ با 
 

 



                                                       2991اسفىد  9ي  8 ،اصفهانداوشگاٌ ، يه در مهىدسی عمرانهای وًکىفراوس ملی مصالح ي سازٌديمیه  

 6 

  
هحَری هاسِ هقایسِ اثر اًرشی تراکن بر هقاٍهت تک  -9ضکل 

 درصذ پسواًذ ًفتی  6بادرفتی تثبیت ضذُ با 
 

هحَری هاسِ بادرفتی هقایسِ اثر اًرشی تراکن بر هقاٍهت تک  -14ضکل 

 درصذ پسواًذ ًفتی  7تثبیت ضذُ با 
 

 

 
هحَری هاسِ هقایسِ اثر اًرشی تراکن بر هقاٍهت تک  -11ضکل

 درصذ پسواًذ ًفتی  9بادرفتی تثبیت ضذُ با 
 

 

  
هحَری هاسِ بادرفتی حذاکثر هقاٍهت فطاری تکهقایسِ   -12ضکل 

تثبیت ضذُ با درصذّای هختلف پسواًذ ًفتی ٍ هتراکن ضذُ با تراکن 

 (T99استاًذارد )
 

هحَری هاسِ بادرفتی ِ حذاکثر هقاٍهت فطاری تکهقایس  -13ضکل 

تثبیت ضذُ با درصذّای هختلف پسواًذ ًفتی ٍ هتراکن ضذُ با تراکن 

 (T180) اصالح ضذُ
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 محوری.     مقاومت فشاری سه3.3
 

وِ ثب دسغذ پسوبًذ ًفتی ) 7ٍ  6ثْیٌِ  شهمبدیثب تثجیت ضذُ  ّبیًوًَِ، پبساهتشّبی همبٍهتیدس ایي ثخص ثشای تؼییي ًحَُ تبثیش اًشطی تشاون ثش سٍی 

ّبی ّب دس ضىلهحَسی لشاس گشفتٌذ وِ ًتبیح آىٍهت فطبسی سِبتحت آصهبیص هماًذ(، ّبی تشاون اغالح ضذُ ٍ استبًذاسد حبغل ضذُاًشطی استفبدُ اص

دسغذ پسوبًذ ًفتی ٍ  7ضذُ ثش سٍی ًوًَِ تثجیت ضذُ ثب چٌیي ًتبیح آصهبیص اًدبم ّن اسائِ گشدیذُ است. 3ّب دس خذٍل ٍ خالغِ ًتبیح آى 15ٍ  14

-الصم ثِ روش است ثشای سبدُ ضذى اسائِ تَضیحبت همبیسِاسائِ ضذُ است.  3ٍ خذٍل  16ىل دسغذ اًشطی تشاون استبًذاسد، ًیض دس ض 95هتشاون ضذُ ثب 

 .(3)خذٍل  ضًَذگزاسی هیحبالت فَق تحت ػٌَاى حبلت اٍل، دٍم ٍ سَم ًبم ،ای
 

  
 هتراکن ضذُ با تراکن استاًذارد  پسواًذ ًفتی ٍ درصذ 7 تثبیت ضذُ با هحَری هاسِ بادرفتیًتایح هقاٍهت فطاری سِ  -14ضکل 

 

 

  
 درصذ پسواًذ ًفتی ٍ هتراکن ضذُ با تراکن اصالح ضذُ 6هحَری هاسِ بادرفتی تثبیت ضذُ با ًتایح هقاٍهت فطاری سِ  -15ضکل 

 
 

  
 تراکن استاًذارد درصذ اًرشی  95درصذ پسواًذ ًفتی ٍ هتراکن ضذُ با  7هحَری هاسِ بادرفتی تثبیت ضذُ با ًتایح هقاٍهت فطاری سِ  -16ضکل 
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 ضذُ با درصذّای هختلف پسواًذ ًفتی هتراکنّای هحَری بر رٍی ًوًَِخالصِ ًتایح آزهایص هقاٍهت فطاری سِ -3خذٍل 

 C (kg/Cm2) φ (Deg) E (kg/Cm2) (٪هقذار پسواًذ ًفتی ) راکن اعوال ضذُهیساى اًرشی ت تَضیحات

 117 1/18 63/0 7 استبًذاسدتشاون  حبلت اٍل

 134 2/22 66/0 6 اغالح ضذُتشاون  حبلت دٍم

 73 9/13 50/0 7 استبًذاسد تشاون دسغذ 95 حبلت سَم

 

گشدد، اهب ثبػ  وبّص صاٍیِ اغغىبن هی پسوبًذ ًفتی شد وِ اگشچِ استفبدُ اصتَاى هطبّذُ وهی 3ٍ خذٍل  16الی  14ّبی ثب تَخِ ثِ ضىل

ای است وِ ایي ًمع سا خجشاى وشدُ ٍ ثبػ  افضایص لبثل هالحظِ همبٍهت هبسِ تثجیت ضذُ ًسجت ّبی تثجیت ضذُ ثِ اًذاصُافضایص دس چسجٌذگی ًوًَِ

، صاٍیِ )حبلت اٍل( دسغذ پسوبًذ ًفتی ٍ تشاون استبًذاسد ثشای تثجیت 7َست استفبدُ اص دّذ وِ دسغگشدد. همبیسِ ًتبیح ًطبى هیثِ هبسِ هحل هی

 تَاى دیذ وِ  صاٍیِ اغغىبنثشاثش افضایص خَاّذ یبفت. اهب دس حبلت دٍم هی 31همذاس اٍلیِ )هبسِ هحل( وبّص یبفتِ ٍ چسجٌذگی  73/0اغغىبن ثِ 

-دس غَست استفبدُ اص حبلت دٍم همبٍهت سِ ضَدجٌذگی ًیض ووی ثْجَد یبفتِ است؛ وِ ثبػ  هیچس دسغذ افضایص یبفتِ ٍ  23ًسجت ثِ حبلت اٍل 

ضَد وِ اگشچِ دس حبلت سَم، هطبّذُ هی 3، ٍ ًتبیح خذٍل 14ٍ  16ّبی چٌیي ثب همبیسِ ضىل. ّنجت ثِ حبلت اٍل افضایص یبثذدسغذ ًس 30هحَسی 

دسغذ  25ٍ  20ثِ تشتیت  صاٍیِ اغغىبن ٍچسجٌذگی دسغذ پسوبًذ اػوبل ضذُ است، اهب  7ّب ثب بسِدسغذ اًشطی تشاون استبًذاسد ثشای تثجیت ه 95

چٌیي ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل ٍ ًوَداسّبی هحَسی ًسجت ثِ حبلت اٍل خَاّذ ضذ. ّندسغذی همبٍهت سِ 27یبثٌذ وِ ًْبیتبً ثبػ  وبّص وبّص هی

اص خَد ًطبى دادُ ٍ ٌّگبم ضىست سفتبس تش ضذُ ٍ غلجیت ثیطتشی ّب سختِاون افضایص یبثذ، ًوًَهحَسی هالحظِ هی ضَد وِ ّشچِ اًشطی تشسِ

 هحَسی است. ّبی همبٍهت فطبسی تهخَاٌّذ داضت، وِ هغبثك ًتبیح ثِ دست آهذُ اص آصهَى تشدتشی

ّبی هبسِ آغطتِ ضذُ ثِ پسوبًذ ًفتی ن، فطشدگی داًِگًَِ استٌجبط ًوَد وِ ثب افضایص اًشطی تشاوتَاى ایيثب تَخِ ثِ هغبلت ػٌَاى ضذُ هی

یبثذ؛ ثٌبثشایي همذاس هَاد ًفتی هَسد ثْیٌِ ًیض وبّص خَاّذ یبفت. دس ایي ضشایظ اگشچِ ثب وبّص ل تَخْی وبّص هیفضایص یبفتِ ٍ تخلخل ثِ هیضاى لبثا

[، اهب تبثیش ایي فشآیٌذ  10گشدد]سِ، ٍ دس ًْبیت ایدبد چسجٌذگی ثیطتش فشاّن هیّبی هبّب ضشایظ ثشای ایدبد اًذسوٌص ثیي پسوبًذ ًفتی ٍ داًِفبغلِ داًِ

اػظن افضایص ایدبد ضذُ دس همبٍهت دس اثش افضایص صاٍیِ اغغىبن هبسِ تثجیت ضذُ ای وِ ثخص ؛ ثِ گًَِاستثشسٍی صاٍیِ اغغىبن خبن ثیطتش 

هبسِ ًسجت داد.  ّبی ًشمچٌیي ضىستي تؼذاد ثیطتشی اص داًِّب ٍ ّنضذگی داًِسگیشی ٍ لفلتَاى ثِ افضایص دثیطتش ضذى صاٍیِ اغغىبن سا هی .ثبضذهی

گًَِ ّوبىّبی تثجیت ضذُ خَاّذ گشدیذ. ثبػ  افضایص غلجیت ًوًَِ ،افضایص دس تشاون، چسجٌذگی ٍ صاٍیِ اغغىبنهدوَػِ ػَاهل روش ضذُ، یؼٌی 

اهب ثبیذ دلت ًوَد ّبی تثجیت ضذُ اص خَد ایدبد ًوبیذ. هؼىَسی ثش سٍی همبٍهت ًوًَِ تَاًذ تبثیشًیض هی طی تشاونشدٌّذ وبّص دس اًوِ ًتبیح ًطبى هی

 وِ دس ایي حبلت ًیض هبًٌذ افضایص اًشطی تشاون، صاٍیِ اغغىبن ثیص اص چسجٌذگی تحت تبثیش لشاس خَاّذ گشفت. 

اًشطی تشاون اػوبل ضذُ دس هحل ثبیذ ثِ اًذاصُ ّبی ثبدسفتی استفبدُ گشدد، هبسِپسوبًذ ًفتی ثشای تثجیت اص  اگش ذ دلت ًوَد وِثبی ثٌبثشایي

تغییشات همبٍهت لبثل  )حتی اگش همذاس ووی تفبٍت داضتِ ثبضذ( ثبضذ. چشا وِ اگش همذاس اًشطی ووتشی اػوبل ضَد دس عشاحیهمذاس اًشطی تَغیِ ضذُ 

 ایوٌی پشٍطُ سا ثِ خغش خَاّذ اًذاخت. تَخِ ثَدُ ٍ 
 

 

 گیری.     نتیجه4
 

ّبی ًَیي ایي ّب ّوَاسُ هَسد تَخِ ثَدُ است. اص خولِ تثجیت وٌٌذُثبضٌذ وِ تثجیت ٍ ثْسبصی آىداسی هیّبی هسئلِّبی ثبدسفتی اص خولِ خبنهبسِ

-یبفت هیدس وطَس ثِ ًفت ثِ هیضاى لبثل تَخِ د غٌبیغ ٍاثستِ تؼذٍ  ایشاىخیض ثَدى ًفتتَاى ثِ پسوبًذّبی ًفتی اضبسُ وشد وِ ثب تَخِ ثِ ّب هیهبسِ

سٍ دس حفظ هٌبثغ وطَس خَاّذ ثَد. اص ایي ّب ثِ ػٌَاى تثجیت وٌٌذُ دس خْتآى وبثشدگشدد. ثٌبثشایي ّب ًویوِ دس وطَس استفبدُ خبغی اص آى ؛گشدد

ّبی ثبدسفتی هٌبعك هختلف وطَس ٍ ثشسسی ػَاهل هَثش ثش تثجیت، هبسِ ّبی ثبدسفتیایي تحمیك دس ساستبی تؼییي همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثشای تثجیت هبسِ

ّبی ّب، تبثیش اًشطی تشاون ثش سٍی همبٍهت ًوًَِثشای تثجیت ایي هبسِپسوبًذ ًفتی هٌغمِ خٌذق استبى اغفْبى اًتخبة گشدیذ تب ضوي تؼییي همذاس ثْیٌِ 

 دبم ضذُ ًطبى داد وِ:ّبی اًیح ثشسسیبتثجیت ضذُ هَسد اسصیبثی لشاس گیشد. ًت

 گشدیذ. ٍ وبّص همذاس پسوبًذ ًفتی ثْیٌِ افضایص اًشطی تشاون ثبػ  افضایص ٍصى ٍاحذ خطه حذاوثش،  -1

دسغذ ٍصًی  6ٍ  7همذاس ثْیٌِ پسوبًذ ًفتی ثِ تشتیت ثشاثش ّبی خٌذق، دسغَست استفبدُ اص اًشطی تشاون استبًذاسد یب اغالح ضذُ ثشای تثجیت هبسِ  -2

 ّذ ثَد.خَا
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گشدد، اهب تبثیش آى ثش صاٍیِ اغغىبن ّبی تثجیت ضذُ هیًوًَِ )وبّص( چسجٌذگیاگشچِ افضایص )وبّص( اًشطی تشاون تب حذٍدی ثبػ  افضایص   -3

 ثبضذ.غلجیت هبسِ تثجیت ضذُ ًیض ثِ هیضاى لبثل تَخْی هتبثش اص اًشطی تشاون اػوبل ضذُ هی .ثبضذهیثیطتش 

ّبی تثجیت ضذُ هحَسی ًوًَِهحَسی ٍ سِی تشاون اغالح ضذُ ثِ خبی اًشطی تشاون استبًذاسد ثبػ  گشدیذ وِ همبٍهت فطبسی تهاستفبدُ اص اًشط -4

 دسغذ افضایص یبثٌذ. 30ٍ  13ثِ تشتیت 

یبثی ثِ همبٍهت هَسد الصم ثشای دستطی تشاون تبثیش لبثل تَخْی ثش سٍی همبٍهت هبسِ تثجیت ضذُ داسد؛ ثٌبثشایي اعویٌبى اص ایي وِ همذاس اًشطی شاً -5

 ثبضذ.است الصم ٍ ضشٍسی هیًیبص اػوبل ضذُ 
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