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 �عاو�� �و�ش و �ن آوری 

 � �م �دا 

���ور اخالق �و�ش
 

�ت و ��واره ��� � ا�مال ا�سان و � ���ور پاس دا�ت �قام ب�ند  و�د ��حان و ا�د � ا�ن � عا�م ���ر �دا گاه دا�ه � ا�تالی ���نگ وبا یاری از �دا �مدن ��ری،ما دا���ویان و  دا�ش و �و�ش و ��� � ا���ت جای

���ی ن���م:  ا�ضای ���� ع��ی وا�د�ی دا�ه آزاد اسال�ی ���ھد �ی ��د�م ا�ول ز� را � ا�جام �عا��ت �ی �و��ی
�د ��� ��ار داده و از آن   

� ��ھان سازی ����ت.و�ی �و�ی ����ت و و�داری � آن و دوری از �� تالش � را�تای  :ا�ل ����ت �و�ی-١  

و �بات) و سا� صا�بان �ق. : ا��زام � رعا�� کا�ل ��وق �و�ش��ان و �و�یدگان(ا�سان،��وانا�ل رعا�� ��وق-٢  

کارانا�ل مال��ت مادی و ���وی -٣ �و�ش. : ��ھد � رعا�� کا�ل ��وق مادی و ���وی دا�ه و ک��ه �م  

کاران �و�ش.�� : ��ھد � رعا�� �صا�ح م�ی و � ا�ل �نا�ع م�ی -٤ � دا��ن �د و �و��ه ��ور � ک��ه �م  

: ��ھد � ا��ناب از � �و� جا�� داری ��ر ع��ی و �فا�ت از ا�وال، ����زات و �نا�ع � ا��یار.ا�ل رعا�� ا�صاف و اما�� -٥  

از ا�رار و اطالعات ���ما� ا��اد،سازمان � و ��ور و ک��ه ا��اد و �ھاد�ی ����ط با ����ق.: ��ھد � �یا�� ا�ل رازداری  -٦  

: ��ھد � رعا�� ���م � و ���ت � � ا�جام ����قات و رعا�� جا�� �قد و �ودداری از � �و� ���ت ش��ی.ا�ل ا��رام -٧  

کاران ع��ی و دا���ویان � ��ر از �واردی � ��ع ��و�ی دارد.: ��ھد � رواج دا�ش و اشا� �تا�ج آن � �م ا�ل �و�ج -٨  

 آال�ند. : ا��زام � �ا�� �و�ی از ��و� ر�تار ��ر ��� ای و اعالم �و�ع ���� � �سا�ی � �وزه ع�م و �و�ش را � شا��ه �ی ��ر ع��ی �یا�ل �ا�� -٩
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 د نامه اصالت رسالهفرم تعه

یش گرا مهندسی عمران دانش آموخته مقطع دکتري تخصصی در رشته افتخاريمهدي  اینجانب

 در تحلیل چندمقیاسیکاربرد  عنوان: با خود رسالهاز  19/11/1393 که در تاریخسازه و زلزله 

بسیار درجه  و 9/18با نمره  هاي کربناعضاي بتنی مسلح به نانولولهبررسی رفتار تناوبی 

  شوم:وسیله متعهد میبدین  ،دفاع نموده امخوب 

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از  .1

ق ام ، مطابه نمودهددستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،ومقاله) استفا

فهرست مربوطه ذکر ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در 

 .امودرج کرده

این پایان نامه قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا باالتر)در سایر  .2

 .وموسسات عالی ارائه نشده است ههادانشگا

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده یا هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت  .3

هاي مربوطه مجوز داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد را این پایان نامه واختراع و... از

 .را اخذ نمایم

و  ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود .4

مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط ومقررات  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 .رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت

 

 مهدي افتخارينام و نام خانوادگی: 

 :تاریخ و امضاء



 د

 

  دانشگاه آزاد اسالمی

  تهران واحد علوم و تحقیقات

  مهندسی، گروه مهندسی عمرانفنی و  دانشکده

  (Ph.D) ي دکتري رشته مهندسی عمرانرساله

 گرایش : سازه و زلزله

  عنوان:

در بررسی رفتار تناوبی  تحلیل چندمقیاسیکاربرد 

 هاي کربناعضاي بتنی مسلح به نانولوله

  :استاد راهنما

  سهیل محمدي پروفسور 

  :استاد مشاور

  رضا خوییامیر پروفسور

  نگارش:

  مهدي افتخاري

    1393 زمستان
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  سپاسگزاري

سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، 

حق او را گزاردن نتوانند. و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان 

از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل . وامدار وجودشان است

اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی  .بی شائبه ي او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزي بنگاریم

هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر کند و سالمت امانتاست که هدف و غایت آفرینش را تامین می

	"من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جل"حسب وظیفه و از باب  	

در کمال سعه صدر، با حسن خلق و پروفسور سهیل محمدي، که جناب آقاي گرانقدر و فرزانه، از استاد 

 فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند

  .نمودایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل می يسازنده هايچرا که بدون راهنمایی بسیار سپاسگذارم

  کنم.تشکر می ، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدندهمچنین از جناب آقاي پروفسور امیررضا خویی

م، زمادر عزی؛ از نمایمعالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه عزیزم که  پدر از

دو معلم ، از این وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر، که کران فداکاري و عشقدریاي بی

که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در ، بزرگوارم

  کنم، تشکر میشت براي من بوده اندتمام عرصه هاي زندگی یار و یاوري بی چشم دا

رشار محیطی س، قلبی آکنده از عشق و معرفتشد و با  سایه مهربانیش سایه سار زندگیمعزیزم که  همسراز 

  ، سپاسگزارم.براي من فراهم آورده است را آسایشو  آرامش، امنیت، از سالمت

که  دیرتر از آنچه نامه دو سالاین پایان باعث شد تا هایشها و بازیگوشیزیزم، ساغر، که شیطنتاز دختر ع

  باید تمام شود، نیز کمال تشکر را دارم.

هاي یها و راهنمایبه دلیل یاري پور، آقایان مهندس حامد امینی و میثم رضاییدکتر مریم حنیفاز سرکار خانم 

و  Vit Smilauerدکتر  اناز آقایو همچنین  ز سختیها را برایم آسانتر نمودندایشان که بسیاري ا داشتچشمبی

  نمایم.ام بسیار کمک نمودند، سپاسگزاري مینامهبرد پایاندکتر کمیل کریمی که در پیش
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  فهرست مطالب

 2 __________________________________________________________________________ مقدمه -1

 7 _______________________________________________ کربن يهاوبینانوت از استفاده لیدال و تیاهم -1-1

 11 __________________________________________________________ هاCNT يرفتار یمبان و عملکرد -2

 11 ________________________________________________________ شیدایپ يخچهیتار و مقدمه -2-1

 CNT _______________________________________________________ 12 يهایژگیو و مشخصات -2-2

 13 ___________________________________________________ یهندس و ییایمیش ساختار و هندسه -2-3

 14 ____________________________________________________ چندجداره و جدارهتک يهاوبینانوت -2-4

 15 _______________________________________________________________ وبینانوت ساختار -2-5

 15 ___________________________________________________________ هاوبینانوت در نقص انواع -2-6

 16 _________________________________________________ کربن يهااتم در یخال يفضا نقص -2-6-1

 Stone‐Wales _________________________________________________ 17 کیتوپولوژ نقص -2-6-2

 3SP _______________________________________________________ 18 ونیداسیبریه نقص -2-6-3

 19 _________________________________________________ هاوبینانوت در نقص شیدایپ و بروز لیدال -2-7

 20 ____________________________________________ مضرات و ایمزا-هاCNT در نقص يفهیوظ و نقش -2-8

 21 ____________________________________________________ هاCNT در نقص اندرکنش و بیترک -2-9

 22 __________________________________________________ هاCNT يرو بر یشگاهیآزما مطالعات -2-10

 26 ________________________________________________ هاCNT يرو بر يعدد و يتئور مطالعات -2-11

 27 _______________________________________________________ یکوانتوم کیمکان روش -2-11-1

 28 ___________________________________________________________ یاتم يسازهیشب -2-11-2

 28 ______________________________________________________ یمولکول کینامید -2-11-2-1

 29 __________________________________________ آنها کاربرد و لیپتانس توابع انواع -2-11-2-1-1

 33 _______________ یمولکول کینامید روش توسط کربن يهاوبینانوت يرو بر شده انجام مطالعات -2-11-2-1-2

 36 _____________________________________________________ نانو اسیمق در يسازهیشب جینتا -2-12

 49 _____________________________________________________ کرویم اسیمق در مانیس ریخم يمدلساز -3

 50 __________________________________ کربن وبینانوت با شده ساخته مانیس يرو بر یشگاهیآزما مطالعات -3-1

 54 ____________________________________________ کرویم اسیمق در مانیس يرو بر يعدد مطالعات -3-2

 59 ___________________________________________________________ جینتا لیتحل و يمدلساز -3-3
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 73 ______________________________________________________________________ مزو اسیمق -4

 73 ____________ مزو اسیمق در افتهی توسعه محدود المان روش از استفاده با مانیس ریخم در ترك يتوسعه يسازهیشب -4-1

 76 _____________________________________________ مزو اسیدرمق بتن یکیمکان مشخصات محاسبه -4-2

 ITZ _________________________________________________________ 77 يهیال مشخصات -4-2-1

 78 ___________________________________________________________ هادانهسنگ شکل -4-2-2

 79 ______________________________________ مزو اسیمق در بتن يرو بر شده انجام يهايسازهیشب -4-2-3

 85 _________ مزو اسیمق در افتهی توسعه محدود المان روش از استفاده با مانیس ریخم در ترك يتوسعه يسازهیشب جینتا -4-3

 93 __________________________________________ مزو اسیدرمق بتن یکیمکان مشخصات محاسبه جینتا -4-4

 94 _________________________________________________________ دانهسنگ شکل اثرات -4-4-1

 100 __________________________________________________ هادانهسنگ ییفضا عیتوز اثرات -4-4-2

 104 ___________________________________________________ هادانهسنگ یحجم نسبت اثر -4-4-3

 109 ____________________________________________________________________ ماکرو اسیمق -5

 111 _______________________________________________________________ قیتحق از هدف -5-1

 SFRC __________________________ 111 به مصلح بتن از شده ساخته یبتن اتصاالت يرو بر شده انجام مطالعات -5-2

 116 ________________ مسلح بتن يهاستون يپا در شده مهار کامال يلگردهایم از بتن یجداشدگ و لغزش يسازمدل -5-3

 117 _________________________________________________________ يبریفا لیتحل از استفاده -5-4

 118 _________________________________________________________ هامدل یهندس مشخصات -5-5

 119 ______________________________________________________________ یبتن مصالح مدل -5-6

 120 ________________________________________________________________ يفوالد مصالح -5-7

 Zero‐Length __________________________________________________________ 121 مقطع -5-8

 123 _____________________________________________________________ یشکنندگ یمنحن -5-9

 128 __________________________________________________________ زلزله شدت اریمع -5-9-1

 128 ________________________________________________ یخراب يحد حالت – تیظرف اریمع -5-9-2

 129 __________________________________________________ یشگاهیآزما مدل کی یسنجصحت -5-10

 131 _____________________________________________________________ يعدد يسازمدل -5-11

 132 ____________________________________________________ ياچرخه یکیاستات لیتحل -5-11-1

 133 _____________________________ یشکنندگ يهایمنحن محاسبه و یرخطیغ یزمان خچهیتار لیتحل -5-11-2

 143 _____________________________________________________________ شنهاداتیپ و يریگجهینت -6
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  هافهرست جدول

 Belytschko et al., 2002( ______________ 32( کربن يهااتم يبرا Morse يشده اصالح لیپتانس يپارامترها: 1-2 جدول

 37 _________________________________________قیتحق نیا در یبررس مورد يهاوبینانوت مشخصات:  2-2 جدول

 Eftekhari et al., 2014( __________________ 43( یکشش يبارگذار تحت کربن وبینانوت یکیمکان مشخصات:  3-2 جدول

 44 _________________________________________________ کربن يهاوبینانوت يفشار مشخصات:  4-2 جدول

 61 ___________________________________________________ مانیس يهادانه ذرات اندزاه عیتوز:  1-3 جدول

 Šmilauer et al., 2012( _____________________________ 65( مانیس مالت يفازها یکیمکان مشخصات:  2-3 جدول

 Eftekhari et al., 2014( ___________________________________ 66( يسازهیشب یسنجصحت جینتا:  3-3 جدول

)Eftekhari et al., 2014( مختلف یحجم يدرصدها و طول با کربن وبینانوت به مسلح یمانیس مصالح یکیمکان مشخصات:  1-4 جدول

 _______________________________________________________________________________ 86 

 108 __________________ کربن وبینانوت به مسلح بتن و یمعمول بتن يبرا یکشش و يفشار يهامقاومت نیانگیم:  2-4 جدول

 OpenSees _______________________________ 119 در Concrete02 مدل در استفاده مورد يرهایمتغ:  1-5 جدول

 Choi et al., 2004; Zhang and Huo, 2009( ________________ 128( هاستون یخراب يحد حاالت ریمقاد:  2-5 جدول

 120 ______________________________ پژوهش نیا يهامدل در استفاده مورد يهابتن یکیمکان مشخصات:  3-5 جدول

 Ghafory‐Ashtiany et al., 2011( _____________________ 134( شده استفاده يهازلزله رکورد مشخصات:  4-5 جدول

 135 ___________________________________________________ یبتن مقاطع میتسل يانحنا مقدار:  5-5 جدول

 141 ________________________________________________ یشکنندگ ينمودارها يانهیم سهیمقا:  6-5 جدول
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  هافهرست شکل

 Nguyen et al., 2012( _______________________ 2( افیال به مسلح يهاتیکامپوز و بتن از یالکترون عکس:  1-1 شکل

 Panneer Selvam, 2009( ___________________ 5( ماکرو اسیمق تا نانو اسیمق از یبتن ياعضا نمونه ساختار:  2-1 شکل

 Mondal, 2008( __________________________________ 5( مختلف يهااسیمق در بتن از یواقع ریتصاو:  3-1 شکل

 Liao, 2007( __________________________________ 6( یمعمول يهاافیال و هاوبینانوت ها،افینانوال ابعاد:  4-1 شکل

 Yakovlev et al., 2013( __________ 8( کربن وبینانوت به مسلح بتن و یمعمول بتن از یالکترون کروسکوپیم ریتصاو:  5-1 شکل

 Makar and Chan, 2009( __ 8( کربن وبینانوت به مسلح بتن در ترك گسترش و رشد از یالکترون کروسکوپیم ریتصاو:  6-1 شکل

 Enyashin et al., 2004( ___________________________________________ 12( فولرن از يریتصو:  1-2 شکل

 Shulaker et al., 2013( ______________________________________ 13( کربن وبینانوت از يریتصو:  2-2 شکل

 Sammalkorpi et al., 2004( _____________________ 14( چندجداره وبینانوت) ب جداره،تک وبینانوت) الف:  3-2 شکل

 Zhang, 2010( 15( رالیآکا وبینانوت) د گزاگ،یز وبینانوت) ج ر،یآرمچ وبینانوت) ب ،یتیگراف يصفحه نمونه ساختار) الف:  4-2 شکل

 16 ___________________________________________ یخال يفضا نقص سه و دو ک،ی با کربن وبینانوت:  5-2 شکل

 Tserpes and Papanikos, 2007( ____________ 18( یتیگراف یضلعشش شبکه کی در SW نقص نمونه ریتصو:  6-2 شکل

 شده متصل SP3 دیبریه وندیپ کی به کربن اتم کی یول است، نشده شکسته یاتم شبکه آن در که ونیداسیبریه نقص کی:  7-2 شکل

 Chandra et al., 2004( __________________________________________________________ 19( است

 Song et al., 2006( _____________________ 20( هاCNT در SW نقص مطالعه يبرا وستهیپ/یاتم دیبریه مدل: 8-2 شکل

 Yu et al., 2000b( _________________________________ 23( یشگاهیآزما جینتا در شکست تنش عیتوز:  9-2 شکل

 Makar et al., 2005( ____________ 24( نانو اسیمق در کربن وبینانوت توسط یمانیس سیماتر در ترك یزدگپل:  10-2 شکل

 Chaipanich et al., 2010( ______ 25( روز 60 و 28 ،7در کربن وبینانوت به مسلح یپوزوالن مانیس يفشار مقاومت:  11-2 شکل

 ینمایس يهاسیماتر کیاالست مدول و یخمش مقاومت يرو بر) بلند و کوتاه( چندجداره کربن وبینانوت مختلف انواع اثرات:  12-2 شکل

)Gdoutos et al., 2010‐Konsta( _______________________________________________________ 26 

 ,.Morsy et al( روز 28 در یوزن یمختلف يهادرصد با کربن وبینانوت به مسلح یمانیس هاسسیماتر يفشار مقاومت:  13-2 شکل

2011( __________________________________________________________________________ 26 

 Brenner )Belytschko et al., 2002( ______________ 30 لیپتانس در یاتمنیب يروهاین يرو بر قطع تابع اثر:  14-2 شکل

 Morse )Xiao et al., 2009( ____________ 32 يشده اصالح یاتم لیپتانس يبرا ياسازه یمولکول کیمکان مدل:  15-2 شکل

 Tserpes and Papanikos, 2007( _______________ 35( شده اصالح Morse لیپتانس در کرنش-روین نمودار:  16-2 شکل

 Eftekhari et al., 2013( _____ 37( مذکور قیتحق در شده يسازهیشب چندجداره و جدارهتک وبینانوت یاتم ساختار:  17-2 شکل



 ي

 

 Tersoff )Eftekhari et al., 2013( ______ 38 یاصل و شده اصالح لیپتانس با وبینانوت یکشش کرنش-تنش نمودار:  18-2 شکل

 Tersoff )Eftekhari et al., 2013( ______ 39 یاصل و شده اصالح لیپتانس با وبینانوت يفشار کرنش-تنش نمودار:  19-2 شکل

 NVT )Eftekhari et al., 2013( _________________ 40 هنگرد از استفاده با وبینانوت ساختار دنیرس تعادل به:  20-2 شکل

 Eftekhari et al., 2013( __ 40( کربن يهااتم يرو بر ماندپس يهاتنش بردن نیب از يبرا يانرژ يسازحداقل ندیفرا:  21-2 شکل

 Poelma et al., 2012( _______________ 41( مرجع جینتا با يفشار يبارگذار تحت وبینانوت مدل جینتا سهیمقا:  22-2 شکل

 Eftekhari et al., 2014( _______________________________ 42( وبینانوت یکشش کرنش-تنش نمودار:  23-2 شکل

 Eftekhari et( ریآرمچ وبینانوت) ب گزاگیز وبینانوت) الف ؛یکشش يبارگذار تحت وبینانوت یختگیگس مختلف يالگوها:  24-2 شکل

al., 2013(________________________________________________________________________ 43 

 44 _________________________________________________ وبینانوت يفشار کرنش-تنش نمودار:  25-2 شکل

 از ارجخ رشکلییتغ) ج گرید طرف در یموضع کمانش تکرار) ب یموضع کمانش وقوع) الف وب؛ینانوت یموضع کمانش پروسه:  26-2 شکل

 Eftekhari et al., 2013( _________________________________________________________ 45( محور

 Armchair (15,15) )Eftekhari et al., 2013( __________ 46 و Armchair(10,10) وبینانوت یکمانش رفتار: 27-2 شکل

 Armchair (10,10)/(15,15) )Eftekhari et al., 2013( __________________ 47 وبینانوت یکمانش رفتار: 28-2 شکل

 Eftekhari et al., 2013( ______________ 48( مختلف يالغر يهانسبت با ریآرمچ يهاوبینانوت یکمانش لیتحل: 29-2 شکل

 Šmilauer et al., 2012( _________________ 50( اندشده عیتوز مانیس يهادانه يرو بر که کربن يهاوبینانوت:  1-3 شکل

 Morsy et al., 2011( 50( مانیس به آب مختلف يدرصدها با کربن وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه يفشار مقاومت:  2-3 شکل

)Gdoutos et al., 2010‐Konsta( يانقطه سه یخمش شیآزما تحت کربن وبینانوت به مسلح مانیس رمکانییتغ روین رفتار:  3-3 شکل

 _______________________________________________________________________________ 51 

 Gdoutos et al., 2010‐Konsta( ___ 51( کربن وبینانوت به مسلح مانیس کیاالست مدول و یخمش مقاومت راتییتغ:  4-3 شکل

 Li et al., 2005( _________________ 52( کربن وبینانوت از شده ساخته یمانیس يهانمونه رمکانییتغ روین نمودار:  5-3 شکل

 Hunashyal et al., 2011( ___________ 53( کربن وبینانوت افزودن اثر بر یمانیس مصالح یکیمکان مشخصات بهبود:  6-3 شکل

 Cwirzen et al., 2008( _____________ 53( شده functionlize کربن وبینانوت به مسلح مانیس يفشار مقاومت:  7-3 شکل

 Šmilauer et al., 2012( ___________ 54( کربن وبینانوت با شده مسلح يهانمونه يفشار مقاومت و شکست يانرژ:  8-3 شکل

 Jennings )Ridi et al., 2011( ______________________ 55 مدل اساس بر H‐S‐C کروساختاریم نمونه شکل:  9-3 شکل

 H‐S‐C )Sanahuja et al., 2007( _____________________________ 56 ساختار در موجود تخلخل انواع:  10-3 شکل

 Qian, 2012( _ 56( بتن مختلف نیسن در  Hymostruct3D برنامه توسط شده دیتول مانیس مالت کروساختاریم نمونه: 11-3 شکل

 NIST )Garboczi et al., 2004; Haecker ونیدراسیه مدل از استفاده با مانیس کیاالست مشخصات آوردن دست به:  12-3 شکل

et al., 2005( _____________________________________________________________________ 57 



 ك

 

 Lattice fracture model )Qian, 2012( ____ 57 از استفاده با یکشش يبارگذار تحت شده يمدلساز مانیس نمونه: 13-3 شکل

)Ghasemzadeh and Jalalabad, 2011( مانیس یکیمکان مشخصات محاسبه يبرا Tanaka‐Mori روش از استفاده: 14-3 شکل

 _______________________________________________________________________________ 58 

 ونیدراسیه ندیفرآ طول در یمانیس مصالح کیاالست مدول رییتغ) ب ون؛یدراسیه از پس و قبل مانیس ریخم کروساختاریم) الف:  15-3 شکل

)Smilauer, 2005( __________________________________________________________________ 58 

 Nguyen et al., 2012( _______________________________________ 59( بتن یاسیچندمق لیتحل:  16-3 شکل

 Eftekhari et al., 2014( ___________________ 60( کربن وبینانوت به مسلح مانیس یاسیچندمق يسازهیشب:  17-3 شکل

 Eftekhari et al., 2014( _______________________________ 61( مانیس مالت ونیدراسیه نمونه مدل:  18-3 شکل

 المان لیتحل) د ،يبعد دو مقطع) ج شده، دراتهیه ساختار) ب نشده، دراتهیه مانیس) الف مان،یس ریخم يعدد لیتحل مراحل:  19-3 شکل

 62 ___________________________________________________________________________ محدود

 Eftekhari et al., 2014( _______________ 63( کربن وبینانوت به مسلح یمانیس قطعه محدود المان مش نمونه:  20-3 شکل

 Patzák, 2014( ___________________________ 65( یخط یشدگنرم اریمع با یخراب در کرنش-تنش رابطه:  21-3 شکل

 يکرومتریم 5 وبینانوت) د يکرومتریم 3 وبینانوت) ج يکرومتریم 1 وبینانوت) ب یخال مانیس) الف در یخراب عیتوز:  22-3 شکل

)Eftekhari et al., 2014( _____________________________________________________________ 67 

 Eftekhari et al., 2014( ___________________________ 67( مختلف يهاطول با هانمونه در ترك ریمس:  23-3 شکل

 وبینانوت) ب کربن وبینانوت یحجم % 3) الف مانیس و کربن وبینانوت به مسلح يها نمونه يبرا یکشش کرنش-تنش نمودار:  24-3 شکل

 2014Eftekhari et al., ( _________________________________________________ 68( کرومتریم 5 طول با

 69 _____ کرومتریم 5 طول با کربن وبینانوت یحجم % 3 به مسلح و یمانیس يها نمونه يبرا يفشار کرنش-تنش نمودار:  25-3 شکل

 Eftekhari et al., 2014( __ 70( کربن وبینانوت به شده مسلح يهانمونه يبرا شکست يانرژ) ب یکشش مقاومت) الف:  26-3 شکل

 Eftekhari et al., 2014( __________ 71( کربن وبینانوت به مسلح مانیس کیاالست مدول) ب پواسون بیضر) الف:  27-3 شکل

 72 __________يفشار مقاومت) ب یکشش مقاومت) الف سالم؛ و دارنقص وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه سهیمقا:  28-3 شکل

 75 _________________________________________________ یینما یشدگنرم قانون با کرنش-تنش:  1-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( ___________________ 76( شده خراب یگوس نقاط اساس بر ترك رشد و شروع اریمع:  2-4 شکل

 Nguyen et al., 2012( _________________________ 77( مزو اسیمق در بتن دهندهلیتشک مختلف يهافاز:  3-4 شکل

 Rub, 2011‐Kim and Abu Al( ________________ 78( بتن رفتار يرو بر ITZ يهیال مختلف يهاضخامت اثرات:  4-4 شکل

 Pedersen et al., 2013( ________________________ 79( بتن در یخراب يالگو دیتول بر دانهسنگ شکل اثر:  5-4 شکل

 Wriggers and Moftah, 2006( _________ 80( کیزوتروپیا یخراب و یتصادف ساختار از استفاده با بتن يسازمدل:  6-4 شکل



 ل

 

 ياطهنق سه یخمش شیآزما از استفاده با یبتن يهانمونه یختگیگس ریمس يرو بر هادانهسنگ مختلف يهايبنددانه عیتوز اثر:  7-4 شکل

)Skarżyński and Tejchman, 2010( _____________________________________________________ 80 

 Unger and Eckardt, 2011( _________ 81( بتن در هادانهسنگ یتصادف عیتوز اساس بر نمونه یحجم المان دیتول:  8-4 شکل

 ,Unger and Eckardt( مزو و ماکرو يهااسیمق کردن کوپل از استفاده با یبتن شکل-L ينمونه در یخراب گسترش و عیتوز:  9-4 شکل

2011( __________________________________________________________________________ 82 

)Karamnejad et al., 2013( یکینامید يبارگذار تحت بتن یخراب لیتحل در یمحاسبات يسازهموژن روش از استفاده:  10-4 شکل

 _______________________________________________________________________________ 83 

 Vorel et al., 2012( ____ 84( يانقطه سه خمش يبارگذار تحت یبتن يهايساز هیشب رمکانییتغ-روین نمودار و مدل:  11-4 شکل

 Du et al., 2014( _____________ 85( يبارگذار مختلف يهانرخ تحت یبتن شکل-L ينمونه یختگیگس يمودها:  12-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( ________________________ 86( يمرز طیشرا و هندسه ،يانقطه سه یخمش ریت:  13-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( ________________ 87( یبتن یخمش ریت يسازهیشب يبرا محدود المان مش نوع سه:  14-4 شکل

 ,.Eftekhari et al( یحجم % 3) ب یحجم % 1) الف مختلف، يهاطول و درصدها با هاCNT يبرا رمکانییتغ روین نمودار:  15-4 شکل

2014( __________________________________________________________________________ 88 

 5) ج يکرومتریم 3) ب يکرومتریم کی) الف وبینانوت مختلف یحجم يهانسبت و هاطول يبرا رمکانییتغ-روین نمودار:  16-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( ______________________________________________________ 89( يکرومتریم

 Eftekhari et al., 2014( __________________________ 90( يمرز طیشرا و هندسه شکل، L قاب شیآزما:  17-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( __________________________________________ 90( محدود المان مش:  18-4 شکل

 کی طول با وبینانوت % 3) ب کرومتریم پنج طول با وبینانوت % 3) الف يبرا مختلف يهايبارگذار در (εeq) معادل کرنش:  19-4 شکل

 Eftekhari et al., 2014( _______________________________________________________ 92( کرومتریم

 Eftekhari et al., 2014( _________ 93( مختلف طول دو و وبینانوت % 3 با يهانمونه يبرا رمکانییتغ-روین نمودار:  20-4 شکل

 95 ___________________________ آنها يمرز طیشرا و هادانهسنگ شکل به بتن RVE رفتار تیحساس لیتحل:  21-4 شکل

 96 ____________________________________ یکشش يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  22-4 شکل

 96 _________________________ یکشش يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  23-4 شکل

 97 _______________________________ یکشش يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  24-4 شکل

 97 ____________________ یکشش يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  25-4 شکل

 98 __________________ دانهسنگ مختلف يهاشکل با یکشش يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  26-4 شکل

 98 ____________________________________ يفشار يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  27-4 شکل

 99 _________________________ يفشار يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  28-4 شکل



 م

 

 99 _______________________________ يفشار يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  29-4 شکل

 99 ____________________ يفشار يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  30-4 شکل

 100 _________________ دانهسنگ مختلف يهاشکل با يفشار يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  31-4 شکل

 101 ________________________ % 50 یحجم نسبت با هادانهسنگ عیتوز به بتن مشخصات تیحساس لیتحل:  32-4 شکل

 101 ___________________________________ یکشش يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  33-4 شکل

 101 ________________________ یکشش يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  34-4 شکل

 102 ______________________________ یکشش يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  35-4 شکل

 102 ________________ دانهسنگ مختلف يهاعیتوز با یکشش يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  37-4 شکل

 102 ___________________________________ يفشار يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  38-4 شکل

 103 ________________________ يفشار يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  39-4 شکل

 103 ______________________________ يفشار يبارگذار تحت یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  40-4 شکل

 103 ___________________ يفشار يبارگذار تحت وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  41-4 شکل

 104 _________________ دانهسنگ مختلف يهاعیتوز با يفشار يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  42-4 شکل

 104 _________________________________ هادانهسنگ یحجم نسبت به بتن مشخصات تیحساس لیتحل:  43-4 شکل

 104 ______________ یکشش يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  44-4 شکل

 105 ___ یکشش يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  45-4 شکل

 105 _________ یکشش يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  46-4 شکل

یکشش يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  47-4 شکل

 ______________________________________________________________________________ 105 

 106 ______________ دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با یکشش يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  48-4 شکل

 106 ______________ يفشار يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  49-4 شکل

 107 ____يفشار يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در یخراب عیتوز:  50-4 شکل

 107 __________يفشار يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  51-4 شکل

يفشار يبارگذار تحت دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با وبینانوت به مسلح یمانیس يهانمونه در يمحور کرنش عیتوز:  52-4 شکل

 ______________________________________________________________________________ 107 

 108 ______________ دانهسنگ متفاوت یحجم نسبت با يفشار يبارگذار تحت یبتن يهانمونه کرنش-تنش نمودار:  53-4 شکل

 Cho et al., 2012( _____________________________ 110( یبتن يهاستون يپا در کیپالست مفصل وقوع:  1-5 شکل



 ن

 

 مسلح نبت و یمعمول بتن در لگردیم مجاورت در یخوردگ ترك) ب اف،یال به مسلح بتن و یمعمول بتن کرنش-تنش نمودار) الف:  2-5 شکل

 Fischer and Li, 2007( _ 112( افیال به مسلح بتن ریت رمکانییتغ-روین نمودار) د مسلح بتن ریت رمکانییتغ-روین نمودار) ج اف،یال به

 Lee, 2007( _______________ 113( SFRC) ب یمعمول مسلح بتن) الف کوتاه؛ يهاستون یخمش و یبرش شکست:  3-5 شکل

 ,.Shannag et al( باال مقاومت افیال به به مسلح بتن) ب یمعمول مسلح بتن) الف ؛یبتن يهانمونه رمکانییتغ-روین نمودار:  4-5 شکل

2007( _________________________________________________________________________ 113 

 Cho et al., 2012( ____________ 114( SFRC) ب یمعمول مسلح بتن) الف یبتن يهانمونه رمکانییتغ-روین نمودار:  5-5 شکل

 Zhang et al., 2013( ____________________________ 114( يفوالد افیال به مسلح ستون ياچرخه نمودار:  6-5 شکل

 ,.Shin et al( SFRC) ج یمعمول مسلح بتن) ب يهانمونه شکست ریتصاو) الف ؛یبتن يهانمونه رمکانییتغ-روین نمودار:  7-5 شکل

2013( _________________________________________________________________________ 115 

 ,.Ganesan et al( يدیبریه افیال به مسلح بتن) ب یمعمول بتن) الف از شده ساخته یبتن اتصاالت رمکانییتغ-روین نمودار:  8-5 شکل

2014( _________________________________________________________________________ 116 

 Zhao and Sritharan, 2007( _____________ 116( یبتن ياعضا در کیپالست ینواح گسترش مختلف يهاحالت:  9-5 شکل

 Zhao and Sritharan, 2007( ______________ 118( ستون مرکب مقاطع يبرا يبریفا يهاالمان از ییهانمونه:  10-5 شکل

 Concrete02 )Mazzoni et al., 2006( ________________________________ 119 يماده مشخصات:  11-5 شکل

 OpenSees )Mazzoni et al., 2006( _______________ 120 در Steel02 فوالد مصالح کرنش-تنش یمنحن:  13-5 شکل

 Length‐Zero )Zhao and Sritharan, 2007( ________________ 121 المان از استفاده با ستون کردن مدل:  14-5 شکل

 Zhao and Sritharan, 2007( ____________ 122( لگردیم يانتها لغزش حسب بر طرفهکی يمحور تنش نمودار:  15-5 شکل

 Nielson and DesRoches, 2007( ______________________________ 124( یشکنندگ یمنحن نمونه:  16-5 شکل

 ,Nielson and DesRoches( یرخطیغ یزمان خچهیتار لیتحل روش از استفاده با هاسازه یلیتحل یشکنندگ یمنحن ارائه:  17-5 شکل

2007( _________________________________________________________________________ 126 

 ,.Cornell et al( یعیطب تمیلگار يفضا در افتهی لیتبد حالت در) ب دارتوان حالت در) الف یاحتماالت يالرزه ازین مدل:  18-5 شکل

2002( _________________________________________________________________________ 127 

 Saatcioglu and Ozcebe, 1989( ________________ 129( آن مقطع و (U6) ستون مدل یهندس مشخصات:  19-5 شکل

 130 ___________________________________________ آن يبریفا مقطع سطح و ستون یلیتحل مدل:  20-5 شکل

 Saatcioglu and Ozcebe, 1989( __________________ 131( یشگاهیآزما جینتا با یسنجصحت مدل جینتا:  21-5 شکل

 132 __________________________________________ کیکلیس يبارگذار تحت یبتن يهاستون رفتار:  22-5 شکل

 133 _________________________ کلیس هر در ییجاجابه مقدار حسب بر یتجمع شده مستهلک يانرژ نمودار:  23-5 شکل

 PGA=1.0g _____________________________________________ 134 مقدار با هازلزله یفیط پاسخ:  24-5 شکل



 س

 

 PGA=1.0g ___________________________ 136 مقدار با Northridge‐270 زلزله یزمان خچهیتار نمودار:  25-5 شکل

 136 ______________ مختلف يهاPGA با Northridge‐270 زلزله تحت هانمونه يانحنا-لنگر سیسترزیه نمودار:  26-5 شکل

 137 __ مختلف يهاPGA با Northridge‐270 زلزله تحت یبتن يهسته یبحران بریفا کرنش-تنش سیسترزیه نمودار:  27-5 شکل
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  چکیده

سازي در این تحقیق تالش شد تا رفتار مصالح بتنی مسلح به نانوتیوب کربن با استفاده از روش شبیه

اي ارزیابی شود. بر اساس اطالعات نگارنده، براي اولین بار اي و لرزهچرخه هايبارگذاريچندمقیاسی تحت 

ي ها (از مقیاس اتمی و نانو تا مقیاس ماکرو) براي مطالعهي وسیعی از مقیاساي در چنین بازهدر دنیا، مطالعه

ده و مشخصات مکانیکی به دست آمها در هر مقیاس انجام شده و نتایج سازيشبیه رفتار بتن انجام شده است.

هاي شوند. در مقیاس نانو (اتمی)، نانوتیوبمقیاس، به عنوان مشخصات ورودي مقیاس باالتر استفاده می آندر 

ند. هاي کششی و فشاري قرار گرفتسازي شده و تحت بارگذاريکربنی توسط روش دینامیک مولکولی شبیه

ت شرایط ي آن تحیر سیمان با در نظر گرفتن تمام اجزاي سازندهسپس در مقیاس میکرو، ساختار شیمیایی خم

هاي کربن (با توجه به مشخصات مکانیکی به دست آمده براي آنها در مقیاس شد و نانوتیوب ایجادهیدراسیون 

هاي کششی و فشاري قرار گرفت و نمودارهاي نانو) در آن تعبیه شدند. این مدل، سپس، تحت بارگذاري

براي استفاده در مقیاس بعد حاصل شدند. پس از آن با استفاده از مشخصات مکانیکی مقیاس  کرنش آن-تنش

میکرو، مدل بتن در مقایس مزو با در نظر گرفتن سه فاز اساسی آن یعنی، خمیر سیمان مسلح به نانوتیوب 

تن در نظر گرف یک ستون بتنی با ،سازي شد. سرانجام در مقیاس ماکروو سنگدانه شبیه ITZي کربن، الیه

سازي شد و نمودارهاي هیسترزیس آن تحت بارگذاري شبیه OpenSeesافزار آرماتورهاي آن توسط نرم

 11اي و نمودارهاي شکنندگی آن تحت بارگذاري لرزهسازي شد ردهاي مختلف زلزله شبیهاي و رکوچرخه

و  انوتیوب کربن رفتار قابل اعتمادتردهند که بتن مسلح به نعدد رکورد زلزله به دست آمد. نتایج نشان می

  دهد.اي از خود نشان میپایدارتري نسبت به بتن معمولی تحت بارگذاري لرزه

  

  کلید واژگان:

  اي.نانوتیوب کربن، بتن، سیمان، تحلیل چندمقیاسی، رفتار لرزه
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  مقدمه -1

هاي مختلف داراي ساختاري در مقیاس) 1-1 شکل( ترکیبات الیافیبسیاري از مصالح مهندسی مانند بتن و 

مصالح  استفاده ازاصطالحا مصالح کامپوزیتی و یا مصالح چندفازي نام دارند.  ،باشند. این مصالحناهمگون می

به افزایش  به سرعت روخوب خستگی  رفتار کامپوزیتی به دلیل مقاومت باال، پایداري در برابر پوسیدگی و

اند که مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها با ي مجزا تشکیل شدهاست. مصالح کامپوزیت از دو یا چند ماده

و  یابدشوند، یک یا چند ویژگی آنها بهبود مییکدیگر متفاوت است و هنگامی که با یکدیگر ترکیب می

، بتنی لیافاداشته باشند. به عنوان مثال بتن مسلح به نیز  هر فاز خود راخصوصیات مطلوب  تا حدي توانندمی

 کنترل کنندتوانند گسترش ترك را در آن می موجود الیافاست که هم مقاومت فشاري باالیی دارد و هم 

)Nguyen et al., 2012(. کننده دارند که به عنوان اي، یک فاز مسلحعموماً مصالح کامپوزیت سازه

است که مصالح مسلح  2یا  مالت 1کند و یک بخش دیگر آن ماتریسبندي و اسکلت سازه عمل میاستخوان

  کننده را در خود جاي داده است.

  

  )Nguyen et al., 2012( الیافهاي مسلح به نی از بتن و کامپوزیت: عکس الکترو 1-1 شکل

                                                           
1 Matrix 
2 Binder 
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ترین و پرکاربردترین مصالح کامپوزیتی که در دنیاي ساخت و ساز وجود دارد، بتن است. در بتن یکی از رایج

صالح اند. اگرچه مها بخش ماتریس و میلگردهاي فوالدي نقش الیاف را بر عهده گرفتهمالت سیمان و سنگدانه

ها از مقاومت و کرنش کششی بسیار پایینی برخودارند. لذا در طراحی سازه و ار تردشکن هستندبتنی عموماً بسی

شود. درصورتیکه بتوان مقاومت کششی بتن را با انجام اصالحاتی در آن صرفنظر می هااز مقاومت کششی آن

اده کرد. قرار دارند استف هاي رفت و برگشتیتوان از این ماده در اعضایی که تحت بارگذاريمی ،بهبود بخشید

از دیرباز براي جبران مقاومت کششی کم بتن، میلگردهاي فوالدي را در قسمتهایی که تحت کشش قرار داشت، 

تفاده هاي گذشته، محققان اسهپذیري الزم در بتن به وجود آید. در دهکردند تا مقاومت و شکلاضافه می به بتن

ه اي کد تا رشد ترك را در مصالح سیمانی مانند بتن کاهش دهند. ایدهاز الیاف میکرو و ماکرو را آغاز کردن

ست توسط توانفوالدي به الیاف در بتن شد این بود که مقاومت کششی در بتن می میلگردهايسبب تغییر 

 از الیاف هتامین شود و به چند میلگرد فوالدي محدود نشود. بنابراین استفاد توزیع شدهتعداد زیادي الیاف 

  تري در بتن به وجود آید.شد تا توزیع تنش یکنواختجب میمو

هاي مقیاس ماکرو از مشخصات مکانیکی مقایس میکروي مواد سرچشمه باور عمومی بر این است که ویژگی

گیرد. انداره، شکل، توزیع هندسی، درصد حجمی و مشخصات فازهاي تشکیل دهنده مواد در مقیاس می

بر روي رفتار مواد در مقیاس ماکرو دارند. بعالوه، بارگذاري خارجی بر روي مواد میکرو، تاثیر بسیار زیادي 

گیري فضاي خالی در فلزات، ترك در تواند موجب تغییر در ساختار مصالح مانند شکلدر مقیاس ماکرو می

میکروساختار همه اجزاء مستقیم  مدلسازيهاي مهندسی، در تحلیلدر بتن شود.  ITZ 3 يمالت سیمان و الیه

ه سالیان سال است کدر مقیاس ماکرو، به دلیل افزایش شدید حجم محاسباتی عمال ممکن نیست. از این رو 

از زرگی ب بسیار مورد توجه دستهمواد، میان ساختار میکرو و مشخصات ماکروسکوپیک  ايپیدا کردن رابطه

 چنین روابطی پیدا شوند، تاثیر بسیار بزرگیامعه مکانیک محاسباتی بوده است. اگر دانشمندان علم مواد و ج

ماکرو ، رفتار متعارف هاي بنیادي) در مقایسه با مدل1 هاي مهندسی خواهد داشت، زیراري از رشتهبر بسیا

مصالح  ،با تنظیم مشخصات در مقیاس میکرو امکان خواهد داد تااین روش ) 2و  شودبهتر تخمین زده می

اي دلخواه در مقیاس ماکرو را داشته باشند. قابل ذکر است که تولید مصالح هکه ویژگی شودجدیدي تولید 

هاي بسیار زیادي با شود، به این صورت که نمونهدلخواه اساسا بر پایه مطالعات تجربی انجام می

هاي شوند تا رفتار مطلوب آنها به دست آید. قطعا مدلمیکروساختارهاي مختلف ساخته و آزمایش می

در طول  هاي آزمایشگاهی ترجیح بیشتري دارند. از اینرو،جویی در وقت و هزینه بر مدلبراي صرفهمحاسباتی 

بر پایه فیزیک میکروساختارها به وجود آمدند که  »4چندمقیاسی«هاي تحلیلی/عددي سالیان متمادي، روش

  .)Nguyen et al., 2012( بینی کنندمصالح ناهمگون را پیش يتوانستد رفتار ماکرومی

                                                           
3 Interfacial transition zone 
4 Multiscale 
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داراي  ماهیت ناهمگون خود هنوز به طور کامل شناخته نشده است. این مادهاي است که به دلیل بتن ماده

 هايدانهآن شامل سنگ يدهندهباشد و به دلیل وجود مصالح تشکیلاري ناهمگن و چندمقیاسی میساخت

ساختار یک  3-1شکل  و 2-1شکل در  درشت، ماسه و مالت سیمان، رفتار شکست آن بسیار پیچیده است.

تن از مقاومت بباور عمومی بر این است که ي بتنی از مقیاس ماکرو تا مقیاس نانو نشان داده شده است. سازه

ج نتایاز  خود شود. مقاومت و چسبندگی خمیرهاي سیمانی نیزسخت شده ناشی می مقاومت خمیر سیمان

که به آن اصطالحاً  ،H)-S-(C 5»هیدرات سیلیکات کلسیم«هیدراسیون است و توسط فرآیند تشکیل واکنش 

شود. به منظور بهبود مشخصات مکانیکی ماکروسکوپیک کنترل می ، در مقیاس نانوگویندنیز می» 6ژل سخت«

به دقت  نانودر مقیاس  C-S-Hمقاومت کششی)، الزم است که ساختار و رفتار ژل مانند خمیرهاي سیمانی (

تعدد ها و حفرات ماي دارد و از المانساختار پیچیده» ژل هیدرات سیلیکات کلسیم«شناسایی و بررسی شود. 

به عبارت دارد،  7نظمیدهد که این ژل ساختار بیو با ابعاد گوناگونی تشکیل شده است. آزمایشات نشان می

در مقیاس میکرو،  .)Abdolhosseini Qomi et al., 2012( ها از نظم خاصی برخوردار نیستدیگر آرایش اتم

بعالوه،  شود.تشکیل می CH)8(ي و هیدراته نشده C)-H)-Sاز مجموعه محصوالت هیدراته شده  خمیر سیمان

ند دهرا تشکیل می بتنهاي درشت ساختار اصلی دانههاي ریز، و سنگدانهدر مقیاس مزو حفرات هوا، سنگ

ک خمیر سیمان به عنوان ی شود.به عنوان یک جسم همگن و ایزوتروپ بررسی می بتن و در مقیاس ماکرو نیز

باالتر همگن خواهد بود. این موضوع در  يهاشود ولی در مقیاسماده ناهمگن در مقیاس میکرو شناخته می

س ااي ناهمگن ولی در مقیمادهبتن  ،که در مقایس مزو ايگونهبه مورد مالت سیمان و بتن نیز صادق است

  .دشودر نظر گرفته میاي همگن ماکرو ماده

                                                           
5 Calcium Silicate Hydrate 
6 Hard gel 
7 Amorphous 
8 Calcium hydroxide 
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  )Panneer Selvam, 2009( ماکروتا مقیاس  نانواعضاي بتنی از مقیاس  نمونه : ساختار 2-1شکل 

  

  )Mondal, 2008(هاي مختلف در مقیاستصاویر واقعی از بتن :  3-1شکل 
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نظیر آنها، فرصتهاي جدیدي را براي مصالح نانوساختار به وجود ت ویژه و بیکشف مواد نانو با مشخصا

هاي موثري را براي بسیاري از مشکالت چالش برانگیز مهندسی بیابد. ساخت نانوساختارهاي حلآورد تا راهمی

نش که دااي سبک و پرمقاومت گردیده است. از زمانی ها موجب تولید اجزاي سازهبعدي مانند نانوتیوبتک

مچنین ه به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. بتنی آوري نانو به وجود آمده است، مصالحو فن

ابد و درنتیجه، یبه دلیل اینکه مواد نانو سطح مخصوص باالیی دارند، انتقال نیرو میان بتن و نانوذرات بهبود می

ی و نانوساختارها ممکن است در ابعاد و اشکال متفاوتنانومصالح  کند.مشخصات مکانیکی بتن افزایش پیدا می

براي استفاده  ذراتی که پتانسیل باالیی هاي متفاوت با مشخصات مختلفی تشکیل شده باشند.باشند و یا از المان

هاي وبها و نانوتیهاي کربن، نانورسالیافبه عنوان نانوذره را دارند، شامل نانوذرات سیلیسی، کربن سیاه، نانو

  ).Chakravarthi, 2010; Chandrasekaran, 2011( )4-1 شکل( باشندمی CNT)9( کربن

  

 )Liao, 2007( هاي معمولیالیافها و ها، نانوتیوبالیاف: ابعاد نانو 4-1 شکل

ین است که چگونه مشخصات آنها را به صورت تئوري یکی از مسائل چالش برانگیز در مطالعه مصالح نانو ا 

گیري آزمایشگاهی مشخصات مصالح نانوساختار به ابزار و تجهیزات بسیار و آزمایشگاهی تعیین کنیم. اندازه

گیري هاي مناسبی احتیاج است تا اطالعات الزم اندازههاي ویژه و تکنیکدارد و همچنین مهارت نیازاي پیچیده

  بدون اینکه در ساختار و مشخصات آنها تغییري حاصل شود. ،شود

                                                           
9 Carbon nanotube 
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  هاي کربناهمیت و دالیل استفاده از نانوتیوب -1-1

ي د خود، عالقهفراخیراً نانوساختارهاي مختلفی به دلیل مشخصات مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی منحصربه

هاي کربن توان به نانوتیوبح کننده میاند. از میان این مواد مسلمحققان تکنولوژي بتن را به خود جلب کرده

هاي کربن مشخصات مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، اپتیکی و شیمیایی بسیار ممتازي دارند اشاره کرد. نانوتیوب

در  Iijimaتوسط  1991بعدي هستند. نانوتیوب کربن اولین بار در سال فرد و تکو داراي ساختاري منحصربه

. پس از آن محققان تالش زیادي کردند تا )Iijima, 1991( ژاپن کشف شد Tsukubaدر  NECآزمایشگاه 

ي کوچک، چگالی پایین، سختی توان به اندازهها میCNTمشخصات ي ها را ارزیابی کنند. از جملهCNTرفتار 

هاي االستیک بزرگ، نسبت ابعادي باال و ، توانایی در تحمل کرنش، مقاومت باال در حد تراپاسکالباال

جداره هاي تکCNT. مقاومت کششی )Xiao et al., 2009( مشخصات حرارتی و الکترونیکی عالی اشاره کرد

 6ها یک ششم فوالد است، درحالیکه مدول االستیک آنها CNTبرابر از فوالد بیشتر است. چگالی جرمی  100

وسط تواند تالکتریکی آنها میبرابر بزرگتر از فوالد و در حدود یک تراپاسکال است. همچنین مشخصات 

  .)Walgraef, 2007( هاي مکانیکی تنظیم شودتغییرشکل

مسائل مهندسی به وفور  ها به وجود آید که درCNTتمامی عوامل فوق سبب شده است تا این پتانسیل در 

مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان پرطرفدارترین نوع نانوساختارها شناخته شوند. با توجه به مشخصات 

هاي کربن، این مواد با ساختارهاي متفاوت خود در سالهاي اخیر به گستردگی مورد مطالعه عالی نانوتیوب

  اند.مهندسی استفاده شدهاند و در طیف وسیعی از کاربردهاي قرار گرفته

ار بگیرند. مورد استفاده قرنیز کننده در بتن هاي کربن این توانایی را دارند که به عنوان مصالح مسلحنانوتیوب

Yakovlev دادند که در اثرنشان و  وزن بتن، به آن نانوتیوب کربن اضافه کردند % 05/0به مقدار  و همکاران 

 % 70تا  آن کم شده و مقاومت فشاري % 20الی  12 این ماده رسانایی حرارتی این اصالح در ساختار بتن،

هاي بر روي بتن مسلح به نانوتیوبآنها  مطالعات آزمایشگاهی .)Yakovlev et al., 2013( یابدافزایش می

بتن معمولی افزایش به روزه نسبت  28و  7هاي ومت خمشی و فشاري آنها در نمونهدهد که مقاکربن نشان می

دهد که ها نشان میبر روي میکروساختار این نوع بتن »10روبشی الکترونی میکروسکوپ« تصاویریابد. می

نانوتیوب  % 05/0 اضافه کردن کردن .)5-1 شکل( کنندهاي کربن فضاهاي خالی را در بتن پر مینانوتیوب

  .شودرسانایی الکتریکی و افزایش مقاومت فشاري در بتن می کربن به بتن موجب کاهش چگالی و

                                                           
10 Scanning Electron Microscopy (SEM) 



8 

 

  

 )Yakovlev et al., 2013( : تصاویر میکروسکوپ الکترونی از بتن معمولی و بتن مسلح به نانوتیوب کربن 5-1 شکل

که  ندنشان داد )6-1 شکل( با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی Chanو  Marker همچنین

 Makar and( جلوگیري کنند آنهاي مسلح به رشد و گسترش ترك در بتن توانند ازهاي کربن مینانوتیوب

Chan, 2009(.  

  

  )Makar and Chan, 2009( : تصاویر میکروسکوپ الکترونی از رشد و گسترش ترك در بتن مسلح به نانوتیوب کربن 6-1 شکل

رك شوند تا گسترش تاندازند و موجب میهاي کربن گسترش ترك را در مقیاس نانو به تاخیر مینانوتیوب

 روع و گسترش ترك در مقیاستوانند از شهاي تنها میالیافاتفاق نیافتد. درحالیکه، میکرو نانودر مقیاس 

اشند و در هاي سنتی بالیافتوانند جایگزین مناسبی براي ها میالیافمیکرو جلوگیري کنند. از اینرو این نانو

  ها استفاده شوند.هاي پرمقاومت و چندمنظوره با کارآیی باال در ساخت وسازتولید نسل جدید بتن
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با مشکالت مصالح بتنی  ها، تولید و استفاده از آنها درCNTآل علیرغم مشخصات مکانیکی و الکتریکی ایده

آورند. ها چالش بزرگی را در فرآیند تولید آنها به وجود میCNTي کوچک اي روبرو است. اندازهجدي

 یمانیس هايها را در ماتریسبیوها بر روي این موضوع تمرکز یافته است که چگونه نانوتبسیاري از تالش

ي زیادي را به هاي کم وزن، عالقهها، به عنوان مصالح مسلح کننده کامپوزیتCNTقرار دهیم. علیرغم اینکه 

  :ي زیر دچار مشکل بوده استبه دالیل عمدهاند، عملکرد آنها خود جلب کرده

ها CNTچسبندگی میان  ها در داخل ماتریس بسیار مشکل است. زیرا نیرويCNTتوزیع یکنواخت  )1

ها به صورت موضعی CNTرو معموالً است. از همین CNTبیشتر از نیروي چسبندگی میان ماتریس و 

  چسبند.در یک محل تجمع کرده و به یکدیگر می

 ) در ماتریس استفاده کرد.% 3الی  1( CNTتوان از مقدار کمی فقط می )2

ها به مراتب کمتر است. به همین دلیل، CNTاز مقاومت خود  CNTمقاومت پیوند میان ماتریس و  )3

و یا  CNTمیان ماتریس و  »ي واسطالیه«شکست  ،CNTهاي کامپوزیتترین عوامل خرابی از مهم

 باشد.می جدارههاي چندنانوتیوب هاي مختلفالیهبیرون کشیده شدن 

  ها در داخل ماتریس بسیار مشکل است.CNTچیدمان و هم جهت قرار دادن  )4

هاي این نانوساختار هنوز براي محققین به طور کامل مشخص نیست، به هر حال با توجه اینکه بسیاري از جنبه

هاي قوي با مشخصات ها به عنوان مصالح تقویت کننده براي طراحی و ساختن کامپوزیتCNTاستفاده از 

دي ن در شرایط مختلف عملکرهاي کربنیازمند درك کاملتري از رفتار مکانیکی نانوتویب مکانیکی مطلوب،

  .است

ي سیمانی ها در مصالح کامپوزیتی، استفاده از این مصالح در مصالح پایهCNTعلیرغم استفاده گسترده از 

لزم بهینه از این مواد مست ي مناسب واستفاده الخصوص مصالح بتنی چندان توسعه نیافته است و لذاعلی

 گونه، تاکنون هیچنگارندهت بر اساس اطالعا باشد.می CNT مسلح به مصالح بتنی رفتارتحقیقات بیشتر بر روي 

  اعضاي بتنی ساخته شده از این مصالح انجام نگرفته است. ايلرزهپژوهشی بر روي رفتار 

اي این مصالح در دسترس نیست، لذا گونه اطالعاتی در رابطه با رفتار چرخهبا توجه به این موضوع که هیچ

 هاي مختلف، به دست آوردناستفاده بهینه و مناسب از این مواد مستلزم مطالعه دقیق این مصالح در مقیاس

و تعیین  وبیتناعضاي بتنی تحت بارگذاري رفتار ماکرو و در نهایت استفاده از این رفتار در ارزیابی عملکرد ا

پارامترهایی که در این مسیر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت شامل  باشد.پذیري و میرایی این اعضا میشکل

هاي مسلح به نانوتیوب کربن تحت بارگذاري کششی و فشاري و بالتبع رفتار رفت و کرنش بتن-رفتار تنش

ي مصالح خواهد پذیرتعیین شکلهاي رفت و برگشتی و اعضا تحت بارگذاريبرگشتی مصالح، تعیین میرایی 

                                                           
11 MultiWall Carbon NanoTube (MWCNT) 
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بن بر هاي کري مدلی چندمقیاسی براي در نظر گرفتن اثر نانوتیوبو در نهایت هدف از این پژوهش ارائهبود 

  باشد.می CNTاعضاي بتنی مسلح با  ايلرزهرفتار 
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  هاCNT و مبانی رفتاري عملکرد  -2

  ي پیدایشتاریخچهمقدمه و  -2-1

ده ها استفاکننده در کامپوزیتشود تا از آنها به عنوان مصالح مسلحها موجب میCNTمشخصات ممتاز و عالی 

ر اي نیست. دتک بعدي به عنوان مصالح مسلح کننده موضوع تازه هايالماني اصلی استفاده از شود. ایده

هاي کردند. در سالگلی استفاده می اجزاءکننده در لح مسلحچهار هزار سال قبل از میالد از کاه به عنوان مصا

و مخصوصاً کربن به عنوان مصالح  13سیلیکون، کربیدهاي 12ی از جنس آلومینیوم، شیشه، بُرُنهایالیافاخیر از 

 طر آنهادارند و ق مقیاس مزوهاي سنتی ابعادي در الیافها استفاده شده است. اگرچه این پرکننده در کامپوزیت

هاي کربن، الیافمیلیمتر است، ولی با این وجود در اثر استفاده از  يمرتبهطول آنها از  ها میکرون وده

230 آنها تا حد سختیبه طوریکه  شده تقویتها بسیار مشخصات مکانیکی کامپوزیت −  مقاومتو  ���725

1.5 آنها تا سطح − و  ��100 يهاي کربن به مرتبهالیافیابد. در سالهاي اخیر قطر نانوایش میزاف ���4.8

20 طول آنها به − طح س«ها نسبت الیافرسیده است. این ابعاد کوچک به این معنی است که این نانو ��100

 ست.اندرکنش آنها با ماتریس کامپوزیت بیشتر اکربن دارند و  سنتی الیافباالتري نسبت به  »خارجی به جرم

100 اي که مدول االستیک آنهاکی باالیی دارند به گونهها مشخصات مکانیاین کامپوزیت − و  ���1000

2.5 مقاومت آنها − هاي که از اتم (مولکولی 14فولرن همانند الماس، گرافیت و .)Zhang, 2010( است ���3.5

 هاي کربن شکل دیگري از نانوساختارهاي، نانوتیوببه شکل کره است) 1-2 شکلمطابق کربن ساخته شده و 

  هستند. اياستوانه کربنی ولی با شکل

                                                           
12 Boron 
13 Silicon Carbide 
14 Fullerence 
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 )Enyashin et al., 2004( فولرن: تصویري از  1-2 شکل

  CNTهاي مشخصات و ویژگی -2-2

1 ها بینCNTکربن، قطر  الیافدر مقایسه با نانو − رسد. چگالی آنها و طول آنها به چند میلیمتر می ��100

��1.3 تواند تا حدمی کربن  الیاف انواع يو از همه ���1 از باالترکاهش یابد و مدول االستیک آنها  ⁄���

متمایز کرده ها الیافسایر است که آنها را از  ايمهمترین مشخصهها CNTمقاومت  حال این بابیشتر است. 

ي آنها مانند مشخصات ویژه .)Zhang, 2010( است ���63 هاCNTین مقاومت به دست آمده از است. بیشتر

عادي هاي االستیک بزرگ، نسبت ابتوانایی در تحمل کرنش، باال در حد تراپاسکال، حالت ارتجاعی باالسختی 

جدیدي از  يدستهآلی براي ي ایدهکنندهها مصالح تقویتCNT تاباال و چگالی پایین موجب شده است 

ا سختی، مقاومت و هCNTچکشان، اي و قطر کوبه دلیل ساختار استوانهبسیار قوي باشند.  يهانانوکامپوزیت

ي کنندهکربن مسلح الیافها به عنوان CNTدر کنار استفاده سنتی از الکتریکی باالیی دارند.  -رسانایی گرمایی

مورد بررسی قرار گرفته است. در میان این  تازگی بهي آنها هاي پلیمري، چندین کاربرد بالقوهماتریس

اي ها براي بهبود مشخصات خارج از صفحه و بین الیهCNTده از توان به استفاکاربردهاي جدید، می

سرعت رشد  بازشدگی و هاي موجود و همچنین قرار دادن آنها عمود بر مسیر ترك براي کاهشکامپوزیت

ها CNTعوامل موجب شده است تا استفاده از در مجموع، تمامی این  .)Lau and Hui, 2002( ترك اشاره کرد

  در کامپوزیت به شدت افزایش یابد.

مشخصات دسته ها را کاهش دهد. این کاهش در هر دو عملکرد مکانیکی آن تواندها میCNTوجود نقص در 

، يقابل رویت است. سختی محور مقاومت نهاییها مانند مدول االستیک و االستیک و غیراالستیک نانوتیوب



13 

 

 نوعی که وجود ندنشان داد و همکاران Cahndra یابد. براي مثالنیز متعاقباً کاهش میآنها  یپیچشخمشی و 

که این خود دهد کاهش  % 50الی  30 تا حدي آسیب دیده را سختی ناحیهتواند می 15SWنقص  به نام نقص

  .)Chandra et al., 2004( شودمیمدول االستیک نانوتیوب کاهش موجب 

  شیمیایی و هندسی هندسه و ساختار -2-3

CNTتوانند به این صورت تصور شوند که یک الیه اتم گرافیتی به اند و میها از کربن خالص تشکیل شده

ي اتم گرافیتی به . این الیه)Walgraef, 2007( درآیدو به شکل نانوتیوب  شودصورت یک استوانه پیچیده 

ی کامل ضلعختار ششهمیشه در حالت سااین شبکه . زنبوري استضلعی النههاي ششي سوراخشکل شبکه

د نتوانها میآنها وجود داشته باشد که این نقص هاي متفاوتی از نقص درد و ممکن است شکلخود قرار ندار

  .دنرا تغییر دهها CNTمکانیکی مشخصات 

ضلعی این است که نشان داده شده است. یک ویژگی بارز این ساختار شش 2-2 شکلدر  CNTساختار یک 

، هر اتم به سه اتم وجود این ساختار متناوب کند. به دلیلخودش را به صورت متناوب در فضا تکرار می

پیوندهاي  هاي کربن ازنانوتیوب مشابه ساختار صفحات گرافیتی است. ،شود. این ساختارمجاور خود متصل می

نقش  کنند ورا تولید می ترین پیوند کوواالنسی موجود در طبیعتقوي کهاند تشکیل شده 2SPکربن -کربن

حتی از پیوندهاي  2SP ي. این پیوندها)Walgraef, 2007( کنندها ایفا میCNTمهمی در مشخصات مکانیکی 

 ,Zhang( تر استکوتاه 3SPاز طول پیوندهاي  2SP، زیرا طول پیوندهاي ترنددر الماس نیز قوي 3SPکربن 

2010(.  

 

  )Shulaker et al., 2013( : تصویري از نانوتیوب کربن 2-2 شکل

                                                           
15 Stone‐Wales Defect 
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  جداره و چندجدارهتکهاي نانوتیوب -2-4

ي اگر از چند استوانهگویند ولی می 16جدارهنانوتیوب تکاز یک استوانه تشکیل شده باشد، به آن اگر نانوتیوب 

ها معموالً توسط SWCNT .)3-2 شکل( خواهیم داشت 17نانوتیوب چندجدارهمحور ساخته شده باشد هم

جداره از هاي تکمقاومت کلی نانوتیوب .)Walgraef, 2007( آیندنیروهاي واندوالسی به شکل طناب در می

هاي گرافیتی میان الیه ، درمولکولیبین 18نیروهاي واندروالسیوجود هاي چندجداره بیشتر است، زیرا نانوتیوب

 Lordi( هاي بر روي یکدیگر بلغزندهاي نانوتیوبکند که الیهاین امکان را فراهم می ،هاي چندجدارهنانوتیوب

and Yao, 2000(.  برخالفCNT ،هاي چندجدارهCNTي فاصله جداره معموال نقص کمتري دارند.هاي تک

چند ده نانومتر  يمرتبهها از و قطر آناست آنگستروم  4/3، در حدود چندجدارهنانوتیوب  هاي استوانهمیان 

  .)Zhang, 2010( است

  

  

  

 (ب) (الف)

  )Sammalkorpi et al., 2004( نانوتیوب چندجدارهب) ، جدارهتک نوتیوبناالف) :  3-2 شکل

                                                           
16 Single‐Walled Carbon Nanotube (SWCNT) 
17 Multi‐Walled Carbon Nanotube (MWCNT) 
18 Van der Waales Force 
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  ساختار نانوتیوب -2-5

 توانتار اصلی را میرول می شود، سه نوع ساخ (m,n) 19حول بردار شبکه ي گرافیتیبسته به جهتی که صفحه

(به عبارت دیگر  »20کایرالیتی« قطر و (m,n)هاي اندیس .)4-2 شکل(تصور کرد  جدارهبراي نانوتیوب تک

�کند. اگر ضلعی گرافیتی در طول نانوتیوب) را مشخص میهاي ششگیري حلقهجهت =  باشد، نانوتیوب 0

�شود و اگر نامیده می »21زیگزاگ« = در غیر اینصورت به آنها . نام دارد »22آرمچیر« بباشد نانوتیو �

نیز  »24آکایرال« نانوتیوب ،مبلیدسته زیگزاگ و هايي نانوتیوب. به مجموعهگویندمی »23کایرال«هاي نانوتیوب

به به شدت ها CNTاست که مشخصات نتایج تحقیقات متعددي نشان داده . )Zhang, 2010( شودگفته می

اي آنها بستگی دارد. هاي سازهها و نقصناخالصی، مرکز داخلیهاي همبندي ساختار آنها، تعداد الیهترکیب

مشخصات  ین روا فرد دارد و ازبه منحصر »25ي پیچشزاویه« و کایرالیتییک قطر،  CNTهر نوع ساختار 

  .نانوتیوب وابسته است کایرالیتیمکانیکی و الکتریکی نانوتیوب به 

  

  )Zhang, 2010( آکایرالج) نانوتیوب زیگزاگ، د) نانوتیوب ، آرمچیري گرافیتی، ب) نانوتیوب : الف) ساختار نمونه صفحه 4-2 شکل

  هاانواع نقص در نانوتیوب -2-6

به عملکرد مکانیکی آنها به عنوان واحدهاي مستقل بستگی دارد.  ،ايها در کاربرد سازهCNTاستفاده موثر از 

. )Ebbesen and Takada, 1995( دنها وجود دارCNTبه فراوانی در  هادهد که نقصآزمایشات نشان می

االستیک و  هدهد. این کاهش در هر دو مشخصش میها را کاهها، عملکرد مکانیکی آنCNTوجود نقص در 

                                                           
19 Lattice Vector 
20 Chirality 
21 Zigzag 
22 Armchair 
23 Chiral 
24 Achiral 
25 Wrapping Angle 
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خمشی و  ،ها مانند مدول االستیک و ضریب پواسون قابل رویت است. سختی محوريغیراالستیک نانوتیوب

انواع نقص در . )Tserpes and Papanikos, 2007( یابدمتعاقباً کاهش می هاپیچشی نیز در اثر وجود نقص

CNTشوند:بندي میي زیر تقسیمبه سه گروه عمدهعموماً  ،ها بنا بر مشخصات هندسی و شیمیایی  

   هاي کربناتم در 26نقص فضاي خالی -2-6-1

ن است. هاي کربشود، نقص فضاي خالی اتمهاي کربن دیده میبهایی که به فراوانی در نانوتیویکی از نقص

 کلش( سازي شودآن شبیه متصل بهتواند با حذف یک اتم و سه پیوند می CNTیک نقص فضاي خالی در 

شود. این ساختار و خوانده می» نقص غیرقابل بازسازي«. ساختار نقص فضاي خالی به صورت )2-5

این پایداري حفظ نخواهد تواند زمان زیادي پایدار بماند ولی قطعاً یعنی می ،است »27پایدارشبه«بنديترکیب

ها با یک یا دو فضاي CNTهاي فضاي خالی به دو گروه عموما نقص .)Krasheninnikov et al., 2001( شد

  .)Chwał, 2011( شوندمی بنديها با تعداد فضاي خالی زیاد تقسیمCNTخالی و 

  

  : نانوتیوب کربن با یک، دو و سه نقص فضاي خالی 5-2 شکل

، در ساختار اتمی به صورت موضعی اختالل نانو موادها در اتم خالی فضاينقص اي مانند هاي نقطهنقص

 که در اطراف پیوندهاي اتمی. طول و زاویه شوندمیهاي نیرویی محلی میدانو سبب تغییر در ایجاد کرده 

تانسیل پ نواحی بدون نقص متفاوت است. بنابراین انرژيي پیوندهاي اتمی در طول و زاویه نقص وجود دارد با

 يهمحاسب. تفاوت داشته باشدانرژي مشابه در اطراف ناحیه بدون نقص  با دتوانمیدر اطراف نقص  اتمی

هاي شده و حداقل کردن انرژي منجر به تشکیل میدان انجاماتمی، پتانسیل بین توابع ها بر اساسانرژي نقص

ر انانومقیاس در روش چندمقیاسی به ک یهاي نیرویشود. این میداننیرویی نانومقیاس در اطراف نقص می

                                                           
26 Vacancy Defect 
27 Metastable 
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 ,Masud and Kannan( کنند تعیینها لی را در مجاورت نقصهاي تغییرمکان محشوند تا میدانگرفته می

2009(.  

Krasheninnikov  وNordlund هاي پرانرژي بر روي ها و الکترونیون 28پرتوافکنییند فرآ نشان دادند که

CNT شود آنهاخالی در نقص فضاي ممکن است منجر به بروز ها )Krasheninnikov and Nordlund, 

ه، بر پیوستسازي دینامیک مولکولی و تئوري با استفاده از شبیهو همکاران  Sammalkorpiهمچنین  .)2002

ه ک ندو نشان داد ندها با نقص فضاي خالی مطالعه کردروي مدول االستیک و مقاومت کششی نانوتیوب

. در این )Sammalkorpi et al., 2004( ها بر روي این پارامترها تاثیرگذارندمشخصات، تمرکز و اجتماع نقص

  شد.بررسی که داراي یک، دو و سه نقص بودند،  ییهانانوتیوب یمطالعه، مشخصات مکانیک

Mielke  با استفاده از تئوري تابع چگالی و روش نیمه تجربی) و روش از روش مکانیک کوانتومی (و همکاران

تا اثر نقص فضاي خالی را در  ند) استفاده کردTersoff-Brennerفاده از پتانسیل مکانیک مولکولی (با است

مقاومت شکست  29د. این مطالعه نشان داد که مکانیک مولکولینتحت بار محوري بررسی کن هاCNTشکست 

و کرنش  % 26زند. نتایج نشان داد که نقص یک و دو فضاي خالی، تنش گسیختگی را تا را کمتر تخمین می

ها یوبي اتمی نانوتدهد. همچنین حفرات خالی بزرگ در ساختار شبکهگسیختگی را به مقدار زیادي کاهش می

  .)Mielke et al., 2004( دهندنیز، مقاومت را به مقدار قابل توجهی کاهش می

  Stone-Walesنقص توپولوژیک  -2-6-2

-Stoneنقص دارد،  آنهااي بر روي مشخصات مکانیکی ها که تاثیر عمدهCNTهاي رایج در نقصدیگر از 

Wales (SW)  است که اولین بار توسطStone  وWales  گزارش شده و به نام خود محققین  1986در سال

وجود  CNTبه عنوان مهمترین نقص در ساختار  SWنقص . )Stone and Wales, 1986( مشهور استنیز 

ها به عنوان دارد. بعالوه وقتی نانوتیوب CNTاي بر روي مشخصات مکانیکی دارد. این نقص اثرات عمده

تواند سبب شود تا بر اساس مالحظات می هااین نقص وجود شوند،ها استفاده میدر نانوکامپوزیت الیاف

د و مقاومت برشی میان نانوتیوب و ماتریس را بهبو و نانوتیوب برقرار شود »ي واسطالیه«انرژي، پیوندي میان 

ضلعی آید که یک پیوند کربن مشترك میان چهار عدد ششبه این صورت به وجود می SWنقص  ببخشد.

 شکل( آوردضلعی به وجود میو دو هفت ضلعیکند و دو پنجدرجه دوران می 90ي هم، به اندازه به مجاور

 .)Tserpes and Papanikos, 2007( گویندنیز می 5-7-7-5. از این رو اصطالحاً به آن نقص )2-6

                                                           
28 Irradiation 
29 Molecular Mechanics (MM) 
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  )Tserpes and Papanikos, 2007( گرافیتیضلعی در یک شبکه شش SW نقص : تصویر نمونه 6-2 شکل

موضعی بوده و محدود به تعدادي از  CNTبندي بر روي ترکیب SW این تصور وجود دارد که اثر نقص

 کنند وهاي دور از نقص تغییرشکل یکنواختی را تحمل میباشد. اتمهاي کربن در مجاورت نقص میاتم

   .)Xiao et al., 2009( هاي بدون نقص استCNTبندي آنها مانند هندسه ترکیب

Chandra  تا  توسعه دادندگیري متفاوت تنش را در مقیاس اتمی سه روش اندازه 2004و همکاران در سال

دهد وجود نقص د. نتایج به دست آمده نشان مینهاي مختلف مطالعه کنCNTرا در  SWهاي مکانیک نقص

SW در تواند ناشی از تغییریابد و این کاهش میدیده کاهش سیبت باربري ناحیه آشود تا ظرفیموجب می 

الی  30د دیده نیز تا حي آسیبها باشد. همچنین سختی ناحیهمجاورت نقص یو سینماتیک یسینتیک شرایط

. این کاهش به عواملی کم شودشود تا مدول االستیک نانوتیوب این خود موجب می که یابدکاهش می % 50

 Liew همچنین .)Chandra et al., 2004( ، قطر و شرایط بارگذاري نانوتیوب وابسته استدستوارگی چون 

ا به تا تغییرشکل پالستیک ر نداستفاده کرد میکرومکانیکیاز دینامیک مولکولی در یک مجموعه  و همکاران

 Liew et( دنسازي کنهاي اتمی شبیهشکست پیوند و شکست ترد را به علت SW هايعلت تشکیل نقص

al., 2004(.  

 3SP ریداسیوننقص هیب -2-6-3

 دآیبه وجود می »30سازيکارکردي«فرآیند  در اثر ا، نقص هیبریداسیون است کههسومین نوع از نقص

کنند تا به سطح نانوتیوب اضافه می توسط عملیات شیمیایی به این معنی است که موادي را سازيکارکردي(

اي دارند فحهص يساختار ،بدون نقص هاي کربنِنانوتیوب .و دیگر مواد بهتر صورت پذیرد پیوند آن با پلیمر

براي اینکه بتوانند ها، در فرآیند تولید نانوتیوب .)Chandra et al., 2004( اندتشکیل شده 2SPو از پیوندهاي 

بدون اینکه در مشخصات مکانیکی نانوتیوب تغییر چندانی  ،ها را از سطح نانوتیوب کربن حذف کنندناخالصی

                                                           
30 Functionalization 
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شیمیایی بر روي سطح  اتاین اصالح کنند.اکسیداسیون اسیدي استفاده می اصالح ایجاد شود، از روش

کاري هاي قوي سطح صفحات گرافیتی را کنده. این اسیدشودمیها موجب تغییر در ساختار پیوندها نانوتیوب

ضافه سی اشوند. این پیوندهاي کوواالننانوتیوب متصل می سطحکنند، بلکه توسط پیوندهاي کوواالنسی به نمی

افتد ها هنگامی اتفاق میدهد. این نوع نقصشده بر روي سطح نانوتیوب، نوع جدیدي از نقص را تشکیل می

و پیوند جدیدي را تشکیل  )7-2 شکل( شودمی 31متصلچهارضلعی  3SPکه یک اتم کربن به یک پیوند 

 رضیع چسبندگیاصالح شیمیایی سطح نانوتیوب، نوع این  است. 2SPي پیوندهاي دهد که عمود بر صفحهمی

میان   »ي واسطالیه« دهاي تقویت پیوننانوتیوب و ماتریس را بهبود بخشیده و به عنوان یکی از روش میان

خارج از بحث این پژوهش  ،مدل سازي این نوع نقص .)Chandra et al., 2004( مطرح است CNTماتریس و 

  شود.است و به آن پرداخته نمی

  

    

متصل شده  3SP، ولی یک اتم کربن به یک پیوند هیبرید است : یک نقص هیبریداسیون که در آن شبکه اتمی شکسته نشده 7-2 شکل

  )Chandra et al., 2004( است

  هادالیل بروز و پیدایش نقص در نانوتیوب -2-7

ط ها توسسازي و سنتز آنها، یا در هنگام تولید کامپوزیتي رشد، خالصتواند در مرحلهها میCNTنقص در 

فرآیندي است که توسط  پرتوافکنی. )Ni and Sinnott, 2000( به وجود آید پرتوافکنیعملیات شیمیایی و یا 

دهند تا به ها را تحت تشعشع قرار میباال، نانوتیوب دتعداهاي پرانرژي و با ها و الکترونآن با استفاده از یون

 هايپس از فرآیند را هاي اولیهمشاهدات میکروسکوپیک، وجود نقصدست یابند.  CNTعملکرد مناسب در 

جا کند و ههاي کربن را جابممکن است اتم پرتوافکنی .دکنتایید می) پرتوافکنیسازي (اکسیداسیون و خالص

. )Sammalkorpi et al., 2004( فضاي خالی ظاهر شودنقص یک یا دو  CNTدر نهایت در ساختار 

هاي کاري کند و گروهی از اتمرا کنده CNTسازي نیز ممکن است شبکه ز فرآیند خالصاکسیداسیون ناشی ا

                                                           
31 Rehybrid 
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تواند به دالیل متعددي . نقص فضاي خالی در ساختار نانوتیوب می)Chwał, 2011( کربن را از میان بردارد

. همچنین، )Belytschko et al., 2002( نیز اتفاق بیافتد »32میکروسکوپ الکترونی عبوري« مانند شرایط محیطی

ي اندازه آیند و یک پیوند بهدر می SW ها به شکل نقصرسد، نقصوقتی که کرنش کششی به چند درصد می

  کند.درجه دوران می 90

  

  )Song et al., 2006( هاCNTدر  SWرید اتمی/پیوسته براي مطالعه نقص : مدل هیب8-2 شکل

  مزایا و مضرات-هاCNTدر  ي نقصنقش و وظیفه -2-8

فضاي نقص و  SW هاي توپولوژیک مانند نقصدهد که نقصهمانگونه که گفته شد، آزمایشات نشان می

د در حوزه نتوانها مینقص. )Tserpes and Papanikos, 2007( دنها به فراوانی وجود دارCNTخالی در 

هد که حتی تعداد دتحقیقات نشان می تاثیرگذار باشند. هاي کربننانوتیوب مشخصات مکانیکی، الکتریکی و ...

 ,.Xiao et al( ها شودCNTتواند موجب زوال مشخصات مکانیکی کوچکی نقص در شبکه اتمی نیز می

2009(.  

 در اثر وجودهمچنین را زیاد کند.  سازيکارکردي تواندپولوژیکی میهاي تودر حوزه مکانیکی، وجود نقص

ها بهبود ها قویتر شده و مشخصات مکانیکی کامپوزیتمیان ماتریس و نانوتیوب و چسبندگی نقص، پیوند

یوب پیوند مستحکمی را با نانوتواحی نقص نانوتیوب نفوذ کرده و توانند در نزیرا مواد ماتریس می، یابدمی

 »33ايمیان الیه«وجود دارد، پیوندهاي  SW مثًال در مناطقی که نقص .)Chandra et al., 2004( ایجاد کنند

زایش اف »ي واسطالیه« میان ماتریس و نانوتیوب و بر اساس مالحظات انرژي تشکیل شده و مقاومت برشی

                                                           
32 Scanning Electron Microscopy (TEM) 
33 Interfacial 
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هاي دهد که نقصنشان می» چگالی تابعی«محاسبات تئوري  .)Tserpes and Papanikos, 2007( یابدمی

ا به ایجاد کند و مکانیزمی رپیوند  ،هاهاي گرافیتی مجاور به هم در نانوتیوبتوانند میان الیهفضاي خالی می

توانند ها مینقص بعالوه،. )Zhang et al., 2005( یابدتیوبی بهبود اي یا میانالیهوجود آورد تا کوپل شدن میان

جداره یا چند جداره به هاي تکCNTپیوندهاي کوواالنسی محکمی میان  عمل کنند تا هبه عنوان یک واسط

 Talukdar( دبهتر خواهد ش نیز اي از نانوتیوب شوند و بالتبع عملکرد مکانیکی آنهاوجود آید و تبدیل به رشته

and Mitra, 2010(.  ،هاي نقصدر حوزه الکتریکیSW توانند هاي سوختی میي هیدروژن در سلولدر ذخیره

بسیار بیشتر از نواحی  CNTموثر باشند. در این مورد تمایل هیدروژن براي نفوذ به نواحی آسیب دیده در 

هاي نیمه CNTشود تا فلزات و باعث می هاوجود نقص .)Tserpes and Papanikos, 2007( معمولی است

 .)Chandra et al., 2004( رسانا با یکدیگر بهتر ترکیب شوند

نانوتیوب  عملکرد مکانیکیو  سختیمقاومت، موجب زوال و کاهش تواند میها نقصوجود  ،از طرف دیگر

ها مانند مدول االستیک و این کاهش در هر دو مشخصات االستیک و غیراالستیک نانوتیوب .کربن شوند

 Tserpes( یابدنیز کاهش می یپیچشو  ، خمشیسختی محوري همچنین قابل رویت است. مقاومت نهایی

and Papanikos, 2007(.  

  هاCNTدر  اندرکنش نقصو ترکیب  -2-9

Sammalkorpi  تایی بر مدول االستیک و فضاي خالی تکی، دوتایی و سههاي بر روي اثر نقصو همکاران

ها مطالعه کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که مدول االستیک چندان به تمرکز مقاومت کششی نانوتیوب

شود. در حالیکه اثر این در مدول االستیک می % 3موجب کاهش  وجود نقصو  ها بستگی نداردمکانی نقص

کاهش دهد. با توجه به  % 60تواند مقاومت کششی را تا کششی بسیار زیاد است و مینقص بر روي مقاومت 

شود که چرا نتایج تئوري و آزمایشگاهی ها تعداد کمی نقص وجود دارد، مشخص میCNTاینکه همواره در 

 تمدول االستیک با یکدیگر به خوبی تطابق دارند درحالیکه این تطابق در مشخصات کششی بسیار ضعیف اس

)Sammalkorpi et al., 2004(همچنین . Yakobson هاي نشان داد که اجتماع نقصSW تواند به پیدایش می

  .)Yakobson, 1998( و شروع ترك منجر شود
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  هاCNTگاهی بر روي مطالعات آزمایش -2-10

، مقدار ارتعاش گرمایی درونی 34»میکروسکوپ الکترون عبوري«محققان با استفاده آزمایش  1996در سال 

 به دست آوردند ���1.8 هاي چندجداره را در حدگیري کردند و مدول االستیک نانوتیوبها را اندازهنانوتیوب

)Treacy et al., 1996(.  

Flavo به دفعات  35»میکروسکوپ نیروي اتمی«هاي چندجداره را با استفاده از نوك و همکاران نانوتیوب

ها یوبهاي نانوتتحت زوایاي بزرگ خم کردند بدون اینکه در آنها خرابی و شکست به وجود آید. تغییرشکل

 ,.Falvo et al( ذیر هستندپها بسیار مقاوم و شکلهاي بزرگ در آنها نشان داد که نانوتیوببه همراه کرنش

1997(.  

و با استفاده از  و همکاران Wong توسط CNTکرنش -تحقیقات آزمایشگاهی بر روي نمودار تنش

هاي چندجداره در CNTو نتایج آزمایش نشان داد که مدول االستیک  انجام شد» میکروسکوپ نیروي اتمی«

  .)Wong et al., 1997( باشدمی ���1.28 حدود

نی میکروسکوپ الکترو«جداره در دماي اتاق با استفاده از آزمایش ارتعاش نانوتیوب کربن تک 1998در سال 

نانوتیوب با  27گیري شد. در این آزمایش که روي جداره اندازههاي تکبررسی و سختی نانوتیوب» عبوري

1 قطر − 0.9  يها در محدودهل االستیک نانوتیوبانجام شد، مدو ��1.5 − در نوسان بوده و میانگین ���1.7

 .)Krishnan et al., 1998( به دست آمد ���1.25 آن در حدود

Poncharal میکروسکوپ الکترون عبوري«ا با استفاده از آزمایش هاي چندجداره رو همکاران، نانوتیوب «

ج ها در پریود غالب خود تحریک شدند. نتایتحت بارگذاري استاتیکی و دینامیکی قرار دادند و این نانوتیوب

ش ها است و با افزایکه مدول االستیک خمشی تابعی از قطر نانوتیوب دادبه دست آمده از این آزمایش نشان 

 )���0.1تا  ���1 یابد (از)، مقدار مدول االستیک آن به شدت کاهش می��40تا  ��8(از  قطر نانوتیوب

)Poncharal et al., 1999(.  

میکروسکوپ الکترونی ««هاي کربن چندجداره را با استفاده از ومت کششی نانوتیوبهمچنین محققان مقا

هاي چندجداره همیشه در به دست آوردند. نتایج این آزمایشات نشان داد که شکست نانوتیوب» 36روبشی

−11 ينانوتیوب آزمایش شده در محدوده 19افتد و مقاومت کششی ي خارجی آنها اتفاق میالیه 63��� 

دهد که مدول ها نشان میکرنش این نانوتیوب-). نمودار تنش9-2 شکل) متغییر است (���28.7 (با میانگین

                                                           
34 Transmission Electron Microscopy (TEM) 
35 Atomic Force Microscopy (AFM) 
36 Scanning Electron Microscopy (SEM) 
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270ي خارجی بین االستیک الیه − به  % 13الی  3 ياست. همچنین کرنش گسیختگی در محدوده ���950

  .)Yu et al., 2000b( هاي اتمی استسازيبیهدست آمد که بسیار کمتر از نتایج به دست آمده از ش

  

 )Yu et al., 2000b( زمایشگاهی: توزیع تنش شکست در نتایج آ 9-2 شکل

 15و زیر میکروسکوپ الکترونی پاسخ مکانیکی » میکروسکوپ نیروي اتمی«با استفاده از  2000در سال 

ها در ها، نمونهعدد از این رشته 8گیري شد. در جداره تحت بارگذاري کششی اندازهي نانوتیوب تکرشته

13 ينمونه در بازه 15و کمتر گسیخته شدند. مقاومت گسیختگی  % 3/5 کرنش −  و با میانگین ���52

320 ينمونه در محدوده 8به دست آمد. همچنین مدول االستیک  ���30 −  و با میانگین ���1470

 .)Yu et al., 2000a( گیري شداندازه ���1002

Tombler  ،در این مطالعه کردندجداره هاي کربن تکمشخصات مکانیکی نانوتیوببر روي و همکاران .

ایج نانوتیوب را به صورت رفت و برگشتی خم کردند. نت» میکروسکوپ نیروي اتمی«تحقیق با استفاده از نوك 

  .)Tombler et al., 2000( دهدنشان می ���1.2 ا در حدودآزمایش مقدار مدول االستیک ر

Demczyk  هاي یشآزما هاي کربن را تحتنانوتیوب» میکروسکوپ الکترونی عبوري« با استفاده ازو همکاران

است.  ���0.15 هاانوتیوبدهد که مقاومت کششی ننشان می اتقرار دادند. نتایج آزمایش کششی و خمشی

به دست آمد. همچنین هیچ  ���0.9 هاي کربنمدول االستیک نانوتیوب ،یبر اساس نتایج آزمایش خمش

کاهشی در مقطع عرضی نانوتیوب قبل از گسیختگی مشاهده نشد و نتایج آزمایش خمشی نشان داد که 

  .)Demczyk et al., 2002( پذیري قابل توجهی برخوردارندها از انعطافنانوتیوب

هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب به بررسی مشخصات ماتریس 2005در سال  همکارانو  Makarاولین بار 

گونه مشخصات مکانیکی از کامپوزیت سیمانی ارائه نشده بود و تنها کربن پرداختند. البته در پژوهش آنها هیچ

 10-2ل شک یس سیمانی پرداخته شده بود. درماترکربن در  هايهاي توزیع مناسب نانوتیوببه بهبود روش
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ه که از گسترش ترك بهاي کربن در مقیاس نانو نشان داده شده است ترك توسط نانوتیوب یک »37زدگیپل«

  .)Makar et al., 2005( کندهاي باالتر جلوگیري میمقیاس

  

   )Makar et al., 2005(زدگی ترك در ماتریس سیمانی توسط نانوتیوب کربن در مقیاس نانو : پل 10-2شکل 

و همکاران با اعمال   Dingهاي چندجداره توسطهاي آزمایشگاهی نانوتیوبمطالعه بر روي شکست نمونه

نانوتویب چندجداره مورد  14ها انجام شد. در این پژوهش ي خارجی نمونهبارگذاري فقط بر روي پوسته

10 آزمایش قرار گرفتند که مقاومت شکست آنها بین − ) و مدول االستیک آنها ���24 گین(با میان ���66

620 بین − ي نین کرنش گسیختگی آنها در محدوده) ارزیابی گردید. همچ���955 (با میانگین  ���1200

  .)Ding et al., 2007( ) متغییر گزارش شد% 6/2 (با میانگین % 6/3  تا 1

Chaipanich  به بررسی مقاومت فشاري سیمان پوزوالنی مسلح به نانوتیوب کربن  2010و همکاران در سال

وزنی به سیمان پوزوالنی اضافه شد تا کامپوزیت  % 1و  5/0ي پرداختند. در این تحقیق نانوتیوب کربن به اندازه

مسلح به  هايفشاري نمونه دهد که مقاومتپایه سیمانی مسلح به نانوتیوب کربن حاصل شود. نتایج نشان می

و با درصد نانوتیوب کربن  % 20. بیشترین مقاومت در پوزوالن )11-2شکل ( یابدنانوتیوب کربن افزایش می

در مقاومت حاصل شد. بعالوه  % 100رسیده و رشد  ���51.8 فشاري بهحاصل شد که در آن مقاومت  % 1

 دهد که اندرکنش خوبی میان نانوتیوب کربن و ماتریس پوزوالنی سیماننتایج تصویربرداري الکترونی نشان می

د و کنني خوبی براي متراکم کردن میکروساختار ماتریس عمل میوجود دارد و این مواد به عنوان پرکننده

  .)Chaipanich et al., 2010( نددهمقاومت فشاري را به خوبی افزایش می

                                                           
37 Bridging 
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 )Chaipanich et al., 2010(روز  60و  28، 7: مقاومت فشاري سیمان پوزوالنی مسلح به نانوتیوب کربن در 11-2شکل 

Konsta-Gdoutos  ي سیمانی که با نانوتیوب هابر روي مشخصات مکانیکی ماتریس 2010و همکاران در سال

کربن چندجداره مسلح شده بودند، مطالعه کردند. نتایج آزمایشات مکانیک شکست بر روي مقاومت خمشی 

نانوتیوب در  08/0و  048/0زنی هاي کوتاه و بلند با درصد وهاي مسلح به نانوتیوبو مدول االستیک نمونه

اند، مقاومت خمشی هایی که با نانوتیوب مسلح شدهنشان داده شده است. در تمامی موارد، نمونه 12-2شکل 

ا هاي سه روزه بدهند. به صورت دقیقتر، نمونهو مدول االستیک بیشتري از خمیر سیمانی از خود نشان می

، مقاومت خمشی بیشتري را از خود نشان دادند. در مقایسه با نتایج 08/0وتیوب کوتاه و درصد وزنی نان

ار هایی که با مقدهاي مسلح شده به نانوتیوب کوتاه و با تمرکز مختلف، مشاهده شده است که نمونهنمونه

هایی که شند. همچنین نمونهباشوند، داراي مقاومت و مدول االستیک بیشتري میبیشتري نانوتیوب مسلح می

. دهندداراي تمرکز کمتر نانوتیوب هستند، مقاومت خمشی و مدول االستیک بیشتري از خود نشان می

 % 048/0 هایی وجود دارد که دارايدهد که بیشترین افزایش مدول االستیک در نمونهمشاهدات نشان می

توان نتیجه گرفت که به تمرکز باالي ن اساس، مینانوتیوب بلند هستند. بر ای % 08/0 نانوتیوب کوتاه و

هاي بلند هاي کوتاه احتیاج است تا سیمان به خوبی مسلح شود، در حالیکه تمرکز کمتر نانوتیوبنانوتیوب

اخت ي تمام شده براي سموجب به دست آوردن عملکرد مکانیکی مشابه خواهد شد. بنابراین با احتساب هزینه

باشند، پژوهش هاي بلند میتر نانوتیوبهاي کوتاه بسیار ارزانبا توجه به اینکه نانوتیوبهاي کربن و نانوتیوب

  .)Konsta-Gdoutos et al., 2010( در هر دو حالت ممکن است
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هاي بر روي مقاومت خمشی و مدول االستیک ماتریسکربن چندجداره (کوتاه و بلند)  : اثرات انواع مختلف نانوتیوب 12-2شکل 

  )Konsta-Gdoutos et al., 2010( سیمانی

Morsy  هاي سیمانی وزن سیمان به ماتریس % 01/0 نانوتیوب کربن را به مقدار 2011و همکاران در سال

دهد که مقاومت را اندازه گرفتند. نتایج این پژوهش نشان میها اضافه کردند و مقدار مقاومت فشاري نمونه

 28کربن در  نانوتیوبمقاومت فشاري بتن مسلح شده با  13-2شکل  یابد.افزایش می % 18 فشاري به مقدار

به بیشترین مقدار خود  % 02/0 دهد. با توجه به این شکل مقاومت فشاري در نسبت حجمیروز را نشان می

  .)Morsy et al., 2011( خواهد رسید

  
 ,.Morsy et al( روز 28در  هاي مختلفی وزنیبا درصد مسلح به نانوتیوب کربنهاس سیمانی : مقاومت فشاري ماتریس 13-2شکل 

2011(  

  هاCNTمطالعات تئوري و عددي بر روي  -2-11

 هاهاي کربن و نانوکامپوزیتنانوتیوب سازيسازي متعددي براي شبیههاي مدلدر جامعه علمی امروز، روش

 هايهاي موجود این است که نه تنها رفتار مصالح را در مقیاسشود. هدف روشتوسط محققان استفاده می

ها معینی مدل کنند بلکه در توسعه مصالح جدیدي با مشخصات باال و دلخواه نیز کمک نمایند. این مقیاس
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 یقیاسم را شامل شود. سلسله مراتبي با ابعاد بسیار بزرگ هاي پیوستهتواند از مقیاس اتمی پایه تا مدلمی

مکانیک «و در نهایت » میکرومکانیک«، »دینامیک مولکولی«، »مکانیک کوانتومی«شامل  هاسازياین مدل

  .)Wernik and Meguid, 2009( است» هاي پیوستهمحیط

 روش مکانیک کوانتومی -2-11-1

هاي کربن بسیار کوچک است، انجام آزمایش و تعیین مشخصات مکانیکی ي نانوتیوباز آنجایی که اندازه

 براي ارزیابی» 38مکانیک کوانتومی«ر مشکل است. از اینرو، استفاده از روش وابسته به تغییرشکل در آنها بسیا

ویژه براي توصیف مناسب شکست و تشکیل پیوندها استفاده از . بهمتداول استها CNTرفتار مکانیکی 

هاي بسیاري در متدلوژي این روش حاصل شده است، باشد. اگرچه پیشرفتمکانیک کوانتومی بسیار کارا می

سازي یک سیستم بزرگ بر مبناي این روش با امکانات کامپیوتري روز دنیا، تقریباً غیرممکن کماکان شبیهولی 

لیل محدودیت در . از همین رو، به د)Youn Park et al., 2010( و به عنوان یک چالش بزرگ مطرح است

محدود شده  هاCNT مطالعه بر روي ابعاد بسیار کوچک فقط به» مکانیک کوانتومی« روش امکانات محاسباتی،

  است.

ها و ماتمی مانند ات هاي مکانیکی است که ابعاد ذرات آن در مقیاسي سیستممکانیک کوانتومی شامل مطالعه

ها و ها و مولکولژي کل یک سیستم متشکل از الکترونتوان انرباشد. توسط این روش میمی هاالکترون

تئوري تابع «و یا  »39بستگی قوي« توانند توسط دو روشساختار اتمی آن را به دست آورد. اثرات کوانتومی می

  د.نتوصیف شو »40چگالی

هایی را که در جامدات به سختی به یکدیگر ، مدل مکانیک کوانتومی، مشخصات الکترون»TBM«در روش 

ل مربوط به خود متص به اتم به صورت کاملها باید در مدل، کند. این الکتروناند، توصیف میپیوند خورده

  هاي مجاور خود داشته باشند.باشند و همچنین اندرکنش محدودي با اتم

شامل  »41ههاي چندپیکرسیستم«شود تا ساختار الکترونی ئل فیزیک و شیمی استفاده میدر مسا» DFT«روش 

هایی سیستمبه  مکانیک کوانتومیدر هاي چندپیکره ها و فازهاي فشرده را بررسی کند (سیستمها، مولکولاتم

اي پیچیده تابع موجها داراي انفعال با هم هستند. این سیستمل و زیادي ذره در فع تعدادشود که در آنها گفته می

در ساختارشان دارند،  الکترونهایی که بیش از یک اتم چگالی الکترونی. براي نمونه در بررسی باشندمی

                                                           
38 Quantum Mechanics (QM) 
39 Tight Binding Method (TBM) 
40 Density Function Theory (DFT) 
41 Many‐Body System 
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). با استفاده از این تئوري، مشخصات آیندها یک سیستم چندپیکره بشمار میاتمنوع هاي این الکترون

  آید.ه دست میب» تابعی«مان چگالی الکترون است، با استفاده از روش که ه» ي الکترونیچندپیکره«هاي سیستم

ه نیست بینانهنوز واقعبا اینحال، ي آنگستروم در دست بگیرند. هر دو روش قادرند فیزیک مسئله را در اندازه

 ده کنیمفاها استو در کاربردهاي مهندسی و طراحی سیستم» سطح پیوسته«ها در که بتوانیم از نتایج این روش

)Wernik and Meguid, 2009(. 

هاي کوانتومی و کالسیک نشان دادند که در سازيو همکاران با استفاده از شبیه Nardelliبه عنوان نمونه، 

افتد که این خود ي پیوند کربن اتفاق میدرجه 90شود و چرخش تشکیل می SWنقص  ،% 5 کرنش باالتر از

  .)Nardelli et al., 1998( منجر شود CNTتواند به تغییرشکل پالستیک در می

با استفاده از ، تحت بار محوري کششی هاCNTاثر نقص فضاي خالی در شکست  نتایج بررسی همچنین

بر اساس  »42امیک مولکولیدین« تجربی و محاسبات-هاي نیمهمکانیک کوانتومی، تئوري تابع چگالی، روش

و کرنش  % 26 هاي یک و دوتایی تنش گسیختگی را تا، نشان داد که نقصTersoff-Brennerپتانسیل 

  .)Mielke et al., 2004( دهندگسیختگی را به مقدار قابل توجهی کاهش می

  43سازي اتمیشبیه -2-11-2

سیار از نظر محاسباتی ب »مکانیک مولکولی«و یا  »دینامیک مولکولی«سازي هاي اتمی مانند شبیهسازيشبیه

سازي اي براي شبیهها به صورت گستردهباشند و از این روشمی» مکانیک کوانتومی«تر از روش اقتصادي

ها را تشکیل سازي در این روشپایه و اساس مدل هاي کربن استفاده شده است. توابع پتانسیل تجربینانوتیوب

اشند و تنها ببر میکنند، اما از نظر محاسباتی بسیار پرهزینه و زمانها نتایج دقیقی را ارئه میدهند. این روشمی

  .)Xiao et al., 2009( باشنداتم دارند، قابل استفاده می محدوديهاي کوچک که تعداد براي سیستم

  دینامیک مولکولی -2-11-2-1

سازي دینامیک مولکولی یک روش شبیهها سر و کار دارد. با یک بیان ساده، دینامیک مولکولی با حرکت مولکول

بینی کامپیوتري در مقیاس نانو است که سیر و گسترش زمانی یک سیستم متشکل از ذرات اندرکنشی را پیش

زند. به خصوص، این روش اطالعاتی را در رابطه با مکان، کند و مشخصات فیزیکی مربوطه را تخمین میمی

یت (مانند فشار، انرژي، ظرف کلیتوان مشخصات ه با استفاده از آنها میکند کها فراهم میسرعت و نیروهاي اتم

باشد: سازي دینامیک مولکولی شامل سه مرحله میمکانیک آماري به دست آورد. شبیه گرمایی و ....) را توسط

                                                           
42 Molecular Dynamic 
43 Atomistic Simulation 
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دن ) پتانسیل اندرکنشی براي مشخص کر2) تعیین شرایط اولیه مانند مکان و سرعت اولیه ذرات در سیستم. 1

کالسیک نیوتونی «ي حل معادالت ) رشد و تکامل سیستم در زمان به وسیله3نیروهاي موجود میان ذرات. 

. در واقع تمام فیزیک مسئله در روش )Zeng et al., 2008( براي تمام ذرات موجود در سیستم» حرکت

ن شود سروکار داریم و ایدر این است که با سیستمی از نیروهایی که بر هر اتم وارد می» دینامیک مولکولی«

. این پتانسیل )Wernik and Meguid, 2009( شونداتمی تعیین میهاي بیننیروها با استفاده از پتانسیل

و اندرکنش ذرات موجود  شوندنامیده می »44میدان نیرو«ي مربوطه تحت عنوان اندرکنشی به همراه پارامترها

گی به کنند (براي مثال چگونه انرژي پتانسیل یک سیستم بستدر یک سیستم را با جزئیات مربوطه توصیف می

 هاي)، روشab initioهاي کوانتومی (مانند روش تواند توسط روشمختصات ذرات دارد). این میدان نیرو می

در . تجربی تعیین شود-) و یا روش کوانتومیMorseیا روش  Lennard-Jonesتجربی (مانند روش  پتانسیل

جود هاي پلیمري استفاده شود، این امکان به وسازي کامپوزیتصورتیکه از روش دینامیک مولکولی براي شبیه

 »ي واسطالیه« کننده بر روي ساختار پلیمر، اثرات دینامیکی در مجاورتمسلح الیافآید تا بتوانیم اثر می

. )Zeng et al., 2008( پلیمر بر روي مشخصات مصالح را بررسی کنیم-الیافلیمر و تاثیر اندرکنش پ-الیاف

که  همم دارد. در ذیل به اختصار به چند تابع پتانسیل توابع پتانسیل متعددي در روش دینامیک مولکولی وجود

 پردازیم.شوند، میهاي کربن استفاده میسازي نانوتیوبدر شبیه

  انواع توابع پتانسیل و کاربرد آنها -2-11-2-1-1

  هاتقسیم بندي توابع پتانسیل بر اساس در نظر گرفتن تعداد اتم -1

یکی از  .»46چندپیکره پتانسیل«و » 45جفتیپتانسیل « پتانسیل بین اتمی وجود دارد، ي اصلیدسته عموما دو

توان به پتانسیل هاي چندپیکره میو از میان پتانسیل است Lennard-Jonesهاي جفتی پتانسیل انواع پتانسیل

Brenner .هاي اندرکنش چندپیکره تفاوت اصلی میان این دو روش این است که پتانسیل اشاره کرد

رجحیت دارد، اجفتی بر تابع پتانسیل  چندپیکره گیرد. در کل، تابع پتانسیلمیرا نیز در نظر  47غیرپیوسته

اف گیرد. در اینگونه موارد، انحرهاي بزرگ قرار میمخصوصاً در مواردي که سیستم مولکولی تحت تغییرشکل

هاي تماي با اپیوسته چندگانه-هاي غیرشود تا اندرکنشافتد و موجب میها از حالت تعادل اتفاق میزیاد اتم

ها باید در محاسبات لحاظ شوند. اگرچه براي محدود کردن پتانسیل به مجاور به وجود آید که این اندرکنش

 موجب قطع وجود دارد. ولی خود این تابعچندپیکره در پتانسیل  »48قطع تابع«هاي مجاور، یک نزدیکترین اتم
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و  Tserpes and Papanikos, 2007(. Belytschko( شودکرنش می-در نمودار نیرو غیرعاديهاي بروز پدیده

تواند می قطع تابع ،)Brenner )Brenner, 1990ي چندپیکره به این نکته دست یافتند که در پتانسیل همکاران

 شکل( شود »ي عطفنقطه«در  )49کوهان شتر( ناگهانی به شکل موجب افزایش چشمگیر نیروهاي بین اتمی

. این )Belytschko et al., 2002( به حداکثر مقدار خود برسد % 30 و مقدار این نیروها در کرنش) 2-14

یافتند که اتمی است. آنها به این نکته دست در پتانسیل بین قطع ویژگی غیرعادي در نیروها، ناشی از اثر تابع

ن آ به دنبالنیز منتقل شود، کماکان بر روي رفتار شکست پیوند و  % 100 به کرنش قطع حتی اگر این تابع

CNT گذاردتاثیر می.  

  

 )Brenner )Belytschko et al., 2002اتمی در پتانسیل بر روي نیروهاي بین قطع : اثر تابع 14-2 شکل

  بندي آنهافرمولتقسیم بندي توابع پتانسیل بر اساس  -2

ه توصیف توابع هارمونیک ساد برحسبکربن را -توابع پتانسیل متعددي وجود دارند که اندرکنش پیوند کربن

 Brenner ، تابع پتانسیلLennard-Jones اتمیپتانسیل بین تابعتوان به کنند. از میان این توابع پتانسیل میمی

  .)Xiao et al., 2009( اصالح شده اشاره کرد Morseپتانسیل و تابع 

این تابع پتانسیل یک مدل ریاضی ساده است که اندرکنش :  Lennard Jonesالف) تابع پتانسیل 

و یا پتانسیل » 12-6«، پتانسیل »L-Jپتانسیل «کند. این پتانسیل به اسامی سازي میرا شبیه میان یک جفت اتم

  :شودنوشته می )1-2( يرابطهترین شکل این تابع پتانسیل به صورت شود. رایجنیز شناخته می» 12-6«

)2-1(  ��� = 4� ��
�

�
�

��

− �
�

�
�

�

� 
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فاصله  rاي صفر است و ذرهاي است که در آن پتانسیل بینفاصله σ عمق موثر پتانسیل، ε در این رابطه،

براي مدل کردن نیروي دافعه میان دو اتم در هنگام نزدیک  L-Jي پتانسیل ام رابطه12توان  باشد.اتمی میبین

ها نسبت به هم نیروهاي جاذبه در هنگام دور شدن اتم ام آن براي اضافه کردن6به یکدیگر است و توان  شدن

 کربن به صورت-براي اندرکنش کربن L-Jرابطه پتانسیل  مقدار پارامترهايبه سیستم است.  (نیروي چسبندگی)

� = 0.142�� ،� = 43.64× �و  ���10 =   .)Wernik and Meguid, 2009( باشدمی ��0.34

Shokrieh  وRafiee غیرخطی میان نانوتیوب و ماتریس از این پتانسیل  »ي واسطالیه« يسازي ناحیهبراي شبیه

نیز فرض  Naghdabadiو  Montazeri سازي. همچنین در مدل)Shokrieh and Rafiee, 2010( استفاده کردند

 در L-Jهاي واندروالسی و بر اساس پتانسیل ها و ماتریس پلیمري توسط اندرکنششده است که نانوتیوب

  .)Montazeri and Naghdabadi, 2010( شوندبه یکدیگر متصل می »ي واسطالیه«

 هاي کربنم: یک مدل بسیار متداول براي انرژي پتانسیل در اتMorse (Brenner)) تابع پتانسیل ب

تواند تغییر در هیبریداسیون (هیبریداسیون می .نیز معروف است Brennerاست. این تابع که به تابع پتانسیل 

هاي اتمی با یکدیگر ترکیب می شوند و شکل جدیدي از پیوند اتمی را به وجود به این معنی است که اربیتال

 هایی به جز اتم کربن را کنترل و مدیریت کند. همچنین این پتانسیلکربن و پیوند با اتم-می آورد) پیوند کربن

هاي کربن با یک سطح نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این تابع پس سازي اندرکنش میان اتممدلتواند براي می

به این اسم نامگذاري شد. فرم تابع انرژي پتانسیل  Brennerتوسط  Philip M. Morseاز فیزیکدان معروف 

Morse  ( است )2-2( يرابطهبه شکلBrenner, 1990(:  

)2-2(  �������� = ���1 − ��� (����)�
�

− 1 

فاصله  r ،(انرژي ناشی از افزایش طول پیوند) پتانسیل پیوندانرژي ي محوري مولفه �������� در این رابطه

 ,Brenner( است ثابتیک  β و 50تفکیکانرژي  �� طول پیوند معادل، �� ها یا همان طول پیوند،میان اتم

  ارائه شده است. 1-2جدول مقدار این ثوابت در  .)1990

 Morseمتناظر با تابع پتانسیل » پتانسیل اصالح شده«: این تابع Morseي ) تابع پتانسیل اصالح شدهج

. در این تابع، یک )Belytschko et al., 2002( است % 10هاي زیر باشد، با این تفاوت که براي کرنشمی

  اضافه شده است: Morseبه تابع پتانسیل » 51پیوندي خمش زاویه« به نام ترم جدید پتانسیل

)2-3(  � = �������� + ������ 

)2-4(  �������� = ���1 − ��� (����)�
�

− 1 
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)2-5(  ������ =
1

2
�� (� − ��)�[1 + �������(� − ��)�] 

. مقادیر است پیوندهاي مجاوري میان زاویه θ و» پیوند ي خمشزاویه«انرژي ناشی از  ������ در این رابطه

  نشان داده شده است. 1-2جدول شوند در پارامترهایی که براي این پتانسیل استفاده می

  )Belytschko et al., 2002( هاي کربنبراي اتم Morseي : پارامترهاي پتانسیل اصالح شده1-2جدول 

 مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر

��(�) 1.39 × 10��� ��(���) 2.094 
��(�.�) 6.03105 × 10��� �� (�.�.�����) 0.9 × 10��� 

�(���) 2.625 × 10�� �������(�����) 0.754  

اضافه کردند تا اثرات  Morseبه تابع پتانسیل اصالح شده  �������� یک ترم جدید و همکاران Xiao همچنین

. اثر این ترم در )Xiao et al., 2009( را بررسی کنند »52تغییرات زاویه در اثر پیچش پیوند«انرژي ناشی از 

CNT هاي بدون نقص ناچیز است، اما درCNT15-2 شکل( نقش مهمی را ایفا کند تواندمی دارهاي نقص(.  

)2-6(  � = �������� + ������ + �������� 

)2-7(  �������� =
1

2
�� (Δ�)� 

  است. ����/��.��0.278 کربن برابر-براي پیوند کربن �� که مقدار

  

  )Morse )Xiao et al., 2009ي اي براي پتانسیل اتمی اصالح شده: مدل مکانیک مولکولی سازه 15-2 شکل
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 هاي کربن توسط روش دینامیک مولکولیمطالعات انجام شده بر روي نانوتیوب -2-11-2-1-2

 Tersoff-Brennerاتمی سازي دینامیک مولکولی و با استفاده از پتانسیل بینتوسط شبیه 1997محققین در سال 

جداره پرداختند. در این پژوهش رفتار فشاري، مودهاي هاي کربن تکبه بررسی مشخصات االستیک نانوتیوب

هاي انجام هاي مختلف ارزیابی شد. با استفاده از تحلیلها با شعاعکرنش نانوتیوب-گسیختگی، و نمودار تنش

 Cornwell( بر حسب شعاع آن تعیین کند اي ارائه شد تا مدول االستیک نانوتیوب راشده، روابط تقریبی ساده

and Wille, 1997(.  

هاي پالستیک کلتغییرشسازي دینامیک مولکولی نشان داد که شروع و پیدایش پژوهشی دیگر با استفاده از شبیه

یک ي االستها بستگی دارد. براي مثال محدودهدر نانوتیوب »کایرالیتی«یا همان » 53اندیس پیچش«به شدت به 

  .)Zhang et al., 1998( است (n,n) مبلیدو برابر همان محدوده براي نانوتیوب دسته (n,0)نانوتیوب زیگزاگ 

 و همکاران Belytschko استفاده شده است. Morseي تابع پتانسیل اصالح شده از تاکنون در تحقیقات زیادي

)Belytschko et al., 2002( سازي شکست در بیهاز این پتانسیل براي شCNT  تحت بار محوري کششی

ي و اصالح شده Brennerاتمی هاي بینآنها به وسیله دینامیک مولکولی و با استفاده از پتانسیل استفاده کردند.

Morse نقص ،SW اً دهد که شکست تقریبنشان می آنهاهاي کربن مدل کردند. نتایج تحقیق را در نانوتیوب

است و اساساً به نقطه عطف در تابع پتانسیل اتمی بستگی دارد. همچنین تنش  54یشمستقل از انرژي جدا

65ي بینی شده در محدودهشکست پیش − به دست آمد که بسیار بیشتر از نتایج آزمایشگاهی است.  ���93

دلیل اختالف میان نتایج آزمایشگاهی و اتمی کرنش گسیختگی نانوتیوب کربن، ناشی از وجود یک تابع قطع 

ي از پتانسیل اصالح شده % 10باشد. آنها در کرنشهاي باالي می Brennerاتمی غیرفیزیکی در تابع پتانسیل بین

Morse جاي پتانسیل  بهBrenner به دست آوردند.  % 16الی  10 استفاده کردند و کرنش گسیختگی را در حد

کرنش بررسی شده و کاهش در مقاومت و -بعالوه، اثر نقص یک فضاي خالی اتمی بر روي نمودار تنش

ان محل استفاده شد تا به عنو CNTکرنش کششی نانوتیوب مشاهده شد. از یک پیوند تضعیف شده نیز در 

کمتر  % 10شروع شکست پیوند در مدلسازي شکست نانوتیوب عمل کند. مقاومت این پیوند تضعیف شده 

از دیگر پیوندها بود. در ابتدا، تحت بارگذاري اعمال شده، پیوند تضعیف شده شکسته شد و سپس گسیخته 

شد.  کست ترد در نانوتیوبشدن دیگر پیوندها به سرعت به پیوندهاي مجاور توسعه پیدا کرد و منجر به ش

باشد کمتر از تنش و می SWنتایج تحقیق نشان داد که تنش و کرنش گسیختگی در نانوتیوبی که داراي نقص 

تضعیف شده است. همچنین  % 10ي کرنش گسیختگی در نانوتیوبی است که یک پیوند در وسط آن به اندازه
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ه کمی بر مقاومت شکست دارد. در نهایت، به این نتیج نوع شکست نیز تردشکن است و اندازه نانوتیوب تاثیر

  رسیدند که دستوارگی اثر متوسطی بر مقاومت کششی دارد.

سازي دینامیک در شبیه Tersoff-Brennerو همکاران با استفاده از پتانسیل اندرکنشی  Jeng، 2004در سال 

ررسی مبلی را تحت بار کششی بدسته هاي کربن زیگزاگ، دستواره ومولکولی، مشخصات مکانیکی نانوتیوب

ها به ترتیب بارگذاري شدند. مدول االستیک این نانوتیوب % 34ها تا کرنش و مطالعه کردند. این نانوتیوب

 بهترین مقاومت کششی آرمچیرها، نانوتیوب تراپاسکال به دست آمد. در میان این نمونه 03/1و  95/0، 92/0

زم به ذکر است که تحت نیروهاي کششی کوچک، مشخصات مکانیکی مانند مدول را از خود نشان داد. البته ال

 کایرالیتی هاي پالستیک بزرگتر ممکن است اثراتوابسته نیست. ولی تحت کرنش کایرالیتیاالستیک چندان به 

  .)Jeng et al., 2004( بر روي این پارامترها تاثیرگذار باشد

کولی ارزیابی مولهاي کربن نیز با استفاده از دینامیک مشخصات االستیک، پالستیک و شکست در نانوتیوب

جداره و چندجداره را براي توصیف رفتار هاي تککرنش نانوتیوب-و همکاران پاسخ تنش Liew شده است.

و  55REBOاالستیک و پالستیک آنها محاسبه کردند. در این تحقیق با استفاده از ترکیب دو تابع پتانسیل 

اسون، تنش تسلیم، تنش نهایی و کرنش مشخصات مکانیکی مانند مدول االستیک، ضریب پو، L-Jپتانسیل 

یک تا چهارجداره محاسبه شده است. تغییرشکل پالستیک در اثر تشکیل  آرمچیرهاي بیشینه براي نانوتیوب

هاي سازيو شکست ترد به علت شکست پیوندهاي اتمی نیز تحقیق و بررسی شده است. شبیه SWنقص 

ترین هاي چندجداره، ابتدا در بیرونیاز شکست نانوتیوبدهند که خرابی ناشی دینامیک مولکولی نشان می

  .)Liew et al., 2004( کندهاي درونی نفوذ میافتد و سپس به داخل الیهالیه اتفاق می

Sammalkorpi سازي دینامیک مولکولی و تئوري پیوسته، بر روي مدول االستیک و همکاران با استفاده از شبیه

 که مشخصات نقص فضاي ندو نشان داد ندها با نقص فضاي خالی مطالعه کردو مقاومت کششی نانوتیوب

هاي ه شد که اگر نقصها بر روي این پارامترها تاثیرگذارند. بعالوه، نشان دادخالی و تمرکز و اجتماع نقص

ها قابلیت بازسازي خود را نداشته باشند، مقاومت کششی و کرنش فضاي خالی وجود داشته باشند و این نقص

ها نانوتیوب یجداره نصف خواهد شد. در این مطالعه، بر روي مشخصات مکانیکهاي تکبحرانی نانوتیوب

ی هاي کربن این تواناینشان داده شد که، نانوتیوبکه داراي یک، دو و سه نقص بودند، تحقیق شد. همچنین 

هاي فضاي خالی را با استفاده از پیوندهاي معلق اشباع شده بهبود ببخشند. برمبناي محاسبات را دارند که نقص

 تواند تاثیر فضاهاي خالی را بر روي مشخصات مکانیکی نانوتیوب کاهش دهدانجام شده، این اثر می

)Sammalkorpi et al., 2004(.  
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سازي دینامیک مولکولی و بر اساس یک فرآیند کنترل شونده توسط با استفاده از شبیه 2005پژوهشی در سال 

تواند بر روي مشخصات مکانیکی (مدول می CNTي تصادفی بر روي هانشان داد که وجود نقص 56تغییرمکان

اي داشته باشد. همچنین در این مطالعه االستیک، مقاومت و کرنش نهایی) و شکست نانوتیوب تاثیر عمده

  .)Lu and Bhattacharya, 2005( مبلی بررسی شددر یک نانوتیوب دسته SWپیدایش شکست ناشی از نقص 

پس از گسسته «ها CNTدر کربن -براي توصیف رفتار پیوندهاي کربن Morseي تابع پتانسیل اصالح شده

وند. دهد که دوباره شکل بگیرند و بازسازي شمناسب نیست. زیرا این تابع پتانسیل به پیوندها اجازه نمی »شدن

 )14-2 شکل( ي عطفها اصوالً به نقطهCNTنشان دادند که مقاومت شکست  و همکاران Belytschko اگرچه

هاي (مقدار انرژي که الزم است تا اتم »57تفکیکانرژي «اتمی بستگی دارد و تقریبا مستقل از نمودار انرژي بین

. بنابراین از آنجایی که )Belytschko et al., 2002( است موجود در یک مولکول را از یکدیگر جدا کند)

ند) رود تا دیگر پیوندها تشکیل شوکرنش عطف بسیار زودتر از کرنش شکست پیوند (جایی که انتظار می

تانسیل آورد که پاین اطمینان را به وجود می» تفکیکانرژي «افتد، مستقل بودن مقاومت شکست از اتفاق می

 ها در دماهاي متوسطتصویر درستی را از شکست نانوتیوب بتواند) 16-2 شکل( Morseي اصالح شده

0 −   .)Tserpes and Papanikos, 2007( ارائه کند �500

  

  )Tserpes and Papanikos, 2007( اصالح شده Morseکرنش در پتانسیل -: نمودار نیرو 16-2 شکل

 به عنوان نمونه در .ه استهاي چندجداره مطالعه شداثرات نقص نیز بر روي مشخصات مکانیکی نانوتیوب

ه جدارهاي تکسازي نانوتیوباز روش دینامیک مولکولی براي شبیه و همکاران Haskinsیک پژوهش توسط 

. در ودشاستفاده شده است تا اثرات نقص بر روي مدول االستیک و شکست ناشی از گسیختگی پیوند مطالعه 

 17به دست آمد و در کرنش  ���1100 يابتدا نانوتیوب سالم مدل شده و مقدار مدول االستیک آن به اندازه

                                                           
56 Displacement Control 
57 Dissociation Energy 
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 4/1سازي شد که این نقص معادل چگالی نقص فضاي خالی شبیهنقص دو سیخته شد. سپس نانوتیوب با گ %

کاهش  % 13ي و کرنش گسیختگی را به اندازه ���160 يها مدول االستیک را به اندازهاست. این نقص %

ول االستیک تاثیر چندانی کاهش داد ولی بر روي مد % 15ي نیز کرنش گسیختگی را به اندازه SWدادند. نقص 

  .)Haskins et al., 2007( نداشت

Chowdhury  وOkabe  با استفاده از دینامیک مولکولی، اثرات نقص هندسیSW  درCNT ها را بر روي

دهد که این . نتایج نشان میندبررسی کرد CNTاتیلن مسلح به هاي پلیاي کامپوزیتالیهمقاومت برشی میان

یس و ماتر CNTاي خواهند شد، زیرا اتصال مناسبی میان الیهها موجب کاهش در مقاومت برشی میاننقص

  .)Chowdhury and Okabe, 2007( در نواحی آسیب دیده وجود نخواهد داشت

) بودند، SWنقص جداره که داراي دو نقص (فضاي خالی یا هاي تکرفتار کششی نانوتیوب 2008در سال 

جداره هاي تکبر روي مشخصات مکانیکی نانوتیوب هاسازي شده و اثر مکان هندسی فضایی نقصشبیه

ضاي هاي فوقتی نقص ج نشان دادولکولی انجام شد. نتایسازي توسط روش دینامیک مبررسی شد. این مدل

کاهش  % 80و کرنش گسیختگی را تا  % 46گیرند، تنش گسیختگی را تا خالی در کنار یکدیگر قرار می

باشد. در می % 70و  % 34کنار هم، به ترتیب  SWدهند، در حالیکه این کاهش مقادیر براي دو نقص می

هایی ري قرار دارند، مقاومت گسیختگی بیشتر از نانوتیوبها در راستاي محور بارگذاهایی که نقصنانوتیوب

ها به باشند. در هر دو نوع نقص، هرچقدر نقصها عمود بر راستاي محور بارگذاري میاست که در آن نقص

  .)Tunvir et al., 2008( تر خواهد بودیکدیگر نزدیکتر باشند، نانوتیوب ضعیف

مورد بررسی نیز  Pozrikidisهاي کربن توسط اثر نحوه قرارگیري و ترکیب نقص بر روي مشخصات نانوتیوب

در  SW ، بر روي اثرات نقصامیک مولکولیدین سازيتحقیق با استفاده از شبیه در اینقرار گرفته است. 

. براي شده استجداره تحت بارگذاري محوري و پیچشی مطالعه هاي کربن تکمشخصات مکانیکی نانوتیوب

هاي استفاده شده است. محاسبات عددي بر روي نانوتیوب Tersoff-Brennerسازي نیز از پتانسیل شبیه

تاثیر  58ها به صورت مایل، محوري و یا پیرامونیقرارگیري نقص يدهد که نحوهنشان می آرمچیرو زیگزاگ 

  .)Pozrikidis, 2009( ها تحت بارگذاري محوري و پیچشی داردبسیار زیادي بر روي پاسخ مکانیکی نانوتیوب

  در مقیاس نانو سازينتایج شبیه -2-12

با توجه به این موضوع که ممکن است در ساخت بتن مسلح به نانوتیوب کربن انواع مختلفی از نانوتیوب 

، است دهذکر نش استفاده موردب در مطالعات آزمایشگاهی نوع نانوتیوبه صراحت  معموالکربن استفاده شود و 

اره و جد(دو نوع نانوتیوب تک بنابراین در این تحقیق بر روي رفتار چهار نوع متداول نانوتیوب کربن

                                                           
58 Circumferential 
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و  Armchair (10,10)هاي تک جداره شامل . نانوتیوب شود.مطالعه شده و رفتار آنها بررسی می جداره)چند

Zigzag (17,0) باشند. آنگستروم می 31/13و  56/13هاي اتم و قطر 1632و  1660هاي با تعداد اتم

آنگستروم) و  34/20اتم و قطر  4100(با  Armchair (10,10)/(15,15)هاي چندجداره نیز شامل نانوتیوب

Zigzag (17,0)/(26,0)  100ها آنگستروم) انتخاب شدند. طول تمام نانوتیوب 35/20اتم و قطر  4128(با 

هاي در نظر گرفته شده در این تحلیل مشخصات هندسی نانوتیوب 2-2جدول  آنگستروم فرض شده است.

 شده در مقیاس میکرو محاسبهشکست  مکانیکی و مقاومتاز مشخصات  ینیدهد. سپس میانگرا نشان می

  .استفاده خواهند شد

  مورد بررسی در این تحقیقهاي : مشخصات نانوتیوب 2-2جدول 

Type Diameter (Å) Length/Diameter 

Armchair (10,10) 6.78 14.75 
Zigzag (17,0) 6.65 15.04 

Armchair (10,10)/(15,15) 10.17 9.83 
Zigzag (17,0)/(26,0) 10.18 9.82 

نشان داده  17-2شکل در که در این تحقیق استفاده شده است،  جداره و چندجدارهنانوتیوب تک نمونهتصویر 

  شده است.

 

  )Eftekhari et al., 2013( سازي شده در تحقیق مذکورشبیه جداره و چندجداره: ساختار اتمی نانوتیوب تک 17-2شکل 

 منظورهاي کربن استفاده شده است تا اندرکنش میان اتم Tersoffاي سازي از پتانسیل سه مولفهبراي شبیه

شود. اتم در نظر گرفته می 3انرژي خمشی میان  در این پتانسیل، اثرات انرژي محوري میان دو اتم و .شود

ل سیستم انرژي ک کند. در این پتانسیل،ولی این پتانسیل اثرات پیچشی در باندهاي اتم کربن را حساب نمی

  شود:تعیین می )10-2(الی  )8-2(توسط روابط 

���
�������

=
1

2
��������������� + ����������� )2-8( 
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������� = �������−�������    ,    ������� = −�������−������� )2-9( 

������� =

⎩
⎨

⎧
1,                                                     ��� ≤ ���

1

2
+

1

2
��������� − ����/���� − �����   ,   

0,                                                     ��� ≥  ���

��� < ��� < ��� )2-10( 

هاي دافعه و جاذبه هستند اندرکنش �������و  �������، توابع jو  iهاي اتم ي بین اتمیفاصله ���که در آن 

  شود. یافت می )Tersoff, 1989( جزئیات بیشتر در هم تابع قطع است. �������و 

تا یک افزایش شود اولیه موجب می Tersoffگیرد، پتانسیل وقتی نانوتیوب تحت بارگذاري کششی قرار می

یشتر از مقادیري بسیار ب ،شدیدي در تنش کششی قبل از گسیختگی به وجود آید. این تنش کششی گسیختگی

زم شود. براي اینکه از چنین مکانیبینی میاست که توسط روش مکانیکی کوانتومی براي نانوتیوب پیش

تابع قطع هموار که  ندپیشنهاد کرد )Belytschko et al., 2002( اي جلوگیري شود،گسیختگی غیرواقعی

Tersoff  آنگستروم افزایش  2آنگستروم به  7/1و شعاع قطع نیز از  شودبا یک تابع قطع ناگهانی جایگزین

���R یابد = S�� = 2Åصنعی تو افزایش شدگی مصنوعی نانوتیوب اي از سخت. چنین، تابع قطع اصالح شده�

  .)18-2شکل ( کندتنش کششی جلوگیري می

 

  )Tersoff )Eftekhari et al., 2013کرنش کششی نانوتیوب با پتانسیل اصالح شده و اصلی -تنشنمودار :  18-2شکل 

هاي ، زیرا باندهاي اتمباشدنمی Tersoffاصالح پتانسیل اصلی براي تحلیل فشاري نانوتیوب، احتیاجی به 

حت بار ت تعدادي از آنها گیرند و در صورتیکه حتیکربن در این حالت فقط تحت بارگذاري فشاري قرار می

د و بنابراین اصالح تابع قطع، خیلی بر باش ���کششی نیز بیافتند، تغییرطول آنها به حدي نیست که بیشتر از 

، در حالت کلی تحلیل خمشی نانوتیوب با اینحال. )19-2شکل ( روي رفتار فشاري نانوتیوب تاثیري ندارد



39 

 

برخی از باندها در کشش و برخی دیگر در فشار قرار  ممکن است پیچیده است که در آنیک رفتار بسیار 

  گیرند.می

 

  )Tersoff )Eftekhari et al., 2013کرنش فشاري نانوتیوب با پتانسیل اصالح شده و اصلی -تنشنمودار :  19-2شکل 

هاي کربن در نیز براي توصیف نیروهاي میان اتم Lennard-Jonesاندرکنش بلندبرد غیرپیوندي واندوالسی 

  شود:نوشته می )11-2(ي معادله اي مجاور نانوتیوب استفاده شده است. این پتانسیل به صورتهالیه

���
���

= 4� ��
�

���

�

��

− �
�

���

�

�

� )2-11( 

-Lennardنیز ثوابت مربوط به تابع  σو  εباشد و می jو  iهاي کربن اتمی میان اتمفاصله بین ���که در آن 

Jones هاي کربن باشند. براي اتممی���� = ����و  ��0.00239 = هستند. همچنین، اثرات نیروي  ��0.34

�2.5تواند براي فواصل بیشتر از واندروالسی می = برنامه کد باز سازي از براي شبیه صرفنظر شود. ��0.85

59LAMMPS  60 برنامه ،سازيشبیهنتایج استفاده شده است و براي نمایش گرافیکیVMD .به کار رفته است  

ها، حجم و دما ثابت) تا دماي (تعداد اتم NVTبا استفاده از هنگرد  CNTسازي، ساختار در مرحله اول شبیه

سط اعمال . این افزایش دما تو)20-2شکل ( رسدگام زمانی به تعادل می 20000درجه کلوین) در  300اتاق (

  آید.هاي کربن به وجود مییک سرعت تصادفی به اتم

                                                           
59 Large‐scale atomic/molecular massively paralle simlulator 
60 Visual Molecular Dynamic 
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 )NVT )Eftekhari et al., 2013: به تعادل رسیدن ساختار نانوتیوب با استفاده از هنگرد  20-2شکل 

افزایش دما به صفر رسیده ماند ناشی از هاي پستنش 61CG سازي انرژيسپس با استفاده از الگوریتم حداقل

ماند را هاي پسفرآیند صفر کردن تنش 21-2شکل آماده شود.  يتا مدل براي تحلیل تحت بارگذاري محور

هاي کربن را در طول وارد بر تمام اتم (X, Y, Z)این شکل بیشترین مولفه نیرویی در جهت  دهد.نشان می

  دهد.سازي انرژي نشان میتحلیل حداقل

  
 )Eftekhari et al., 2013( هاي کربنماند بر روي اتمهاي پسسازي انرژي براي از بین بردن تنش: فرایند حداقل 21-2شکل 

گذاري بر روي سیستم انجام ، بارتقریبا به صفر رسیدند NVTهنگرد ماند ناشی از هاي پستنشپس از اینکه 

هاي طرف دیگر آن با سرعت ثابت نگه داشته شده و اتم CNTهاي یک طرف شود، به این صورت که اتممی

                                                           
61 Conjugate Gradient 
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فیکوثانیه تنظیم  1گیري براي سیستم شوند. بازه زمانی انتگرالآنگستروم/فیکوثانیه حرکت داده می 01/0ثابت 

ن ها توسط معادالت نیوتونی تعییحرکات اتم شود.ها نیز در یک میلیون گام زمانی انجام میشده است. تحلیل

سازي دینامیک مولکولی الگوریتم مربوط به شبیه حل خواهند شد. Velocity-Verletتوسط الگوریتم شده و 

  نشان داده شده است. 22-2شکل در 

انتخاب نوع و طول نانوتیوب
استفاده از پتانسیل مناسب 

بین اتمی
(Tersoff)

استفاده از هنگرد مناسب 
NVT

به صفر رساندن تنشهاي 
پسماند بر روي ساختار با 

CGاستفاده از الگوریتم 

اعمال شرایط مرزي و 
بارگذاري بر روي سیستم

به دست آوردن مشخصات 
کرنش -مکانیکی و تنش
نانوتیوب

  
  سازي دینامیک مولکولی نانوتیوب کربن: فلوچارت شبیه 22-2شکل 

 Poelma که توسط Zigzag (10,0)سنجی تحلیل بارگذاري محوري نانوتیوب، یک نانوتیوب به منظور صحت

د. نباشمی7.83Å و  52.62Åبه ترتیب  شود. طول و قطر این نانوتیوبتحلیل شده است، بررسی می و همکاران

تطابق خوبی میان تحلیل  23-2شکل استفاده شده است. بر اساس  Driedingدر تحقیق مذکور از پتانسیل 

  .)Poelma et al., 2012( مذکور و نتایج این تحقیق وجود دارد

  

  )Poelma et al., 2012(با نتایج مرجع  مدل نانوتیوب تحت بارگذاري فشاريمقایسه نتایج :  23-2شکل 

������از رابطه  CNTمحوري  اسمی تنش = ������آید که در آن به دست می ������/� = ��� ،F 

اي ي بین الیهضخامت جداره است. اخیرا محققین زیادي از فاصله tقطر تیوب و  Dنیروي وارد بر نانوتیوب، 
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 ;Chandra et al., 2004; Hao et al., 2008( انداستفاده کرده CNTبه عنوان ضخامت  (nm 0.34)گرافیت 

Mielke et al., 2004; Poelma et al., 2012(براین این مقدار براي ضخامت ، بناCNT .انتخاب شده است 

  شود:براي محاسبه سطح مقطع آن استفاده می )12-2(وب دوجداره داشته باشیم، از رابطه یدر صورتیکه نانوت

������ = �(���� + �/2)� − �(��� − �/2)� )2-12(  

  باشند. هاي تیوب داخلی و خارجی میبه ترتیب شعاع ����و  ���که در این رابطه 

یابد و پس از افزایش تنش، ناگهان در یک نقطه ها به تدریج افزایش میدر حالت کششی، تنش نانوتیوب

دو نوع رفتار گسیختگی در ). 24-2شکل دهند (گسیخته شده و ظرفیت باربري کششی خود را از دست می

درجه و نانوتیوب آرمچیر با  45شود. نانوتیوب زیگزاگ با زاویه هاي زیگزاگ و آرمچیر مشاهده مینانوتیوب

. همچنین نتایج شبیه سازي )25-2 شکل( شودنسبت به راستاي نیروي کششی اعمالی گسیخته می 90زاویه 

ستگی دارد. آنها ب کایرالیتیها به دهد که انرژي شکست و مقاومت کششی نانوتیوبدینامیک مولکولی نشان می

چیر بیشتر از نانوتیوب زیگزاگ است. ولی تفاوت در مشخص است که خصوصیات مکانیکی نانوتیوب آرم

براي مدول  N/m1030000و  Gpa1100 ،Gpa114مدول االستیک آنها بسیار ناچیز است. بنابراین مقادیر میانگین 

  .)3-2 جدول( دشواالستیک، مقاومت کششی و انرژي شکست در مقیاس میکرو انتخاب می

  

  )Eftekhari et al., 2014( کرنش کششی نانوتیوب-: نمودار تنش 24-2شکل 
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 Eftekhari( الف) نانوتیوب زیگزاگ ب) نانوتیوب آرمچیر ؛: الگوهاي مختلف گسیختگی نانوتیوب تحت بارگذاري کششی 25-2 شکل

et al., 2013( 

  )Eftekhari et al., 2014( : مشخصات مکانیکی نانوتیوب کربن تحت بارگذاري کششی 3-2 جدول

Type E (Gpa) ν Ft (Gpa) Gft (N/m) 

Armchair (10,10) 1130 0.14 128.68 13180964 
Zigzag (17,0) 1124 0.13 102.29 8021783 

Armchair (10,10)/(15,15) 1087 0.14 125.84 12264589 
Zigzag (17,0)/(26,0) 1068 0.13 99.88 7732911 

نشان داده شده است. رفتار نانوتیوب در فشار به این  26-2شکل ها در کرنش فشاري نانوتیوب-نمودار تنش

یابد و ناگهان در کرنش کمانشی صورت است که تنش فشاري به صورت خطی با تنش محوري افزایش می

واقع به دلیل تغییرشکل هندسی  شود (این کاهش درافت محسوسی در مقدار تنش فشاري مشاهده می

ه آید). سپس نانوتیوب با ظرفیت بسیار کمتري بمحسوسی است که در ساختار اولیه نانوتیوب به وجود می

). قابل ذکر است که مدول االستیک به عنوان مدول مماسی در 26-2شکل دهد (باربري فشاري خود ادامه می

  .)4-2جدول ( تنش صفر محاسبه شده است
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  کرنش فشاري نانوتیوب-تنش: نمودار  26-2شکل 

  هاي کربننانوتیوب فشاري: مشخصات  4-2جدول 

Gfc (N/m) Buckling stress (Gpa) E (Gpa) Type 

1910229 43.55 1280.8 Armchair (10,10) 
1974698 45.54 1283.6 Zigzag (17,0) 
2015685 43.35 1247 Armchair (10,10)/(15,15) 
1923232 40.38 1222 Zigzag (17,0)/(26,0) 

دهد و از اي خود را در وسط مقطع از دست میدر حین بارگذاري فشاري، نانوتیوب شکل هندسی استوانه

و نانوتیوب آید. پس از آن همین حالت در طرف دیگر آن به وجود آمده یک طرف در آن اعوجاج به وجود می

 .)27-2شکل ( تدافرا از دست داده و در آن تغییرشکل خارج از محور اتفاق میسختی محوري خود 
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الف) وقوع کمانش موضعی ب) تکرار کمانش موضعی در طرف دیگر ج) تغییرشکل  ؛: پروسه کمانش موضعی نانوتیوب 27-2شکل 

 )Eftekhari et al., 2013( خارج از محور

جی هاي داخلی و خاردر کمانش نانوتیوب چندجداره مشاهده شد این است که تیوب که یک نکته بسیار جالب

این موضوع محتمل کردند. در نگاه اول و بر اساس قوانین مکانیک جامدات، به صورت همزمان کمانش می

 رتر ازیتر از تیوب داخلی باشد و در نتیجه کمانش در تیوب خارجی باید داست که تیوب خارجی باید قوي

کدام تیوب زودتر  بررسی اینکهکمتر تیوب خارجی). براي  L/Dتیوب داخلی رخ دهد (به خاطر نسبت 

تحت بار فشاري قرار گرفته و تحلیل  (15,15)و  Armachair (10,10)جداره کند، دو نانوتیوب تککمانش می

) را از نانوتیوب ���45که الغرتر بود، تنش فشاري بیشتري ( Armchair (10,10)شدند. نانوتیوب 

Armchair(15,15) )28���) 28-2شکل ) تحمل کرد.(  
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  )Armchair (15,15) )Eftekhari et al., 2013و  Armchair(10,10): رفتار کمانشی نانوتیوب 28-2شکل 

در ه ت کسآن ا امردلیل این نین کالسیک مکانیک جامدات توجیه شود. واتواند بر اساس قاین موضوع نمی

. هنگامی دباشمیکمانش کلی  بیشتر ازقوع کمانش موضعی وها با نسبت طول به قطر کم، احتمال نانوتیوب

یابد، رفتار نمونه از حالت تیر خمشی به حالت پوسته با مود خارج از صفحه که قطر نانوتیوب افزایش می

 ،شود. در عمل هنگامی که دو تیوب مجزابه کمانش موضعی متمایل میو در نتیجه رفتار غالب شود، تبدیل می

کنند. دلیل این موضوع دهند، هر دوي آنها به طور همزمان کمانش میندجداره را تشکیل مییک نانوتیوب چ

که وقتی تیوب خارجی در شرف کمانش است، نیروهاي واندروالسی میان  توجیه شود تواند به این صورتمی

اي را به تیوب خارجی وارد کرده و مانع از وقوع کمانش در تیوب داخلی و خارجی نیروهاي خارج از صفحه

تا وقتی پابرجا است که تیوب داخلی به مقاومت نهایی فشاري خود رسیده  پدیده شوند. اینتیوب خارجی می

هاي . در نتیجه تنش کمانشی نانوتیوب)29-2شکل ( کنداین هنگام هر دو تیوب با هم کمانش میو در 

  اندازه نانوتیوب داخلی تعیین خواهد شد. مبنايبر  چندجداره اساساً
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  )Armchair (10,10)/(15,15) )Eftekhari et al., 2013رفتار کمانشی نانوتیوب : 29-2شکل 

ها با نسبت الغري پایین در تنش فشاري باالتري کمانش به منظور روشن شدن این موضوع که نانوتیوب

شکل سازي شدند. مختلف شبیه يهابا طول (13,13)و  Armchair (7,7)  ،(10,10)کنند، سه نانوتیوب می

تحت بارگذاري  (L/D)هاي مختلف طول به قطر با نسبت هجداردهد که وقتی نانوتیوب تکنشان می 2-30

  دهند:گیرند، سه رفتار مختلف از خود نشان میفشاري قرار می

اي در تنش کمانشی هاي الغرتر، هیچ تفاوتی عمدهو در مورد نانوتیوب 21هاي بزرگتر از  L/Dبراي  )1

 ي کمانش اولري خواهد بود.وجود ندارد و رفتار اساسا بر پایه

یابد. اي تغییر می، رفتار کمانش اولري به رفتار کمانش موضعی پوسته21هاي کوچکتر از  L/Dبراي  )2

 بندي کرد:توان به دو حالت دستهرفتار این ناحیه را می

a. هاي با الغري متوسطاي اولیه براي نانوتیوبمود کمانش موضعی پوسته 

b. نشی اهاي کوتاه. در این حالت تنش کموباي ثانویه براي نانوتیمود کمانش موضعی پوسته

سازي مود دوم کمانش همیشه یابد، زیرا انرژي الزم براي فعالبا شدت بیشتري افزایش می

 .مود اول است از بیشتر

هاي ها با قطر کمتر تنش کمانشی بیشتري را نسبت به نانوتیوباي، نانوتیوبدر ناحیه کمانش موضعی پوسته

گین مدول ها، فرض شده است که میانکنند. براي محاسبه تنش کمانشی اولري نانوتیوببا قطر بیشتر تحمل می
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اي دایروي نوتیوب مانند یک ستون استوانهبنابراین، اگر نا گیگاپاسکال است. 1250االستیک فشاري نانوتیوب 

  تواند به دست آید:می )15-2(الی  )13-2(کمانشی اولري با استفاده از روابط عمل کند، تنش 

������ =
�� × �

��� ����⁄ �
� )2-13( 

 با در نظر گرفتن:

���� = �
������

������

 )2-14( 

������ =
� × ((� + �)� − (� − �)�)

64
 )2-15( 

ممان اینرسی مقطع عرض نانوتیوب  ������شعاع ژیراسیون و  ����طول نانوتیوب،  Lکه در این رابطه، 

  است. K=0.5جداره با در نظر گرفتن دو سر گیرداري آن برابر است. ضریب طول موثر نانوتیوب تک

 

  )Eftekhari et al., 2013( هاي الغري مختلفآرمچیر با نسبتهاي : تحلیل کمانشی نانوتیوب30-2شکل 
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  مقیاس میکرو خمیر سیمان در مدلسازي -3

 شود.ی میبررس مسلح به نانوتیوب کربن سیمان سخت شدهدر این فصل، نتایج مربوط به رفتار مکانیکی 

سیمان سخت شده در مقیاس میکرو، از ذرات هیدراته نشده، محصوالت هیدراته شده، و حفرات هوا تشکیل 

 Nguyen et( شود. توپولوژي فضایی میکروساختار سیمان رفتار بتن را در مقیاس باالتر تعیین خواهد کردمی

al., 2012(. اضافه ي سیمانی استیکی از موارد کاربرد مقاومت باالي کششی نانوتیوب کربن، در مصالح پایه .

در ساخت  و تواند مشخصات مکانیکی مصالح را بهبود ببخشدکربن به بتن می هايالیافو نانو ن نانوتیوبکرد

این  وجود دارد در استفاده این نوع مصالح در سیمان مالت سیمان با مقاومت باالتر به کار روند. مشکلی که

ها در مالت سیمان بسیار مشکل است و به دلیل اینکه آنها بسیار تمایل دارند CNFها و CNTاست که توزیع 

ان اتخاذ کرد. مخلوط کردن سیم توزیع این مصالح در سیماناي را براي کار ویژهبه همدیگر بچسبند، باید راه

هاي وتیوبه نانشود. یک راهکار این است کبا نانوتیوب کربن منجر به توزیع بسیار بد این ماده در سیمان می

 carboxylهاي ، یعنی در طول فرایند اکسیداسیون بر روي سطح نانوتیوب مولکولشوند functionlizeکربن 

 CNTقرار داد تا پیوند مناسبی میان نانوتیوب و سیمان برقرار شود. یک روش دیگر آن است که  hydroxylیا 

که به  )1-3شکل ( گویندمی 62هیبریدي این نوع سیمانکرد. به  سنتز هاي سیمانرا مستقیما بر روي سطح دانه

ها در خمیر سیمان CNTتواند با سیمان معمولی مخلوط شود. این روش موجب توزیع یکنواخت راحتی می

  .)Šmilauer et al., 2012( شودمی

                                                           
62 Cement Hybrid Material (CHM) 
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 )Šmilauer et al., 2012( اندهاي سیمان توزیع شدههاي کربن که بر روي دانه: نانوتیوب 1-3شکل 

در این بخش ابتدا به مطالعات کاربرد نانوتیوب کربن در مصالح سیمانی با رویکرد آزمایشگاهی پرداخته، 

  کنیم.هایی که بر روي مصالح سیمانی در مقیاس میکرو انجام شده است را بررسی میسپس پژوهشی

  ساخته شده با نانوتیوب کربن مطالعات آزمایشگاهی بر روي سیمان -3-1

(Morsy et al., 2011)  ورت به ص سیمانیکربن چندجداره را بر روي مصالح پایهاثرات اضافه کردن نانوتیوب

نسبت  % 29تواند تا هاي سیمانی مینتایج آنها نشان داد که مقاومت فشاري نمونه. ندبررسی کرد آزمایشگاهی

 .)2-3شکل ( به سیمان معمولی افزایش یابد

  

  )Morsy et al., 2011( هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب کربن با درصدهاي مختلف آب به سیمان: مقاومت فشاري نمونه 2-3شکل 
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آزمایش تست خمشی سه محوري نشان دادند  با استفاده از )Konsta-Gdoutos et al., 2010( 2010 در سال

، مقدار تخلخل، افت و پایداري تواند مقاومت شکستمیهاي چندجداره در مالت سیمان نانوتیوبوجود  که

 .)4-3شکل و  3-3شکل ( را بهبود ببخشدبلندمدت بتن 

  

  

  )Konsta-Gdoutos et al., 2010( اي: رفتار نیرو تغییرمکان سیمان مسلح به نانوتیوب کربن تحت آزمایش خمشی سه نقطه 3-3شکل 

  

  )Konsta-Gdoutos et al., 2010( : تغییرات مقاومت خمشی و مدول االستیک سیمان مسلح به نانوتیوب کربن 4-3شکل 

ب که افزودن نانوتیوهمچنین محققین با افزودن نانوتیوب کربن چندجداره به خمیر سیمان نشان دادند که 

شکل ( تواند مقاومت خمشی، مقاومت فشاري و تنش گسیختگی را بهبود ببخشدکربن به مالت سیمان می
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ن ت یافتند که اندرکنش بیها به این نکته دسن آننییابد. همچو همچنین مقدار تخلخل سیمان کاهش می )3-5

در  64دگیزهاي کربن به عنوان یک عامل پلبهبود یافته و نانوتیوب ،میان نانوتیوب کربن و سیمان 63ايالیه

  .)Li et al., 2005( کندین دو وجه ترك عمل میب

  

 )Li et al., 2005( هاي سیمانی ساخته شده از نانوتیوب کربننیرو تغییرمکان نمونهنمودار :  5-3شکل 

براي مخلوط کردن نانوتیوب کربن به سیمان نیز  )Hunashyal et al., 2011( توسطاز روش آلتراسونیک 

اي کربن چندجداره را با استفاده از روش آلتراسونیک به مالت هوزنی نانوتیوب % 5/0مقدار  .استفاده شد

ه دهند کنشان میمورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده سیمان اضافه کرده و مقاومت کششی آنها 

 افزایش دهد % 71و  % 19تواند مقاومت کششی و مدول االستیک را به ترتیب تا ن نانوتیوب کربن میدافزو

  .)6-3شکل (

                                                           
63 Interface 
64 Bridging 
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  )Hunashyal et al., 2011( : بهبود مشخصات مکانیکی مصالح سیمانی بر اثر افزودن نانوتیوب کربن 6-3شکل 

نشان دادند که اضافه کردن نانوتیوب کربن  )7-3شکل ( محققین همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی

functionilize افزایش دهد % 50تواند مقاومت فشاري آن را تا شده به سیمان می )Cwirzen et al., 2008(.  

  

  )Cwirzen et al., 2008( شده functionlizeمقاومت فشاري سیمان مسلح به نانوتیوب کربن :  7-3شکل 
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(Šmilauer et al., 2012) اي بر روي با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و توسط آزمایش خمش سه نقطه

موجب  CHM % 5/3هاي مسلح به نانوتیوب کربن به این نتیجه رسیدند که جایگزین کردن سیمان با نمونه

. همچنین مقدار )8-3شکل ( ) افزایش یابد% 25مگاپاسکال ( 70مگاپاسکال به  56ود تا مقاومت نمونه از شمی

  افزایش مواجه خواهد شد. %14انرژي شکست نیز با 

  

 )Šmilauer et al., 2012( هاي مسلح شده با نانوتیوب کربننمونه فشاري : انرژي شکست و مقاومت 8-3شکل 

  مطالعات عددي بر روي سیمان در مقیاس میکرو -3-2

 ودلمان محدهاي اهاي عددي و تحلیلسازيشبیههاي کربن، عالوه بر مطالعات آزمایشگاهی بر روي نانوتیوب

  شده است.نیز بر روي فرآیند هیدراسیون میکروساختار سیمان انجام  زیادي

دهنده، مشخصات مکانیکی، توزیع ال میکروساختار سیمان، باید فازهاي تشکیلبراي ساختن یک مدل ایده

ند ثر فرآیاندازه و شکل این فازها به خوبی بررسی و شناخته شوند. در مورد سیمان، میکروساختار آن در ا

آید. در فرآیند هیدراسیون سیمان، ذرات هیدراته نشده سیمان با آب واکنش نشان هیدراسیون به وجود می

کنند که در این فرآیند حجم قسمت جامد خمیر سیمان به تدریج افرایش دهند و مصالح هیدراته تولید میمی

کنند. در ل شده و یک توده جامد را تولید مییابد. این ذرات جامد خمیر سیمان به تدریج به یکدیگر متصمی

آید که منجر به با آب به وجود می 65تري کلسیم سیلیکات سیمان پرتلند، واکنش هیدراسیون در اثر ترکیب

C-ژل . )Huang et al., 2013( شودمی 67کلسیم  تژل هیدرات سیلیکا و 66هیدروکسید کلسیم ساخته شدن

S-H  دهد و عامل حجم خمیر سیمان را تشکیل می % 60مهمترین محصول ترکیب شیمیایی سیمان است و

لی باال . این ماده در دو نوع با چگا)Chamrova, 2010( اصلی مقاومت مکانیکی و چسبندگی سیمان است

(HD)  و چگالی پایین(LD) در سیمان وجود دارد. تحقیقات )Constantinides and Ulm, 2004(  نشان

                                                           
65 Tricalcium silicate (C3S) 
66 Calcium hydroxide(CH) 
67 Calcium silicate hydrate (C‐S‐H) 
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اي از نوع الیه C-S-H. ساختار به نسبت آب به سیمان بستگی ندارد C-S-Hدهد که مشخصات مکانیکی می

قرار  نانومتري تشکیل شده است که بر روي یکدیگر 4هاي است، به این صورت که این ماده از گلوبول

به صورت  C-S-Hبه این صورت قابل توصیف است که هر گلوبول  C-S-H. ساختار )9-3شکل ( گیرندمی

از  یسک خود ساختاري الیه الیه دارد.نانومتر است و این د 4اي است که ضخامت آن یک دیسک استوانه

 .)Ridi et al., 2011( شودها بر روي یکدیگر ساختاري متخلخل تولید میجمع شدن این گلوبول

  

 )Jennings )Ridi et al., 2011مدل  بر اساس C-S-Hمیکروساختار  نمونه: شکل  9-3شکل 

ر است و از چند نانومتر تا چند ده میکرومتر وجود دارد. متخلخل در داخل خمیر سیمان متغی اندازه ذرات 

تقسیم  70موئینگیو حفرات  69اي، حفرات ژله68مواد جامد یداخل حفراتاین حفرات به سه دسته کلی 

 داخلی مواد جامد داراي تخلخل C-S-Hکه ساختار  ندثابت کرد )Tennis and Jennings, 2000( ند.شومی

) HDو  LD(حالت  C-S-Hاست. تفاوت میان دو نوع  C-S-H. این نوع تخلخل مستقل از نوع باشدمی % 18

 37مقدار تخلخل  LDو براي نوع  % 24مقدار تخلخل  HDباشد که براي نوع اي آنها میدر مقدار تخلخل ژله

از مواد هیدراته مربوط به ذرات آبی است که در فضاهاي خالی عاري  موئینگی است. همچنین تخلخل %

 HDو  LD هايدر حالت C-S-Hو نحوه قرار گیري  در ايموئینگی و ژلهانواع تخلخل  .محبوس شده بودند

  قابل رویت است. 10-3شکل  در

  

                                                           
68 Intra‐solid pores 
69 Gel pores 
70 Capillary pores 
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 )C-S-H )Sanahuja et al., 2007: انواع تخلخل موجود در ساختار  10-3شکل 

 براي تحلیل المان محدود ساختار سیمان نیاز است که توصیفی از میکروساختار این ماده ارائه شود.

کنند، به سازي میرا شبیه هایی که هیدراسیون خمیر سیمانتواند توسط برنامهمیکروساختار خمیر سیمان می

(بخوانید مایک) بسیار  µicو  Hymostruc3D ،Cemhyd3Dهایی همچون دست آید. در این میان برنامه

، تري 72، دي کلسیم سیلیکات71، تري کلسیم سیلیکاتدهنده سیمانباشند. چهار ماده اصلی تشکیلمی معروف

مصالح هیدراسیون به  ،اثر ترکیب شدن سیمان با آب باشند. درمی 74و کلسیم فروآلومینات 73کلسیم آلومینات

فرآیند هیدراسیون مدل سیمان  11-3شکل  .)Qian, 2012( باشندمی CHو  C-S-Hآیند که عمدتا وجود می

  دهد.نشان می Hymostruct3Dافزار را توسط نرم

  

  )Qian, 2012( سنین مختلف بتندر   Hymostruct3Dتولید شده توسط برنامه  نمونه میکروساختار مالت سیمان: 11-3شکل 

 Haecker et(و  )Garboczi et al., 2004( براي حل عددي مشخصات مکانیکی خمیر سیمان سخت شده،

al., 2005( از مدل هیدراسیون سیمان NIST  استفاده کردند تا ساختار شیمیایی سیمان به دست آید و با استفاده

براي مقادیر مختلف مانند مدول االستیک و مدول برشی آن را  از روش المان محدود مشخصات مکانیکی

W/C این محققین همچنین مقدار مدول االستیک سیمان را بر حسب تابعی از سیمان پرتلند محاسبه کنند .

هاي عددي و آزمایشگاهی در . مقایسه میان نتایج مدل)12-3شکل ( هیدراسیون سیمان بیان کردندي درجه

                                                           
71 Tricalcium silicate 
72 Dicalciume silicate 
73 Tricalcium aluminate 
74 Calcium ferroaluminate 
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شخصات تواند مقدار ماین مدل می % 50این تحقیق حاکی از این است که در درجات هیدراسیون باالي 

  بینی کند.مکانیکی خمیر سیمان را به خوبی پیش

      

 NIST )Garboczi et al., 2004; Haecker et: به دست آوردن مشخصات االستیک سیمان با استفاده از مدل هیدراسیون  12-3شکل 

al., 2005(  

نیز استفاده شد تا بر روي مشخصات مکانیکی و مقاومت شکست  Lattice fracture modelروش  همچنین از

و مقاومت کششی و انرژي شکست آن براي درجات  )13-3شکل ( سیمان تحت بارگذاري کششی مطالعه شود

 .)Qian, 2012( شودهاي شیمیایی متفاوت بررسی مختلف و ساختار هايw/cمختلف هیدراسیون، مقدار 

    
 )Lattice fracture model )Qian, 2012: نمونه سیمان مدلسازي شده تحت بارگذاري کششی با استفاده از 13-3شکل 

(Ghasemzadeh and Jalalabad, 2011)  با استفاده از را مقاومت فشاري سیمان مسلح به نانوتیوب کربن

ن در ای .نمودندبررسی  ، روابط االستیسیته و معیار فون میسز75روشی تحلیلی و به کمک المان حجمی نمونه

ها و میان نانوتیوب ايالیهاندرکنش میانها داراي توزیع یکنواخت هستند و که نانوتیوب شدفرض  تحقیق

در دو  ها نیزمالت سیمان کامال به صورت یکپارچه بود و هیچ لغزشی میان آنها وجود ندارد. توزیع نانوتیوب

مقاومت فشاري خمیر سیمان در اي  % 22نتایج حاکی از افزایش  حالت یکنواخت و تصادفی منظور شده بود.

 .)14-3شکل ( اثر افزودن نانوتیوب کربن است

                                                           
75 Representative volume element (RVE) 
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  )Ghasemzadeh and Jalalabad, 2011( براي محاسبه مشخصات مکانیکی سیمان Mori-Tanaka: استفاده از روش 14-3شکل 

)Smilauer, 2005( سازي االستیک، سعی کرد که مشخصات االستیک میکروساختار با استفاده از روش هموژن

 CEMHYD3Dافزار هیدراسیون مصالح سیمانی را به دست آورد. وي میکروساختار سیمان را با استفاده از نرم

 Self-consistentو روش  Mori-Tanakaسازي . سپس با استفاده از روش هموژن)15-3شکل ( ردبه دست آو

  مشخصات االستیک مصالح سیمانی در طول فرآیند هیدراسیون به دست آورد.

  الف)

  

  ب)

  

ب) تغییر مدول االستیک مصالح سیمانی در طول فرآیند  ؛میکروساختار خمیر سیمان قبل و پس از هیدراسیونالف) :  15-3شکل 

  )Smilauer, 2005( هیدراسیون
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مورد استفاده  )Nguyen et al., 2012( پژوهشگران برخی نیز توسطتحلیل شکست  هاي چندمقیاسیروش

ر این . دآورندمحدود به دست المانروش با استفاده از مدل هیدراسیون سیمان و  را تا رفتار بتنقرار گرفت 

ي سیمانی را بر حسب تابعی از درجه هیدراسیون سیمان و تا مقاومت کششی نمونه ندتالش کرد آنهاتحقیق 

دهد که در درجات هیدراسیون باال، اثر مشخصات نشان می آنهانتایج . کنندنسبت حجمی حفرات هوا محاسبه 

  .)16-3شکل ( باشداند، چندان قابل توجه نمییک مقدار ناچیز محدود شدهمکانیکی حفرات هوا که به 

  

 )Nguyen et al., 2012(: تحلیل چندمقیاسی بتن  16-3شکل 

  و تحلیل نتایج مدلسازي -3-3

ت تا استفاده شده اس دوبعدي چندمقیاسی سلسله مراتبیمیکرومکانیک در این بخش از یک روش تحلیل 

ت و مشخصات مکانیکی آنها مانند انرژي شکس هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب کربنرفتار گسیختگی نمونه

بررسی شود. مشخصات نانوتیوب کربن که از فصل قبل به دست آمده در این فصل استفاده  و مقاومت کششی

ت ایی مالیتفاده شده است تا ترکیب شیمخواهد شد. در مقیاس میکرو از یک مدل هیدراسیون سیمان اس

حاصل شده تا در تحلیل  76RVEیک  ،سیمان سخت شده به دست آید. سپس بر اساس این مدل هیدراسیون

المان محدود مالت سیمان مسلح به نانوتیوب کربن مورد استفاده قرار بگیرد. در این مدل المان محدود فرض 

 و در فصل بعد کنند. پس از آنایزوتروپیک تبعیت می 77نون خرابیشود که تمامی فازهاي سیمان از یک قامی

 زومیک مدل المان محدود توسعه یافته با در نظر گرفتن اثرات خرابی مقیاس  درمیکرو پاسخ ماده در مقیاس 

ذکور سی شود. روش مهاي ترك مود ترکیبی بررنمونهاي و هاي خمش سه نقطهرفتار نمونه شود تااستفاده می

  توضیح داده شده است. 17-3 شکلاختصارا در 

                                                           
76 Representative volume element 
77 Damage 
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  )Eftekhari et al., 2014( به نانوتیوب کربنسازي چندمقیاسی سیمان مسلح : شبیه 17-3 شکل

نیکی استفاده شده است تا سیمان مسلح به نانوتیوب در مقیاس میکرو، از یک روش المان محدود میکرومکا

وکسید هیدرسازي شود. سیمان از سه فاز مصالح هیدراته نشده (کلینکر)، مصالح هیدراته شده (کربن شبیه

  ).18-3 شکل( کلسیم) و تخلخل تشکیل شده استهیدرات سیلیکات کلسیم و 
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  )Eftekhari et al., 2014( هیدراسیون مالت سیمان نمونه: مدل  18-3 شکل

از آنجایی که بخش اعظم مشخصات مکانیکی خمیر سیمان پرتلند نتیجه ترکیب شیمیایی ماده معدنی تري 

یمیایی این ماده در این تحقیق شود، تنها واکنش شمی C-S-Hبا آب است و منجر به تولید کلسیم سیلیکات 

  .)Nguyen et al., 2012( دیگر محققین نیز پذیرفته شده استفته شده است. این فرض از دیدگاه در نظر گر

وجود  CEMHYD3D ،HYMOSTRUCTسیمان مانند  سازي هیدراسیونهاي متعددي براي مدلبرنامه

ده شده است استفا μicدر این تحقیق از یک مدل سینماتیکی بر اساس زبان برنامه نویسی جاوا به نام دارند. 

عداد ذرات سیمان به صورت تشود. به صورت سه بعدي محاسبه و تولید  تا مدل شیمیایی هیدراسیون سیمان

بر اساس قطرشان در  78هاي سیمانتوزیع حجمی تجمعی دانهدرصد زیادي کره با ابعاد مختلف وجود دارند. 

ي در آن مقادیر ستون دوم درصد حجمی ذرات سیمانی است که انداره مشخص شده است که 1-3 جدول

در صورتیکه در تحلیل از تعداد بسیار زیادي ذره استفاده شود (مثال یک  آنها کمتر از مقادیر ستون اول باشد.

ن آوریم که در این تحقیق ایقریب بسیار خوبی از مدل واقعی هیدراسیون سیمان به دست میمیلیون ذره)، ت

با  ینکها گیرند بدوناین ذرات سپس به صورت تصادفی بر روي مکعب نمونه قرار می مورد لحاظ شده است.

نسبت آب به شود. مقدار سال در نظر گرفته می 8پوشانی داشته باشند. زمان هیدراسیون مدل یکدیگر هم

  است. 4/0سیمان 

  هاي سیمان: توزیع اندزاه ذرات دانه 1-3 جدول

D (μm) Cumulative volume distribution ratio 

6.59 0.000 
8.36 0.395 
9.74 0.449 
11.35 0.506 
13.22 0.566 

                                                           
78 Particle Size Distribution(PSD) 
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50دوبعدي به ابعاد  در مقیاس میکرو تولید شده و سپس یک برشابتدا ساختار سه بعدي مالت سیمان  ×

بعدي بر روي یک مش یکنواخت تصویر شد تا تحلیل المان محدود براي آنها از این میکروساختار سه ��50

به هر پیکسل تصویر دوبعدي هیدراسیون  RGBیک رنگ انجام شود. در طول تحلیل مدل هیدراسیون، 

آن، به آن المان اختصاص  RGBتوانیم توسط رنگ هر المان را می کانیکیمشخصات م د.وشاختصاص داده می

 .)19-3شکل ( دهیم

  

: مراحل تحلیل عددي خمیر سیمان، الف) سیمان هیدراته نشده، ب) ساختار هیدراته شده، ج) مقطع دو بعدي، د) تحلیل  19-3شکل 

  المان محدود

 ,Wernik and Meguid( ها توسط محققین به کار رفته است.سازي نانوتیوبهاي مختلفی براي مدلروش

ي تا نانوتیوب کربن را در یک ماتریس پلیمر نداز یک مدل فضایی سه بعدي با المان تیر استفاده کرد )2011

 شوندها به صورت یک المان حجمی سه بعدي نیز مدلسازي میCNTسازي و تحلیل کنند. بعالوه، شبیه

)Kulkarni et al., 2010( .،به عنوان یک روش دیگر )Tserpes and Papanikos, 2005(  نیزCNT  را به

سازي مدل . به منظور سادهندبه نانوتیوب کربن مدل کرد صورت یک تیر خمشی در مصالح کامپوزیتی مسلح

ن مصالح هیدراسیواند. هاي خرپایی مدل شدههاي کربن به صورت المانالمان محدود، در این تحلیل نانوتیوب
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) در C-S-H، مصالح هیدراته نشده (کلینکر) و مصالح هیدراته شده (موئینگی سیمان در سه دسته کلی تخلخل

  دهد.هاي کربن را نشان میمیکروساختار خمیر سیمان به همراه نانوتیوب 20-3 شکل ده است.نظر گرفته ش

 

  )Eftekhari et al., 2014( سیمانی مسلح به نانوتیوب کربن قطعهمش المان محدود  نمونه:  20-3 شکل

 80شدگی کرنش خطیبا نرم 79شود که تمامی مصالح موجود، از رفتار خرابی ایزوتروپدر این تحلیل فرض می

وجود  شدگی کرنش در اثر بهذکر است که نرم . قابل)Šmilauer et al., 2012( کنندتبعیت می) 21-3شکل (

 تو افت مقاوم شود که زوال سختیشود. در مدل خرابی ایزوتروپیک فرض میها ناشی میمیکرو ترك آمدن

هاي مختلف با یک نسبت و مستقل از جهت بارگذاري کاهش ایزوتروپیک است، یعنی مدول سختی جهت

  شود :تعریف می )1-3(ي رابطه کنند. تانسور سختی خرابی به صورتپیدا می

� = (1 − �)�� )3-1( 

تانسور سختی االستیک است. کرنش معادل، یک کمیت عددي  ��یک متغییر خرابی اسکالر و  ωکه در آن 

معادل  براي کرنش ي فون میسز،ر اصالح شدهآید. در این تحقیق از معیااست که از تانسور کرنش به دست می

  استفاده شده است:

�̃ =
(� − 1)���

2�(1 − 2�)
+

1

2�
�

(� − 1)�

(1 − 2�)�
���

� +
12����

(1 + �)�
 )3-2( 

                                                           
79 Isotropic damage 
80 Strain softening 
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  که در آن 

��� = � ��

�

���

 )3-3( 

  است و 81کرنش ثابت اولین

��� =
1

2
� ��

�

�

���

−
1

6
���

�  )3-4( 

متغیري است که نسبت میان مقاومت فشاري و کششی را تعیین  kاست.  82ثابت کرنش انحراف آور دومین

  باشد:می )5-3(رابطه  به فرمنیز شدگی خطی کند. قانون ترك چسبنده با نرممی

� = �� �1 −
�

��
� )3-5( 

محوري  مقاومت کششی �� ،بازشدگی ترك در حالت گسیختگی کامل ��بازشدگی ترك،  wکه در این رابطه 

�تواند توسط قانون چسبندگی و جایگزینی عبارت رابطه میان خرابی و کرنش میاست. تنش  �و  = ℎ�� 

  نوشته شود: )6-3(رابطه  به صورت

� = (1 − �)�� = �� �1 −
ℎ��

��
� = �� �1 −

ℎ����

2��
� )3-6( 

ي رابطههمچنین است.  مدول االستیک E و انرژي شکست �Gکرنش،  εعرض موثر المان،  hدر این رابطه 

  تعریف خواهد شد: )7-3( با استفاده از رابطه خرابینیز شدگی ي نرمخطی میان تنش و کرنش در شاخه

� =
��

�� − ��
�1 −

��

�
� )3-7( 

εپارامترهاي 
�

  ي تنش و گسیختگی کامل است.مقدار کرنش معادل در بیشنه ��و  

                                                           
81 Strain invariant 
82 Second deviatoric invariant strain 
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 )Patzák, 2014( شدگی خطیکرنش در خرابی با معیار نرم-: رابطه تنش 21-3شکل 

 2-3 جدولاند و در اتخاذ شده )Šmilauer et al., 2012( مشخصات مکانیکی فازهاي مالت سیمان از مرجع

مشخصات تخلخل به یک مقدار بسیار کوچک محدود شده است تا در همگرایی مشکلی به . اندارائه شده

کریستالی دارند و داراي مقاومت کششی باالیی هستند و عموما در آنها  يوجود نیاید. مصالح کلینکر ساختار

  اند.شده سها نیز از فصل قبلی اقتباCNTآید. مشخصات به وجود نمیخرابی 

 )Šmilauer et al., 2012( : مشخصات مکانیکی فازهاي مالت سیمان 2-3 جدول

Phase E (Gpa) ν Ft (Mpa) Gf (N/m) 

Porosity 0.2 0.02 0.02 0.01 
Unhydrated products 135 0.30 1800 118.5 
Hydrated products 21.7 0.24 5.58 11.5 

پیکسل از خمیر به هر  باشد.می 1μmو ضخامت آن  50μm×50میکروساختار سیمان  RVEي اندازه نمونه

 ���0.05هاي کربن در این تحلیل مقطع عرضی نانوتیوب سیمان یک المان چهارضلعی اختصاص یافته است.

) و سه طول مختلف نانوتیوب کربن % 3و  % 2، % 1نسبت حجمی نانوتیوب ( 3فرض شده است. ترکیبی از 

)mμand 5 mμ, 3mμ1(  ي مختلف داشته باشیم. توزیع تصادفی طول و جهت نمونه 9موجب می شود تا

در نظر گرفته شده  )Matsumoto and Nishimura, 1998( هاي کربن بر اساس مدلگیري نانوتیوبرقرا

 رافسون اصالح شده-گام زمانی با استفاده از روش نیوتون 1000تحلیل به صورت تنش مسطح و در است. 

شود. مدل تحت استفاده می )OOFEM )Patzák, 2014افزار کد باز شبیه سازي از نرم شود. برايانجام می

ي هاي به اندازهر المان صفحه شوند.هاي موجود استخراج میبارگذاري کششی افزایشی قرار گرفته و تنش

سازي المان محدود در مقیاس مربوط به شبیه فلوچارت درنظر گرفته شده است. 1μmدر  1μmیک مربع 

  نشان داده شده است. 22-3شکل میکرو در 
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شبیه سازي مدل 
هیدراسیون سه بعدي 

سیمان 

استفاده از یک برش دو 
بعدي مدل شبیه سازي 

شده

توزیع نانوتیوب هاي کربن 
بر روي سطح مدل دو بعدي 

خمیر سیمان

تبدیل مدل هیدراسیون 
دوبعدي به مدل المان 

محدود

در نظر گرفتن مدل رفتاري 
خرابی براي تمامی فازهاي 

سیمان و نانوتیوب 

اعمال شرایط مرزي و 
بارگذاري بر روي سیستم

به دست آوردن مشخصات 
کرنش -مکانیکی و تنش

سیمان مسلح یه نانوتیوب
  

  سیمان مسلح به نانوتیوب کربنسازي المان محدود : فلوچارت شبیه 22-3شکل 

سنجی مدل سازي میکرومکانیکی استفاده شده براي صحت )Šmilauer et al., 2012( نتایج آزمایشگاهی

است و با مدل  3μmدرصد حجمی نانوتیوب کربن با طول  47/3است. یک خمیر سیمان که حاوي 

 جدولسازي در شباهت دارد، در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه )Šmilauer et al., 2012(آزمایشگاهی 

  ي آزمایشگاهی و تحلیل عددي وجود دارد.دهند که تطابق خوبی میان نتایج نمونهنشان می 3-3

 )Eftekhari et al., 2014(سازي سنجی شبیهنتایج صحت:  3-3 جدول

 
Mechanical 
 properties 

Current 
study 

Experimental (Šmilauer et al., 
2012) 

Model-1 
G (N/m) 21.7 20 (mean value) 
ft (Mpa) 3.21 - 

نشان داده شده است. واضح است که توزیع خرابی بر روي  23-3 شکلتوزیع خرابی بر روي سطح نمونه در 

ها نیز تعیین کننده است. وقتی که طول CNTبیشتر شده است. بعالوه طول  ،هستند CNTهایی که حاوي مدل

CNT یجتا مساحت شوند و نتدرگیر می کربن هايبا نانوتیوب یابد، مقدار بیشتري از مصالح سیمانیافزایش می

دچار وتاهتر هاي کدر قیاس با نانوتیوبهاي بلندتر مسلح شده است، بیشتري از سطح سیمان که با نانوتیوب

از افزار کد برود که انرژي بیشتري مستهلک شود. از نرم. در نتیجه، انتظار می)د-23-3 شکلشوند (خرابی می

Paraview  گرافیکی استفاده شده است. هايتولید خروجیبراي  
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 میکرومتري 5میکرومتري د) نانوتیوب  3میکرومتري ج) نانوتیوب  1: توزیع خرابی در الف) سیمان خالی ب) نانوتیوب  23-3 شکل

)Eftekhari et al., 2014( 

دهد که براي یک حجم معین از نانوتیوب کربن، وقتی ) نشان می 24-3 شکله میان نتایج کانتور کرنش ( سمقای

هالك شود، که این خود موجب استتر مییابد، مسیر محتمل براي گسیختگی نیز طوالنیافزایش می CNTطول 

  بیشتر انرژي خواهد شد.

 

  )Eftekhari et al., 2014( هاي مختلفها با طول: مسیر ترك در نمونه 24-3 شکل

تري پذیري و انرژي شکست بیششوند، داراي مقاومت کششی، شکلهایی که با نانوتیوب کربن مسلح میمدل

هاي CNTهایی که داراي براي یک حجم معین نانوتیوب کربن، نمونهدهد که نشان می 25-3 شکلهستند. نتایج 

 % 3به  % 1از  هاCNTتري هستند، انرژي شکست بیشتري دارند. بعالوه، افزایش درصد حجمی طوالنی

ت بخشد. ذکر این نکته قابل توجه اسمشخصات مکانیکی از جمله انرژي شکست و تنش کششی را بهبود می



68 

 

در  کهی وجود ندارد بخشند، هیچ تست آزمایشگاهها مشخصات مکانیکی را بهبود میCNTکه، علیرغم اینکه 

د حجمی هاي با درصسازي نمونهحجمی نانوتیوب کربن به کار رفته باشد. بنابراین، تنها شبیه % 3آن بیشتر از 

هاي بتنی مسلح به همچنین محاسبه مقاومت فشاري نمونه در این مطالعه بررسی شده است. % 3کمتر از 

مانی ي سیمونهها موجب افزایش مقاومت فشاري ندهد افزایش طول نانوتیوبنانوتیوب کربن نیز نشان می

  .)26-3 شکل( نیز خواهد شد

  

 

 الف)

 

 ب)

حجمی نانوتیوب کربن ب)  % 3براي نمونه هاي مسلح به نانوتیوب کربن و سیمان الف)  کششی کرنش-: نمودار تنش 25-3 شکل

 )Eftekhari et al., 2014( میکرومتر 5نانوتیوب با طول 
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 میکرومتر 5حجمی نانوتیوب کربن با طول  % 3کرنش فشاري براي نمونه هاي سیمانی و مسلح به -: نمودار تنش 26-3 شکل

تواند منتهی به افزایش در مقاومت کششی و انرژي شکست گردد. نانوتیوب میافزایش طول و درصد حجمی 

تواند نقش مهمی بازي کنند؛ مثال براي یک حجم ثابت نانوتیوب کربن، هاي کربن هم میطول نانوتیوب

اي با هیوببه این صورت که براي نانوت ،باشندهاي کوتاهتر میهاي بلندتر بسیار موثرتر از نانوتیوبنانوتیوب

 شکل( به دست آمده است �/�36.43برابر  و انرژي شکست ���2.95برابر  بیشینه مقاومت ��5 طول

3-27(.  

 

 

 الف)
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 ب)

 )Eftekhari et al., 2014( هاي مسلح شده به نانوتیوب کربن: الف) مقاومت کششی ب) انرژي شکست براي نمونه 27-3 شکل

به دلیل اینکه رفتار سیمان مسلح به نانوتیوب کربن ایزوتروپیک فرض شده است، ضریب پواسون هر نمونه 

رصد دتواند با محاسبه نسبت کرنش جانبی به کرنش محوري محاسبه شود. مشخص است که افزایش می

که عمال قابل اغماض است  فزایش مختصري در ضریب پواسون شودتواند منجر به اها میحجمی نانوتیوب

ا درصد مقایسه بتوان براي مصالح سیمانی مسلح به نانوتیوب کربن اتخاذ کرد. در را می 23/0و مقدار متوسط 

ندارد. درحالیکه مدول االستیک  پواسوناي بر روي ضریب ها تاثیر قابل مالحظهCNTحجمی نانوتیوب، طول 

 28-3 کلشاي بازي کند. تواند نقش تعیین کنندهها وابسته نیست، درصد حجمی آن میچندان به طول نانوتیوب

زایش دهد. با افنشان می را هاي حجمی نانوتیوب کربنتغییرات مدول االستیک براي مقادیر مختلف نسبت

بن چندان هاي کریابد ولی طول نانوتیوبمیجزئی هاي کربن، مدول االستیک افزایش نسبت حجمی نانوتیوب

  مدول االستیک ندارد.تاثیري در 

 

 الف)
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 ب)

 )Eftekhari et al., 2014( : الف) ضریب پواسون ب) مدول االستیک سیمان مسلح به نانوتیوب کربن 28-3 شکل

که  دهدهاي بدون نقص انجام شده است. تحقیقات نگارنده نشان میتمامی محاسبات فوق براي نانوتیوب

. )Eftekhari et al., 2013( کاهش دهد %50  تواند مقاومت آنها را تاهاي کربن میوجود نقص در نانوتیوب

ري دارد، و سیمان مقاومت بسیار کمتولی با توجه به اینکه نانوتیوب کربن یک ماده با مقاومت بسیار باالست 

در مقاومت نانوتیوب کربن تاثیر چندانی در مقاومت مجموعه نداشته  %50از اینرو ممکن است حتی کاهش 

تري به هاي پاییندار به مقاومت نهایی خود برسد، سیمان در کرنش، زیرا قبل از اینکه نانوتیوب نقصباشد

هاي کششی و فشاري مدل سیمان مقاومت ،این در دو تحلیل جداگانه. بنابرمقاومت نهایی خود رسیده است

میکرومتر محاسبه شده و با  5و طول  %3دار با درصد حجمی خالی و سیمان مسلح به نانوتیوب کربن نقص

شوند. شایان ذکر است براي اینکه بیشترین تاثیر نقص در مقاومت مجموعه دیده شود، یکدیگر مقایسه می

که در واقعیت  کاهش داده شد %50ي به اندازه در بدترین حالت ممکن هاي کربننانوتیوب مقاومت تمامی

را نشان  هانمونه کرنش کششی و فشاري-نمودار تنش 29-2شکل . وجود این حالت تقریبا غیرممکن است

بر  ناچیزي هاي کربن تاثیردهد. همانگونه که در این شکل مشخص است، وجود نقص در نانوتیوبمی

جه به اینکه هیچ تفاوتی در نمودارهاي خواهد داشت. از اینرو با تو ي سیمان مسلح به نانوتیوبمجموعه

 شود که نانوتیوهايهاي باالتر فرض میي این تحقیق و در مقیاس، در ادامهمشاهده نشده استکرنش -تنش

  باشند.کربن کامل و بدون نقص می
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 الف)

 

 ب)

  دار و سالم؛ الف) مقاومت کششی ب) مقاومت فشاريهاي سیمانی مسلح به نانوتیوب نقص: مقایسه نمونه 29-3 شکل
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 مزوسازي بتن در مقیاس شبیه -4

زي سایک شبیه، ابتدا (مقیاس میکرو) با توجه به اطالعات به دست آمده در قسمت قبلاین قسمت در 

شود تا توسعه ترك انجام می 83مدل خرابی و المان محدود توسعه یافتهمزومکانیکی خمیر سیمان با استفاده از 

بررسی شود. سپس مشخصات یک بتن با در نظر گرفتن شکل -Lي و نمونهاي خمش سه نقطه هايدر نمونه

  استفاده شود. ماکرومقیاس در مشخصات مکانیکی آن شده تا از  مالت سیمان بررسیدانه و اثرات سنگ

روش المان محدود توسعه یافته در  خمیر سیمان با استفاده از ي ترك درهتوسع سازيشبیه -4-1

  مقیاس مزو

ام توان توسط روش المان محدود توسعه یافته انجسازي توسعه ترك با در نظر گرفتن اثرات خرابی را میشبیه

شروع  زمشخصی ا ارپس از اینکه معی و شوداالستیک انجام می-یک تحلیل خرابی در ابتدابه این منظور،  داد.

  انجام داد. المان محدود توسعه یافته بر مبناي روشتوان تحلیل رشد ترك را ترك ارضاء شد، می

رابطه  تواند به صورتمی � يمیدان تغییرمکان براي نقطه XFEMسازي بر اساس تعریف عمومی تقریب

  ارزیابی شود: )4-1(

�(�)= � ��(�)��

�

+ � ��(�)��(�)��

�

 )4-1( 

سازي تابع غنی � تابع شکل المان محدود و �ي آزادي غنی شده، درجه � اي،تغییرشکل گره � که در آن

  است.

                                                           
83 Extended finite element method (XFEM) 
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 شود ومیترك در نظر گرفته  84ناپیوستگی منظور نمودن اثرات خرابی در مجاورت نوك ترك، تنها به توجه با

سازي غنیبا  )1-4( . در نتیجه، تقریب معادلهباشدنمینوك ترك  85نیازي به در نظر گرفتن توابع ارتقاء تکینگی

  شود:، تعریف می(�)�، Heavisideناپیوستگی با استفاده از تابع 

��(�)= �(�)= �
+ 1 �� (� − �∗).� ≥ 0
−1 ��ℎ������

 )4-2( 

Γدر  � نزدیکترین نقطه به ∗�که در آن 
�

Γبردار نرمال بر  �و  
�

ξاست. با ارائه تعریف  ∗�ي در نقطه  =

(� −   شود:بازنویسی می )3-4(رابطه  به صورت XFEMمعادله  (∗�

�(�)= � ��(�)��

�

���

+ � ��(�)��(�)− �(��)���

�

���

 )4-3( 

  بیان شود: )4-4( به عالوه، مدل خرابی نیز توسط رابطه

� = (1 − �)�� = (1 − �)�: � )4-4( 

تانسور سختی االستیک خطی  �تانسور موثر،  ��تانسور کرنش،  �تانسور تنش کوشی،  �که در این رابطه 

پارامتر خرابی است که بین صفر (مصالح سالم) و یک (مصالح کامال تخریب شده) تغییر  dایزوتروپیک و 

  شود:تعریف می )5-4( رابطه نیز به صورت fباربرداري برحسب تابع خرابی -کند. شرایط بارگذاريمی

�(�, �)= ���(�)− � ≤ 0   ,   �̇ ≥ 0   ,   �(�, �̇)= 0 )4-5( 

ه تا به حال تجربه کرده است. بیشینه کرنش معادل است که ماد �متغییر کرنش معادل و  ���که در این رابطه 

استفاده شده در این تحقیق  86رانکین کند. از کرنش معادلسطح توسعه خرابی را کنترل می �یر داخلی متغ

  :)Jirásek and Bauer, 2012( است

���(�)=
1

�
������,�,����(�) )4-6( 

 لشک( تنش موثر اصلی است. در اینجا از یک قانون خرابی با تابع نمایی ���مدول االستیک و  Eکه در آن 

  :شودمیاستفاده  )4-1

� = �(�) = �

0 ���    � ≤ ��  

1 −
��

�
��� �−

� − ��

�� − ��
� ���    � > ��  

 )4-7( 

  کند.شدگی را کنترل میشیب قسمت نرم ��و  است بیشینه کرنش االستیک ��که در آن 

                                                           
84 Discontinuity 
85 Singularity 
86 Rankine 
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 شدگی نماییکرنش با قانون نرم-: تنش 1-4 شکل

ه شود که این خود منجر بشدگی ماده منجر به تولید کرنش غیرخطی و خرابی در یک باند نازك میرفتار نرم

 Jirásek( »87باند تركروش «توان از راي حل این معضل میشد. ببندي خواهد به مشحل عددي وابستگی 

and Bauer, 2012(  .معادله ، شکل نهایی قانون خرابی به شکل در نتیجهاستفاده کرد)بازنویسی خواهد  )8-4

  شد:

� = �(�) = �

0 ���    � ≤ ��  

1 −
��

�
��� �−

� − ��

��
× 2����� ���    � > ��  

 )4-8( 

���� که در آن =
��

���

�������
���

مشخصه طول که عرض تمرکز  �� انرژي شکست و �� شدگی،پارامتر نرم 

  دهد.خرابی را ارائه می

، )Rots, 1988( با اندازه المان، شکل و جهت المان در تحلیل عددي بستگی دارد. بنابر نتایجدر حالت کلی  ��

�� دو مقدار = �� و �√ =  ریزي و جهت رشدجهت مش براي عرض باند ترك به ترتیب بر اساس �2√

ی نتایج به وابستگتواند باند خرابی در نظر گرفته شده است. نتایج عددي نشان داده است که این فرضیات می

  .)Jirásek and Bauer, 2012( حذف کند و یا آن را کاهش دهدمش را 

به منظور به کار بردن یک روش صحیح براي انتقال دادن ناحیه خرابی به یک ترك ماکرو، یک روش ساده بر 

 حرانیخرابی ب نسبت بهناپیوستگی  مجاورگیري متر خرابی در هر نقطه انتگرالاساس کنترل کردن پارا

(��� = یک ناپیوستگی بدون تنش در آن المان  XFEMاتخاذ شده است. سپس توسط روش  (0.999

  شود.تشکیل می

                                                           
87 Crack band method 
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تواند اتفاق بیافتد. در حالت اول، یک ترك اولیه وجود ندارد و ، دو رشد ترك محتمل می2-4 شکل بر اساس

کنند، هدف این است که مسیر ترك اولیه تشکیل شود. در این حالت، وقتی دو المان خرابی بحرانی را تجربه می

کند (از المان اول به المان گیري خراب شده را به وصل میین مکان هندسی دو نقطه انتگرالخطی که میانگ

ن بینی کرددهد. در حالت دوم، دامنه شامل یک ترك اولیه است، و هدف پیشدوم) مسیر ترك را تشکیل می

گیري که انتگرال باشد. در اینجا، ترك از نوك ترك موجود به سمت موقعیت میانگین نقاطمسیر رشد ترك می

  یابد.در آنها خرابی از مقدار خرابی بحرانی بیشتر شده است، توسعه می

 

 )Eftekhari et al., 2014( : معیار شروع و رشد ترك بر اساس نقاط گوسی خراب شده 2-4 شکل

  محاسبه مشخصات مکانیکی بتن درمقیاس مزو -4-2

اند و هایی است که توسط مالت سیمان به یکدیگر چسبیدهدانهبتن یک ماده کامپوزیت است و شامل سنگ

کند. مصالح پرکننده در آن به عنوان یک فاز با توزیع اندازه و مکان این ساختار رفتار بتن را بسیار پیچیده می

شود که ماده بتن در مقیاس ماکرو به صورت یک ماده ایزوتروپ شوند و موجب میهندسی تصادفی تلقی می

حجمی  ها و درصددانهبندي، شکل سنگی دانهتوان بدون اینکه اطالعات جامعی از منحنرفتار کند. بنابراین می

آنها داشته باشیم، مشخصات مکانیکی آنها را بررسی کنیم. قابل توجه است که در نظر گرفتن تعداد زیادي 

تواند منجر به پیچیده شدن مدل المان محدود شود. ساخت چنین هاي مختلف میدانه با اندازهذرات سنگ

 Vorel et( بر استبسیار زمان	آن به خصوص با در نظر گرفتن اثرات خرابیمدلی بسیار پرهزینه و تحلیل 

al., 2012(. ازي سي سه فازي معرفی و شبیهبسیاري از محققین در مقیاس مزو، بتن را به صورت یک ماده
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که در پیرامون  ITZاي الیه) ناحیه انتقالی بین2دانه ) سنگ1ین سه فاز شامل . ا)Du et al., 2014( اندکرده

  .)3-4شکل ( باشد) مالت سیمان می3دانه وجود دارد و سنگ

  

  )Nguyen et al., 2012( دهنده بتن در مقیاس مزوهاي مختلف تشکیل: فاز 3-4شکل 

  ITZي مشخصات الیه -4-2-1

هاي بینی مشخصات مکانیکی بتن بر اساس مدلیکی از مهترین مسائل در پیش ITZي فهمیدن مشخصات الیه

 ITZي بتن است و رفتار بتن عمدتا بر اساس مشخصات ترین ناحیهضعیف ITZ اباشد، زیرمزو مقیاس می

به عنوان  ITZکند. شود و نقش مهمی در تعیین خصوصیات مکانیکی بتن و مقاومت نهایی آن ایفا میتعیین می

. به )Kim and Abu Al-Rub, 2011( تواند به صورت یک نقص اولیه در بتن تفسیر شودیک فاز بتن، می

ها، میکروساختار مصالح سیمانی در مجاورت دانهمتر مصالح سیمانی در مجاورت سطح سنگدلیل چگالی ک

. عموما )Dolado and Van Breugel, 2011( متفاوت با دیگر قسمتهاي سیمان است ITZها یا همان دانهسنگ

ها اصالح شده دانهکمتر از مقاومت مالت سیمان است، ولی در حالتی که سطح سنگ ITZي مقاومت الیه

تواند بیشتر از می ITZباشد و در خمیر سیمان از مواد نانو مانند فوم نانوسیلیکا استفاده شده باشد، مقاومت 

د. تحقیقات زیادي بر روي ضخامت، مقاومت و دیگر خصوصیات این فاز از بتن مالت ماسه سیمان بشو

  توسط پژوهشگران انجام شده است.

مدول االستیک ماتریس  % 40-20در حدود  ITZي پیشنهاد کرد که مدول االستیک الیه Yang 1998سال در 

  .)Yang, 1998(فرض شود  ��20سیمانی باشد و ضخامت آن نیز 

نیز بررسی شد و وي نشان داد که این ضخامت در  )Smilauer, 2005( توسط ITZبعالوه، مقدار ضخامت 

20حدود  −   باشد.مالت سیمان می % 70تا 50است و مشخصات مکانیکی آن در حدود  ��50
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)Unger and Eckardt, 2011( ي که الیه ندنشان دادITZ  تاثیر بنیادي و اساسی بر روي مشخصات ماکروي

20بتن دارد. این ناحیه داراي ضخامتی در حدود  − مالت سیمان در این ناحیه  w/cاست و مقدار  ��100

 ل آن زیاد است.بسیار باالست و در نتیجه تخلخ

شدگی بعد از بیشینه و مالت سیمانی یک قانون خرابی و نرم ITZدر ادامه این تحقیقات، پژوهشگران براي 

تنش ارائه کردند و نشان دادند که این دو ماده فقط در مشخصات مصالح با یکدیگر اختالف دارند. همچنین 

  .)Pedersen et al., 2013( است ��500در حدود  ITZي دهد که ضخامت الیهنتایج آنها نشان می

50در حدود  ITZي حاکی از این است که ضخامت الیه )Xiao et al., 2013( نتایج تحقیقات − است  ��60

  مالت سیمان است. % 85تا  80و مشخصات االستیک آن نیز بین 

100از  ITZضخامت مختلف  5همچنین اثر  − بر روي رفتار کششی بتن توسط محققین بررسی  ��800

تاثیر بسیار کمی بر روي رفتار پس از  ITZمشخص است، افزایش ضخامت  4-4شکل شد. همانطور که از 

  .)Kim and Abu Al-Rub, 2011( بیشینه تنش بتن دارد، ولی بر روي مقاومت بتن تاثیر نخواهد داشت

  

  )Kim and Abu Al-Rub, 2011(بر روي رفتار بتن  ITZي هاي مختلف الیه: اثرات ضخامت 4-4شکل 

  هادانهشکل سنگ -4-2-2

وانند تمیها در مالت سیمان دانهواملی همچون شکل، اندازه و توزیع سنگسازي بتن در مقیاس مزو، عر شبیهد

ترین ایجها ردانهاي و یا کروي سنگبر روي مشخصات مکانیکی بتن تاثیر بگذارند. در حال حاضر شکل دایره

د. رودلیل سهولت و سادگی به کار میسازي دوبعدي یا سه بعدي المان محدود به شکلی است که براي شبیه

هاي نامنظم ها با شکلدانه در مقایسه با مدلاي سنگهاي مزو مقیاس بتن با شکل دایرهبا این حال، مدل

شتر از دانه با شکل واقعی بیاست که تمرکز تنش در سنگ آندهند. دلیل این امر مقاومت بیشتري را نتیجه می

  اي است.شکل دایره



79 

 

دو نوع شکل  )Pedersen et al., 2013( ها بر روي مشخصات مکانیکی بتندانهسه تاثیر شکل سنگایبراي مق

سازي بتن به کار بردند. در هر دو مورد نسبت حجمی و مرکز جرم دانه دایروي و چندضلعی را در شبیهسنگ

ت. ختگی تقریبا یکسان اسیي گسدهد که عرض ناحیهها یکسان انتخاب شدند. نتایج آنها نشان میدانهسنگ

). تنها 5-4شکل کنند (سانی را تولید میدانه تقریبا صفحات گسیختگی یکبعالوه، هر دو نوع شکل سنگ

ندضلعی ها چدانهي گسیختگی در حالتی که سنگتفاوتی که در این دو نمونه مشاهده شد این است که صفحه

تر است. بعالوه، مقدار استهالك انرژي در دو حالت تقریبا مشابه یکدیگر تر و واضحباشند، بسیار مشخص

  است.

  

  )Pedersen et al., 2013( دانه بر تولید الگوي خرابی در بتن: اثر شکل سنگ 5-4شکل 

اي هاي دایرهدانهگزارش شده است که وجود سنگ )Xu et al., 2012( هاي عدديسازيهمچنین در شبیه

 هاي استاتیکی و دینامیکی ارائه دهد.تواند پاسخ قابل اعتمادي را از رفتار بتن تحت بارگذاريشکل می

  بتن در مقیاس مزو موجودهاي سازيشبیهمرور  -4-2-3

)Wriggers and Moftah, 2006( هاي آن دردانهبعدي بتن را با توجه به ساختار تصادفی سنگیک مدل سه 

ي انجام شد که در آن اندازه Monte Carlo). تولید این مدل بر پایه روش 6-4شکل ( ندکردمقیاس مزو تولید 

ه ب ندگرفتي بتنی قرار بندي تولید شده و سپس در داخل یک حجم نمونهها بر اساس منحنی دانهدانهسنگ

هاي هندسی تولید شده توسط روش المان ي تالقی با یکدیگر نداشته باشند. مدلگونه نقطهنحوي که هیچ

هاي . همچنین تحلیل خرابی و شکست نمونهدمآمحدود تحلیل شده و مشخصات مکانیکی موثر بتن به دست 

 اده است کهد. نتایج نشان دبه دست آیتا زوال مقاومت در بتن  شدبتنی توسط مدل خرابی ایزوتروپیک انجام 

  استفاده از روش فوق منجر به نتایج قابل قبولی خواهد شد که تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.
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  )Wriggers and Moftah, 2006( سازي بتن با استفاده از ساختار تصادفی و خرابی ایزوتروپیک: مدل 6-4شکل 

با و  )Skarżyński and Tejchman, 2010( توسط نیز سازي بتن در مقیاس مزو و بررسی ناحیه شکستمدل

د. در این پژوهش با استفاده از تحلیل المان محدود انجام ش اياستفاده از آزمایش بارگذاري خمش سه نقطه

شد تا عملکرد مدل خرابی با  سعیسازي و بررسی شدند. در این تحلیل ها شبیهو مدل خرابی بتن، نمونه

دانه ي سه فازي مدل شد و مالت سیمان، سنگبهبود یابد. بتن به صورت یک ماده 88غیرمحلی استفاده از تئوري

ي دانه و اندازهدانه، شکل سنگها، چگالی سنگدانهي تیر، توزیع سنگدند. اثرات اندازهدر آن مدل ش ITZو 

تغییرمکان به صورت عددي بررسی شد -ي شکست و نمودارهاي نیرودانه بر روي عرض و شکل ناحیهسنگ

فاع ها، و کاهش ارتدانهدهد که مقاومت تیر با افزایش چگالی و تراکم سنگ). نتایج تحلیل نشان می7-4شکل (

شدگی مصالح رمرفتار ندانه نیز وابسته است و فضایی سنگ یابد. همچنین این مقاومت به توزیعتیر، افزایش می

  است.نیز به شدت متاثر از عوامل فوق 

  

 ايهاي بتنی با استفاده از آزمایش خمشی سه نقطهها بر روي مسیر گسیختگی نمونهدانههاي مختلف سنگبندي: اثر توزیع دانه 7-4شکل 

)Skarżyński and Tejchman, 2010(  

                                                           
88 Nonlocal 
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، بتن به صورت یک مدل مزومقیاس مدل شده که در آن اثرات مالت )Unger and Eckardt, 2011( در تحقیق

سام ها به صورت اجدانهسازي سنگبه صورت مجزا لحاظ شده است. در این مدل ITZها و دانهسیمانی، سنگ

). رفتار 8-4ل شکتولید شدند و به صورت تصادفی در نمونه توزیع شدند (بندي بیضوي و بر اساس نمودار دانه

چسبنده مدل شد. براي مصالح سیمانی دو رفتار مختلف  ايالیهاندرکنش میانتوسط مدل  ITZي غیرخطی الیه

براي  ینرانک غیرخطی ارائه شده است. اولین رفتار یک مدل خرابی ایزوتروپیک بر اساس معیار گسیختگی

 طوح تسلیمي چندسطحی با استفاده از سکشش و دومی مدل خرابی پالستیسیته ترکیبی در قالب پالستیسیته

یت به حساساز ، غیرمحلی باشد. با اعمال فرموالسیونف گسیختگی در فشار میبراي توصی 89پراگر-دراگر

یک  سازي مقیاس مزو براي. به دلیل پیچیده بودن مدلشدکاسته شدگی کرنش به شدت اندازه مش ناشی نرم

استفاده شده است تا مدل ماکرو همگن را با مدل  90زمانمدل واقعی، از یک روش چندمقیاسی تطبیقی هم

 هاییشود تا ساختار ماکرو به صورت تطبیقی در قسمتکند. این روش موجب می 91ي ناهمگن، درگیرمزو

). این محققین ابتدا 9-4شکل د (شوو در مقیاس ریزتر تحلیل  شدهکه مهم و بحرانی است، به مدل مزو تبدیل 

هاي بیضوي انهمیلیمتر، د 100هاي بتن، در یک حجم نمونه به ابعاد دانهبندي سنگبا استفاده از منحنی دانه

ر تولید کرده و سپس یک برش دوبعدي از آنها را براي حل مسئله استفاده کردند. نتایج این با ابعاد متغی شکل

ها عموما به دلیل مقاومت کمتر و تمرکز تنش ناشی از اختالف در مدول االستیک دهد که تركتحلیل نشان می

  شود.تشکیل می ITZها و مالت سیمان در دانهمیان سنگ

 

  )Unger and Eckardt, 2011( ها در بتندانه: تولید المان حجمی نمونه بر اساس توزیع تصادفی سنگ 8-4شکل 

                                                           
89 Drucker‐Prager 
90 Adaptive concurrent multiscale 
91 Couple 
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 Unger and(هاي ماکرو و مزو مقیاس کردن شکل بتنی با استفاده از کوپل-Lي : توزیع و گسترش خرابی در نمونه 9-4شکل 

Eckardt, 2011(  

 خوردگی بتن راتا رفتار ترك نداز یک روش چندمقیاسی استفاده کرد )Karamnejad et al., 2013( همچنین

د. در این روش، در مقیاس مزو از یک مدل خرابی براي بتن و در مقیاس نتحت بارگذاري دینامیکی بررسی کن

 92جدایی-یماکرو از یک مدل ترك ناپیوسته استفاده شده است تا گسیختگی بتن بررسی شود. قانون چسبندگ

سازي محاسباتی ناپیوسته در مقیاس مزو به در مقیاس ماکرو، توسط روش همگن مدل 93يدر ناحیه چسبنده

استفاده شده  94گیري زمانی صریحدست آمده است. براي حل مسائل دینامیکی در مقیاس ماکرو، از انتگرال

رك، ه است. اثر سرعت بازشدگی تي شبه استاتیکی حل شداست، درحالیکه مدل مقیاس مزو به صورت مسئله

بر روي قانون چسبندگی در مقیاس ماکرو توسط ارتباط دادن مشخصات مصالح در مقیاس مزو به نرخ 

هاي دهد هنگامی که طول موجها نشان میبازشدگی ترك در مقیاس ماکرو انجام شده است. نتایج تحلیل

ئله مقیاس توان براي مسابعاد مقیاس محلی باشد، می دینامیکی منتشر شده در مقیاس ماکرو، بسیار بزرگتر از

اده از هاي مختلف بارگذاري با استفاستاتیکی استفاده کرد. همچنین، نتایج حاصل از سرعتمحلی از حل شبه

  ).10-4شکل باشد (می RVEدهد که مدل وابسته به ابعاد المان نشان می RVEابعاد متفاوت 

  

  

                                                           
92 Traction‐Seperation Law 
93 Cohesive 
94 Implicit time integration 
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  )Karamnejad et al., 2013(سازي محاسباتی در تحلیل خرابی بتن تحت بارگذاري دینامیکی : استفاده از روش هموژن 10-4شکل 

استفاده  95غیردرگیر اي، از یک روش دومرحلهجام شده بر روي بتن در مقیاس مزوهاي اني پژوهشدر ادامه

سازي همگنسازي بتن به صورت سریع و قابل اعتمادي انجام شود. در این تحقیق، ابتدا از روش شد تا مدل

هاي ریز و حفرات هوا بررسی شود و مشخصات غیرخطی سیمان دانهاستفاده شد تا اثرات سنگ 96تاناکا-موري

ي دانه، الیهي چهار فازي شامل سنگهدر مقیاس میکرو به دست آید. در این مرحله بتن به صورت یک ماد

ITZي شده در مرحله همگنمشخصات مکانیکی از . سپس شدسازي ، مالت سیمان و حفرات متخلخل شبیه

اي در مقیاس مزو استفاده هاي تست خمشی سه نقطهگیري مدل المان محدود نمونهي انتگرالقبل در هر نقطه

). در 11-4شکل ها به دست آید (نمونهاین تغییرمکان براي -نیروتا مشخصات مکانیکی و نمودارهاي  گردید

 ,.Vorel et al( بندي بررسی شدهاي مختلف دانهپژوهش این محققین پارامترهایی همچون اثرات منحنی

2012(.  

  

                                                           
95 Uncoupled 
96 Mori‐Tanaka 
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  )Vorel et al., 2012( ايهاي بتنی تحت بارگذاري خمش سه نقطهتغییرمکان شبیه سازي-دار نیرونمومدل و :  11-4شکل 

اثرات سرعت بارگذاري با استفاده از روش المان محدود به بررسی  )Du et al., 2014( دیگر محققین همچون

سهولت در  به منظور. پرداختندبر روي الگوي گسیختگی مکانیکی بتن  و ناهمگنی در ساختار مزو یکیدینام

د. دانه و خمیر سیمان تشکیل شده بوسازي، بتن به صورت یک ماده دوفازي دیده شده که فقط از سنگشبیه

فزار آباکوس استفاده ادر نرمسازي رفتار بتن از تئوري خرابی پالستیک با در نظر گرفتن نرخ باگذاري براي شبیه

دند. ها نیز به صورت االستیک در نظر گرفته شده بودانهمالت بررسی شود و سنگ دینامیکیشده است تا رفتار 

شکل تحت -Lهاي دار و نمونههاي بتنی شکافدر این تحقیق مودهاي گسیختگی کششی دینامیکی نمونه

وي دهد که الگها نشان میسازيسازي شدند. نتایج شبیههاي مختلف بارگذاري به صورت عددي، شبیهنرخ

گسیختگی دینامیکی و جهت رشد ترك به نوعی نشانگر حساسیت به سرعت بارگذاري است. با افزایش نرخ 

تر باشد، یابد. هرچقدر مزوساختار بتن پیچیدهبه مود مرکب تغییر می یکبارگذاري، مود گسیختگی بتن از مود 

هند شد تر خواهاي به وجود آمده پیچیدهمسیر ترك شده ون اجزاي مزومقیاس بتن بیشتر شدت اندرکنش میا

). بعالوه، هنگامی که سرعت بارگذاري 12-4شکل شود (رشد ترك میدر و منجر به ایجاد مسیرهاي چندگانه 

که خود  دیابشوند و عرض ناحیه آسیب دیده افزایش مییابد، مسیرهاي ترك بیشتري تولید میافزایش می

 د. باشانرژي بیشتري می نشانگر این موضوع است که فرآیند شکست در نرخ بارگذاري باال نیازمند
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  )Du et al., 2014( هاي مختلف بارگذاريشکل بتنی تحت نرخ-Lي : مودهاي گسیختگی نمونه 12-4شکل 

ي ترك در خمیر سیمان با استفاده از روش المان سازي توسعهشبیه تحقیق حاضر در نتایج -4-3

  محدود توسعه یافته در مقیاس مزو

در  .ودشخمیر سیمان پرداخته میاي خرابی تست خمش سه نقطه اولمود سازي در این بخش ابتدا به شبیه

شود. ها و طول آنها بر روي پاسخ کلی مسئله بررسی میهاي حجمی مختلف نانوتیوباین مثال، اثرات نسبت

ب بر اثرات دو طول مختلف نانوتیو سازي شده ونیز شبیه ترکیبیمود خرابی  مسئله یک سپس در مثال دوم،

قیاس سازي در مقیاس قبلی (مهنتایج شبی الزم است شود. به این منظوري ترك بررسی میتوسعهروي رشد و 

شوند. این موارد شامل مدول االستیک، ضریب پواسون، مقاومت یاس فعلی (مقیاس مزو) استفاده میکرو) در مق

هفت نوع . انددر فصل سوم اقتباس شده 28-3 شکلو  27-3 شکلکه از  باشندمیکششی و انرژي شکست 

. مدل اول )1-4جدول ( اند، بررسی خواهند شدو استخراج شدهسازي مقیاس میکرمشخصات ماده که از شبیه

  اند.نانوتیوب کربن مسلح شده باهاي دیگر مربوط به مالت سیمان است درحالیکه مدل
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 Eftekhari et(ربن با طول و درصدهاي حجمی مختلف : مشخصات مکانیکی مصالح سیمانی مسلح به نانوتیوب ک 1-4جدول 

al., 2014(  

Material model E (Gpa)  ν Ft (Mpa) Gf (N/m) 

No.1 (plain paste) 18.50 0.23 2.29 5.89 
No.2 (1%, LCNT=1μm) 18.90 0.23 2.45 6.08 
No.3 (1%, LCNT=3μm) 18.60 0.23 2.37 8.07 
No.4 (1%, LCNT=5μm) 18.60 0.23 2.46 9.32 
No.5 (3%, LCNT=1μm) 19.14 0.23 2.80 10.4 
No.6 (3%, LCNT=3μm) 18.70 0.23 2.82 25.96 
No.7 (3%, LCNT=5μm) 18.80 0.23 2.95 36.43 

، با ن ساخته شده استاي با شکاف در زیر آن، که از سیمان مسلح به نانوتیوب کربنقطهیک تیر خمش سه

هاي حجمی هاي ساخته شده با نسبتتغییرمکان نمونه-مدل شده است تا رفتار نیرو XFEMاستفاده از 

شان داده شده ن 13-4 شکلهاي مختلف به دست آید. ابعاد و شرایط مرزي این مسئله در مختلف و طول

  است.

 

 )Eftekhari et al., 2014( اي، هندسه و شرایط مرزي: تیر خمشی سه نقطه 13-4 شکل

میلیمتر در نظر گرفته شده و مسئله در حالت کرنش مسطح تحلیل شده است. تیر تا حد  100ضخامت تیر 

ان را نشیک یک مسئله شکست مود  ،میلیمتر بارگذاري شده است و الگوي توزیع خرابی 2/0تغییرمکان 

  دهد.می

انتخاب  14-4 شکلبندي دامنه مسئله مطابق براي مش هاي چهارضلعیلمان محدود با المانمش ا سه نوع

خرابی در آن روي  ،بارگذاري کششیاي که تحت در ناحیه (�ℎ) مورد، میانگین اندازه مش هراند. براي شده

  دهد، مشخص شده است.می
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  )Eftekhari et al., 2014( بتنی سازي تیر خمشی: سه نوع مش المان محدود براي شبیه 14-4 شکل

 15-4 شکل) در % 3و  % CNT )1تغییرمکان براي دو نسبت حجمی -بر روي نمودار نیرو CNTاثرات طول 

تاثیر چندانی بر روي پاسخ  CNTطول  ،% 1نشان داده شده است. مشخصا، درحالیکه براي نسبت حجمی 

شود. بعالوه اي مشاهده میحجمی نانوتیوب، تفاوت قابل مالحظه % 3هاي با کلی سازه ندارد، براي نمونه

دهد که نتایج تحلیل چندان وابسته به اندازه هاي مختلف را نشان میها با مشبه مدل ج مربوطنتای 15-4 شکل

ار شدگی نمودشود که پاسخ قسمت نرمموجب می »مدل باند ترك«استفاده از روش  باشند. بعالوه،مش نمی

  تغییرمکان به اندازه مش وابستگی نداشه باشد.-نیرو
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 Eftekhari et( حجمی % 3حجمی ب)  % 1هاي مختلف، الف) ها با درصدها و طولCNT: نمودار نیرو تغییرمکان براي  15-4 شکل

al., 2014(  

را  CNTبر روي پاسخ کلی تیر براي هر سه نوع طول  CNTهاي حجمی مختلف اثرات نسبت 16-4شکل 

، افزایش در نسبت حجمی نانوتیوب CNTرفت، براي یک طول ثابت گونه که انتظار میدهد. هماننشان می

 ،میکرومتري 5 نانوتیوب % 3هاي مسلح به براي نمونهدهد؛ مقدار نیروي نهایی و سختی را به شدت افزایش می

  شود.افزایش در نیروي نهایی قابل تحمل مشاهده می % 100
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 5ري ج) میکرومت 3هاي حجمی مختلف نانوتیوب الف) یک میکرومتري ب) ها و نسبتتغییرمکان براي طول-: نمودار نیرو 16-4شکل 

  )Eftekhari et al., 2014( میکرومتري

مدل  XFEMشکل، ساخته شده از سیمان مسلح به نانوتیوب کربن، با استفاده از  Lیک قاب در مثال دوم، 

بینی هاي مختلف نانوتیوب کربن بر روي ظرفیت باربري و رشد ترك مرکب پیششده است تا اثرات طول

  مشخص شده است. 17-4 شکلي این مسئله در زشود. ابعاد و شرایط مر
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  )Eftekhari et al., 2014( شکل، هندسه و شرایط مرزي L: آزمایش قاب  17-4 شکل

 9/0میلیمتر است و مسئله در شرایط کرنش مسطح بررسی شده است. بارگذاري قاب تا  100ضخامت تیر 

، ترك در حالت مود ترکیبی شروع و 17-4 شکلدر  Aشود. به دلیل تمرکز تنش در نقطه میلیمتر انجام می

هاي چهارضلعی ، یک مش المان محدود با المانشودمشاهده می 18-4 شکلگونه که در یابد. همانانتشار می

  بندي مدل استفاده شده است.دو خطی براي مش

 

 )Eftekhari et al., 2014( : مش المان محدود 18-4 شکل
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 5متر و وهاي یک میکرو طول % 3ها با نانوتیوب براي نمونه تركوقوع ناحیه گسیختگی همراه با رشد 

نشان داده شده است. علیرغم اینکه مسیر ترك نهایی ) eqεهاي کرنش معادل کانتور( 19-4 شکلمیکرومتر در 

به  هایی که مسلحماند، یک تاخیر قابل توجه در رشد ترك براي نمونهدر نهایت براي هر دو نمونه یکسان می

توان شود. دلیل این تاخیر در رشد ترك را مینانوتیوب بلندتر هستند (با درصد حجمی یکسان)، مشاهده می

ها مشخص است که وقتی طول قضاوت کرد. در این شکل 20-4 شکلتغییرمکان -رهاي نیروبا برررسی نمودا

CNT 5 خیر شود، و این خود منجر به تامیکرومتر است، بیشترین مقاومت کششی و انرژي شکست حاصل می

  هاي کوتاه خواهد شد.با نانوتیوبطوالنی در گسترش ترك در مقایسه 
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 یکنانوتیوب با طول  % 3میکرومتر ب)  پنجنانوتیوب با طول  % 3 هاي مختلف براي الف)در بارگذاري eq(ε(: کرنش معادل  19-4 شکل

 )Eftekhari et al., 2014( میکرومتر
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  )Eftekhari et al., 2014( نانوتیوب و دو طول مختلف % 3هاي با تغییرمکان براي نمونه-: نمودار نیرو 20-4 شکل

  نتایج محاسبه مشخصات مکانیکی بتن درمقیاس مزو -4-4

همانگونه که در ابتداي فصل ذکر شد، در این قسمت مشخصات بتن با درنظر گرفتن فازهاي مختلف آن 

به ابعاد هندسی ربعی شکل، م RVEکه به صورت یک  یک مدل دوبعدي بتنبه این منظور،  شود.بررسی می

100 × همچنین فقط اثرات . خواهد شدبررسی  دانه است،و سنگ ITZشامل سه فاز مالت سیمان،  ��100

 اند.هاي ریز با مالت سیمانی مخلوط شدهدانهو فرض شده است که سنگ شودمیهاي بزرگ بررسی دانهسنگ

دانه در این مدل در سه نوع سنگ .)Du et al., 2014( نیز پذیرفته شده است ناین فرض توسط دیگر محققی

هستند. درصد  ��2.5و  ��5، ��10 ز به ترتیب با شعاعنظر گرفته شده که با ابعاد بزرگ، متوسط و ری

  است.  2:3:5 بندي آنها نیز به ترتیبحجمی دانه

 بادانه سه شکل مختلف سنگهاي بتنی با نمونهبه این شرح است که ابتدا  قسمتاین  تحقیق درچهارچوب 

 دانه بر روي پاسخ بتن بررسی شود. سپسحجمی یکسان بررسی خواهند شد تا تاثیر شکل سنگ هايدرصد

لف هاي مختنمونهپاسخ بندي بر روي تاثیر نوع دانهو  شدهسازي ها مدلدانهبندي مختلف سنگچهارنوع دانه

مختلف  درصدهاي حجمی ها تاثیردانهبا فرض ثابت بودن شکل سنگ در ادامهشود. یکدیگر مقایسه میبا بتن 

ر براي اینکه بتوانیم اثر افزودن نانوتیوب کربن را بشود. دانه بر روي پاسخ مکانیکی بتن بررسی میسنگ

 % 3 دو حالت سیمان خالی و سیمان مسلح بهت فوق، در حاالي همهمشخصات مکانیکی بتن بررسی کنیم، 

ازي سدر فصل شبیه مان مسلح به نانوتیوب کربنترین حالت سی(قوي ��5 با طول نانوتیوب کربن حجمی

انجام شده و دو حالت بارگذاري کششی  »97تنش مسطح« شرایط درها تمامی تحلیل .) بررسی شده استمیکرو

  و فشاري بررسی شده است.

                                                           
97 Plane Stress 
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میکرومتر در نظر  200برابر  )Kim and Abu Al-Rub, 2011( بر اساس ITZالیه  ضخامتدر این تحقیق 

اب و با احتساست بیشتر  درصد آب ولی باسیمان مشابه  ITZي الیه ساختار با توجه به اینکه گرفته شده است.

بنابراین براي مصالح سیمانی  کمتر از سیمان است،، w/c باالتر به دلیل نسبت ITZاینکه مشخصات مکانیکی 

ي یهو تمامی مشخصات ال شدهدر نظر گرفته  »شدگی کرنش خطینرم«با  »ایزوتروپخرابی «یک رفتار  ITZو 

ITZ  شود مصالح سیمانی لحاظ می % 70برابر)Kim and Abu Al-Rub, 2011(.  همچنین به دلیل اینکه عموما

 Vorel et( االستیک خطی فرض شده استبه صورت آید، رفتار آنها نیز ها خرابی به وجود نمیدانهدر سنگ

al., 2012(.   

  دانهاثرات شکل سنگ -4-4-1

ها به دلیل سادگی به فراوانی استفاده دانههاي دایروي و کروي سنگلیل مزو مقیاس بتن، شکلمعموال در تح

ل هاي با شکدانهسنگنسبت به مقاومت باالتري به دانه ممکن است این نوع شکل سنگ هرچند ،شوندمی

ري تمرکز تنش بیشتشود، ها مدل میدانهدلیل این امر آن است که وقتی شکل واقعی سنگ .منجر شود نامنظم

نشان داده شده،  22-4شکل دانه همانگونه که در در نمونه به وجود خواهد آمد. براي بررسی اثرات شکل سنگ

ش ضلعی و چندضلعی با شکل شاي، ها در نظر گرفته شده است: دایرهدانهشکل مختلف براي سنگ سه

در این  .اندانه را مدلسازي مزومقیاس بتن استفاده کردهدقین درصدهاي حجمی متفاوتی از سنگمحق  نامنظم.

در نظر گرفت.  % 53دانه را معادل اشاره کرد که درصد حجمی سنگ )Qian, 2012( توان بهمیان آنها می

فرض شده است. جهت سهولت  % 45مقدار این پارامتر برابر نیز  )Nguyen et al., 2012( يبعالوه در مطالعه

با  هادانهفرض شده و سنگ %50ها برابر دانه، درصد حجمی سنگهامدلبراي تمامی این سازي در مدل

بر دانه چندضلعی نامنظم توزیع گردیده است. مدل توزیع سنگ 2:3:5 حجمی به نسبت هاي مختلفاندازه

ها از وجه سمت چپ تمامی این نمونه تولید شده است. )Wang et al., 1999( پژوهش X-rayاساس تصویر 

ش تحلیل به صورت تن اند.ثابت نگه داشته شده و از وجه سمت راست تحت بارگذاري محوري قرار گرفته

رین ي بزرگتشود. اندازهرافسون اصالح شده انجام می-گام زمانی با استفاده از روش نیوتون 1000مسطح و در 

 هاي مثلثی براي مش بندي استفاده شده است.همچنین از المان ه شده است.در نظر گرفت  ��3المان به مقدار 

  نشان داده شده است. 21-4شکل سازي المان محدود در مقیاس مزو در الگوریتم مربوط به شبیه
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شبیه سازي مدل دوبعدي 
بتن با در نظر گرفتن اثر 
سنگدانه ها و مالت سیمان

در نظر گرفتن سه شکل 
مختلف سنگدانه

بررسی درصدهاي حجمی 
مختلف سنگدانه

بررسی توزیع مختلف دانه 
بندي سنگدانه

در نظر گرفتن مدل رفتاري 
خرابی براي تمامی فازهاي 

 ITZسیمان و الیه 

اعمال شرایط مرزي و 
بارگذاري بر روي سیستم

به دست آوردن مشخصات 
کرنش بتن -مکانیکی و تنش

مسلح به نانوتیوب
  

  سازي المان محدود بتن مسلح به نانوتیوب کربن: فلوچارت شبیه 21-4شکل 

      
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیششب)   ايالف) دایره

 
 هاد) شرایط مرزي نمونه

  و شرایط مرزي آنهاها دانهبتن به شکل سنگ RVEحساسیت رفتار  تحلیل:  22-4شکل 

نشان  23-4شکل ها در آخرین گام بارگذاري کششی در دانهتوزیع خرابی براي تحلیل حساسیت به شکل سنگ

در هر چق .دانه وابسته استمشخص است، توزیع خرابی کامال به شکل سنگهمانگونه که داده شده است. 

و این  دتر خواهد بوتر و سطح آنها کمتر صیقلی باشد، توزیع خرابی در آنها گستردهتیز گوشهها دانهسنگ

اي ه. همچنین شدت خرابی در نمونهعامل بر روي مسیر شروع ترك، توزیع و رشد آن تاثیرگذار خواهد بود

بوط به تصاویر مریان م از مقایسه هاي سیمان معمولی است.سیمانی مسلح به نانوتیوب کربن کمتر از نمونه

ي مستقیمی میان این دو پارامتر وجود دارد و در مناطقی توان دریافت که رابطهتوزیع کرنش و توزیع خرابی می
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امنظم دانه ها شکل ندر حالتی که سنگ ها نیز بیشتر خواهند بود.شود، کرنشکه خرابی بیشتري مشاهده می

د که خود موجب اتالف انرژي نیا چند مسیر همزمان داشته باش 2د نتوانداشته باشند، مسیرهاي خرابی می

ي بتن یک محصورشدگی مضاعف به وجود د تا در هستهشوها موجب میCNTوجود  بیشتري خواهد شد.

لی ها خیدیده بزرگ در بتن جلوگیري شود. ترك در این نمونهها و نواحی آسیبآید و از به وجود آمدن ترك

 شدهشوند که اجزاي بتن از یکدیگر جدا ها مانع از این میCNTیابد، زیرا لی توسعه میتر از بتن معموآهسته

ورت و در نتیجه انرژي وارده به سازه به ص شوندو با ایجاد پیوستگی در بتن مانع از گسیختگی ترد در آن می

ر بتن زدگی ترك دو پل ، سختیپذیريافزایش شکلشود. همچنین ها ذخیره میسیل در نانوتیوبانرژي پتان

 .)Xu et al., 2012( است هاCNTوجود نیز از دیگر مزایاي 

   
ايالف) دایره ضلعیششب)    ج) چندضلعی با شکل نامنظم 

  تحت بارگذاري کششی ي سیمانیهاتوزیع خرابی در نمونه:  23-4شکل 

      
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايالف) دایره

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري کششی: توزیع خرابی در نمونه 24-4شکل 
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  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايالف) دایره

  هاي سیمانی تحت بارگذاري کششیدر نمونهمحوري : توزیع کرنش  25-4شکل 

      
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايدایرهالف) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري کششیدر نمونه محوري : توزیع کرنش 26-4شکل 

ها تاثیر ضعیفی بر دانهشکل سنگ است. نشان داده شده 27-4شکل  ها درنمونه کششی کرنش-تنشنمودار 

 باشد؛می ���1.84میانگین مقاومت کششی هاي سیمانی و در مورد نمونه بتن داردي بیشنهروي مقاومت 

خواهد بود و شاهد  ���2.43به نانوتیوب کربن برابر  هاي سیمان مسلحدرحالیکه این مقدار براي نمونه

هاي پذیري نیز در نمونهشکل ي سیمانی هستیم.اي در مقدار مقاومت کششی نسبت به نمونه % 32افزایش 

تنش در این  ياي که رفتار پس از بیشنهیافته به گونه شاي افزایداراي نانوتیوب کربن به طور قابل مالحظه

 در کل .همراه خواهد بودهاي سیمانی بسیار پایدارتر و با استهالك انرژي بیشتري ها در مقایسه با نمونهنمونه

ا مقاومت شود تهاي چندضلعی موجب میدانههاي تیز سنگتوان اینگونه قضاوت کرد که تمرکز تنش در لبهمی

 2الی  1به مقدار ناچیزي (در حدود  انداي ساخته شدهي دایرهدانههایی که با سنگنش کششی نمونهو کر

ز ي چندضلعی با شکل نامنظم، رفتار پس ادانهبا سنگ بعالوه، در نمونه ها باشد.از دیگر نمونهدرصد) بیشتر 

تنش در آن نیز با شدت کمتري افت  باشد و سطحپایدارتر از نمونۀ هاي دیگر می ،ي تنشي بیشینهنقطه

  کند.می
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 دانههاي مختلف سنگهاي بتنی تحت بارگذاري کششی با شکلکرنش نمونه-: نمودار تنش 27-4شکل 

نشان  28-4شکل  ها در آخرین گام بارگذاري فشاري دردانهتوزیع خرابی براي تحلیل حساسیت به شکل سنگ

هستند. از  صادقدر این قسمت هم  ،تقریبا تمامی مواردي که در قسمت کششی ارائه شدداده شده است. 

توان نتیجه گرفت که در حالت کششی گسیختگی در خرابی در دو حالت کششی و فشاري میمشاهده توزیع 

درجه  45ي خرابی در دو صفحه ،افتد درحالیکه در حالت فشاريبارگذاري اتفاق می عمود بر جهتراستاي 

  یابد.گسترش می ITZدر فاز سیمان و  نسبت به راستاي بارگذاري

     
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیششب)   ايالف) دایره

  هاي سیمانی تحت بارگذاري فشاري: توزیع خرابی در نمونه 28-4شکل 
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  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايالف) دایره

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري فشاري: توزیع خرابی در نمونه 29-4شکل 

     
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايالف) دایره

  هاي سیمانی تحت بارگذاري فشاريدر نمونه محوري : توزیع کرنش 30-4شکل 

      
  ج) چندضلعی با شکل نامنظم  ضلعیب) شش  ايدایرهالف) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري فشاريدر نمونه محوري : توزیع کرنش 31-4شکل 

اي ي دایرهدانهبا سنگ هاکماکان نمونه نشان داده شده است. 32-4شکل ها در کرنش فشاري نمونه-نمودار تنش

ي دانهسنگبا دهند. ولی بر خالف حالت کششی، زوال مقاومت نمونه سطح تنش باالتري را از خود نشان می

 هاي سیمانی میانگین مقاومتنمونهدهد. ها رخ میتر از دیگر نمونهي تنش بسیار سریعنامنظم پس از بیشنه

 ���24.5هاي سیمان مسلح به نانوتیوب کربن برابر درحالیکه این مقدار براي نمونه ،دارند ���18.1 فشاري

یري پذشکلي سیمانی هستیم و نسبت به نمونه فشارياومت اي در مقدار مق % 26خواهد بود و شاهد افزایش 

 ها با شکلبه دلیل اختالف جزئی میان مقاومت نمونه .یابدمیبتن نیز تا مقدار قابل توجهی افزایش 
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اي ها به صورت دایرهدانهشود که تمامی سنگهاي مختلف، در ادامه تحقیق جهت سهولت فرض میدانهسنگ

   .باشندمی

  

 دانههاي مختلف سنگبا شکل فشاريهاي بتنی تحت بارگذاري کرنش نمونه-: نمودار تنش 32-4شکل 

  هادانهسنگ فضاییاثرات توزیع  -4-4-2

ها دانهبندي سنگدانه، منحنی دانهو بزرگترین سنگ ني کوچکتریتوان اندازهاگرچه در یک طرح اختالط می

، غیرممکن است. بعالوهعمال ها دانهاندازه سنگفضایی کنترل توزیع و درصد حجمی آنها را کنترل کرد، ولی 

مکن ها مدانهسنگها در یک ناحیه موضعی به دلیل طرح اختالط نادرست یا جداشدگیدانهتمرکز حجمی سنگ

ها دانهشود که سنگفرض انجام میطرح اختالط بتن بر اساس این است بر روي مقاومت بتن تاثیر بگذارد. 

ها تاثیر کمی بر روي مقاومت بتن خواهد دانهاند و توزیع سنگبه صورت یکنواخت و تصادفی توزیع شده

ررسی ب بتنبر روي مقاومت انه انتخاب شده است تا اثرات آن دداشت. در این تحقیق چهار نوع توزیع سنگ

شکل نهایی توزیع انتخاب شده است.  % 50 ها برابري تمام نمونههادانهدرصد حجمی سنگ). 33-4شکل شود (

توزیع خرابی به  نشان داده شده است. همانگونه که در شکل مشخص است 34-4شکل  ها درخرابی در نمونه

ا توزیع هدانههاي مختلف سنگبنديو براي ترکیب باشدها میدانهي توزیع سنگطور کامل وابسته به نحوه

هاي هدر نمون محوري رفت، شدت خرابی و کرنشهمانگونه که انتظار می .دخرابی متفاوتی را شاهد خواهیم بو

اثیر ها تحت تدانهسنگها عموما در تمامی تحلیل هاي سیمانی است.مسلح به نانوتیوب کربن کمتر از نمونه

شروع شده و سپس در داخل  ITZي بیشتر در نواحی الیه پذیرنقاط آسیب اند و توزیع خرابیقرار نگرفته
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همچنین رشد خرابی در حالت کششی یک مسیر قائم را  .یابدمیرشد و نمو  هادانهو دور سنگ خمیر سیمان

  کند.طی می

کرنش و ظرفیت کششی آنها تحت بارگذاري کششی -شود، نمودار تنشدیده می 38-4شکل  همانگونه که در

ها تاثیر دانهتوان نتیجه گرفت که نحوه توزیع سنگبنابراین می .ها وابسته نیستدانهچندان به توزیع سنگ

  ناچیزي بر روي مقاومت مکانیکی بتن خواهد داست.

    
(D) (C) (B) (A) 

 % 50ها با نسبت حجمی دانه: تحلیل حساسیت مشخصات بتن به توزیع سنگ 33-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی تحت بارگذاري کششی: توزیع خرابی در نمونه 34-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري کششی: توزیع خرابی در نمونه 35-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 
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  هاي سیمانی تحت بارگذاري کششیدر نمونه محوري : توزیع کرنش 36-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري کششیدر نمونه محوري : توزیع کرنش 37-4شکل 

  

 دانههاي مختلف سنگهاي بتنی تحت بارگذاري کششی با توزیعکرنش نمونه-: نمودار تنش 38-4شکل 

 مشاهده نشد و همان خصوصیات ايتازه مورد هادانهسنگ فضاییها با توزیع در ارتباط با رفتار فشاري نمونه

هاي مسلح با نانوتیوب کربن در اینجا نیز دیده موجود در قسمت کششی از جمله خرابی کمتر در نمونه

  .)43-4شکل ( باشدها نمیدانهها نیز تابع توزیع سنگکرنش فشاري نمونه-شود. مقاومت و رفتار تنشمی

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی تحت بارگذاري فشاري: توزیع خرابی در نمونه 39-4شکل 
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(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري فشاري: توزیع خرابی در نمونه 40-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی تحت بارگذاري فشاريدر نمونه محوري : توزیع کرنش 41-4شکل 

    
(D) (C) (B) (A) 

  هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب تحت بارگذاري فشاريدر نمونه محوري : توزیع کرنش 42-4شکل 
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 دانههاي مختلف سنگهاي بتنی تحت بارگذاري فشاري با توزیعکرنش نمونه-: نمودار تنش 43-4شکل 

  هادانهاثر نسبت حجمی سنگ -4-4-3

حجم  % 75توانند تا ها میدانهزیرا سنگ ؛بتن دارد مشخصات در ها نقش بسیار کلیديدانهدرصد حجمی سنگ

 باشد.می ابی بتناي در مکانیزم خرکنندهها عامل تعییندانهبتن را به خود اختصاص دهند و نسبت حجمی سنگ

تلف خم هاي حجمیبا نسبت RVEنوع  سهها، دانهبه منظور تحقیق بر روي اثرات درصد حجمی سنگ

 شوند. توزیع خرابینشان داده شده است، بررسی می 44-4شکل که در  % 50 و % 30، % 10 شامل دانهسنگ

مشخص  45-4شکل همانگونه که در  نشان داده شده است. 45-4شکل در ها در گام آخر تحلیل در نمونه

دانه و توزیع آنهاست و هنگامی که درصد حجمی صد حجمی سنگها کامال وابسته به دراست، توزیع ترك

 شود.متمرکز می محدودتريیابد، این خرابی کامال در نواحی می کاهشها دانهسنگ

   
50% 30% 10% 

 ها دانه: تحلیل حساسیت مشخصات بتن به نسبت حجمی سنگ 44-4شکل 

   
50% 30% 10% 

  تحت بارگذاري کششی دانهبا نسبت حجمی متفاوت سنگ هاي سیمانی: توزیع خرابی در نمونه 45-4شکل 
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50% 30% 10% 

  تحت بارگذاري کششی دانهبا نسبت حجمی متفاوت سنگ هاي سیمانی مسلح به نانوتیوب: توزیع خرابی در نمونه 46-4شکل 

   
50% 30% 10% 

  تحت بارگذاري کششی دانهبا نسبت حجمی متفاوت سنگ هاي سیمانیدر نمونه محوري : توزیع کرنش 47-4شکل 

   
50% 30% 10% 

  یتحت بارگذاري کشش دانهبا نسبت حجمی متفاوت سنگ هاي سیمانی مسلح به نانوتیوبدر نمونه محوري : توزیع کرنش 48-4شکل 

نشان داده شده  49-4شکل کرنش بتن در -دانه بر روي پاسخ تنشاثرات درصدهاي مختلف حجمی سنگ

هاي دانهسنگمشخصات کششی بتن چندان تحت تاثیر حجم است. همانگونه که در این شکل مشخص است، 

به  ها بیشتردانهاین صورت قابل توجیه است که سنگ بهموجود در آن قرار ندارد. به لحاظ تئوري این امر 

  باشد.شوند و اساسا مقاومت بتن ناشی از مقاومت مالت سیمان آن میعنوان مصالح پرکننده در بتن استفاده می
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 دانهبا نسبت حجمی متفاوت سنگ کششیهاي بتنی تحت بارگذاري کرنش نمونه-: نمودار تنش 49-4شکل 

در  بارگذاري فشاري ناشی از خرابی ،هادانهگکاهش مقدار حجمی سنبا دهد که نشان می 50-4شکل نتایج 

ها از دانهعمال وجود درصد حجمی باالي سنگ .با شدت بیشتري متمرکز خواهد شد و نواحی محدودتري

متري با شدت کو جلوگیري کرده و خرابی را در حجم بیشتري از خمیر سیمان  تمرکز تنش در خمیر سیمان

دهد ) نشان می51-4شکل ها (هاي به وجود آمده در الماني کرنشنتایج تحلیل بیشینهبه وجود خواهد آورد. 

ها تحت هاي کمتري در المانشود که کرنشهاي کربن در مصالح سیمانی موجب میکه وجود نانوتیوب

 بهتر حفظ کنند. را بتوانند پایداري خودها بارگذاري مشابه به وجود آمده و المان

   
50% 30% 10% 

  دانه تحت بارگذاري فشاريهاي سیمانی با نسبت حجمی متفاوت سنگ: توزیع خرابی در نمونه 50-4شکل 
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50% 30% 10% 

  دانه تحت بارگذاري فشاريهاي سیمانی مسلح به نانوتیوب با نسبت حجمی متفاوت سنگ: توزیع خرابی در نمونه 51-4شکل 

   
50% 30% 10% 

  فشاريدانه تحت بارگذاري هاي سیمانی با نسبت حجمی متفاوت سنگدر نمونه محوري : توزیع کرنش 52-4شکل 

   
50% 30% 10% 

  دانه تحت بارگذاري فشاريهاي سیمانی مسلح به نانوتیوب با نسبت حجمی متفاوت سنگدر نمونه محوري : توزیع کرنش 53-4شکل 

دانه هاي حجمی متفاوت سنگبراي نسبت )54-4شکل ( کرنش تحت بارگذاري فشاري-نتایج نمودارهاي تنش

دانه چندان درصد حجمی سنگعامل اصلی مقاومت بتن ناشی از خمیر سیمان است و حاکی از این است که 

  تاثیري در مقاومت نهایی بتن نخواهد داشت.
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 دانههاي بتنی تحت بارگذاري فشاري با نسبت حجمی متفاوت سنگکرنش نمونه-: نمودار تنش 54-4شکل 

الذکر و همچنین با عنایت به این نکته که مقادیر فوق اختالف چندان زیادي با یکدیگر با توجه به مطالب فوق

دول جهاي کششی و فشاري براي بتن که در مقیاس ماکرو قابل استفاده خواهد بود در ومتندارند، میانگین مقا

  ارائه شده است. 4-2

  هاي فشاري و کششی براي بتن معمولی و بتن مسلح به نانوتیوب کربن: میانگین مقاومت 2-4جدول 

Comrpessive strength (Mpa) Tensile strength (Mpa)  

18.0 1.82 Cement 
24.5 2.43 CNT reinforced cement 
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 مقیاس ماکرواي و شکنندگی اعضاي بتنی در تحلیل لرزه -5

ات ها با تلف، وقوع خسارات و یا خرابی ساختمان و روسازهبیستمهاي مخرب در قرن به دلیل افزایش زلزله

 Tremblay et( 1994هاي اخیر مانند زلزله نورتریج بسیاري از زلزلهدر  ناپذیر است.انسانی و مالی اجتناب

al., 1995(، 1369 ي منجیلزلزله )Abedi‐Nik and Sabouri‐Ghomi, 2008(  1995زلزله کوبه و 

)Kawashima et al., 2007(ده مشاهده شهایشان اي پایین ستونها به سبب ظرفیت لرزه، فروپاشی ساختمان

  است.

دت ها نیز به شي پلبلکه پایه ؛هاي متداول نیستمحدود به ساختماناي تنها هاي سازهپذیري ستونآسیب

مصالح  هاي متنوع واي، میلگردگذارياشکال مختلف مقاطع سازه بکارگیريتحت تاثیر این موضوع قرار دارند. 

اري از یها با مقاطع توخالی، که در بس. پایهموثر هستندها اي ستونعملکرد لرزهي نحوه ها، بردر پل متفاوت

حل مناسبی هستند تا وزن پایه و اثر منفی وزن را بر روي فونداسیون کاهش دهند شوند، راهها استفاده میپل

، مقاطع توخالی به دلیل محدودیت در ابعاد خود، با اینحالو در عین حال سختی جانبی مناسب را تامین کنند. 

شود. این موضوع مخصوصا اي آنها میر رفتار لرزهگذاري نامناسبی هستند که منجر به ضعف دداراي خاموت

  .شود، بسیار بحرانی استدر مناطقی که مفصل پالستیک تشکیل می

اي ممکن است تحت اثر تنش برشی باالیی قرار هاي کوتاه سازههاي بلندمرتبه، ستونهمچنین در ساختمان

اي براي هاي سازهنامه. از اینرو آیینرا به همراه داردان فروپاشی ساختم خطربگیرند و گسیختگی برشی آنها 

ذاري کنند. این تراکم آرماتورگاي را تعیین میهمتراکم ویژجلوگیري از شکست برشی، آرماتورگذاري برشی 

  .شود آنها مناسب ریزيبتنمانع از ها ممکن است در ستون

 بتوانند ظرفیت تغییرشکل پالستیکزلزله مستلزم این است که ها در هنگام اي مناسب ستونعملکرد لرزه

در هنگام  اي در مناطق بحرانیي سازهو مقاومت عمده مناسبی را همراه با کاهش حداقلی در ظرفیت باربري

استهالك  محل اصلی که ،پالستیک مفاصلاین  .برخوردار باشندکافی پذیري و از شکل زلزله از خود بروز دهند

 تا از گسیختگی برشی تردشکن استاي تمهیدات طراحی و ساخت ویژه نیازمند ،انرژي در هنگام زلزله است
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 شود مقاومتها زیاد میپذیري خمشی بر روي ستونآنها جلوگیري شود، زیرا هنگامی که تقاضاي شکل در

  .یابدبرشی آنها کاهش می

هاي خوردگی بتن در ناحیه مفصل پالستیک ستونمشخص است، تردشکنی و ترك 1-5شکل همانطور که در 

ع موجب زیرا این موضو ،استموجب نگرانی  آنهاپذیري و باربري ي بتنی به دلیل کمبود ظرفیت شکلاسازه

ستیک ي پالبه وجود آید، میلگردهاي طولی کمانش کنند و بتن در ناحیه هاي خمشی در بتنتا ترك خواهد شد

  .)Cho et al., 2012( خرد شود

 

  )Cho et al., 2012(هاي بتنی صل پالستیک در پاي ستون: وقوع مف 1-5شکل 

د، گذاري دارنپذیري آن، مخصوصا در اعضایی که محدودیت خاموتشدگی بتن و شکلبهبود محصوربراي 

 Ganesan et( ادي از محققین پیشنهاد شده استهاي مسلح به الیاف فوالدي توسط تعداد زیاستفاده از بتن

Zhang et al., 2013; Shin et al., 2013; Lee, 2007; al., 2014( .98SFRC  کامپوزیت چندفازي ماده یک

هاي مختلف در داخل بتن مسلح توزیع فوالدي کوتاه به صورت تصادفی در جهت الیافاست که در آن 

 ها استفادهها و پلهاي صنعتی، باند فرودگاهي بسیار رایجی است که در راهسازي، کفماده SFRCاند. شده

 مشی،مقاومت برشی و خ مشخصات مهندسی بتن از جمله تواندبتن می هفوالدي ب الیافشود. اضافه کردن می

زایش بتنی را اف هايپذیري و استهالك انرژي سازهخوردگی، شکلمقاومت در برابر ترك مکانیزیم شکست،

ه استفاده دهند کنتایج آزمایشگاهی تمام مقیاس نشان می. از بروز گسیختگی برشی ترد جلوگیري کند و دهد

 بخشددهد و سختی و ظرفیت استهالك انرژي سازه را بهبود میاي را کاهش میخرابی سازه SFRCاز 

)Zhang et al., 2013(.  

                                                           
98 Steel fiber reinforced concrete 



111 

 

را  رشد ترك ،شوندزدگی پل بدر بتن این است که در دو طرف ترك موج الیاف اینگونه مهمترین عملکرد

پذیري ترك شوند. مکانیزم گسیختگی در بتن یک مکانیزم تدریجی و و موجب شکل بیاندازندبه تاخیر 

کنند و به یکدیگر رو که در بتن وجود دارند، رشد میهاي میکبارگذاري، ترك در اثرچندمقیاسی است. 

ا در سرعت رشد کند تممکن است با  رك ماکرو نیزت اینشوند. پیوندند و تبدیل به یک ترك ماکرو میمی

ه یک نوع کند کختگی به وجود بیاید. ماهیت تدریجی و چندمقیاسی ترك این واقعیت را بیان میینهایت گس

 لیافادر صورتیکه که بتوان از چند نوع ترك را به تاخیر بیاندازد.  رشد خودش مقیاستواند در تنها می ،الیاف

را به  رتپایینهاي کوچکتر شروع و رشد ترك در مقیاس الیافک و بزرگ استفاده کرد، هاي کوچبا مقیاس

چنین رود انتظار میدهند. انجام میهاي باالتر هاي بزرگتر این عمل را در مقیاسالیافاندازند و تاخیر می

 ,.Ganesan et al( باشندداشته  هامقیاسبهتري در تمام  عملکرد بتوانندهیبریدي  یالیافهاي مسلح کامپوزیت

2014(.  

  هدف از تحقیق -5-1

تار ر روي رفهاي کربن بنانوتیوباثرات افزودن آن است که  بخشهدف از این با توجه به مطالب ذکر شده 

 Zhao(ابتدا مدل آزمایشگاهی ستون بتن آرمه تحت بار سیکلیک که توسط. هاي بتنی بررسی شودستوناي لرزه

and Sritharan, 2007( راي مصالح بتنی شود. سپس بسنجی میسازي شده و صحتانجام شده بود، شبیه

و دمشخصات مکانیکی بتن معمولی و بتن مسلح به نانوتیوب کربن محاسبه شده بود،  فصل قبل که در آن

  .پذیري آنها بررسی شودتا رفتار هیسترزیس و شکل شدهمدل ساخته 

  SFRC مطالعات انجام شده بر روي اتصاالت بتنی ساخته شده از -5-2

، استام نشده انجاي بتن ساخته شده از نانوتیوب کربن اي بر روي رفتار لرزهگونه مطالعهبا توجه به اینکه هیچ

  .خواهند گرفتمورد بررسی قرار  SFRCهاي در این تحقیق مطالعات انجام شده بر روي بتنی

)Fischer and Li, 2007(  به بررسی رفتار اعضاي بتنی مسلح شده با الیاف تحت بارگذاري کششی و خمشی

اسا به شوند اسدهد رفتار اعضایی که از این نوع مصالح ساخته میشان میسیکلیک پرداختند. نتایج آنها ن

اندرکنش کششی میان مالت سیمان و میلگردها فوالدي بستگی دارد. در اثر استفاده از این نوع مصالح، از 

ت پذیري و ظرفیشود و کارآیی، شکلخرابی و لغزش میان مالت سیمان و میلگردهاي فوالدي جلوگیري می

بري محوري آنها بهبود پیدا کند. دلیل بروز این خصوصیات الزاما افزایش مقاومت کششی، اثرات بار

شتر هاي داخلی و مقاومت بیباال نیست بلکه دلیل آن کاهش تنش ايالیهاندرکنش میانمحصورشدگی، مقاومت 

هاي چندگانه تاثیر بسیار زیادي بر روي پاسخ دهد که تركدر برابر خرابی است. همچنین نتایج آنها نشان می
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د شوناي دارد؛ زیرا تغییرشکل مالت سیمان مسلح به الیاف و میلگرد فوالدي تقریبا با یکدیگر سازگار میسازه

  ).2-5شکل (

 الف)

 

 ب)

 

 ج)

 

 د)

 

کرنش بتن معمولی و بتن مسلح به الیاف، ب) ترك خوردگی در مجاورت میلگرد در بتن معمولی و بتن -: الف) نمودار تنش 2-5شکل 

  )Fischer and Li, 2007(تغییرمکان تیر بتن مسلح به الیاف -تغییرمکان تیر بتن مسلح د) نمودار نیرو-مسلح به الیاف، ج) نمودار نیرو

رفتار  فلزي پرداخت تا بهبود بتنی مسلح به الیاف هايستون به بررسی رفتار )Lee, 2007( ،در پژوهشی دیگر

می دهد که هنگامی که درصدحجاي بررسی کند. نتایج وي نشان میتردشکن برشی آنها را تحت بارگذاري لرزه

عنی شوند. ییابد، میلگردهاي کششی زودتر از میلگردهاي برشی تسلیم میهاي فوالدي افزایش میالیاف

زین پذیر خمشی، جایگاند، گسیختگی شکلدي به طور مناسبی در بتن توزیع شدهفوال هنگامی که الیاف

و مقاومت  پذیريفوالدي در بهبود ظرفیت شکل شد. بعالوه، استفاده از الیافشکست تردشکن برشی خواهد 

  ).3-5شکل ها نیز موثر است (ستون
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  الف)

    

  ب)

  
  

  )Lee, 2007( SFRCالف) بتن مسلح معمولی ب)  ؛هاي کوتاه: شکست برشی و خمشی ستون 3-5شکل 

 بتنی که از بتن مسلح به الیافرفتار اتصاالت تیر به ستون به بررسی  )Shannag et al., 2007(همچنین، 

فوالدي مقاومت باال ساخته شده بودند، پرداختند. تحقیقات آنها نشان داد که استفاده از این الیاف فوالدي در 

ا و انحن ،نهایی باراي که مقدار بخشد، به گونهي اتصال، رفتار آن را به طور چشمگیري بهبود میچشمه

  ).4-5شکل کند (هاي بیشتري را تحمل میرشکلتغیی

 الف)

 

 ب)

 

 ,.Shannag et al(مقاومت باال  مولی ب) بتن مسلح به به الیافالف) بتن مسلح مع ؛هاي بتنیتغییرمکان نمونه-: نمودار نیرو 4-5شکل 

2007(  

به جاي  99با عملکرد باال فاستفاده از بتن مسلح به الیابا  )Cho et al., 2012( هاي محققین،ي پژوهشدر ادامه

اي بهبود هاي بتنی را تحت بارگذاري لرزهو کارآیی ستون ها، مقاومتبتن معمولی در مفصل پالستیک ستون

                                                           
99 High performance reinforced concrete 
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هاي لکه تركیابد، بپذیري و باربري جانبی بهبود میبخشیدند. نتایج آنها نشان داد که نه تنها ظرفیت شکل

  ).5-5شکل شود (برشی و خمشی نیز در مناطق بحرانی حداقل می

 الف)

 

 ب)

 

  )Cho et al., 2012( SFRC) بتن مسلح معمولی ب) هاي بتنی الفتغییرمکان نمونه-: نمودار نیرو 5-5شکل 

افزار از نرم سازي به کمکفوالدي نیز با استفاده شبیه اي توخالی بتنی مسلح به الیافهاي ستونعملکرد لرزه

OpenSees  و همچنین تست آزمایشگاهی توسط)Zhang et al., 2013(  .نتایج مورد بررسی قرار گرفت

سبت به ن هاپذیري و استهالك انرژي این نوع ستونمشخصات هیسترزیس، شکلدهد که نشان می آنهاتحقیق 

  .)6-5شکل ( یابدافزایش می هاي بتن مسلح معمولیستون

    

  

  )Zhang et al., 2013( فوالدي الیافاي ستون مسلح به : نمودار چرخه 6-5شکل 
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فوالدي مطالعه  هاي مسلح با الیافبر روي بتنهاي آزمایشگاهی توسط نمونه )Shin et al., 2013(همچنین، 

ها را در هنگام زلزله بررسی کنند. در تحقیق این پژوهشگران پلي کردند تا عملکرد مقاطع توخالی بتنی پایه

در بهبود مقاومت بتن ارزیابی  SFRCگونه آرماتور برشی در مقطع بتنی استفاده نشده بود تا تاثیر مصالح هیچ

از خود  % 4یا  Drift 3تغییرمکان پایداري را تا -رفتار نیرو ،فوالدي بودند هایی که مسلح به الیافنمونه شود.

ي پذیري و درصد استهالك انرژهایی که داراي درصد الیاف فوالدي بیشتري بودند، شکلدادند. نمونهنشان می

  ).7-5شکل کردند (خوردگی را بهتر تحمل میبیشتري داشتند و بعالوه خرابی ناشی از ترك

 الف)

 
 

 ب)

 

 ج)

 

 ,.Shin et al( SFRCهاي ب) بتن مسلح معمولی ج) هاي بتنی؛ الف) تصاویر شکست نمونهتغییرمکان نمونه-: نمودار نیرو 7-5شکل 

2013( 

تون س-پذیري اتصاالت تیرهیبریدي را بر روي مقاومت و شکل الیافاثرات  )Ganesan et al., 2014( بعالوه،

 بررسی هاي آزمایشگاهیبا استفاده از روش ايهاي مقاومت باال تحت بارگذاري چرخهساخته شده از بتن

دهد که استفاده آنها نشان می پژوهش فوالدي و پروپیلنی استفاده شده بود. نتایج الیاف. در این تحقیق از ندکرد

تهالك ، ظرفیت اساز این مصالح بسیاري از مشخصات مهندسی مانند پیدایش بار معادل شروع ترك، بار نهایی

  .)8-5شکل ( بخشدرا بهبود می پذیريو شکل انرژي
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 الف)

 

  

 ب)

 

  

 ,.Ganesan et al( الف) بتن معمولی ب) بتن مسلح به الیاف هیبریديتغییرمکان اتصاالت بتنی ساخته شده از -نمودار نیرو:  8-5شکل 

2014(  

  هاي بتن مسلحدر پاي ستون ردهاي کامال مهار شدهسازي لغزش و جداشدگی بتن از میلگمدل -5-3

اند معموال در راستاي میلگردهاي طولی که کامال مهار شدهجداشدگی بتن و میلگرد در اعضاي خمشی بتنی، 

شود تا میلگرد در قسمتی از مقطع از بتن جدا شده و بلغزد و نتیجتا دورانی در افتد و موجب میاتفاق می

تواند یهاي بتنی مسازه در تحلیلاین پدیده اتصال آنها به وجود بیاید. نادیده گرفتن اعضاي خمشی در محل 

ش و اي، کرنتغییرشکل اعضا را کمتر از مقدار واقعی نتیجه بدهد و سختی، ظرفیت استهالك انرژي چرخه

  .)Zhao and Sritharan, 2007( انحناي مقطع را دست پایین تخمین بزند

ها و گیرند، به دست آوردن پاسخ سازههاي متوسط تا شدید قرار میهاي بتنی که تحت تاثیر زلزلهبراي سازه

شود می کیلتشهاي پالستیک موضعی که در انتهاي اعضا که تغییرشکل موجود مستلزم این است مقدار خرابی

  .)Zhao and Sritharan, 2007( )، به خوبی مدل گردند9-5شکل (نواحی هاشور خورده در 

  

  )Zhao and Sritharan, 2007( نواحی پالستیک در اعضاي بتنی هاي مختلف گسترشحالت:  9-5شکل 
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هاي هاي خمشی که موجب تولید کرنش) تغییرشکل1هاي انتهایی اعضا شامل دو مولفه است: این تغییرشکل

هاي انتهایی اعضا به دلیل لغزش میلگرد در بتن که ) دوران2د، و نشوپالستیک در میلگردهاي طولی و بتن می

اساسا با لغزش در اثر مهار ضعیف میلگرد در بتن ش به آن اشاره شده است. این لغز 9-5شکل با فلش در 

ممکن است موجب شود تا پاسخ  این پدیدهنشان داد که نادیده گرفتن اثر  )Sritharan, 1998( .متفاوت است

ن د. بنابرایبینی نشوتغییرمکان دست باال تخمین زده شود و خرابی سازه به طور مناسب و دقیقی پیش-نیرو

براي اینکه مدل المان محدود بتواند پاسخ کلی و موضعی قابل قبولی ارائه دهد، الزم است که مدلی ارائه شود 

  .ارائه کند این پدیدهاز اثرات  یتا یک تخمین مناسب

طول مهاري بزرگتري طراحی براي  معموال ها که در داخل فونداسیون قرار دارندمیلگردهاي طولی ستون

غزش ل-سترزیس تنشیدرجه دارند تا پایداري آنها بهتر شود. در نتیجه رفتار ه 90اغلب یک خم  شوند ومی

ها بسیار قابل اعتمادتر و پایدارتر است. این فرضیه توسط نتایج میلگردهاي مهار شده در فونداسیون

درجه انجام شده بود، به تایید  90که بر روي تعدادي میلگرد مهار شده توسط خم  )Lin, 1981( آزمایشگاهی

  .سیده استر

  استفاده از تحلیل فایبري -5-4

ند، براي کرنش متفاوتی دار-به دلیل اینکه مقاطع بتن آرمه ترکیبی از چندمصالح است که خصوصیات تنش

المان فایبري استفاده شده است. تحلیل المان فایبري یک روش مدل از  Openseesدر ها مدلسازي مقطع ستون

بندي کرده و هر المان با اي تقسیماي را به تعدادي المان دو گرهعددي است به صورتی که اعضاي سازه

هاي فایبري، بر این اساس شود. مدلاستفاده از یک خط منفرد موازي با محور المان تیر یا ستون مدل می

ندي شود و بتواند به تعداد زیادي فایبرهاي فوالدي و بتنی محوري تقسیمطع عرضی عضو میهستند که مق

-یه اولربر پایه فرض نقطههاي طولی هر فایبر فقط توسط کرنش همان نقطه تعیین شده و کرنش در هر تنش

لی وهاي داخشود. در نتیجه نیرماند) محاسبه میکیرشهوف (سطح مقطع بعد از خمش همچنان صاف باقی می

. به دلیل اینکه پاسخ )Wang et al., 2013( آیندها به دست میو لنگرهاي خمشی نیز از برآیند این تنش

وان استفاده تشوند، از روش مبتنی بر فایبر میهاي فوالدي و بتنی فایبري در جهت خود المان تعریف میالمان

ات . فرضیکرد تا اعضاي خمشی را بدون توجه به شکل مقطع عرضی آنها و یا جهت بارگذاري تحلیل کرد

  بندي المان فایبر وجود دارد:زیر در رابطه با فرمول

  شود.تعریف می (کششی یا فشاري) ي هر فایبر تنها مصالح محوريبرا -1

کنند. در نتیجه توزیع کرنش در اي خود را حفظ میاي بعد از تغییرشکل حالت صفحهمقطع صفحه -2

 ماند.طول این مقطع عرضی به صورت خطی باقی می
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ل معادالت تعادل سیستم، ح با شود، که در آنتحلیل فایبر معموال با استفاده از روش سختی انجام می

اي هاي گرههاي المان با استفاده از تغییرشکلشوند. بعد از اینکه تغییرشکلمیمحاسبه اي هاي گرهتغییرمکان

آیند. سختی و نیروهاي شوند و سختی اعضا به دست میها مشخص میبه دست آمدند، نیروهاي المان

آیند (کرنش وها و سختی مقطع تغییرشکل یافته به دست میگیري عددي نیرهاي فایبري توسط انتگرالالمان

�محوري 
�

  .)φو انحناي مقطع  

شود. با استفاده گیري محاسبه میهاي انتهایی المان در نقاط انتگرالیابی تغییرشکلتغییرشکل مقطع توسط درون

ورت آید که مقطع عرضی به صاز تغییرشکل مقطع، کرنش در هر فایبر با استفاده از این فرضیه به دست می

� اي باقی خواهد ماند ( صفحه = �̅ + ). تنش و باشداز مرکز سطح المان می فاصله فایبر yکه در آن ��

ثی شوند. مکان تار خنهاي فایبر بر اساس مدل مصالح و برآیند نیروهاي مقطع به روز رسانی میسختی المان

گیري بر اساس یک الگوي تکرار شونده، که برآیند نیروها را در هر مقطع به ي انتگرالهر مقطع در هر نقطه

روابط  )10-5شکل ( . در مقطع المان فایبر)Zhao and Sritharan, 2007( ودشرساند، تعیین میتعادل می

  روند.به کار می توانندمی بتن هسته، بتن پوسته و میلگردهاي طولی برايرفتاري مختلفی 

  

 )Zhao and Sritharan, 2007( هاي فایبري براي مقاطع مرکب ستونهایی از المان: نمونه 10-5شکل 

  هامدلمشخصات هندسی  -5-5

افزار کد یک نرم OpenSeesافزار شود. نرماستفاده می OpenSeesافزار سازي از نرمدر این قسمت براي شبیه

دهد ها را در خود جاي داده، این امکان را به کاربر میباز بوده و در حالیکه کتابخانه وسیعی از مصالح و المان

  هاي جدیدي را به آن اضافه کنند.که مصالح و المان
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  مصالح بتنی مدل -5-6

شود. در تعریف می Concrete02معادالت بنیادي براي رفتار بتن غیرمحصور شده با استفاده از مدل محوري 

�� )11-5شکل (مدل این 
���کرنش بتن در بیشترین تنش،  ��� روز، 28مقاومت فشاري بتن در سن  �

مقاومت  �

براي خرابی در حالت  مقاومت کششی بتن است. �� کرنش بتن در تنش گسیختگی و ��گسیختگی بتن، 

-شدگی کرنش به صورت خطی در این مدل استفاده شده است. نمودار تنشتار نرمکششی و فشاري از رف

نشان داده  1-5جدول و  11-5شکل کرنش و توضیحات مربوط به پارامترهاي این مدل رفتاري به ترتیب در 

  شده است.

 

 )Concrete02 )Mazzoni et al., 2006ي : مشخصات ماده 11-5شکل 

 OpenSeesدر  Concrete02یرهاي مورد استفاده در مدل : متغ 1-5جدول 

Description Parameter 

Compressive strength ��
� 

Ctrain at compressive strength ��� 

Crushing strength ���
�  

Strain at crushing strength �� 

Tensile strength �� 

تن بي هستهدر بتن محصور مهمترین عامل، فشار محصورکننده جانبی وارد از طرح میلگردهاي خاموت بر 

ي آن دهمحصور ش فشاري گیرد، مقاومتاست. با توجه به اینکه وقتی بتن تحت بارگذاري فشاري قرار می
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 شنهادي دراس روابط پییابد، بنابراین در این تحقیق مشخصات مکانیکی بتن محصور شده بر اسافزایش می

)Mander et al., 1988(  ور محص فشاري مصالح. مشخصات اندآمدهاز مشخصات بتن محصور نشده به دست

به  )Mander et al., 1988(ي اند و با استفاده روابط موجود در مقالهاقتباس شده 2-4جدول نتایج  از شدهن

  اند.نشان داده شده 3-5جدول اند. نتایج این محاسبات در مشخصات بتن محصور شده تبدیل شده

  هاي این پژوهشهاي مورد استفاده در مدل: مشخصات مکانیکی بتن 2-5جدول 

�(���) ��(���) �� ���
� (���) ��� ��

� (���) Material 

21000 1.82 0.010 00.00 0.001714 18.00 Concrete 
21000 1.82 0.030 19.61 0.002330 24.50 Concrete (Confined) 
22000 2.43 0.050 00.00 0.002282 25.10 CNT-reinforced concrete 

22000 2.43 0.127 28.10 0.003192 35.11 
CNT-reinforced concrete 

(Confind) 

  

  مصالح فوالدي -5-7

 Filippou et( تعریف شده است. این مدل بر اساس مقاله Steel02رفتار مصالح فوالدي با استفاده از مدل 

al., 1983( سازي کنداي شبیهتواند رفتار هیسترزیس فوالد را تحت بارگذاري چرخهباشد و میمی ) شکل

5-12(. 

  

  )OpenSees )Mazzoni et al., 2006در  Steel02کرنش مصالح فوالد -: منحنی تنش 12-5شکل 
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  Zero-Lengthمقطع  -5-8

پذیر امکان OpenSeesافزار سطح تماس میان میلگرد و بتن، که با نرم و پرهزینه دقیق سازيبراي احتراز از مدل

براي مدل کردن لغزش میلگرد در پاي ستون بتن  bond-silp01با مصالح  Zero-lengthنیست، از یک المان 

یک المان فایبري با مقطع  Zero-lengthالمان با مقطع استفاده شده است. گاه) یهکت بامسلح (در محل تقاطع 

لنگر انحناي یک مقطع، -نشان داده شده است. چنین المانی براي محاسبه پاسخ 13-5شکل اي است که در سازه

داراي یک طول واحد است  این المان شود کهفرض می OpenSeesدر  Zero-Lengthمناسب است. در المان 

یف مقطع شد. این نوع تعربا(مثال دوران) برابر تغییرشکل مقطع (مثال انحنا) می آناي که تغییرشکل به گونه

در طول تحلیل خمشی اعضاي بتنی بدون توجه به شکل شود تا لغزش میلگردهاي طولی را بتوان موجب می

فرض طول واحد براي المان حاکی از این است که مدل  سازي کرد.مقطع و جهت بارگذاري جانبی مدل

هاي فوالدي فایبري در مقطع، به جاي کرنش، مقدار لغزش را براي هر سطح از تنش ارائه مصالح براي المان

  .)Zhao and Sritharan, 2007( کنندمی

     

  )Zero-Length )Zhao and Sritharan, 2007: مدل کردن ستون با استفاده از المان  13-5شکل 

به یک گره اضافی در تکیه گاه نیاز است. بعالوه، درجه  OpenSeesدر  Zero-lengthبراي به کار بردن المان 

مانعت این نقطه تحت بار جانبی مآزادي انتقالی این دو گره باید به یکدیگر کوپل شوند تا از لغزش ستون در 

-ي تنشطرفه. نمودار یکمقاومت کندلغزش جانبی تواند در برابر نمی Zero-Lenghtبه عمل آید، زیرا المان 

براي این المان فرض  OpenSeesدر نشان داده شده است.  14-5شکل  در Bond-sp01لغزش در مصالح 

و  اشدبمیشود که داراي طول واحد است به طوري که تغییرشکل در المان مساوي با تغییرشکل در مقطع می

. در این رابطه، )Zhang et al., 2013( در المان با طول صفر، نشانگر لغزش میلگرد است bond_sp01مصالح 

یک رابطه خطی براي ناحیه االستیک و یک رابطه  از رد با استفادهتنش میلگرد بر حسب مقدار لغزش میلگ



122 

 

 )1-5(رابطه  است و قسمت منحنی به صورت Kشود. شیب ناحیه خطی منحنی براي ناحیه تسلیم بیان می

  :)Zhao and Sritharan, 2007( شودبیان می

�� =

�̃
� − �̃

��
1

�.�
�

��

+ �
�̃

� − �̃�
��

�

�
��

�
 )5-1( 

�� که در آن =
����

�����
̃� تنش نرماالیز شده در میلگرد،  =

����

��
� لغزش میلگرد نرماالیز شده،  =

�����

��
ضریب  

به ترتیب مقاومت تسلیم و گسیختگی فوالد میلگرد مهار شده  �� و �� ضریب کاهش سختی، bپذیري، شکل

 بر اساس مقاله ��و  �� هستند. مشخصات ��و  ��هاي نیز لغزش انتهاي مهار شده در سطح تنش �� و �� و

)Zhao and Sritharan, 2007( ي رابطه به صورت)شودمحاسبه می )3-5( و )2-5:  

�� = 2.54�������(2� + 1)/�8437�����
�
� + 0.34 

)5-2( 

�� = 35 × �� )5-3(  

�قطر آرماتور،  ��که در این رابطه  = � باشند. مقادیرمقاومت فشاري بتن می ��، 0.4 = � و 0.4 = 0.6 

، ��1.5ها فرض شده است که مقاومت نهایی فوالد براي تمامی مدل .باشندمی OpenSeesفرض مقادیر پیش

  .)Zhao and Sritharan, 2007(برابر یک است  �R و 5/0برابر  b، ضریب ��35لغزش نهایی آن 

  

  

  )Zhao and Sritharan, 2007( بر حسب لغزش انتهاي میلگردطرفه یک: نمودار تنش محوري  14-5شکل 



123 

 

  100ندگیمنحنی شکن -5-9

 هايکرد. منحنیشکنندگی بیان  منحنیخرابی یا یک  مقادیر احتمالتوان با ها را میسازهعموما عملکرد 

مال احت اي است ویک ابزار احتماالتی جهت تخمین خرابی محتمل در طول هر رویداد لرزهاي شکنندگی لرزه

را به ازاي مقادیر » (C)تعیین شده  102ظرفیتمقدار «از » (D)سازه  101ايمیزان تقاضاي لرزه«شرطی فراگذشت 

توان این منحنی ها را میکنند. ) بیان می104PGAي شتاب زمین یا (مثال بیشینه (IM) 103مختلف شدت زلزله

  .دسازي شده و یا روشهاي حل عددي بدست آوراز تحلیل رگرسیون منطقی اطالعات خرابی واقعی یا شبیه

ست. ا انتخاب صحیح شدت زلزله در منطقۀ سازة تحت بررسی مهم هایی،منحنیدقیق چنین  محاسبهجهت 

 ز:د انمایند عبارتنی میهایی که بزرگی و شدت زلزله را بطور مناسب جهت تحلیل شکنندگی معرفشاخص

. تحلیل شکنندگی PGD)106( ، بیشینه تغییر مکان زمینPGV)105( سرعت زمین بیشینه شتاب زمین، بیشینه

ل هاي شکنندگی قاب. منحنیدهدارائه میهاي آینده ها براي زلزلهي خرابی سازهیار مفیدي در زمینهاطالعات بس

گر مانند هاي دیگیرند، بلکه براي فعالیتاي مورد استفاده قرار میاطمینان، نه تنها براي ارزیابی ریسک لرزه

 تشده اس ارائه )4-5(در معادله  رطیشاین احتمال دهی بهسازي پس از زلزله نیز کاربرد دارند. اولویت

)Nielson and DesRoches, 2007(:  

��������� = �[��|�� = �] )5-4( 

مختلف شدت  مقادیر  yاندازه شدت زلزله و IM، سازهسطح خرابی  حالت حدي 107LSدر این معادله،  که

 دهد.نشان مییک فرم پیوسته از این تابع را  15-5شکل باشند. زلزله می

                                                           
100 Fragility analysis 
101 Demand (D) 
102 Capacity (C) 
103 Intensity measure 
104 Peak ground acceleration 
105 Peak ground velocity 
106 Peak ground displacement 
107 Limit State 
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  )Nielson and DesRoches, 2007( : نمونه منحنی شکنندگی 15-5شکل 

 ايلرزه نیازبه  نیز بستگی دارد و پارامتر شدت زلزله (C)از آنجایی که حاالت مختلف خرابی به ظرفیت سازه 

(که یک تابع  )5-5( معادله توسطتواند می ��وابسته است، بنابراین شکنندگی یا احتمال خرابی  (D) سازه

 از ايبر روي اجزاي سازه ايبیان شود. این معادله احتمال اینکه تقاضاي لرزهتوزیع احتمال نرمال است) 

  :)Choi et al., 2013( دهداي تجاوز کند را نشان میظرفیت سازه

)5-5(  �� = � �
�

�
> 1� 

کنند، بنابراین، نرمال تبعیت می-از توزیع نرمال یا لگ (C)اي و ظرفیت سازه (D)اي با توجه به اینکه نیاز لرزه

تواند توسط یک تابع توزیع تجمعی نرمال خواهد بود و می-منحنی شکنندگی داراي یک توزیع نرمال یا لگ

  :)Siqueira et al., 2014() بیان شود )6-5(لگاریتمی نرمال (معادله 

)5-6(  �� = Φ

⎝

⎛
��(��/��)

���|��
� + ��

�

⎠

⎞ 

اي اي و نیاز لرزهپراکندگی یا انحراف معیار لگاریتم نرمال براي ظرفیت سازه ��|��و  ��که در این رابطه، 

اي است که براي حالت خرابی تعریف ي مقادیر ظرفیت سازهمقدار میانه ��به ازاي یک سطح شدت معین، 

تابع  ( )Φي شدت زلزله است و اي است که تابعی از اندازهي مقادیر نیاز لرزهمیانه ��شود. همچنین می

  .)Nielson and DesRoches, 2007( توزیع تجمعی نرمال استاندارد است

) 1باشد: هاي تحلیلی عموما شامل سه بخش مهم میاي مدلمحاسبه تحلیل شکنندگی با استفاده از پاسخ لرزه

ظور خطی به منیرسازي سازه با استفاده از تحلیل تاریحچه زمانی غ) شبیه2 ،سازي حرکت قدرتمند زمینشبیه
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هاي ردن نمودارهاي شکنندگی با استفاده از داده) درست ک3 ،بررسی عدم قطعیت در مشخصات ساختار آن

یفی لیل طتواند با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، تحاي میي موجود. پاسخ لرزهپاسخ سازه

  .)Choi et al., 2013(آور به دست آید االستیک و یا تحلیل پوش

تحلیل رگرسیون منطقی اطالعات خرابی واقعی  جمله ازهاي مختلفی توان به روشهاي شکنندگی را میمنحنی

حل عددي  هايهاي ارائه شده، روشد. از میان روشسازي شده و یا روشهاي حل عددي بدست آوریا شبیه

ی دامنه وسیعی از عدم هاي تجربی، آزمایشگاهی و نظرات کارشناساز دقت باالیی برخوردار است و روش

استفاده از روش تحلیل هاي عددي موجود . یکی از روش)Choi et al., 2013(د نگیرها را در بر میقطعیت

یکی از  کند، اما. هرچند این روش محاسبات خیلی زیادي را تحمیل میباشدمیتاریخچه زمانی غیرخطی 

باشد. به این دلیل محققین زیادي روش تحلیل تاریخچه هاي قابل اعتمادي است که در دسترس میروش

. )Choi et al., 2013; Siqueira et al., 2014( اندگرفتههاي شکنندگی بکار زمانی غیرخطی را در ارائه منحنی

هاي مختلف خرابی براي سازه مورد باشد. در ابتدا حالتمی 16-5شکل مراحل زیر بر پایه روش ارائه شده در 

اي از عدم خرابی تا محدوده توانندمی این حاالت شود.هاي معتبر انتخاب مینامهنظر بر اساس مراجع و آیین

کدیگر با یاالمکان ي رکورد زلزله که به لحاظ محتواي فرکانسی حتیسپس تعداد د.ا شامل شونکامل ر فروپاشی

 سازي شده، بههاي عددي شبیهي مورد نظر توسط مدلشوند. در گام بعدي، سازهانتخاب می مشابه هستند،

ي مورد نظر را تحت این رکوردها با هاي مختلف مقیاس کرده و سازهPGAاین صورت که هر زلزله را به 

، PGAبراي هر کنیم. سپس ختلف و با استفاده از روش تاریخچه زمانی غیرخطی تحلیل میهاي مشدت

ا شوند. باي مورد نیاز (مثال در مورد ستون مقدار چرخش انتهاي ستون) محاسبه میهاي حداکثر سازهپاسخ

 ) توسط روش تحلیل رگرسیونِ 17-5شکل اي احتماالتی (ها، مدل نیاز لرزهاستفاده از حداکثر این پاسخ

تعیین  هاي تحلیلیشود. ظرفیت سازه نیز با استفاده از روشپارامترهاي زلزله و پاسخ حداکثر سازه ارائه می

 )6-5(اي با فرض یک توزیع لگاریتم نرمال در معادله اي و ظرفیت سازههاي نیاز لرزهشود. سرانجام مدلمی

   گردند.هاي شکنندگی سازه ترسیم میترکیب شده و منحنی
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 ,Nielson and DesRoches( با استفاده از روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی هاسازه : ارائه منحنی شکنندگی تحلیلی 16-5شکل 

2007(  

هاي شود، مدلتاریخچه زمانی غیرخطی استفاده میروش  ویژهبههاي تحلیل شکنندگی هنگامی که از روش

. باشندمی (IM)اي که به صورت تابعی از مقدار شدت لرزهتوانند به کار روند می 108اي احتماالتینیاز لرزه

پیشنهاد کردند تا مقادیر  )Cornell et al., 2002( و همکاران Cornell، لگاریتمی نرمالعالوه بر فرض توزیع 

  :الف)-17-5شکل ( ارائه شود )7-5( يمعادله مطابق بابه صورت یک مدل توانی  ������اي لرزه نیازي میانه

)5-7(  ���� = � × (��)� 

، که تابع شدت زلزله ��|����ضرایب رگرسیون هستند. پس از تعیین انحراف معیار  bو  aکه در این معادله، 

  نوشته شود: )8-5(ي تواند به صورت معادلهمیاي احتماالتی مدل نیاز لرزهباشد، می

)5-8(  �[��� ≥ �|��]= 1 − Φ �
��(�)− ��(� × ���)

����|��
� 

                                                           
108 Probabilistic seismic demand model (PSDM) 
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راي ب بر حسب شدت زلزله رسم شده و سازه شود، پاسخ حداکثرکه انجام می براي هر تحلیل تاریخچه زمانی

شکل ( شود.تخمین زده می ��|����و  a ،bشود تا مقادیر یک تحلیل رگرسیون انجام می هامجموع این پاسخ

لگاریتم  )7-5(ي براي اینکه بتوان این تحلیل رگرسیون را انجام داد، بهتر است از دو طرف معادله ب)-5-17

  طبیعی گرفته و این رگرسیون را در فضاي تبدیل شده انجام دهیم.

)5-9(  ��(���) = ��(�)+ � × ��(��) 

 σدر این شکل مقدار  که دهدنتیجه یک تحلیل رگرسیون در فضاي تبدیل شده را نشان می ب-17-5شکل 

  است. ��|����همان انحراف از معیار 

 الف)

 
 ⇓ 

 ب)

 

 ,.Cornell et al( ب) در حالت تبدیل یافته در فضاي لگاریتم طبیعی دارالف) در حالت توان اي احتماالتی: مدل نیاز لرزه 17-5شکل 

2002(  
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  معیار شدت زلزله -5-9-1

توانند به صورت تابعی از مقادیر مختلف پارامترهاي شدت زلزله بیان شوند. یکی از نمودارهاي شکنندگی می

 Choi et al., 2013; Siqueira et(باشد و در بسیاري از مقاالت یا حداکثر شتاب زمین می PGAاین مقادیر 

al., 2014( نیز  قاستفاده شده است. در این تحقی هاي بتنیستون از این متغییر براي تعریف نمودار شکنندگی

  شود.این پارامتر به عنوان معیار شدت زلزله انتخاب می

  حالت حدي خرابی –معیار ظرفیت  -5-9-2

هاي خرابی ضروري است. خرابی سازه در اثر زلزله عموما ناشی ن شاخصیبراي ایجاد منحنی شکنندگی تعی

ها وندهد که ستهاي گذشته نشان میاي است. نتایج زلزلههاي پالستیک زیاد در اعضاي سازهاز تغییرشکل

در  »حالت حدي خرابی«آید. باشند و خرابی زیادي در آنها به وجود میاي میههاي سازپذیرترین المانآسیب

ازي س(مثال تغییرمکان، چرخش و یا انحنا) بیان شده و کمی» پذیرينیاز شکل«ها عموما به صورت ستون

 داثرات اندرکنش خاك و فونداسیون زیر ستون وار» پذیري انحناییشکل«شوند. با توجه به اینکه در می

 ;Choi et al., 2013; Shinozuka et al., 2002; Wang et al., 2014(شود، از اینرو بسیاري از محققین نمی

Zhang and Huo, 2009(  اند. مقدار ها استفاده کردهبراي بررسی شکنندگی ستون» پذیري انحنایینیاز شکل«از

  :)Deepu et al., 2014(شود محاسبه می )10-5(ي این پارامتر به صورت معادله

)5-10(  �� =
��

��
 

انحناي تسلیم مقطع  ��و  در مقطع بحرانی ستون در طول بارگذاري انحناییحداکثر نیاز  ��که در این رابطه 

حالت حدي خرابی  Choi et al., 2004; Zhang and Huo, 2009( 4(بر اساس پژوهش باشد. بتونی می

 پیشنهاد شده است. 3-5جدول ها به صورت پذیري انحنایی ستونشکل

  )Choi et al., 2004; Zhang and Huo, 2009(ها : مقادیر حاالت حدي خرابی ستون 3-5جدول 

Complete damage 
Extensive 
damage 

Moderate 
damge 

Slight damage 
Limit 
state 

�� ≥ � � ≤ �� < � � ≤ �� < � � ≤ �� < � 
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���� 
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  سنجی یک مدل آزمایشگاهیصحت -5-10

مورد  )Saatcioglu and Ozcebe, 1989( ستون آزمایشگاهی که توسط از عددي یک مدلبه این منظور، 

 )OpenSees 2.4.4 )Mazzoni et al., 2006کدباز افزار نرمتوسط  سنجیجهت صحت ،بررسی قرار گرفته بود

اي و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی مورد پس همین مدل براي بارگذاري چرخهسو تحلیل شد.  سازيمدل

تحقیق آزمایشگاهی بر روي این ستون قسمتی از مطالعه بررسی اثرات محصورشدگی استفاده قرار گرفت. 

نامگذاري  .)18-5شکل ( هاي کوتاه بوده استپذیري ستونبر روي ظرفیت شکل ACI 318-83ذکر شده در 

، درصد آرماتور ���437، تنش تسلیم فوالد ���37.3باشد. مقاومت بتن آن می (U6)مدل در مرجع ذکر شده 

   است. ��65ها از یکدیگر ي خاموتو فاصله %1.95عرضی آن 

          

  )Saatcioglu and Ozcebe, 1989(و مقطع آن  (U6): مشخصات هندسی مدل ستون  18-5شکل 

-با قابلیت کنترل NonLinearBeamColumn ستونی-المان تیر 5از  ��1000مدل این ستون به ارتفاع 

طول هر کدام از ( گاه تشکیل شده استبا تکیه در محل اتصال ستون Zero-Lengthتغییرمکان و یک المان 

قادر به در نظر گرفتن اثر فرموالسیون این المان مبتنی بر روش نرمی است و  .)باشدمی ��200ها المان

مگرایی اي در هالعادهباشد. این المان قابلیت فوقشونده میباربرداري در طول ستون در صورت بروز رفتار نرم

ابعاد مقطع ستون به صورت یک مربع با بعد  .تحت انواع بارگذاري نظیر بارگذاري رفت و برگشتی دارد

تعداد نقاط  به صورت پیرامونی در آن وجود دارد. ���510با مساحت آرماتور  8است و   ��350

شکل بندي مدل و سطع مقطع فایبري آن در مش فرض شده است.عدد  5گیري در طول هر المان برابر انتگرال

ي دهو غیرمحصورش ي هستهي محصور شدهمقطع عرضی بتن این عضو به دو ناحیه نشان داده شده است. 5-19

ردهاي فایبر انجام شود. هسته محصور میان میلگ يهابندي مقطع توسط المانشود تا مشتقسیم می پوشش بتنی
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 .)19-5شکل ( شوندتایی تقسیم می 16ي الیه 2تایی و بتن محصورنشده (کاور) به  12ي الیه 12ه طولی ب

ته و بتن ي هسرا براي بتن محصور شدهکند که خصوصیات متفاوتی بندي فایبري این امکان را فراهم میمش

  ي پوشش بتن در نظر بگیریم.شده غیرمحصور

 

 : مدل تحلیلی ستون و سطح مقطع فایبري آن 19-5شکل 

اي جانبی یک بارگذاري چرخهبه ستون،  ��600پس از اعمال کردن یک بار محوري فشاري ثابت 

ق با اعمال شده مطاب ها اعمال شده است. دامنه بارگذاريتغییرمکان به مدل استاتیکی به صورت کنترلبهش

به صورت رفت و و میلیمتر  91و  69، 46، 23، 11 به صورت )Saatcioglu and Ozcebe, 1989( مرجع

سازي ج شبیهنتای رافسون انجام گرفته است.-. تحلیل غیرخطی با استفاده از روش نیوتونباشدمیبرگشتی 

  .)20-5 شکل(در  تطابق خوبی دارندبا نتایج آزمایشگاهی  سنجیعددي مدل صحت
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 )Saatcioglu and Ozcebe, 1989(آزمایشگاهی  نتایجسنجی با : نتایج مدل صحت 20-5 شکل

  سازي عدديمدل -5-11

ون اي مصالح بتنی مسلح به نانوتیوب کربن، دو ستبه منظور بررسی رفتار لرزهسنجی مدل فوق، پس از صحت

 ��5حجمی نانوتیوب به طول  % 3با  CNRC)110( و بتن مسلح به نانوتیوب کربن RC)109( بتنی معمولی

از مشخصات ستون مدل  اند.آورده شده 2-5جدول در  . مشخصات مصالح این دو ستونندسازي شدبیهش

 ها یکبار تحت بارگذاريدر ادامه این ستون هاي مذکور ساخته شوند.سنجی استفاده شده است تا مدلصحت

 تاریخچه زمانی غیرخطی نمودارهاي گیرند و سپس با استفاده از تحلیلاي کنترل تغییرمکان قرار میچرخه

سازي المان محدود در مقیاس ماکرو، الگوریتم مربوط به شبیه شکنندگی براي آنها به دست خواهد آمد.

  نشان داده شده است. 21-4شکل هاي تاریخچه زمانی غیرخطی و تحلیل شکنندگی  در تحلیل

شبیه سازي مدل المان 
محدود یک ستون بتنی با 

استفاده از نرم افزار 

Opensees  و استفاده از
تحلیل فایبري

استفاده از مدل مصالح 
Concrete02 و

 Steel02

‐Zeroاستفاده از مقطع 

lenght در پاي ستون

انجام تحلیل چرخه اي با 
کنترل تغییرمکان بر روي 

ستون

رکورد زلزله  11انتخاب 
براي انجام تحلیل تاریخچه 

زمانی

به دست آوردن منحنی 
هاي شکنندگی مربوطه و 

مقایسه نتایج

  
  کنندگی  هاي تاریخچه زمانی غیرخطی و تحلیل شسازي المان محدود در مقیاس ماکرو، تحلیل: فلوچارت شبیه 21-5شکل 

                                                           
109 Reinforced concrete 
110 CNT‐reinforced concrete 
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  ايتحلیل استاتیکی چرخه -5-11-1

یار مهم در تحلیل ي بسنکتهقرار گرفتند. کنترل تغییرمکان  سیکلیک ها تحت یک بارگذارياین ستوندر ابتدا 

شد. یها مشاهده نمدر رفتار سیکلیک نمونه ايقابل مالحظه ها این بود که تحت بار محوري کم، تفاوتستون

. نداردها روي نمونه بر چندانی رفتار اعضاي بتنی شبیه تیر باشد، وجود نانوتیوب کربن تاثیر هنگامی کهیعنی 

رو از ایناست.  ��4300مقدار مقاومت فشاري اسمی این ستون بتنی بر اساس روابط طراحی بتن حدودا برابر 

وان تاثیر افزایش مقاومت بتافزایش پیدا کرد تا اسمی آن) فشاري ظرفیت  % 58( ��2500بار محوري تا 

ترزیس هیستغییرمکان -نمودار نیروبتن را مشاهده کرد.  ناشی از وجود نانوتیوب کربن در فشاري و کششی

. شودبه وضوح مشاهده می pinchingهر دو نمودار رفتار در  نشان داده شده است. 22-5شکل ها در نمونه

هاي و نمودار دهداز خود نشان میدر حفظ ظرفیت باربري  RC يرفتار بهتري نسبت به نمونه CNRC ينمونه

اتفاق  ��307در  CNRCي مقاومت نمونهي نیروي جانبی قابل تحمل براي بیشینه تري دارد.اي چاقچرخه

 اي در %44باشد و این به معنی افزایش می ��213برابر  RCي افتد در حالیکه که این مقدار براي نمونهمی

نتایج توجیه ین ا باشد.می نسب به بتن معمولی مقطع بتنی مسلح به نانوتیوب کربنباربري جانبی  ظرفیت

در نتیجه  و کندرشد ترك را کنترل کرده و یکپارچگی بتن را حفظ می کربن، هاينانوتیوب وجودکند که می

  یابد.مقاومت بتن افزایش می

  

 

  هاي بتنی تحت بارگذاري سیکلیک: رفتار ستون 22-5شکل 
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تغییرمکان در هر سیکل بارگذاري -گیري مساحت محصور در نمودار نیرواز اندازهظرفیت استهالك انرژي 

 آیدهاي هر سیکل بارگذاري به دست مینیز از جمع انرژي تجمعی مستهلک شده محاسبه شود. انرژي

)Ganesan et al., 2014(. 23-5شکل بر حسب تغییرمکان مربوطه در  ي تجمعینمودار انرژي مستهلک شده 

ي از نمونهدر هر سیکل از بارگذاري  CNRCي در نمونه نشان داده شده است. انرژي تجمعی مستهلک شده

RC .ي در نمونه جاییکه با افزایش سطح جابهنکته قابل توجه این است  بیشتر استCNRC  مقدار انرژي

جایی این افزایش در هر سطح از جابه گیرد.با نرخ و سرعت بیشتري پیشی می RCي شده از نمونهمستهلک 

مقدار این انرژي تجمعی مستهلک شده در انتهاي  .باشدهاي کربنی مینانوتیوبزدگی مربوط به اثرات پل

شده است و شاهد  �.��304.9و  �.��242.8به ترتیبی برابر با  CNRCو  RCهاي بارگذاري براي نمونه

  باشیم.ي تجمعی میدرصدي در انرژي مستهلک شده % 26افزایش 

 

  در هر سیکل جاییتجمعی بر حسب مقدار جابه: نمودار انرژي مستهلک شده  23-5شکل 

  هاي شکنندگیمنحنیتحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و محاسبه  -5-11-2

هاي شکنندگی، به تعدادي رکورد زلزله نیاز است. در براي تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و محاسبه منحنی

استفاده وجود داشت،  )Ghafory-Ashtiany et al., 2011( که در مرجع رکورد زلزله 11این پژوهش، از تعداد 

 �1.0تا  �0.05در بازه  111ايPGAکدام از رکوردها براي مقادیر شد و براي پوشش تمام حاالت خرابی، هر 

رکورد براي هر زلزله) مقیاس شدند تا در تحلیل شکنندگی استفاده شوند.  20یعنی تعداد  �0.05(با افزایش 

دهد. رکورد زلزله را نشان می 11پاسخ طیفی این  24-5شکل  ومشخصات رکوردهاي مورد استفاده  4-5جدول 

                                                           
111 Peak ground acceleration 
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اي میان رفتار شکنندگی دو ماده است، بنابراین این رکوردها بدون از آنجایی که هدف در این تحلیل مقایسه

شود تا از لحاظ محتواي فرکانسی شبیه و تنها سعی می اندشدهتوجه به بزرگاي زلزله و نوع خاك انتخاب 

  ي همزمان زلزله در دو جهت نیز لحاظ نشده است.یکدیگر باشند. همچنین اثر دو مولفه

  )Ghafory-Ashtiany et al., 2011( هاي استفاده شده: مشخصات رکورد زلزله 4-5جدول 

PGA (g) Station, Direction Record name, Mw, Year No. 

0.41 W Lost Cany, 000 Northridge, 6.7, 94 1 
0.48 W Lost Cany, 270 Northridge, 6.7, 94 2 
0.27 Hector, 000 Hector Mine, 7.1, 99 3 
0.24 Delta, 262 Imperial Valley, 6.5, 79 4 
0.25 Delta, 352 Imperial Valley, 6.5, 79 5 
0.36 El Centro Array #11, 140 Imperial Valley, 6.5, 79 6 
0.38 El Centro Array #11, 230 Imperial Valley, 6.5, 79 7 
0.50 Nishi-Akashi, 090 Kobe, Japan, 6.9, 95 8 
0.24 Shin-Osaka, 000 Kobe, Japan, 6.9, 95 9 
0.31 Duzce, 180 Kocaeli, Turkey, 7.5, 99 10 
0.50 Abbar, T Manjil, Iran, 7.4, 90 11 

  
   PGA=1.0gها با مقدار : پاسخ طیفی زلزله 24-5شکل 

���ها را تا مقدار اینکه بتوانیم، ستونبراي  = مقدار بار محوري فشاري وارد بر ستون تحلیل کنیم،  �1.0

��0.44685مقدار جرم واحد طول این ستون برابر  لحاظ شد. ��445برابر  باشد. در نتیجه پریود می ⁄��

خواهد شد که براي یک سازه کوتاه مقدار معقولی است. در تحلیل دینامیکی غیرخطی  ���0.13سازه برابر 

. براي تحلیل تاریخچه )Deepu et al., 2014(لحاظ شده است  % 5اول برابر مقدار میرایی رایله براي مود 
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 با شدت باالتر مقدار این هازلزله متفاوت بود و در زلزله گام زمانی تحلیل براي رکوردهاي ،زمانی غیرخطی

هاي کوچکتر برابر PGAمقدار گام زمانی براي  شد تا حل معادالت همگرا شوند.گام زمانی باید کوچکتر می

انتخاب شده است. از معیار همگرایی انرژي با  ���0.0025هاي بزرگتر برابر برابر PGAو براي   ���0.01

یري گرافسون براي حل معادالت استفاده شد و انتگرال-از روش نیوتوناستفاده شده است.  ��1.0ري روادا

و تعداد رکوردهاي زلزله،  PGAتحلیل دینامیکی توسط روش نیومارك انجام شد. با توجه به مقادیر مختلف 

  کشد.دقیق طول می 30 تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی انجام گرفت که هر تحلیل به طور متوسط 420تعداد 

انجام  OpenSeesافزار توسط نرمانحنا -یک تحلیل لنگر ،پذیري انحنایی مقطع بتنیبراي محاسبه مقدار شکل

بتن  و در دو حالت بتن معمولی انحنا، مقدار انحناي تسلیم مقطع-گرفت و پس از دوخطی کردن نمودار لنگر

  . نشان داده شده است 5-5جدول در  این تحلیل محاسبه شد. نتایج کربن مسلح به نانوتیوب

  : مقدار انحناي تسلیم مقاطع بتنی 5-5جدول 

Yield curvature (Rad/m) Section 

1.14173× 10�� RC 

2.20472 × 10�� CNRC 

به عنوان نمونه انتخاب شد تا  Northridge-270ي زلزله رکورد زلزله تحلیل شده، رکورد 11در میان 

ه ازاي بي بتن و میلگردهاي طولی کرنش پوشش و هسته-، نمودار تنشانحنا-هاي هیسترزیس لنگرمنحنی

PGA .با مقدار  25-5شکل این رکورد زلزله در ي زمانی نمودار تاریخچههاي مختلف بررسی و مقایسه شوند

��� = ، �0.3، �0.1برابر  PGAنتایج تحلیل سازه مورد نظر به ازاي مقادیر  نشان داده شده است. �0.1

تحت زلزله  هاستون دهد کهنشان می 26-5شکل  انحنا در-نمودارهاي لنگر . نتایجشودمی ارائه �1.0و  �0.6

کته شود. ننمی و تفاوتی در رفتار آنها مشاهده دندهاالستیک از خود نشان می نسبتاًرفتار  �0.3و  �0.1با 

مسلح به نانوتیوب کربن  یباالتر ستون بتن PGAباشد که در ت پالستیک براي دو سازه میقابل توجه در حال

دهد، این در حالی تشکیل می را هاي پایداريحلقهرفتار و خوبی حفظ کرده و به کماکان پایداري خود را 

بتن معمولی پایداري خود را در مراحل انتهایی بارگذاري از دست داده و  ستون PGAاست در این مقدار 

د گیري کرد که وجوتوان نتیجهاز مجموع مطالب فوق اینگونه می ت.تقریبا گسیختگی در آن مشهود اس

هاي تواند موثر باشد، که سازه وارد فاز پالستیک شده و در آن تركهاي کربن در بتن تنها وقتی مینانوتیوب

   ماکرو رخ دهد.

���انحنا در مقدار -هاي هیسترزیس لنگربا توجه منحنی = توان به این نتیجه دست براي این زلزله می �0.6

ها را به ونوي ستبر ر» نیاز انحنایی«تواند مقدار هاي بتنی میدر ستون استفاده از نانوتیوب کربنیافت که 

استفاده شود،  5-5جدول انحناي تسلیم موجود در  مقادیراز مقدار قابل توجهی کاهش دهد، به نحوي اگر 
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���������براي ستون از » پذیري انحنایینیاز شکل«مقدار  = ������به  23.90 = ، کندتغییر می 2.18

» اشیحالت حدي خرابی فروپ«پذیري ستون از آسیب در اثر استفاده از نانوتیوب کربن، مقدار بدین معنی که

  .یافته است) کاهش 3-5جدول (مطابق با » حالت حدي خرابی متوسط«به 

 

 PGA=1.0gبا مقدار  Northridge-270: نمودار تاریخچه زمانی زلزله  25-5شکل 

 

  مختلف يهاPGAبا  Northridge-270ها تحت زلزله نمونه انحناي-لنگر: نمودار هیسترزیس  26-5شکل 
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ذاري ارگي بتنی را تحت بترین المان پوشش و هستهکرنش بحرانی-نمودار تنش 28-5شکل و  27-5شکل 

 PGAها با ها مشخص است، زلزلهدهد. همانگونه که از این شکلنشان می Northridge-270رکورد زلزله 

شوند تا رفتار مصالح بتنی وارد فاز غیرخطی شوند و در آنها خرابی به وجود آید. در بزرگتر موجب می

PGA جود مسلح به نانوتیوب کربن وبتن میان رفتار بتن در دو حالت بتن معمولی و تفاوت چندانی هاي کم

ن شوند. در این حالت بتهاي فایبر بتنی وارد فاز غیرخطی میشود که المانندارد. تفاوت هنگامی آشکار می

مچنین شود. هوارد فاز غیرخطی می تررهاي باالتري را تحمل کرده و دیشمقطع مسلح به نانوتیوب کربن تن

هاي انتهایی از دست داده و هیچ تنشی را اومت خود را در سیکلهاي باال عمال پوشش بتن مقدر شدت

  تواند تحمل کند.نمی

داده شده است. همانگونه نشان  29-5شکل کرنش یک میلگرد بحرانی در مقطع بتنی در -اي تنشنمودار چرخه

در حالت االستیک قرار دارند. ولی با  هاي پایین زلزله عمال میلگردهاتکه از شکل مشخص است، در شد

این  1.0gو  0.6gهاي مساوي PGAشوند. نکته قابل توجه در وارد فاز پالستیک می آنهاافزایش شدت زلزله، 

اي به وجود آمده و مانع در مقطع المان سازه انحناي کمتريشود تا است که وجود نانوتیوب کربن موجب می

  شود.وري زیاد در میلگردهاي طولی میهاي محاز بروز کرنش

  

  لفهاي مختPGAبا  Northridge-270تحت زلزله  ي بتنیهسته بحرانی کرنش فایبر-تنش: نمودار هیسترزیس  27-5شکل 
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  هاي مختلفPGAبا  Northridge-270تحت زلزله پوشش بتنی  بحرانی کرنش فایبر-تنش: نمودار هیسترزیس  28-5شکل 

  

  هاي مختلفPGAبا  Northridge-270تحت زلزله میلگرد فایبر بحرانی  کرنش-تنش: نمودار هیسترزیس  29-5شکل 

، PGAهاي تاریخچه زمانی غیرخطی و به دست آوردن پاسخ حداکثر سازه به ازاي هر پس از انجام تحلیل

شود. سپس منحنی شکنندگی ) محاسبه می3-5جدول احتمال فراگذشت از یک حالت خرابی تعریف شده (

  .آیدبه دست می )Nielson and DesRoches, 2007(مرجع ذکر شده در روش با استفاده از 

دي هاي ححالت«از  مسلح به نانوتیوب کربن بتنی و بتنهاي فراگذشت ستونتعداد تجمعی  30-5شکل 

هیچ  �0.15بتنی تا مقدار  يبراي نمونهاین شکل در دهد. کم، متوسط، زیاد و فروپاشی را نشان می »خرابی
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خواهد  �0.25ي مسلح به نانوتیوب کربن این مقدار به آید. این درحالیست که در نمونهخرابی به وجود نمی

ي بتنی مسلح به افتد ولی در نمونهاتفاق می �0.3ي بتنی تا براي خرابی کم در نمونه PGAرسید. مقدار 

هاي بتنی در مقدار . احتمال وقوع خرابی متوسط براي نمونهخواهد بود �0.45این مقدار برابر  نانوتیوب کربن

PGA خواهد بود. این درحالیست که  % 10و  % 70، % 50به ترتیب برابر  �0.45، �0.40، �0.35هاي برابر

 �0.60و  �0.55برابر  PGAي مسلح به نانوتیوب کربن، بیشترین احتمال خرابی متوسط در مقادیر در نمونه

برابر  PGAي بتن مسلح معمولی بعد از مقدار خرابی به وقوع خواهد پیوست. در نمونه % 80با مقدار احتمال 

ه نانوتیوب، ي بتنی مسلح بگیرد، این درحالیست که براي نمونهدر نمونه فروپاشی کامل صورت میتقریباً  �0.5

  افزایش خواهد یافت. �0.9این مقدار به 

  الف)

  

  ب)

  

  ب) بتن مسلح به نانوتیوب کربن معمولی الف) بتن ؛از یک حالت خرابی مشخص فراگذشت: نمودار تجمعی تعداد  30-5شکل 
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وش ر استفاده ازتوان یک نمودار شکنندگی پیوسته با می 30-5شکل  در گسستهاحتماالتی هاي داده استناد بهبا 

این کار براي هر چهار حالت خرابی در دو  به دست آورد. )Nielson and DesRoches, 2007(ارائه شده در 

. با یک نگاه با یکدیگر مقایسه شده است 31-5شکل  گرفته شده و نتایج آنها درستون مورد مطالعه انجام 

شود که وجود نانوتیوب کربن در بتن موجب خواهد شد که در ل این نکته حاصل میاجمالی به این شک

هاي باالتري به درجه PGAي مسلح به نانوتیوب کربن در مقادیر ، نمونهیکسانهاي احتمال خرابی حالت

هاي PGAها همچنین بیانگر این نکته هستند که هر حالت شکنندگی در این نمودار .برسدخرابی مورد نظر 

سلح ي بتن مخواهد رسید. این بدین معنی است که براي مثال در نمونه »فراگذشت یک«متفاوت به احتمال 

بزرگتر از  ���هایی با در زلزله متوسط، خرابی �0.34بزرگتر از  ���هایی با معمولی، خرابی کم در زلزله

بزرگتر از  ���هایی با در زلزله فروپاشیو  �0.53بزرگتر از  ���هایی با در زلزله زیاد، خرابی �0.49

  .رخ خواهد داد �0.65

  

  CNRCو  RCهاي هاي شکنندگی نمونه: مقایسه منحنی 31-5شکل 

 دهد.می ها را نشانهاي شکنندگی پیوسته براي ستونمقادیر ارزیابی شده میانه منحنی 32-5شکل و  6-5جدول 

 از یک حالت خرابی % 50(یعنی احتمال وقوع بیشتر از  ي برآورد شدهمقادیر میانه د کهندهنتایج نشان میاین 

اشی شدید و فروپهاي خرابی کم، متوسط، به ترتیب براي حالتي بتنی مسلح معمولی براي نمونه )خاص

ي مسلح به باشد. این در حالیست که همین مقادیر براي نمونهمی �0.33، �0.27، �0.25، �0.17برابر 

. این بدین معناست که )6-5جدول ( شده است �0.87، �0.65، �0.57، �0.32نانوتیوب کربن به ترتیب 

باالتري نسبت به بتن  PGAسطح خرابی مشخص در مقدار هاي مسلح به نانوتیوب کربن براي یک نمونه

  بینند.معمولی آسیب می
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 نمودارهاي شکنندگیي : مقایسه میانه 6-5جدول 

Collapse Severe Moderate Slight Damage State 

0.33� 0.27� 0.25� 0.17� RC 

0.87� 0.65� 0.57� 0.32� CNRC 

  

  

  در نمودارهاي شکنندگی PGAي : مقایسه میان مقادیر میانه 32-5شکل 

هاي کربن در ستونهاي بتن مسلح در اثر استفاده از نانوتیوب PGAي افزایش میانهیا  نمودار بهبود 33-5 شکل

هاي خرابی کم، متوسط، دهد. در این شکل مشخص است که براي حالتنشان می براي هر سطح خرابی را

 % 164و  % 141، % 128، % 88خرابی به ترتیب برابر  PGAي در مقادیر میانه شدید و فروپاشی مقدار بهبود

 ر، تاثیر نانوتیوب کربن بر روي مصالح بتنی بیشتشود PGAباشد و نشانگر این است که هر چه مقدار می

  .خواهد بود
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  ستون بتنی مسلح به نانوتیوب کربن پذیريآسیبنمودار بهبود :  33-5 شکل

 و شکنندگی پذیريتواند آسیبدر بتن می CNTگیري کرد که وجود توان نتیجهبر اساس مشاهدات فوق می

  .براي تمامی حاالت خرابی کاهش دهد هادر ستون
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  و پیشنهادات گیرينتیجه -6

  بنديمرور و جمع -6-1

سازي تالش شد تا رفتار مصالح بتنی مسلح به نانوتیوب کربن با استفاده از روش شبیه پژوهشدر این 

 ربراي اولین با، نگارندهبر اساس اطالعات اي ارزیابی شود. اي و لرزههاي چرخهچندمقیاسی تحت بارگذاري

ي هبراي مطالع ها (از مقیاس اتمی و نانو تا مقیاس ماکرو)ي وسیعی از مقیاسبازهچنین در  اي، مطالعهدر دنیا

اصل حها در هر مقیاس و مشخصات مکانیکی سازيشبیه نتایج به دست آمده از .ه استانجام شدرفتار بتن 

 ي کربنیهانانوتیوب در مقیاس نانو (اتمی)،شوند. صات ورودي مقیاس باالتر استفاده می، به عنوان مشخاز آن

 هاي کششی و فشاري قرار گرفتند. سپسسازي شده و تحت بارگذاريشبیه توسط روش دینامیک مولکولی

یط اي آن تحت شردر مقیاس میکرو، ساختار شیمیایی خمیر سیمان با در نظر گرفتن تمام اجزاي سازنده

با توجه به مشخصات مکانیکی به دست آمده براي آنها در  ،هاي کربنهیدراسیون توسعه داده شد و نانوتیوب

هاي این مدل، سپس، تحت بارگذاريتعبیه شدند.  در خمیر سیمانهاي تصادفی با جهت و طول، مقیاس نانو

س از پمقیاس بعد حاصل شدند. کششی و فشاري قرار گرفت و نمودارهاي تنش کرنش آن براي استفاده در 

آن با استفاده از مشخصات مکانیکی مقیاس میکرو، مدل بتن در مقایس مزو با در نظر گرفتن سه فاز اساسی 

ه و اثر پارامترهاي سازي شددانه شبیهو سنگ ITZي آن یعنی، خمیر سیمان مسلح به نانوتیوب کربن، الیه

همچنین، یک مدل . ها بررسی شددانهو نحوه توزیع سنگ دانهدانه، درصد حجمی سنگمختلف شکل سنگ

اي مزو مقیاس از خمیر سیمان ساخته شد تا گسترش ترك در آن با استفاده از روش المان خمش سه نقطه

مدل عددي دو ستون بتن مسلح معمولی و بتن  ،سرانجام در مقیاس ماکرومحدود توسعه یافته مشاهده شود. 

و  هسازي شدشبیه OpenSeesافزار با در نظر گرفتن آرماتورهاي آن توسط نرم مسلح به نانوتیوب کربن

 به دست آمد.دهاي مختلف زلزله اي و رکورتحت بارگذاري چرخه هاآن و شکنندگی نمودارهاي هیسترزیس

  دهد:ها نشان مینتایج تحلیل
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 و فشاري  ر کششیرفتا ولی ،هاي کربنی بسیار باالستنوتیوبمشخصات کششی و فشاري نا اگرچه

د کمانش اي خود و در حالت فشاري، نانوتیوب کربن به دلیل ساختار پوستهنبا یکدیگر تفاوت دار

میانگین مقاومت کششی و  یابد.موضعی دارد و به طور ناگهانی پس از کمانش مقاومتش کاهش می

  به دست آمد. ���43.2و  ���114فشاري براي نانوتیوب کربن به ترتیب برابر 

  که طول هنگامیCNT ر هاي درگییابد، مقدار بیشتري از مصالح سیمانی با نانوتیوبافزایش می

، در هاي بلندتر مسلح شده استشوند و نتیجتا مساحت بیشتري از سطح سیمان که با نانوتیوبمی

ري که انرژي بیشت رودشوند. در نتیجه، انتظار میهاي کوتاهتر دچار خرابی میقیاس با نانوتیوب

 مستهلک شود.

  همچنین براي یک حجم معین از نانوتیوب کربن، وقتی طولCNT یابد، مسیر محتمل افزایش می

 شود، که این خود موجب استهالك بیشتر انرژي خواهد شد.تر میبراي گسیختگی نیز طوالنی

 انرژي  پذیري وکششی، شکلشوند، داراي مقاومت هاي سیمانی که با نانوتیوب کربن مسلح مینمونه

اراي هایی که دشکست بیشتري هستند و از این میان براي یک حجم معین نانوتیوب کربن، نمونه

CNTاي که براي سیمان مسلح به ، به گونهتري هستند، انرژي شکست بیشتري دارندهاي طوالنی

به  �/�36.43شکست برابر و انرژي  ���2.95بیشینه مقاومت برابر  ��5هاي با طول نانوتیوب

این مصالح در  )0.23(به طور میانگین برابر  ولی مدول االستیک و ضریب پواسوندست آمده است. 

  یابد.قیاس با خمیر سیمان تغییر چندانی نمی

 براي یک طولدهد که نشان می اي مزو مقیاس از خمیر سیمانمدل خمش سه نقطه سازينتایج شبیه 

ا تواند تمی مقدار نیروي نهایی و سختی نمونه را ،در نسبت حجمی نانوتیوب ، افزایشCNTثابت 

هایی که مسلح به همچنین یک تاخیر قابل توجه در رشد ترك براي نمونه دهد.افزایش می 100%

شود. دلیل این تاخیر در رشد ترك نانوتیوب بلندتر هستند (با درصد حجمی یکسان)، مشاهده می

 ها است.و انرژي شکست باال در اثر وجود  نانوتیوبمقاومت کششی وجود 

  ته است. دانه وابسدهند که توزیع خرابی کامال به شکل سنگنشان می سازي در مقیاس مزوشبیهنتایج

تر تر و سطح آنها کمتر صیقلی باشد، توزیع خرابی در آنها گستردهها تیز گوشههر چقدر سنگدانه

مسیر شروع ترك، توزیع و رشد آن تاثیرگذار خواهد بود درحالیکه خواهد بود و این عامل بر روي 

ضاوت توان اینگونه قي بتن دارد. در کل مینهیها تاثیر ضعیفی بر روي مقاومت بیشدانهشکل سنگ

شود تا مقاومت و کرنش هاي چندضلعی موجب میدانههاي تیز سنگکرد که تمرکز تنش در لبه

 2الی  1اند به مقدار ناچیزي (در حدود اي ساخته شدهي دایرهدانههایی که با سنگکششی نمونه

 ها باشد.درصد) بیشتر از دیگر نمونه



145 

 

 کرنش و مقاومت نهایی تاثیرگذار نیست.-نمودار تنشها چندان بر روي دانهتوزیع هندسی سنگ 

 است این پارامترها کامال وابسته به ها مشاهده شد که توزیع تركدانهدر ارتباط با درصد حجمی سنگ 

یابد، این خرابی کامال در نواحی محدودتري ها کاهش میدانهو هنگامی که درصد حجمی سنگ

هاي موجود در آن قرار دانهولی مقاومت نهایی بتن چندان تحت تاثیر حجم سنگ شود.متمرکز می

د و اساسا شونها بیشتر به عنوان مصالح پرکننده در بتن استفاده میدانهنگندارد، به دلیل اینکه س

 هادانهباشد. همچنین با کاهش مقدار حجمی سنگمقاومت بتن ناشی از مقاومت مالت سیمان آن می

خرابی ناشی از بارگذاري فشاري در نواحی محدودتري با شدت بیشتري متمرکز خواهد شد. عمال 

ها از تمرکز تنش در خمیر سیمان جلوگیري کرده و خرابی را دانهباالي سنگوجود درصد حجمی 

 در حجم بیشتري از خمیر سیمان با شدت کمتري به وجود خواهد آورد.

 18.0و  ���1.82هاي سیمانی میانگین مقاومت کششی و فشاري به ترتیب برابر در مورد نمونه��� 

هاي سیمان مسلح به نانوتیوب کربن به ترتیب برابر نمونهباشد؛ درحالیکه این مقادیر براي می

اي در مقدار مقاومت  % 26و  % 32خواهد بود و به ترتیب شاهد افزایش   ���24.5و  ���2.43

 ي سیمانی هستیم.هاي مسلح به نانوتیوب نسبت به نمونهکششی و فشاري نمونه

 تري نسبت به رفتار به مسلح به نانوتیوب کربني نمونهدهد نتایج تحلیل بارگذاري سیکلیک نشان می

اي هاي چرخهدهد و نموداردر حفظ ظرفیت باربري از خود نشان می بتن مسلح معمولیي نمونه

این نتایج تواند تحمل کند. را نیز می افزایش) % 44( همچنین مقدار نیروي بیشتريتري دارد. چاق

ي کربن، رشد ترك را کنترل کرده و یکپارچگی بتن را حفظ هاکند که وجود نانوتیوبتوجیه می

 یابد.کند و در نتیجه مقاومت بتن افزایش میمی

   ،ي در هر سیکل از بارگذار مسلح به نانوتیوب کربني انرژي تجمعی مستهلک شده در نمونهبعالوه

درصدي  % 26افزایش اي که در انتهاي بارگذاري شاهد ، به گونهبیشتر است بتن معمولیي از نمونه

هاي کربن اي، وجود نانوتیوبتحت بارگذاري لرزه .باشیمي تجمعی میدر انرژي مستهلک شده

پایداري  توانندشود تا مقدار کرنش کمتري در مصالح بتنی و فوالدي به وجود آمده و بهتر بموجب می

 خود را حفظ کنند.

  نوتیوب کربن در بتن موجب خواهد شد وجود ناهمچنین از نمودارهاي شکنندگی مشخص است که

هاي PGAي مسلح به نانوتیوب کربن در مقادیر هاي احتمال خرابی یکسان، نمونهکه در حالت

هاي خرابی کم، براي حالتدهند که محاسبات نشان می باالتري به درجه خرابی مورد نظر برسد.

، % 128، % 88خرابی به ترتیب برابر  PGAي متوسط، شدید و فروپاشی مقدار بهبود در مقادیر میانه
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تواند در بتن می CNTوجود توان به این نکته دست یافت که میباشد و می % 164و  % 141

 .براي تمامی حاالت خرابی کاهش دهدرا ها پذیري و شکنندگی در ستونآسیب

  ي کارپیشنهاد براي ادامه -6-2

  شود:تحقیق پیشنهاد می ي اینادامه در

هاي دینامیک توسط روش CHو  CSHمشخصات مکانیکی فازهاي مختلف خمیر سیمان شامل  -1

 .هاي باالتر استفاده شودمولکولی بررسی شده و از نتایج آن به جاي نتایج آزمایشگاهی در مقیاس

ن با استفاده از روش ي خمیر سیمادهندهمیان نانوتیوب و مواد تشکیل ITZي همچنین، مقاومت الیه -2

زدگی نانوتیوب در دو طرف ترك دیده دینامیک مولکولی محاسبه شود و در مقیاس میکرو اثرات پل

 شود.

میان نانوتیوب و خمیر  ITZي مقاومت الیه ،با استفاده از مواد شیمیایی خاصدر صورتیکه بتوان  -3

هاي کربن ، استفاده از نانوتیوبکرد تري برقرارو پیوندهاي شیمیایی مستحکم سیمان را بهبود بخشید

 ي در کنترل عرض و گسترش ترك کمک کند.ترتواند به صورت موثرمی

 سه بعدي به صورت بهتر هايهاي میکرو و مزو را با استفاده از مدلهاي بتن در مقیاستوان مدلمی -4

 آید. تر به دستسازي کرده تا مشخصات مکانیکی آنها تحت شرایط واقعیتري شبیهبینانهو واقع

 ر رشد ترك،کنترل آن دهمچنین به دلیل مقاومت برشی باالي بتن مسلح به نانوتیوب کربن و توانایی  -5

پذیري لومت و شکهبود رفتار دیوارهاي برشی بررسی کرده و مقدار افزایش مقاتوان تاثیر آن را در بمی

  آنها را محاسبه کرد.
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Abstract 
In this study, the cyclic and fragility behaviors of the concrete members reinforced by carbon 
nanotubes (CNT) are investigated through the multiscale simulation method. Simulations are 
performed in each of four independent scales and the obtained results and mechanical properties 
in each finer scale are upscaled to the coarser scale as the input data. In the atomic scale (nano 
scale), CNTs subjected to the tensile and compressive loads are simulated by the molecular 
dynamics approach. Afterwards, in the micro scale, the chemical composition of the cement 
paste, including all the major components, are developed by a hydration model. CNTs whose 
mechanical properties are obtained in the nano scale are embedded in the hydrated 
microstructure. This model, then, is subjected to the tensile and compressive loadings and the 
stress-strain curves are obtained. In the next step, a meso scale RVE model of the concrete, 
composed of three constitutive phases of cement paste, aggregate and ITZ, is simulated based 
on the micro-scale mechanical properties of cement and ITZ to determine the meso-scale 
mechanical properties of the concrete. At the final macro level scale, a reinforced concrete 
column is simulated by the OpenSees open source code and the moment-curvature hysteresis 
curves of the models are extracted under the cyclic displacement control loading and the 
earthquake record. The fragility curve of the models under 11 ground motion records are 
produced and discussed. The results indicate that concrete members reinforced by CNTs 
demonstrate more reliable and stable behavior than the plain concrete under the seismic loading. 
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