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اصالح یک مدل رفتاری االستو پالستیک سختشونده -نرمشونده کرنشی برای بتن پالستیک
مسعود مهماندوست کتلر
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چکیده بتن پالستيک ،بتنی با مقاومت کمتر ،شکلپذیری باالتر و نفوذپذیری کمتر از بتن معموويی ،یکوی از روشهوای موثرر بورای کنتورل
تراوش سازههای آبی احداثشده روی پیهای آبرفتی تغيير شکلپذیر میباشد .با توجه به تفاوتهای رفتاری بتن پالستيک نسبت به بتنهوای
معمويی ،اکثر مدلهای رفتاری پيشنهادشده برای بتنهای معمويی ،توانوایی بسويار موودودی در شوبيهسوازی رفتوار تغييرشوکلی ماوايب بوتن
پالستيک دارند و در اکثر موارد مدل سادۀ مورکويمب را برای این ماايب درنظر میگيرند .از اینرو تعيين یک مدل رفتاری مناسبی کوه بتوانود
رفتار تنش-کرنش و کرنش حجمی-مووری ماايب بتن پالستيک را بهطور مناسبی پيشبينی نماید ضروری میباشد .در این مطايعه با اسوتفاده
از یک سری نتایج آزمونهای سهمووری زهکشیشده بر روی ماايب بتن پالستيک ،رفتار ماايب با یک مدل االستوپالستيک که ویژگویهوای
رفتاری سختشوندگی و نرمشوندگی کرنشی ماايب در آن درنظر گرفته میشوود بااسوتفاده از برناموۀ تفاضول موودود  FLAC2Dشوبيهسوازی
شدهاست .بدین منظور با پيشنهاد توابع اصطکاک ،چسبندگی و اتساع بسيجشدۀ ویژهای برای مدل رفتاری مذکور ،سوطب تسوليو و پتانسويل آن
بهگونهای اصالح شدهاست که قابليت مناسبی در شبيهسازی رفتار تنش-کرنش و کرنش مووری-حجمی بتن پالستيک را در شرایط بارگذاری
آزمون سهمووری زهکشیشده داشته باشد .نتایج این شبيهسازی نشان میدهد ،مدل رفتاری اصالحشده کارایی بسيار مناسبی را در شبيهسوازی
رفتار ماايب بتن پالستيک دارد.
واژههای کلیدی مدل رفتاری االستو -پالستيک ،بتن پالستيک ،مدل رفتاری سختشونده -نرمشوندۀ کرنشی ،آزمایش سهمووری.

A Strain Hardening/Softening Elasto-Plastic Constitutive Model for
Plastic Concrete Materials
M. Salari

A. Akhtarpour

M. Mehmandoust Kotlar

Abstract In this research, the behavior of plastic concrete materials with a strain Hardening/Softening
Elasto-Plastic constitutive model are investigated using FLAC software based on a series of drained
triaxial test results. The constitutive model is based on the mobilized strength (friction and cohesion) and
mobilized dilatation angle concepts. The results indicate that the assumed functions of modified mobilized
friction angle and mobilized cohesion (The Yield function of the model) which are common for
geotechnical materials, can predict stress-strain behavior with a sufficient accuracy. However, they
cannot simulates the Volume changes due to dilation effects accurately, especially for plastic concrete
with a relatively high stiffness and strength. Therefore, the potential function of the model is modified.
The stress-strain and Volume strains that have been obtained from the modified model are in good
agreement with the experimental data, especially for soft plastic concrete, as well as for hard plastic
concrete in a low confining pressure.
Key Words Elasto-Plastic Constitutive Model, Plastic Concrete, Strain Hardening/Softening, Triaxial
Tests.
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مقدمه

از پارامترهای آن ازجمله حداکثر کرنش ،تنش و مودول

افزایش استفاده از بتن بهعنوان ماايب سازهای اصلی در

االستيک ،رفتوار یيرخطوی تونش-کورنش بوتن هوای بوا

ساختوسازهای پيچيده ماننود عورور رآکتوور ،سودها،

مقاومت باال را مدلسوازی نمودنود .همچنوين ژانوگ و

سازه هوای دریوایی و یيوره مسوتلزم توسوعۀ مودلهوای

همکوواران ] ،[28توليوول یيرخط وی توونش-کوورنش بووتن

رفتاری پيچيده برای پيشبينوی دقيو پاسوخ ماوايب در

پالستيک را بهصوورت توليول عوددی اجوزای موودود

شرایط مختلف بارگذاری میباشد .تووالت جدیود کوه

) (FEMبااستفاده از برنامۀ  THEPDانجام دادند و سپس

در حال وقوع در زمينۀ تکنويوژی بوتن اسوت منوتج بوه

خاوصوويات مکووانيکی و پارامترهووای موودل االسووتيک

نسلهای جدید از بتن گردیده است که از نظر عملکورد

یيرخطووی دانکوون-چانووگ ] [29را بوورای بررسووی رفتووار

(High Strength

یيرخطی بتن پالستيک بهدست آوردند .بازانوت و شوييه

(Reactive Powder

] [30نيز بااستفاده از یکوی از قدرتمنودترین مودل هوای

(High

ریاضوووی ،نظریوووۀ  ،Endochronicرفتوووار یيرخطوووی

) Performance Light weight Concreteبووووتن

سهمووری بتن را بهصورت اجزای مودود مودلسوازی

خووووودمتراکو ) (Self-Compacting Concreteبووووتن

نمودند .آنها تأرير پارامترهای موجود در ایون تئووری را

پالستيک ) (Plastic Concreteو یيره.

بر روی توابع سختشووندگی و نورمشووندگی بررسوی

بهتر هستند؛ مانند بتن با مقاومت بواال
) ،Concreteبوتن بوا پووودر فعوال

) Concreteبوووتن سوووبک بوووا کوووارایی بووواال

در ادبيات فنی برای پيشبينی رفتار بتن ،نظریههای

نمودند.

متعددی نظير مدل های تجربوی ] ،[1-3االسوتيک خطوی

با توجه به توصيف متناقض و نادرست رفتار بوتن

] ،[4,5االسووتيک یيرخطووی [ ،]1موودلهووای مبتنووی بوور

توسط مدلهای االستيک یيرخطی و همچنين پيچيدگی

پالستيسووويته ] ،[6-8مووودلهوووای مبتنوووی بووور تئووووری

و کار مواسوباتی عظويو تئووری هوای پيوسوتهای ماننود

 Endochronicیيرارتجاعی ] ،[9-12مدلهای شکست و

 [9,30-32] Endochronicو

مکانيوک تخریووب پيوسوته

[19,33-34] Microplane

(Fracturing models and

که برای توصويف رفتوار یيرارتجواعی بوتن ،بوه وجوود

)،[13-16] continuum damage mechanics models

شوورایط تسووليو نيووازی ندارنوود ،نظریووههووای مبتنووی بوور

)(Micromechanics Models

پالستيسوويته ،روشهووای نسووبتاً مناسووبتووری بوورای

] [17-20و یيره وجود دارد .ادیام معوادالت سواختاری،

شبيهسازی رفتار یيرارتجاعی بتن میباشوند .در نظریوه-

حل معادالت یيرخطی ،تعيين معيارهای شکست ،تسليو

های مبتنی بر پالستيسويته تعيوين معيوار تسوليو ،قوانون

و پتانسوويل مناسووب ،مسووایل اصوولی در ميووان موققووان

جریان و قانون سختشوندگی سه اصول زیربنوایی هور

میباشند .طيف وسيعی از این توقيقوات بوا ریشوههوای

مدل رفتاری میباشند.

مدلهوای ميکرومکانيوک

)(LFEM

در سال  ،1984ورمير و دی بورسوت ] [35نووعی

آناييز عددی مانند روش اجزای مودود خطی

و یيرخط وی ) ،(NLFEMروش ايمووانموورزی ) (BEMو

مدل رفتواری االستوپالسوتيک را بورای ماوايب بتنوی و

یيره گزارش شدهاست ] .[21-25از جمله پژوهش هوای

خاکی پيشنهاد نمودنود .ایون مودل دارای سوطب تسوليو

اخير می توان به پژوهش ژایو يی و همکاران ] [26اشاره

مورکويمووب م ویباشوود کووه بووا تعری وف توابووع تجرب وی

نمود که شامل یوک مودل االسوتو -پالسوتيک اسوت بوا

بسوويجشووده بوورای پارامترهووای اصوولی مووور-کويمووب

درنظرگيری بسيجشوندگی مقاومت برای سنگهای نورم

) ،(ψ, c, φویژگیهای رفتاری سختشووندگی و نورم-

که رفتاری تقریباً مشابه با بتن پالستيک دارند .يوی جوان

شوندگی کرنشی در آن درنظر گرفته شدهاست .در ایون

ييو و همکاران نيوز ] [27بوا اسوتفاده از مودل یيرخطوی

مطايعووه نيووز ،بووا انجووام برخووی اصووالحات در توابووع

کنت-پارک ،موجود در نرمافزار اپنسيس و اصالح برخوی

بسيجشونده پارامترهای مدل رفتاری مذکور ،قابليت این
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مدل بورای شوبيهسوازی رفتوار تونش-کورنش و کورنش

این پژوهش رابطۀ پيشنهادی جانبو ] [38بورای تعریوف

حجمی-مووری نمونههوای اسوتوانهای بوتن پالسوتيک

این وابستگی مورد استفاده قرار میگيرد.

بسيار تغييرشکل پذیر مورد استفاده در دیوار آببند سود

n

()1

خاکی سومبار (واقعشده در شمال شورر ایوران) ] [36و
بتن پالستيک با تغييرشکلپذیری کمتر مورد اسوتفاده در







E i  K.Pa  3
 Pa

در رابطۀ ( E ،)1مودول یانوگ K ،پوارامتر مودول

ساخت دیوار آببنود پوروژۀ ( Three Gorgesواقوع در

االستيک Pa ،فشار اتمسفر و  nتوان وابستگی مودول بوه

رود یانگ تسۀ چين) ] [28در شرایط بارگوذاری آزموون

تنش همهجانبه میباشند .با توجه به نتوایج آزموونهوای

سهمووری زهکشیشده مورد بررسی قرار گرفتهاست.

سهمووری مویتووان مقوادیر پارامترهوای  Kو  nرا نيوز
تعيين نمود.

اصالح مدل رفتاری سختشونده -نرمشوندۀ
کرنشی برای بتن پالستیک .ارتباط تنش -کورنش بوتن

تابع تسلیم و معرفی توابع سختشوندگی

پالسووتيک توووت شوورایط بارگووذاری ،بوواربرداری و

اصطکاکی و نرمشوندگی چسبندگی .در مدل رفتواری

بارگذاری مجدد ،همانند سنگهای نورم بسويار پيچيوده

ورميوور و دی بورسووت ] ،[35بوورای شووبيهسووازی رفتووار

میباشد .یک مدل رفتاری مناسب برای بوتن پالسوتيک

سختشوندگی و نرمشوندگی ماوايب از مفهووم زاویوۀ

بایوود قووادر باشوود مقاومووت برشووی حووداکثر ،رفتووار

∗

اصووطکاک بسوويجشووده 𝛗 و چسووبندگی بسوويجشووده

سختشوندگی -نرمشوندگی و تغيير سختی وابسوته بوه

∗

𝐜

استفاده میشود کوه هور دو توابعی از کورنش پالسوتيک

تنش همهجانبه را درنظر بگيرد .در این توقي با اصالح

𝐩

یک مدل رفتواری سوختشوونده -نورمشووندۀ کرنشوی

𝛆 به عنوان یک پارامتر سختشونده -نرمشونده هستند.

موجود در برنامۀ تفاضل مودود  FLACو با اسوتفاده از

بر این اساس ،تابع تسليو این مدل بهصورت زیر معرفی

قابليت برنامهنویسی  FISHموجود در برنامه ] [37سوعی

میشود

شدهاست ویژگیهای فور منظوور گوردد .بورای منظوور

*f  *  * sin *  c

()2

نمووودن رفتووار سووختشوووندگی و نوورمشوووندگی بووتن

که در این رابطوه ∗ τمقاوموت برشوی بسويجشوده

پالستيک ،مدل سختشونده -نرمشوندۀ کرنشی ورميور

است .در ادامه نيوز توابوع مربووط بوه زاویوۀ اصوطکاک

و دی بورست ] [35بهکار گرفته شودهاسوت .بوا مطايعوۀ

∗

∗

بسيجشده  φو چسبندگی بسيجشده  cمعرفی خواهود

دقي دادههای آزمایشگاهی بتن پالستيک موجود در این

شد.

پووژوهش ،روابووط ویووژهای بوورای پوويشبينووی رفتووار
سخت شوندگی و نرمشووندگی ماوايب بوتن پالسوتيک

سخت شوندگی اصطکاکی .ورمير و دی

ارایه شدهاند.

بورست ][35

رابطۀ ( )3را برای شبيهسازی سخت شوندگی اصطکاکی
ماايب ژیوتکنيکی پيشنهاد نمودند .در این رابطوه زاویوۀ

وابستگی مدول االستیک به تنش همهجانبه

اصووطکاک بسوويجشووده ،φ∗ ،بووه کوورنش پالسووتيک ، εp

رفتار تنش-کرنش االستيک ماايب با کموک دو پوارامتر

وابسته است و تا رسيدن به مقدار حداکثر ،φp ،بهتدریج

موودول االستيسوويته ( )Eو ضووریب پواسووون ( )υقابوول

افزایش مییابد.

توصيف است .بسياری از شواهد نشوان مویدهنود کوه
مدول االستيسيته ) (Eوابسته به فشار همهجانبه است .در

سال سیام ،شمارۀ یک1396 ،

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

82

()3

اصالح یک مدل رفتاری االستو پالستيک سختشونده -نرمشونده...

εp < εf
f

p

ε >ε

for
for

) √( εp εf

∗
{sinφ = 2 εp +εf sinφp
sinφ∗ = sinφp

در روابووط فووور εf ،کوورنش پالسووتيک در زاویووۀ
اصطکاک حداکثر  ،φpمی باشود .ایون رابطوه بوهمنظوور
تدقي مناسبتر مرز بين رفتار االسوتيک و پالسوتيک در
ماووايب بووتن پالسووتيک بووهصووورت رابطوۀ ( )4اصووالح
شدهاست

 


pf
sin  *  sin  0  2
sin  p  sin  0 for  p   f

p  f

*
for  p   f
sin   sin  p



()4
در این رابطوه  φ0زاویوۀ اصوطکاک اوييوۀ ماوايب
است .شکل ( -1ايف) تغييرات افزایشی سينوس زاویوۀ
اصطکاک بسيجشوده را مطواب بوا رابطوۀ ( )4در مقابول
کرنش پالستيک  εpنشان مویدهود .فرموول هوای مفيود
دیگری نيز توسط موققان مختلفی ارایه شدهاست ].[39
نرمشوندگی چسبندگی .ورمير و دی بورسوت ] [35بوا
کمک نتایج یکسری از آزموونهوای سوهموووری روی
نمونههای ماسه سنگ و بوا توجوه بوه کواهش تودریجی
سيمانتاسيون نمونههای سنگ و بتن سايو در ارر توسوعۀ
ریزترکها ،رابطۀ نرمشووندگی چسوبندگی را مطواب بوا
رابطۀ ( )5ارایه نمودند.





()5

2






  p
c  c exp   c
 
 
*

در این رابطه  εcیک رابت مشوابه بوا  εfدر رابطوۀ
سخت شوندگی (رابطۀ  )3می باشد εf .کرنش مورد نيواز
برای بسيجشدن زاویۀ اصطکاک تا مقدار حوداکثر  φpرا
مشخص میکند و  εcنشاندهندۀ کرنش مورد نياز بورای
کاهش چسبندگی است .مقدار  cنيوز در ایون رابطوه بوا
توجه به نيمی از اختالف تونشهوای اصولی مواکزیمو و

سختشوندگی ،کنترل کنندۀ ناحيۀ االسوتيک ماوايب در
c

تنشهای همهجانبۀ مختلف میباشد .هر دو پارامتر  εو
 cبا انجوام آنواييز برگشوتی بور روی دادههوای آزموایش
سهمووری و گرفتن حوداکثر تطبيو تعيوين مویشووند.
شکل ( -1ب) تغييرات کاهش چسبندگی بسيجشوده را
در توانهای ) (Pمختلوف رابطوۀ ( )5در مقابول کورنش
پالستيک  εpنشان میدهد .در رابطۀ ( )5این توان معادل
 2برای ماسهسنگ پيشنهاد شدهاست.
رابطۀ پيشنهادی نورمشووندگی چسوبندگی توسوط
ورمير و دی بورست ] [35با توجه به نتایج یوک آزموون
بر روی ماسهسنگ بهطور تقریباً دقيقی برای این ماوايب
اربات شدهاست ،اما پاسخهای این رابطه تا حودی بورای
ماايب بتن پالستيک متفاوتتر هستند .با توجه به شکل
(-1ب) مالحظه میشود که با تغيير توان ) (Pرابطۀ (،)5
نرخ کاهش چسبندگی با افزایش ميزان کورنش متفواوت
خواهوود بووود .ماووايب بووتن پالسووتيک بووه دييول وجووود
ميکروترکهای قبل از بارگذاری ،برخالف ماسهسنگها،
پس از بارگذاری بالفاصله شروع به کواهش چسوبندگی
میکنند که تا کرنش  εcروند نورخ کواهش آنهوا شودید
است و پس از آن تقعر منونی تغيير میکند و بوا توجوه
به توسعۀ تدریجی ميکروترکها روند کاهش چسبندگی
پس از نقطۀ عطف مالیوتور و در کورنشهوای بواالتری
نسبت به ماسوهسونگ هوا بوه چسوبندگی صوفر نزدیوک
میشود .بنابراین با توجه بوه شوکل (-1ب) و همچنوين
نتایج شبيهسازی یکسری آزمایشهای سهمووری روی
ماايب بتن پالستيک (کوه در بخوشهوای بعودی آورده
خواهد شد) ،رابطۀ ( )6کوه صوورت اصوالحشودهای از
رابطۀ ( )5است برای شوبيه سوازی رفتوار نورمشووندگی
کرنشی ماوايب بوتن پالسوتيک موورد اسوتفاده در ایون
مطايعه پيشنهاد میگردد
()6







3
2







p
 
*
c  c exp   c

 


مينيمو ناحيۀ االستيک نمودار تنش-کرنش آزمایشوگاهی
بهدست میآید که درواقع عالوه بر پارامتر  φ0در رابطوه
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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کرنشها میباشد که نشان از روند مالیوتر نرمشوندگی-

رفتار اتساعی .اتساع بهعنوان تغييرات حجوو ناشوی از

چسبندگی در ماايب بتن پالستيک دارد .بنابراین در این

اعوجاج برشی در یک ايمان از ماايب تعریف میشوود.

پووژوهش از توابووع ( 4و  )6بوورای شووبيهسووازی رفتووار

بدیهی است که یک زاویۀ اتساع رابت بورای پويشبينوی

سووختشووونده -نوورمشوووندۀ کرنشووی بووتن پالسووتيک

رفتار بتن پالستيک کافی نيست .راو ] [40رابطوۀ ( )8را

استفادهشده است که در بخشهای بعود بوه آن پرداختوه

برای شبيهسازی رفتار اتساعی ماايب ژیووتکنيکی ارایوه

خواهد شد.

داده است .این معاديه رابطۀ بين زاویۀ اتساع بسويجشوده
∗ ψو کرنش پالستيک  εpرا درحايیکه زاویۀ اصوطکاک
بسيجشده ∗ φتابعی از کرنش پالستيک  εpمیباشد ،بيان
میکند.
()8

sin   sin cv
1  sin * sin cv
*

sin  * 

در این رابطه  φcvرا که دارای مقداری رابت اسوت
و زاویۀ اتساع در آن صوفر مویباشود «زاویوۀ اصوطکاک
حجو رابت» می گویند که متناظر با شرایط تغييرشکل بوا
حجو رابت میباشد .این کميت از رابطوۀ ( )9اسوتخراج
میگردد

(ايف)

()9

شکل  1رابطۀ شبهتجربی در مدل سختشونده -نرمشوندۀ کرنشی

نرخ بسيجشدگی آن ،مناسبترین نتایج شبيهسازی رفتار
حجمی ماايب بتن پالستيک بااستفاده از آناييز برگشوتی
بووهدسووتآمووده اسووت و تووابع ذیوول کووه درواقووع شووکل
اصالحشدهای از تابع راو میباشد بوهشورح رابطوۀ ()10
پيشنهاد میگردد

تابع پتانسیل پالستیک و رفتار اتساعی
برای شبيهسازی رفتار حجمی بتن پالسوتيک و اجتنواب
از اتساعهای بيش ازحد بزرگ ،یک تابع پتانسيل مناسب
که تقریباً با تابع تسليو یکسان است معرفی میشود.
g  *  * sin *  cons.

که در این رابطه ∗ ψزاویۀ اتساع بسيجشده میباشد.
سال سیام ،شمارۀ یک1396 ،

1  sin  p sin  p

رابطۀ ( )8برای ماسوه بوهطوور دقيقوی اربواتشوده
است؛ اما باتوجه به فرضويات مودودکننودۀ موجوود در
نظریۀ اتساعی راو ] [40و همچنين شوبيهسوازی عوددی
نتایج آزمایشگاهی حجمی بتن پالستيک موجود در ایون
پژوهش ،مشخص مویشوود کوه توابع راو ،دارای دقوت
کووافی در شووبيهسووازی رفتووار حجمووی ماووايب دانووهای
سيمانتهشده نمیباشد؛ يذا اصالحاتی مطاب بوا آنچوه در
ادامه شرح داده خواهد شد در رابطۀ راو توسوط مثيفوان
پيشنهاد گردیده است .بودین منظوور بوا اعموال ضوریبی
) (0<F<1به مقدار به دست آمده زاویۀ اتساع و تغييور در

(ب)

()7

sin  p  sin  p

sin cv 

()10


F. θ ≤ ψp
F. θ > ψp

)sin(F. θ
{ = ∗sinψ
sinψp

که  θاز رابطۀ ( )11بهدست میآید.
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 sin *  sin cv 

  sin 1 
*

 1  sin  sin cv 

با مقاومت بسيار کمتر از بتن معمويی ،شکلپوذیری بواال
و نفوذپذیری پایين میباشود .موواد تشوکيلدهنودۀ بوتن
پالسوتيک سويمان ،سونگدانه ،دویواب بنتونيوت و مووواد

در روابط فوور  ψp ≤ +90°و  Fنيوز یوک عودد

افزودنی همچون رس و پودر آهوک هيدراتوه اسوت .در

حقيقی مثبت می باشود .پوارامتر  Fنورخ افوزایش زاویوۀ

این توقي از آزموایشهوای سوهموووری توکويویافتوۀ

اتساع بسويجشوده را نشوان مویدهود و براسواس نتوایج

زهکشیشده ( )CDنمونههوایی بوا طورح اخوتالطهوایی

آزمایشها سهمووری ماايب تعيين میگردد .این کميت

مطاب با جدول ( )1استفادهشده است .بتن پالستيک سد

تابع تنش همهجانبه است و نمونههای بتن پالسوتيک بوا

سومبار [ ]2بهعنوان یک نمونه از بتنهای پالستيک نورم

کرنشحجمی بيشتر ،دارای ضریب  Fبواالتری خواهنود

و کومقاومت است و بتن پالسوتيک فرازبنودهای پوروژه

بود .در شکل ( )2تغييرات زاویوۀ اتسواع بسويجشوده بوا

 [28] Three Gorgesبووهعنوووان نمونووهای از بووتنهووای

کرنش پالستيک برای مقادیر متفاوت  Fبراسواس رابطوۀ

پالستيک نسبتاً سخت و پرمقاومت موسوب میگردد.

( )10ارایووهشووده اسووت .مطوواب شووکل ،زاویووۀ اتسوواع
بسيج شوده از یوک مقودار اوييوه توا مقودار حوداکثر

برای هر یک از این پروژهها ،آزمایش سهموووری

ψp

روی سه نمونه بتن پالستيک با طرح اختالط یکسان در

افزایشیافته است .همان طور که مالحظه میشود پارامتر

تنش های هموهجانبوۀ مختلوف انجوامشوده اسوت .سون

 Fکنترل کنندۀ ميزان انونای این منونیها مویباشود کوه

نمونه های مورد آزموایش 28روزه بووده اسوت .در طوی

بيانگر نرخ تغييرات زاویۀ اتساع بسويجشوده بوا افوزایش

آزمایشهای سهمووری زهکشویشوده ،ابتودا نمونوههوا

کرنش پالستيک میباشد.

اشباعشده است ،سپس توت شرایط کرنش کنتورلشوده
طب استاندارد  BS1377-PBبا سرعت  0/1ميلیمتور بور

نتایج شبیهسازی
مشخصات مصالح بتن پالستیک .بتن پالستيک ،بتنوی

دقيقه بارگذاری انجامشده است.

شکل  2تغييرات زاویۀ اتساع بسيجشده با تغييرات ضریب

F

جدول  1طرح اختالط بتن پالستيک سد خاکی سومبار ] [1و فرازبندهای پروژۀ
نام سد

آب kg/m3

سيمان kg/m3

سومبار
فرازبند پروژه

Three Gorges

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

بنتونيت

kg/m3

[2] Three Gorges

ماسه

kg/m3

شن kg/m3

420

100

40

535

465

385

265

55

1310

---
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شبیهسازی رفتار مصالح بتن پالستیک موجود

پارامترهووا و انجووام سووعیوخطووا سووعی شووده اسووت تووا
متناسووبتوورین انطبووار بوور نتووایج حاصوول از آزمووون
سهمووری ماايب حاصل گردد.
پارامترهای هر یوک از ایون آزموایشهوا براسواس
حاووول حووداکثر تطبيوو بووين موودل عووددی و نتووایج
آزمایشگاهی مطاب جدول ( )2تعيوينشوده اسوت .ایون
پارامترها ،تابعی از تونش هموهجانبوه مویباشوند کوه بوا
بووهدسووت آوردن مقووادیر ای ون پارامترهووا در توونشهووای
همهجانبۀ مختلف و برازش یک خط از آنهوا ،مویتووان

باتوجه به اینکه در برنامۀ  FLACامکان برنامهنویسوی و
اصوووالح مووودلهوووای رفتووواری وجوووود دارد ،کليوووۀ
شبيهسازیهای عوددی ایون مقايوه بااسوتفاده از قابليوت
برناموووهنویسوووی  [41] FISHدر نووورمافوووزار موووذکور
صورتگرفته است .در این پوژوهش بورای شوبيهسوازی
نتایج آزمایشگاهی سهمووری بتن پالستيک ،مدلسوازی
بوور روی ی وک تووکايمووان در شوورایط تقووارن مووووری
(بهمنظور کاهش زمان توليل) با درنظور گورفتن شورایط

این پارامترها را بوهصوورت توابعی از تونش هموهجانبوه
بهشرح جدول ( )3بهدست آورد .ازآنجاکه خاوصويات
ماايب بتن پالستيک نرم نسبت به بتن پالستيک سوخت
به ماايب ژیوتکنيکی نزدیکتر میباشد پارامترهای بوتن
پالستيک نرم نسبت به بتن پالستيک سخت توت توأرير
بيشتری از تنش همهجانبه قرار میگيرند و تغييرات آنهوا
با افزایش فشار همهجانبه شدیدتر است .انونای موجود
در پوووش گس ويختگی ماووايب بووتن پالسووتيک موجووود،
سببشده است تا با افزایش تنش همهجانبوه مقودار 𝑃𝜑
کاهش و مقدار  cافزایش یابد که شدت تغييرات آنها در

مرزی و اوييۀ مناسب انجامشده است (شکل  .)3پوس از
اعمووال فشووار جووانبی ،تغييرشووکل مووووری بووا سوورعت
مشخای به مرز فوقانی ايمان اعمالگردیده است.

بتن پالستيک نرم بيشتر است .پارامتر  Fنيز همانطور که
قبالً نيز ذکر شود بوا افوزایش ميوزان تونش هموهجانبوه،
افووزایش مووییابوود کووه ایوون اموور سووبب تغييوور نوورخ
بسيجشوندگی زاویوۀ اتسواع و شوبيهسوازی بهتور رفتوار
حجمی بهخاوص در بتن پالستيک نرم مویشوود .ایون
پارامتر در هر دو بتن پالستيک سخت و نرم بين صفر و
یک است ( )0>F>1و ازآنجاکه بوتن پالسوتيک سوخت
دارای تغييرات حجمی بسيار کمتوری در حوين انقبوا
م ویباشوود ایوون ضووریب بووه صووفر نزدیووکتوور اسووت.

شکل  3نووۀ مدلسازی تکايمان در مدل عددی

کليۀ توابع و وابستگیهای معرفویشوده در بخوش
قبل بااستفاده از قابليت برنامهنویسی نرمافزار ) (FISHبه
مدل رفتاری ماايب بتن پالستيک اعمال گردیده اسوت.
برنامۀ نوشته شده در هر گام از توليل ،کرنشهای برشی
پالسووتيک را مواسووبه مووینمایوود و براسوواس توابووع
تعریفشده برای هر یوک از پارامترهوای موجوود ،کليوۀ
پارامترهای مدل بوه روزرسوانی مویگوردد .بوا تغييور در

جدول  2پارامترهای حاصل از مدل رفتاری اصالحشده برای هر یک آزمایشهای سهمووری
ψp

φ0

φp

F

)𝛆𝐂 (%

)𝛆𝐟 (%

)C (kPa

𝝂

)𝛔𝟑 (kg/cm3

0/52
0
0
0/4
0
0

18
16
15
12
8
6

36
33/5
30/3
33
32
30/5

0/15
0/45
0/82
0/035
0/04
0/052

11
14
15
2/5
4/5
5/5

15
16
17
5
7
8

8
13
15
1500
1550
1600

0/4
0/3
0/2
0/47
0/46
0/45

1
3
5
1
4
7

سیام ،شمارۀ یک 1396 ،سال

ماايب
بتن پالستيک سد سومبار

بتن پالستيک فرازبندهای پروژه
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جدول  3پارامترهای مدل رفتاری اصالحشده برای بتنپالستيکهای موجود در این پژوهش
بتنپالستيک فرازبندهای پروژه

Three Gorges

بتنپالستيک سد سومبار

پارامتر

gr
) ρ( 3
cm

2

2

0.025

0.65

n

106
σ3
−0.022 log ( ) + 0.47
Pa

42000

)K . Pa (kPa

-0.27 log ( 3 ) + 0.4

ν

10.09 log ( 3) + 8.045

)C (KPa

σ

112 log ( 3 ) + 1496.2
Pa

σ

σ

Pa

σ

Pa

σ3

3.5 log ( 3 ) + 5

2.74 log ( ) + 15

)ε (%

3.5 log ( 3 ) + 2.5

5.8 log ( 3 ) + 11

σ

)εc (%

σ3

σ3

Pa

Pa

σ

Pa

Pa

f

0.02 log ( ) + 0.034

0.9 log ( ) + 0.12

F

-2.7 log ( 3 ) + 33

σ3

-7.7 log ( ) + 36.3

φp

-4.3 log ( 3 ) + 18

φ0

Pa

σ

Pa

Pa

σ

σ

-7log ( 3) + 12
Pa

<4
≥4

σ3
Pa
σ3
Pa

Pa

Pa

0.4°

<1

0°

≥1

نتایج حاصل از شبيهسازی در تنشهای همهجانبوۀ
مختلووف ،در شووکل ( )4آوردهشووده اسووت .نمودارهووای

σ3
Pa
σ3
Pa

0.52°
0°

ψp

کاهش چسوبندگی ) (εcتقریبواً نيموی از کورنش نهوایی
f

ماايب )  (εمیباشد.

تنشانورافی -کرنشمووری بيانگر قابليت شوبيهسوازی

همچنين در شکل ( )4نمودارهای کرنش مووری-

مناسب رفتوار تونش -کورنش بوتن پالسوتيک نورم سود

حجمی بيانگر قابليت شبيهسازی رفتار حجموی ماوايب

Three

بتنپالستيک میباشند .باتوجوه بوه اینکوه توابع پتانسويل

 Gorgesبراساس توابوع اصوالح شودۀ زاویوۀ اصوطکاک

پيشنهادی راو که بورای ماوايب ژیووتکنيکی ارایوهشوده

بسيجشده و چسبندگی بسيجشده در تنشهای همهجانبۀ

اسوت و دقوت کوافی را در موودلسوازی رفتوار حجموی

مختلف ،میباشد .همانطور که مالحظوه مویشوود ایون

بتنپالستيک ندارد تابع پتانسيل اصوالحشودۀ پيشونهادی

توابع هوزمان هر سه رفتوار االسوتيک ،سوختشوونده و

قابليت شبيهسازی مدل رفتاری اصالحشده را بهویژه در

نرمشوندۀ بتنپالستيکهوای نورم و سوخت را بوا دقوت

بتنپالستيک نرم و در تنشهای همهجانبوه پوایين بورای

کافی شبيهسازی نموده انود .نتوایج آزمایشوگاهی تونش-

بووتنپالسووتيک سووخت دارا موویباشوود .هرچنوود تووابع

کرنش بتنپالستيک نرم سد سومبار نشان مویدهود ایون

اصالحشده در تنشهای همهجانبۀ باال توا قبول از نقطوۀ

بووتن پووس از نقط وۀ حووداکثر مقاومووت ،از خووود رفتووار

حداکثر ،کرنش های حجمی باالتری را نسبت به مقوادیر

نرمشونده نشان نمیدهد و بههميندييل نيز مقدار کرنش

آزمایشگاهی نشان میدهد بااینحوال در نقطوۀ حوداکثر

موردنيوواز بوورای افووزایش ميووزان اصووطکاک بووتن )  (εfو

هوگرا میگردد .ايبته قابولذکور اسوت کوه ایون تفواوت

کاهش چسبندگی ) (εcباتوجه به نتایج حاصل از شبيه-

کرنش حجمی بتنپالستيک قبول از نقطوۀ حوداکثر بوين

سازی (نگاه کنيد به جودول  )4تقریبواً مقوادیر یکسوانی

مدل عددی و آزمایشوگاهی ،باتوجوه بوه مقوادیر بسويار

دارند .درحايیکه بتنپالستيک سخت فرازبندهای پروژۀ

کوچک تغييرات حجمی آنها قابلچشوپوشی میباشند.

سومبار و بتن پالستيک سخت فرازبندهای پروژۀ

 Three Gorgesپس از نقطۀ حوداکثر مقاوموت از خوود

درنهایوووت خالصوووهای از پارامترهوووای مووودل

رفتار نرمشونده نشان میدهد و کورنش موردنيواز بورای

سختشونده -نرمشوندۀ کرنشی و عملکرد هور یوک از

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

سال سیام ،شمارۀ یک1396 ،

87

مسعود مهماندوست کتلر -علی اخترپور -مرتضی ساالری

ایوون پارامترهووا در شووبيهسووازی نتووایج آزمایشووگاهی

رفتاری خطی االستيک-کامالً پالستيک میباشد که قوادر
بووه موودل نمووودن هوويچیووک از رفتارهووای یيرخطووی
سختشونده و نرمشووندۀ کرنشوی ماوايب نمویباشود.
مطاب شوکل (-5ب) نيوز مالحظوه مویشوود کوه مودل
رفتاری هذيويی ] [29یک مدل االستيک یيرخطی اسوت
که اصوالً قادر به مدلسازی کرنش های پالستيک و نيوز
رفتار نرمشونده پس از مقاومت حداکثر نمویباشود .هور
دو موودل موووهر -کويمووب و موودل االسووتيک یيرخط وی
هذيويی بهدييل رابوت بوودن مقودار ضوریب پواسوون و

( )5نتایج شبيه سوازی مودل رفتواری پيشونهادی توسوط
مثيفان و همچنين دو مدل مذکور را برای نتایج آزمایش
سووهمووووری بووتنپالسووتيک فرازبنوودهای پووروژۀ Three
 Gorgesدر تنش همهجانبوۀ  4کيلووگرم بور سوانتیمتور

همچنين رابت بودن مقودار زاویوۀ اتسواع پوس از نقطوۀ
شکست ،تغييرشکلها را بهصورت خطی مدل مینمایند.
این در حايی است که مودل رفتواری پيشونهادی توسوط
مثيفان ،قادر به مدل نموودن هووزموان رفتوار یيرخطوی

سووهمووووری موجووود در ایوون پووژوهش در جوودول ()4
ارایهشده است.
در این بخش کوارایی مودل رفتواری اصوالحشودۀ
پيشنهادی توسط مثيفان را نسبت به دو مدل متداول در
ماايب ژیوتکنيکی شامل مودل مووهر-کويموب (کوه در
اکثر ماايب بتنپالستيک این مدل درنظر گرفته میشود)
و مدل االستيک یيرخطی هذيويی را برای بتنپالسوتيک
مورد ارزیابی قرار میدهيو .به عنوان نمونه مطاب شوکل

سختشونده و نرمشوندۀ کرنشی میباشد.

مربع ،رسو نمودهایو .مطواب شوکل (-5ايوف) مالحظوه
میشود کوه مودل رفتواری مووهر-کويموب یوک مودل

(ايف)

(ب)

شکل  4نتایج شبيهسازی منونیهای تنش-کرنش و کرنش مووری-حجمی بتن پالستيک دیوار آببند
(ايف) سد سومبار (ب) فرازبندهای پروژۀ  Three Gorgesبا منونیهای آزمایشگاهی
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جدول  4خالصهای از پارامترهای مدل سختشونده -نرمشوندۀ کرنشی و عملکرد هر یک در شبيهسازی نتایج آزمایشهای سهمووری
عملکرد پارامتر در شبيهسازی عددی

پارامتر

کنترلکنندۀ شيب اوييۀ نمودارهای کرنش مووری-کرنش حجمی

E

کنترلکنندۀ بخش زیادی از ناحيۀ االستيک ماايب

ν

کنترلکنندۀ نرخ کاهش مقاومت در بخش سختشونده
کنترلکنندۀ مقاومت حداکثر و کرنش رخداد این مقاومت
کنترلکنندۀ نرخ کاهش مقاومت در بخش نرمشوندۀ رفتار ماايب
کنترلکنندۀ مقاومت حداکثر و کرنش رخداد این مقاومت
کنترلکنندۀ ميزان حداکثر انقبا

و کرنش رخداد حداکثر انقبا

کنترلکنندۀ ميزان اتساع و نرخ تغييرات آن پس از نقطۀ تغيير فاز

C

εf

εc

کنترلکنندۀ ميزان مقاومت حداکثر

F

کنترلکنندۀ بخشی از ناحيۀ االستيک ماايب

φp

کنترلکنندۀ ميزان اتساع و نرخ تغييرات آن پس از نقطۀ تغيير فاز

φ0

کنترلکنندۀ شيب اوييۀ نمودارهای کرنش مووری-کرنش حجمی

ψp

(ب)

(ايف)

شکل  5مقایسۀ مدل رفتاری پيشنهادی توسط مثيفان با مدل رفتاری (ايف) موهر-کويمب (ب) دانکن-چانگ
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نتیجهگیری

همه جانبۀ باال برای بتن پالستيک سخت تا قبل از مقدار

تمرکز اصلی این توقيو بور ارایوۀ یوک رویکورد بورای

حداکثر ،مقادیر کرنش حجموی بوه دسوت آموده از مودل

شبيهسازی رفتار ماايب بتن پالستيک توسط یوک مودل

عددی ،دارای مقداری اخوتالف بوا نتوایج آزمایشوگاهی

رفتاری سختشوونده -نورمشووندۀ کرنشوی در فضوای

میباشد که پيشنهاد میشود در ادامۀ ایون توقيو توابوع

توونشانورافووی-کوورنشمووووری و کوورنشحجمووی-

پتانسيل دیگری برای شبيه سازی بهتر ،مورد بررسی قرار

کوورنشمووووری بوووده اسووت .مطوواب نتووایج حاصوول از

گيرد .همچنين از مزایای این مدل پيشنهادی میتوان بوه

شبيه سازی عددی نتایج آزمایشگاهی ،منونیهای تنش-

مدلسازی هوزمان رفتار سختشوونده -نورمشوونده بوا

کرنش حاصل از توليل عددی برای هر دو بتنپالستيک

درنظر گرفتن فقط یک تابع پيوسته برای سطب تسوليو و

نووورم و سوووخت باتوجوووه بوووه اصوووالحاتی در توابوووع

پتانسيل اشاره نمود.

سختشوندگی و نرمشوندگی بوتنپالسوتيک ،بوا دقوت
کافی منطب به نتایج آزمایشوگاهی مویباشوند .همچنوين

تشکر و قدردانی

منونیهوای کورنشحجموی -موووری حاصول از توابع

درنهایت از همکاری بیدریغ جناب مهنودس ظهوریوان

پتانسيل اصالحی ،برای بوتنپالسوتيک نورم ،و در تونش

کارشناس ژیوتکنيک شرکت مهارآب ،در ایون پوژوهش

همه جانبۀ پایين برای بتنپالستيک سخت ،انطبار نسوبتاً

تشکر و قدردانی مینمایيو.

قابلقبويی را نشان مویدهود درحوايیکوه در تونشهوای
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