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چکیده
امروزه مقاومسازی و بهسازی سازههای بتنی به وسیلهی  CFRPگسترش یافته و مطالعات زیادی بر روی رفتار کوتاهمدت آن به صورت
جداشدگی صورتگرفته است .با اینوجود تا کنون به مسئلهی رفتار بلندمدت و چگونگی دوام  CFRPدر رابطه با جداشدگی پاسخ درخوری
داده نشدهاست .با توجه به ماهیت طبیعی  ،CFRPمیزان تاثیر مقاومسازی با  CFRPتا حدود زیادی به ویژگیهای سطحمشترک بین سه ماده
 ،CFRPاپوکسی و بتن وابسته است .عوامل زیادی بر روی تخریب ویژگیهای سطح مشترک این سیستم سه مادهای تأثیرگذار میباشند ،از
جملهی این عوامل میتوان به قرارگرفتن در معرض شرایط محیطی اشاره داشت .در مفهوم مکانیکشکست برای جداشدگی  CFRPدو مود
گسیختگی به صورت جداشدگی کششی و برشی در نظر میگیرند .در این تحقیق با شبیهسازی المانمحدود دو آزمون کششی و برشی به بررسی
اثر رطوبت در مدهای جداشدگی و رفتار بار-تغییرمکان تیر بتنی تقویت شده با  CFRPمیپردازیم و نتایج را با آزمونهای انجام شده در
آزمایشگاه مقایسه میکنیم .مشاهده خواهد شد ،همانگونه که در گذشته از نتایج آزمایشگاهی هم به دست آمده ،با توجه به اثر تخریبی رطوبت بر
روی چسبندگی الیهی اپوکسی به بتن ،ظرفیت تیرها در تحمل تغییرمکان اعمال شدهی آزمونها کاهش مییابد.
کلمات کلیدی ، CFRP:تیر بتنی ،اثر رطوبت ،مکانیک شکست ،مدل ناحیه چسبندگی

 -8مقدمه
به منظور به دست آوردن تنشهای مماسی و بار نهایی مطالعات زیادی با استفاده از فرمولهای تحلیلی و روش المانمحدود بر روی رفتار
مکانیکی و گسیختگی تیرهای بتنآرمهی تقویت شده با  ،CFRPانجام گرفتهاست ] .[1, 2, 3در روش المانمحدود بتن را به ترتیب میتوان با
المانهای دو یا سه بعدی و مدل کرد .مدل دقیقتری را میتوان با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی بتن ایجاد کرد .در این مدل رفتار تنش کرنش ابتدا
به صورت خطی افزایش مییابد و پس از تسلیم مصالح به صورت غیرخطی ادامه مییابد.
جهت بهبود محاسبات و افزایش دقت در آنالیز المانمحدود ،از المانهای خاص هدف در شبیهسازی واضحتر رفتار ترکخوردگی مصالح بر
اساس مفهوم مکانیک شکست ،استفاده گردید .به عنوان مثال از مدل اندرکنش چسبندگی ،بر اساس مدل ناحیهی چسبندگی ،به منظور شبیهسازی

رفتار گسیختگی ماده چسبنده تحت بارگذاریهای کششی و برشی استفاده شد .در این مدلها از نتایج آزمایشگاهی بهدست آمده مانند انرژی
گسیختگی ،مقاومت چسبندگی و بازشدن دهانه ترک در محاسبهی پارامترهای مورد استفاده در تعرف اندرکنش چسبندگی استفاده شد .از آنجایی
که در سالهای اخیر مکانیکشکست در نرمافزارهای رایج المانمحدود به کار گرفته شدهاست ،استفاده از این مفهوم در پیشبینی گسیختگی
بهصورت جداشدگی برای طراحی تیرهای بتنآرمه تقویتشده با  CFRPکاربردیتر شدهاست.

 -2تعریف مسئله
در این تحقیق با شبیهسازی المانمحدود دو آزمون کششی و برشی به بررسی اثر رطوبت در مدهای جداشدگی و رفتار بار-تغییرمکان تیر بتنی
تقویت شده با  CFRPمیپردازیم و نتایج را با آزمونهای انجام شده در آزمایشگاه] [4, 5, 6مقایسه میکنیم .به طوری که اثر رطوبت را برای
شرایط رطوبتی صفر هفتهای (نمونه خشک و کنترلی) ،دو هفتهای و چهارهفتهای در دو دمای  23 Cو  50 Cمورد بررسی قرار گرفت.
مشخصات هندسی نمونههای کششی و برشی در شکل 1نشان داده شدهاست.

شکل  -8مشخصات هندسی نمونه گسیختگی کششی و برشی

 -3رویکرد مبتنی بر مکانیکشکست در بررسی گسیختگی به صورت جداشدگی  -مدل ناحیهی چسبندگی
 -8.3ایجاد مدل ناحیهی چسبندگی
مدل ناحیهی چسبندگی ( )CZM1ابتدا به عنوان روشی در مطالعهی گسیختگی یا ایجاد حفره در مصالح نیمهترد مانند بتن و سرامیک معرفی
شد CZM .در مجموع بیشتر مکانیزمهای مربوط به گسیختگی را توصیف میکند .این مکانیزمها شامل تغییرشکل پالستیک ،ایجاد ،رشد و ادغام
حفرات در ناحیهی نزدیک نوک ترک میباشند (شکل  .)2با پیشرفت روشهای المانمحدود CZM ،به علت سهولت در کدنویسی المانمحدود،
در مطالعه بر روی روند گسیختگی رواج پیدا کردهاست .در این مورد الیه ای از المانهای چسبندگی با استفاده از تعریف اندرکنش بین اپوکسی و
بتن ،ایجاد شد CZM .همچنین در مطالعهی موفقیت آمیز بر روی روند گسیختگی نرم در سایر مصالح مانند پلیمرها و سایر فلزات استفاده
شدهاست.

شکل  -2ناحیهی ایجادگسیختگی ،مقابل نوک ترک

 -2.3توصیف ساختاری  – CZMقانون اندرکنش جدایی
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مدل مصالح تشکیلدهنده در توزیع ترکها باید قادر باشد فرآیند ایجاد آسیبدیدگی در نوک ترکها ناشی از ایجاد  ،رشد و ادغام حفرات را
بیان کند .این فرآیندها بهطور کلی قادر هستند که مدل پدیده شناختی موسوم به قانون اندرکنش جدایی ،که رابطهی بین نیروی سطحی و جدایی
مواد را بیان میکند ،را توصیف کنند .هنگامی که تنشهای نرمال یا برشی به مقادیر بحرانی خود برسند (  t n0برای تنش نرمال بیشینه و  t s0برای
تنش برشی بیشینه) ،جدایی بین بتن و اپوکسی با شروع آسیبدیدگی در اندرکنش چسبندگی تعریف شده به وجود میآید .این آسیبدیدگی
موجب از دست رفتن ظرفیت بارگذاری اندرکنش در کشش و برش میگردد که به صورت کاهش تنش و رفتار نرمشدگی به هنگام بارگذاری
یکنواخت ظاهر میشود .قانون اندرکنش جدایی روشی است که این کاهش تنش را بیان میکند .رابطهی ساده خطی (شکل  )3و منحنی نمایی
رفتارهای مرسوم نرمشدگی مورد استفاده هستند .قانون اندرکنش جدایی را میتوان با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از آزمون
گسیحتگی بر روی نمونههای با اشکال مختلف] [4, 5, 6کالیبره کرد .آسیبدیدگی کامل اندرکنش چسبندگی در نزدیکی دهانه ترک فرضی (جایی
که نیروی اندرکنش صفر میشود) به این معنی است که در حال حاضر گسیختگی به صورت جداشدگی در نمونه رخ دادهاست.

Cohesive Zone Model
Traction Separation Law

شکل  -3رابطهی خطی قانون اندرکنش جدایی به همراه تکامل خطی گسیختگی

 -4به کارگیری  CZMدر آنالیز المانمحدود
 -8.4قانون نیروی اندرکنش جدایی برای سطحتماس
در قانون اندرکنش جدایی ارتجاعی خطی رابطهی بین بردار تنش اندرکنش اسمی  ، tکه خود شامل دو مولفهی  t nو ( t sدر صورتی که مدل

سه بعدی باشد شامل سه مولفه میشود) و کرنشهای متناظر آنها   nو   sدر سطحتماس است ،به صورت زیر بیان میگردد.
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 Kدر این رابطه ماتریس االستیسیته است .اندرکنشها به صورت مولفهی نیرو تقسیم بر مساحت صفحهی اصلی در هر نقطهی انتگرالگیری
تعریف شدهاند .اگر رفتار نرمال و برشی با یکدیگر همراه نباشد ،ممکن است مولفههای غیرقطری صفر باشند .کرنشها میتوانند به صورت میزان
جدایی برشی و نرمال سطح تماس (   nو  ) sتقسیم بر ضخامت الیه (  )T 0تعریف شده باشد .هنگامی که این ضخامت برای مواد تشکیلدهنده
یک درنظر گرفته شود ،کرنش اسمی برابر با جدایی متناظر با آن میشود].[6
همانطور که در شکل  2مشاهده کردید ،تحت بارگذاری یکنواخت نیروهای اندرکنش بهصورت خطی متناسب با جداشدگیها افزایش مییابند
که قانون اندرکنش جدایی را بیان میکند .برخی ضوابط برای بیان آسیبدیدگی موجود میباشند .یکی از سادهترین ضوابط ،رابطهی درجه دوم
آسیبدیدگی است ،و بر اساس آن فرض میشود که آسیبدیدگی در سطحتماس هنگامی آغاز میشود که رابطهی زیر ارضا شود:
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 t nمقاومت کششی و  t sمقاومت برشی سطحتماس در اوج بارگذاری در قانون اندرکنش جدایی میباشند .معادلهی ( )3نیز تأثیر اختالط مود
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در مقاومت سطحتماس را درنظر میگیرد ] .[6هنگامی که آسیبدیدگی در سطح تماس آغاز میشود ،مدول االستیسیتهی آن با توجه به رفتار خطی
یا غیرخطی کاهش مییابد .این رفتار را سیر تکامل آسیب 2مینامند که معموال به صورت زیر تعریف میشود:
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 t nو  t sمولفههای اندرکنش به دست آمده توسط قسمت االستیک قانون اندرکنش جداشدگی برای کرنش بدون آسیب موجود میباشند .متغیر
عددی  Dنشاندهندهی آسیب موجود در سطحتماس ،به علت ترکیب همهی مکانیزمهای مربوطه ،است .بنابراین برای المان چسب آسیب ندیده،
 D  0است .به همین ترتیب با افزایش بار پس از شروع آسیب ،مقدار  Dبهطور یکنواخت از  ۰به  1میل میکند .سیر تکامل  Dرا میتوان به
گونهای مشخص کرد که مساحت تحتانی نمودار اندرکنش جدایی برابر با انرژی گسیختگی سطحتماس گردد (  G cبرای گسیختگی کششی و
 G ІІcبرای گسیختگیهای برشی).

 -2.4ضابطهی گسیختگی در حالت اختالط مود
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سیر تکامل آسیب در قانون اندرکنش جداشدگی ،چگونگی کاهش سختی سطحتماس به علت اتالف انرژی به هنگام گسیختگی سطحتماس در
بین دو سطح بستر بیان میکند .به طور کلی ،حالت اختالط مود گسیختگی در طول سطحتماس دو مادهی غیرمشابه را به علت عدم تطابق
ارتجاعی 4بیان میکند .بنابراین سیر تکامل آسیب باید قادر به توصیف تأثیر حالت اختالط مود حین گسترش ترک باشد .میتوان شکل کلی از
ضابطهی گسیختگی تحت بارگذاری در حالت اختالط مود را بهصورت زیر در نظر گرفت]:[6
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در این رابطه چهار پارامتر وجود داردکه باید آنها را از آزمایشها بهدست آورد .توانهای 
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و  را معموال  1یا  2در نظر میگیرند .مقادیر نرخهای

آزادشدهی بحرانی G Іc ،و  ، G ІІcرا میتوان از آزمون گسیختگی مود ( Іکششی) و ( ІІبرشی) بهدست آورد .با این وجود ،بهدست آوردن آزمایشگاهی

Mode-mixity
Damage evolution
Mixed-Mode Fracture Criterion
Elastic mismatch

مقادیر  G Іcو  G ІІcکار دشواریست زیرا به ندرت پیش میآید که در گسیختگی سطحتماس تنها حالت خالص مود  Іیا  ІІایجاد شود .به همین دلیل در این
تحقیق بهطور تقریبی از سختی گسیختگی سطحتماس در آزمون گسیختگی کششی و برشی] [4بهجای نرخهای انرژی آزاد شده مود  Іو  ІІاستفاده شد.

 -5قانون اندرکنش جدایی و پارامترهای بهدست آمده از آزمون گسیختگی کششی و برشی برای CZM

 -8.5رفتار نمونههای گسیختگی کششی و برشی – بررسی مقدماتی
بتن ،اپوکسی و ورق  CFRPبا استفاده از المانهای چهارضلعی چهارگرهی کرنش صفحهای 1با ضخامت کرنش صفحهای ۵۷ 2میلیمتر برای
بتن 2۷ ،میلیمتر برای الیهی اپوکسی و ورق  ،CFRPمدل شدند .المانهای ورق  CFRPبا قید مهاری 3به المانهای الیهی اپوکسی متصل شدند.
این نوع اتصال به دو ناحیه با مشبندی غیرمشابه اجازهی حرکت هماهنگ را میدهد .با وجود قید مهاری ،هر گره بر روی سطح فرعی( 4به عنوان
مثال المانهای اپوکسی) ،دارای جابجایی و درجات آزادی حرکتی مشابهی با نقطهی مجاور آن در سطح اصلی( ۷به عنوان مثال المانهای )CFRP
می باشد .سطح اصلی به سطحی گفته میشود که سطح دیگر (سطح فرعی) را به آن مهار میکنند .سطحتماس بین بتن و اپوکسی با تعریف
اندرکنش چسبندگی مدل شد .با استفاده از مشبندی یکنواخت در طول خط چسبندگی ،این اندرکنشها به گونهای قرار داده شدند که الیهی
سطحتماس در انتهای ورق و نوک ترک اولیه سطحتماس ( 11۵۱۷میلیمتر و  1.2۱۷میلیمتر به ترتیب در طول نمونههای گسیختگی کششی و
برشی) ،خاتمه یابد.
برای شبیهسازی شرایط مرزی ایجاد شده توسط بارگذاری گسیختگی در طی انجام آزمایش ،شرایط تغییرمکان مرزی در لبههای پایین و سمت
راست بلوک بتنی اعمال شدند .در نمونهی گسیختگی کششی ،شرایط تکیهگاهی تغییرمکانهای صفر در جهتهای  xو  yبر لبهی پایین بلوک بتنی
قرار داده شد .در نمونههای گسیختگی برشی ،لبهی پایین بلوک بتنی در هر دو جهت xو  yمهار شد در حالی که لبهی پایین بازوی  CFRPتنها در
جهت  yمهار شد .عالوه بر این شرایط تکیهگاهی تغییرمکانهای مورد نظر در انتهای ورق  CFRPاعمال شدند .اشکال  4و  ۷به ترتیب مدل
المانمحدود نمونهی گسیختگی کششی و برشی را نشان میدهند.

شکل  -4مدل المانمحدود نمونهی گسیختگی کششی

4-node quadrilateral plane-strain elements
Plane-strain thickness
Tie constraint
Slave surface
Master surface

شکل  -5مدل المانمحدود نمونهی گسیختگی برشی

 -1.1.5کالیبره کردن مدل المانمحدود نمونههای گسیختگی کششی و برشی
به عنوان بررسی مقدماتی ،مدل المانمحدود نمونههای گسیختگی با مصالح دارای خواص ارتجاعی خطی برای بتن ،اپوکسی و  CFRPآزمایش

شد تا با رفتار ارتجاعی اولیهی حاصل از نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردد .از خواص مصالح در شرایط کنترلی یا خشک ( ، E c  35 GPa
 ) ECFRP  165 GPa ، E e  1.5 GPaاستفاده شد .با مقایسهی منحنی بار–تغییرمکان مشاهده شد که شیب منحنی در قسمت ارتجاعی

نمودار برای نمونههای المانمحدود گسیختگی برشی ،بزرگتر از شیب قسمت مشابه از نتایج آزمایشگاهی] [6میباشد (شکل  .)۵این اختالف
ممکن است به علت تغییر شکل کوچک گیرههای نگهدارنده ورق تکیهگاه به جعبهی فوالدی (شکل  .را ببینید) و لغزش داخلی بین گیرهی
نگهدارنده انتهای ورق  CFRPو ورق قبل از گسیختگی نهایی باشد .به منظور در نظرگرفتن این انعطافپذیری اولیه یک مولفهی فنری با سختی
 Kبه انتهای ورق  CFRPدر مدل گسیختگی برشی اضافه شد.

شکل  -6نحوهی قرارگیری نمونههای کششی و برشی در آزمایشگاه ][4

شکل  -7مقایسه بین نمودار بار-تغییرمکان نوک ورق  CFRPبین نمونه آزمایشگاهی و نمونههای مدل شده با و بدون المان K

.

 -6نمونهی گسیختگی کششی
منحنی رفتار بار-تغییرمکان مدل نمونه گسیختگی کششی در شکل  8نشان داده شدهاست .این مدل تا نقطهای که در آن اندرکنش نرمال ( ) t n0
در سطحتماس از مقاومت سطحتماس بیشتر شود ،رفتار خطی از خود نشان میدهد .رابطهی بهدست آمده از این مدل شبیه رابطهی حاصل از نتایج
آزمایشگاهی] [5است ،با این تفاوت که قسمت نرمشدگی برای المانهای چسبندگی استفاده شده در مدل المانمحدود ،صافتر میباشد .هنگامی
که اندازهی بار وارده از مقدار بار نهایی کوچکتر باشد ،با افزورده شدن سطح بار اندارهی ناحیهی تکامل گسیختگی ( )FPZنیز افزایش مییابد.
بار به صورت خطی افزوده میشود تا  FPZبه طور کامل شکل بگیرد ،سپس مقدار بار شروع به افت میکند تا در نقطهای که نزدیک نوک ترک
اولیه است صفر شود (آغاز مرحلهی دوم در شکل  .)8با پیش رفتن جدایی در سطحتماس FPZ ،از ترک اولیه سطحتماس دور میشود و به تبع آن
به دلیل بزرگ شدن بازوی لنگر ایجاد شده نیرو کاهش مییابد .هنگامی که سطحتماس سالم باقیمانده در مقایسه با  FPZخیلی کوچک باشد،
جدایی کامل سطحتماس بهطور ناگهانی حادث میشود (مرحلهی سوم در شکل .)8

شکل  -1منحنی بار-تغییرمکان نمونه گسیختگی کششی کنترلی

 -7نمونهی گسیختگی برشی
منحنی رفتار بار-تغییرمکان مدل گسیختگی برشی در شکل  9نشان داده شدهاست .رفتار مدل بهگونهای است که بار به صورت خطی افزایش
مییابد تا جایی که اندرکنش برشی(  ) t sدر سطحتماس از مقاومت سطحتماس (  ) t s0بیشتر شود .در این مورد نسبت به نمونهی گسیختگی
کششی ،قسمت غیرخطی در سطح باری نزدیکتر به بیشینه بار اتفاق میافتد .مشاهده میشود جدایی کامل سطحتماس بهطور ناگهانی بعد از
رسیدن به مقدار بیشینه بار حادث میشود.

شکل  -9منحنی بار-تغییرمکان نوک ورق  CFRPنمونه گسیختگی برشی کنترلی

 -1بررسی اثر رطوبت
بعد ازکالیبره کردن نمونهها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ،نحوهی تأثیر رطوبت بر رفتار بار-تغییرمکان نوک ورق  CFRPمورد بررسی قرار
گرفت .اشکال  1۰و  11به ترتیب رفتار بار-تغییرمکان نمونههای کششی و نمونههای برشی برای شرایط رطوبتی ،که از آزمونهای آزمایشگاهی
بهدست آمدهاند ،را نشان میدهند] .[5نتایج نمونههای مشابه مدل شده در نرمافزار را میتوانید در اشکال  12و  13ببینید .بررسی انجام گرفته در
آزمایشگاه نشان داده است که با توجه به اثر تخریبی رطوبت بر روی سختی گسیختگی و مقاومت سطحتماس بین بتن و اپوکسی ،ظرفیت
بارگذاری تیرهای بتنی کاهش مییابد.

شکل  -81منحنی بار-تغییرمکان نمونه گسیختگی کششی تحت شرایط رطوبتی بهدست آمده از نتایج آزمایشگاهی][5

شکل  -88منحنی بار-تغییرمکان نمونه گسیختگی برشی تحت شرایط رطوبتی بهدست آمده از نتایج آزمایشگاهی][5

شکل  -82منحنی بار-تغییرمکان نمونه گسیختگی کششی تحت شرایط رطوبتی مدل شده در نرمافزار

شکل  -83منحنی بار-تغییرمکان نمونه گسیختگی برشی تحت شرایط رطوبتی مدل شده در نرمافزار

 -9نتیجهگیری
همان گونه که در شکلهای  12و  13مشخص است با قرارگیری در شرایط رطوبتی ظرفیت بارگذاری تیرها کاهش یافته است .این امر را
میتوان با توجه به تأثیر مخرب رطوبت برروی مقاومت و سختی گسیختگی چسبندگی سطحتماس بین اپوکسی و بتن توضیح داد .نتایج
آزمایشگاهی نشان دادهاند که با قرارگیری در شرایط رطوبتی و نفوذ رطوبت به سطحتماس بین بتن و اپوکسی سختی گسیختگی کاهش مییابد .با
کاهش مقاومت و سختی گسیختگی سطحتماس ظرفیت تیرها در تحمل تغییرمکان اعمال شده به نوک ورق  CFRPکاهش مییابد .همچنین نتایج
نشان دادهاند که افزایش دما موجب افزایش تأثیر مخرب رطوبت بر روی چسبندگی بین بتن و اپوکسی خواهد شد.
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