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بررسی تجربی و عددی شکست بين اليهای کامپوزيت بافتی
شيشه -اپوکسی تحت بارگذاری مود مرکب I/II
1

نقدعلی چوپانی و محرم شاملی

2

دانشكده مهندسی مكانيك
دانشگاه صنعتی سهند
(تاریخ دریافت1931/22/11 :؛ تاریخ پذیرش)1931/22/12 :

چکيده
امروزه كامپوزيتهاي بافتی بهدليل داشتن مزايايی نظير مقاومت باال در برابر بارهاي ضربهاي در مقايسه با كامپوزيتهاي تكجهته ،محبوبيت
زيادي براي استفاده در زمينههاي مختلف از جمله صنايع هوافضا پيدا كردهاند .با اين وجود اليههاي كامپوزيت بافتی بهدليل وجود تنشهاي
بيناليهاي ،حساسيت بسيار زيادي به تركهاي موجود بين اليهاي و جدايش اليهها دارند .در اين راستا روشهاي متعدد عددي و تجربی براي
بررسی خواص شكست مواد مركب ارائه و توسعه يافتهاند .در اين تحقيق ،شكست بيناليهاي يك ماده كامپوزيت بافتی ساختهشده از پارچه شيشه
بافته با زواياي  0و  10درجه و زمينه اپوكسی تحت بارگذاري مود مركب داخل صفحه  I/IIو با بهكارگيري فيكسچر بهبوديافته مورد مطالعه قرار
گرفته است .طراحی فيكسچر بهبوديافته كه معايب روشهاي تست قبلی را برطرف كرده به گونهاي است كه تست حالتهاي مختلف بارگذاري مود
مركب داخل صفحه ،از حالت مود خالص ( Iزاويه  0درجه) تا مود خالص ( IIزاويه  10درجه) و هر حالت تركيبی بين آنها را امكانپذير میسازد.
ضرايب بیبعد شدت تنش براي مود اول و مود دوم با استفاده از تحليل اجزاء محدود توسط نرمافزار آباكوس بهدست آورده شده است .نمودارهاي
نيرو -جابجايی از تستهاي تجربی فراهم شدهاند و بارهاي بحرانی جهت تخمين نرخ رهايی انرژي كرنشی بحرانی بين اليهاي از آنها استخراج
گرديده است .نتايج نشان میدهد كه ماده كامپوزيت استفاده شده در اين مطالعه در شرايط بارگذاري برشی داراي چقرمگی بيشتري بوده و در
بارگذاريهاي كششی (مود  )Iضعيفتر است.
واژههای کليدی :شكست مود مركب ،چقرمگی شكست بين اليهاي ،كامپوزيت بافتی ،تحليل اجزاء محدود.

Experimental And Numerical Investigation Of In-Plane Interlaminar Fracture
Of Woven Glass-Epoxy Composite Under Mixed-Mode Loading Conditions
N. Choupani and M. Shameli
Mechanical Engineering Department
Sahand University of Technology
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Abstract
Polymeric composite materials are widely used in aerospace, marine, automobile and other industries. These materials
are often subjected to different defects and damages from in-service and manufacturing conditions. Interlaminar fracture
or delamination is the most important of these defects. In this paper numerical and experimental study of the
interlaminar mixed-mode fracture behavior of woven glass epoxy composite is performed using recently modified
Arcan fixture. Mixed-mode fracture tests from pure mode I to pure mode II were performed by varying the loading
angle, α from 0o to 90o. Finite-element analyses were done by ABAQUS and mode-I and mode-II non-dimensional
stress intensity factors, fI (a/w) and fII (a/w) respectively, were obtained for various a/w ratios and different loading
angles (mixed-mode). As the result, it can be seen that the shearing mode interlaminar fracture toughness is larger than
the opening mode. This means that interlaminar cracked specimen is tougher in shear loading condition and weaker in
tensile.

Keywords: Interlaminar Mixed-Mode Fracture, Woven Composite, Stress Intensity Factor, Finite Element Method.
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 -1مقدمه
مواد كامپوزيت به علت دارا بودن مزايايی از قبيل دارا بودن
نسبت مقاومت مكانيكی به وزن باال ،مقاومت باال در برابر
خوردگی ،خصوصيات خستگی خوب ،توانايی باال درجذب
انرژي ،سهولت توليد ،قابليت شكلدهی و كنترل باال ،خواص
خوب عايقی حرارتی و ساير قابليتهاي ديگر ،روز به روز مورد
توجه بيشتري قرار گرفته و انواع متنوعی از اين مواد در
سازههاي مهندسی ،طراحی و بهكار گرفته میشوند .در
حقيقت مهمترين مزيت مواد كامپوزيت آن است كه با توجه به
نيازهاي سازه ،میتوان خواص آنها را دستكاري و كنترل
نمود.
كامپوزيتهاي پايه پليمري مهمترين و پركاربردترين دسته
از كامپوزيتها میباشند .طيف وسيعی از صنايع ،از صنايع با
تكنولوژي باال مانند توليد سازههاي هوافضايی گرفته تا صنايع
رده پايين با محصوالت ساده نظير توليد وسايل خانگی از
كامپوزيتهاي پايه پليمري بهره میبرند و در حال حاضر
حدود  41درصد بازار كامپوزيتها را به خود اختصاص دادهاند
و به همين دليل بزرگترين زير مجموعه مواد مركب محسوب
میگردند [ .]4امروزه اكثر صنايع از مزاياي چشمگير اين مواد
بهره میجويند و كاربرد كامپوزيتها را در حوزههاي نظير
صنايع حمل و نقل هوايی ،جادهاي و دريايی ،صنايع نظامی و
هوافضا ،صنايع انرژي شامل توليد و انتقال برق ،صنعت نفت،
گاز و پتروشيمی ،حوزه ساخت و ساز شامل صنايع زير بنايی و
ساختمان ،صنايع مبلمان شهري ،وسايل خانگی ،لوازم ورزشی
و  ...میتوان مشاهده كرد.
با وجود اينكه مواد كامپوزيتی داراي مقاومت خوبی در
حد فلزات می باشند ،حساسيت اين مواد در برابر ضربات و
صدمات مكانيكی مهمترين نقطه ضعف اين مواد بهشمار
می رود .اين مواد در اثر اصابت ضربه ،دچار خمش و فشار بين
اليهاي میشوند .در نتيجه اين امر باعث اليهاليهشدن 4ماده
میگردد .سپس اين اليهاليهشدگی در ساير قسمتهاي ماده
پخش شده و سبب شكستهاي مصيبتباري میشود .براي
مقابله با اين مشكل روشهاي مختلفی پيشنهاد شده است كه
يكی از اين روشها استفاده از انواع كامپوزيتهاي بافتی است
[ .]4با اين وجود ،اليههاي كامپوزيت بافتی نيز بهدليل وجود

1- Delamination

تنشهاي بيناليهاي حساسيت بسيار زيادي به تركهاي موجود
بيناليهاي و جدايش اليهها دارند .در اين راستا روشهاي
متعدد عددي و تجربی براي بررسی خواص شكست مواد
مركب ارائه و توسعه يافتهاند.
 -1-1مکانيک شکست ارتجاعی خطی
مكانيك شكست ارتجاعی خطی ) ،2(LEFMروشی براي بيان
ها در حوالی نوك ترك بر حسب
ميدان توزيع تنش و جابجايی
تنش اسمی اعمالی به قطعه ،اندازه و شكل هندسی ترك و
خصوصيتهاي ارتجاعی ماده بهدست میدهد .در مكانيك
ارتجاعی خطی فرض میشود كه تغيير مكانهاي نقاط مختلف
ماده در اثر اعمال بار بسيار كوچك بوده و ماده داراي رفتار
خطی است به اين معنا كه تنشها و كرنشهاي موجود در
ماده با هم به طور خطی متناسب باشد .در اين روش دو عامل
ضريب شدت تنش )K( 3و نرخ رهايی انرژي كرنشی)G( 1
محاسبه میشوند .اين دو عامل در علم مكانيك شكست نقش
اساسی دارند و عالوه بر نشان دادن حساسيت قطعه به ترك،
میتوانند نحوه رشد (از نظر پايداري و ناپايداري) و جهت رشد
ترك را نيز تبيين كنند .مهمترين اصل مكانيك شكست
ارتجاعی خطی اين است كه توزيع تنش نزديك يك ترك نوك
تيز بر حسب يك كميت به نام فاكتور شدت تنش ( ،Kبا واحد
) قابل بيان است كه به هر دو عامل تنش وارده به
√
قطعه در دور دست و هندسه قطعه (شامل طول ترك) بستگی
دارد .بنابراين ،سطح بارگذاري روي ترك بر حسب فاكتور
شدت تنش قابل بيان است و از اين حيث اين فاكتور شبيه
تنش می باشد .چون هر قطعهاي كه تحت بار قرار میگيرد در
واقع تا سطح مشخصی تنش در آن ايجاد میشود و يك قطعه
تركدار كه تحت بار واقع میگردد تا سطح معينی فاكتور
شدت تنش در آن ايجاد میشود [.]2
اولين گام در بررسی يك ترك ،تحليل تنش قطعه تركدار
است كه توسط آن بررسی رشد ترك و در نتيجه حساسيت
قطعه به ترك امكانپذير میشود .براي متمايز نمودن
مولفههاي تنش براي مودهاي مختلف تغيير شكل ،سه مود
مختلف تغيير شكل نسبی سطوح ترك تعريف شده است .اين
مودهاي تغييرشكل عبارتند از (شكل )1؛ مود  Iيا مود
2- Linear Elastic Fracture Mechanics
3- Stress Intensity Factor
4- Strain Energy Release Rate
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بازشدگی ،مود  IIيا مود برشی داخل صفحه و مود  IIIيا مود
برش خارج صفحهاي يا مود پارگی.

در اين روابط  rو  θمختصات قطبی میباشند كه در شكل 2
نشان داده شدهاند KI .و  KIIنيز به ترتيب فاكتور شدت تنش
براي مودهاي  II ،Iمیباشند.

شکل ( :)1مودهاي تغيير شكل ترك
هر يك از سه مود اصلی تغيير مكان سطوح ترك ،داراي
روابط تنش و جابجايی منحصر به خود است كه به نام تنشها

شکل ( :)2تعريف سيستم مختصات و مولفه هاي تنش در
نوك ترك

و جابجايیهاي وسترگارد [ ]2-3شناخته میشوند .تغيير شكل
يك ترك در قطعهاي از ماشين يا سازه میتواند در هر يك از
اين مودها و يا تركيبی از اين مودها اتفاق افتد .زمانی كه تغيير
مكان ترك فقط در يك مود رخ میدهد حالت مود خالص و در
شرايطی كه تركيبی از مودها جهت بيان جابجايی سطوح ترك
الزم باشد ،حالت مود تركيبی جابجايی ترك ناميده میشود.
البته مهمترين و متداولترين مود شكست ،مود  Iيا مود
بازشدگی و در رده بعدي مود  IIو حالت تركيبی اين دو
میباشد .معادالت نشان داده شده در روابط  4و  2ميدانهاي
تنش را در نزديكی نوك ترك براي دو مود خالص  Iو  IIدر
يك صفحه با ابعاد بینهايت بيان میكنند.
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2
2
2 
2 r
()2

x 

x  
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اين معادالت نشان میدهند كه در نوك ترك ( )r = 0تنشها
حالت ويژه داشته و قابل تعريف نمیباشند .وقتی  rبه سمت
صفر ميل میكند معادالت تنش وسترگارد دقيق میباشند و
هر چه مقدار  rبزرگتر شود ،دقت اين معادالت كاهش خواهد
يافت .تحليل ابعادي معادالت توزيع تنش ،نشان دهنده اين
است كه فاكتور شدت تنش بايد با حاصلضرب تنش و ريشه
دوم يك طول مشخصه نسبت مستقيم داشته باشد كه بر
اساس تحليل ارائه شده براي ماده شيشه (آناليز گريفيث) و
بسط و گسترش آن براي ساير مواد ،میتوان آن طول مشخصه
را برابر طول ترك در نظر گرفت .لذا فاكتور شدت تنش با
حاصلضرب تنش اعمال شده ( )σو ريشه دوم طول ترك
) √( نسبت مستقيم دارد و فرم عمومی آن با در نظر گرفتن
ضريب تناسبی مانند  fكه تابع هندسه قطعه و ترك است به
صورت زير نوشته میشود:
() 3

a f g 

K 

تعيين تابع  fبراي هندسه و تركهاي مختلف ،يكی از
موارد مهم تحقيقات است و تاكنون براي بسياري از قطعات با
هندسهها و تركهاي مختلف ،تعيين گرديده است [ .]1-4در
مواردي كه اين تابع معلوم نباشد ،میتوان با استفاده از
روشهاي آزمايشگاهی و يا روشهاي عددي فاكتور شدت
تنش را محاسبه نمود.
 -2-1مکانيک شکست بينالیهای مواد مرکب الیهای
تحت شرایط بارگذاری مود ترکيبی
با توجه به اينكه مواد كامپوزيتی داراي خواص عالی تنها در
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جهت الياف هستند تعيين مقاومت به جدايش اليهها خيلی
مهم است .مقاومت به جدايش اليهها به چقرمگی شكست
بيناليها ي 4يا مقاومت شكست بيناليهاي مشهور است.
فعاليتهاي تحقيقاتی گستردهاي در زمينه شكست بيناليهاي
مواد كامپوزيتی بهطور تئوري ،آزمايشگاهی و عددي وجود دارد
[ .]8-6مسأله اصلی پيشبينی كردن شكست مواد كامپوزيتی
و مشخص كردن مقاومت به جدايش اليهها بر حسب چقرمگی
شكست بيناليهاي مخصوصاً تحت شرايط بارگذاري مود مركب
میباشد .مكانيك شكست االستيك خطی يك روش مفيد در
زمينه تركهاي بيناليهاي در كامپوزيتها میباشد .فرض
میشود كه نمونهها از مواد االستيك خطی ارتوتروپيك 2با
تغييرشكلپذيري مطابق با قانون تعميم يافته هوك ساخته
شدهاند [.]1-7

()1
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a32
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  xz   a
51
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 xy   61

كه در آن aij ،عناصر غيرصفر ماتريس سازگاري ارتوتروپيك بر
حسب ثابتهاي االستيك مهندسی بهصورت زير تعريف شده
است:
()4

1
1
1
1
1
1
, a22  , a33  , a44  , a55  , a66 
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y
z
G yz
G xz
G xy

 yz  zy
 xz  zx
  , a23  a32    
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y
z

, a13  a31  

 yx
y



 xy
x

اين فرض در تركيب با قانون هوك تعميميافته ،به رابطه ()1
منجر میشود:
()1

a12  a21  

()40

اگر تنشها با توجه به معادله باال در معادله  1جاگذاري
شود اين معادله ساده میشود به :
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a66   xy

a12
a22
a26

  a11
 
   a12
  a16
 

 x

 y
  xy


a33

b12 b16   σ x 


b22 b26   σ y 
b26 b66  τ xy 

  b11
 
   b12
  b16
 

 εx

 εy
 γ xy


كه ترمهاي ثابت  bijبر حسب عناصر غير صفر ماتريس
سازگاري ارتوتروپيك به صورت زير تعريف شدهاند:
()44

 i , j  1,2, 4,5,6

ai3a j 3
a33

bij  aij 

براي مواردي كه سيستم  xyبا محورهاي اصلی ماده منطبق
میشوند:
()42

a16  a26  a36  a45  0 , b16  b26  0
a a  a2
a a a a
b11  11 33 13
, b12  12 33 13 23
a33
a33
2
2
a22 a33  a23
a66a33  a36
b22 
, b66 
a33
a33

به خاطر حضوور صوفحات ضوعيف بوين اليوههواي كامپوزيوت
اليهاي ،شكست بين اليه اي اغلب تحت شرايط مود مركوب رخ
میدهد [ .]1فاكتور شدت تونش در نووك تورك بوين اليوهاي
(داخل ماتريس) با استفاده از معادالت زير محاسبه میشود:

 z   yz   xz  0

()6

a13 x  a23 y  a36 xy 

z  

در نتيجه  z ،يك كميت مستقل نيست و ممكن است از قانون
تعميميافته هوك حذف شود (به اضافه :)  yz , xz

a11 

براي يك صفحه نازك ،محورهاي اصلی ماده در صفحه
 xyقرار دارند و رابطه بين تنش و كرنش بهصورت تنش
صفحهاي تخمين زده میشود:

()7

كه درآن   xy , y , x ،و  γ xy ,ε y ,ε xتنشها و كرنشهاي
صفحهاي هستند .براي صفحات ضخيم ،شرايط كرنش
صفحهاي معموالً بهصورت زير فرض میشود:
 z   yz   xz  0
()8

()43

ΡC π a
fΙ  a W 
Wt

KI 

ΡC π a
fΙΙ  a W 
Wt

K II 

كه در آن PC ،بار بحرانی شكست W ،عرض نمونه t ،ضخامت
نمونه و  aطول ترك میباشد K II ,K I .به ترتيب با استفاده
از فاكتورهاي هندسی يا ضرايب شدت تنش بیبع د

3

)  fII (a / W ), fI (a / Wبهدست میآيند ،كه فاكتورهاي هندسی
1- Interlaminar Fracture Toughness
2- Orthotropic

3- Non-Dimensional Stress Intensity Factor
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بهوسيله روشهاي عددي نظير آناليز المان محدود بهدست
میآيند [ 3-1و .]40
مقدار نرخ رهايی انرژي كرنشی  Gبه مود  Iو مود
تقسيم میشود .براي مواد ارتوتروپيك كه جهت ترك آنها
موازي با جهت اصلی ارتوتروپيك كه منطبق بر جهت الياف
است میباشد نرخ رهايی انرژي كرنشی میتواند از رابطه زير
محاسبه شود [ 3و :]8-1
II

()41

G   2 

,

G    2 

كه در آن E ΙΙ ,E Ι ،مدول موثر و  K ΙΙ ,K Ιبه ترتيب فاكتورهاي
شدت تنش مود  Iو مود  IIمیباشند .اگر در مسائل شكست
بيناليهاي ،صفحه ترك با جهت كمينه مقاومت به ترك
منطبق باشد مسير انتشار ترك همراستا با ترك اصلی میباشد
و مقادير محاسبه شده  G II ، G Iو  GT  GI GIIبهطور فيزيكی
با معنی میباشند .فرض میشود كه نمونهها از مواد االستيك
خطی ارتوتروپيك هستند و مدول موثر  E II ,E Iبه صورت زير
تعريف شده است:
براي شرايط تنش صفحهاي:
1

()44

a22 2 a12  a16

a11
2 a11
1
a22 2 a12  a16

a11
2 a11

2

a11 a22

 

2

  



a11

2

()47





K
W
t , a,
 2.5  IC

2
 ys

 -1-1تعيين چقرمگی شکست و تحليل االستو
پالستيک با انتگرال J

1

براي تعيين شرايط شكست قطعهاي كه هم تغيير شكل
االستيك و هم تغيير شكل پالستيك دارد پارامترهاي كليدي
ديگري عرضه شده است .رايس با تعريف انتگرال مداري  Jبه
عنوان يك مشخصه شكست براي مواد با رفتار غيرخطی موفق
شد مسئلههاي مربوط به ترك دوبعدي را در حضور تغيير
شكل پالستيك حل كند .فرم اين انتگرال خطی در معادله زير
ارائه شده است كه بر اين اساس شكست (شروع ترك) وقتی
رخ میدهد كه  Jبه مقدار بحرانی برسد [.]3-1
()48

u 

J   wdy T
ds

x 
c

كه در آن x ،و  yمختصات عمود در نوك ترك (شكل ،)9

براي شرايط كرنش صفحهاي:
1

()46

نيرو -تغيير مكان در آزمون  KIcدو سوال مهم را بايد جواب
داد .ابتدا ،چقرمگی شكست در كرنش صفحهاي ماده چقدر
است؟ دوم ،آيا اين مقدار معتبر است؟ بدين لحاظ كه نمونهاي
ضخيمتر و يا بزرگتر از اين نمونه نبايد چقرمگی شكست KIc
كمتري ايجاد كند .اگر با نمونه ضخيمتر چقرمگی شكست
كمتري بهدست آمد ،آنگاه مقدار اوليه معتبر نيست .استاندارد
 ASTM 5045ذكر میكند وقتی آزمون تعيين چقرمگی معتبر
است كه ضخامت و پهناي نمونه و طول ترك از حداقل معينی
بزرگتر باشند:

b 22 2b12  b66

b11
2b11
1
b 22 2b12  b66

b11
2b11

2

b11b 22

 

2

 



b11

ds

افزايش در امتداد خط مرزي  T ،cبردار تنش كه بر خط مرزي
عمل میكند u ،بردار تغيير مكان و  wچگالی انرژي كرنش
است.

 -9-1آزمون چقرمگی شکست در حالت کرنش صفحهای
از آنجا كه براي جلوگيري از شكست ،چقرمگی شكست در
حالت كرنش صفحهاي ،KIc ،يكی از خواص مهم ماده است
روشهاي بررسی صحت اين پارامتر معرفی میگردد .روشهاي
قابل قبول آزمون تحت عنوان استاندارد  E399-90و D5045-
 99در استاندارد  ASTMارائه شده است [ .]43-42نكات مهم
آزمون تعيين  KIcدر اين بخش خالصه شده است .از منحنیهاي

شکل ( :)9خطوط مرزي كه اطراف ترك را احاطه كردهاند
براي شرايط االستيك خطی يا غيرخطی و براي مواد
همسانگرد J ،مقدار انرژي موجود در راس ترك بر واحد

1- J-Integral

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،4بهار 4317
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گسترش ترك ،da ،است .يعنی  Jبرابر با انرژي رانش ترك
است و لذا :
K2
E

()41

J G 

( )ELSبراي تعيين پارامترهاي شكست بيناليهاي مواد
كامپوزيتی است .ترك ايجاد شده در اين آزمايشها همانند
آزمايش تير طرهاي دوبل است و مقادير بحرانی از روابط
خمش تير ساده محاسبه میشوند [( ]43شكل .)1

به طوري كه در شرايط تنش صفحهاي  E  Eو در شرايط
كرنش صفحهاي )  E   E (1  v 2است.

 -2روشهای تجربی در مکانيک شکست
روشهاي تجربی مورد استفاده براي بررسی مقاومت شكست
مواد در مودهاي مختلف بارگذاري در بخشهاي زير به تفكيك
آورده میشود:

ASTM

 ،D7905استاندارد روش آزمون براي تعيين چقرمگی شكست
مود  IIبيناليهاي مواد مركب با ماتريس پليمري و الياف تك
جهته است كه در سال  2401به تصويب نهايی رسيده است
[ ]41و در آن نمونه  ENFبه عنوان نمونه استاندارد شكست
تحت مود  IIمعرفی و الزامات بهكارگيري آن تشريح شده
است.

 -1-2آزمایشهای استاندارد مود اول شکست
آزمايشهاي استاندارد شده توسط  ASTMشامل :آزمايش
كششی نمونه فشرده ،)CT( 4تحت عنوان روش آزمايش
استاندارد تعيين چقرمگی شكست  K ICاالستيك خطی در
شرايط كرنش صفحهاي در مواد فلزي [ ]40و در مواد
پالستيكی [ ،]44آزمايش خمش نمونه با يك لبه شكافدار

2

( )SENBبراي تعيين چقرمگی شكست و نرخ رهايی انرژي
كرنشی در شرايط تنش صفحهاي براي مواد شكلپذير ،با
شماره استاندارد  E399-06و  ]40-44[ D5045-99و آزمايش
تيرطرهاي دوبل )DCB( 3براي مطالعه شكست بيناليهاي با
شمارهي استاندارد  ]42[ D5528-01است .مشخصات اين
آزمايشها در شكل  1ارائه شده است .از ميان روشهاي
فوقالذكر ،مهمترين روش براي بهدست آوردن نرخ رهايی
انرژي كرنشی مود اول ،استفاده از روش  DCBمیباشد .اين
نمونه به راحتی ساخته و نتيجه به روش عددي محاسبه
میشود.
 -2-2آزمایشهای مود دوم شکست
براي اندازهگيري چقرمگی شكست تحت مود دوم روشهاي
مختلفی در كتب و تحقيقات مختلف ارائه شده است ،از جمله:
آزمايش خمش تير با شكاف انتهايی )ENF( 1كه بر مبناي
تئوري تغيير شكل برشی تير براي مشاهده انتشار ترك بين
4
اليهاي و همچنين آزمايش بارگذاري انتهايی تير شكافدار
شکل ( :)1الف) آزمايش كششی نمونه فشرده ،CT
1- Compact Tension Specimen
2- Single Edge Notched Bending
3- Double Cantilever Beam
4- End Notched Flexure
5- End Load Split

ب) آزمايش خمش يك لبه شكافدار  ،SENBپ) آزمايش
تير طرهاي دوبل .]40[ DCB
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4

آزمايش مود مركب بارگذاري انتهايی تير شكافدار
( ،)MMELSكه به آزمايش مود مركب نيز معروف است توسط
هاشمی و همكاران ،در سال  4110مطرح شد ] .[46آزمايش
كششی ،برشی تير تركدار )CLS( 6كه بيشتر براي آزمايش
مواد كامپوزيتی كاربرد دارد ،اولين بار در سال  4184توسط
رامكومار و وايت كام 7براي آزمايش خستگی و شكست
بيناليهاي مواد كامپوزيتی مورد استفاده قرار گرفت ].[47
آزمايش مود مركب خمشی )MMF( 8نيز در سال 4184
توسط راسل و استريت 3پيشنهاد شد ] [48و به نام خمش
تكپاي ه )SLB( 12نيز معروف است و از تركيب
آزمايشهاي ENFو  CLSايجاد شده است .اين آزمايشها در
شكل  7نشان داده شدهاند.

شکل ( :)1الف) آزمايش خمش شكاف انتهايی، ENF
ب) آزمايش بارگذاري انتهايی تير شكافدار .]43[ ELS
 -9-2آزمایش های مود مرکب داخل صفحه
با نامتقارن كردن هندسه مورد استفاده در مود اول يا مود دوم
میتوان مود مركب را ايجاد كرد؛ روشهاي

AENF ،4ADCB

2

و  9AELSبرخی از روشهاي مرسوم جهت ايجاد مود مركب
با اين روش میباشند .نمونه  ADCBبه علت ساخت راحت و
مشابهت با نمونه  DCBبهطور گسترده استفاده میشود .شكل
 6نماي شماتيكی از نمونه  ADCBرا نشان میدهد.

شکل ( :)6نماي شماتيكی از نمونه  ADCBبا تغيير در
ضخامت نمونه .]43[ DCB

آزمايش خمش مود مركب )MMB( 4كه در شكل  7نشان داده
شده است در سالهاي  4110و  4112توسط ريدر و كروس
پيشنهاد شد و در سال  ،2003دستگاه آزمايش مربوطه اصالح
و به شماره  D6671-01در استاندارد  ASTMبه ثبت
رسيد ] .[44اين آزمايش عموماً براي تعيين چقرمگی
بيناليهاي بهكار میرود.

1- Asymmetric Double Cantilever Beam
2- Asymmetric End Notch Flexure
3- Asymmetric End Loaded Split
4- Mixed-Mode Bending

شکل ( :)7الف) آزمايش خمش مود مركب ،ب) آزمايش
كششی -برشی تير تركدار ،پ) آز مايش مود مركب بارگذاري
انتهايی تير شكافدار ،ت) آزمايش مود مركب خمشی [.]41
5- Mixed-Mode End Load Split
6- Cracked Lap Shear
7- Ramkumar and Whitcomb
8- Mixed- Mode Flexure
9- Russell & Street
10- Single Leg Bending

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،4بهار 4317
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 -1-9-2آزمایش اصالح شده آرکان

4

يكی از بهترين روشهاي اندازهگيري مود مركب ،روش آركان
میباشد كه در سال  4187توسط آركان و همكاران بر روي
مواد كامپوزيتی استفاده شد ] .[20آزمايش بر مبناي بارگذاري
تك محوري نمونه تركدار كه بين دو قطعهي فلزي ،به منظور
تركيب مودهاي مشخص داخل صفحه ،قرار گرفته استوار است.
در سال  4114آمستوتز 2و همكاران با ايجاد سوراخهايی در
محيط دستگاه جهت اعمال بار ،دستگاه را اصالح نمودند ].[24
در واقع اين روش ،روش مناسبی جهت اندازهگيري مود اول و
دوم و مود مركب ،تنها با استفاده از يك گيره براي آزمايش
میباشد .نمونه آزمايش آركان ،به شكل پروانهاي است كه
تركی در وسط آن ايجاد میگردد و توسط پين به فيكسچر
متصل میشود .دستگاه و نمونه در شكل  8نشان داده شده

اصالح نمودند [ .]24محققين بسياري در ادامه به كمك اين
دستگاه تست ،انواع مختلفی از مواد مثل فوالد ،سنگ ،بتن و
كامپوزيتها را مورد آزمايش قرار دادند و با مقايسه جوابهاي
بهدستآمده با نرمافزارهايی مثل  ANSYSو  ABAQUSبه
جوابهاي مشابهی رسيدند .در مطالعاتی  ،آيتاللهی از طريق
نمونه آركان ،ريدر از طريق  MMBو زكرينيس از طريق
نمونههاي  ENF ،DCBو  MMBاقدام به محاسبه مقادير
بحرانی شكست مود مركب در مواد مركب و بررسی رفتار آنها
كردهاند [ .]41در تحقيقاتی كه توسط پيوسل و همكارانش
صورت گرفته [ ،]23يك هندسه بهينه جديدي براي آزمايش
آركا ن ارائه شده است كه قادر است تاثيرات تمركز تنش
موجود در نقاط نوك تيز ترك را به حداقل برساند و به همين
دليل از شكست زود هنگام نمونه جلوگيري كند.
 -9-9-2آزمایش ریچارد

است.

9

اين آزمايش شبيه آزمايش آركان است .نمونه مورد استفاده نيز
در شكل  3نشان داده شده است .ريچارد در سال  4183از اين
دستگاه براي مطالعه شكست مواد همگن تحت شرايط
بارگذاري داخل صفحه استفاده نمود ].[22

شکل ( :)3نمونه و دستگاه ريچارد [.]22
شکل ( :)8نمونه و دستگاه اصالح شده آركان [.]22
 -2-9-2تحقيقات انجام شده با دستگاه آرکان
اين دستگاه اولين بار توسط آركان و همكاران در سال 4187
براي آزمايش بر روي مواد كامپوزيتی بهكار گرفته شده است.
پژوهشگران ديگري مثل آمستوتز و همكاران در سال 4114
دستگاه آركان را براي بررسی رشد ترك پايدار در آلومينيوم
1- Modified Arcan fixture
2- Amstutz

 -1-2معرفی فيکسچر بهبود یافته
در سال هاي اخير طی تحقيقات متعددي كه با استفاده از
دستگاه آركان صورت گرفته ،به تدريج نقايص اين دستگاه
آزمايش بروز كرده و باعث احساس نياز به طراحی دستگاه
آزمايش جديد يا رفع نقايص آن شده است .نقايصی كه در
مورد دستگاه آركان میتوان به آنها اشاره كرد به قرار زير
است [:]21-26

3- Richard
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الف) گيره آركان داراي نوعی نامتقارنی است كه مانع ايجاد
شرايط صفحهاي خالص در آزمايشها میشود ،اين در حالی
است كه در تحليلها با تقريب ،شرايط صفحهاي اعمال میشود؛
وجود مود سوم در تحليلها در واقع باعث شكست زودرس
نمونهها و در نتيجه بروز خطا در نتايج خواهد شد؛ اين
نامتقارنی در شكل  12مشاهده میشود.

17

د) در گيره آركان ،براي تغيير زاويه نياز به جابجا كردن پين
میباشد يا براي تغيير اندازه نمونه از كوچك به بزرگ ،نياز به
باز كردن پيچهايی میباشد؛ حذف اين دو محدوديت هم
میتواند مفيد باشد ،چرا كه بنابه تجربه بسياري از كاربران،
عالوه بر دشواري استفاده ،در اثر استهالك گيرهها و
تغييرشكلهاي ماندگار ،اندازه سوراخهاي آن تغيير میكند.
هو) درگيره آركان فقط زواياي خاصی را میتوان تحت آزمايش
قرار داد كه حذف اين محدوديت از اين جهت میتواند مفيد
باشد كه با توجه به تغييرات شديد پارامترهاي شكست در
زواياي نزديك به  10درجه ،امكان بررسی دقيقتر اين زوايا
فراهم میشود.
با توجه به نقايص و محدوديتهاي اشاره شده در فوق ،نياز
به طراحی وسيله آزمايشی كه اين نقايص را رفع كند احساس
شد؛ كه اين امر توسط اسحقی ،چوپانی و شاملی []21-26
انجام گرفته و نماي آن در شكل  12نشان داده شده است.

شکل ( :)12نمايی از گيرهي اصالح شده آركان []21
ب) در گيره آركان بهدليل اينكه تمام بار به وسيله تعداد
محدودي (دو يا سه) پين منتقل میشود ،نمیتوان نمونههاي
با مقاومت باال را مورد آزمايش قرار داد ،چنانچه در يكی از
موارد كه يك ماده با مقاومت باال مورد آزمايش قرار گرفته بود،
دستگاه از ناحيه اطراف سوراخهاي پين دچار شكست شده بود
كه در شكل  11مشاهده میشود [.]21
شکل ( :)12فيكسچر بهبوديافته
 -9مروری به سایر پژوهشهای تجربی مرتبط

شکل ( :)11تصوير گيره اصالح شده آركان كه به علت استفاده
از تعداد محدودي پين ،دچار شكست از ناحيه سوراخها شده
است []21
ج) در گيره آركان تنها نمونه با ضخامت  40mmقابل استفاده
است ،البته نمونههاي ضخيمتر به شرط افزايش مود سوم قابل
استفادهاند ،اين در حالی است كه امكان آزمايش نمونههاي
ضخيمتر با توجه به اينكه تئوري حاكم بر تحليلها معموالً
كرنش صفحهاي است ،میتواند مفيد باشد.

رفتار شكست مواد مركب چنداليه پليمري بهطور گستردهاي
مورد بررسی قرار گرفته است .يك بررسی مختصري از اين
تحقيقات در مراجع [ 1و  24و  ]26داده شده است .مشكل
اصلی در پيشبينی شكست مواد كامپوزيت ارزيابی خواص
چقرمگی شكست بيناليهاي تحت شرايط بارگذاري مود مركب
است .روشهاي مختلفی براي توسعه نمونههاي آزمايشی براي
شرايط بارگذاري مود مركب ،استفاده شده است .يكی از
تالشهاي جديد ،يك ويرايش تركيبی نمونه  CTSاست كه
كليه شرايط بارگذاري مود مركب داخل صفحه از حالت مود
خالص  Iگرفته تا مود خالص  IIو مودهاي مركب  I/IIما بين
اين دو حالت را پوشش میدهد .نمونه  CTSبراي آزمايش
شكست مواد ايزوتروپيك تحت شرايط بارگذاري داخل صفحه
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پيشنهاد شد .سپس اين نمونه توسط ريكاردز براي مطالعه
خواص چقرمگی شكست كامپوزيت شيشه -اپوكسی تحت مد
خالص  Iو مود خالص  IIو حاالت مختلف مود مركب I/II
بهكار گرفته شد و نتايج حاصله با نتايج نمونههاي تيري شكل
مراجع ديگر مقايسه گرديد [.]6

(با نسبت تركيب وزنی  400به  )44از شركت مواد مهندسی
مكرر بكار گرفته شده است .براي ساخت نمونهها ،ابتدا
صفحهاي با عرض  100و طول  400ميليمتر به روش
اليهگذاري دستی تهيه شده و اين صفحه بالفاصله در دستگاه
اتوكالو به مدت  6ساعت تحت فشار  4بار و دماي  60درجه

نقدعلی چوپانی و همكاران در سال  2001از فيكسچر
آركان براي مطالعه تجربی شكست مود مركب اتصاالت چسبی
چندين ماده مهم مورد استفاده در صنايع هوافضا و به
كارگيري چسبهاي مختلف استفاده نمودند و اثرات
پارامترهاي مختلفی از قبيل مشخصات مواد و چسب و هندسه
اتصال را مورد بررسی قرار دادند .ايشان سپس در سال 2006
با استفاده از اين فيكسچر ،شكست بين اليهاي مواد مركب
بافتی با الياف كربن و زمينه پلیتريميد و بعدها با زمينه
اپوكسی بررسی و ضرايبی را براي معيار شكست مود مركب
اين مواد ارائه كردهاند .نيكبخت و چوپانی با استفاده از
فيكسچر آركان شكست مود مركب كامپوزيت بافتی
كربن -اپوكسی را مورد مطالعه قرار داده و نتايجی را در ارتباط
با رفتار شكست اين ماده و معيار شكست مود مركب آن ارائه
كردهاند [.]26

قرار داده شده است (شكل  .)19پس از آن صفحه به مدت يك

محمود مهرداد شكريه و همكاران رفتار مكانيكی
كامپوزيتهاي پارچهاي مركب را تحت ضربه و كمانش مورد
بررسی و فوايد حاصله را گزارش كردهاند [ .]26ناصر سلطانی
و همكارانشان نيز با استفاده از تكنيك نوري غيرمخرب
برشنگاري ديجيتالی ضريب شدت تنش مود بازشوندگی
در تركهاي لبهاي نمونههاي كامپوزيتی را بررسی كردهاند
[ 27و  .]28محمدباقر نظري و همكاران [ ]21با استفاده از
روش بدون المان گلركين ،تحليل شكست مود  Iمواد مركب
هدفمند تحت بارگذاري حرارتی را بررسی كردهاند.

هفته در محيط اتاق نگهداري شده است تا مراحل پخت و
سفت شوندگی آن تكميل گردد.
صفحه بهصورت  400اليه تهيه شده است كه مابين اليه
 40و  44از نوارهاي پارچه نسوز با ضخامت  400ميكرون
جهت ايجاد ترك بيناليهاي استفاده شده است .سپس نمونهها
به كمك دستگاه واترجت از اين صفحه برش داده شدهاند و در
نهايت به صورت نمونههاي پروانهاي تهيه شدهاند (شكل .)11
درصد وزنی الياف در ماده نهايی با انتخاب نمونههاي با وزن
مشخص و سوزاندن آنها بهمنظور آزادسازي رزين اپوكسی از
نمونهها محاسبه گرديد كه اين مقدار در حدود  60درصد وزن
كل بهدست آمد .خصوصيات كششی ماده در جدول  1نشان
داده شده است.
جدول ( :)1مشخصات ماده كامپوزيت بافتی شيشه -اپوكسی
ν23

ν13

ν12

G23
)(GPa

G13
)(GPa

G12
)(GPa

E3
)(GPa

E2
)(GPa

E1
)(GPa

0/43

0/43

0/3

4/1

2/84

4/1

42

20

20

 -1مطالعات و آزمایشها
تستهاي تجربی اجرا شده در اين مطالعه و همچنين
شبيهسازيهاي انجام شده در اين قسمت تشريح میگردد:
 -1-1مواد و نمونهها
ماده مورد استفاده در اين تحقيق ،كامپوزيت بافتی
شيشه -اپوكسی اليهاي بوده كه در آن از پارچههاي بافتی
ساده با چگالی سطحی  200گرم بر مترمربع بهره برده شده
است .رزين اپوكسی  ML-506به همراه هاردنر HA-11

شکل ( :)19ورق كامپوزيت بافتی ساختهشده و نمايی از
دستگاه اتوكالو و قرارگيري ورق در داخل آن
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از  4كانتور در راس ترك بهره گرفته شده است.

شکل ( :)11نمونه پروانهاي آماده شده براي تست و ابعاد آن
 -2-1مطالعات عددی
براي بررسی و محاسبه مقدار ضريب شدت تنش بحرانی و نرخ
بحرانی انرژي كرنشی آزاد شده ،نياز به دو پارامتر اساسی است.
پارامتر اول ضريب تصحيح هندسی يا ضريب شدت تنش
بیبعد 4میباشد كه توسط تحليل المان محدود و نرمافزار
 ABAQUSحاصل میشود و پارامتر دوم براي بهدست آوردن
نتايج ،مقدار بار بحرانی شكست میباشد كه از اجراي تستها
بهدست آمدهاند.
براي مطالعه ترك در مسائل شبه -استاتيكی مكانيك
شكست میتوان از تخمينهاي كانتور انتگرال استفاده كرد.
انتگرالهاي كانتوري را میتوان براي مدلهاي دو بعدي يا سه
بعدي محاسبه كرد .در اين مطالعه آناليز استاتيكی مدل بنا به
استاندارد  ،[44] ASTM D5045آناليز المان محدود االستيك
خطی تحت شرايط كرنش صفحهاي و با استفاده از روش
ضرايب شدت تنش كه در اصل از روش انتگرال  Jبهره
میگيرد با ميدان تكينی  1 rاستفاده شده است و در
المانهاي اطراف ترك گرههاي ميانی آنها به  1 4فاصله خود
تا نوك ترك منتقل گشتهاند .در شكل  11نمونهاي از الگوي
مشبندي گيره جديد و نمونههاي تست نمايش داده شده
است .تحليلها تحت بار  4000نيوتن در نرمافزار ABAQUS
انجام گرفتند .با توجه به نكات ذكر شده فوق و با توجه به
مدلسازيهاي دوبعدي در اين مدلسازي از كاملترين گزينه
ممكن داراي قابليتهاي مدلسازي مكانيك شكست ،يعنی
المانهاي چهارگوش اصالح شده هشتنقطهاي ()CPE8R
استفاده شده و جهت محاسبه انتگرال  Jو ضرايب شدت تنش
1- Non-Dimensional Stress Intensity Factors

شکل ( :)11الگوي مشبندي و بارگذاري گيره و نمونه جديد.
براي اطمينان از صحت مطالعات عددي و مدلهاي المان
محدود مورد استفاده ،با مدلسازي آزمايش شكست استاندارد
مود يك (نمونه  ،)CTمقادير ضريب شدت تنش بیبعد،
) ،f(a/Wمحاسبه شده توسط مدل المان محدود با مقادير ارائه
شده توسط استاندارد  ASTM D5045مقايسه شد و انطباق
خوبی (خطاي كمتر از  2درصد) بهدست آمد .همچنين با
تغيير اندازه المانها (و ريزتر كردن تدريجی) و مشزنیهاي
مختلف ،مناسبترين ابعاد المان يافته شد كه در آن،
كوچكترين اندازه اضالع المانها در نزديكی نوك ترك در
حدود  0/24 mmبهدست آمد .تعداد المانها جهت دستيابی
به نتايج بهتر ،براي نمونه  4638و براي گيره  2164و در
مجموع برابر  1603اختيار شده است و ريزتركردن بيشتر
المانها تغيير محسوسی در نتايج (كمتر از  0/2درصد) نشان
نداد .اعمال بار در زواياي بارگذاري متفاوت (از  0تا  10و با
گام 44درجه) و به صورت بار گسترده در طول يك كمان انجام
گرفته است.
 -9-1اجرای تستها
دستگاه كشش مورد استفاده از نوع
ساخت شركت  SANTAMايران با مدل  STM-50میباشد.
Static Testing Machines
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40

نمايی از اين دستگاه در شكل  16مشاهده میشود .حداكثر

براي از بين بردن اثرات ديناميكی ،جابجايی كششی با

ظرفيت كشش دستگاه  40 kNمیباشد و قابليت كنترل
جابجايی با سرعتهاي مختلف را دارا است .براي تعيين
پارامترهاي خواص مكانيكی ،نمونههاي نواري شكل طبق
استاندارد  ]30[ ASTM D3039با همان شرايط تهيه
نمونههاي پروانهاي تهيه شد كه شكل كلی نمونه و وسيله

سرعت ثابت 0/4ميلیمتر بر دقيقه اعمال گرديد .در نمودارهاي

اجرا قرار گرفت .براي كاهش خطاي آزمايش ،سه نمونه در هر

آزمايش آن در شكل  17مشاهده میشود .براي شروع

زاويه مورد آزمايش قرار گرفت و ميانگين مقادير به عنوان

تستهاي شكست ،ابتدا فيكسچر جديد روي دستگاه كشش
نصب گرديد .با چرخش اين وسيله ،مود يك يا مود كششی
خالص ،مود دو يا مود برشی خالص و مود مركب بهطور

نتيجه نهايی استخراج گرديد و جمعاً  24نمونه در دماي اتاق،

پيوسته براي هر زاويهاي قابل بررسی میباشد (شكل .)17

بار -تغيير مكان ثبت شده توسط دستگاه كششی ،لحظه شروع
ترك ،بهصورت ماكزيمم در نمودارها قابل مشاهده است .تستها
براي مود يك ،مود دو و مودهاي مركب با گام 44درجه مورد

با استفاده از گيره جديد مورد آزمايش قرار گرفت .مقادير
بارهاي بحرانی استخراج شده از تستها در جدول  2نشان
داده شده است.

شکل ( :)17فيكسچر تست در سه وضعيت مختلف
شکل ( :)16دستگاه تست كشش و فيكسچر جديد نصب شده
جدول ( :)2مقادير بارهاي بحرانی تستهاي شكست
(نيوتن) بار بحرانی
شماره تست

ميانگين

زاویه بارگذاری (درجه)
0

44

30

14

60

74

10

4

27

214/4

346

318

446

72126

4446

2

30
1

340

311

314/2

404/4

663/6

148/7

3

6
28

211

336

126

176/2

611/2

171/4

28
7

304/4

332

104

117/7

671

4048

1

 -1نتایج شکست بين الیهای

شكل  18مقادير ضرايب شدت تنش بیبعد را براي نسبت

با استفاده از روش اجزاء محدود ،ضرايب شدت تنش بیبعد

طول ترك به پهناي  ،0/4ضخامت نمونه  20ميلیمتر و تحت

) ( ( ⁄ضريب اصالح هندسی) براي مودهاي كشش

مودهاي مختلف بارگذاري به تفكيك مقادير مود يك و مود دو

خالص ،برش خالص و مود مركب داخل صفحه محاسبه شدند

نشان میدهد؛ چنان كه مشاهده میشود براي زواياي كمتر از

و جهت محاسبهي چقرمگی شكست ،با استفاده از بار بحرانی

 74درجه ،مود يك شكست ضريب تصحيح غالبتري بر مود

(متناظر با شروع ترك) حاصل از نتايج آزمايشگاهی ،مطابق با

دو دارا میباشد؛ ولی با تغيير زاويه اعمال نيرو از  0تا 10

روابط  43چقرمگی شكست و از روابط  41نرخ رهايی انرژي
كرنشی بحرانی محاسبه میشود.

درجه ،مقدار ضريب شدت تنش بیبعد مود دو افزايش يافته و
بالعكس براي مود يك كاهش میيابد .روند افزايش پارامتر
) fII(a/Wو كاهش ) fI(a/Wتا زاويه  74درجه ادامه میيابد كه

44
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در اين زاويه ضريب تصحيح مود يك و مود دوي شكست،

بحرانی گزارش كرد و شرايط كرنش صفحهاي بر نمونهها

يكسان میشود و از زاويه  74درجه به بعد ضريب تصحيحی

حاكم بوده است .مشاهده میگردد كه ضريب شدت تنش

مود دو بيشتر میشود .براساس اين نتايج ،براي هر يك از اين

بحرانی مود اول تا حدود زاويه  14درجه نسبتا تغييرات كمی

ضرايب شدت تنش ،يك معادلوه چندجملهاي مرتبه سه به

دارد و مقدار آن نزديك به  0/241 MPa.m0.5میباشد و پس از

نمودارها برازش و معادله آنها در روابط ذيل (روابط )20-24

آن روند نزولی تا نزديك صفر را پيدا میكند .در مقابل ،ضريب

ارائه شده است:

شدت تنش بحرانی مود دوم از مقدار اوليه صفر با روند ماليمی

()20

f I   1*106  3 –0.0004 2  0.0012 2.0886

()24

f II    4*107  3  4*106  2  0.0091 0.0005

به مقدار نهايی خود در زاويه  10درجه يعنی به حدود
0.5

 0/488 MPa.mافزايش میيابد.

براي مطالعه تأثير نسبت طول ترك به پهناي نمونه ،مقادير
ضريب شدت تنش بیبعد محاسبه و نمودارهاي مربوطه ارائه
شده است .شكل  13نمودار تغييرات ضريب شدت تنش بیبعد
تحت مود يك و دو خالص و مود مركب با زاويه بارگذاري 14
درجه براي نسبت طول ترك به پهناي نمونه بين  0/2تا 0/7
را نشان میدهد .براساس اين نتايج ،به هر يك از پارامترهاي
ضريب شدت تنش بیبعد ،يك رابطه چندجملهاي مرتبه سه
برازش و نتيجه در روابط ( )22-23ارائه شده است.

شکل ( :)18ضرايب شدت تنش بیبعد مود  Iو مود  IIخالص

چنانچه در شكل  13مشاهده میشود مقادير ضريب شدت

برحسب زواياي مختلف بارگذاري براي . a/W=0.5

تنش بیبعد مود يك نسبت به پارامتر  a/Wروند افزايشی دارد.
()22

2

3



 7.523 a /W



3

f I a /W   36.495 a /W

)fI (α=0°

 10.851a /W

4

)fII (α=90°
)fI (α=45°

f II a /W    3.587 a /W

3

)fII (α=45°

 4.986 a /W   1.57

2

رایب شدت ت ش بی بعد

 – 0.0861
2

()23



 31.398 a /W



5

1

در جدول  9تغييرات ضريب شدت تنش بحرانی مود اول و

0
0.8

مود دوم بهازاي زاويه بارگذاري نشان داده شده است .با مقايسه

0.5

0.6

0.7

0.4

نسبت ول تر

0.3

0.2

0.1

a/w

اين مقادير با شرايط استاندارد  ASTM 5045و رابطه 47

شکل ( :)13تغييرات ضرايب شدت تنش بیبعد با نسبت

معلوم گرديد كه مقادير حاصله را میتوان به عنوان مقادير

 0/2<a/W<0/7تحت مودهاي خالص  II ،Iو مود مركب .14°
0.5

جدول ( :)9چقرمگی شكست كامپوزيت مورد مطالعه
چقرمگی شكست

. MPa.m

زاويه بارگذاري (درجه)
0

44

30

14

60

74

10

KIc

0/241

0/22

0/247

0/246

0/487

0/432

---

KIIc

---

0/044

0/034

0/041

0/080

0/042

0/488

در شكل  ،22تغييرات نرخ بحرانی رهايی انرژي كرنشی مود

ارائه شده است .در اين نمودار براي زواياي بارگذاري كمتر از

يك و مود دو بهازاي تغيير زاويه بارگذاري (كه توسط معادلههاي

حدود  64درجه مود كششی مود غالب بارگذاري است و با

 41محاسبه شدهاند) همراه با نرخ بحرانی رهايی انرژي كل

افزايش زاويه بارگذاري مقادير نرخ رهايی انرژي كرنشی مود
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يك كاهش و بر مقادير مود دو افزوده میشود و در زواياي

 -6نتيجهگيری

بارگذاري بيش از  64درجه مود برشی (مود دو) مود غالب

در اين تحقيق ،شكست بيناليهاي يك ماده كامپوزيت ساخته

است .همچنين نرخ رهايی انرژي كرنشی كل تحت شرايط

شده از پارچه شيشه بافته با زواياي  0و  10درجه و زمينه

بارگذاري مود مركب ،با افزايش زاويه بارگذاري (به سمت مود

اپوكسی تحت بارگذاري مود مركب داخل صفحه  I/IIو با

دوم) روند افزايشی نشان میدهد و بنابراين ،افزايش سهم

بهكارگيري يك فيكسچر جديد مورد مطالعه قرار گرفت.

بارگذاري مود دوم منجر به افزايش نرخ رهايی انرژي كرنشی

تغييرات ضرايب شدت تنش بیبعد در نسبت  a/W=0/4به

كل میشود.

تفكيك مود يك و دو ،تحت بارگذاري مودهاي مختلف داخل

رابطه بين نسبت مشاركت مود مركب نرخ رهايی انرژي

صفحه ارائه گرديد .معادالت مرتبه سوم برازش شده بر

كرنشی بحرانی و زاويه بارگذاري در شكل  21نشان داده شده

نمودارهاي تغييرات ضرايب شدت تنش بیبعد مود  Iو

است.

برحسب نسبت  a/Wو همچنين زاويه بارگذاري تحت مودهاي

140

GIc
GTc

80
60

40
20
0
100

90

80

70

60

50

40

30

10

0

)GIc , GIIc, GTc ( J/m2

GIIc

20

خالص يك و دو به كمك شبيهسازي توسط نرمافزار

120
100

II

 ABAQUSاستخراج و تحت عنوان روابط  20الی  23ارائه
شد .براساس نتايج حاصله ضريب شدت تنش بیبعد ،در زواياي
بارگذاري كمتر از  74درجه ،براي مود يك بيشتر از مود دوم
بوده و پس از آن ،اين ضريب براي مود دوم بيشتر بهدست
میآيد لذا در زاويه  74درجه ،ضريب تصحيح هندسی دو مود
كششی و برشی برابر هم است .از مطالعات انجام شده نتيجه

زاویه بارگذاری ( αدرجه)

شکل ( :)22تغييرات نرخ بحرانی رهايی انرژي كرنشی مود

گرفته میشود كه با افزايش نسبت طول ترك به پهناي نمونه،

اول ،مود دوم و كل در برابر زوايه بارگذاري.

 ،a/Wضرايب شدت تنش بیبعد مود كششی خالص افزايش

با استفاده از برازش حداقل مربعات براي نتايج ميانگين ،معيار

محسوسی میيابد ولی اين افزايش در مود برشی خالص

شكستی براي شكست بين اليهاي مود مركب داخل صفحه اين
ماده بر حسب زاويه بارگذاري ،α ،بهصورت زير ارائه شده است:
4  108 α5  9 106 α 4  7 104 α3

()21

G 
log10  II  
 GI 

307  104 α 2  0.6288 α  6.4337 ,
R 2 1

 in degree 

مشاهده نگرديد .در نمودارهاي نرخ بحرانی رهايی انرژي
كرنشی مود يك و مود دوم ماده كامپوزيت مورد تحقيق،
مشاهده میشود كه براي زواياي بارگذاري كمتر از  64درجه
مود كششی مود غالب بارگذاري است .با افزايش زاويه
بارگذاري از مقادير نرخ رهايی انرژي كرنشی مود يك كاسته و
بر مقادير مود دوم افزوده میشود و در زواياي بيش از 64
درجه مود برشی (مود دو) مود غالب است .همچنين میتوان
نتيجه گرفت كه نرخ رهايی انرژي كرنشی كل ،تحت شرايط
بارگذاري مود مركب ،تا زاويه بارگذاري  30درجه هموار است
و تغييرات بسيار جزئی نشان میدهد و پس از آن روند
صعودي پيدا میكند.
نتايج مبين آن است كه ماده كامپوزيت استفاده شده در
اين مطالعه در شرايط بارگذاري برشی (مود  )IIداراي چقرمگی

شکل ( :)21تغييرات لگاريتم نسبت اختالط مود مركب
) ) ( log(GII/GIدر برابر تغيير زاويه بارگذاري.

بيشتري میباشد و در بارگذاريهاي كششی (مود  )Iضعيفتر
است.
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