
 المستخلص

اٌ انًشكثاخ راخ االساط انثٕنًٛش٘ ذكٌٕ يعشضح  انٗ عذد يٍ انرأشٛشاخ انضاسج خالل عًشْا 

انٕظٛفٙ. ٔادذج يٍ ْزِ  انًشاكم ْٙ انرعشٚح انرٙ ذكٌٕ تانغح االًْٛح فٙ انعذٚذ يٍ انرطثٛقاخ 

ًعهقح فٙ انظُاعّٛ يصم انقٕاسب ٔانظشف انظذٙ ..انخ، تسثة انرظادو يع انذقائق انظهثح ان

 انسٕائم انًرذفقح تسشعح عانٛح. 

اٌ ذأشٛشانذقائق انظهثح انًذًٕنح فٙ سائم يرذفق ٚؤد٘ انٗ ذعشٚح انًشكثاخ. دٛس اٌ سطٕح 

انًشكثاخ انًعشضح انٗ ْزِ انذقائق ذعاَٙ يٍ اَخفاع يسرًش فٙ انسًك، ٔانز٘ ًٚكٍ اٌ ٚضعف 

جساو انقٕاسب، انضٕاغط، انفْٕاخ ..انخ. يٍ يقأيح انًشكثاخ. تهٗ انرعشٚح ًٚكٍ اٌ ٚذذز فٙ ا

ٚكٌٕ يٍ انًٓى دساسح تهٗ انرعشٚح ٔيعشفح ذأشٛشاذّ عهٗ انخٕاص انًٛكاَٛكّٛ نًرشاكثاخ راخ اساط 

 تٕنًٛش٘.

 حْٔجُٛ حنًرشاكثاخ ذقهٛذٚ ح ٔتهٗ انرعشٚحٔانًٛكاَٛكٛ حٚرضًٍ ْزا انثذس دساسح انخٕاص انفٛضٚائٛ

ٔذى  حانٛذٔٚ حتٕاسطح انًقانث حٓجُٛانٔ حرقهٛذٚانًرشاكثاخ انذذضٛش راخ اساط يٍ انثٕنٙ اسرش. ذى 

%( 6، %3)ٔكاَد ساذُج انثٕنٙ اسرش انغٛش يشثع كًادِ اساط  حفذظٓا. يكَٕاخ انًٕاد انًرشاكث

انجض انًذهٙ ٔانسًُد  ،االنًُٕٛو، % يٍ االنٕيُٛا3ٔ حذقٕٚ جكسش دجًٙ يٍ انٛاف انكاستٌٕ كًاد

 .حكذقائق ذقٕٚ

، ايرظاص انًاء، انرٕطٛم انذشاس٘ ( ح، انًسايٛحانرٙ ذى فذظٓا كاَد ) انكصاف حاص انفٛضٚائٛانخٕ

)  ح، انشذ ، يعايم يشَٔح االَذُاء ، اجٓاد انقض ٔانظذي جتًُٛا انخٕاص انًٛكاَٛكّٛ كاَد ) انظالد

فٛزْا عهٗ انًٕاد ذى اٚضاً ذُ حتانذقائق انظهث حٔيراَح انكسش(. اخرثاساخ تهٗ انرعشٚ حيقأيح انظذي

 . حانًرشاكث

 انٗ صٚادج % ادخ6تأٌ صٚادج انكسش انذجًٙ ألنٛاف انكاستٌٕ انٗ  حأظٓشخ انُرائج انرجشٚثٛ

 (.انرٕطٛم انذشاس٘ٔ ايرظاص انًاء ح،انًسايٛ ح،) انكصافانخٕاص انفٛضٚائٛح ا

عهٗ االنٕيُٛا اعطد اعهٗ  حانذأٚ حاظٓشخ انُرائج اٌ انًرشاكثاخ انٓجُٛ حتانُسثّ نهخٕاص انفٛضٚائٛ

gm ∕cmح كصاف
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 ،(1.761) حيٍ انجض اعطد اقم يسايٛ حانًرشاكثاخ انرقهٛذٚ، )1.2.1) 



راخ  حٔانًرشاكثاخ انٓجُٛ ( 0.362)حراخ االنٕيُٛا اعطد اقم ايرظاطٛ حانًرشاكثاخ انرقهٛذٚ

W/m.c ( 0.5)االنًُٕٛو اعطد اعهٗ ذٕطٛم دشاس٘
⁰
. . 

( %انٛاف كاستٌٕ / جض 6 ) عهٗ حانذأٚ حفأٌ انًرشاكثاخ انٓجُٛ حَٛكٛتانُسثّ نهخٕاص انًٛكا

 عهٗ حانذأٚ ح، يرشاكثاخ انٛاف كاستٌٕ ٔانًرشاكثاخ انٓجُٛ(85)شٕس يقذاسْا  جاعطد اعهٗ طالد

 (,54.080,59.176 ,63.250 )كسشٔشذ يقأيح اعطد اعهٗ  (% انٛاف كاستٌٕ / انٕيُٛا3 )

Mpa، ٚراخ انٛاف كاستٌٕ ٔاالخشٖ راخ انجض اعطد اعهٗ يعايم  حانًرشاكثاخ انرقهٛذ

% انٛاف 6)  عهٗ حانذأٚ حيرشاكثاخ انٛاف كاستٌٕ ٔانًرشاكثاخ انٓجُٛ ،Mpa (9424.6)اَذُاء

يرشاكثاخ  ،Mpa (45,33 ,1056 ,1440)كاستٌٕ / االنًُٕٛو( اعطد اعهٗ يقأيح قض ٔاَذُاء 

اعطد اعهٗ  % انٛاف كاستٌٕ / االنًُٕٛو(6)   عهٗ حذأٚان حانٛاف كاستٌٕ ٔيرشاكثاخ انٛاف ْجُٛ

J/m ( 2375 ,3562.5) حيقأيح طذي
2
 حذأٚان حٓجُٛانًرشاكثاخ انٔيرشاكثاخ انٛاف كاستٌٕ ٔ  

Mpa.m (44.738 ,94.070)% انٛاف كاستٌٕ / االنًُٕٛو ( اعطد اعهٗ يراَح كسش 3عهٗ )
-1/2

. . 

يٍ َٕع َفس انًاء انذأ٘ عهٗ انذقائق ٔانًذعى تظٕس  حرعشٚانانرجشٚثٛح الخرثاس ُرائج اناظٓشخ 

ٔكزنك ذٕصٚع ٔذشاتط  حانًجٓش انضٕئٙ ٔانًجٓش االنكرشَٔٙ انًاسخ تأٌ انكسش انذجًٙ نًادج انرقٕٚ

كاَد  حانذقائق نٓا ذأشٛش يهذٕظ عهٗ تهٗ يرشاكثاخ انثٕنٙ اسرش. دٛس اظٓشخ تأٌ ادسٍ يقأي

 600 حدجى دقائق ذعشٚ ،00ºصأٚح ، يهى 111ئق االنٕيُٛا عُذ يسافح راخ دقا حنهًرشاكثاخ انٓجُٛ

 ساعاخ . 10ياٚكشٌٔ ٔصيٍ 

 جاالكصش ذأشٛشاً ذعرًذ عهٗ انًاد حاظٓشخ َرائج يظفٕفاخ ذاكٕجٙ تأٌ قًٛح يسرٕٖ انخاطٛ

 ٔأٌ انعايم االكصش ذأشٛشا كاٌ انكسش انذجًٙ. حانًسرخذي


