
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه ین اولّ

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 8-871کد مقاله:                                                                                                                       

 

 مصالح  نیبا ا شدهتیتقو یبتن ریدر ت CFRP یجداشدگدهای واثر رطوبت بر م یبررس

 شکست  مفهوم مکانیکبا استفاده از 

2احسان بیات ،8فریدون رضایی
 

 frezaie@basu.ac.ir، دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیأت علمی -1

 دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی کارشناسی ارشد سازه،  -2

 چکیده
مدت آن به صورت رفتار کوتاه یبر رو یادیو مطالعات ز افتهیگسترش  CFRP یلهیبه وس یبتن یهاسازه یو بهساز یسازامروزه مقاوم

 یپاسخ درخور یدر رابطه با جداشدگ CFRPدوام  یمدت و چگونگرفتار بلند یبه مسئله وجود تا کنوننیگرفته است. با اورتص یجداشدگ

سه ماده  نیمشترک بسطح یهایژگیبه و یادیتا حدود ز CFRPبا  یسازمقاوم ریتاث زانی، مCFRP یعیطب تیاست. با توجه به ماهداده نشده

CFRPاز  باشند،یم گذارریثتأ یاسه ماده ستمیس نیسطح مشترک ا یهایژگیو بیتخر یبر رو یادیابسته است. عوامل زو بتن و ی، اپوکس

د ودو م CFRPشکست برای جداشدگی در مفهوم مکانیک اشاره داشت. یطیمح طیبه قرارگرفتن در معرض شرا توانیعوامل م نیا یجمله

محدود دو آزمون کششی و برشی به بررسی سازی المانگیرند. در این تحقیق با شبیهنظر میگسیختگی به صورت جداشدگی کششی و برشی در 

های انجام شده در پردازیم و نتایج را با آزمونمی CFRPمکان تیر بتنی تقویت شده با تغییر-وبت در مدهای جداشدگی و رفتار باراثر رط

ونه که در گذشته از نتایج آزمایشگاهی هم به دست آمده، با توجه به اثر تخریبی رطوبت بر گکنیم. مشاهده خواهد شد، همانآزمایشگاه مقایسه می

 یابد.ها کاهش میی آزمونمکان اعمال شدهی اپوکسی به بتن، ظرفیت تیرها در تحمل تغییرروی چسبندگی الیه

  مدل ناحیه چسبندگی، تیر بتنی، اثر رطوبت، مکانیک شکست، CFRP :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه -8
محدود بر روی رفتار های تحلیلی و روش المانهای مماسی و بار نهایی مطالعات زیادی با استفاده از فرمولبه منظور به دست آوردن تنش   

ان با تورا به ترتیب میمحدود بتن . در روش المان[3 ,2 ,1]است ، انجام گرفتهCFRPی تقویت شده با آرمهمکانیکی و گسیختگی تیرهای بتن

توان با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی بتن ایجاد کرد. در این مدل رفتار تنش کرنش ابتدا تری را میهای دو یا سه بعدی و مدل کرد. مدل دقیقالمان

 یابد.یابد و پس از تسلیم مصالح به صورت غیرخطی ادامه میبه صورت خطی افزایش می

خوردگی مصالح بر تر رفتار ترکسازی واضحهای خاص هدف در شبیهمحدود، از المانالیز المانجهت بهبود محاسبات و افزایش دقت در آن   

سازی ی چسبندگی، به منظور شبیه، بر اساس مدل ناحیهاندرکنش چسبندگیاز مدل ، استفاده گردید. به عنوان مثال اساس مفهوم مکانیک شکست
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دست آمده مانند انرژی از نتایج آزمایشگاهی بهها  در این مدل. شی و برشی استفاده شدهای کشرفتار گسیختگی ماده چسبنده تحت بارگذاری

د. از آنجایی استفاده ش ی پارامترهای مورد استفاده در تعرف اندرکنش چسبندگیگسیختگی، مقاومت چسبندگی و بازشدن دهانه ترک در محاسبه

بینی گسیختگی است، استفاده از این مفهوم در پیشمحدود به کار گرفته شدهالمان افزارهای رایجشکست در نرمهای اخیر مکانیککه در سال

 .استتر شدهکاربردی CFRPشده با آرمه تقویتصورت جداشدگی برای طراحی تیرهای بتنبه

 

 لهئتعریف مس -2

مکان تیر بتنی تغییر-دهای جداشدگی و رفتار باربت در ممحدود دو آزمون کششی و برشی به بررسی اثر رطوسازی الماندر این تحقیق با شبیه   

. به طوری که اثر رطوبت را برای کنیممقایسه می [6 ,5 ,4]های انجام شده در آزمایشگاهپردازیم و نتایج را با آزمونمی CFRPتقویت شده با 

23ی ای در دو دما ای و چهارهفته ای )نمونه خشک و کنترلی(، دو هفته شرایط رطوبتی صفر هفته  C  50و  C  .مورد بررسی قرار گرفت

 است. نشان داده شده 1های کششی و برشی در شکل مشخصات هندسی نمونه
 

 
 مشخصات هندسی نمونه گسیختگی کششی و برشی -8شکل 
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 ی چسبندگیمدل ناحیه -گسیختگی به صورت جداشدگی  بررسیشکست در رویکرد مبتنی بر مکانیک -3

 ی چسبندگیایجاد مدل ناحیه -8. 3
CZMی چسبندگی )مدل ناحیه   

ترد مانند بتن و سرامیک معرفی ی گسیختگی یا ایجاد حفره در مصالح نیمه( ابتدا به عنوان روشی در مطالعه1

رشد و ادغام  ، ایجاد،یرشکل پالستیکتغیشامل ها نیزمکند. این مکاهای مربوط به گسیختگی را توصیف میتر مکانیزمدر مجموع بیش CZMشد. 

محدود، به علت سهولت در کدنویسی المان CZMمحدود، های المان(. با پیشرفت روش2)شکل  باشند می ی نزدیک نوک ترکدر ناحیه حفرات

 با استفاده از تعریف اندرکنش بین اپوکسی وبندگی های چساست. در این مورد الیه ای از الماندر مطالعه بر روی روند گسیختگی رواج پیدا کرده

آمیز بر روی روند گسیختگی نرم در سایر مصالح مانند پلیمرها و سایر فلزات استفاده ی موفقیتدر مطالعههمچنین  CZMشد.  بتن، ایجاد

 .استشده

 

 
 ی ایجادگسیختگی، مقابل نوک ترک ناحیه -2شکل 

2ین اندرکنش جدایقانو – CZMتوصیف ساختاری  -2 .3
 

را  حفراتها ناشی از ایجاد ، رشد و ادغام دیدگی در نوک ترکها باید قادر باشد فرآیند ایجاد آسیبدهنده در توزیع ترکمدل مصالح تشکیل   

ن نیروی سطحی و جدایی ی بیی، که رابطهتی موسوم به قانون اندرکنش جدایطور کلی قادر هستند که مدل پدیده شناخاین فرآیندها به. بیان کند

0های نرمال یا برشی به مقادیر بحرانی خود برسند )کند، را توصیف کنند. هنگامی که تنشمواد را بیان می

nt  0برای تنش نرمال بیشینه و

st  برای

دیدگی . این آسیبآید تعریف شده به وجود میچسبندگی اندرکنش دگی در دیآسیبجدایی بین بتن و اپوکسی با شروع برشی بیشینه(، تنش 

شدگی به هنگام بارگذاری گردد که به صورت کاهش تنش و رفتار نرمدر کشش و برش می اندرکنشموجب از دست رفتن ظرفیت بارگذاری 

( و منحنی نمایی 3ی ساده خطی )شکل کند. رابطهی روشی است که این کاهش تنش را بیان میایشود. قانون اندرکنش جدیکنواخت ظاهر می

نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از آزمون استفاده از توان با را می یی. قانون اندرکنش جداشدگی مورد استفاده هستندنرممرسوم رفتارهای 

چسبندگی در نزدیکی دهانه ترک فرضی )جایی  اندرکنشدیدگی کامل کالیبره کرد. آسیب [6 ,5 ,4]های با اشکال مختلفگسیحتگی بر روی نمونه

 است. در نمونه رخ داده به صورت جداشدگی شود( به این معنی است که در حال حاضر گسیختگیکه نیروی اندرکنش صفر می

                                                 
Cohesive Zone Model 

Traction Separation Law 
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 امل خطی گسیختگیی خطی قانون اندرکنش جدایی به همراه تک رابطه -3شکل 

 محدوددر آنالیز المان CZMبه کارگیری  -4

 تماس ی برای سطحیقانون نیروی اندرکنش جدا -8 .4
ی ، که خود شامل دو مولفهtی بین بردار تنش اندرکنش اسمی ی ارتجاعی خطی رابطهیدر قانون اندرکنش جدا   

nt  و
st  در صورتی که مدل(

ها های متناظر آنشود( و کرنشسه مولفه می سه بعدی باشد شامل
n  و

s  گردد.به صورت زیر بیان می تماس است،سطحدر 

 

                                                                                                                   (1)
n nnn ns

ns sss s

t K K
t K

K Kt






    
      

    
 

 

   K گیری ی انتگرالی اصلی در هر نقطهی نیرو تقسیم بر مساحت صفحهولفهها به صورت مدر این رابطه ماتریس االستیسیته است. اندرکنش

توانند به صورت میزان می هاهای غیرقطری صفر باشند. کرنش. اگر رفتار نرمال و برشی با یکدیگر همراه نباشد، ممکن است مولفهنداتعریف شده

جدایی برشی و نرمال سطح تماس )
n و 

s( تقسیم بر ضخامت الیه )
0Tدهنده ( تعریف شده باشد. هنگامی که این ضخامت برای مواد تشکیل

 .[6]شودیک درنظر گرفته شود، کرنش اسمی برابر با جدایی متناظر با آن می

یابند ها افزایش میصورت خطی متناسب با جداشدگیواخت نیروهای اندرکنش بهمشاهده کردید، تحت بارگذاری یکن 2طور که در شکل همان   

ی درجه دوم ترین ضوابط، رابطهباشند. یکی از سادهدیدگی موجود می آسیببیان کند. برخی ضوابط برای ی را بیان مییکه قانون اندرکنش جدا

 ی زیر ارضا شود:شود که رابطهآغاز میهنگامی تماس طحدیدگی در سشود که آسیبدیدگی است، و بر اساس آن فرض میسیبآ
 

2 2

0 0
1  (2) s n

s n

t t
                                                                                                                                              

t t
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nt  و مقاومت کششی
st 1د( نیز تأثیر اختالط مو3ی )باشند. معادلهی میجدایتماس در اوج بارگذاری در قانون اندرکنش سطح برشی مقاومت 

ی آن با توجه به رفتار خطی شود، مدول االستیسیتهدیدگی در سطح تماس آغاز میهنگامی که آسیب .[6] گیردتماس را درنظر میدر مقاومت سطح

 شود:نامند که معموال به صورت زیر تعریف میمی 2آسیبیابد. این رفتار را سیر تکامل یا غیرخطی کاهش می

 

 

 

                       0         (under compression)                                                                                (

0

)

1

1

3

n n

n n

n

s s

D t            ,

t t

t t

t

,

t

D

  










 

 

 

   
nt  و

st باشند. متغیر دست آمده توسط قسمت االستیک قانون اندرکنش جداشدگی برای کرنش بدون آسیب موجود میهای اندرکنش بهمولفه

های مربوطه، است. بنابراین برای المان چسب آسیب ندیده، ی مکانیزمهتماس، به علت ترکیب همی آسیب موجود در سطحدهندهنشان Dعددی 

0D   است. به همین ترتیب با افزایش بار پس از شروع آسیب، مقدارD کند. سیر تکامل میل می 1به  ۰طور یکنواخت از بهD وان به ترا می

و برای گسیختگی کششی  cGتماس گردد )ی برابر با انرژی گسیختگی سطحیای مشخص کرد که مساحت تحتانی نمودار اندرکنش جداگونه

ІІcG های برشی(.برای گسیختگی 

 

3دی گسیختگی در حالت اختالط موضابطه -2. 4
  

تماس در تماس به علت اتالف انرژی به هنگام گسیختگی سطحیب در قانون اندرکنش جداشدگی، چگونگی کاهش سختی سطحسیر تکامل آس   

ی غیرمشابه را به علت عدم تطابق تماس دو مادهکند. به طور کلی، حالت اختالط مود گسیختگی در طول سطحبین دو سطح بستر بیان می

توان شکل کلی از ر تکامل آسیب باید قادر به توصیف تأثیر حالت اختالط مود حین گسترش ترک باشد. میکند. بنابراین سیبیان می 4ارتجاعی

 :[6]صورت زیر در نظر گرفتی گسیختگی تحت بارگذاری در حالت اختالط مود را بهضابطه

 

1                                                                                                                                                            (4)І ІІ

Іc ІІc

G G

G G

 
   

    
   

 

 

های گیرند. مقادیر نرخدر نظر می 2یا  1را معموال  و  های دست آورد. توانها بهها را از آزمایشدر این رابطه چهار پارامتر وجود داردکه باید آن   

ی بحرانی، آزادشده
ІcG  و

ІІcG توان از آزمون گسیختگی مود ، را میІ  کششی( و(ІІ به )دست آوردن آزمایشگاهی دست آورد. با این وجود، به)برشی

                                                 
Mode-mixity

Damage evolution

Mixed-Mode Fracture Criterion 

Elastic mismatch
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مقادیر 

ІcG  و
ІІcG تماس تنها حالت خالص مود آید که در گسیختگی سطحکار دشواریست زیرا به ندرت پیش میІ  یاІІ  ایجاد شود. به همین دلیل در این

 استفاده شد. ІІو  Іهای انرژی آزاد شده مود جای نرخبه [4]تماس در آزمون گسیختگی کششی و برشیطور تقریبی از سختی گسیختگی سطحبهتحقیق 

 

 

 CZMدست آمده از آزمون گسیختگی کششی و برشی برای ی و پارامترهای بهایقانون اندرکنش جد -5
 

 یمقدمات رسیبر – یو برش یکشش یختگیگس یها رفتار نمونه -8. 5
میلیمتر برای  ۵۷ 2ایبا ضخامت کرنش صفحه 1ایهای چهارضلعی چهارگرهی کرنش صفحهبا استفاده از المان CFRPبتن، اپوکسی و ورق    

دند. ی اپوکسی متصل شهای الیهبه المان 3با قید مهاری CFRPهای ورق ، مدل شدند. المانCFRPی اپوکسی و ورق میلیمتر برای الیه 2۷بتن، 

)به عنوان  4هر گره بر روی سطح فرعی ،دهد. با وجود قید مهاریمی رای حرکت هماهنگ بندی غیرمشابه اجازهاین نوع اتصال به دو ناحیه با مش

( CFRP های)به عنوان مثال المان ۷ی مجاور آن در سطح اصلیهای اپوکسی(، دارای جابجایی و درجات آزادی حرکتی مشابهی با نقطهمثال المان

تعریف تماس بین بتن و اپوکسی با  کنند. سطحشود که سطح دیگر )سطح فرعی( را به آن مهار میمی باشد. سطح اصلی به سطحی گفته می

ی ای قرار داده شدند که الیهبه گونه ها اندرکنشبندی یکنواخت در طول خط چسبندگی، این مدل شد. با استفاده از مش اندرکنش چسبندگی

یختگی کششی و های گسمیلیمتر به ترتیب در طول نمونه 1.2۱۷میلیمتر و  11۵۱۷تماس )اس در انتهای ورق و نوک ترک اولیه سطحتمسطح

 برشی(، خاتمه یابد.

ت های پایین و سمسازی شرایط مرزی ایجاد شده توسط بارگذاری گسیختگی در طی انجام آزمایش، شرایط تغییرمکان مرزی در لبهبرای شبیه   

ی پایین بلوک بتنی بر لبه yو  xهای های صفر در جهتتغییرمکانگاهی شرایط تکیهی گسیختگی کششی، راست بلوک بتنی اعمال شدند. در نمونه

ا در تنه CFRPی پایین بازوی مهار شد در حالی که لبه yو xی پایین بلوک بتنی در هر دو جهت های گسیختگی برشی، لبهقرار داده شد. در نمونه

مدل  به ترتیب ۷و  4ل اعمال شدند. اشکا CFRPهای مورد نظر در انتهای ورق گاهی تغییرمکانمهار شد. عالوه بر این شرایط تکیه yجهت 

 د.ندهنشان میکششی و برشی را ی گسیختگی محدود نمونهالمان

 
 ی گسیختگی کششی محدود نمونه مدل المان -4شکل 

                                                 
4-node quadrilateral plane-strain elements 

Plane-strain thickness 

Tie constraint 

Slave surface 

Master surface 
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 ی گسیختگی برشی نمونه محدود مدل المان -5شکل 

 

 

 های گسیختگی کششی و برشیمحدود نمونهکالیبره کردن مدل المان -1 .1 .5

آزمایش  CFRPهای گسیختگی با مصالح دارای خواص ارتجاعی خطی برای بتن، اپوکسی و محدود نمونهبه عنوان بررسی مقدماتی، مدل المان   

cE 35تایج آزمایشگاهی مقایسه گردد. از خواص مصالح در شرایط کنترلی یا خشک )ی حاصل از نشد تا با رفتار ارتجاعی اولیه G  Pa، 

1 5 eE .  GPa، 165 CFRPE G  Pa) تغییرمکان مشاهده شد که شیب منحنی در قسمت ارتجاعی –ی منحنی باراستفاده شد. با مقایسه

(. این اختالف ۵ باشد )شکلمی [6]تر از شیب قسمت مشابه از نتایج آزمایشگاهیبزرگ محدود گسیختگی برشی،المانهای نمودار برای نمونه

ی را ببینید( و لغزش داخلی بین گیره .ی فوالدی )شکل گاه به جعبههای نگهدارنده ورق تکیهممکن است به علت تغییر شکل کوچک گیره

 ی فنری با سختیپذیری اولیه یک مولفهقبل از گسیختگی نهایی باشد. به منظور در نظرگرفتن این انعطاف و ورق CFRPنگهدارنده انتهای ورق 

K  به انتهای ورقCFRP .در مدل گسیختگی برشی اضافه شد 

 

 
 [4]های کششی و برشی در آزمایشگاه  ی قرارگیری نمونه نحوه -6شکل 
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 Kهای مدل شده با و بدون المان بین نمونه آزمایشگاهی و نمونه CFRPتغییرمکان نوک ورق -ین نمودار بارمقایسه ب -7شکل 

. 

 

 ی گسیختگی کششینمونه -6
0ای که در آن اندرکنش نرمال )است. این مدل تا نقطهنشان داده شده 8تغییرمکان مدل نمونه گسیختگی کششی در شکل -منحنی رفتار بار   

nt )

ی حاصل از نتایج دست آمده از این مدل شبیه رابطهی بهدهد. رابطهتماس بیشتر شود، رفتار خطی از خود نشان میتماس از مقاومت سطحدر سطح

هنگامی . باشدمیتر محدود، صافچسبندگی استفاده شده در مدل المان هایشدگی برای الماناست، با این تفاوت که قسمت نرم [5]آزمایشگاهی

یابد. ( نیز افزایش میFPZگسیختگی ) تکاملی ی ناحیهتر باشد، با افزورده شدن سطح بار اندارهی بار وارده از مقدار بار نهایی کوچککه اندازه

ی که نزدیک نوک ترک اکند تا در نقطهبه طور کامل شکل بگیرد، سپس مقدار بار شروع به افت می FPZشود تا بار به صورت خطی افزوده می

شود و به تبع آن تماس دور میاز ترک اولیه سطح FPZتماس، (. با پیش رفتن جدایی در سطح8ی دوم در شکل مرحلهآغاز اولیه است صفر شود )

لی کوچک باشد، خی FPZتماس سالم باقیمانده در مقایسه با یابد. هنگامی که سطحبه دلیل بزرگ شدن بازوی لنگر ایجاد شده نیرو کاهش می

 (.8ی سوم در شکل شود )مرحلهطور ناگهانی حادث میتماس بهجدایی کامل سطح
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 مکان نمونه گسیختگی کششی کنترلیتغییر-منحنی بار -1شکل 

 

 ی گسیختگی برشینمونه -7
ی است که بار به صورت خطی افزایش اگونهاست. رفتار مدل بهنشان داده شده 9تغییرمکان مدل گسیختگی برشی در شکل -منحنی رفتار بار   

)یابد تا جایی که اندرکنش برشیمی
st0تماس )تماس از مقاومت سطح( در سطح

stی گسیختگی تر شود. در این مورد نسبت به نمونه( بیش

طور ناگهانی بعد از تماس بهجدایی کامل سطحشود  مشاهده میافتد. اق میتر به بیشینه بار اتفکششی، قسمت غیرخطی در سطح باری نزدیک

 شود.رسیدن به مقدار بیشینه بار حادث می

 

 
 نمونه گسیختگی برشی کنترلی CFRPنوک ورق تغییرمکان -منحنی بار -9شکل 
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 بررسی اثر رطوبت -1
مورد بررسی قرار  CFRPتغییرمکان نوک ورق -ی تأثیر رطوبت بر رفتار بار نحوه ها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، بعد ازکالیبره کردن نمونه   

های آزمایشگاهی  ،که از آزمون برای شرایط رطوبتی های برشی های کششی و نمونه تغییرمکان نمونه-به ترتیب رفتار بار 11و  1۰گرفت. اشکال 

ام گرفته در بررسی انجببینید.  13و  12توانید در اشکال  افزار را می ه مدل شده در نرمهای مشاب نتایج نمونه. [5]دنده نشان می اند، را دست آمدهبه

تماس بین بتن و اپوکسی، ظرفیت  است که با توجه به اثر تخریبی رطوبت بر روی سختی گسیختگی و مقاومت سطح آزمایشگاه نشان داده

 یابد. کاهش میبارگذاری تیرهای بتنی 

 

 
 [5]دست آمده از نتایج آزمایشگاهی تحت شرایط رطوبتی بهغییرمکان نمونه گسیختگی کششی ت-منحنی بار -81شکل 

 
 [5]دست آمده از نتایج آزمایشگاهی تغییرمکان نمونه گسیختگی برشی تحت شرایط رطوبتی به-منحنی بار -88شکل 
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 افزار در نرم تغییرمکان نمونه گسیختگی کششی تحت شرایط رطوبتی مدل شده-منحنی بار -82شکل 

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

 

 گیری نتیجه -9
مشخص است با قرارگیری در شرایط رطوبتی ظرفیت بارگذاری تیرها کاهش یافته است. این امر را  13و  12های  همان گونه که در شکل   

تماس بین اپوکسی و بتن توضیح داد. نتایج  یر مخرب رطوبت برروی مقاومت و سختی گسیختگی چسبندگی سطحتوان با توجه به تأث می

یابد. با  تماس بین بتن و اپوکسی سختی گسیختگی کاهش می نفوذ رطوبت به سطحاند که با قرارگیری در شرایط رطوبتی و  آزمایشگاهی نشان داده

همچنین نتایج  یابد. کاهش می CFRPظرفیت تیرها در تحمل تغییرمکان اعمال شده به نوک ورق  تماس کاهش مقاومت و سختی گسیختگی سطح

 اند که افزایش دما موجب افزایش تأثیر مخرب رطوبت بر روی چسبندگی بین بتن و اپوکسی خواهد شد. نشان داده
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