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چکیده
در این پژوهش با تکیه بر اصول مکانیک شکست در بتن مسلح ،رفتار شکست در تراورس بتنی پیشتنیده  B70به روش عددی و
آزمایشگاهی تحلیل شده است .در بخش عددی این پژوهش ،مدل غیرخطی خرابی پالستیک با استفاده از نرمافزار  Abaqusو در بخش
آزمایشگاهی ،روشهای رپلیکاگیری و تحلیل عکس استفاده شده است .تراورسها با طول پیشترک از صفر تا  54میلیمتر و عرض
پیشترک از صفر تا  8میلیمتر تحت بار سه نقطهای لنگر خمشی منفی وسط دهانه قرار گرفتهاند .در این پژوهش میزان کاهش مقاومت
قطعهی تراورس پیشترکدار در ایجاد ترک و ناپایداری ترک (شکست) برآورد است .نتایج نشان میدهند که وجود پیش ترک آنهم با
عرضهای بسیار کوچک باعث کاهش مقاومتهای بسیار زیاد در نتایج آزمایشهای  88روزه تراورس میشوند که در طرحهای
مقاومتمصالحی اصال دیده نشده است .در نتیجه طرح مقاومت مصالحی موجود برای طراحی قطعهی تراورس تا زمانی پاسخگو است که
هیچ آسیب یا پیشترکی در قطعه وجود نداشته باشد و برای تحلیل و طراحی یک قطعهی بتن پیشتنیدهای مانند تراورس ما احتیاج به
بازرسیهای دقیق در مورد وجود عیب در آن داریم تا در صورت نیاز با تحلیل مکانیک شکست بههمراه تحلیل مقاومت مصالحی ظرفیت
قطعه و بهطبع آن عمر قطعه تخمین زده شود.
کلمات کلیدی :طراحی مقاومت مصالح ،طراحی مکانیک شکست ،تراورس بتنی پیشتنیده ،درصدکاهش مقاومت
(تحليل و طراحي سازه هاي بتني (کد ))A

 .5مقدمه
 .5.5تراورس بتني پيشتنيده

تروارسهای بتنی ساده برای اولین بار در سال  1091برای استفاده بین نورمبرگ و بامبرگ در آلمان ساخته شدند .به علت کمبود چوب و
باال رفتن قیمت آن و عدم خورده شدن بتن توسط حشرهها و قارچها و مقاومت خوب آن ،کاربرد تراورسهای بتنی بعد از جنگ جهانی
دوم به سرعت رواج پیدا کرد اما هنوز پاسخگوی نیاز این صنعت نبود .کیفیت پایین بتن باعث مقاومت کم و نیز مشکالت بتن در کشش
باعث شد تا بتنهای با مقاومت باال و همچنین پیشتنیده از سال  1051وارد این صنعت شوند و امروزه با گسترش چشمگیری در دنیا و
البته ایران مواجه شوند .تراورس یکی از مهمترین اجزای خطوط راهآهن است که وظیفهی آن دریافت نیروهای وارده از چرخها به ریل و
سپس انتقال آن نیروها به الیه باالست و در نهایت به زیرسازی مسیر میباشد .در شبکه راهآهن ایران ،تراورس بتنی پیشتنیده منوبلوک
 B70به علت مقاومت باال ،سبک بودن و سایر مزایای آن بیشتر مورد توجه است.
مطالعات مکانیکی بر روی تراورسهای بتنی به قرن 81ام برمیگردد .گوستاوسن در رابطه با آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی تراورس بتنی
تحقیقاتی انجام داد و تراورس را تحت بارهای وارده از ریل و باالست به روش اجزا محدود قرار داد [ .]1آنتونی و ولناسکی مطالعاتی در
ارتباط با رفتارهای انعطافپذیر تیرهای بتنی پیشتنیده و مسلح با استفاده از روش اجزا محدود انجام دادند [ .]8کاونرون و رمنیکوف،
رفتار استاتیکی تراورس بتنی پیشتنیده را با بهکار بردن مشخصات غیرخطی مصالح به روش اجزا محدود و آزمایشگاهی بررسی کردند [1
و  .]5رضایی و همکاران ،مطالعاتی با موضوع "بررسی تجربی و تحلیلی کنترل ترک طولی در تراورس بتنی پیشتنیده" انجام دادند .در این
مطالعه تأثیر عوامل بوجود آورندهی ترکهای طولی حاصل از فشار اضافی درون رولپالکها توسط فشار سیلندری در محل سوراخها تقریب
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و مدلسازی شد [ .]4در ادامه رضایی و فرنام ،در سال  8914با مدلسازی عددی تراورس بتنی پیشتنیده  B70پیشترکدار ضریب
شدت تنش بحرانی در مود شکست  Iرا در ترک اولیه و ترک نهایی محاسبه کردند و نشان دادند که برخالف بتن معمولی ضریب شدت
تنش بحرانی مود  Iدر تراورس بتنی پیشتنیده به طول پیشترک وابسته بوده و با افزایش طول پیشترک بهصورت خطی رشد میکند
[ .]1همچنین فرنام و رضایی در سال  8911در دو مقاله ی مختلف نتایج تحلیل مکانیک شکست بر روی تراورس بتنی پیشتنیده  B70را
بهصورت آزمایشگاهی با استفاده از روش رپلیکاگیری و تحلیل عکس بر روی اندازهی واقعی تراورس بررسی کردند .آنها با اندازهگیری
پارامترهای مختلف خرابی و شکست شامل :گسترش خرابی ،رشد ترک ،بازشدگی دهانهی ترک ( ،)CMODضریب شدت تنش بحرانی و
نمودار نیرو -تغییرمکان عالوهبر تایید مدل عددی قبلی تحلیل کامل مکانیک شکست بر روی آزمایش سهنقطهای لنگر خمشی منفی وسط
دهانه انجام دادند [ 7و .]8
از زمان تولد علم مکانیک شکست در اوایل قرن بیستم بهعلت کاربرد زیاد مادهی بتنی از یکسو و رفتار شبه ترد آن از سوی دیگر در
حوزهی بتن ،تعداد زیادی مطالعات عددی و تئوری بر روری ویژگیهای شکست یک قطعه بتنی با در نظر گرفتن شرایط مختلف قطعه یا
با در نظر گرفتن اندازههای مختلف انجام شده است [ .]0بتن سنگ مصنوعی است که مقاومت فشاری باالیی دارد در مقابل اما مقاومت
کششی ندارد .از دیرباز بحث افزایش مقاومت کششی بتن مطرح بوده تا با استفاده از ویژگی مثبت بتن یعنی مقاومت فشاری آن بتوان به
یک قطعهی کامل برای باربریهای مختلف دست پیدا کرد .ایدهی بتن مسلح و بهطبع آن بتن پیشتنیده با فلسفهی ارتقا دادن به این
موضوع ،ترکیبی را در بتن ایجاد کردند که نتایج مختلف نشانگر بهبود مشخصات باربری و مکانیک شکستی در بتن شده است .وجود
آرماتور باعث افزایش مقاومت کششی ماده کامپوزیت بتن و فوالد شده و پیشتنیدگی در فوالد باعث جلوگیری از ایجاد ترک و رشد ترک
شده است .در حوزهی بتن مسلح مطالعات تئوری و آزمایشگاهی برای تعیین انرژی شکست در بتن معمولی توسط آزاد و همکاران انجام
شد [ .]19رویز و همکاران از روشی برای مطالعهی شکست در قطعه بتن کمآرمه استفاده کردند و نشان دادند که ظرفیت باربری رابطهی
مسقیم با نسبت آرماتور در مقطع دارد [ .]11در سال  ،8997فرور و همکاران از مکانیک شکست خطی برای محاسبه  K𝐼cدر بتن مسلح و
با مدل چسبندگی در نوک ترک استفاده کردند [ .]18شاووی و همکاران در سال  8911از تکنیک انتشار آکوستیک برای محاسبهی
پارامترهای مکانیک شکست بتن ساده استفاده کردند [ .]11در این پژوهش سعی شده که از نتایج موجود در تحلیل مکانیک شکست بر
روی قطعهی تراورس با اندازهی واقعی شامل پارامترهای اصلی شکست :مانند نمودار بار-تغییرمکان ،رشد ترک و بازشدگی دهانهی ترک
به منظور تخمین میزان کاهش مقاومت تراورس در برابر ایجاد ترک و ناپایدار شدن ترک (شکست نهایی) استفاده و حساسیت باربری قطعه
بهوجود پیش ترک در مبانی تئوری و آزمایشگاهی طراحی مقاومت مصالح تراورس دیده شود .در واقع با طرح مکانیک شکستی با فرض
وجود پیشترک نتایج تئوری مقاومت مصالحی تراورس بتنی پیشتنیده به چالش کشیده میشود.
 .2روش انجام پژوهش
 .5.2مدلسازی عددی

برای مدلسازی عددی و تحلیلی از نرمافزار  ABAQUS/CAE 6.12-1استفاده شده است .مدل غیرخطی پالستیک خرابی بتن بهمنظور
بررسی ایجاد خرابی و اثرات آن بر تراورس در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .در ایجاد هندسهی مدل سعی شده است که تا
حد امکان مدل با حداقل تغییرات نسبت به واقعیت ساخته شود .ابعاد و اندازهها بر اساس نمونههای ساخته شده در کارخانه بتنون صنعت
بریس به نرمافزار معرفی شدهاند .در شکل  1مدل سهبعدی مشبندی شده تراورس بتنی پیشتنیدهی  B70نشان داده شده است .در این
مدلسازی برای تراورس از مدل  8 ،Solidگرهای و برای کابل از مدل  Linkاستفاده شده است.
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شکل  .1مدلسهبعدی تراورس بتنی پیشتنیده B70

مواد تشکیلدهندهی قطعهی تراورس بتنی پیشتنیده شامل :بتن و کابل هستند که برای ایجاد مدل باید بهشکل نزدیک به
واقعیت تولید در شرکت بتون صنعت بریس در مدل نرمافزاری  Abaqusتعریف شوند.
 .5.5.2مشخصات بتن
2

بتن اصلیترین مادهی تشکیلدهنددهی تدراورس اسدت کده بایدد دارای مقاومدت (' 7 ) fcروزه  549 kg/cmروی نموندههدای
استوانهای  19× 14 cmباشد .حداقل مقاومت  88روزه برای نمونههای بتن تراورس باید برابر با  199 kg/cm2باشد [ .]15تغییر
شکل بتن تحت تنش فشاری با منحنی تنش-کرنش آن مشخص میشود ،با توجه به مدل پالستیک خرابی بتن نمودارهای تنش-
کرنش در فشار و کشش بتن بهترتیب در شکل  8و  1نشان داده شده است.
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شکل  .8منحنی تنش کرنش بتن f c'  58.84 MPa

شکل  .1نمودار تنش-کرنش بتن تحت کشش f t  3.9 MPa
'

 .2.5.2مشخصات كابل

کابل مصرفی برای ساختن تراورسهای بتنی پیشتنیده از نوع  ST-160به قطر  7 mmاست .برای این کابل مقدار تنش تسدلیم،
 ،fyبرابر با  1599 MPaو حد کشش مجاز  1899 MPaمیباشد .نمودار تنش-کرنش فوالد بهطدور یکسدان در فشدار و کشدش را
می توان به صورت دوخطی ،همانند شکل  5در نظر گرفت .دیگر مشخصات مکانیکی فوالد کابل پیشتنیددگی در جددول  1آمدده
است [.]14
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جدول  .1مشخصات مکانیکی فوالد میلگردهای طولی []14

شکل  .5نمودار تنش-کرنش فوالد همراه با سختشوندگی خطی
 .2.2روش آزمایشگاهي

در این پژوهش ،آزمایش استاتیکی سه نقطهای لنگر خمشی منفی وسط دهانه بر روی  84تراورس بتنی پیشتنیده B70

پیشترکدار تولید شرکت "بتون صنعت بریس" انجام شده است (شکل  4و  .)1این تراورسها پس از طی مراحل ساخت و
عملآوری و بعد از گذشت  88روز در آزمایش استفاده میشوند.

شکل  .4تراورس بتنی پیشتنیده ..B70

شکل  .6سيستم جک آزمایش سه نقطهاي خمشي.

در روند آزمایش سه نقطهای بار با سرعتی بارگذاری میشود که برای رسیدن از نیروی صفر به نیروی حداکثر 4 ،دقیقه
(حداکثر نرخ بارگذاری  189کیلو نیوتن بر دقیقه) وقت صرف شود [ .]11بار اعمال و در آزمایشهای مختلف ،نیرو ،تغییرمکان
و مشخصات ترک برداشت میشود .در این پژوهش از دو روش رپلیکاگیری 1و تحلیل عکس 8برای برداشت نتایج آزمایش لنگر
خمشی منفی وسط دهانهی تراورس بتنی پیشتنیده پیشترکدار  B70استفاده شده است.
 .5.2.2آزمایش رپليکاگير

اندازهگیری پارامترهای شکست و خرابی با روش جدید رپلیکاگیری در این پژوهش انجام گرفته است .رپلیکا مادهای ترکیبی
است از دو جز سخت 1و نرم 5که در محفظهی نشان داده شده در شکل  7قرار میگیرند .مادهی نرم خصوصیت نفوذپذیری باال
Replica
Image Analysis
Hard component
Soft component
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به رپلیکا میدهد تا در منافذ قطعه نفوذ کند و مادهی سخت باعث میشود تا رپلیکا بعد از نفوذ سخت شده و البته بهراحتی از
نمونه جدا شود .مادهی ترکیبی 4رپلیکا توسط دستگاه تفنگی تزریق رپلیکا در محل ترک تزریق میشود (شکل .)7

شکل  .7تزریق مادهی رپلیکا.
 .2.2.2تحليل عکس

روش دیگری که در این پژوهش برای بررسی و تحلیل ترک در تراورس بتنی پیشتنیده مورد استفاده قرار گرفته ،روش تحیل
عکس است .تحلیل عکس هم بهمنظور تحلیل ترکهای بزرگ برداشت شده توسط رپلیکا مورد استفاده قرار گرفته (،)SEM1
هم بهصورت مجزا و بر روی عکسهایی که مستقیم از ترک گرفته شده است (شکل .)8

شکل  .8نمونهی آزمایش میکروسکوپ الکترونی رویشی ( )SEMتحلیل عکسشده بر روی رپلیکا.
 .9نتایج
 .5.9اثر طول پيشترک

گسترش ترک مهمترین پارامتر تحلیل و طراحی مکانیک شکست یک قطعه بهشمار میآید .هرچه ترک بیشتر رشد میکند،
مقاومت باقیمانده در قطعه کاهش مییابد و در نتیجه بار کمتری نسبت به بار اولیهای که طراحی براساس آن انجام شده بود،

4

Compound

5

Scan Electron Microscope
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تحمل میکند .نتایج تحلیل خرابی نشان داد که خرابی از محل پیشترک شروع و بعد از دوشاخگی بهصورت متقارن ادامه پیدا
میکند تا به مرحلهی شکست نهایی برسد ،همانطور که در شکل  0دیده میشود [ .]1در این بخش از پژوهش ،گسترش ترک
براساس نمودار بار-طول ترک در محل پیشترک در تحلیل عددی و آزمایشگاهی بهصورت همزمان بررسی میشود .طول ترک
تراورس بتنی پیشتنیده در محل پیشترک و در یکی از شاخههای دوشاخگی ترک (بهعلت تقارن) در مدل عددی مورد تحلیل
قرار میگیرد .در این بخش تاثیر طول پیشترک و عرض پیشترک بهصورت جداگانه بررسی شده است.

شکل  .0مدل کیفی خرابی نهایی تراورس بتی پیشتنیده  B70در محل پیشترک [.]1

برای بررسی اثر طول پیش ترک بر روند رشد ترک ،عرض ترک ثابت و طول ترک تغییر میکند .بدین منظور عرض
پیشترک ( 8 )d0میلیمتر و طول پیشترک ( )a0صفر 14 ،84 ،14 ،4 ،و  54میلیمتر در نظر گرفته شده است .در شکل ،19
بررسی بر روی محل پیشترک انجام و با ثابت نگهداشتن مقدار عرض پیشترک به مقدار  8میلیمتر میزان کاهش مقاومت
تراورس در برابر ایجاد ترک اولیه و همچنین ترک ناپایداری در تحلیل عددی و آزمایشگاهی ترسیم شده است.
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شکل  .19تأثیر طول پیشترک  a0در کاهش مقاومت ایجاد ترک اولیه و ترک ناپایدار در محل پیشترک تراورس.

همانطور که در شکل ( 19در نتایج آزمایشگاهی و عددی) دیده میشود میزان کاهش مقاومت بهمراتب در ترک اولیه بیشتر و
همچنین در ابتدا با شیب تندتری این کاهش مقاومت رشد میکند .تفاوت دیگری که از مقایسهی این دو نمودار مشهود است
شیب نمودارها در طول ترکهای بزگتر است که برخالف ترکهای کوچکتر و در تضاد باهم در ترک اولیه کاهش اما در ترک
ناپایداری افزایش یافته است .این نتایج نشان می دهد که حساسیت ترک اولیه به وجود ترک بسیار باالتر از ترک ناپایداری
1
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است .برعکس در طول ترکهای بزرگتر بهنظر می آید که حساسیت قطعه به ایجاد ترک در مقایسه با طول ترک اولیه کمتر
شده در عین حال که حساسیت ترک ناپایدار بیشتر شده است.
 .2.9اثر عرض پيشترک

برای بررسی اثر عرض پیش ترک بر روند رشد ترک ،طول ترک ثابت و عرض ترک تغییر میکند .به این منظور طول پیشترک
 54 mmو عرض پیشترک  1 ،5 ،8 mmو  8در تنها مدل عددی بررسی شده است .کاهش مقاومت قطعه در شکل  11برای
ترک اولیه و ناپایداری ترک بطور یکجا نمایش داده شده است.
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شکل  .11تأثیر عرض پیشترک  d0در کاهش مقاومت ایجاد ترک اولیه و ترک ناپایدار در محل پیشترک تراورس.

در شکل  11اثر متفاوت عرض پیشترک بر ایجاد ترک و ناپایداری ترک بهخوبی دیده میشود .طبق این نمودار تقریبا میتوان
گفت مقدار عرض پیش ترک تاثیری بر کاهش مقاومت قطعه در برابر ایجاد ترک ندارد در واقع با افزایش عرض پیشترک
تقریبا میزان کاهش مقاومت در برابر ترک اولیه ثابت و مقدار تقریبی  %89است.
 .4نتيجهگيری

نتایج کاهش مقاومت با افزایش طول پیشترک نشان میدهد که میزان کاهش مقاومت بهمراتب در ترک اولیه بیشتر و
همچنین در ابتدا با شیب تندتری این کاهش مقاومت رشد میکند .این نتایج همچنین نشان میدهد که حساسیت ترک اولیه
به وجود ترک بسیار باالتر از ترک ناپایداری است .همچنین نتایج کاهش مقاومت بهعلت عرض پیشترک نشان میدهد که
عرض ترک اولیه تاثیری در کاهش مقاومت قطعه در برابر ایجاد ترک ندارد در واقع با افزایش عرض ترک اولیه تقریبا میزان
کاهش مقاومت در برابر ترک اولیه ثابت و مقدار تقریبی  %89است.
نتایج به دست آمده از تحلیل عددی و آزمایشگاهی هر دو موید نتایج ذکر شده هستند .این نتایج نهتنها روشهای طراحی
مرسوم مقاومتمصالحی را زیر سوال میبرند بلکه طرحهای آزمایشگاهی که بر روی تراورسها تعریف میشوند را نیز با چالش
روبرو میکنند .نتایج به خصوص در ترک اولیه بسیار تامل برانگیز است .وجود ترک آنهم با عرضهای بسیار کوچک باعث
افتهای بسیار زیاد در نتایج آزمایشهای  88روزه بر روی تراورس میشوند که در طرحهای مقاومتمصالحی اصال دیده نشده
است .بهطور مثال یک پیشترک با طول  4 mmو عرضی کمتر از  8 mmباعث میشود در نیروهایی بهاندازهی  %89کمتر
7

نهمين كنفرانس ملي بتن ایران
5931  مهرماه51  و51
 مسکن و شهرسازی،مركز تحقيقات راه

 نشان دهندهی14 mm  قابل ذکر است که در آزمایشها و روشهای طراحی مرسوم ایجاد ترک به اندازهی.ترک اولیه رخ دهد
 نتایج این پژوهش بهخوبی نشان میدهد که طرح مقاومت مصالحی موجود برای.کفایت یا عدم کفایت قطعهی تراورس میباشد
 نتایج در این پژوهش نشان.قطعهی تراورس تا زمانی پاسخگو است که هیچ آسیب یا پیشترکی در قطعه وجود نداشته باشد
 طراحان احتیاج به بازرسیهای دقیق در مورد،میدهد که برای تحلیل و طراحی یک قطعهی بتن پیشتنیدهای مانند تراورس
وجود عیب دارند تا در صورت نیاز با تحلیل مکانیک شکست بههمراه تحلیل مقاومت مصالحی ظرفیت قطعه و بهطبع آن عمر
. نتایج این رساله نشان میدهد که طراحیهای مرسوم نیاز به مکملی به نام طرح مکانیک شکست دارند.قطعه تخمین زده شود
 قدرداني.1
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