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چکیده:

مقاومت کششی بتن در طراحی ديوار حائل ،اعضای بتنی تحت فشار ،بتن های مسلح ،الينینگ های بتنی تاثیر بسزايی دارد.
در اين مقاله ،دستگاهی معرفی می شود که بتواند شکست کششی در نمونه حفره دار ايجاد نمايد .ابتدا با استفاده از نرم افزار

 FRANC2Dهندسه های مختلفی تحت بارگذاری کششی آزمايش شده و بهترين هندسه از لحاظ توزيع تنش و ساخت
انتخاب شده است .سپس دستگاه مبدل بار فشاری به کششی ) (CTTبکارگرفته می شود که با استفاده از آن می توان
شکست کششی را در هندسه نمونه انتخاب شده ،ايجاد نمود .اين شکست با روش ناپیوستگی جابجايی و نرم افزار

 FRANC2Dاعتبار سنجی شده است ..دستگاه تبديل بار فشاری به بار کششی از  6قسمت مختلف ساخته شده است .جزء

شماره  1و  ∪ ،2شکل و ∏ شکل می باشند که از فوالد ضد زنگ ساخته شده اند .جزء شماره  3و  ،4دو فوالد ضد زنگ نیمه
استوانه ای با ابعاد  16mm×57mm×66 mmهستند .جزء شماره  7و  ،6دو تیغه فوالدی با ابعاد 196 mm×16 mm×26 mm
می باشند .نمونه های بتنی مورد استفاده در اين آزمايش دارای مقطع مستطیلی و حفره مرکزی است .نمونه مورد آزمايش،

دارای ابعاد  176 mm× 66mm ×196mmو حفره مرکزی دارای قطر  57 mmو ارتفاع  66 mmمی باشد .نسبت قطر حفره به

عرض نمونه برابر  6/7است .اين هندسه با استفاده از مجموعه ای از شبیه سازی ها توسط نرم افزار  ،FRANC2Dانتخاب
شده است .نمونه های بتنی از ترکیب آب ،ماسه ريز دانه و سیمان با نسبتهای  36% ،46%و  36%آماده شده اند .دستگاه و نمونه

بتنی در ماشین تک محوره قرار می گیرد .با تبديل بار فشاری به بار کششی توسط دستگاه  ،CTTآزمايش کشش انجام شد.
الگوی شکست رخ داده در نمونه آزمايشگاهی گويای شکست کششی است .به منظور اعتبارسنجی الگوی شکست نمونه

آزمايشگاهی ،آزمايش کشش توسط نرم افزار  FRANC2Dو روش ناپیوستگی جابجايی مرتبه باالتر شبیه سازی شد .تطابق

الگوی شکست نمونه آزمايشگاهی ،مدل عددی  FRANC2Dو مدل عددی ناپیوستگی جابجايی مرتبه باالتر بیانگر اعتبار

دستگاه معرفی شده در ايجاد شکست کششی در نمونه می باشد.

کلمات کلیدی :دستگاه تبديل بار فشاری به کششی ،مقاومت کششی ،بتن ،FRANC2D ،روش ناپیوستگی جابجايی
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 -1مقدمه:

مطالعااات تراايریکی و يزمایشااگاهی ساازاری در زمزنااا تعزاازي متاوماات کششاای ااتي ان ااا شااده اساات ] .[11-1روش هااای
مستتزم متادیر متاومت کششی را طاير ديزات تيمازي مای زناد.ي ولای کاساتی هاای ایاي روش ن زار يمااده ساازی نميناا،
چسااا اکيکساای ماايرد نزاااز ،ررفزاات ااار ری دسااتگاه اعاا شااده تااا روش هااای غزاار مسااتتزم کااار شرفتااا شاايند.
یرلزسی] [11زان داشت کا رفتاار اتي ت ات کشات مساتتزم طاير شساترده ررسای نشاده کاا ایاي دلزال م ادودیت در
ان ااا تساات کشاات ماای اشااد .تساات رزیشاای یکاای از روش هااای غزاار مسااتتزم اساات کااا اارای اناادازه شزااری متاوماات
کششی تي ميرد استفاده يرار مای شزارد .يماا ده ساازی نميناا در ایاي روش يساان و ان اا يزماایت سااده اسات .ارای اتي
معماايلی ارتطاااب ااي ی اازي متاوماات کششاای مسااتتزم و متاوماات رزیشاای رياارار اساات .فرمااي تعزاازي متاوماات کششاای
تي از تسات رزیشای از ترايری ايساتزي طای دسات يماده اسات ] .[11-11رینا

تسات کاا تيساد کنادیت ] [11ارائاا

شااده اساات ،اارای تعزاازي متاوماات کششاای ااتي کااار رد دارد .ایااي تساات دارای م ایااایی ن زاار يماااده سااازی يسااان نمينااا،
سزستم ارشاااری سااده و شکسات دور از صاف ات ارشاااری مای اشاد .تسات کاان دو ورفاا کاا تيساد چاي ] [11ارائاا
شااده ،از روشااهای غزاار مسااتتزم اارای تعزاازي متاوماات کششاای ااتي ماای اشااد .در ایااي روش یااي نمينااا تناای تيسااد دو
مهره فييدی کا در مرک نمينا يارار مای شزرناد فشارده مای شايد و شکسات کششای در نميناا اتفاا مای افتاد .از معایاا
ایي روش ا عاد زیااد نميناا و وياير تاري هاای کششای اراافی در نميناا مای اشاد .يزماایت مات ساا نتطاا ای و چهاار
نتطااا ای ]11و [12از روشااهای غزاار مسااتتزم تعزاازي متاوماات کششاای ااتي ماای اشااند .از نتااای

ایااي روش هااا يماااده

سااازی نمينااا ا رس متزاااس و دسااتگاه ارشااااری متناسااا ماای اشااد .حااائری و همکاااران ] ،[11فااات

ی و همکاااران ][11

مکانزسم شکسات نميناا هاای شاکننده را اا رویکارد عاددی مطالعاا نميدناد .مايارد فاي  ،اهمزات مطالعاا رفتاار کششای
تي را يشکار می سازد .هاد ایاي ت تزات ارائاا یاي سزساتم ارشاااری دیاد مای اشاد کاا اا اساتفاده از ين تايان اار
فشاری را ا ارکششی تطادیل و اا اعماا تانت کشات اا نميناا حفاره دار متاومات کششای نميناا تنای را تعزازي نمايد.
از اهدا دیگار ت تزات ،متایساا نتاایص حاصال از ایاي يزماایت اا نتاایص يزماایت رزیشای و اعتطاار سان ی الگايی شکسات
نمينا يزمایشگاهی ا روش ناکزيستگی ا ایی می اشد.
-2انتخاب شکل هندسی مناسب برای آزمايش تبديل فشار به کشش توسط نرم افزار FRANC2D

رای ان ا شاطزا ساازی عاددی از کاد الماان م ادود دو عادی FRANC2Dاساتفاده شاده اسات .ایاي کاد تيساد دانشاگاه
کرناال ارائااا شااده و تيسااد دانشااگاه کااان اس اارای م اازد هااای چنديیااا ای کاماال شردیااده اساات .ایااي کااد اار اساااس
مکانزي شکسات ايساتزي طای اساتيار اسات .ماد ساازی اا ایاي نار افا ار شاامل دو مرحشاا مای اشاد .در مرحشاا او
هندسااا مااد ای اااد شااده و ااا اعمااا ماات ناادی ،ااياا مکااانزکی و شااراید ماارزی ،مااد يماااده کااردازش ماایشاايد .در
مرحشا دو  ،نزروهای ميرد ن ر اا ماد اعماا شاده و سادا کاردازش ماد ان اا مای شاردد .شاکل  5 ،11ماد ميتشا
حااوی حفاره مرکا ی اا هماراه مات نادی ،شاراید مارزی و شاراید ارشاااری را نشاان مای دهاد .ااي و کاایزي ماد در
هت  Xساتا شاده و سامت چار و راسات ماد در هات  Yثا ات مای شاردد .ارای یاافتي تيزیاد تانت درماد 122 ،
الماان درماد ای ااد شاد .يطار حفاره  )wدر تماا ماد هاا  1/5 cmسارفرازی و همکااران] ) [11و عار

نميناا هاا )B

متفاوت می اشاد .در شاکل  -1الا مرزهاای اانطی نميناا متعار شاکل مای اشاد و نساطت  2/115 ، w/Bاسات .شاکل -1
ب مر يب ا نميناا متعار شاکل اا نساطت  2/1 ،w/Bاسات .شاکل  -1ج مر ايب اا نميناا مساتطزشی شاکل اا نساطت ،w/B
 2/5است .در شاکل  -1د مرزهاای اانطی نميناا م ادب شاکل مای اشاد و نساطت  2/15 w/Bاسات .شاکل -1ه مر ايب اا
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نمينااا م اادب شااکل ااا نسااطت  2/15 ،w/Bاساات .نمينااا هااای ماااکير ت اات نزااروی کششاای دا شاای یکنيا اات  122کينااد
ياارار ماای شزرنااد شااکل -1ال ا ) .ماادو یانا

و نسااطت کياسااين مااد

 15 GPaو  2/1درن رشرفتااا شااد .چگااالی مااد

 1122 kg/m3و چترمگاای شکساات ماايد کششاای  Iرا اار  1.1 MPa√mماای اشااد .هااد ينااالز عااددی مشااي

نماايدن

ایي مطشاا اسات کاا يیاا ت ات ارشاااری ،نزاروی کششای در دیاياره ماد ای ااد مای شايد .کادا هندساا ارای يزماایت
کشت فز یکی مناسا است.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(ه)

شکل  -1نمونه های با شکل هندسی مختلف ،شرايط مرزی و نوع بارگذاری ،الف) نمونه مقعر شکل با نسبت  ،w/B=0.8ب) نمونه مقعر

شکل با نسبت  ،w/B=0.625ج) نمونه با لبه تخت با نسبت  ،w/B=0.5د) نمونه محدب شکل با نسبت  ،w/B=0.35ه) نمونه محدب شکل
با نسبت ،w/B= 0.25
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شکل 1تيزید تنت کششی در نمينا های اا شاکل هندسای ميتشا را نشاان مای دهاد .طايب تاراز ي ای و يرما رنا
ترتزا نشان دهنده تنت کششی و فشاری می اشند.

اا

ب)

ال )

ج)

د)

ه)

شکل  -2توزيع تنش در نمونه های با شکل هندسی مختلف ،الف) نمونه مقعر شکل با نسبت  ،w/B=0.8ب) نمونه مقعر شکل با نسبت  ،w/B=0.625ج)
نمونه با لبه تخت با نسبت  ،w/B=0.5د) نمونه محدب شکل با نسبت  ،w/B=0.35ه) نمونه محدب شکل با نسبت ،w/B= 0.25
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تنت کششای در شيشاا هاا ی سامت راسات و چار نميناا متمرکا شاده اسات .تانت فشااری نزا در ااي و کاایزي حفاره
متمرک می شايد .ازين ایزکاا متاومات کششای ماد کمتار از متاومات فشااری اسات ،ناا رایي ایاي مادلها ت ات ارکششای
از شيشاها میشکنندي يطل از اینکا شکست ت ت ار فشاری در راستای يائم اتفا افتد.
در نمينااا متعاار شااکل نسااطت  w/B=0.8شااکل -1ال ا ) ،تمرک ا تاانت کششاای و فشاااری ااا ترتزااا  1151و  111کينااد
ر ایان مر اد اسات .در نميناا متعار شاکل نساطت  w/B=0.625شاکل -1ب) ،تمرکا تانت کششای و فشااری اا ترتزاا
 1112و  121کينااد اار ایاان مر ااد اساات .در نمينااا ااا لطااا هااای تياات و نسااطت  w/B=0.5شااکل -1ج) ،تمرک ا تاانت
کششاای و فشاااری ااا ترتزااا  1211و  111کينااد اار ایاان مر ااد اساات .در نمينااا م اادب شااکل ااا نسااطت

w/B=0.35

شکل -1د) ،تمرک تانت کششای و فشااری اا ترتزاا  122و  111کيناد ار ایان مر اد اسات .در نميناا م ادب شاکل اا
نسااطت  w/B=0.25شااکل -1ه) ،تمرکاا تاانت کششاای و فشاااری ااا ترتزااا  111و  111کينااد اار ایاان مر ااد اساات.
طيرکشی می تيان دریافت کاا اا کااهت نساطت  ، w/Bتمرکا تانت کششای سامت چار و راسات حفاره کااهت مای یا اد
ولاای تاانت فشاااری ماااک یمم همااياره ثا اات اساات .ااا عطااارت دیگاار اارای ای اااد تااري در ساامت چاار و راساات حفااره ،ااا
مز ان ار زشتری نزاز است تا تمرک تنت در ایي نياحی ا حد رانی رسد.
شکل  1رشاد تاري را در ماد هاای اا شاکل هندسای ميتشا نشاان مای دهاد .طايرکشی تاري کششای از دیاياره حفاره
يغاز شده و عميد ر هت تنت کششی رشد مای کناد .در نميناا هاای اا ساطي متعار شاکل ،تاري اا لطاا نميناا مت ال
ماای شاايد .تمرک ا تاانت کششاای ماااک یمم در نمينااا متعاار شااکل ااا نسااطت  2/1 ،w/Bو  2/115شااکل– 1ال ا و ب) ااا
ترتزااا  1/11و  1/21را اار تمرکاا تاانت کششاای در نمينااا ااا نسااطت  w/B=0.5اساات شااکل -1ج) .ااا عطااارت دیگاار
تمرک تنت ماک یمم ای اد شاده در نميناا هاای شاکل  -1الا و ب ،تادری زیااد اسات کاا من ار اا رشاد تاري و ات اا
ين ا لطا نميناا مای شايد .در نميناا هاای اا ساطي م ادب شاکل ،تاري  %15مسازر را رشاد کارده و متييا مای شايد.
تمرک ا تاانت کششاای ماااک یمم در نمينااا م اادب شااکل ااا نسااطت  2/15 ،w/Bو  2/15شااکل -1د و ه) ااا ترتزااا  2/11و
 2/11را اار تمرکاا تاانت کششاای در نمينااا ااا نسااطت  w/B=0.5اساات شااکل -1ج) .ااا عطااارت دیگاار تمرکاا تاانت
ماک یمم ای اد شاده در نميناا هاای شاکل  -1د و ه ارای رشاد تاري تاا لطاا نميناا کاافی نمای اشاد کاا من ار اا تييا
تري در مد می شيد .يز اا ککار اسات کاا در نميناا اا ساطي تيات شاکل -1ج) ،تاري نزمای از مسازر را رشاد مای
کند .ا عطارت دیگر در ایي يرایات ،رشاد کایادار تاري اتفاا مای افتاد یعنای ارای رشاد تاري اا افا ایت ارشاااری نزااز
است .ا متایسا رشد تري در مد های اا شاکل هندسای ميتشا  ،مای تايان دریافات کاا اا اعماا تانت اار ی کام در
نمينا های متعر شاکل ،شکسات ينای در ایاي نميناا هاا اتفاا مای افتاد .اا عطاارت دیگار تمرکا تانت در ایاي ناياحی اا
حدی زیاد است کا ا اعماا تانت اار ی کام ،نميناا مای شاکند .ایاي مهام ،حساسازت نميناا متعار شاکل را نشاان مای
دهااد کااا در حاازي ن ااا و یااا يماااده سااازی فز یکاای احتمااا شکساات و اايد دارد .لاااا ایااي هندسااا هااا اارای يزمااایت در
دستگاه مطد فشار ا کشت کزشانهاد نمای شاي د .يز اا ککار اسات کاا يمااده ساازی فز یکای نميناا متعار شاکل ،ويات
شزر و زمان ر يده کا ایي نز اع عد استفاده از ایي شکل هندسی می شردد.
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(الف)

(ب)

(د)

(ج)

(ه)

شکل  -3الگوی شکست در نمونه های با شکل هندسی مختلف ،الف) نمونه مقعر شکل با نسبت  ،w/B=0.8ب) نمونه مقعر شکل با نسبت ،w/B=0.625
ج) نمونه با لبه تخت با نسبت  ،w/B=0.5د) نمونه محدب شکل با نسبت  ،w/B=0.35ه) نمونه محدب شکل با نسبت ،w/B= 0.25

در نمينا هاای م ادب شاکل ،شکسات ينای در نميناا هاا اتفاا نمای افتاد ولای ارای شکسات اا افا ایت ارشاااری نزااز
است .در ایي شراید تاري طاير مساتتزم رشاد نمای کناد شکاا اا زاویاا  15در اا منتشار مای شايد .ایاي مهام ،ت یاا و
ت شزل نتایص را رای تعززي متاومات کششای نميناا اا مشاکل ميا اا مای ساازد .همونازي متاومات زیااد نميناا اعا مای
شيد کا ا تنت ار ی زیادی رای شکسات نزااز اشاد کاا ممکاي اسات امکاان تاامزي ایاي اار تيساد ماشازي ارشاااری
ممکي نطاشاد .لااا ایاي هندساا هاا ارای يزماایت در دساتگاه مطاد فشاار اا کشات کزشانهاد نمای شايد .يز اا ککار
است کا يمااده ساازی فز یکای نميناا م ادب شاک ل ،ويات شزار و زماان ار ايده کاا ایاي نزا اعا عاد اساتفاده از ایاي
شکل هندسی می شيد .نا رایي نمينا ا سطي تيت رای کار رد در يزمایت فز یکی انتياب می شيد.
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 -3مطالعات آزمايشگاهی:

هد ایي متالا ارزیا ی عمشکارد دساتگاه تطادیل اار فشااری اا کششای و تعزازي الگايی شکسات نميناا تنای اسات .ماياد
استفاده شده رای ایاي مطالعاا ترکزطای از يب ،ماساا ری داناا و سازمان مای اشاد .دلزال انتيااب ایاي ماياد ایاي اسات کاا
اوي مشا ا سن رفتار مای نمایناد و مای تيانناد نمایناده وزا شساترده ای از سان هاای شاکننده اشاند .ثانزاا مای تايان
نتایص حاصل از مطالعات يزما یشگاهی يطشی ان اا شاده اا ایاي ماياد را اا نتاایص دیاد متایساا کارد ،ثالنا عا مای تايان تعاداد
زیااادی نمينااا را ااا هندسااا ماايرد ن اار يماااده سااازی نماايد و را عااع ماای تاايان يزمااایتهااا را مکااررا ان ااا داد و نتااایص را ااا
یکدیگر متایساا نمايد .در ایاي يزماایت ،نميناا هاا از ترکزاا يب ،ماساا ریا داناا و سازمان اا نساطتهای  12% ،12%و 12%
يماااده ماای شاايند .نمينااا ماايرد يزمااایت ،مکعطاای شااکل ااا ا عاااد  152 mm× 12mm ×112mmو حاااوی حفااره مرک ا ی ااا
يطر  15 mmو ارتفار  12 mmمای اشاد .نساطت يطار حفاره اا عار نميناا را ار 2/5اسات .کروساا يمااده ساازی نميناا
تيسد سرفرازی و همکاران]  [11ارائا شده است.

-1-3معرفی دستگاه تبديل بار فشاری به بار کششی

دستگاه تطادیل اار فشااری اا اار کششای از  1يسامت تشاکزل شاده اسات شاکل  .)1ا شاماره  1کاا ∪ شاکل مای
اشد از فييد راد زنا ساا تا شاده اسات .ایاي ا اا دو يات داشاناا " "Lو " "lشاکل يا ال تفکزاي اسات .ا
شااماره  1دارای شااکل "∏" اايده و غزاار يا اال تفکزااي اساات .ا عاااد ایااي دو ا در شااکل -5ال ا و ب نشااان داده شااده
اساات .ا شااماره  1از دو فااييد رااد زن ا نزمااا اسااتيانا ای ااا ا عاااد  12mm×15mm×12 mmسااا تا شااده اساات .ا
شاماره  1شااامل دو تز ااا فااييدی ااا ا عاااد 112 mm×12 mm×12 mmماای اشااد .مراحاال ن ااا نمينااا در دسااتگاه مطااد
ار فشاری ا کششی تيسد سرفرازی و همکاران ] [1ارائا شده است.

شکل  -4اجزاء دستگاه مبدل فشار به کشش و نمونه
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(الف)

(ب)

 -2-3روند انجام تست کشش:

شکل  -7ابعاد اجزاء شماره  1و  ،2سرفرازی و همکاران].[23

شکل  1ماشزي فشااری تاي م ايره مايرد اساتفاده ارای يزماایت کشات را نشاان مای دهاد .دساتگاه  CTTحااوی نميناا
معشت درون ایاي ماشازي يارار مای شزارد شاکل  .) 1زماانی کاا ایاي سزساتم در ماشازي اار شاااری تاي م ايره يارار مای
شزرد ،صف ا ارشااری اايیی ماشازي فشااری اا يالاا اايیی فشاار اعماا مای کناد .ایاي فشاار اا يسامت کاایزي حفاره
منتتل شده و نمينا ا ور کاایزي حرکات مای کناد .همونازي صاف ا ارشاااری کاایزنی ماشازي فشااری اا يالاا کاایزنی
فشار اعما می نماید .ایي فشار ا يسمت اايیی حفاره منتتال شاده و نميناا اا وار ااي حرکات مای کناد .اا تي اا اا
اینکا نزمی از نمينا ا سمت ااي و نزماا دیگار اا سامت کاایزي ا اا مای شايد ،ناا رایي حفاره ت ات اار کششای يارار
می شزرد.
در نمينااا يزمااایت شااده تيسااد دسااتگاه تااي م اايره شااکل  ،)1سااطي افتاای اااي و کااایزي نمينااا در راسااتای  xهااز
ا ایی ندارند کا ایي مسرشا در مدلسازی عددی ل اظ شده است.
هموناازي در يزمااایت فشاااری وايعاای ،نمينااا در يالااا مي اايا معشاات اساات شااکل .)1هاار چنااد سااطن زیااریي يالااا در
هت  Yعميد) ثا ت اسات ولای صاف ا اايیی در راساتای  –Yا اایی دارد اد چازي ي ای رنا ) کاا عکاا العمال
نزروی وارده تيسد صف ا ايیی از وریات صاف ا ز یاریي اا نميناا اعماا مای شايد اد تايکر يرما رنا ) .معشات ايدن
نمينااا اع ا ماای شاايد کااا ياات اااي و کااایزي حفااره ااا ترتزااا در راسااتای  –Yو  Yا ااایی نشااان دهناادي لاااا ت ززاار
شکشها در هر دو ور ای اد می شيد .ایي رفتار در مدلسازی عددی نز رعایت شده است.
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یي سشي ار هزادرولزکی  12تنای ،اار فشااری را اا انتهاای صاف ات دساتگاه  CTTاعماا مای نمایاد .یاي ساشي اار
الکتریکی رای اندازه شزری افا ایت ارشاااری اساتفاده مای شاردد .ارای اینکاا اثار ناري ارشاااری ار نتاایص يزماایت م اي
شردد ،ار اا ناري ثا ات  2/21 MPa/sار نميناا اعماا مای شاردد .ایاي ناري در م ادوده ناري ارشاااری کزشانهاد شاده
تيسد استاندارد  ASTMرای تست متاومت کششی رزیشی می اشد].[11
در م مااير ،سااا نمينااا حاااوی حفااره مرک ا ی ت اات يزمااایت کشاات مسااتتزم و سااا نمينااا ت اات يزمااایت رزیشاای ياارار
شرفت .طيرکشی شکست کششای در مرکا نميناا هاای حااوی حفاره مرکا ی مشااهده شاد شاکل  .)1تاري از مارز سامت
چر و راست حفره يغاز شده ،عميد ر هت تنت کششی رشد کرده و ا دیياره نمينا مت ل می شيد.

شکل  -6دستگاه بارگذاری فشاری و نحوه بارگذاری نمونه.

شکل  -5الگوی شکست کششی در نمونه های حاوی حفره مرکزی

-4اعتبار سنجی نتايج با روش ناپیوستگی جابجايی

-1-4روش ناپیوستگی جابجايی باالتر

روش ناکزيسااتگی ا ااایی یااي روش المااان ماارزی غزاار مسااتتزم اساات کااا تيسااد کااروش]15و  [11تيسااعا داده شااده
اساات .ایااي روش اارای مدلسااازی مسااائل شسااترش تااري در مکانزااي شکساات ساان ساازار کااار ردی و مناسااا اساات .در
ایي روش مز ان ت ززر شکل نرما و مايازی اا تاري اا راحتای يا ال م اساطا اسات .شاکل  1تيزیاد ناکزيساتگی ا اایی
مرتطااا دو را نشااان ماای دهااد .اشاار ياات ناکزيسااتگی در ا اااییهااا در وااي المااان ثا اات نطاشااد و طااير طاای یااا
کيادراتزي ت ززار کناد ينگااه الماان فاي را الماان اا مرتطاا ااي دانساتا و از فرماي هاای  12-1ارای م اساطا ناکزيساتگی
در ا اییها در وي ين الماان اساتفاده مایشايد] .[11از دساتا الماان هاای چهارتاایی ارای حالات کي زاي اساتفاده شاده
اسااات .رااامناع واااي الماااان هاااا در هااار دساااتا الماااان اااا هااام مسااااوی در ن ااار شرفتاااا شاااده اسااات یعنااای
 .) a1  a2 , a2  a3 , a3  a4شااکل  1دسااتا الماااانهااای چهارتاااایی اارای حالااات کي زااي را نشاااان ماای دهاااد.
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وي چهاار زیار الماان مي ايد در یاي الماان کي زاي مای اشاد .در یاي الماان کي زاي ،چهاار شاره
 a1 , a2 , a3 , a4ن
مي يد درمرک چهار زیرالمان ا عنيان نتاب رهم نهی شنا تا میشيند.
)1
Di j ( )  1 ( ) Di1  2 ( ) Di2  3 ( ) Di3 , 4 ( ) Di4 i  x, y , j  1, 2, 3, 4
4
2
3
1
کااا در ين  Di ، Di ، Diو  Diا ااایی ناکزيسااتگی هااای کي زااي در یااي المااان ناکزيسااتگی -ا ااایی ماای اشااد
 a1  a2  a3  a4تيا د شکل ا صيرت زیرتعری می شردد.

و ا فر

 48a ,
( )  9a  9a   a     16a ,
( )  9a  9a   a     16a ,
( )   3a  a   3a     48a 

)1



1 ( )   3a13  a12  3a1 2   3

3
1

3
1

3
1

3

2

3
1

3

2

3

2

1

1

2
1

3
1

1

2
1

3
1

2
1

3
1

2
3
4

شکل  -8المان کوبیک برای يک المان ناپیوستگی -جابجايی مرتبه باال][22
 -1-1-4المانهای ويژه نوک ترک

1

ااامن اايراف ایت دياات درم اسااطا ناکزيسااتگی در ا اااییهااای يااائم )  D y (و رشاای )  Dx (یااا ااا واايرکشی
)  D j (ماایتاايان از یااي یاچناادالمان مي اايا ناايي تااري اسااتفاده کاارد .سااا المااان وی ا ه ناايي تااري ااا وااي  2در

شکل 1نشان داده شاده اسات کاا ارای ين مت زار هاای ناکزيساتگی ا اایی در واي الماان دسات يورده شاده اسات .

فاصشا

از نيي تري می اشد.

شکل  -9سه المان مخصوص نوک ترک][22

1

special crack tip element
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)5

)D j ( )  [C1 ( )]D1j (a)  [C 2 ( )]D 2j (a)  [C 3 ( )]D 3j (a

کاااا در ين )  C 3 ( ) ، C 2 ( ) ، C1 (تيا اااد شاااکل ااارای الماااان نااايي تاااري مااای اشاااند و اااا فااار
 a1  a2  a3  a4ا صيرت زیر م اسطا میشردد:

5

)1

3

2

,



5
2
1

8a

5

,

2
5
2
1



2
3
2
1

3
2

3



3
2
1

4 3a
5
2

3
2



5

8 5a12



1
2
1

a

2 3a



1
2



3
2
1



2 5a
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C1 ( ) 

8a

1
2

 5

C 2 ( ) 

1
2
1

8a

1
2

3

1
2
1

C 3 ( ) 

8 5a

تيا د کتانسزل) Fc(x,yو ) gc(x,yنسطت ا  xو  yرای سا المان وی ه نيي تري میتياند يرت زیر تعری شردد:
d ,

)1

d









1
D y ( ) ln ( x   ) 2  y 2
4 (1   ) a

g C ( x, y ) 

1
2

1
2

a

1
D x ( ) ln ( x   ) 2  y 2
4 (1   ) a

FC ( x, y ) 

a

ا ایگااری تا د ا ایی ناکزيستگی )  D j (معادلا  ))5در معادلا )1



a



1
1
{[  C1 ( ) ln ( x   ) 2  y 2 2 d ]D1x 
4 (1  ) a





1

a



FC ( x, y ) 
a



1

[  C 2 ( ) ln ( x   ) 2  y 2 2 d ]Dx2  [  C 3 ( ) ln ( x   ) 2  y 2 2 d ]Dx3 ,

)1

a

a





1

1
y

 d ]D

1
2 2



a



1
{[  C1 ( ) ln ( x   ) 2  y
4 (1  ) a
a



g C ( x, y ) 
a



1

[  C 2 ( ) ln ( x   ) 2  y 2 2 d ]D y2  [  C 3 ( ) ln ( x   ) 2  y 2 2 d ]D y3 ,
a

a

ا ایگااری )  C 2 ( ) ، C1 (و )  C 3 (معادلا  ))1در معادلا  )1و انتگرا های  IC2 ،IC1و  IC3ا صيرت زیر تعری میشردد:
)1





1





3





5

1

a

I C1 ( x, y )    2 ln ( x   ) 2  y 2 2 d ,
a

1

a

I C 2 ( x, y )    2 ln ( x   ) 2  y 2 2 d
a

1

a

I C 3 ( x, y )    2 ln ( x   ) 2  y 2 2 d
a

نا رایي ر اساس تريری مکانزي شکست ايستزسزتای طی  ،) LEFMفاکتير شدت تنت حالت  Iو K I IIو ) K II
میتياند ا صيرت زیر نيشتا شيد:
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)12

1

2
)  DDx (a1




 2


4(1   )  a1

کا در ين  و  اترتزا مدو رشی و کياسين هستند.

1

K II

and

2
 DDy ( 1 ),




 2

KI 
4(1   )  a1

 -2-4نحوه مدلسازی:

در ت تزتات ا رویکرد ت شزشی ،امکان مطالعا انتشار و هم کزيستگی تري ها در مکانزسم شکست مياد تارد ماياد تنای و شاطا
سنگی) سزار مشکل و ويت شزرمی اشد .نا رایي ،يزمين های يزمایشگاهی رای مطالعا الگي های انتشار و هم کزيستگی تري ها
مناسا هستند .همونزي تست های يزمایشگاهی رای اعتطار سن ی نتایص ت شزشای و عاددی مفزاد مای اشاند .ناا رایي نتاایص
دست يمده از روش عددی ا نتایص روش يزمایشگاهی متایسا شده تا ص ت و ديات اساتفاده از روش ناکزيساتگی ا اایی اا
مرتطا اي تأیزد شيد.

و ) و زاویا شرور تريها
در فريیند عددی انتشار تريها ا روش شا ا شا کا در هر شا متادیر فاکتيرهای شدت تنت
م اسطا شردیده است .در ایي مرحشا ،شسترش تري از م زد حفره مرک ی اا انادازه 1 mmتاا  1mmتيساعا یافتاا و اا مارز
ار ی نمينا مزرسد.
رای هر نمينا تکرار شا های اف ایشی وي تري متفاوت يده است .در صيرتی کا ر اساس معزار تري شراید انتشار را داشاتا
اشد ،در شا او زاویا انتشار از هر نيي تري تعززي شده و ا اندازه  1تا  1مزشزمتر تري شسترش یافتا و شا عدی هامانادازه
شا او و در هت زاویا انتشار ا مد ارافا می شيد و مرحشا يطل تا زمان رسزدن تري ها ا مرز نميماا تکارار مایشاردد .اا
تي ا ا تأثزر نسطت المان نيي تري ا ن
وي تري  ،)L/bا ان ا ينالز حساسازت متادار  2/1ارای ایاي نساطت در ن ار
شرفتا شده است .ا من ير مدلسازی رشد تري تيسد روش ناکزيستگی ا ایی ،نمينا مستطزشی ا حفره مرک ی ا ا عاد نميناا
152mm×112mmسا تا شد .يطر حفره مرک ی  15 mmمی اشد .عالوه ر ایي ،در تتسزم مرز های ار ی ماد  12الماان
مرتطا اي کي زي)  ،مرزهای حفره  12المان مرتطا اي کي زي) 1 ،المان مي يا نيي تري و همونازي  1الماان مرتطاا ااي
کي زي) در هر امتداد وي تري اف ایشی و  1المان مي يا نيي تري ا وي هر تري اف ایشی يطشی اراافا شاده ،اساتفاده
شده است .چترمگی شکست ميد  Iرا ر  2/1 MPa√mانتياب شد .ایي مد ت ت تنت ار ی  1/5 MPaيرار می شزرد.

-3-3مقايسه الگوی شکست نمونه آزمايشگاهی و مدل عددی

شااکل  12الگاايی شکساات را در مااد عااددی  ،FRANC2Dنمينااا فز یکاای و مااد عااددی ا ااایی ناکزيسااتگی را نشااان
ماای دهااد .متایسااا الگاايی شکساات در نمينااا فز یکاای و ماادلهای عااددی  FRANC2Dو روش عااددی ناکزيسااتگی ا ااایی
حاکی از ين است کا الگيی شکسات کششای در تماا نميناا هاا اتفاا مای افتاد .تاري کششای از لطاا نميناا يغااز شاده و
عميد ر هت تنت کششی رشاد کارده و اا لطاا نميناا مت ال مای شايد .ایاي مهام اعتطاار دساتگاه تطادیل اار فشاار اا
کشت را در ای اد شکست کششی در نمينا نشان می دهد.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -16الگوی شکست ،الف) مدل عددی  ،FRANCب)نمونه فیزيکی ،ج) مدل عددی ناپیوستگی جابجايی مرتبه باالتر
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 -3بحث و نتیجه گیری:

ااا اسااتفاده از شااطزا سااازی عااددی  FRANC2Dاثاار شااکل هندساای نمينااا اار الگاايی شکساات مشااي شردیااد و هتااریي
شکل هندسی رای کاار رد در دساتگاه مطاد فشاار اا کشات ارائاا شاد .طاير کشای نتاایص مدلساازی حااکی از ایاي اسات
کااا ااا کاااهت نسااطت يطاار حفااره ااا عاار نمينااا ،تمرک ا تاانت کزرامااين حفااره کاااهت ماای یا ااد گينااا ای کااا تاانت
زشاتری اارای شکساات نزاااز ماای اشااد .هموناازي ااا افا ایت نساطت يطاار حفااره ااا عاار نمينااا ،تمرکا تاانت کزرامااين
حفره اف ایت می یا د گينا ای کا اا اعماا کمتاریي تانت ،شکسات در نميناا اتفاا مای افتاد .ارایي اسااس نميناا ای اا
سااطي تياات اارای يزمااایت کزشاانهاد شااد .نمينااا مکعطاای تناای دارای سااطي تياات ااا ا عاااد mm× 12mm ×112 mm
 152و حااوی حفااره مرکا ی ااا يطار  15 mmماای اشاد .ایااي نمينااا در دسااتگاه مطااد فشاار ااا کشاات ایگااااری ماای
شيد .ا ا ار  CTCارای تعزازي متاومات کششای مساتتزم سان تيساعا داده شاده اسات .ایاي دساتگاه دارای  1يات مای
اشد کا کزرامين نمينا ن ا می شيد .زماانی کاا ایاي سزساتم در ماشازي اار شاااری تاي م ايره يارار مای شزارد ،صاف ا
ارشااری ايیی ماشزي فشاری اا يالاا اايیی فشاار اعماا مای کناد .ایاي فشاار اا يسامت کاایزي حفاره منتتال شاده و
ن مينا ا ور کاایزي حرکات مای کناد .همونازي صاف ا ارشاااری کاایزنی ماشازي فشااری اا يالاا کاایزنی فشاار اعماا
می نماید .ایي فشار ا يسمت ايیی حفره منتتال شاده و نميناا اا وار ااي حرکات مای کناد .اا تي اا اا اینکاا نزمای
از نمينا ا سمت اي و نزماا دیگار اا سامت کاایزي ا اا مای شايد ،ناا رایي حفاره ت ات اار کششای يارار مای شزارد و
شکساات کششاای را در نمينااا ای اااد کاارد .متایسااا الگاايی شکساات در نمينااا فز یکاای و ماادلهای عااددی  FRANC2Dو
روش عددی ناکزيستگی ا ایی حااکی از ين اسات کاا الگايی شکسات کششای در تماا نميناا هاا اتفاا مای افتاد .تاري
از لطا نمينا يغاز شده و عميد ر هت تنت کششای رشاد کارده و اا لطاا نميناا مت ال مای شايد .ایاي مهام زاانگر اعتطاار
دستگاه تطدیل ار فشاری ا کششی در ای اد شکست کششی در نمينا می اشد.
 -4قدردانی:

شایسااتا اساات از همکاااری و هاام اندیشاای شااروه م تاار مهندساای مکانزااي ساان دانشااگاه صاانعتی هماادان ،کااا تمااامی
يزمایشااهای ان ااا شااده ایااي کاارواه ااا اسااتفاده از امکانااات و ت هزا ات ين دانشااکده م تاار م تاات شردیااده اساات ،نهایاات
سداس را داریم.
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Abstract

In this paper, a compressive to tensile load convertor (CTC) device has been introduced which can be
used for induction of tensile failure in specimen. This device consisted of 7 different parts. Parts number
1 and 2 which have U shape and П shape section were made from stainless steel. Parts number 3 and 4
were made from two semi-cylindrical stainless steels with dimension of 10mm × 75mm × 60mm. Parts
number 5 and 6 were made from two stainless steels with dimension of 190mm × 10mm × 20 mm. The
concrete specimens used in this test have rectangle shape with internal pore. This geometry was gained
from FRANC2D simulation outputs. The concrete samples have been prepared by mixing water, fine
sand and cement by the ratio of 40%, 30% and 30%. The CTC device and sample were inserted in
uniaxial test machine. The tensile test was performed by conversion of compression load to tensile load
using CTC test. The tensile failure pattern occurred in the sample. For validation of experimental
results, numerical simulations have been done using FRANC2D and high order displacement
discontinuity method. The good correlation between failure pattern in numerical simulations and
experimental test shows the validation of introduced device in induction of tensile failure in specimens.
Keywords:Compressive to Tensile Converter Device, Tensile Strength, Concrete, FRANC2D,
Displacement Discontinuity Method.
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