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چکیذُ:
اهشٍصُ تسیاسی اص ساختواى ّای تتي آسهِ دس ایشاى ٍ جْاى ،ػوشی تیص اص چٌذ دِّ داسًذ ٍ تِ دالیل صیادی آسیة دیذُ اًذ .تمَیت ٍ هماٍم
ساصی ایي ساختواى ّا تِ ػٌَاى ساّىاسی دسست ٍ همشٍى تِ غشفِ تشای استفادُ تْیٌِ ٍحذاوثشی اص آى ّا هغشح هی گشدد .یىی اص سٍش ّای
هماٍم ساصی هی تَاًذ سٍیىشد استفادُ اص تتي ّای ٍیظُ تا تَاًوٌذی ٍ ػولىشد تاال تاضذ وِ اص اًَاع ایي تتي ّا هی تَاى تِ  HPFRCCاضاسُ
وشد .اخیشا هغالؼات آصهایطگاّی دس هَسد هماٍم ساصی تا  HPFRCCسٍی تیش ّا ،ستَى ّا ،دال ّا ٍسایش الواى ّای ساصُ ای غَست گشفتِ ٍ
لذست ایي تتي دس هماٍم ساصی تأییذ ضذُ است  .تشویة سیواى هسلح ضذُ تا الیاف تا ػولىشد تاال ( ) HPFRCCهادُ ای است تا تشویثی اص
خو یشُ ی سیواى ٍ الیاف تمَیتی وَتاُ وِ تحت تٌص وططی تشن ّای هتؼذدی دس آى ایجاد هی ضَد ٍ تِ ػلت هماٍهت پیَستگی تاال اص آى
تِ ػٌَاى هادُ ی تؼویش استفادُ ضذُ است .تا ایي حال ػولىشد هىاًیىی ػضَ  RCتؼویش ضذُ تا ٌَّ HPFRCCص تِ هیضاى وافی هَسد
تشسسی لشاس ًگشفتِ است  .دس ایي همالِ اص الیِ ّای  HPFRCCدس ضخاهت ّا ٍ عَل ّای هختلف تا تْشُ گیشی اص تىٌیه ٍغلِ تشای
تمَیت خوطی تیشّای RCضؼیف تتٌی استفادُ گشدیذُ ٍ تا استفادُ اص سٍش الواى هحذٍد تِ تشسسی ػذدی اثش هماٍهتی الیِ ّای
 HPFRCCتش ایي تیشّا پشداختِ ضذُ است.

ٍاصُ ّای کلیذی :هماٍم ساصی – الیِ ّای  -HPFRCCتمَیت خوطی تیش تتٌی
 .1هقذهِ
تمَیت ٍ هماٍم ساصی ایي ساختواى ّا تِ ػٌَاى ساّىاسی دسست ٍ همشٍى تِ غشفِ تشای استفادُ تْیٌِ ٍحذاوثشی اص آًْا هغشح
هی گشدد .تا تَجِ تِ ساتمِ ساخت ٍساص دس وطَس ها  ،تحث هماٍم ساصی داسای جایگاُ ٍیظُ ای است .اهشٍصُ دس وطَس ها ًیض
واسّای جذی دس ایي صهیٌِ آغاص ضذُ استّ .ذف اص هماٍم ساصی ایي است وِ تا اًذن ًَساى ضشایظ  ،ساختواى ٍ ساصُ آى تِ
پاییي تش اص سغح ٍظیفِ تٌضل ًىٌذ ٍ غیش لاتل تْشُ تشداسی ًگشدد .دس ًتیجِ ،غحت ًتایج ٍ عشح هماٍم ساصی داسای اّویت فَق
الؼادُ ای هی تاضذ .اًتخاب سٍش هماٍم ساصی سًٍذ پیچیذُ ای داسد ٍ تحت تاثیش تَام پیطشفت فٌاٍسی ،ضشایظ التػادی ٍ
اجتواػی لشاس داسد .یىی اص سٍش ّای هماٍم ساصی هی تَاًذ سٍیىشد استفادُ اص تتي ّای ٍیظُ تا تَاًوٌذی ٍ ػولىشد تاال تاضذ وِ
اص اًَاع ایي تتي ّا هی تَاى تِ  HPFRCCاضاسُ وشد HPFRCC .تشویثیست اص خویشُ ی سیواى ٍ الیاف تمَیتی وَتاُ فلضی
یا واهپَصیت .اص هطخػِ ّای تاسص ایي هَاد هماٍهت وططی ٍ فطاسی تاال ًسثت تِ تتي ّای هؼوَلی هی تاضذ ٍ هطخػِ تاسص تش
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