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 تشسػی سفتاس دیٌاهیىی تالـته ّای صیش سیل

چىیذُ 

تالـته ّای سیلی تشهَپالػتیه وـیاس وِ تیي پایِ سیل فلضی ٍ تشاٍسع ّای تتٌی پیؾ تٌیذُ لشاس 

ایي تالـته . هی گیشًذ، ًمؾ تؼیاس هْوی سا دس تؼویشات ػوَهی ول ػاصُ یه خظ سیلی ایفا هی وٌٌذ

. ّای سیل، االػتیؼیتِ خظ سا فزاّن وشدُ ٍ لشصؽ ّای هٌتمل ؿذُ تِ تشاٍسع ّا سا هؼتْله هی وٌٌذ

تِ . تٌاتشایي اص تشن تشداؿتي تشاٍسع ّای تتٌی جلَگیشی وشدُ ٍ دس ًتیجِ اص فشػَدگی تاالػت هی واٌّذ

ایي همالِ تیاًگش یه سٍؽ . ػالٍُ هی تَاًٌذ تِ ػٌَاى یه ػایك الىتشیىی تیي سیل ّا ػول وٌٌذ

آصهایـگاّی جْت تؼییي سفتاس دیٌاهیىی تالـته ّای صیش سیل دس ؿشایظ ػولیاتی هی تاؿذ وِ هوىي 

اػت ایي ؿشایظ ؿاهل تغییشات تاالی دهای ٍاتؼتِ یِ اثشات ػایؾ ٍ ػخت ؿذگی حاصل اص ػثَس دٍسُ 

تشای سػیذى تِ ایي ّذف، ٍیظگی ّای ػختی اػتاتیه ٍ دیٌاهیه تالـته .ای ٍ هتٌاٍب لغاس ّا تاؿذ

تِ ػالٍُ، پاساهتشّای اًشطی ٍاتؼتِ ًیض اًذاصُ گیشی گشدیذُ . ّای سیلی دس آصهایـگاُ هذل ػاصی ؿذُ اًذ

. اًذ وِ هٌجش تِ ایجاد ؿاخصی اص دسجِ تخشیة هی گشدد وِ تَػظ ایي تالـته ّا تحول هی گشدًذ

ولوات ولیذی 

 ادٍات ًصة سیل، تالـته ّای صیش سیل، سفتاس دیٌاهیىی، ػفتی، اًشطی پشاوٌذُ

 

 

 

همذهِ 

اػتفادُ گؼتشدُ اص تشاٍسع ّای تتٌی هٌجش تِ ایجاد تغییشات اػاػی دس ػیؼتن ّای ًصة سیل گشدیذُ اػت صیشا 

ایي ًَع تشاٍسع ّا ًیاصهٌذ الواًی االػتیه ّؼتٌذ وِ تیي سیل ٍ تشاٍسع لشاس گیشد ٍ تتَاًذ اص تاثیشات ضشتات 

خٌثی  ( تشاتش چَب هی تاؿذ5 تا 3وِ )واػتِ ٍ تِ ػالٍُ ػفتی هفشط تتي سا  (سیل ٍ تشاٍسع)تیي دٍ ػضَ صلة 

.  ؿٌاختِ هی ؿَد1ایي الواى تا ًام تالـته ًـیوي االػتیه. [1]وٌذ 

                                                 
1
 Elastic Setting Pad 
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ّوچٌاًىِ یه سیل جذیذ تحت اثش تاسّای هىشس ًاؿی اص ػثَس چشخ لغاس ّا لشاس داسد، ایي سیل هتحول تغییش ؿىل 

ّای پالػتیه وَچه هی گشدد تا ٍلتیىِ تا گزؿت صهاى، ػیؼتن تؼذیل ؿذُ ٍ تِ یه سفتاس االػتیه هـاتِ 

ایي .  اًذاصُ گیشی هی گشددkاالػتیؼیتِ سیل تِ ٍاػغِ اػتفادُ اص پاساهتش ػفتی ػوَدی . جاهذات ّوگي تشػذ

پاساهتش تِ صَست ساتغِ تیي تاس اػوال ؿذُ تِ یه سیل ٍ تغییش ؿىل ػوَدی ایجاد ؿذُ تَػظ ایي تاس تؼشیف 

ایي همذاس تٌْا دس هحذٍدُ ٍیؼىَاالػتیه هَجَد ٍ تؼشیف ؿذُ اػت، تِ ػثاست دیگش، تشای تغییش . هی ؿَد

. ؿىل ّای وَچه

تا فشض ایٌىِ . ػختی ػوَدی تىیِ گاُ سیل ًیض هی تَاًذ تا اػتفادُ اص ػختی هَلفِ ّای آى اًذاصُ گیشی ؿَد

تٌاتشایي افضایؾ ػختی تالـته . تىیِ گاُ سیل، هجوَػِ اص ػیؼتن تاالػت، پلتفشم، ٍ تالـته صیش سیل هی تاؿذ

تشسػی گشدیذُ اػت وِ همذاس تاالی ػفتی دس تالـته ّا، اضافِ . هٌجش تِ افضایؾ ػختی تىیِ گاُ سیل هی گشدد

تٌاتشایي تخشیة سیل سا، ٌّگاهی وِ همذاس ووی . تاس دیٌاهیه سا تِ ػلت ٍجَد جشم ّای غیش هؼلك صیاد هی وٌذ

. [2]ػفتی هٌجش تِ ًـؼت تیؾ اص اًذاصُ سیل تا افضایؾ تٌؾ دس سیل ّا گشدد، افضایؾ هی دّذ 

 ّش دٍ وشاى تاال ٍ –همذاس ػفتی تْیٌِ ػاتما تذػت آهذُ اػت ٍلی هْن ایي اػت وِ حذٍد ایي همذاس ػذدی 

، ّش دٍ همذاس ػختی اػتاتیه ٍ دیٌاهیه، هحذٍد ؿذُ [3]دس هـخصات فٌی تَلیذ تؼت ّا . تؼییي گشدد- پاییي

، تایذ دس هحذٍدُ skهمذاس ػختی ػوَدی اػتاتیه، . اػت
mm

kN 125~80 لشاس گیشد دس حالیىِ ػختی 

ss، تایذ دس هحذٍدُ dkدیٌاهیه،  kk تِ ػلت عثیؼت هَاد تـىیل دٌّذُ تالـته ّا، ایي همادیش .  تاؿذ~2

 دسجِ ػاًتیگشاد دس یه خظ 80تا - 20وِ هی تَاًذ تیي –ػفتی هی تَاًٌذ تحت ؿشایظ هختلف هحیغی ًظیش دها 

هـخصات . ، سعَتت ٍ یا ػفت ؿذگی ػشیغ ًاؿی اص ًیشٍّای هىاًیىی هذاٍم، تغییش وٌذ-سیلی هتغیش تاؿذ

10فٌی، هغالؼات ػخت ؿذگی اص عشیك خؼتگی تِ ووه آصهایؾ تا چشخِ 
 سا دس ًظش هی گیشد وِ اجاصُ 3×6

واسی وِ دس ایي .  پغ اص اًجام آصهایؾ هی دّذsk دسصذی ػختی تالـته ّا سا تا تَجِ تِ همذاس 25افضایؾ 

همالِ تـشیح گشدیذُ، تشسػی وشدُ اػت وِ چگًَِ ایي هتغیش ّا، وِ دس ؿشایظ فؼالیت ػادی ٍ هؼوَلی ٍجَد 

. داسًذ، هی تَاًٌذ تش سٍی ػختی تالـته ّا تاثیشگزاس تاؿٌذ

اجضای هَسد هغالؼِ - 1

60,54)تؼتِ تِ ًَع سیل   UICUIC) اتؼاد ایي تالـته ّا . دٍ ًَع تالـته صیش سیل هَسد اػتفادُ لشاس گشفت

دس تؼذ ػشضی، ٌّگاهی وِ اص خصَصیاتی ًظیش هیشاگشی ٍ یا جزب لشصؽ .  ًـاى دادُ ؿذُ اػت1دس جذٍل ؿواسُ 

 هیلیوتش 2ّا صحثت هی ؿَد تٌْا تخـی وِ دس ایي ػولیات ًمؾ داسًذ هذًظش اػت ٍ گَؿِ ّای تا ضخاهت 

.  تالـته ّای االػتیه سا ؿاهل ًوی ؿَد
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 هیلیوتش عَل 14 هیلیوتش ػشض، 8.45ػغح ّش دٍ عشف تالـته ّای االػتیه اص هؼتغیل ّای وَچىی تِ اتؼاد 

ٍظیفِ ایي هؼتغیل ّا، جزب تالؽ ّایی اػت وِ تا حشوت ٍػایل .  هیلیوتش ضخاهت تـىیل ؿذُ اًذ2ٍ 

ٍجَد ایي هؼتغیل ّای وَچه تاػت ایجاد خاصیت االػتیؼیتِ دس خظ هی گشدد ٍ دس ٍالغ . ًملیِ ایجاد هی ؿًَذ

ؿثیِ فٌشّای وَچىی ػول هی وٌٌذ وِ تِ ٌّگام ػثَس تاسّای فـاسی تغییش ؿىل دادُ ٍ وَچه هی ؿًَذ، 

تایذ تَجِ وشد وِ ایي هؼتغیل ّا دس دٍ عشف، اص ًظش . تٌاتشایي همذاس صیادی اص تٌؾ ّا سا جزب هی وٌٌذ

هَلؼیت لشاسگیشی تش یىذیگش هٌغثك ًیؼتٌذ، تٌاتشایي سفتاس هؼتغیل ّای یه ػوت تالـته ّیچ دخالتی دس 

. [4]سفتاس هؼتغیل ّای ػوت دیگش ًذاسًذ 

 

اتؼاد تالـته ّا تش حؼة هیلیوتش - 1جذٍل 

لغؼات ػشض عَل ضخاهت 

15.0

05.07


 1180  1140  )54(1  UICPAE 

15.0

05.07


 1180  1140  )60(2  UICPAE 

 

هادُ ای وِ تالـته .  ًوایاًگش ًوًَِ ای اص ایي تالـته ّا ٍ دیگش اجضای ادٍات ًصة تذٍى سیل اػت1ؿىل 

ایي ًَع هادُ، خصَصیات سفتاسی تشهَپالػتیه .  هی تاؿٌذ2ّای سیل تا آى ػاختِ ؿذُ اًذ، تشهَپالػتیه وـیاس

ّا سا تا خَاف فیضیىی آًْا ّواًٌذ تغییش ؿىل صیاد استجاػی تشویة هی وٌذ ًظیش ًَػی اص الػتیه ّای 

ایي هَاد اغلة تِ خاعش ایٌىِ ًیاص تِ ّیچ پشٍػِ ٍٍلىاًؾ ًذاؿتِ ٍ سفتاسّای تشگـت ًاپزیش وٌذ دس . ٍٍلىاًیذُ

تا ایي هَاد، اًتمال اص حالت هزاب تِ حالت . آًْا تِ ٍػیلِ حشاست دادى صَست هی گیشد، هَسد تَجِ لشاس داسًذ

. [5]جاهذ، تٌْا تا خٌه وشدى صَست هی پزیشد وِ پشٍػِ ای ػشیغ ٍ تاصگـت ًاپزیش اػت 

 

 
ػیؼتن اتصاالت تذٍى سیل - 1ؿىل

                                                 
2 Thermoplastic Elastomer 
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سًٍذ آصهایؾ - 2

 ًوایؾ دادُ ؿذُ، تِ 2تشای ّش دٍ حالت آصهایؾ ػفتی ٍ خؼتگی، تاس ػوَدی تَػظ دػتگاّی وِ دس ؿىل 

ّواًگًَِ وِ . ایي ٍػیلِ ؿشایظ ٍالؼی ػولیاتی سا واهال ؿثیِ ػاصی هی وٌذ. تالـته ّا اػوال گشدیذُ اػت

تاس هَسد .  هیلیوتش اػتفادُ گشدیذُ اػت165×162دیذُ هی ؿَد تِ جای تشاٍسع اص یه تىیِ گاُ فلضی تا اتؼاد 

تِ ًوًَِ اػوال ؿذُ  (تشای حصَل اعویٌاى اص ػوَدی تَدى تاس)ًظش تَػظ یه لغؼِ سیل هجْض تِ یه وـىه 

 هیلیوتش وِ دس چْاس گَؿِ تىیِ گاُ ±5هتَػظ ًـؼت ثثت ؿذُ تَػظ چْاس ػذد هثذل تغییش هىاى . اػت

تاس هَسد ًظش ًیض تَػظ یه . ًصة گشدیذُ تَدًذ، تِ ػٌَاى هؼیاس تغییش ؿىل تالـته ّا هذًظش لشاس گشفت

.  اػوال گشدیذkN250±ػیلٌذس هحشن تا ظشفیت 

 

 
دػتگاُ آصهایؾ - 2ؿىل

 

تاثیش دها تش سفتاسّای دیٌاهیىی ایي تالـته ّا ًیض تِ ووه لشاس دادى آًْا دس یه هحفظِ ؿثیِ ػاص آب ٍ َّایی 

هؼیاسّای .  هـَْد اػت3اًجام ؿذ وِ ایي هحفظِ دس ؿىل  (وِ ًوًَِ تِ عَس واهل دس آى لشاس دادُ هی ؿَد)

. [6] ًیض جْت یافتي استثاعی تیي ایي پاساهتش ٍ تغییشات هىاًیىی تالـته ّا، هحاػثِ گشدیذ DShoreػختی 

. [3]آصهایـات ػختی ػوَدی اػتاتیه هغاتك ساٌّوایی ّای دادُ ؿذُ دس هـخصات فٌی اًجام گشدیذُ اػت 

تَالی تاسّا تا ػشػت ٍ صهاى اًتظاس . ػِ چشخِ تاس اػوال ؿذُ ٍ عَل هذت اػوال آًْا ًیض اًذاصُ گیشی گشدیذ

. (kN20minF ٍ حذالل ًیشٍ kN95maxFحذاوثشًیشٍ ) ًـاى دادُ ؿذُ اػت 4هشتَط تا آًْا دس ؿىل 
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هحفظِ ؿثیِ ػاص ؿشایظ آب ٍ َّایی - 3ؿىل

 

 
تشتیة دس آصهایؾ ػفتی اػتاتیه - 4ؿىل

 

 ٍ 50، 20، -10ایي دهاّا ػثاستٌذ اص .  دس دهاّای هختلف هغالؼِ گشدیذ1PAEسفتاس اػتاتیه تالـته ّای 

 تا تٌاٍب kN20 ٍ kN95، ّضاس چشخِ تاس ػیٌَػی تیي [7]تشای آصهایؾ ػختی دیٌاهیه .  دسجِ ػاًتیگشاد80

Hz5 ػختی دیٌاهیىی ًیض تشای دهاّای .  چشخِ آخش هحاػثِ گشدیذُ اػت10 اػوال گشدیذُ ٍ ػختی حاصلِ دس

اسصیاتی تاثیش همذاس تاالی چشخِ تاسگزاسی ًیض تَػظ .  دسجِ ػاًتیگشاد تحلیل گشدیذ80 ٍ 60، 40، 20هختلف 

10آصهایـی هـاتِ، تا تؼذاد چشخِ تاسگزاسی 
تِ .  ٍ همذاس ًیشٍّای هـاتِ دس ؿشایظ دهای هحیظ اًجام گشدیذ2×6

 kN140/20 ٍ 125/20)تا چْاس ػغح تاسگزاسی  [8]ػالٍُ تاثیش ػغَح هختلف تاسگزاسی تَػظ آصهایؾ لَواتی 

.  ّضاس چشخِ تشسػی گشدیذ50ٍ ّشوذام داسای  (95/20 ٍ 110/20ٍ 

تِ ػلت ٌّذػِ ٍیظُ تالـته ّا، وٌتشل تحَل ٍ تغییشات دها دس ٌّگام آصهایؾ خؼتگی تا سٍؽ ّای تواػی تِ 

. ػختی اهىاى پزیش تَد، تٌاتشایي اص سٍؽ ّای دهاًگاسی هادٍى لشهض اػتفادُ گشدیذُ اػت

 تا 2PAEجْت تشسػی تاثیش ػختی اٍلیِ تالـته ّا تش سفتاس خؼتگی، ّواًٌذ ؿشایظ هحیغی، چٌذیي تالـته 

. ایي سفتاسّا ٍ سٍؽ ّا دس صیش لیؼت گشدیذُ اًذ. سٍؽ ّای هختلف هَسد اسصیاتی لشاس گشفتٌذ

  هؼوَلی(N) : ؿشایظ اٍلیِ هَجَد( 0.5% سعَتت=H) 
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  ُاصالح ؿذ(M) : ( گشم اص جشم4) ػذد اص هؼتغیل ّای وَچه 20تغییشات فیضیىی، اص تیي سفتي 

  آب ٍ َّایی(C) : ػاػت تا تغییشات 36 چشخِ دس عَل 25تشسػی دس هحفظِ ؿثیِ ػاص آب ٍ َّایی تشای 

% 90 تا 0 دسجِ ػاًتیگشاد ٍ تغییشات ًشخ سعَتت 80تا - 20دهایی تیي 

  خـه(D) : دسجِ ػاًتیگشاد 100 هاُ دس دهای 2آصهایـات ٍ تشسػی سفتاسّا دس وَسُ تِ هذت (0=H) 

  هشعَب(H) : هاُ 2 دسجِ ػاًتیگشاد تِ هذت 40ؿٌاٍسی دس آب تا دهای (%2.3=H) 

 93 تا 18 ّشتض تیي 5 ّضاس چشخِ ٍ فشواًغ 200دس ولیِ ایي ؿشایظ، تالـته ّا تحت تاثیش خؼتگی ًاؿی اص تاس تا 

. ویلَ ًیَتي لشاس گشفتٌذ ٍ ػختی اػتاتیه آًْا لثل ٍ تؼذ اص آصهایؾ اًذاصُ گیشی گشدیذُ اػت

ًتایج ٍ تحلیل ّا - 3

آصهایـات اػتاتیه ٍ دیٌاهیه - 3-1

- دس ػَهیي چشخِ تاسگزاسی1PAE، ًـاى دٌّذُ هٌحٌی واّؾ ضخاهت تالـته ًَع 5گشاف هَجَد دس ؿىل 

واّؾ ضخاهت تالـته .  دسجِ ػاًتیگشاد هی تاؿذ80 ٍ 50، 20، -10تاس تشداسی دس ؿشایظ اػتاتیه ٍ دهاّای 

. دسجِ ػاًتیگشاد هتغیش اػت- 10 هیلیوتش دس 0.59 دسجِ ػاًتیگشاد ٍ 80 هیلیوتش دس 0.93ّا تیي همادیش حذاوثش 

تشای همادیش .  تیاًگش یه ّوثؼتگی خغی خَب تیي ػفتی اػتاتیه ٍ ػختی  تا دهای تالـته اػت6ؿىل 

)دهاّای تاال، همذاس ػفتی تِ هحذٍدُ هـخصی 
mm

kN120-80)  هی سػذ وِ همذاس
mm

kN120 تشای دهای 

دسجِ ٍ همذاس - 10
mm

kN80.6 ًـاًگش تغییشات 7گشاف هَجَد دس ؿىل .  دسجِ ػاًتیگشاد اػت80 تشای دهای 

 دسجِ 80 ٍ 60، 40، 20 دس عَل ّضاس چشخِ اػوال ؿذُ دس دهاّای 1PAEواّؾ ضخاهت تالـته ًَع 

. ػاًتیگشاد هی تاؿذ

 

 
سفتاس اػتاتیه دس دهاّای هختلف - 5ؿىل
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تغییشات ػفتی ٍ ػختی تا دها - 6ؿىل

 

 دسجِ 80تذیي گًَِ وِ تشای دهای .  تا تَجِ تِ سفتاس اػتاتیىی روش ؿذُ، یه تفاٍت دس ایٌجا هـاّذُ هی گشدد

 هیلیوتش واّؾ یافتِ اػت، دس حالیىِ ایي همذاس دس 0.6ػاًتیگشاد دس ؿشایظ دیٌاهیىی، ضخاهت تالـته تٌْا 

ایي تفاٍت سا ًِ تٌْا هی تَاى تِ واّؾ دس تغییش ؿىل ّا تفؼیش وشد .  دسصذ تیـتش اػت35.5ؿشایظ اػتاتیىی 

)تلىِ هی تَاى آى سا تِ افت دس اًشطی پشاوٌذُ دس اتتذا 
ddoE)  دس اًتْا ٍ(

ddfE)  ِدس آصهایـات دیٌاهیه ًؼثت ت

)اًشطی پشاوٌذُ دس ؿشایظ اػتاتیه 
dsE) تِ ػثاست دیگش، هَاد دس ؿشایظ دیٌاهیىی، ؿثاّت صیادی . هشتَط داًؼت

تِ جؼن استجاػی داسًذ ٍ اًشطی سا ّذس ًوی دٌّذ حال آًىِ دس ؿشایظ اػتاتیه، ایي ؿثاّت حتی دس دهاّای پاییي 

. (8ؿىل )تش ًیض تیـتش اػت 

 

 
سفتاس دیٌاهیه دس دهاّای هختلف - 7ؿىل
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اًشطی پشاوٌذُ دس ؿشایظ اػتاتیه ٍ دیٌاهیه - 8ؿىل

 

 تغییشات ػفتی دیٌاهیىی سا تا اػوال ّضاس چشخِ تاس دس ؿشایظ دهایی هختلف ًـاى هی دّذ ٍ تیاًگش 9 ؿىل 

ایي هغلة ٍالؼیتی سا آؿىاس هی .  دسجِ ػاًتیگشاد هی تاؿذ60 ٍ 40تغییش ووی دس همادیش ػفتی تیي دهاّای 

 ًیض ًوایاًگش 10ؿىل . وٌذ وِ دهای تثذیل ؿیـِ ای ایي هادُ هی تَاًذ دس ایي هحذٍدُ دهایی لشاس داؿتِ تاؿذ

همادیش ػفتی دیٌاهیه اًذاصُ گیشی ؿذُ دس اتتذای چشخِ ّا، 
dok ،همادیش اًذاصُ گیشی ؿذُ دس چشخِ ّضاسم ٍ ،

dk ٍ ،

ًیض تغییشات ایي دٍ پاساهتش یؼٌی 
dkهـاّذُ هی گشدد وِ صهاًیىِ دها افضایؾ هی یاتذ، ّش دٍ پاساهتش .  اػت

ایي حمیمت، تغییشات دس خصَصیات هـاّذُ ؿذُ دس لثل تیي . ًؼثت تِ یىذیگش اختالف تیـتشی پیذا هی وٌٌذ

 دسجِ ػاًتیگشاد همذاس 40دس دهای .  دسجِ ػاًتیگشاد سا تاییذ هی وٌذ60 ٍ 40دهاّای 
dk دسصذ تجاٍص 1.5 اص 

.  دسصذ هی سػذ10 دسجِ ػاًتیگشاد تِ 60ًوی وٌذ حال آًىِ ایي همذاس دس دهای 

تا تَجِ تِ هفَْم اًشطی پشاوٌذُ، 
dE تحمیك ٍ تاییذ گشدیذُ (11ؿىل )، دس ّش چشخِ دس عَل آصهایؾ دیٌاهیه ،

اػت وِ همذاس 
dE دسجِ ػاًتیگشاد تمشیثا تِ 40 ٍ 20 تا افضایؾ دهای تالـته ّا، افضایؾ یافتِ ٍ دس دهای 

دلیل ایي واّؾ، . تِ ػالٍُ اًشطی پشاوٌذُ تا تؼذاد چشخِ ّای اػوال ؿذُ واّؾ هی یاتذ. همذاس ثاتتی هی سػذ

ایي . تغییشات ایجاد ؿذُ دس ٌّذػِ تالـته ّا ًاؿی اص واّؾ تذسیجی ضخاهت دس عَل اًجام آصهایؾ اػت

. همذاس افت دس  دس دهاّای تاالتش، ػشیؼتش اػت
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تغییشات ػفتی دیٌاهیه - 9ؿىل

 

 
ػفتی دیٌاهیه اٍلیِ ٍ اًتْایی ٍ تغییشات آًْا - 10ؿىل

 

 
تفییشات - 11ؿىل

dE ِدس ّضاس چشخ 
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آصهایؾ خؼتگی - 3-2

جْت تشسػی پیشؿذگی تحویل ؿذُ تش تالـته ّا ًاؿی اص پشٍػِ خؼتگی تا چشخِ صیاد، یه تالـته ًَع 

1PAE ِ10 تحت تاس تا چشخ
 دس ؿشایظ دهای اتاق ٍ تا ػغَح تاسگزاسی هـاتِ آصهایـات لثل دس دهاّای 2×6

. ، ًـاى دٌّذُ تغییشات ػفتی ٍ اًشطی پشاوٌذُ دس هماتل چشخِ اػت12گشاف هَجَد دس ؿىل. هختلف لشاس گشفت

 ّضاس چشخِ سخ هی دّذ ٍ پغ اص 200هی تَاى هـاّذُ وشد وِ تیـتشیي تغییشات تشای ّش دٍ پاساهتش، دس ًخؼتیي 

. آى ووتش اػت

لثل ٍ تؼذ اص آصهایؾ خؼتگی، آصهایـات اػتاتیه ًیض تِ هٌظَس اسصیاتی فمذاى خَاف ًاؿی اص هغالؼِ ػفتی 

تغییشات آخشیي چشخِ اص ّش آصهایؾ ٍ همادیش تذػت آهذُ دس . اػتاتیه ٍ اًشطی پشاوٌذُ، اًجام گشدیذُ اػت

افضایؾ هی یایذ دس حالیىِ همذاس % 18.5همذاس ػختی اػتاتیه پغ اص خؼتگی تِ اًذاصُ .  هـَْد اػت13ؿىل 

اگش ّواى پاساهتشّا دس آصهایؾ دیٌاهیىی تحلیل ؿذُ . افت هی وٌذ% 41.6اًشطی پشاوٌذُ دس آصهایؾ اػتاتیه، 

تشای ػفتی % 17.3ٍ تفاٍت تیي اتتذا ٍ اًتْای آصهایؾ تشسػی گشدد، تغییشات تمشیثا هـاتِ خَاّذ تَد، یؼٌی 

10دس ّواى صهاى، دهای تالـته پغ اص . تشای اًشطی پشاوٌذُ% 40دیٌاهیه ٍ 
 دسجِ ػاًتیگشاد 7 چشخِ تٌْا 2×6

. افضایؾ هی یاتذ

 

 
همادیش - 12ؿىل

dk ٍ 
dE 10 دس

 چشخِ 2×6
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آصهایؾ اػتاتیه لثل ٍ تؼذ اص خؼتگی - 13ؿىل

آصهایؾ ػختی تؼشیغ ؿذُ - 3-3

هـاّذُ هی .  ًـاى دٌّذُ تغییشات ػفتی ٍ دهای تالـته دس عی آصهایؾ لَواتی هی تاؿذ14ًوَداس ؿىل 

 ّضاس چشخِ اٍل، تمشیثا ّواى ػفتی تذػت هی آیذ وِ دس 50گشدد وِ تا ًخؼتیي ػغح تاسگزاسی ًَػاًی، دس 

10اًتْای 
اص ػَی دیگش، دهای ًْایی تالـته دس آصهایؾ .  چشخِ آصهایؾ خؼتگی هتذاٍل تذػت آهذ2×6

 ّضاس چشخِ تیـتش تَد 50خؼتگی عَالًی هذت، دس اًتْای ػغح دٍم تاسگزاسی ًَػاًی دس آصهایؾ تؼشیغ ؿذُ، وِ 

.  تضسگتش اص ػغح اٍل تَد، تذػت آهذkN15ٍ حذاوثش ًیشٍ ًیض 

ایي گشاف . ، سؿذ ًوایی اًشطی پشاوٌذُ تالـته سا تا افضایؾ ػغح تاسگزاسی ًَػاًی ًـاى هی دّذ15گشاف ؿىل 

)تیاًگش اًشطی پشاوٌذُ دس اتتذا 
0dE)  اًتْای ٍ(

dfE) تِ ػالٍُ ایي گشاف، افت ًوایی . ّش ػغح تاسگزاسی هی تاؿذ

)تغییشات دس اًشطی پشاوٌذُ 
dE) تیي اتتذا ٍ اًتْای ّش تالن خؼتگی سا ًـاى هی دّذ .

 

 
ػفتی ٍ دها دس آصهایؾ لَواتی - 14ؿىل
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تغییشات اًشطی پشاوٌذُ دس ّش ػغح تاسگزاسی - 15ؿىل

آصهایؾ پیش ؿذگی - 3-4

 همادیش ػفتی اٍلیِ ػوَدی اػتاتیه، 2جذٍل 
0sK 2، تالـته ّایPAE تشای ّشوذام اص ؿشایظ پیشؿذگی سا 

 ّضاس چشخِ، ػختی ٍ اًشطی پشاوٌذُ تشای 200تشای تشسػی ٍ تحمیك ػذم واسایی احتوالی پغ اص . ًـاى هی دّذ

هـاّذُ هی ؿَد وِ . (17 ٍ 16تِ تشتیة ؿىل ّای )توام چشخِ تِ ٍػیلِ آصهایؾ ػفتی دیٌاهیه اسصیاتی ؿذ 

همادیش اٍلیِ ون ػختی تالـته، خَاُ تِ ٍاػغِ اصالحات فیضیىی ٍ خَاُ پیشؿذگی هحیغی تاؿذ، هٌجش تِ 

. فشػایؾ پیؾ اص هَػذ هی گشدد

 

ػفتی اٍلیِ ٍ ؿشایظ پیشؿذگی - 2جذٍل

2PAE )(0ؿشایظ پیش ؿذگی تالـته mm
kNks 

 84.2 (M)اصالح ؿذُ 

 99.1 (H)هشعَب 

 107.3 (D)خـه 

 110.7 (N)ػادی 

 111.9 (C)آب ٍ َّایی 
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تغییشات ػفتی ًؼثت تِ همذاس اٍلیِ - 16ؿىل

 

 
- 17ؿىل

dE تغییشات آى تِ ػٌَاى تاتؼی اص ٍ k ِاٍلی 

 

ًتیجِ گیشی 

فشػایؾ دس تالـته ّای صیش سیلی دس خغَط ساُ آّي، وِ تِ ٍاػغِ ػولىشد دس ؿشایظ ػادی تَلیذ هی ؿَد، هی 

تَاًذ تا اػتفادُ اص همذاس اًشطی پشاوٌذُ، 
dEتِ اصای ّش چشخِ دس ّش دٍ ؿشایظ اػتاتیه ٍ دیٌاهیه اسصیاتی گشدد ، .

ایي پاساهتش اًشطی، تا دها تِ صَست خغی تغییش هی وٌذ وِ اهىاى ایجاد یه ساتغِ تا ػفتی ٍ ػختی تالـته سا 

ػختی، تِ صَست خغی تا ػفتی دس استثاط اػت تٌاتشایي هی تَاى ؿاخصی اص دسجِ تخشیة . فشاّن هی آٍسد

ایي پاساهتش، تؼیاس هفیذ تَدُ ٍ هی تَاى تِ ػادگی تَػظ یه آصهایؾ غیش هخشب تش . تالـته سا تذػت آٍسد

. سٍی خظ اًجام گیشد

، یه حذ آػتاًِ فؼالیت سا تشای تالـته ّای صیش ( دسجِ ػاًتیگشاد80تا - 20)همادیش وشاًی دها دس خغَط سیلی 

تحت ؿشایظ فؼالیت ػادی، پیشؿذگی هحیغی تالـته ّا، واّؾ صیادی سا دس خصَصیات . سیل هؼشفی هی وٌذ
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دس ؿشایظ ًاهؼاػذ، تشای تالـته ّای تا دسجِ سعَتت هفشط، یؼٌی ؿشایظ . واسایی هىاًیىی آًْا تَلیذ ًوی وٌذ

H دسصذی دس ػفتی پغ اص پشٍػِ خؼتگی تذػت هی آیذ12، همذاس افضایؾ  .
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