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چکیده
 تستهای مختلف. برای مواد اورتوتروپیک ارائه شده استI/II در این مقاله یک معیار کلی برای پیشبینی شکست تحت بارگذاری مود ترکیبی
 با استفاده از مدلی به.صورت پذیرفته در قطعات اورتوتروپیک نشان میدهد که همواره ترک در راستای الیاف و در بستر ایزوتروپیک رشد میکند
 با استفاده از این.نام مدل ایزوتروپیک تقویت شده معادل می توان به بررسی و تعمیم معیارهای مواد ایزوتروپیک به مواد اورتوتروپیک بهره برد
 این معیار جدید از. این ایده القاء میشود که شکست مواد اورتوتروپیک ترکدار باید از معیارهای شکست مواد ایزوتروپیک تبعیت نماید،واقعیت
 همچنین در.توسعه معیار ماکزیمم تنش محیطی که در مواد ایزوتروپیک کاربرد فراوان دارد به محیط ایزوترپیک تقویت شده بهره برده شده است
 از بررسی نتایج این معیار و مقایسه آن با دادههای تجربی. در شکست این مواد مورد بررسی قرار گرفته شده استT این پژوهش نقش ترم تنش
 همچنین نشان داده شده. نشان داده میشود که در این معیار هم جهت رشد ترک و هم لحظه رشد ترک را به درستی پیشبینی مینماید،موجود
 در این مقاله. خصوصاً زمانی که مود دوم مود غالبی باشد، بر روی شکست مواد اورتوتروپیک تاًثیر بسزایی داردT است که تنش غیرسینگوالر
I  نشان دهنده حداکثر تحمل ماده ترکدار در مودI  چقرمگی شکست مواد اورتوتروپیک در مود،بیان میشود که برخالف مواد ایزوتروپیک
 از چوب به عنوان ماده آزمایشگاهی، با توجه به سهولت دسترسی.نیست و بر این اساس یک خاصیت جدید برای اینگونه مواد تعریف میشود
.برای بررسی و مقایسه نتایج استفاده شده است
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In this research, a general mixed mode I/II fracture criterion is developed for fracture investigation of
orthotropic materials. Various experimental tests show that cracks always propagate in an isotropic
medium and along fiber direction in orthotropic materials. With a novel material model titled an
Equivalent Reinforced Isotropic Model (ERIM), fracture criterion can be extended for investigation of
fracture in orthotropic materials. This inspires that fracture in orthotropic materials follows the fracture
mechanism in isotropic materials. This new criterion is developed based on extension of MTS which is
widely used for isotropic materials. Also in this research the effects of T-stress in fracture of some
specimens has been studied. A comparison between available experimental observations and theoretical
estimation implies on capability of developed criterion for predicting both crack propagation direction
and fracture instance, wherein the achieved fracture limit curves are also compatible with fracture
mechanism of orthotic materials. It is also shown that non-singular T-stress term has a significant
impact on orthotropic material failure, especially when the second mode is dominant mode. It is shown
that unlike isotropic materials, fracture toughness of orthotic materials in mode I ( 𝐾𝐼𝐶 ) cannot be
introduced as the maximum load bearing capacity and thus new fracture mechanics property, named
here as maximum orthotropic fracture toughness in mode I (𝐾𝐼𝐶 |ortho) is defined. Considering ease of
access, wood is used as experimental specimen for the purpose of comparing the results.
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 یکی از عوامل اصلی افزایش، همانطور که میدانیم،قرار گرفته میشوند
 ایجاد شکاف در قطعات یا شروع ترک،1سرعت شکست در مواد اورتوتروپیک
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 مقدمه-1
I/II سازههای کامپوزیتی در طول عمر خود مرتباً تحت بارگذاری مود ترکیبی
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non-local stress
6
Reinforced microcrack system
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مطالعهی تجربی و عددی ،تأثیر زاویهی بین ترک و الیاف مادهی کامپوزیتی بر
پارامترهای شکست بهدست آمد و یک تابع مناسب برای تغییرات پارامترهای
شکست برحسب زاویهی بین ترک و الیاف ارائه شد .بوژک و همکاران []14
معیاری براساس نسبت تنش محیطی به مقاومت کششی غیرایزوتروپیک روی
صفحات دلخواه اطراف نوک ترک ،ارائه کرده اند .گرگوری و هراکویچ [،]15
برای رسیدن به فهم درست از پارامترهایی که بر جهت رشد ترک تاثیر
میگذارند ،اثرات غیرایزوتروپیک و بارگذاری دو محوره مورد بررسی قرار داده
شدند .در این پژوهش دو روش االستیسیتهی ناهمسانگرد و روش المان
محدود و همچنین سه معیار نسبت تنش محیطی ،معیار تانسور چندجملهای
و معیار چگالی انرژی کرنشی برای بررسی میدان تنش نوک ترک مورد
بررسی قرار گرفت .سآاوما و همکاران [ ،]16یک تئوری براساس تئوری
حداکثر تنش محیطی ارائه دادند که بتواند برای مواد اورتوتروپیک قابل
استفاده باشد .آنها با در نظر گرفتن اینکه ،ضرایب شدت تنش  𝐾𝐼𝑐1و ،𝐾𝐼𝑐2
به ترتیب ضرایب شدت تنش مود یک در جهت محورهای االستیک  1و  2در
نظر گرفته شود ،ضریب شدت تنش بحرانی در راستای 𝜃 را معرفی کردند.
نوبیل و کارلونی [ ،]17در سال  2004با استفاده از دو تئوری مینیمم چگالی
انرژی کرنشی 7و تئوری حداکثر تنش محیطی ،8و با تعمیم دادن آنها به
مواد اورتوتروپیک سعی در رسیدن به معیاری برای شکست این مواد
داشتهاند .لیم و همکاران [ ]18بهمنظور بدست آوردن جهت رشد ترک از
روش نسبت تنش نرمال استفاده کردند و به بررسی اثر دومحوره بودن
بارگذاری ،روی رشد ترک پرداختند .نویسندگان مختلفی هم به بررسی و
مطالعهی تاًثیر ترم غیرسینگوالر تنش  Tروی شکست مواد مختلف
پرداختهاند که از آن جمله میتوان به کارهای آقای کوترل[ ]19اشاره کرد که
از تنش  Tبرای پیشبینی مسیر رشد ترک تحت بارگذاری مود خالص یک
روی فلزات بهره برده است .تئوری او برای پیشبینی پایداری مسیر رشد ترک
بود که آن را از روی عالمت تنش  Tمتوجه شد .شری [ ]20روشهای
تحلیلی برای محاسبهی ترم تنش  Tارائه داد .چن [ ]21نیز روش معادالت
انتگرالی را برای محاسبهی این تنش به کار برد .آقای ماتوینکو [ ]22زاویهی
شکست را با استفاده از ترم تنش  Tپیشبینی کرد و به تطابق خوبی با
دادههای تجربی حاصل از بررسی روی نوعی سنگ آهک دست یافت .کی
[ ]23نیز با مطالعهی معیارهای مختلف برای بررسی پدیدهی چرخش ترک و
با انجام یک سری تست روی قطعات آزمایشگاهی ،به این نتیجه رسید که در
معیار حداکثر تنش محیطی با در نظر گرفتن اثر تنش  ،Tمیتوان نقطه شروع
چرخش ترک را تعیین کرد .ویلیامز و اوینگ [ ]24نشان دادند که ترمهای
غیرسینگوالر در بسط سری تنشهای نوک ترک ،تاثیر بسزایی روی شکست
مود ترکیبی مواد تحت االستیک خطی دارند .الرسون و کارلسون [ ]25نیز
نشان دادند که برای مود یک ،مقادیر مثبت و منفی ترم تنش  ،Tروی اندازه و
شکل ناحیهی پالستیک اطراف نوک ترک تاثیر میگذارند .اسمیت و همکاران
[ ،]26در سال  2001معیار حداکثر تنش محیطی را با در نظر گرفتن ترم
تنش  Tبرای بررسی شکست مود ترکیبی روی مواد شکننده اعمال کردند.
از بررسی مراجع فوق نتیجه میشود ،معیاری جامع و کامل برای بررسی
شکست مود ترکیبی  I/IIقطعات اورتوتروپیک ارائه نشده است .لذا در این
پژوهش ،با در نظر گرفتن این مهم که شکست قطعات اورتوتروپیک در
راستای الیاف و در یک بستر ایزوتروپیک اتفاق میافتد ،مفهومی جدید برای
پیشبینی لحظه شکست مواد اورتوتروپیک با عنوان "ماده ایزوتروپیک تقویت
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و رشد آن در طول عمر قطعه میباشد .در نتیجه رسیدن به یک معیار مناسب
شکست که بتواند لحظه شکست و جهت رشد آن را در این مواد پیشبینی
نماید الزم و ضروری بنظر میرسد.
در سال  ،1971مکینی [ ]1با انجام آزمایشاتی روی کامپوزیتهای تک
جهته گرافیت-اپوکسی و با استفاده از روش حداقل مربعات معیاری
آزمایشگاهی بهدست آورد .هو [ ]2در سال  ،1973از نتایج آزمایشگاهی
شکست قطعات چوب بالسا و کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف شیشه برای
ارائه یک معیار شکست مود ترکیبی برای مواد اورتوتروپیک استفاده کرد .در
سال  ،1982هانت [ ،]3با استفاده از نتایج تست روی قطعات چوب سرخ
بالتیک 1و برای ترکهای در صفحات  ،RLو با فیت کردن منحنی روی این
نتایج به معیاری جدید رسید .اما در سال  ،1982مال و مورفی [ ]4با استفاده
چوب صنوبر قرمز شرقی 2و با استفاده از قطعات تست ترک میانی و ترک
لبهای به بررسی مکانیک شکست در حالت مود ترکیبی پرداخت و معیار مود
ترکیبی مناسب بر پایهی دادههای آزمایشگاهی معرفی کرد .در سال ،2001
ژرنکوئیست [ ]5با تعمیم معیارهای شکست پرکاربرد برای مواد
ایزوتروپیک 3به مواد اورتوتروپیک ،معیار شکست مود ترکیبی خود را معرفی
کرد.کاربردی بودن این معیارها با آزمایش روی چوب درخت صنوبر اعتبا
سنجی شد .ژرنکوئیست در همان سال [ ]6با آزمایش روی چوب صنوبر
نروژی 4با قطعات تست  DCBو  ،SENTبه این نتیجه رسید که ترکها
همیشه در جهت الیاف چوب رشد میکنند و این نتیجه ،صحت معیار معرفی
شده توسط خودش را تائید کرد .این معیارها برای ترکهای در راستای الیاف
تا زمانی قابل قبول است که  𝐾II /𝐾I < 3باشد ،که این نکته منفی این
معیار است .معیار ژرنکوئیست به دلیل خطی فرض کردن تحلیل ،معیاری
محافظهکارانه بود و روی منحنی دادههای آزمایشگاهی منطبق نشد .اما در
سال  ،2006ون در پوت [ ]7معیاری براساس یک تبدیل جدید اورتوتروپیک-
ایزوتروپیک با استفاده از تابع تنش ایری ارائه داد .نتیجهی این تحقیق
بهدست آمدن رابطهی تحلیلی بین ضرایب شدت تنش و نرخ کاهش انرژی
بود .در سال  ،2007رومانویچ و سوورین [ ]8با استفاده از روابط تنش
غیرمحلی 5و براساس مدل تخریب یک جسم جامد االستیک شامل
میکروترکهای در حال رشد یک معیار شکست مود ترکیبی روی مواد
اورتوتروپیک ارائه دادند .معیار ارائه شده در مقاله مذکور دارای یک ضریب
آسیب بود که نویسندگان این مقاله نتوانستند روش مناسبی را برای برآورد
این ضریب ارائه دهند .در سال  ،2010گوهری و فکور [ ]9معیاری برای
شکست مواد اورتوتروپیک مثل چوب تحت مود ترکیبی یک و دو ارائه دادند.
این روش که روش میکروترک تقویت شده 6نامیده شد برای در نظر گرفتن
اثرات ناحیهی تخریب محلی نوک ترک ارائه شده است .در همان سال
گوهری و فکور [ ]10یک معیار کلی برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک
در مود ترکیبی  I/IIارائه دادهاند .در این معیار آنها اثر ترم تنش  Tرا مورد
بررسی قرار گرفته شد .در سال  2011نیز گوهری و فکور[ ]11معیاری
جدیدی براساس مقاومت استحکامی مواد ارائه دادند .در سال  ،2013فکور و
رفیعی [ ]12معیاری براساس توزیع بیشترین تنش برشی در اطراف نوک
ترک ارائه دادند که بتواند لحظه شروع ترک و جهت رشد ترک را روی قطعات
تحت تست مود ترکیبی پیشبینی کند .در پژوهش فکور و همکاران [ ]13با

شهاب زارع حسین آبادی و همکاران

تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی به مواد اورتوتروپیک تحت بارگذای مود ترکیبی با در نظر گرفتن تنش T

شده معادل "1توسعه یافته است .مهمترین هدف در این مقاله ،این است که
معیاری برای بررسی شکست مواد اورتوتروپیک ارائه داده شود که بتواند جهت
و لحظهی رشد ترک را به درستی فراهم کند و اثرات ترم تنش  Tرا در خود
ببیند.
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مواد اورتوتروپیک موادی هستندکه الیافها داخل ماتریس قرار گرفتهاند
و ترک اولیه داخل ماتریس وجود دارد ،بنابراین تابع تنش ایری باید برای
تنشهای ماتریس حل شود.
برای مواد با تقویتکنندههای کششی و برشی مانند "شکل  "2توابع
تنش ایری به صورت "معادلهی  "8اصالح میشوند[:]7
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در واقع تنشهای کاهش یافته در اثر استحکام بخشها یا همان الیاف
موجود در جسم ،در نوک ترک یک ماده ایزوتروپیک تحلیل میشود.
با جایگذاری این توابع تنش در معادله سازگاری داریم:

 -1-2استخراج میدان تنش
تابع تنش ایری برای ماده اورتوتروپیک ،به دور از تقویتکنندهها نوشته
میشود تا معادالت تعادل ،سازگاری و پیوستگی را ارضاء نماید .در اینجا تابع
تنش ایری باید برای تنشهای ماتریس ایزوتروپیک در نظر گرفته شود.
برای یک الیه کامپوزیت داری ترک در حالت تنش صفحهای ،2معادالت
تعادل در غیاب نیروهای خارجی عبارتند از:
𝑦𝑥𝜏𝜕 𝑦𝜎𝜕
+
=0.
𝑦𝜕
𝑥𝜕

()1

𝑦𝑥𝜏𝜕 𝑥𝜎𝜕
+
=0,
𝑥𝜕
𝑦𝜕

رابطهی تنش_کرنش در مواد اورتوتروپیک بدین صورت است:
()2

𝑥𝜎 𝐶16
} 𝑦𝜎 { ) 𝐶26
𝑦𝑥𝜏 𝐶66

𝐶12
𝐶22
𝐶62

Fig. 1 Stress distribution around crack tip in orthotropic materials
شكل  1میدان تنش اطراف نوک ترک در مواد اورتوتروپیک

𝑥𝜀
𝐶11
( 𝜀𝑦 ) = ( 𝐶11
𝑦𝑥𝛾
𝐶11

نرمی،3

در مجموع شش ثابت مستقل وجود
با توجه به تقارن ماتریس
دارد .جایگزین رابطه تنش-کرنش "معادلهی  "2را در معادله سازگاری داریم.
𝑦𝑥𝛾 𝜕 2
𝑦𝜕 𝑥𝜕

()3

=

𝑦𝑥𝜀 𝜕 2
𝜕𝑥 2

+

𝑥𝜀 𝜕 2
𝜕𝑦 2

برای مسائل ترک تخت ،راه حل های دو بعدی برای مواد ناهمسانگرد
اعمال می شود.
()4
که به صورت "معادلهی  "5نیز بیان میشوند:

; 𝑦𝜎 𝜀𝑥 = 𝐶11 𝜎𝑥 + 𝐶12
; 𝑦𝜎 𝜀𝑦 = 𝐶12 𝜎𝑥 + 𝐶22
𝑦𝑥𝜏 𝛾𝑥𝑦 = 𝐶66
𝑦𝜎 𝜎𝑥 𝜈21
−
;
𝑥𝐸
𝑦𝐸

= 𝑥𝜀

Equivalent Reinforced Isotropic Material
Plane stress
Compliance matrix

394

1

Fig. 2 Tangential stress around the crack tip of considered RVE in
reinforced isotropic material
شكل  2میدان تنش محیطی در نوک ترک ماده ایزوتروپیک تقویت شده

2
3

Airy stress function

4

مهندسی مکانیک مدرس ،دی  ،1396دوره  17شماره 10

Downloaded from mme.modares.ac.ir at 6:47 IRST on Wednesday September 29th 2021

 -2استخراج معیار شکست مود ترکیبی
تستهای مختلف صورت پذیرفته در قطعات اورتوتروپیک نشان میدهد که
همواره ترک در راستای الیاف و در بستر ایزوتروپیک رشد میکند .با استفاده
از مدلی به نام مدل ایزوتروپیک تقویت شده معادل میتوان به بررسی و
تعمیم معیارهای مواد ایزوتروپیک به مواد اوتوتروپیک بهره برد.
از این نکته میتوان بدینگونه استفاده کرد که شکست مواد اورتوتروپیک
میتواند از معیارهای شکست مواد ایزوتروپیک تبعیت نماید .از آنجایی که
مهمترین و جامعترین معیار ارائه شده برای مواد ایزوتروپیک ،معیار حداکثر
تنش محیطی ،میباشد ،ایده مطرح شده در این مقاله ،تعمیم دادن این معیار
به مواد اورتوتروپیک میباشد که الیاف مادهی اورتوتروپیک معادل یک سری
استحکام بخشها است که در بستر ایزوتروپیک ماتریس ماده قرار داده شده
است.
همانطور که در "شکل  "1نشان داده شده است برای ترکهای در
امتداد الیاف ،در لحظهی رشد ترک بستر ایزوتروپیک شکست میخورد و
الیاف بهطور مستقیم نقشی در رشد ترک ندارند.
در ایده مطرح شده در این مقاله ،نقش الیاف در کاهش میدان تنش
بهوجود آمده در نوک ترک دیده شده است و معیار ماکزیمم تنش مماسی بر
این اساس تعمیم یافته است.

شهاب زارع حسین آبادی و همکاران

تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی به مواد اورتوتروپیک تحت بارگذای مود ترکیبی با در نظر گرفتن تنش T

𝑈𝜕4
𝑈𝜕4
) + (𝑛6 𝐶66 + (1 + 𝑛1 )𝐶12
𝜕𝑥 4
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
𝑈𝜕4
+𝑛1 𝐶11
=0
()9
𝜕𝑦 4
برای اینکه تابع تنش𝑈  ،برای مواد ایزوتروپیک نیز قابل اعمال باشد باید

برای تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی ،به مواد اورتورتوپیک ،الزم است
که اثرات الیاف به عنوان یک سری استحکام بخش در بستر ایزوتروپیک لحاظ
شود .این اثرات همان پارامترهای  𝑛1و  𝑛6هستند که به ترتیب ضریب
کاهش تنش برشی و نرمال در بستر ماتریس ایزوتروپیک میباشند .یعنی باید
شرایط جدید که در "معادلهی  "12آمده است در نظر گرفته شود:
𝑦𝑥𝜏
𝑥𝜎
⟶ 𝑦𝑥𝜏 ;
𝑛1
𝑛6

()12

⟶ 𝑥𝜎

بنابراین "معادالت  ،"11که دسته معادالت تنش در نوک ترک یک ماده
ایزوتروپیک است ،به ترتیب نشان داده شده در "معادلهی  "13برای یک ماده
ایزوتروپیک تقویت شده با الیاف ارائه خواهد شد:
𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
] cos [1 − sin sin
2
2
2
𝑟𝑛1 √2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
𝑇 sin [2 + cos cos ] +
2
2
2
𝑟𝑛1 √2π
𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
= 𝑦𝑦𝜎
] cos [1 + sin sin
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
sin cos cos
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
= 𝑦𝑦𝜏
sin cos cos
2
2
2
𝑟𝑛6 √2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
] cos [1 − sin sin
()13
2
2
2
𝑟𝑛6 √2π
با جایگذاری "معادلهی  "13در رابطه تئوری حداکثر تنش محیطی که
= 𝑥𝑥𝜎

در "معادلهی  "14ارائه شده است [:]28
()14
نهایتاً معادله حداکثر تنش محیطی در یک ماده ایزوتروپیک تقویت شده
با الیاف بدین صورت در خواهد آمد:

𝜃𝜎𝜃𝜃 = 𝜎𝑥 sin2 𝜃 + 𝜎𝑦 cos 2 𝜃 − 𝜏𝑥𝑦 sin 2

𝐼𝐾
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
[ (2 cos − cos
) − cos
2
2
2
𝑛1 𝑛6 √2π𝑟 4
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
− (3 cos − cos
− 3 cos
) + cos
16
2
2
2
2

= 𝜃𝜃𝜎

()15

 -2-2پیشبینی جهت رشد ترک
با توجه به فرض رشد ترک در بستر ایزوتروپیک ،این رشد هنگامی اتفاق
میافتد که تنش محیطی در راستای  ،𝜃0به مقدار بحرانی 𝐶𝜃𝜃𝜎 برسد.
بنابراین شکست هنگامی رخ میدهد که:
()16
بنابراین در مود یک خالص خواهیم داشت:
()17

𝜃 = 𝜃0
𝑐𝜃𝜃𝜎 = 𝜃𝜃𝜎
𝑐𝐼𝐾
𝑟√2π

= 𝑐𝜃𝜃𝜎

و نهایتا با جایگذاری "معادلهی  "17در "معادلهی  ،"15رابطهی نهایی
بین ضرایب شدت تنش و ضریب شدت تنش بحرانی بدست خواهد آمد:
𝐼𝐾
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
[ (2 cos − cos
) − cos
2
2
2
𝑛1 𝑛6 𝐾𝐼𝑐 √2π𝑟 4
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
− (3 cos − cos
− 3 cos
) + cos
16
2
2
2
2
𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
+
(2 cos + cos
) + cos
4
2
2
2
𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+
(cos − cos
− cos
) − cos
16
2
2
2
2
𝑛1
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
− (cos − cos
+ cos
]) − cos
8
2
2
2
2
𝐼𝐼𝐾
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
+
[− (2 sin − sin
) − sin
2
2
2
2
𝑟𝑛1 𝑛6 𝐾𝐼𝐼𝑐 √2π
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+ (3 sin − sin
− 3 sin
) + sin
16
2
2
2
2
𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+
(− sin + sin
+ sin
) + sin
4
2
2
2
2
𝑛1
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+ (sin + sin
+ sin
) − sin
8
2
2
2
2
𝑛1
𝜃3
𝜃5
− (sin
+ sin )] + 𝑇 sin2 𝜃 = 1
()18
2
2
2
"معادلهی  "18معیار شکست مود ترکیبی میباشد که براساس تعمیم

معیار ماکزیمم تنش محیطی به یک جسم اورتوتروپیک ارائه شده است و
شامل ترم تنش  Tنیز میباشد.
 -3بررسی نتایج
اگر به دادههای تجربی موجود در مراجع مختلف که برای شکست مود
ترکیبی مواد اورتوتروپیک از جمله نتایج آزمایشهای هانت [ ،]3ژرنکوئیست
[ ]6و رومانویچ و سوورین [ ]8دقت شود ،درمییابیم که همواره در بارگذاری
مود ترکیبی و در ناحیهای که در آن منحنی حد شکست حاصل از معیار
حداکثر تنش محیطی تعمیم یافته 1توسعه یافته است ،همواره چند دادهی
)EMTS Criterion (Extension of Maximum Tensile Stress Criterion
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مقدار 𝑛1و  𝑛6به شکل "معادلهی  "10باشند:
𝑥𝐸 𝐶22
= 𝑛1
=
;
𝑦𝐸 𝐶11
𝑦𝑥𝐺
𝐶12 𝐶12 𝐶22
𝑛6 = (2 −
−
∙)
∙ ) = (2 + 𝜈21 + 𝜈12
()10
𝐶22 𝐶11 𝐶66
𝑦𝐸
حال میدان تنش در نوک ترک یک ماده اورتوتروپیک مطابق "شکل "2
در نظر گرفته میشود و خواهیم داشت [:]27
𝜃
𝜃
𝜃3
= 𝑥𝑥𝜎
] cos [1 − sin sin
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
𝑇 sin [2 + cos cos ] +
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
= 𝑦𝑦𝜎
] cos [1 + sin sin
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
sin cos cos
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
= 𝑦𝑦𝜏
sin cos cos
2
2
2
𝑟√2π
𝐼𝐼𝐾
𝜃
𝜃
𝜃3
+
] cos [1 − sin sin
()11
2
2
2
𝑟√2π

𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
(2 cos + cos
) + cos
4
2
2
2
𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+
(cos − cos
− cos
) − cos
16
2
2
2
2
𝑛1
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
− (cos − cos
+ cos
]) − cos
8
2
2
2
2
𝐼𝐼𝐾
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
+
[− (2 sin − sin
) − sin
2
2
2
2
𝑟𝑛1 𝑛6 √2π
𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+ (3 sin − sin
− 3 sin
) + sin
16
2
2
2
2
𝑛1 𝑛6
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+
(− sin + sin
+ sin
) + sin
4
2
2
2
2
𝑛1
𝜃
𝜃3
𝜃5
𝜃9
+ (sin + sin
+ sin
) − sin
8
2
2
2
2
𝑛1
𝜃3
𝜃5
2
− (sin
𝜃 + sin )] + 𝑇 sin
2
2
2
+

𝐶22

𝐼𝐾

شهاب زارع حسین آبادی و همکاران

تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی به مواد اورتوتروپیک تحت بارگذای مود ترکیبی با در نظر گرفتن تنش T

Fig. 3 Fracture limit curves for mixed mode loading of Norway spruce
]wood in comparison with experimental data[6
شكل  3منحنیهای حد شکست برای ترکهای تحت مود ترکیبی در مقایسه با

دادههای آزمایشگاهی چوب صنوبر نروژی[]6

نروژی آمده است .برخالف معیارهای ارائه شده برای بررسی شکست مود
ترکیبی در مواد اورتوتروپیک ،همانطور که در "شکل  "7مشاهده میشود در
نقطهای که با  𝐾𝐼𝐶 |orthoنمایش داده میشود ،منحنی حد شکست از 𝐶𝐼𝐾
فراتر رفته و باری بیشتر از بار بحرانی در مود  Iخالص توسط قطعه تحمل
خواهد شد.
همانطور که از "شکل  "8پیداست عالوهبر اینکه معیار  EMTSتوانایی
پیشبینی این رفتار سختشوندگی 1را دارد ،توانایی تخمین 𝐶𝐼𝐼𝐾 ،را نیز دارد.
با توجه به "شکلهای  7و  ،"8در قسمتی که منحنی به سمت راست کشیده
شده ،با بهدست آوردن مقدار ضرایب شدت تنش بحرانی و استفاده از
"معادالت  19و  "20زاویهی  𝜃,optبهدست خواهد آمد.

Fig. 5 Fracture limit curve utilizing EMTS in comparison with
experimental data of Norway spruce wood

شكل  5منحنی حد شکست مواد اورتوتروپیک تحت بارگذاری مود ترکیبی براساس
معیار جدید برای چوب صنوبر نروژی

Fig. 6 Fracture limit curve utilizing EMTS in comparison with
experimental data of Scot pine wood
Fig. 4 Fracture limit curves for mixed mode loading of Scot Pine wood
]in comparison with experimental data[6
شكل  4منحنیهای حد شکست برای ترکهای تحت مود ترکیبی در مقایسه با

دادههای آزمایشگاهی چوب کاج اسکاتلندی[]6

392

شكل  6منحنی حد شکست مواد اورتوتروپیک تحت بارگذاری مود ترکیبی براساس
معیار جدید برای چوب صنوبر نروژی
toughening

1
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آزمایشگاهی قابل مشاهده است .همانطور که در "شکلهای  3و  "4نشان
داده شده است ،هیچکدام از معیارهای ارائه شده تاکنون نتوانستهاند این نقاط
را به درستی پیشبینی و آن را پوشش دهند .در این دادههای آزمایشگاهی
نشان داده میشود که در حالت بارگذاری مود ترکیبی ،ماده در مود II
خاصیتی مستحکم تر از مود  Iخالص ( 𝐶𝐼𝐾) از خود نشان خواهد داد .این
رفتار نشان میدهد که میتوان یک خاصیت ماده جدید برای مواد
اورتوتروپیک تعریف نمود.
در این بخش به بررسی منحنی حد شکست حاصل از معیار ماکزیمم
تنش محیطی توسعه یافته پرداخته خواهد شد .در "شکلهای  5و  "6منحنی
حد شکست در مقایسه با نتایج تجربی برای چوب کاج اسکاتلندی و صنوبر

شهاب زارع حسین آبادی و همکاران

تعمیم معیار حداکثر تنش محیطی به مواد اورتوتروپیک تحت بارگذای مود ترکیبی با در نظر گرفتن تنش T

Fig. 8 EMTS fracture limit curve for Norway spruce wood subjected to
mixed mode loading using ESTM with 𝐾𝐼𝐼𝐶 = 1.52 MPa√m
شكل  8منحنی حد شکست چوب صنوبر نروژی تحت بارگذاری مود ترکیبی براساس
معیار جدید با 𝐾𝐼𝐼𝐶 = 1.52 MPa√m

جدول  1خواص االستیک چوب صنوبر نروژی وکاج اسکاتلندی[]8,6
]Table 1 Elastic properties of Norway spruce & Scot Pine wood[6,8

نوع چوب

صنوبر نروژی
کاج اسکاتلندی

چقرمگی
شکست مود اول
()MPa√m

چقرمگی
شکست مود دوم
()MPa√m

ضریب
پوآسون در
راستای RT

ضریب پوآسون
در راستای LT

ضریب پوآسون
در راستای LR

مدول
االستیسیته در
راستای
)GPa(T

مدول
االستیسیته در
راستای
)GPa(R

مدول
االستیسیته در
راستای
)GPa(L

0.58

1.52

0.43

0.56

0.38

0.64

0.81

11.84

0.49

1.32

0.31

0.45

0.47

0.57

1.1

16.3

)𝜑( 𝐼𝑓𝑎𝐾𝐼 = 𝜎√π
)𝜑( 𝐼𝐼𝑓𝑎𝐾𝐼𝐼 = 𝜎√π

)(19
که در آن:

)(20

𝑓𝐼 (𝜑) = 3.028 − 3.22 ∗ 10−3 𝜑 + 3.73 ∗ 10−4 𝜑2
− 9.14 ∗ 10−6 𝜑3
𝜑 𝑓𝐼𝐼 (𝜑) = sin(2𝜑)(0.644 + 4.89) ∗ 10−3

بنابراین برای چوب صنوبر نروژی داریم:
)(21

𝐾𝐼𝐼 = 0.241935

الیاف و در بستر ایزوتروپیک رشد خواهد کرد و عمأل در این حالت الیاف
موجود هیچگونه خاصیت استحکام بخشی و ممانعت از رشد ترک برای قطعه
ندارند.
اما اگر بار برشی به بارگذاری این قطعه مطابق "شکل  "11اضافه شود،
در اینصورت بارگذاری وارد مود ترکیبی خواهد شد و عمألً الیاف در کاهش

𝐾𝐼 = 0.63799 ,

که با حل دو معادله و دو مجهول فوق زاویه مربوطه بدست خواهد آمد:
)(22
𝜃,opt = 53.28°
همچنین برای انواع دیگر چوب نیز بدست خواهد آمد که:

 → 𝜃,opt = 53.29°کاج اسکاتلندی
 → 𝜃,opt = 45.43°صنوبر سرخ
)(23
نتایج ،این واقعیت را نشان میدهد که زاویه مطلوب بین شکاف و جهت
الیاف در مواد اورتوتروپیک ،برای ترکهای تحت بارگذاری مود ترکیبی ،تقریباً
 50درجه است که این زاویه با ادعای صورت پذیرفته در مقالهی فکور و
همکاران [ ]13که بین  50_40درجه است ،مطابقت دارد .در پژوهش آنها
نتایج به صورت "شکل  "9روی دادههای تجربی بهدست آمده است.
 -1-3بررسی تأثیر ترم تنش T

آنچه در واقعیت در شکست قطعات اورتوتروپیک برای ترکهای در امتداد
الیاف رخ میدهد این است که رشد ترک در بستر ایزوتروپیک اتفاق میافتد.
مطابق "شکل  "10در مود خالص  Iنشان داده شده است که ترک در بین
مهندسی مکانیک مدرس ،دی  ،1396دوره  17شماره 10

Fig. 9 Optimum region for notched specimen

شكل  9ناحیه بهینه برای ایجاد شکاف در قطعات
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Fig. 7 Concept of maximum orthotropic fracture toughness in mode I
)(𝐾𝐼𝐶 |ortho
شكل  7مفهوم چقرمگی شکست اورتوتروپیک ()𝐾𝐼𝐶 |ortho
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Fig. 11 Stress state in the vicinity of a crack along the fibers of an
orthotropic body.
شكل  11صفحهی اورتوتروپیک ترکدار تحت بارگذاری مود ترکیبی که در آن ترم
تنش  Tوارد میشود.

Fig. 12 Conversion of tensile-shear loading to pure tensile loading with
fiber orientation
شكل  12تبدیل بارگذاری کششی -برشی به تنها بار کششی همراه با چرخش الیاف

 -4جمعبندی
 -1همانطور که در شکلها و نتایج مشاهده شد در نقطهای که با
 𝐾𝐼𝐶 |orthoنمایش داده شده است ،منحنی حد شکست از 𝐶𝐼𝐾 فراتر
رفته و قطعه میتواند باری بیشتر از بار بحرانی در مود  Iخالص را

Fig. 13 T-stress effect on the fracture of isotropic specimen under
mixed mode loading
شكل  13تأثیر ترم تنش  Tروی رشد ترک در حالت بارگذاری مود ترکیبی

Fig. 10 T-stress has no effect on the fracture of isotropic specimen in
pure mode I loading
شكل  10صفحهی اورتوتروپیک ترکدار تحت بارگذاری مود یک خالص که در آن ترم

تنش  Tتأثیری در رشد ترک ندارد

392

تحمل نماید .در ،در یک حالت خاص بارگذاری ،قدرت باربرداری ماده
در مود ترکیبی  II/Iبیشتر از مود  Iخالص میشود .این رفتار تاکنون
با هیچ کدام از معیارهای شکست ارائه شده تاکنون قابل مشاهده
نبوده است.
 -2تفاوت اساسی بین شکست مواد اورتوتروپیک مانند چوب یا
کامپوزیتها و شکست مواد ایزوتروپیک اینگونه تفسیر خواهد شد که
در مواد ایزوتروپیک ترک تحت زاویهی مشخصی رشد میکند که

مهندسی مکانیک مدرس ،دی  ،1396دوره  17شماره 10
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تنش اعمالی بر نوک ترک و ممانعت از رشد ترک مؤثر خواهند بود .در معیار
ارائه شده این کاهش تنش در قطعه با ضرایب  𝑛1و  𝑛6لحاظ شدهاند .قطعه
در این حالت نسبت به "شکل  "10مستحکم خواهد شد ،به همین دلیل
منحنی حد شکست در آغاز شروع به بارگذاری مود  IIبه سمت راست کشیده
شده است.
هنگامی که ترک تحت حالت مود ترکیبی  I/IIقرار گرفته میشود ،نقش
ترم تنش  Tنیز نشان داده خواهد شد .در حقیقت ترم تنش  Tبا وارد
شدن 𝐼𝐼𝐾 بهوجود خواهد آمد.
برای درک بهتر این امر گسترش مفهوم تبدیل بارگذاری کششی_برشی
به تنها بار کششی به همراه چرخش الیاف موردنیاز است .این مفهوم در
"شکل  "12نشان داده شده است.
حال با در نظر گرفتن این حالت بارگذاری مود ترکیبی در "شکل ،"12
تأثیر ترم تنش  Tدر "شکل  "13مشاهده خواهد شد.
این تأثیر ترم تنش  Tروی منحنی حد شکست حاصل از معیار کنونی
نیز در "شکلهای  14و  "15مشاهده خواهد شد که این تأثیر با پارامتری به
نام  Bتعیین شده است:
()24
𝑟𝐵 = T√2π
در"شکل  "15نشان داده شده است که منحنی حد شکست برای مقادیر
منفی تنش  Tباالتر از حالت بدون تنش  Tقرار گرفته و برای مقادیر مثبت
عکس این موضوع اتفاق افتاده است .با توجه به "شکل  "13میتوان اینگونه
بیان کرد که بیشترین تأثیر ترم تنش  Tزمانی است که ترک عمود بر الیاف
قرار گرفته باشد که این موضوع در منحنی حد شکست نیز قابل مشاهده
است .از "شکل  "15نیز این نکته دریافت میشود که در مود یک خالص ترم
تنش  Tتأثیری ایجاد نمیکند ولی به محض اعمال بارگذاری مود ترکیبی این
اثر دیده میشود .همانطور که از "رابطهی  "24نیز مشخص است ،پارامتر B
متأثر از مقدار شعاع ناحیهی پالستیک است که هرچه این شعاع بزرگتر باشد
میزان تأثیر این پارامتر بیشتر خواهد بود.
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)MPa√m( چقرمگی شکست
جهت اورتوتروپی در چوب
اثر تقویت کننده نرمال و برشی

𝑛𝑖 , 𝑖 = 1,6

تابع تنش

عالیم یونانی

(MPa) کرنش برشی و کششی

ε𝑖𝑗 , γ𝑖𝑗

زاویه رشد ترک
ضریب پوآسون
)kgm-3( چگالی
(MPa) تنش برشی و کششی
(MPa) تنش محیطی

𝜃

𝐾𝐼𝑐 , 𝐾𝐼𝐼𝑐

 اما در چوب یا،وابسته به خواص ماده و مود بارگذاری میباشد

L, R, T

ν𝑖𝑗

𝜌
σ𝑖𝑗 , τ𝑖𝑗
σ𝜃𝜃
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Fig. 14 Fracture limit curve by Considering T-stress effect
T  منحنی حد شکست در حضور ترم تنش14 شكل

Fig. 15 T-stress effects on fracture limit curves

 روی منحنی حد شکستT  تأثیر ترم تنش15 شكل
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