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ТЕПЛОВІ ДЕФОРМАЦІЇ В ГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛАХ
THERMAL DEFORMATION IN HETEROGENEOUS MATERIALS

ВСТУП

У ранніх роботах було запропоновано метод дослідження напружено-деформованого стану за допомогою кореляційної спекл-інтерферометрії.
Останнім часом цей метод був нами істотно вдосконалений, а саме, в десятки разів підвищено роздільна здатність реєстрації зміни поверхні
(близько 10 нм) і реалізована можливість спостереження 3D змін поверхні в режимі on-line. В силу використання іншого алгоритму обробки
зображень даний метод доцільно називати методом електронної спекл-інтерферометрії (ЕСИ) бо тут вимір переміщень на поверхні відбувається
за рахунок вимірювання інтенсивностей спеклів, а не за рахунок їх кореляційного аналізу як це було раніше. Збільшення роздільної здатності
методу ЕСИ дозволяє розкрити ряд нових особливостей деформації напружено-деформованих матеріалів на більш дрібному масштабному рівні.

INTRODUCTION

In earlier works a method for studying the stress-strain state using correlation speckle interferometry was proposed. Recently, this method has been
significantly improved by us, namely, the resolution of recording surface changes (about 10 nm) has been increased tenfold and the possibility of
observing 3D surface changes in on-line mode has been implemented. Due to the use of a different image processing algorithm, this method should be
called the method of electronic speckle interferometry (ESI) since here the measurement of movements on the surface is due to the measurement of the
intensity of speckles, and not due to their correlation analysis as it was before. The increase in the destructive ability of the ESI method allows us to reveal
a number of new features of the deformation of stress-strain materials at a smaller scale level.

ВИСНОВКИ

У данній роботі розглядається взаємозалежний зв’язок між властивостями структури та властивостями
матеріалу, що ставить перед собою завдання звести їх, навіть нерозрізнені, до певної цілісності. Об'єкт
дослідження та аналізу в статті, прийнятій будівельною структурою, розглядається як відкрита
самоорганізована складна структурна система. В основній частині розглядаються процеси формування
структур, а також класифікація структурних елементів. Використання методу ESI в якісному аналізі
напружено‐деформованого стану неоднорідних структур дозволяє впевнено звернутися до реальних
матеріалів, що виходять за межі застосовності методу фотопружності. Приклади аналізу показані на
прикладі композиту гумок з кубиків, залитих епоксидною смолою, глини, залиті епоксидною смолою,
бетонного зразка з дрібною мармуровою стружкою. Як показано в цій роботі, ряд перехресних
ефектів відбувається на малому рівні, які потребують переосмислення. Стаття завершується
структурними змінами, пов'язаними з самопідтримною та саморозвитком мережі активних елементів,
що дозволяють проявити ефекти адаптації, що дозволяє проектувальній системі функціонувати
протягом нормованого періоду.

CONCLUSIONS

The research poster deals with the interdependent relationship between the properties of a structure
and the properties of a material, which sets the task of reducing them, even indistinguishable, to a
certain integrity. The object of research and analysis in the article adopted by the building structure,
which is seen as an open self-organized complex structural system. In the main part, the processes
of formation of structures are considered, as well as the classification of structural elements. The
use of the ESI method in the qualitative analysis of the stress-strain state of heterogeneous
structures allows us to confidently turn to real materials that are beyond the limits of the applicability
of the photoelasticity method. Examples of the analysis are shown on the example of a composite of
eraser cubes poured with epoxy resin, epoxy resin poured clay, a concrete sample with fine marble
chips. As shown in this paper, a series of cross-effects occur on a small scale level that require
rethinking. The article concludes with structural changes related to self-support and self-
development of the network of active elements, which allow the manifestation of adaptation effects,
which allows the design-system to function during the normalized period.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У даній роботі висувається гіпотеза про те, що при нагріванні виникає
деформаційна хвиля, яка випереджає приріст температури і поширюється
через весь зразок. Результат взаємодії деформаційної хвилі з межами
розділу, неоднорідностями, залишковими деформаціями матеріалу
призводить до спотворення її фронту. Метод ЕСИ дозволяє зареєструвати
цей фронт теплової деформаційної хвилі і оцінити напружено-
деформований стан досліджуваного матеріалу.

OBJETIVES
In this research poster, it is hypothesized that a deformation wave
arises during heating, which is ahead of the temperature increase and
propagates through the entire sample. The result of the interaction of a
deformation wave with interfaces, inhomogeneity’s, and residual
deformations of a material leads to a distortion of its front. The ESI
method makes it possible to register this front of a thermal deformation
wave and estimate the stress-strain state of the material under study.

THE METHODOLOGY OF THE EXPERIMENT
Samples of cement and epoxy resin-coated steel cylinders of rice
were investigated. 1a, epoxy poured on clay expanded clay Fig.1b,
epoxy poured on epoxy resin cubes Fig.1b, marble aggregate poured
with concrete. Sample sizes 50 × 50 × 10 mm. The studies were
conducted using a speckle interferometer, the circuit of which is
shown in Fig. 2. Samples 5 in the center were heated by a heater 6
with a power of 2W until the surface temperature changed by 50°C.
The temperature was controlled by a thermocouple with an accuracy
of 0.5°C. With an interval of 5s, a change in the strain field of Fig. 3
was recorded.

Рисунок 1. Исследуемые образцы: /Figure 1. The
investigated samples: section а – залитые цементом и
эпоксидной смолой стальные цилиндры;/steel
cylinders filled in with cement and epoxy resin; b –
залитый эпоксидной смолой керамзит; / clay filled
with epoxy resin; c – залитые эпоксидной смолой
кубики ластика/ epoxy poured dices of the eraser.

XXXIV SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN EXCO 2020
INTERNATIONAL  ITINERANT  EXHIBITION  “RESEARCH  IN  BUILDING  ENGINEERING – EXCO’20” ‐ Valencia SPAIN

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ.
Досліджувалися зразки залитих цементом і епоксидною смолою сталеві
циліндри рис. 1а, залитий епоксидною смолою керамзит рис.1б, залиті
епоксидною смолою кубики гумки рис.1в, залита бетоном мармурова
крихта. Розміри зразків 50 × 50 × 10 мм. Дослідження проводилися за
допомогою спекл-інтерферометра, схема якого наведена на рис. 2. Зразки
5 по центру нагрівалися нагрівачем 6 потужністю 2Вт до зміни температури
поверхні на 50С. Температура контролювалася термопарою з похибкою
0,50С. З інтервалом 5 с реєструвалося зміна поля деформацій рис. 3.

(c)

Рисунок 2. Схема спекл-інтерферометра./ Figure 2. Scheme of the speckle interferometer. 1 - Гелій
неоновий лазер / Helium neon laser, 2 - розширювач пучка/ beam expander, 3 - дифузний
розсіювач, закріплений на п'езокераміке / diffuse scatterer mounted on piezoceramics, 4 -
напівпрозоре дзеркало/ translucent mirror, 5 – зразок / sample, 6 - нагрівач (вольфрамова спіраль
розміром ≈10 × 5 мм) / heater (tungsten helix 10 × 5 mm), 7 – телекамера/ camera.

Рисунок 3. Деформація композиту кубиків гумки залитих епоксидною смолою (рис.1в) при 
нагріванні по центру на 50С. / Figure 3. Deformation of a composite of erase cubes filled with 
epoxy resin (Fig. 1c) when heated in the center at 50°С.

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Аргументом існування теплової деформационной хвилі, є той факт, що деформація поверхні об'ємного зразка
(товщина близько 10 мм) починається буквально з перших секунд після підключення нагрівача, коли ще не
спостерігається зміна температури на поверхні. Це можна пояснити тим, що викликане нагріванням
розширення невеликого обсягу, що контактує з нагрівачем, з випередженням теплової хвилі передається
всьому зразком аж до його кордонів. Інтенсивність переданої деформації істотно залежить від структурних
особливостей і напруженого стану досліджуваного матеріалу. На рис. 4 представлений профіль деформації
залитого епоксидною смолою керамзиту (рис. 1б).
DISCUSSION ABOUT THE RESULTS OF THE EXPERIMENT
The argument of the existence of a thermal deformation wave is the fact that the deformation of the surface of a bulk
sample (thickness about 10 mm) begins literally from the first seconds after connecting the heater, when no change in
temperature on the surface is observed. This can be explained by the fact that the expansion of a small volume that is
in contact with a heater, caused by heating, is transmitted to the entire sample ahead of the heat wave up to its
borders. The intensity of the transmitted strain essentially depends on the structural features and the stress state of
the material under study. In fig. Figure 4 shows the deformation profile of clay filled with epoxy resin (Fig. 1b).

Рисунок 4. Профіль деформації: /Figure 4. Deformation profile: a– залитого епоксидною смолою керамзиту/of epoxy poured clay, з дрібної
мармуровою крихтою:/ with small marble chips: b - вихідний зразок/ initial sample; c - цей же зразок, підданий ударних навантажень /the same sample
subjected to shock loads .

(b)

(a)

Вочевидь, що профіль деформації зразка (рис. 4a) характеризує його структурну неоднорідність. Цікавим є той
факт, що зразок має знакозмінними деформаціями, які найбільш інтенсивні на краях, де температура практично
не змінилася. Найцікавіший випадок деформації бетонного зразка з дрібної мармуровою крихтою (рис. 4).
Порівнюючи зразки бетону до ударного навантаження і після (рис. 4b, рис. 5c), можна помітити, що при
однакових умовах, деформація останнього відбувається більш рівномірно. Пов'язано це з тим, що ударні
навантаження стимулювали утворення мікротріщин і релаксацію внутрішніх залишкових деформацій
(напружень).
It is obvious that the deformation profile of the sample (Fig. 4) characterizes its structural inhomogeneity. An interesting
fact is that the sample has alternating deformations that are most intense at the edges where the temperature has not
changed much. The most interesting is the case of deformation of a concrete sample with small marble chips (Fig. 4).
Comparing the concrete samples before the shock load and after (Fig. 4b, Fig. 4c), one can notice that under the same
conditions, the deformation of the latter occurs more evenly. This is due to the fact that shock loads stimulated the
formation of microcracks and the relaxation of internal residual deformations (stresses).
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