Modelo fractal do perfil de fratura em argamassa de cimento
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Resumo
A resistência mecânica das argamassas de cimento é determinada pela relação
água/cimento. Quando ocorre a ruptura, as informações deste processo ficam registradas
na superfície de fratura. Como o perfil de fratura geralmente possui geometria fractal, é
possível relacioná-lo com grandezas da mecânica da fratura utilizando a técnica de
caracterização fractal. Neste trabalho é estudada a aplicação de um modelo fractal autoafim para o comprimento rugoso e a sua relação com a resistência à fratura em
argamassas de cimento. Para isto, foram confeccionados corpos de prova de argamassa
de cimento com 3 proporções de cimento, areia e água. Os corpos de prova foram
submetidos a ensaios de flexão em três pontos. Os resultados mostraram que o modelo
fractal proposto concorda com os resultados experimentais, indicando que o aumento do
comprimento rugoso dos perfis fraturados está relacionado com o aumento da relação
água/cimento
Palavras-chave: Dimensão fractal, perfil de fratura, argamassa de cimento, rugosidade,
superfície auto-afim.

OBJETIVOS
Verificar a validade de um modelo fractal do perfil de fratura específico para o
comportamento da trinca na argamassa de cimento.
Verificar as variações do comportamento rugoso em função dos diferentes
parâmetros do material, tais como: relação água/cimento e propriedades mecânicas.

INTRODUÇÃO
A geometria fractal apresenta uma riqueza matemática abrangente capaz de
descrever diferentes aspectos dos fenômenos de crescimento irregular dos quais a fratura
é um exemplo. Vários autores tem sugerido diferentes modelos para as superfícies de
fratura. Todos sabem que no momento em que for possível modelar genericamente uma
superfície de fratura, independentemente do tipo de material fraturado, isto permitirá uma
descrição analítica dos fenômenos decorrentes da rugosidade destas superfícies dentro
da Mecânica da Fratura. Desta forma a Mecânica da Fratura poderá incorporar os
aspectos fractais das superfícies de fratura explicando de forma mais apropriada as
propriedades dos materiais de uma forma geral.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
As trincas e superfícies de fraturas são consideradas objetos fractais com autosimilaridade ou auto-afinidade estatística. Um fractal é um objeto cuja medida da sua
extensão geométrica depende da régua de medida utilizada. Este objeto é definido como
sendo aquele que possui uma dimensão de Hausdorff-Besicovitch.
Observa-se que um fractal sempre excede a uma dimensão euclidiana e possui falta
na dimensão imediatamente superior à qual está imerso. Vejamos os exemplos: um
fractal tipo curva de Cantor possui dimensão no intervalo 0 ≤ D ≤ 1, de acordo com a
figura 1, ele excede a um ponto mas não chega a ser uma reta. Um perfil de fratura possui
dimensão fractal no intervalo 1 ≤ D ≤ 2, de acordo com a figura 1, ele excede uma reta,
mas não chega a um plano. Uma superfície de fratura possui dimensão fractal no intervalo
2 ≤ D ≤ 3, e de acordo com a figura 1, ela excede a um plano mas não chega a um
sólido.

Figura 1 - Geometria Euclidiana x Geometria fractal

Modelo Matemático
Para se realizar uma medida geométrica da extensão de um objeto qualquer
de dimensão genérica D, normalmente utiliza-se o método de contagem de caixas, onde o
objeto é recoberto por uma grade de tamanho (Lo, Ho) conforme mostra a figura 2. A
extensão do objeto é determinada pela intersecção deste com o número N de células da
grade de “volume” d, onde é a extensão linear da célula e d é a dimensão euclidiana
da grade. Refinando-se a grade com células de tamanho tendendo a zero, → 0, obtémse uma medida cada vez mais precisa da extensão do objeto.

Figura 2 – Medida do comprimento rugoso de uma trinca pelo Box-Counting
usando o conceito de régua e comprimento

Discretização de um fractal pelo método das fatias
Uma linha fractal qualquer, correspondente ao excesso de uma reta e à falta de
um plano, pode ser discretizada nas direções x e y por fatias de tamanhos Lo, ho na
horizontal e por fatias lo, Ho na vertical, conforme mostra a Figura - 3.

Figura 3 - Discretização de uma curva fractal por meio de fatias horizontais e verticais.
No entanto, em cada fatia, o número de caixas preenchidas é análogo ao
fractal de Cantor. Logo, se considerarmos uma fatia como sendo um segmento de reta, e
as suas caixas como sendo pontos, vemos que na intersecção com a trinca, a fatia
excede a um ponto mas falta para uma linha reta. Pois, mais de uma caixa está
preenchida contudo a fatia não está totalmente preenchida. Isto nos permite escrever o
número de células nas direções x e y, que interceptam a curva em uma fatia horizontal e
vertical respectivamente, como sendo:
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Para se obter as projeções das curvas fractais sobre os eixos ortogonais é preciso
somar todas as possíveis fatias do item anterior, sobre todo intervalo da curva, tanto na
horizontal quanto na vertical, dentro da grade de tamanho (Lo,Ho). Logo teremos que o
número total de fatias na horizontal e na vertical são dados respectivamente por:
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Observe que obrigatoriamente o número total de células que interceptam o objeto,
no intervalo de grade de tamanho (Lo,Ho), contados na horizontal e na vertical (Figura - 3)
devem ser iguais, o que leva a seguinte relação.
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fornecendo uma relação entre as escalas horizontais e verticais e permitindo que se
calcule o comprimento rugoso, L, da trinca da seguinte forma:
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Portanto o comprimento rugoso, L, em função do projetado é dado por:
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MATERIAIS E METODOS
Confecção dos corpos de prova e secagem (cura do cimento em 7 dias)
Ensaios cerâmico convencional de flexão em três pontos
Microscopia òptica, análise de Imagem, fotografia das trincas e composição dos perfis de
fratura
Processamento das imagens e obtenção do perfil rugoso
Aplicação do modelo fractal aos perfis rugoso das argamassas de cimento
Ajuste do gráfico e cálculos dos parâmetros fractais

RESULTADOS

Figura 4 – Perfil de fratura, a) Imagem não processada; b) Processada; c) Curva de
comprimento rugoso, L x Comprimento projetado, Lo.Amostra D72 (1:4:0,75) lado da seta.

Figura 5 – Perfil de fratura, a) Imagem não processada; b) Processada; c) Curva de
comprimento rugoso, L x Comprimento projetado, Lo.Amostra D72 (1:4:0,75) lado oposta
da seta.

Figura 6 – Gráfico comparativo do comprimento rugoso, L, em função do comprimento
projetado, Lo, para todos os perfis das amostras de argamassa de cimento.

Figura 7 – Gráfico do comprimento rugoso, L, em função do quadrado da tensão de
fratura, para todos os perfis das amostras de argamassa de cimento

DISCUSSÃO
O perfil de fratura das argamassas de cimento é rugoso pelo fato do mecanismo
de fratura deste material ser intergranular, ou seja, devido a resistência do agregado
(areia) ser maior do que a pasta de cimento, a trinca percorre um caminho na interface da
pasta com o agregado. Conforme o aumento da relação água/cimento e o decréscimo da
tensão de ruptura das argamassas observou-se o aumento da rugosidade dos perfis
digitalizados. Isto ocorre devido a um menor poder de aderência entre a pasta de cimento
e o agregado, permitindo assim que a trinca tenha maior mobilidade e uma menor
restrição ao percorrer o material, fazendo com que a energia necessária para romper o
material seja menor.
A trinca no cimento apresenta características próprias que ainda podem ser
exploradas pelo modelo fractal. Umas dessas características é o fato dela possuir um
aspecto de grandes oscilações na direção perpendicular a direção de propagação da
trinca e pequenas oscilações na direção paralela a propagação.Isto porque a trinca se
torna mais tortuosa a medida que a relação água cimento aumenta, aumentando o seu
comprimento rugoso em relação o comprimento projetado.

CONCLUSÕES
O comprimento rugoso da trinca é uma resposta a interação desta com a microestrutura
do material.
A técnica experimental utilizada para o levantamento de perfis de trinca, mostrou-se ser
capaz, por apresentar resultados satisfatórios e que se aproximam muito da realidade.
È possível retratar matematicamente o peculiar comportamento rugoso de uma trinca
em argamassa de cimento por meio da geometria fractal.
O modelo apresenta riquezas matemáticas que ainda podem ser exploradas em termos
da determinação do comprimento mínimo de trinca e da dimensão fractal em função dos
parâmetros mecânicos do ensaio e das propriedades do material.
O trabalho apresenta perspectivas futuras em termos de estudos do comportamento
rugoso em função da granulometria de areia e em função do tempo de cura do cimento e
do tipo de cimento.
O modelo de comprimento rugoso, sugerido por ALVES [2001] e ALVES [2002] pareceu
concordar bem com os resultados experimentais
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