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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

١

Aero2015P138

ده مخاطب)(نویسنa_torabi@ut.ac.irاستادیار، - 1
علی سینادکتري مکانیک دانشگاه بودانشجوي - 2
دانشجوي دکتري مکانیک دانشگاه سمنان- 3

خالصبرشتحت کلیدي شکلهايدر شیارتردشکست تجربی و تئوريبررسی

3امینی نژادرضا، 2شهاب امینی نژاد، 1علیرضا ترابی

آزمایشگاه تحقیقاتی شکست، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده 
شیار کلیدي رايقطعات و سازه هاي دا، شکست ترد درحاضرپژوهشدر

مورد تجربی تئوري وخالص، به صورت IIو مد Iشکل، تحت بارگذاري مد 
نمونه آزمایشگاهی به 42نخست ین منظور، د. باستبررسی قرار گرفته

از جنس پلکسیوشیار مرکزي کلیدي شکلدارايشکل دیسک برزیلی 
IIو مد خالصIو تحت بارگذاري مد گردیدهیه ) تPMMA(گالس 

شکستارـبه صورت باز آزمایش ها، حاصلهنتایج .الص قرار گرفتخ
و ازنتایج به دست آمده از آزمایش ها،به کمک. گردیدثبت هانمونه

میدان تنش در اطراف نوك شیار کلیدي شکل،تحلیل اجزاي محدود
در مد مقادیر متناظر چقرمگی شکست شیارو از آن براي محاسبهمحاسبه

I و مدIIجهت محاسبه مقادیر ،به دست آمدهاز مقادیر .شدتفادهاس
در بخش . استفاده شدIبه مد IIنسبت چقرمگی شکست در مد تجربی 
هايبا نامبه منظور تخمین نتایج تجربی، دو معیار شکست ترد تئوري، 

. نشان  داده شد که هر دو مد نظر قرار گرفتاي تنش متوسط و تنش نقطه
/نسبتپیش بینی هاي قابل قبولی را براي،معیار ارائه شده

key
K IIc Ic ارائه

معیار تنش متوسط، داراي دقت باالتري نسبت به ،می دهند. با این حال
معیار تنش نقطه اي است. 

معیار تنش متوسـط  -شیار کلیدي شکل-تردشکست: هاي کلیديواژه
خالصIIمد -خالصIمد –ايمعیار تنش نقطه-

مقدمه
از پرکاربردترین ناپیوستگی هاي موجود در سازه هاي مهندسی می شیارها 

استفاده مـورد هوافضایی، هـاي سازهنیز دراي بـه طور گستردهباشند که 
سبب تمرکز تنش باالیی که در ناحیه اطراف نوك شیارها به .گیرندقرار می

. به گرددهایی ایجاد میتركارشیدر اطراف نوكوالًمعموجود دارد، 
فرآیند، ضروري است که ایجاد شدهد ترك منظور جلوگیري از رش

بسته به تعمیراتیفرآیندالزم براي برداشتن تـرك صورت پذیرد. یتعمیرات
تواند متفاوت بـاشد. براي میتركار، محل قرارگیري و اندازه ع شینو

با کهاست به این صورت تعمیراتی معموالًهایی با طول کوتاه، فرآیندترك
، ترك را بر در انتهاي شیاربا شعاعی برابر با طول تركایجاد یک سوراخ 

شکل، این عمل ضمن برداشتن U. با فرض داشتن یک شیار می دارند
شکل اولیه را Uنتیجه جلوگیري از رشد آن، شیار و درنوك شیارترك از

ایـن شیار کهکندمـیشکل بـا سوراخ انتهایی تبدیلUبـه یک شیار 
ر هندسه اي که در یغیبه سبب تنامند. جـدید را شیار کلیدي شکـل می

شیار اولیه باشیار جدیدشیار اولیه ایجاد شده است، ظرفیت تحمل بار

فرآیندانجام ضروري است که پس ازاز این رو. خواهد بودمتفاوت 
قرار گیرد.شیار جدید مورد ارزیابی مجدد ، استحکام اتیتعمیر
تحقیقات انجام شده پیرامون تحلیل شکست ترد در قطعات و عمده
شکل تحت Uشکل و Vشیارهاي رابطه باهاي شیاردار، در نمونه

باشند. اما میI/IIخالص و مد ترکیبی IIخالص، مد Iبارگذاري مد 
شکل با سوراخ انتهایی و Vنیز در مورد شیارهاي محدوديتحقیقات

است.لیدي شکل انجام شده شیارهاي ک
الزارینو)Zappalorto(زاپالورتوکه توسطپژوهش هادر یکی از این 

)Lazzarin(شیار نوكاطرافدر میدان تنش ،]1[به چاپ رسیده است
کلیدي شکل ارائه شده است. براي استخراج میدان تنش براي مسائل 

این کار از دو ي براوKolosov-Muskhelishviliاي از روش داخل صفحه
در ، عبارت بدست آمده براي توزیع تنشتابع پتانسیل استفاده شده است. 

ضریب و شاملتنش در نوك شیار حداکثرهايپارامتردو حالت شامل 
عبارت بدست آمده براي توزیع تنش ،. اماارائه شده استشدت تنش شیار

. براي رشیابه صورت تابعی است از ضریب شدت تنش، IIدر حالت مد 
استخراج میدان تنش براي مسائل خارج از صفحه، از روش پتانسیلی 

اي استفاده شده است و در عبارت بدست آمده براي توزیع تنش در پیچیده
تنش برشی ظاهر شده است و هم ضریب شدت حداکثر، هم IIIحالت مد 
حل هاي به دست آمده براي توزیع تنش نیز به صورت . IIIتنش مد 

مورد ارزیابی قرار گرفته است و دقت قابل قبول آن مشخص شده تحلیلی 
است.

اي را براي محاسبه رابطه، ]2[و همکارانالزارین در پژوهشی دیگر، 
IIشکل با سوراخ انتهایی در حالت بارگذاري مد Vچقرمگی شکست شیار 

ارائهخالص ارائه نمودند. این رابطه بر اساس میدان تنش اطراف این شیار 
شده است.

اي که تاکنون به بررسی و تنها مقالهدر رابطه با شیارهاي کلیدي شکل، 
الزارینتوسط،پرداخته استاین نوع شیارهاتحلیل شکست ترد در 

)Lazzarin(،برتو)Berto(ایشان در ]3[اللهی منتشر شده است و آیت .
یاربار شکست قطعات گرافیتی داراي شSEDمعیار به کمکاین مقاله 

، پیش I/IIخالص و مد ترکیبی Iدر شرایط بارگذاري مد راشکلکلیدي 
شکستآزمایش. نتایج حاصل از این معیار با نتایج حاصل ازبینی نمودند

از جنس وشکلکلیديیار مرکزيشيداراهاي ي انواع مختلف نمونهبر رو
کششی مقایسه شد و دقت خوب معیار نشانيو تحت بارگذارگرافیت

پیچیدگی جمله عیوب این پژوهش می توان به . از ]3[داده شده است 
عدم امکان وعدم ارائه فرموالسیون بسته براي معیار،SEDمعیار فرمول

ها اشاره نمود.خالص با نمونهIIمد هاي شکست در شرایطانجام آزمایش
هـاي نمونـه آزمایش شکسـت تـرد بـر روي    42نخست ، حاضردر پژوهش

از جـنس  وکلیـدي شـکل  مرکزيگاهی دیسک برزیلی داراي شیارآزمایش
خالص انجـام و بـار   IIو مد I، تحت بارگذاري مد )PMMA(گالس پلکسی

،نوك شیار و طول شیاردایره ها به ازاي مقادیر مختلف شعاع شکست نمونه
بـی، از دو  نتایج تجرپیش بینیبه منظور سپس . گردیدتوسط دستگاه ثبت 
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اي اسـتفاده شـد.   هاي تنش متوسط و تنش نقطـه ترد به ناممعیار شکست
و تنش نقطـه اي بـراي  معیار تنش متوسطهر دو نشان داده شد که نتایج 

/
key

K IIc Ic امـا در مقـام مقایسـه،    مـی باشـد.  یج تجربی با نتاخوبیتطابق در
اي از دقت پایین تري برخوردار است.معیار تنش نقطه

ات تجربیمطالع
هاي هاي شکست بر روي نمونهپژوهش، آزمایشدر بخش تجربی این

گالس از جنس پلکسیودیسک برزیلی داراي شیار مرکزي کلیدي شکل
)PMMA( این نوع نمونه پیشتر توسط آیت الهی و ترابی گرفتانجام .

حالتکه در این پژوهش براي ]4[بودپیشنهاد شده شکل Uبراي شیار 
نمونه هاي آزمایشگاهی ل شیار مورد استفاده قرار گرفته است.کلیدي شک

تا در حالت مد کششی و مد برشی خالص تحت بارگذاري،ساخته شده
1هاي شکل. در و بار شکست نمونه ها ثبت شدقرار گرفتندلحظه شکست

داده نشان آنحین آزمایش و پس از در ، نمونه هاي دیسک برزیلی2و 
دو مقدار مختلف طول نمونه هاي داراي ها براي ایشاین آزم. شده است

لیمتر انجام شده می40و 24هاي ) به اندازهdار (فاصله دو سر شیارشی
میلیمتر است، سه مقدار 24به اندازه آناي که طول شیاراست. براي نمونه

اي میلیمتر و براي نمونه4و 2، 1نوك شیار، برابر بادایره مختلف شعاع 
میلیمتر است، چهار مقدار مختلف شعاع40به اندازه آنل شیارکه طو

متر در نظر گرفته شده است.میلی6و 4، 2، 1نوك شیار، برابر بادایره
ها با استفاده از اره نمونهمیلیمتر می باشد.80،) نیزDقطر نمونه ها (

گالس نواري و برش جت آب تولید شدند. خواص مکانیکی پلکسی
)PMMA(5[ارائه شده است 1جدول این پژوهش، درمورد استفاده در[ .

]5[آزمایش شده)PMMA(گالس خواص مکانیکی پلکسی-1جدول 
Material property Value

Elastic modulus, E (GPa) 2,96
Poisson’s ratio,  0,38

Ultimate tensile strength (MPa) 70,5
Fracture toughness (MPa m0.5) 1,96

در .ارائه شده استهاي دیسک برزیلی مونهبار شکست ن،2جدول در 
شعاع سوراخ نشان دهنده ، عدد دوم d/Dستون اول، عدد اول بیانگر نسبت

می دهدنشان رابر روي دیسک برزیلیو عدد سوم، زاویه بارگذاري
ر ستون دوم تا د.)]4[(جزئیات روش تعیین زوایاي بارگذاري در مرجع 

چهارم نیز بارهاي شکست نمونه ها که به تعداد سه عدد انجام شده اند، 
را نشان می دهد. شکستآورده شده است. ستون آخر نیز بار متوسط

خالصIIو مد Iآزمایش در حالت مد هاي بار شکست نمونه-2ول جد
هندسه نمونه (N)1P (N)2P (N)3P (N)av.P

0.3-1-0 9391 9080 9302 9258
0.3-1-31 7288 7333 7220 7280
0.3-2-0 8664 9361 9691 9239
0.3-2-31 7900 8295 8690 8295
0.3-4-0 10891 10635 10763 10763
0.3-4-31 9987 8671 7356 8671
0.5-1-0 6928 6859 6748 6845
0.5-1-26 4873 5054 4486 4804
0.5-2-0 7015 6991 7040 7015
0.5-2-26 5388 5250 5113 5250
0.5-4-0 6889 5992 6440 6440
0.5-4-26 6427 6478 6499 6468
0.5-6-0 7173 6608 5957 6579
0.5-6-26 4665 4409 4369 4481

تغییر مکان ثبت شده -نمودارهاي نیروقابل ذکر است که نمونه اي از 
چنانکه مشاهده ه شده است.نشان داد، 3آزمایش در شکل توسط دستگاه 

و استخطی می گردد این نمودار، از شروع تا پایان (لحظه شکست)،
،در بخش تئوريافتد. بنابراین، به صورت کامالً ناگهانی اتفاق میشکست 

باشد. مجاز میاده از معیارهاي شکست ترداستف

مطالعات تئوري
براي اير شکست ترد تنش متوسط و تنش نقطهدر این بخش دو معیا

پیش بینی رابطه اي جهتوحالت مد برشی خالص فرمول بندي می گردد
.  شودارائه می،شیارIبه مد IIمد چقرمگی شکستنسبت

معیار تنش متوسط-
مختصات ی شماتیک از یک شیار کلیدي شکل را به همراه نمای4شکل 

دهد. در این شکل، شعاع دایره نوك شیار و قطبی مربوط به آن نشان می
نشان داده شده rو به ترتیب با قطبیمختصاتدستگاه فاصله از محل 

یک حالت خاصی ازشکل کلیديشیار ،ده می گرددهچنانکه مشااست.
از مرجع. می باشد)ویه دهانه صفر درجهزا(انتهاییبا سوراخ شکل Vشیار 

در حالت بر روي محور تقارن شیار کلیدي شکلمحیطیتوزیع تنش ، ]1[
به صورت زیر می باشد:مد برشی خالص

3 3 3 3 3 152 3sin ( ) ( ) sin ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 4 4

keyK

r r r r r

     
 

                    
(1)

Key، پارامتر 1در رابطه 

IIKشکل در کلیديبیانگر ضریب شدت تنش شیار
در رابطه با شعاع سوراخ می باشد. ρو خالص IIشرایط بارگذاري مد 

در قطعه شیاردار زمانی معیار تنش متوسط، شکستطبقشرایط شکست، 
در فاصله بحرانی از نوك محیطیافتد که مقدار متوسط تنش اتفاق می

مقدار بحرانی برابر با که معموالً اینشیار به مقدار بحرانی خود برسد
نیزبحرانیمقدار فاصلهدر نظر گرفته می شود.استحکام کششی ماده 
2برابر با ]6[در مرجع وابسته به جنس بوده و

2










c

Ic
c

K
d


ارائه شده 

به ترتیب cو IcK. در این رابطه، گردیدهمشخص5در شکل درکه است
ي و استحکام کششی ماده اصفحهبرابر با چقرمگی شکست کرنش

. مقدار متوسط تنش ارائه شده در آمده است1که در جدول باشندمی
برابر است با:cdبر روي فاصله بحرانی 1رابطه 

)2(,1
( ) ( , )

c kr d

θθ θθr
c

σ θ σ r θ dr
d 




 

ار تنش معیو در نظر گرفتن شرایط شکست 2گیري از رابطه با انتگرال
Keyمقدار بحرانی متوسط، 

IIK که به عنوان چقرمگی شکست مدII شیار
:می باشد از رابطه زیر قابل محاسبه استکلیدي شکل 

3* *0 0
( sin 2 sin )

2 22 2

keyK c II II
A B σcdc

 


   (3)

2 3
* *

, , 2
, , , , , ,

2
3

2 2( )
c k c k

c k c k c k c k c k c k

A d B d
d d d d d d
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در رابطه فوق،
0II معرف زاویه شروع شکست در مدII خالص می باشد

شدن متوسط تنش محیطی)، به بیشینهکه از شرایط معیار تنش متوسط (
:قابل محاسبه استصورت زیر براي هر هندسه شیار 

)4(
00θθ

II

σ θ
θ




  


، [7]که در باال طی شد، ترابی و عابدي نسب در مرجع فرآینديمشابه 
خالص به دست آوردند که به I، در حالت مد 3رابطه اي مانند رابطه 

صورت زیر می باشد:

)5(* *
( )

2 2

keyKIc
A Bc dc




 

) بر یکدیگر، نسبت چقرمگی شکست شیار 5) و (3حال با تقسیم روابط (
معیار تنش متوسط به صورت زیر به دست می ، بر طبقIبه مد IIدر مد 

آید.

)6 (
* *

* *0 03
sin 2 sin

2 2
II II

keyK A Bc
keyK A Bc

 
 


توجه شود که در روابط فوق، 
,c k cd d .می باشد

اي نش نقطهمعیار ت-
در قطعه شیاردار زمانی اتفاق اي، شکستمطابق با مفهوم معیار تنش نقطه

در یک فاصله بحرانی از نوك شیار به مقدار محیطیافتد که تنش می
اي با اصله بحرانی براي معیار تنش نقطهبحرانی خود برسد. مقدار ف

2

2

1










c

Ic
c

K
r


د که این مقدار . مشاهده می گردشودنشان داده می

که به باشدبراي معیار تنش متوسط میفاصله بحرانیبرابر با یک چهارم 
در نظر گرفتن . با ]8[نشان داده شده است6صورت شماتیک در شکل 

شرایط شکست به آن،اي به عیار تنش نقطهاعمال شرایط مو 1رابطه 
صورت زیر خواهد بود:

30 0
( sin sin )

2 22 2 ,

keyK c II II
A Bc rc k

 



  (7)

2 3

, , , ,

3 3 3 3 15
( ) ( )

2 2 2 4 4c k c k c k c k

A B
r r r r

   
     

خالص می باشد IIمعرف زاویه شروع شکست در مد 0IIدر رابطه فوق، 
شدن تنش محیطی)، به صورت بیشینهکه از شرایط معیار تنش نقطه اي (

زیر براي هر هندسه شیار محاسبه می گردد:
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، [7]که در باال طی شد، ترابی و عابدي نسب در مرجع فراینديمشابه 
خالص بر طبق معیار تنش Iرا براي حالت مد 7رابطه اي مانند رابطه 

نقطه اي به دست آوردند که به صورت زیر می باشد:
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، نسبت چقرمگی شکست شیار در مد )9(رابطهبر) 7(ابطهحال با تقسیم ر
II به مدI.براي معیار تنش نقطه اي به صورت زیر به دست می آید

)01(
0 0

3
3

sin sin
2 2

II II

Bkey AKIIc
keyK A BIc

 






توجه شود که در روابط فوق، 
,c k cr r می باشد

نتایج 
، به (بارهاي شکست)در این بخش، نتایج حاصل از آزمایش هاي شکست

، به مقادیر ]1[و روابط موجود در مرجع مدلسازي اجزاي محدودکمک 
بدیل گشته که با تقسیمتIIو مد Iمتناظر چقرمگی شکست شیار در مد 

/آن ها به یکدیگر،
key

K IIc Ic به دست با هر نمونه آزمایش شدههاي متناظر
/این نقاط آزمایشگاهی در نمودارهایی که برحسب . می آید

key
K IIc Ic در

و 7قرار داده شده اند. در شکل هاي،مقابل شعاع سوراخ انتهایی می باشند
نشان شده d/D=0.5و d/D=0.3براي دو حالت آزمایشگاهینقاطاین ،8

و 6به کمک روابط موجود،تجربیجهت پیش بینی نتایج ،به عالوهاست.
/، منحنی هاي معرف 10

key
K IIc Ic بر حسب شعاع سوراخ انتهایی نیز در

متوسط با نام نمودارها رسم شده است. منحنی مربوط به معیار تنش 
Key-MS و منحنی مربوط به معیار تنش نقطه اي با نامKey-MTS در

، نیز3شکل ها معرفی شده اند. عالوه بر نمودارهاي ارائه شده، در جدول 
مقادیر تئوري و تجربی جهت بررسی کمی نتایج، درصد اختالف بین 

/
key

K IIc Ic ، آمده نوك شیار و طول شیار دایره براي مقادیر مختلف شعاع
وابسته می هندسه شیارچقرمگی شکست شیار به توجه گردد که . است

شود.مشاهده می9و 7، 5، 3روابط باشد که این وابستگی در 

/مقادیر تئوري و تجربی مقایسه -3جدول 
key

K IIc Ic براي مقادیر مختلف ،
و طول شیارنوك شیاردایره شعاع 

هندسه نمونه Discrepancy for
Key-MTS (%)

Discrepancy for
Key-MS (%)

0.3 – 1 14 12

0.3 – 2 14 14

0.3 – 4 15 15

0.5 – 1 2.5 1.2

0.5 – 2 3 0.5

0.5 – 4 3.5 3.5

0.5 – 6 7.5 7.5

که در جدول فوق، در بخش هندسه نمونه، رقم اول مربوط به توجه گردد 
که در سوراخ می باشد. همانطور ρو رقم دوم مربوط به شعاع d/Dنسبت 

/دقت هر دو معیار در پیش بینیجدول فوق مشاهده می گردد، 
key

K IIc Ic

، دقت پیش بینی ها بسیار d/D. به عالوه با افزایش نسبت تقریباً برابر است
بهبود یافته است. 

نتیجه گیري
وهش به صورت زیر می باشد:نتایج حاصل از این پژ
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، نمونه اي شکلکلیديشیار مرکزي داراينمونه دیسک برزیلی -1
آزمایشگاهی می باشد و نتایج قابل قبولی را ارائه تحقیقاتمناسب جهت 

می دهد.
ماده در حین آزمایش رفتار االستیک خطی علتبه ، 3با توجه به شکل -2

، نمونه هاي آزمایشناگهانی در هده رفتار شکست مشاو به عالوه شکست
ها ینی رفتار شکست نمونهاستفاده از معیارهاي شکست ترد براي پیش ب

باشد. میقابل توجیه
/دقت هر دو معیار در پیش بینی -3

key
K IIc Ic.تقریباً برابر است

در نمونه هاي آزمایش و یا به عبارتی افزایش d/Dبا افزایش نسبت -4
ول سر به سر شیار، معیارها پیش بینی هایی با دقت باالتر ارائه می ط

دهند.
اگر چه در این پژوهش دقت قابل قبول هر دو معیار مشخص گردید، -5

ولیکن جهت بررسی جامع تر معیارهاي ارائه شده، نیاز به انجام آزمایش 
هاي شکست در حوزه وسیع تري از هندسه شیار کلیدي شکل می باشد.

مرکزي کلیدي شکل تحت آزمایش نمونه دیسک برزیلی با شیار-1شکل 
خالصIIو مد Iشکست مد 

هاي دیسک برزیلی با شیار مرکزي کلیدي شکل پس از نمونه-2شکل 
IIو مد Iمد شکستهايآزمایش

نمونه دیسک برزیلیتغییر مکان براي یک -نمودار نیرو-3کل ش

هنمایی از یک شیار کلیدي شکل به همراه مختصات قطبی مربوط-4شکل 

مربوط به معیار تنش متوسط براي شیار کلیدي فاصله بحرانی -5شکل 
شکل
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مربوط به معیار تنش نقطه اي براي شیار کلیدي فاصله بحرانی -6شکل 
شکل

Notch radius  (mm)

0 1 2 3 4 5

K
ke

y II
c 

/ K
ke

y Ic

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Experimental Data
Key-MTS Criterion with Theoretical rc,k
Key-MS Criterion with Theoretical dc,k

d/D = 0.3

/نمودار: 7شکل 
key

K IIc Ic 0,3براي حالت سوراخبرحسب شعاع=d/D

Notch radius  (mm)

0 2 4 6 8

K
ke

y II
c 

/ K
ke

y Ic

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Experimental Data
Key-MTS Criterion with Theoretical rc,k
Key-MS Criterion with Theoretical dc,k

d/D = 0.5

/نمودار: 8شکل 
key

K IIc Ic 5,0براي حالت سوراخبرحسب شعاع=d/D
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