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 خالصه

فزودن پليمرها برای تثبيت آن د برای بهبود خواص مقاومتی خاک، ااز جمله راهکارهای جدی

فتار ای در تشخيص ریخ زدن و آب شدن دوره ی به علتمطالعه تغيير در خصوصيات مقاومت. است

مقاله حاضر به تاثير . است ای برخورداردر مناطق سردسير از اهميت ویژه ،اهاین گونه خاک

ای، تثبيت شده با ن نگهداری بر رفتار مقاومتی خاک ماسهمقادیر متفاوت پليمر و طول زما

های یخ زدن و آب شدن متوالی پرداخته است. بدین منظور پليمر مایع رزین اپوکسی تحت سيکل

 %(6و  %5، %4، %3، %2ای به همراه پنج سطح پليمر )ترکيب متفاوت با بکاربردن خاک ماسه 5

-آزمایشگاهی برای آزمایش تک محوری از استوانه هایوزن خاک تهيه گردید. نمونه براساس

 ساخته شدند. 3kN/m 17 متر در شرایط خشک و با چگالیسانتی 8و ارتفاع  5/3هایی با قطر 

دهد ها نشان مینتایج آزمایش سيکل قرار گرفتند. 3و  2، 1ها در معرض همچنين نمونه

آب یخ زدن و یهااعمال سيکل از عدقبل و ب ،خاک و افزایش زمان عمل آوریافزودن پليمر به 

های یخ زدن . همچنين با اعمال سيکلگرددمی شدهمقاومت فشاری محدود نباعث افزایش  ،شدن

 یابد.به طور قابل توجهی کاهش میها مونهآب شدن مقاومت نو

 

 ، سیکل یخ زدن و آب شدن، مقاومت فشاریای، پلیمرتثبیت، خاک ماسه کلمات کلیدي: 

 

 

  همقدم .1

 
اره به طور کامل برای تحمل خاک طبيعی موجود در محل عمليات ساختمانی، همو

ناسب، بشر را های با خصوصيات مهندسی ممورد نظر مناسب نيست. کمبود زمين یسازه

دهد. ا خصوصيات مهندسی نامناسب سوق میهای موجود هر چند ببه استفاده از زمين

تواند های مختلف میدار از راههای مسئلهيات خاکافزایش مقاومت و بهبود خصوص

تثبيت خاک با مواد مختلفی مانند ها تثبيت خاک است. ، که از جمله آنصورت گيرد

پليمری  شود. استفاده از موادانجام میيمان، خاکستربادی و مواد قيری آهک، س

 جهت تثبيت خاک در چند دهه اخير اهميت زیادی پيدا کرده است. 

های های زیادی را در بخشتواند هر ساله خسارتهایی که میهیکی از پدید

دن و آب شدن است. سيکل های یخ ز وارد کند،های عمرانی مختلف و از جمله در سازه

ه است. از ری از نقاط دنيا از جمله در ایران مشکل ساز شداین پدیده در بسيا

خته دست بشر ی ساهایادی بر سازهواند اثرات سوء زتآنجا که این پدیده می

اسب جهت کاهش اثرات یخ زدن و آب شدن به کار گرفته های منالزم است روش ،اردگذب

تد که در اثر بارندگی یا وجود افن و آب شدن به این صورت اتفاق مییخ زد شود.

وا نفوذ کرده و در اثر سرمای ه زیربنایی زمينهای های زیرزمينی، آب در قسمتآب

زند. یخ زدن آب با افزایش حجم آن همراه ها یخ مییا سنگدانه آب درون حفرات خاک

در طی  .شودهای خاک میالیه است و این افزایش حجم باعث اعمال فشار بر ذرات و

 ،باربری شوند اما ظرفيتهای یخ ذوب میالیه ،هایی که آب و هوا معتدل استزمان

به  .]1[ورت فاحشی کاهش یابدممکن است به ص ییهاسيکل اینچنين های در معرضسازه

به عنوان نمونه همين دليل در زمينه یخ زدگی پژوهش های مختلفی انجام شده است. 

ته شده بر روی خاکی در کانادا، مشخص گردیده که خاکریزهای ساخ در مناطق سردسير

آب شدن را تجربه نکرده تنها ظرف یک سال به دليل از -های انجمادکه هرگز سيکل

خاکریزهای بزرگراه تازه  در این راستا .]2[اندظرفيت باربری آسيب دیده دست رفتن

ساخته شده برای چند سال بدون روسازی رها شده بود، تا احتمال آسيب دیدگی توسط 

 سيمونسن و ایزاکسون . همچنين]3[دآب شدن موردبررسی قرار گير-سيکل های انجماد

ها ه یخ زدگی در ساختار روسازیپدید به بررسی ضعف ایجاد شده در اثر (1999)

                                                 
 سينا، همدان روه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلیگاستادیار 1
 سينا، همدان  ، گرایش خاک و پی، دانشگاه بوعلیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران2
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شی و نرخ ذوب به ها نوع خاک، نفوذپذیری، شرایط زهکپرداختند. بر اساس نتایج آن

ها در ذوب ترین عوامل موثر در خرابی روسازید به عنوان مهمتوانطور کلی می

ررسی تاثير به ب نيز (2007کی و همکاران ) .]4[دبهاره در نظر گرفته شون

ها گزارش کردند که دار پرداختند. آنهای مهندسی خاک الیبر مشخصه نآب شد-یخبندان

مدول برجهندگی هميشه دارای  کاک داخلی تغييرات چندانی ندارد لکنزاویه اصط

( در طی تحقيقات خود به تاثير 1389اثنی عشری و جعفری ) .]5[روندی کاهشی است

با آهک و الياف پرداختند. های یخ زدن و آب شدن بر روی خاک رس اصالح شده سيکل

درصد الياف بيشترین  5/1درصد آهک و  4های دارای ها نتيجه گرفتند نمونهآن

  .]6[ها داراستمقاومت را پس از اعمال سيکل

های صورت گرفته مروری بر تحقيقات گذشته مبين آن است که بررسیبه طور کلی 

تر کوره و ... در برابر های سنتی مانند آهک، سيمان، خاکسسازپایدار در مورد

های انجام شده در رابطه با پایدارسازهای نوین از جمله پليمرها بسيار بررسی

اثر تعدادی از این  ،در مطالعاتی که در سال های اخير صورت گرفتهبيشتر است. 

به عنوان  .شده است بررسی هابر روی مقاومت خاک ی نوینهاافزاینده و اصالح کننده

 یاپوکس ترکيب رزین رس-( جهت تعيين اثرات الی1991) اجبی و همکارانم-اجاییمثال 

ها نتيجه گرفتند استفاده کردند.آنآميدننده به نام پلی( و یک سخت کA)بيسفنول 

 4های مختلف در مقدار در حالت CBRها از آزمایش که بيشترین مقاومت بدست آمده
ها با افزایش دمای عمل آوری شود. همچنين مقاومت نمونهدرصد پليمر حاصل می

سانتنی و  .]7[افزایش یافته و افزایش ميزان سيلت سبب کاهش مقاومت می شود

سنتی غير سنتی و هایتثبيت کننده اثر در مورد را یاتتحقيق نيز (2002)همکاران

محوری انجام دادند.  ای سيلتی با استفاده از آزمایش تکروی رفتار خاک ماسه

ها گزارش کردند که ت خشک و تر مورد آزمایش قرار گرفتند. آنها در حالنمونه

                                                          .]8[های غيرسنتی نظير پليمرها دوره عمل آوری را کاهش دادندتثبيت کننده

 

 

 مشخصات مواد مصرفی          .2

 خاک          2-1 

 

از یکی از معادن که  استفاده شده الی دار ایخاک ماسه عیک نو در این تحقيق از 

 بندی خاکمنحنی دانه 1شکل  .ه حومه شهر همدان تهيه شده استشن و ماس

بندی یونيفاید دهد. طبق سيستم طبقهرا نمایش می مورداستفاده برای این پژوهش

 شد.  بندی( طبقهSW-SMدار )بندی شده الیبه عنوان ماسه خوب دانه این خاک

 

 
  هامورد استفاده در آزمایش ندی خاکبنمودار دانه -1شکل 

 

  ASTM D 4318-02های خاک  مطابق  روش استاندارد آزمایش وزن مخصوص دانه      

 بدست آمد. ميزان رطوبت طبق استاندارد  66/2  خاک چگالی

 ASTM D 2216-02 ساخت  سست برایچگالی  بوده است.% 05/0  دارالی ایخاک ماسه برای

ها . انتخاب چگالی سست، برای تهيه نمونهبه کار برده شد 3N/mk 17برابر  هانمونه

شود های سست انجام میمعموال برای خاک اوال فرآیند تثبيتبه این دليل است که : 

-ثانيا بعلت پایه آبی نبودن پليمر مصرفی و کاربرد خاک خشک شده در تهيه نمونه

های باال بدون حضور آب که نقش لغزندگی بين ها در چگالیونهها، تهيه کردن نم

 کند، امکان پذیر نيست.ذرات را ایفا می

 

 

 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1هر و م 30

 

 

  پليمر         2-2

 

این  باشد.شرکت پليمر گستر سهند میمحصولی از  ین تحقيقدر ا پليمر مصرفی

خواص  در بازار شناخته شده است. (Aفنول بيس) اپوکسی با نام تجاری رزینپليمر 

اند از چسبندگی عالی به سطوح مختلف، مقاومت های اپوکسی عبارتبرجسته رزین

برابر  عالی در برابر خوردگی و موادشيميایی، استحکام کششی زیاد، مقاومت در

خواص دی الکتریکی بسيار عالی و مقاومت گرمایی  ضربه و خواص مکانيکی خوب،

 . ]9[زیاد به علت وجود ساختارهای آروماتيک 

سخت کننده  اپوکسی و از دو ماده اصلی رزین پليمر رزین اپوکسی            

 بر اساس دستور کار موجود بر روی پليمر که از طرف آميد تشکيل شده است.پلی

 1تا 1/0به  1اش باید با نسبت نوشته شده است، رزین و سخت کنندهشرکت سازنده 

وزنی استفاده شده  15/0به  1نسبت  وزنی مخلوط شوند که در این تحقيق 15/0به 

پليمر یک ماده غير پایه  همچنين این باشد.می 3gr/cm 17/1چگالی این پليمر  .است

آبی موجود که در هنگام تماس با آب استحکام آبی است و بر خالف پليمرهای پایه 

 يمحكم دليل خود این و این پليمر در مقابل آب مقاوم است ،دهندخود را از دست می
پالستيک می یک ترمو اپوکسی رزین .است پژوهش این در پليمر نوع این از استفاده براي

باشد که پس از ترکيب شدن با پلی آميد با تشکيل اتصاالت عرضی و انجام عمل 

 تبدیل می شود. روند افزایش مقاومت با عمل ترموست به( Cross-linkingشبکه سازی )

اده، خاک تثبيت شده با این م مقاومتافزایش  شبکه سازی رابطه مستقيمی دارد و

راثر افزایش ميزان پليمر مصرفی ناشی از افزایش چه در اثر گذشت زمان و چه د

 شبکه سازی پليمر است.

 
 

 

 هاآوری نمونه روش آماده سازی و عمل  .3

 

وزن مخلوط الزم برای هر قالب با معلوم بودن وزن  ها، ابتداجهت ساخت نمونه

سپس ميزان خاک مورد استفاده به  محاسبه شد. نمونه حجم ص بودنمخصوص و مشخ

ترکيب رزین اپوکسی و سخت کننده اضافه شد و این مواد تا رسيدن به همگنی کامل 

 4در  ای از جنس پليکاقالب استوانهمخلوط مورد نظر در با هم خوب مخلوط شدند. 

به کمک چکش و ميله تفلونی متر ریخته شد. هر قسمت ميلی 20الیه مساوی به ارتفاع 

ها نيز عمل خراش دادن سطح هر الیه نيز و برای اتصال بيشتر بين الیهکوبيده 

گراد نگهداری درجه سانتی 23ها در محيط آزمایشگاه در دمای  نمونه. سپس انجام شد

های آماده شده به روز بوده است. نمونه 7و 1،4ها آوری برای نمونهشدند. زمان عمل

 ASTM   ( مطابق استاندارد3/2متر )نسبت ارتفاع به قطرسانتی 8و ارتفاع  5/3 قطر

D 2166-00 درصد پليمر ساخته  6و  5، 4، 3، 2و  دارالی ایبا استفاده از خاک ماسه

نمونه ساخته و مورد آزمایش  4شدند. برای افزایش دقت در نتایج، از هر حالت 

 قرارگرفتند.  

 

 

 آزمایش ها  .4

 (آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده )تک محوری         4-1

 

ها برای ترین آزمایشترین و سریعاز ساده آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده یکی

این آزمایش منطبق بر های چسبنده و تثبيت شده است. مقاومت خاکگيری اندازه

 انجام شد.ASTM D 2166-00  استاندارد

 
 آب شدن -آزمایش یخ زدن         4-2

  
آوری مشخص از محوری پس از مدت عملهای تکابتدا نمونهبرای انجام این آزمایش 

 ها. سپس نمونهقرار گرفتند ساعت 24درون آب به مدت نمونه ها  و ندقالب خارج شد

درون فریزر مخصوص در دمای  ،هشددر کف سبدی قرار داده بر روی موکت اشباع که 

ند. پس شدزدگی قرار داده ساعت جهت اعمال یخ 24مدت هدرجه سلسيوس ب -23کمتر از 

و درون تشت  ها به همراه سبد از فریزر بيرون آورده شدهاز این مدت، نمونه

ها سانتی متر از کف نمونه 1ارتفاع  که آب به شدای آب ریخته زیرین به اندازه

رون کيسه آب دها جهت جلوگيری از تبخير آب و نمونه تر بياید و تشت حاویباال

درجه سلسيوس  23در دمایی در حدود  در محيط آزمایشگاه ساعت 24نایلونی به مدت 

و آب شدن در نظر گرفته  عنوان یک سيکل یخ زدنقرار داده شدند. این فرایند به

مورد آزمایش مقاومت فشاری محدود  هانمونه از پس از اعمال هر سيکل، تعدادی شد.
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مورد بررسی  3و  2، 1 هایدر سيکل هااین پژوهش نمونهگرفت. در نشده قرار می

  قرار گرفتند.

 بعمل آمده ASTM D 560-96موارد فوق براساس بخشی از الزامات استاندارد            

افت وزن  سيمان براساس-خاکهای بررسی دوام نمونه این استاندارد برای است. زیرا

  ناشی از سيکلهای یخ زدن و آب شدن است تدوین گردیده است.

 

 
 

 گيریبحث و نتيجه .5

 

، 2که با اضافه کردن  دارالی ایهمان طور که ذکر شد در این تحقيق از خاک ماسه

های یخ زدن و آب شدن اند و در معرض سيکلدر صد پليمر تثبيت شده 6و  5، 4، 3

 استفاده گردید. ،اندفتهقرار گر

 شود:در این قسمت بخشی از نتایج ارائه می

 
 از سيکل های یخ زدن و آب شدن و بعد شاری محدود نشده قبلفمقاومت           5-1

 

معرف تغييرات حداکثرمقاومت فشاری محدود نشده  4و  3، 2 شکل های هاینمودار

تحت  با شرایط یخ زدگی و آب شدن هاییهای خشک و نمونهنمونه نسبت به درصد پليمر

در  گرددها مالحظه میطور که در این شکلباشند. همانمیروز  7 و 1،4زمان عمل آوری 

% تا 2با افزایش ميزان پليمر از  قبل و بعد از یخ زدن و آب شدن ،هر دو شرایط

يمر با ی تثبيت شده با پلهانمونه یابد ومقاومت فشاری حداکثر افزایش می 6%

ها با درصد پليمر زیادتر، مقاومت همچنين نمونهکنند. گذشت زمان مقاومت کسب می

% 6بيشترین مقاومت فشاری مربوط به نمونه های با  دهند.بيشتری از خود نشان می

 باشد.حت هر دو شرایط خشک و یخ زدگی میروز ت 7پليمر با زمان گيرش 

ميزان رزین اپوکسی در نتيجه آن  ها با افزایشافزایش مقاومت نمونه           

های خاک دهد و پيوند بين دانهاست که پليمر به راحتی سطح ذرات خاک را پوشش می

افزایش  شود.تر انجام میشود و در نتيجه عمل شبکه سازی راحتبه راحتی انجام می

مطابق  باشد کهمیزمان به این دليل  ومت نمونه های تثبيت شده با گذشتمقا

باشد. این ت پليمر رزین اپوکسی زمان سخت شدن کامل این پليمر یک هفته میمشخصا

اش در طول زمان کامل و شود واکنش بين رزین اپوکسی و سخت کنندهخصوصيت موجب می

 روز تقریبا پایان یابد.  7با گذشت 

راولين سيکل یخ زدن و آب شدن نسبت به نمونه ها دکاهش مقاومت نمونه           

به طوری که  قابل مالحظه است. اندقرار نگرفته ی که در معرض یخ زدن و آب شدنهای

راولين سيکل دارای روزه د 1پليمر و زمان عمل آوری  درصد 2نمونه دارای 

 1صد پليمر و زمان عمل آوری در 2های دارای برابر نمونه 42/0 معادل یمقاومت

 صددر 2ست. همچنين نمونه دارای روزه که در معرض یخ زدن وآب شدن قرار نگرفته ا

برابر نمونه  6/0 معادل یمقاومت ،روزه در سيکل اول 7پليمر و زمان عمل آوری 

پليمر و زمان عمل آوری  صددر 6دارد. از طرفی  نمونه دارای مشابه در حالت خشک 

صد در 6برابر نمونه های دارای  52/0 معادل یراولين سيکل دارای مقاومتروزه د 1

 وآب شدن قرار نگرفته است. روزه که در معرض یخ زدن 1و زمان عمل آوری پليمر 

 معادل یمقاومت روزه در سيکل اول 7ل آوری پليمر و زمان عم صددر 6نمونه دارای 

صد پليمر در 2نمونه دارای  همچنين برابر نمونه مشابه در حالت خشک دارد. 68/0

 سوم یخ زدن و آب شدن نيست.روزه قادر به تحمل سيکل  1تحت زمان عمل آوری 

های متوالی ها در سيکلود نسبت مقاومت نمونههمان طور که مشاهده می ش          

اند با افزایش عرض یخ زدن و آب شدن قرار نگرفتههایی که در منمونه به مقاومت

های یابد و برعکس در زمانرصد پليمر به کار رفته افزایش میزمان عمل آوری و د

 یابد.رصد پليمر کمتر این نسبت کاهش میری و دعمل آو

 هاشود با افزایش تعداد سيکلها دیده میهمچنين با توجه به این نمودار         

بيشترین افت مقاومت برای همه درصدهای پليمر به  .کاهش مقاومت وجود خواهد داشت

از آن ميزان  دهد و پسوری در اثر اعمال سيکل اول رخ میکار رفته و سنين عمل آ

  شود.ت در سيکل های بعدی کمتر میافت مقاوم

-آب موجود در خاک یخ می ،ده یخ زدندر اثر پدیدر مجموع چنين می توان گفت که 
نسبت به  های یخیشود و با توجه به اینکه این عدسیهای یخ تشکيل میزند و عدسی

در خاک تثبيت شده . ودشکنند نمونه دچار افزایش حجم میآب حجم بيشتری اشغال می

های دانهاین پليمر از یک طرف با ایجاد چسبندگی زیادتر بين  ،با رزین اپوکسی

تر آب مقاومت ت در برابر نفوذ زیادطرف دیگر با ایجاد یک خاصيت محافظخاک و از 

 دهد.شدن افزایش میهای یخ زدن و آب را در برابر سيکل هانمونه
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، حداکثر مقاومت فشاری PUCSاز منظور                                       

 باشد.می های یخ زدگی وآب شدنسيکل ،Cمحدود نشده و 

آب -های یخ زدناز اعمال سیکل بعد ر شرایط قبل ود نمودار حداکثر مقاومت فشاری -2شکل 

 روز 1شدن تحت زمان عمل آوری 

 

 

 
آب -ی یخ زدنهااز اعمال سیکل قبل و بعددر شرایط  داکثر مقاومت فشارینمودار ح -3شکل 

 روز 4تحت زمان عمل آوری  شدن

 

 

 
آب -ی یخ زدنهااز اعمال سیکل داکثر مقاومت فشاری در شرایط قبل و بعدنمودار ح -4شکل 

 روز 7شدن تحت زمان عمل آوری 
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ای تثبيت های ماسهکرنش نمونه-معرف تغييرات تنش 8و 7، 6، 5 شکل های نمودارهای

های یخ زدن و آب شدن با زمان عمل آوری یک ه با پليمر تحت شرایط خشک و سيکلشد

که در هر دو شرایط  شودباشند. با توجه به نمودارهای ارائه شده نتيجه میروز می

 رسندت حداکثر خود میها در کرنش بيشتر به مقاومبا افزایش پليمر نمونه ذکر شده

پذیری شکل ليمر باعث افزایش مقاومت وو این نشان دهنده آن است که افزایش پ

حالت خشک  دو کرنش در-شيب نمودار تنش ليمرهمچنين با افزایش پ شود.ها مینمونه
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گر افزایش سختی با افزایش ه این پدیده بيانیابد کافزایش میآب شدن -و یخ زدگی

 .باشدیم  رزین اپوکسی

 هاینش نمونهکر-ييرات تنشتغ گربيان 10و  9 شکل های نمودارهای             

ب شدن متوالی و آهای یخ زدن پليمر تحت شرایط خشک و سيکل %6% و 2 تثبيت شده با

پس از گردد در نمودارها مالحظه می چهچنان  .باشندمیروز  یک زمان عمل آوری تحت

تار ا رفهتی کاهش زیادی داشته است و نمونهآب شدن سخ-اعمال اولين سيکل یخ زدن

در  اند.ها بازتر شدها اعمال سيکلها بنمودار . همچنيناندتری پيدا کردهنرم

 هاانبساط حجم ناشی از یخ زدن در نمونه رسدسير این وضعيت به نظر میتوضيح و تف

و با افزایش تعداد  دافزایش می ده را تخلخل آب شدن،-های یخ زدنبا اعمال سيکل

ایجاد . افزایش ميزان تخلخل در هر مرحله سبب گردداین مساله تشدید می هاسيکل

 شدن آب-یخ زدن های دوم و سومسيکل با اعمال  شود.ها میتر در نمونهنرم رفتار

 دهند.تری از خود نشان مینمونه ها رفتار نرمو  داشته است کاهشهمچنان  تیسخ

های یخی پس از دسیها در اثر عمونهتخلخل مضاعف ایجاد شده در ن دليل این پدیده

ها نمونهخ زدگی و آب شدن های یبا اعمال سيکل آب شدن است.-های یخ زدنسيکل

و نمونه با مقاومت بيشتر،  اندیر خود را حفظ کردهذنان رفتار انعطاف پهمچ

 باشد.تری میدارای کرنش بزرگ

 

                        

 
                       ها در سیکل اول         کرنش  نمونه–منحنی تنش -6شکل                 

 های خشککرنش  نمونه–منحنی تنش -5شکل 

     

 

                                                             
–منحنی تنش -7شکل                             ومدر سیکل س هاکرنش  نمونه–منحنی تنش -8شکل               

                ها در سیکل دوم کرنش  نمونه
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منحنی  -9شکل            در شرایط           % پلیمر6کرنش  نمونه با –منحنی تنش -10شکل        

 % پلیمر در شرایط2کرنش  نمونه با –نشت

     قبل و بعد سیکل های یخ زدگی و آب شدن                                                               

                            قبل و بعد سیکل های یخ زدگی و آب شدن        

 

 گيرینتيجه   .6

 

-اصل از این پژوهش به صورت ذیل مینتایج ح با توجه به مطالب پيش گفته خالصه
 باشد:

 

های یخ ای چه قبل و چه پس از اعمال سيکلافزودن رزین اپوکسی به خاک ماسه با .1

ر نتيجه د این پدیدهیابد. اومت فشاری محدود نشده افزایش میآب شدن مق-زدن

 شود.که با افزودن پليمر سطح چسبندگی مابين ذرات خاک بيشتر میآن است 

شود و در نتيجه عمل شبکه های خاک به راحتی انجام میهمچنين پيوند بين دانه

 .گيردتر شکل میسازی راحت

روز بيشترین  7% پليمر تحت زمان عمل آوری 6ها ، نمونه با بين نمونهدر  .2

  باشد.قبل وبعد از اعمال سيکل های یخ زدگی دارا می مقاومت تحت شرایط

در هر دو شرایط خشک و یخ  هامقاومت فشاری نمونه یبا افزایش زمان عمل آور .3

شدن واکنش بين رزین اپوکسی  تریابد. این افزایش به دليل کاملافزایش می زدن

 باشد. اش در طول زمان میو سخت کننده

 شود.ها میپذیری نمونهافزودن پليمر باعث افزایش مقاومت، سختی و شکل  .4

تر شده است که این شيب نمودارها مالیم شدن های یخ زدن و آببا افزایش سيکل .5

 باشد.ها میها و کاهش سختی نمونهنمونه نشد افت شيب به دليل نرم

قرار گرفتند بيشترین افت مقاومت مربوط  هاکه تحت آزمایشها در کليه نمونه .6

 .شودبه اولين سيکل آزمایش است و بعد از آن از افت مقاومت کاسته می
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