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 ظزفیت تارتزی پَستِ ضوغّا ٍ ّوچٌیي پایذاری دیَارّای ًگْثاى ٍ ساسُّای خان هسلح تِ رفتار سطح هطتزن:ٌچکید
 سپس. رفتار یه هاسِ ریشداًِ تیشگَضِ در ایي تحمیك تزرسی ضذ، تا اًجام آسهایصّای تزش هستمین.ساسُ ٍاتستِ است-خان
 رفتار سطح،تا ساخت صفحات فَالدی تا ستزیّای سطحی هختلف ٍ لزار دادى آًْا در ًیوِ پاییٌی جؼثِ تزش هستمین
ِ آسهایصّا ًطاى هیدّذ وِ هماٍهت تزضی ٍ گزایص ت.هطتزن ایي صفحِّا تا ًوًَِّای هتزاون ٍ ضل هاسِ تزرسی گزدیذ
، در ایي خصَظ.اتساع سطح هطتزن هاسِ ٍ فَالد ّوَارُ ووتز اس همادیز هتٌاظز تِ دست آهذُ تزای ًوًَِّای هاسِ است
 درصذ ووتز اس25 ٍ 40 ساٍیِ اصطىان داخلی اٍج تزای سطح هطتزن فَالد ستز تا هاسِ هتزاون ٍ ضل تِ تزتیة در حذٍد
ٍ ًِ ساٍیِ اصطىان داخلی اٍج تزای سطح هطتزن فَالد تا ستزی هیا،ِ تِ طَر هطات.همادیز هتٌاظز تزای هاسِ هتزاون است
. درصذ ووتز اس همادیز هتٌاظز تزای هاسِ ضل است45 ٍ 60 هاسِ هتزاون ٍ ضل تِ تزتیة در حذٍد
. آسهایص تزش هستمین، اتساع، هماٍهت تزضی، ستزی،ُ ساس-  سطح هطتزن خان:ياژگان كلیدی

Study on the Influence of Roughness on the Strength and Volume
Change Behaviors of Sand-Steel Interfaces
B. Farhadi, and A. Lashkari
Abstract: The bearing capacity of piles shaft and stability of retaining walls and reinforced soil structures depend
on the behavior of soil-structure interfaces. Using direct shear apparatus, behavior of a sand with fine angular
grains was studied. Steel plates with two surface roughness values were separately embedded at the lower half of
the shear box and consequently, the upper half was filled with dense or loose sand. Then, the behavior of
interfaces forming between dense/loose sand and rough/medium rough steel plates was studied. Tests show that
the shear strength and dilation in sand-structure interfaces are significantly less than the corresponding values for
sand. In this regard, the peak friction angle of rough steel plate in contact with dense and loose samples is,
respectively, about 40 and 25 percent less than those of dense and loose sand. In a similar fashion, the peak
friction angle of medium rough steel plate in contact with dense and loose samples is about 60 and 45 percent
less than those in dense and loose sand, respectively.
Keywords: Soil-Structure Interface, Roughness, Shear Strength, Dilation, Direct Shear Test.
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 - 1مقدمه
ظزفیت تارتزی ٍ رفتار تغییز ضىلی تسیاری اس ساسُّا در
هٌْذسی خان ٍ پی هاًٌذ پَستِ ضوغّا ،ساسُّای خان
هسلح ،دیَارّای ًگْثاى ،ساسُّای هذفَى ٍ ساسُّای
فزاساحلی تِ چگًَگی اًتمال ًیزٍّا هیاى خان ٍ ساسُ
ٍاتستِ است .یافتِّای آسهایطگاّی ٍ ًظزی ًطاى هیدّذ
وِ ًیزٍّا هیاى خان ٍ ساسُ تِ ٍسیلِ الیِ تسیار تاریىی اس
خان در تواس تا رٍیِ ساسُ وِ سطح هطتزن خان -ساسُ
ًاهیذُ هیضَد ،اًتمال هییاتذ .در تزرسیّای آسهایطگاّی،
ضخاهت سطح هطتزن خانّای داًِای ٍ رٍیِّای
فَالدی در داهٌِ  2تا  10تزاتز اًذاسُ هیاًِ داًِّا گشارش
ضذُ است[ .]1تاوٌَى رفتار هىاًیىی سطح هطتزن خان-
ساسُ تِ ٍسیلِ اتشارّای آسهایطگاّی گًَاگًَی هاًٌذ تزش
هستمین[ ،]7-1تزش سادُ[ ٍ ]11-8هذلساسی فیشیىی
ضوغ [ ]16-12تزرسی ضذُ است .تز اساس ایي پژٍّصّا،
هطاّذُ ضذُ است وِ ػَاهل سیادی تز رفتار هىاًیىی سطح
هطتزن خان-ساسُ تأثیزگذار است ،وِ در ایي هیاى
هیتَاى اس تزاس تٌص ًزهال ،لیذ اػوال ضذُ تز تغییز حجن
سطح هطتزن (سختی ًزهال) ،ستزی رٍیِ ساسُ ،جٌس
واًیّای خان ،گزدگَضگی یا تیشگَضگی داًِّای خان ٍ
درجِ اضثاع خان ًام تزد .در ایي خصَظ ،گشارش ضذُ
است وِ اگز تار لائن در طی تارگذاری تزضی ثاتت ًگْذاضتِ
ضَد ،هماٍهت تزضی اٍج ٍ ًْایی تا افشایص تٌص ًزهال
افشایص هییاتذ[ّ .]11 ،10 ،6 ،3-1وچٌیي لیذ اػوال
ضذُ تز تغییز حجن هیتَاًذ هَجة تغییز رفتار هماٍهتی ٍ
اتساػی سطح هطتزن ضَد[ .]16 ،15 ،12-10 ،4 ، 3 ،1اس
سَی دیگزّ ٍ DeJong ،وىاراى[ ]1اثز ضىل داًِّای
خان تز رفتار سطح هطتزن خانّای داًِای ٍ فَالد را
تزرسی وزدًذ .آًْا ًطاى دادًذ وِ هماٍهتّای تزضی اٍج ٍ
ًْایی ٍ ّوچٌیي گزایص تِ رفتار اتساػی تا افشایص
تیشگَضگی داًِّای خان افشایص هییاتذ .اس سَی دیگز ،تا
تزرسی رفتار سطح هطتزن الی غیز خویزی ًیوِ اضثاع ٍ
فَالد ً ]5[Miller & Hamidطاى دادًذ وِ افشایص هىص
تافتی هیتَاًذ هَجة افشایص هماٍهت تزضی اٍج ٍ گزایص
تِ اتساع ضَد ،اها سیادی تأثیزی تز هماٍهت تزضی ًْایی
ًذارد.
اثز ستزی تز رفتار هىاًیىی سطح هطتزن خانّای داًِای
ٍ ساسُ هْن ٍ لاتل تَجِ است .اگز رٍیِ ساسُ صاف تاضذ،
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اصطىان هٌاسة هیاى داًِّای خان ٍ رٍیِ ساسُ ایجاد
ًطذُ ٍ خان تِ راحتی رٍی سطح ساسُ هیلغشد .تٌاتزایي،
هماٍهت تزضی در سطح هطتزن خان-ساسُ تسیج ًویضَد
ٍ ًیزٍّای چٌذاًی ًیش هیاى تَدُ خان ٍ ساسُ هثادلِ
ًویگزدد .در سَی هماتل ،اگز رٍیِ ساسُ تِ هیشاى وافی ستز
تاضذ ،هماٍهت تزضی تسیج ضذُ در سطح هطتزن خان-
ساسُ ٍ در پی آى ًیزٍّای هثادلِ ضذُ هیاى تَدُ خان ٍ
ساسُ تِ گًَِ لاتل تَجْی افشایص هییاتذ .افشایص ستزی
هَجة تْثَد پاراهتزّای هماٍهتی سطح هطتزن خان-
ساسُ هیگزدد ،اها هماٍهت تزضی ٍ گزایص تِ رفتار اتساػی
سطح هطتزن خان-ساسُ ّوَارُ اس همادیز هتٌاظز تَدُ
خان ووتز است[ً Kishida & Uesugi .]8طاى دادًذ
وِ ستزی ًزهال ضذُ وِ تِ صَرت سیز تؼزیف هیضَد
هیتَاًذ تِ ػٌَاى هؼیاری وارآهذ تِ هٌظَر تَصیف هیشاى
اثز ستزی تز رفتار سطح خان-ساسُ تِ وار تزدُ ضَد:
() 1

) R max(L  d50
d50

Rn 

وِ  Rmaxتزاتز فاصلِ هیاى تلٌذتزیي للِ اس ػویكتزیي درُ
در طَل ًوًَِ گیزی ( )Lهیتاضذ .طَل ًوًَِگیزی هؼوَال
تزاتز اًذاسُ هیاًِ داًِ ّا ( )d50اًتخاب هیضَد .در پژٍّص
ّای تجزتی هختلف تاثیز لاتل هالحظِ ستزی ًزهال ضذُ تز
رفتار هىاًیىی سطح هطتزن خان ّای داًِ ای ٍ ساسُ را
گشارش ضذُ است[ً .]9 ،6 ،4 ،3 ،1طاى دادُ ضذُ است وِ
اگز همذار ستزی ًزهال ضذُ اس یه همذار تحزاًی تیطتز
تاضذ ،اٍج هماٍهت تزضی در رفتار هماٍهتی سطح هطتزن
دیذُ هیضَد ٍ رفتار تغییز حجوی آى ػوذتا اتساػی
خَاّذ تَد[ .]9 ،6در ایي حالت سطح هطتزن در گزٍُ ستز
لزار هیگیزد .در هماتل ،اگز ستزی ًزهال ضذُ ووتز اس همذار
تحزاًی تاضذ ،اٍج هماٍهت تزضی در رفتار دیذُ ًویضَد ٍ
رفتار تغییز حجوی ػوذتا تزاووی است .در حالت اخیز،
سطح هطتزن در گزٍُ تا ستزی هیاًِ یا صاف داًستِ
هیضَد[ .]9 ،6 ،3تا اًجام آسهایصّای تزش سادُ،
[ Uesugi & Kishida ]9همذار  0/07تا  0/18را تزای
ستزی تحزاًی گشارش وزدًذ[ Lings & Dietz .]7ستزی
ًزهال ضذُ  0/080را هزس هیاى سطح هطتزن ستز ٍ هیاًِ ٍ
ستزی  0/003را هزس هیاى سطح هطتزن تا ستزی هیاًِ ٍ
سطح هطتزن صاف داًستٌذ.
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تزرسی اثز ستزی تز رفتارّای هماٍهتی ...

تا تِ وارگیزی رٍیىزد پزداسش تصَیزDeJong et al. ]1[ ،

ًطاى دادًذ وِ هیتَاى اس هفَْم هىاًیه خان حالت
تحزاًی تزای تَصیف رفتار هىاًیىی سطح هطتزن
خانّای داًِای ٍ ساسُ تْزُ تزد .ایي یافتِ راُ را تزای
تَسؼِ هذلّای رفتاری پیطزفتِ تِ هٌظَر ضثیِ ساسی
ػذدی رفتار سطح هطتزن خانّای داًِای ٍ ساسُ گطَد
[.]19-17 ،6
در ایي همالِ اثز تزاون (ًسثت تخلخل) خان در تواس تا
رٍیِ ساسُ ،تزاس تٌص ًزهال ٍ ًیش ستزی رٍیِ ساسُ تز رفتار
هىاًیىی سطح هطتزن یه خان هاسِ ای تیش گَضِ تِ
ًسثت ریش ٍ فَالد تزرسی ضذُ است .تِ ایي هٌظَر ،دٍ
صفحِ فَالدی ستز ضذُ تِ صَرت جذاگاًِ در ًیوِ پاییٌی
جؼثِ تزش در آسهایص تزش هستمین لزار دادُ ضذ .در
اداهًِ ،یوِ تاالیی جؼثِ تزش تا هاسِ اًتخاتی ٍ تا
همذارّای هختلف تزاون پز ضذ .سپس تا اًجام آسهایصّای
تزش هستمین ،چگًَگی تسیج هماٍهت تزضی ٍ ًیش رفتار
اتساػی سطح هطتزن هاسِ ٍ فَالد تزرسی گزدیذ .تا تَجِ
تِ آًىِ هماٍهت تزضی سطح هطتزن خان-ساسُ هیتَاًذ
تِ گًَِ لاتل هالحظِای ووتز اس هماٍهت تزضی خان تاضذ،
یافتِّای ایي پژٍّص هیتَاًذ هَجة تِ درن تْتز تأثیز
ستزی پَستِ ضوغّا تز ظزفیت تارتزی ولی پَستِ ضوغ ٍ
ّوچٌیي تأثیز ستزی ػٌاصز هسلح وٌٌذُ خان تز پایذاری
ولی ٍ ظزفیت تارتزی ساسُّای خان هسلح گزدد .در ایي
هیاى ،اًجام آسهایصّا در داهٌِ تِ ًسثت گستزدُ تزاون

خان ٍ تٌص لائن هیتَاًذ درن فزاگیزتزی را اس چگًَگی
تأثیز ستزی فزاّن آٍرد.
 - 2خاک مورد بررسی و ابسار آزمایطگاهی
خان تِ وار تزدُ ضذُ در ایي پژٍّص یه هاسِ تیش گَضِ
تا داًِتٌذی در تاسُ هیاى الهّای استاًذارد  60ٍ 16است.
تزرسیّا ًطاى داد وِ هیشاى خزدضذگی ایي هاسِ ون تَد
ٍ داًِتٌذی خان پس اس اًجام آسهایص دست ًخَردُ تالی
هیهاًذً .وایص اًذاسُ ٍ ضىل داًِّا در ضىل  ٍ 1داًِتٌذی
ایي خان در ضىل ً 2طاى دادُ ضذُ استٍ .یژگیّای ایي
خان ًیش در جذٍل  1ارائِ ضذُ اًذ.
آسهایصّا تز اساس ضَاتط  ٍ ASTM D3080تِ ٍسیلِ
یه دستگاُ تزش هستمین هزسَم دارای جؼثِ تزش تا اتؼاد
داخلیّ( 10×10×2/2وگی اتؼاد تِ ساًتیهتز) اًجام
گزدیذ .دیَارُّای جاًثی جؼثِ تزش ّوگی صاف ٍ
صفحات تاالیی ٍ پاییٌی جؼثِ واهال ستز تَد.
ًوًَِّای خان ّوگی تِ رٍش ریشش خطه در جؼثِ
تزش ریختِ ضذُ ٍ در صَرت ًیاس تزای ساخت ًوًَِّای
هتزاون ،وَتیذُ ضذًذ .تا اًذاسُگیزی ٍسى خان ریختِ ضذُ
در جؼثِ تزش ٍ ًیش اًذاسُگیزی ارتفاع ًوًَِّا پس اس ٍارد
وزدى تٌص ًزهالً ،سثت تخلخل اتتذایی ًوًَِ ّا پیص اس
اػوال تٌص تزضی ،هحاسثِ گزدیذ .سزػت جاتِ جایی افمی
ًیوِ تاالیی جؼثِ تزش در توام آسهایصّا  0/5هیلیوتز تز
دلیمِ تَدُ است .تِ هٌظَر ًوایص تىزارپذیزی آسهایصّا،
ًتایج تزخی اس آسهایصّا تِ ّوزاُ آسهایص تىزار در
ضىلّای  5تا ً 7طاى دادُ ضذُ ضذُ اًذ.

ضکل  :1ومایص داوٍَای ماسٍ بٍ كار رفتٍ در آزمایصَا
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ضکل  :2مىحىی داوٍبىدی ماسٍ بٍ كار رفتٍ در آزمایصَا
جديل  :1يیژگیَای پایٍ ماسٍ بٍ كار رفتٍ در آزمایصَا
اًذاسُ هیاًِ داًِّا،
d50
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 - 3صفحه فوالدی زبر ضده
تا تَجِ تِ آًىِ ػوك ًیوِ پاییٌی جؼثِ تزش  11هیلیوتز
است ،اس دٍ صفحِ فَالدی هزتغ ضىل تِ ضلغ  10ساًتیوتز
ٍ ضخاهت  11هیلیوتز تِ هٌظَر ضثیِ ساسی ساسُ تا رٍیِ
ستز استفادُ ضذ .تِ هٌظَر ایجاد سطح ستز ،ضیارّای هَاسی
واهال یىساى تا ػوك ٍ ػزض  0/2هیلیوتز تز رٍی یىی اس
صفحِّای فَالدی ٍ ضیارّای تا ػوك ٍ ػزض  0/1هیلیوتز
تز رٍی صفحِ فَالدی دیگز ایجاد ضذ .تا تَجِ تِ اًذاسُ
هیاًِ داًِّای هاسِ (جذٍل  ،)1ستزی ًزهال ضذُ تزای
صفحِ ًخست تزاتز  ٍ 0/08تزای صفحِ دٍم  0/04تِ دست
هیآیذ .تٌاتزایي سطح هطتزن هاسِ ٍ صفحِ فَالدی
ًخست در گزٍُ ستز ٍ سطح هطتزن هاسِ ٍ صفحِ فَالدی
دٍم در گزٍُ تا ستزی هیاًِ لزار هیگیزدً .وًَِای اس
صفحِّای ستز ضذُ در ضىل ً 3طاى دادُ ضذُ است .در
تزرسی هىاًیىی سطح هطتزن صفحِّا فَالدی ٍ هاسِ،
ّز صفحِ فَالدی در ًیوِ پاییٌی جؼثِ تِ گًَِای لزار
دادُ ضذ وِ رٍیِ ستز در تاال لزار گیزد .سپس هاسِ در
فضای تالیواًذُ جؼثِ تزش ریختِ ضذً .وایص ولی
چگًَگی لزارگیزی صفحِّای ستز ضذُ در جؼثِ تزش در
تخص پاییٌی ضىل ً 3وایص دادُ ضذُ است.
ّوچٌیي السم تِ تَضیح است وِ تِ هٌظَر هحاسثِ ستزی
ًزهال ضذُ ،پزٍفیل طَلی ًاّوَاری ّای صفحات فَالدی

38

ستز ٍ تا ستزی هیاًِ در ضص همطغ تِ صَرت تصادفی تا
ستزی سٌج اًذاسُ گیزی ضذ وِ دٍ ًوًَِ در ضىل ً 4وایص
دادُ ضذُ است.

ضکل  :3ومایص یک صفحٍ فًالدی زبر ضدٌ بٍ كار رفتٍ در
آزمایصَا (الف) ي ومایص كلی چگًوگی قرارگیری صفحٍ
فًالدی زبر ضدٌ در جعبٍ برش (ب)
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تزرسی اثز ستزی تز رفتارّای هماٍهتی ...

 - 4رفتار نمونههای ماسه در آزمایص برش مستقیم
رفتار هماٍهتی ٍ تغییز حجوی هاسِ اًتخاتی تا اًجام
آسهایصّای تزش هستمین تز رٍی ًوًَِّای هتزاون ٍ ضل
ایي هاسِ در همادیز تٌص ًزهال 200 ٍ 100 ،50
ویلَپاسىال تزرسی گزدیذ (ضىل  .)5در رفتار هماٍهتی
ًوًَِّای هتزاون یه ًمطِ اٍج دیذُ هیضَد وِ تا افشایص
تٌص ًزهال ،ایي اٍج در جاتِ جایی افمی تاالتزی رخ
هیدّذ .تزای ًوًَِّای ضلً ،مطِ اٍج هماٍهت تٌْا در
آسهایص تا تٌص ًزهال  50ویلَپاسىال دیذُ هیضَد ٍ در
دٍ ًوًَِ دیگز رفتار ًزمضًَذُ پس اس هماٍهت اٍج ٍجَد
ًذارد.
رفتار تغییز حجوی ّوِ ًوًَِّای هتزاون تِ ضذت اتساػی
است ٍلی در ًوًَِّای ضل اتساع ووتزی دیذُ هیضَد.
ّوچٌیي تا افشایص تٌص ًزهال اس گزایص تِ اتساع واستِ
ضذُ استً .سثت تخلخل هیاًگیي ًوًَِّای هتزاون ٍ ضل
تِ تزتیة  0/869 ٍ 0/598تَدُ است.

 - 5آزمایصهای سطح مطترک ماسه و فوالد زبر
تا لزار دادى صفحِ فَالدی ستز تا ستزی ًزهال ضذُ  0/08در
ًیوِ پاییٌی جؼثِ تزش 9 ،آسهایص رٍی ًوًَِّای هتزاون
ٍ ضل هاسِ اًجام پذیزفت .در ضىل  ،6رفتار هماٍهتی ٍ
تغییز حجوی سطح هطتزن هاسِ ٍ فَالد ستز تزرسی ضذُ
است .همایسِ هیاى ًتایج ارائِ ضذُ در ضىلّای 5 ٍ 4
ًطاى هیدّذ وِ هماٍهت تزضی در آسهایصّای سطح
هطتزن ستز تِ هیشاى  40درصذ تزای ًوًَِّای هتزاون ٍ
 25درصذ در ًوًَِّای ضل ًسثت تِ هماٍهت تزضی در
آسهایصّای هتٌاظز رٍی ًوًَِّای هاسِ ووتز است.
ّوچٌیي گزایص تِ رفتار اتساػی در آسهایصّای سطح
هطتزن تسیار ووتز اس اتساع ًوًَِّای هاسِ است ،تِ
گًَِای وِ رفتار ًوًَِّای ضل واهال تزاووی تَدُ است.
ّوچٌیي هیتَاى دیذ وِ اٍج هماٍهت تزضی در سطح
هطتزن ًوًَِّای هتزاون هاسِ ٍ فَالد ستز (ضىل  )6در
همایسِ تا آسهایصّای هاسِ (ضىل  )5در جاتِ جاییّای
تزضی ووتزی رخ دادُ است.

20
0
-20
-40
4

3.5

3

2.5

2

طًل ومًوٍ []mm

1.5

1

)ب(

40
20
0
-20
-40

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

عمق عًارض سطحی [] m

صفحٍ فًالدی با زبری میاوٍ

0.5

0

عمق عًارض سطحی [] m

صفحٍ فًالدی زبر

)الف(

40

طًل ومًوٍ []mm

ضکل  4سىجص زبری سطحی صفحٍَای فًالدی( :الف) صفحٍ فًالدی زبر( ،ب) صفحٍ فًالدی با زبری میاوٍ
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تٌیاهیي فزّادی ٍ ّوىاراى

آزمایص ريی ومًوٍ َای متراكم ماسٍ
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ضکل  5وتایج آزمایصَای برش مستقیم بر ريی ومًوٍَای ماسٍ در مقادیر تىص ورمال 144 ،54ي  244كیلًپاسکال( :الف) ي (ب) مقايمت
برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای متراكم ( ،ج) ي (د) مقايمت برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای ضل

 - 6آزمایصهای سطح مطترک ماسه و فوالد با
زبری میانه
تا تِ وارگیزی صفحِ فَالدی تا ستزی ًزهال ضذُ ،0/04
رفتار سطح هطتزن هاسِ ٍ صفحِ فَالدی تا ستزی هیاًِ
تزرسی گزدیذ وِ ًتایج آسهایصّا در ضىل  7ارائِ ضذُ
است .همایسِ تا همادیز هتٌاظز ًطاى دادُ ضذُ در ضىل 5
ًطاى هیدّذ وِ هماٍهت تزضی در آسهایصّای سطح
هطتزن تا ستزی هیاًِ تِ هیشاى  60درصذ تزای ًوًَِّای
هتزاون ٍ  45درصذ تزای ًوًَِّای ضل ًسثت تِ هماٍهت
تزضی در آسهایصّای هاسِ واّص یافتِ است .همایسِ
هطاتِ تا ضىل ً 6طاى هیدّذ ،وِ هماٍهت تزضی در

44

آسهایصّای سطح هطتزن تا ستزی هیاًِ تِ هیشاى 38
درصذ تزای ًوًَِّای هتزاون ٍ  31درصذ تزای ًوًَِّای
ضل اس همادیز هتٌاظز در آسهایصّای سطح هطتزن ستز
ووتز استّ .وچٌیي گزایص تِ رفتار اتساػی ًیش تِ گًَِ
لاتل تَجْی ًسثت تِ ًوًَِّای هاسِ ٍ ًیش سطح هطتزن
ستز واّص یافتِ است.
 -7بررسی اثر زبری بر رفتار مقاومتی و اتساعی
تزای ًوًَِّای هتزاون تا تٌص ًزهال  200ویلَ پاسىال،
چگًَگی تسیج ضذى هماٍهت تزضی ٍ ّوچٌیي رفتار
اتساػی در ضىل  8تزرسی ضذُ است .هماٍهت تزضی اٍج
در ّز دٍ سطح هطتزن ستز ٍ تا ستزی هیاًِ ووتز اس
هماٍهت تزضی اٍج ًوًَِ هاسِ استّ .وچٌیي هیتَاًذ دیذ
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تزرسی اثز ستزی تز رفتارّای هماٍهتی ...

وِ تا واّص ستزی ًمطِ اٍج هماٍهت تزضی تِ آراهی هحَ
هی ضَد .اس سَی دیگز ،گزایص تِ رفتار اتساػی ًیش تا
واّص ستزی واّص یافتِ است .همایسِ هطاتِ تزای
ًوًَِّای ضل در ضىل  9ارائِ ضذُ است .در ایي حالت تا
آًىِ اٍج هماٍهت تزضی رخ ًویدّذ ،هیتَاى دیذ وِ
هماٍهت ًْایی ًیش تِ گًَِ هلوَسی تا واّص ستزی واّص
هییاتذ .رفتار تغییز حجوی ًوًَِ هاسِ ضل اتتذا تزاووی
تَد وِ در جاتجایی  5درصذ تزاون هتَلف ضذُ ٍ در پی آى
ًوًَِ رفتار اتساػی ًطاى دادُ است .هی تَاى دیذ وِ رفتار
ّز دٍ ًوًَِ سطح هطتزن تا ستزی هیاًِ ٍ ستز تِ طَر
سطح مطترک ماسٍ متراكم ي فًالد زبر

(ب)

0.8

واهل تزاووی تَدُ است ٍ توایل تِ رفتار تزاووی تا واّص
ستزی ،افشایص یافتِ استً .ىتِ جالة تَجِ دیگز اًطثاق
رفتار هماٍهتی ٍ تغییز حجوی ًوًَِّای هاسِ ٍ سطح
هطتزن تا همادیز جاتجایی افمی  3هیلیوتز است وِ
هیتَاًذ تِ سزًَضت ساس ًثَدى تأثیز ضىل داًِ ّا ٍ ستزی
در تغییز ضىلّای وَچه تؼثیز ضَد .در هماتل ،اختالف
لاتل هالحظِای هیاى رفتارّای هماٍهتی ٍ تغییز حجوی در
جاتِ جاییّای افمی تشري هطاّذُ هیضَد وِ ػلت آى
واّص لفلضذگی هیاى داًِّا ٍ سطح لغشش (رٍیِ
فَالدی) تا واّص ستزی است.
سطح مطترک ماسٍ متراكم ي فًالد زبر
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برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای متراكم ( ،ج) ي (د) مقايمت برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای ضل
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(ب)

سطح مطترک ماسٍ متراكم ي فًالد با زبری میاوٍ
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شكل  7وتایج آزمایص َای سطح مطترک فًالد با زبری میاوٍ ي ماسٍ در مقادیر تىص ورمال 144 ،54ي  244كیلًپاسکال( :الف) ي (ب)
مقايمت برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای متراكم ( ،ج) ي (د) مقايمت برضی ي رفتار تغییر حجمی ومًوٍَای ضل
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همادیز ساٍیِ اصطىان داخلی تیطٌیِ در اٍج هماٍهت تزضی
ًوًَِّا ٍ ًیش همذار تیطٌیِ ساٍیِ اتساع ًوًَِّا در ضىل

 10همایسِ ضذُاًذ .هالحظِ هیضَد ایي همادیز تا واّص
ستزی تِ گًَِ لاتل هالحظِای واّص هییاتٌذّ .وچٌیي

ًطزیِ ػلوی پژٍّصّای تجزتی در هٌْذسی ػوزاى ،جلذ  ،2ضوارُ  ،1تْار ٍ تاتستاى 43 1394

تٌیاهیي فزّادی ٍ ّوىاراى

هیتَاى دیذ وِ تأثیز ستزی تز ایي پاراهتزّا تیص اس تأثیز
تٌص ًزهال است.
 - 8نتیجه گیری
در ایي همالِ رفتار هىاًیىی ًوًَِّای هتزاون ٍ ضل یه
هاسِ تیش گَضِ در تزاسّای هختلف تٌص ًزهال تِ ٍسیلِ
آسهایص تزش هستمین تزرسی گزدیذ .تا ساخت صفحات
فَالدی تا همادیز هختلف ستزی ًزهال ضذُ ٍ لزاردّی آًْا
در وف ًیوِ پاییٌی جؼثِ تزش ،آسهایص تزش هستمین تِ
گًَِ ای اصالح گزدیذ تا تزرسی رفتار سطح هطتزن هاسِ
ٍ صفحِّای فَالدی ستز اهىاىپذیز گزدد .آسهایصّای
اًجام ضذُ ًطاى داد وِ هماٍهت تزضی ٍ ًیش گزایص تِ
اتساع در سطح هطتزن صفحِّای فَالدی ٍ هاسِ ّوَارُ
ووتز اس هماٍهت تزضی ًوًَِّای هاسِ استّ .وچٌیي
واّص ستزی ّوَارُ واّص هماٍهت تزضی ٍ گزایص تِ
اتساع را در پی دارد .تا پیزٍی اس یه الگَی هطاتِ ،دیذُ
ضذُ وِ واّص ستزی هَجة واّص ساٍیِ اصطىان داخلی
اٍج ٍ ساٍیِ اتساع تیطیٌِ هیضَد .هطاّذُ ضذ وِ اثز ستزی
تز پاراهتزّای هماٍهتی سطح هطتزن فَالد ٍ هاسِ تیطتز
اس اثز تٌص ًزهال است.
تزای پَستِ ضوغّای فَالدی ٍالؼی( Rmax ،راتطِ 1

هالحظِ ضَد) در حذٍد  15 mاست ،وِ ایي ػذد ًشدیه
تِ ٍیژگیّای صفحِ فَالدی تا ستزی هیاًِ تزرسی ضذُ در
ایي تحمیك است .همایسِ هیاى یافتِّای تِ دست آهذُ اس
اًجام آسهایص رٍی سطح هطتزن ًوًَِ ّای هتزاون ٍ ضل
هاسِ تا صفحِ فَالدی تا ستزی هیاًِ ٍ صفحِ فَالدی ستز
ًطاى هیدّذ وِ افشایص ستزی صفحِ فَالدی ،افشایص ّز
دٍ همذار هماٍهت تزضی اٍج ٍ ًْایی ٍ ّوچٌیي افشایص
گزایص تِ رفتار اتساػی را در پی خَاّذ داضت .در ایي
خصَظ ،افشایص گزایص تِ رفتار اتساػی هی تَاًذ هَجة
تْثَد لاتل هالحظِ فطار جاًثی اػوال ضذُ اس خان تز
پَستِ ضوغ ّای تا لطز وَچه ضَد[ .]17-15تٌاتزایي،
افشایص ستزی پَستِ ضوغ هیتَاًذ افشایص ظزفیت تارتزی
ولی ضوغ را هَجة ضَد .در ایي هیاى ،السم تِ تَضیح است
وِ تا افشایص لاتل هالحظِ ستزی ضوغ هیتَاًذ خزدضذگی
داًِّای هاسِ در هجاٍرت پَستِ ضوغ در طی فزایٌذ
وَتص ضوغ ٍ واّص پاراهتزّای حالت تحزاًی خان ٍ تِ
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تثغ آى ػذم تْثَد ظزفیت تارتزی پَستِ ضوغ را هَجة
گزدد .تز ایي اساسًَ ،یسٌذگاى تزرسیّای تیطتز تزای
خانّای داًِای هستؼذ تزای خزد ضذگی را در
پژٍّصّای آتی ضزٍری هیداًٌذ.
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