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elamination is one of the important modes of failure in laminated composite
materials. In this respect, the mixed mode I/II fracture is the most major
mode of delamination incidence in laminated composite. In the present
research, a relation between the fracture toughness of double cantilever beam (DCB)
and asymmetric double cantilever beam (ADCB) specimens is presented. The DCB
and ADCB samples are used for measuring the mode I and mixed mode I/II fracture
toughness (G) of laminated composite materials, respectively. By considering the
diversity of the stacking sequence of lay-ups, the test performance on all different
types of lay-ups in order to measure the fracture toughness of laminated composites
is a tedious, costly and time consuming task. The purpose of deriving this relation is
to estimate the value of the strain energy release rate of laminated composite ADCB
specimens by testing a unidirectional DCB. To develop this relationship, the geometry
of DCB and ADCB specimens are considered to obtain fracture toughness of multidirectional laminate composites of ADCB samples with arbitrary ply sequence
which may be used for design purposes. The procedure presented here reduces the
calculation costs of the finite element modeling and its corresponding test significantly.
The results obtained by this method are compared with those of experimental and
numerical methods. It is shown that the fracture toughness of multi-directional layups
can be predicted by measuring the unidirectional ply with an error less than 10%
demonstrating the accuracy of the procedure developed in the present research.
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چکیده
شیوه ترکیبی اول و دوم شکست از عمدهترین شیوههای جدایش الیهها در کامپوزیتهای الیهای

است .سرعت رهایی انرژی کرنشی بحرانی بهعنوان معیاری برای پیشبینی شروع جدایش الیههای

نمونهها بهکار میرود .در اين پژوهش ،رابطهاي بين چقرمگی شکست تیرهای یکسرگیردار دولبه
واژههای کلیدی
کامپوزیت،
شکست،
جدایشالیهها،
شیوه ترکیبی،
چقرمگی

( )DCBو یکسرگیردار دولبه نامتقارن ( )ADCBارائه شده است .قطعات  DCBو  ADCBبه ترتیب
برای ایجاد شیوه اول و شیوه ترکیبی اول و دوم چقرمگی شکست نمونههای کامپوزیتی بهکار
برده میشوند .با توجه به تنوع چیدمان الیهها ،انجام آزمون روی قطعات چندالیه کامپوزیتی برای

اندازهگیری چقرمگی شکست آنها کاری دشوار ،پرهزینه و زمانبر است .هدف از ايجاد چنين
رابطهاي این است که بتوان با آن مقدار سرعت رهايي انرژي کرنشي نمونههاي کامپوزيتهاي
اليهاي  ADCBرا با استفاده از آزمون نمونه تکجهتی  DCBمحاسبه کرد .بنابراین ،با استفاده
از چنین رابطهای نیاز به آزمودن نمونههاي کامپوزيتهاي اليهاي  ADCBمرتفع میشود .براي

ايجاد این رابطه از هندسه نمونههای  DCBو  ADCBاستفاده شد .بهدستآوردن مقدار سرعت
رهايي انرژي کرنشي بحراني براي چنداليههاي کامپوزيتي  ADCBبا زاويههاي مختلف اليههاي

اطراف ترک برای استفاده در طراحي از کاربردهای مدل ارائه شده در پژوهش حاضر است .این
روش ،حجم محاسبات عددی و نیز هزینه مطالعات آزمایشگاهی را کاهش میدهد .نتایج بهدست
آمده از روش ارائه شده در این پژوهش با نتایج تجربی و مدلسازی عددی مقایسه شد .نتایج

نشان میدهد ،با خطای کمتر از  ،10%میتوان سرعت رهایی انرژی کرنشی نمونههای  ADCBرا
با استفاده از مقدار سرعت رهایی انرژی کرنشی نمونههای تکجهتی ( DCBبهدست آمده از راه

آزمون) پیشبینی کرد .نتایج بهدست آمده از مقایسه نمایانگر دقت مطلوب روش ارائه شده در این
پژوهش است.
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مقدمه

از مهمترين سازوکارهايي که باعث تخريب مواد کامپوزيتي ميشود،
جدایش الیههاست .جدایش الیهها پديدهاي است که باعث
گسيختگي بين ماتريس و تقويتکنندههاي کامپوزيت ميشود .دلیل
رخدادن جدایش الیهها ،نبود تقویتکننده در راستای ضخامت است.
عوامل ایجادکننده تورق عبارتاند از:
 لبه آزاد، ناپیوستگیهای موجود در سازه و عیوب موضعی بهوجود آمده در فرایند تولید یا شرایط کارکرد مانندسوراخکاری ،ضربه و تغییرات دما و رطوبت.
درک مفهوم جدایش الیهها از شکستهاي فاجعهبار ممانعت ميکند.
گسترش ترکهاي بينالي هاي ميتواند با سه شیوه شکست يا ترکيبي
از آنها بهوجود آيد .مؤلفهاي که رشد ترک را پيشبيني ميکند ،سرعت
رهايي انرژي کرنشي ناميده ميشود .اگر اين سرعت برابر مقداری
بحراني شود ،آنگاه ترک رشد ميکند و تخريب بهوجود ميآيد .از آنجا
كه اصليترين شكل تخريب کامپوزیتهای اليهاي ،شكست بيناليهاي،
جدایش الیهها ،بهویژه تحت بارگذاري شیوه اول و نیز شیوه ترکیبی
اول و دوم است ،بررسي رفتار و عملكرد کامپوزیتهای اليهاي در اين
حالتها مورد توجه زيادي قرار گرفته است.
از اهداف اصلي مطالعه جدایش الیهها ،ارزيابي استحكام کامپوزیت
اليهاي در برابر جدایش الیههاست .آزمون نمونه تیر یکسرگیردار دو
لبه ( )double cantilever beam, DCBکه در شکل  1نشان داده شده
است ،مرسومترين روش براي مطالعه جدایش الیهها شیوه  Iبوده و
تنها آزمونی که براي مطالعهجدایش الیهها در کامپوزیتهای اليهاي
استاندارد شده ASTMD 5528 ،است [ .]1سادگي و خاصيت شیوه I
بودن آزمون نمونه  ،DCBآن را بهطور طبيعي بهعنوان اولين گزينه برای
مطالعهجدایش الیهها شیوه  Iدر کامپوزیتهای اليهاي مطرح ميکند.
در دهه  1980تعدادي از پژوهشگران از نمونه  DCBبراي بررسي
تخريب بيناليهاي در کامپوزیتهای با الياف پيوسته استفاده کردند.

شکل  -1طرح کلي نمونه .DCB

شکل  -2طرح کلي نمونه .ADCB
تير يکسر گيردار دولبه نامتقارن )asymmetric double cantilever
( beam, ADCBاز قطعات پيشنهاد شده براي ايجاد و مشاهده شیوه
ترکيبي اول و دوم است ADCB .در واقع يک نمونه  DCBاست که
بازوهاي آن از مواد مختلفي ساخته شدهاند ،ضخامت دو بازوي آن
يکسان نیستند ،يا ترکيبي از اين دو حالت براي آن اتفاق ميافتد .در
اين بخش ،منظور از قطعه ADCBنمونه  DCBاست که بازوهاي آن
ضخامت يکسان ندارند ،يا به عبارتي تعداد اليههاي دو بازو يکسان
نيستند (شکل  .)2در مطالعه جدایش الیهها شیوه ترکیبی اول و
دوم و بهدست آوردن چقرمگي شكست کامپوزیتهای اليهاي ،از
نمونههای  ،ADCBشیوه ترکیبی ( ،)MMBشیوه ترکیبی نامتقارن
خمشی ( )AMMFو آکان [ ]2استفاده ميشود .برای انجام آزمون
نمونههای  ،MMBآکان و  AMMFتجهیزات آزمایشگاهی خاصی
نیاز است ،اما آزمون نمونه  ADCBمشابه آزمون نمونه  DCBبوده
که بهراحتی انجامشدنی است .در نمونه  ADCBپيشنهاد شده توسط
 Bradlyو  Chanبارهاي متفاوتي (از نظر اندازه) به بازوهاي اين نمونه
وارد شده است ]3[ Tay .طی مقالهای مروری ،تمام مطالعات انجام شده
در سالهای  1990تا  2001را روی شیوه اول و دوم ترکیبیجدایش
الیهها با استفاده از قطعات  ADCBارائه کرد Tong .و همکاران []4
نمونه  ADCBرا براي محاسبه سرعت رهايي انرژي کرنشيجدایش
الیههای موجود در قطعات متصل شده با چسب ،استفاده کردند.
سرعت رهايي انرژي كرنشی ،SERR ،كه بيانگر انرژي آزاد شده بر
واحد سطح ناشي از رشد ترك است ،در بررسي و پيشبيني شروع
جدایش الیهها نقش اصلي را دارد .به بيان ديگر ،اگر در نقطهاي از
پيشاني جدایش الیهها سرعت رهايي انرژي كرنشی ،G ،به مقدار
بحراني يعني چقرمگي شكست ،Gc ،برسد ،شروع جدایش الیهها
در آن نقطه اتفاق ميافتد .از اينرو ،سرعت رهايي انرژي كرنشی
کامپوزیتهای اليهاي در مطالعه و مقايسه رفتار نمونههاي  DCBو
 ADCBدر اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به تنوع و گستردگی چیدمان الیهها در کامپوزیتهای
الیهای و هزینه زیاد آزمون خواص هر چیدمان ،به ارائه روشهای
کارآمدتر برای تخمین خواص چیدمان الیهها نياز است .در اين
پژوهش سعي شده است تا سرعت رهايي انرژي کرنشي قطعه ،بدون
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نياز مستقيم به آزمونهاي تجربي و نيز مدلسازي اجزای محدود
قطعه در نرمافزار از روي نتايج مربوط به آزمون قطعات تکجهتی
پيشبيني شود .مقدار بحرانی سرعت رهایی انرژی کرنشی شروع
جدایش الیهها در چیدمانهای چندجهتی  ADCBبا استفاده از مقادیر
معلوم سرعت رهایی انرژی کرنشی در شروعجدایش الیهها در شیوه
اول چیدمانهای تکجهتی پیشبینی شده است .در ادامه ،روشی برای
پیشبینی بازشدگی دهانه ترک در شروعجدایش الیههای چیدمانهای
چندجهتی  ADCBبراساس آزمون نمونه تکجهتی  DCBارائه شده
است .سپس با جاگذاری مقادیر بهدست آمده در مدلهای تحلیلی،
سرعت رهایی انرژی کرنشی در شروع جدایش الیههای نمونههای
 ADCBپیشبینی میشوند .درنهايت ،نتايج بهدست آمده از روش
پیشبینی با نتايج مدلسازي عددي و تجربی مقايسه شدهاست .اين
روش ،حجم محاسبات عددي و نيز هزينه مطالعات تجربی را به
مقدار چشمگيري کاهش ميدهد.
ارائه مدل

در اين بخش سعي شده است ،رابطهاي بين بازشدگي دهانه نمونههاي
 DCBو  ADCBايجاد شود .هدف از ايجاد چنين رابطهاي این است
که بتوان با آن مقدار سرعت رهايي انرژي کرنشي کامپوزيتهاي
اليهاي نمونههاي  ADCBرا با استفاده از آزمون نمونه تکجهتی
 DCBمحاسبه کرد .براي ايجاد چنين رابطهاي از هندسه نمونه استفاده
ميشود .در مراجع از جمله استاندارد  ASTM D 5528طول ترک
نشان داده شده در شکل  3درنظر گرفته ميشود .در روش کاهش
یافته نظریه تير اصالح شده ( ،)MBTطول ترک با استفاده از مقداري
مثبت اصالح ميشود ،يعني طول ترک اصالح شده مقداري بزرگتر
از طول ترک نشان داده شده در شکل  3است [ .]1بنابراین همانطور
که در شکل  4مشاهده ميشود ،طول ترک برابر طول خط  ACدرنظر
گرفته ميشود .بر اين اساس ،روشي براي ايجاد رابطه بين بازشدگي
دهانه نمونههاي  DCBو  ADCBمورد توجه قرار ميگيرد.
براي ايجاد چنين رابطهاي مطابق شکل  4نصف تير  DCBدرنظر

شکل  -3قطعه  DCBهنگام بارگذاري.
114

گرفته ميشود .در اين تخمين طول ترک مطابق شکل  4اصالح شده
لحاظ ميشود .رابطه هندسي ميان شعاع انحنا ،طول ترک اوليه و
جابهجايي دهانه به شکل معادلههای ( )1تا ( )3قابل استخراج است:
					
()1

a a
= sin 
 2  2r

				
()2

d
)= r (1 - cosa
2

					
()3

a2
r

= d DCB

که  r ،a ، aو  d DCBب ه ترتیب زاویه رأس کمان بخش ترکخورده
نمونه  ،DCBطول ترک ،شعاع انحنای کمان بخش ترکخورده قطعه
 DCBو جابهجایی دهانه ترک است که در شکل  4نشان داده شدهاند.
با توجه به شکل  5براي قطعه  ADCBميتوان نوشت:
و

و

(a + e ) 2
2r1

				
()4

= d1ADCB

a2
=
2r 2

					
()5

d 2 ADCB

که  aطول ترک r1 ،و  r2بهترتیب شعاع انحنای کمان بخش
d
ترکخورده بازوی باالیی و پایینی قطعه  d1ADCB ، ADCBو 
 2ADCB
بهترتیب جابهجایی نوک بازوهای باالیی و پایینی نمونه ADCB
نسبت به محل اولیه ترک هستند و  eپارامتر اصالح طول ترک است.
پارامترهای هندسی مزبور در شکل  5نشان داده شدهاند .براي تير
تحت خمش ميتوان نوشت:
و

						
()6

شکل  -4نصف قطعه .DCB
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 -2اعمال ضريب  D2در معادالت براي کاهش خطاي بهوجود آمده
در اثر سادهسازي و
 -3عرض يکسان دو نمونه.
درنهايت ،با درنظرگرفتن فرضهای گفته شده ،ميتوان نوشت:
d ADCB d1ADCB + d 2 ADCB
=
d DCB
d DCB

			
()9

 E1h 13 + D m2 E 2 h 32 


3 3
 E1 E 2 h 1 h 2 

			
()10

d ADCB + D1 Eh 3
=
d DCB
2

در این معادلهها  D1 ،D2و  mپارامترهاي هندسي هستند که با استفاده
از معادلههای ( )11تا ()13تخمين زده شدهاند:
					
()11
				
()12

شکل  -5هندسه قطعه .ADCB
در این معادله  E ،Iو  Mبه ترتیب مدول کشسانی خمشی مؤثر در
راستای طول ،ممان اینرسی هر بازو و گشتاور خمشی اعمال شده بر
نمونه  DCBهستند .رابطه بين شعاع انحنا و گشتاور خمشي بازوهاي
يک و دو نمونه  ADCBبه ترتيب به شکل معادلههای ( )7و ()8
بهدست ميآيند:
					
()7

E1 I1
M1

= r1

					
()8

E 2 I2
M2

= r2

در معادله ( E1 ،I1 )7و  M1به ترتیب مدول کشسانی خمشی مؤثر در
راستای طول ،ممان اینرسی و گشتاور خمشی اعمال شده بر بازوی
باالیی و در معادله ( E2 ،I2 )8و  M2به ترتیب مدول کشسانی خمشی
مؤثر در راستای طول ،ممان اینرسی و گشتاور خمشی اعمال شده بر
بازوی پایینی نمونه  ADCBهستند .برای بهدست آوردن رابطه بين
بازشدگي دهانه نمونههاي  DCBو  ADCBفرضهایی به شکل زیر
درنظر گرفته میشوند:
 -1بهکارگرفتن ضريب  ،C1براي لحاظکردن اثر اختالف ضخامت
بازوهاي نمونه ،ADCB

					
()13

D1 = h 1 - h 2
D2 = h1/h2
(m =1-(h1/h2

با داشتن نتايج تجربي هر نمونه تکجهتی  DCBو استفاده از معادله ( )10و
معادلههای تحليلي یا مدلسازی نمونههاي چندجهتی ،ADCB
ميتوان سرعت رهايي انرژي کرنشي در شروع جدایش الیههای
نمونههاي چندجهتی  ADCBرا پيشبيني کرد .روش ارائه شده در
اين بخش داراي اين محدوديت است که بايد ضخامت نمونه کلي
نمونههاي  DCBو  ADCBيکسان باشد .خطاي مربوط به اين روش
ناشي از موارد زير است:
 حذف مقدار  eدر رابطه نهايي، اندازهگيري تجربي، تخمين ضرایب  D2 ، D1و ،m محاسبات و تخمين طول ترک.با استفاده از معادله ( )10و مدلهای تحلیلی یا مدلسازی عددی که
در ادامه بررسی میشود ،مقدار سرعت رهایی انرژی کرنشی برای
نمونه  ADCBقابل محاسبه است.
و

مدلسازی عددی

روشهاي گوناگوني براي محاسبه سرعت رهايي انرژي کرنشي
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براساس نتايج بهدست آمده از تحلیلهای اجزای محدود استفاده شده
است .از پرکاربردترين روشهاي پيشبيني چقرمگي شکست در مواد
کامپوزيتي روش بستهشدن مجازی ترک ( )VCCTبوده که روشي
تقريبي بر پايه مکانيک شکست است [ .]5،6اين روش بر پايه دو
فرض عمده بنا شده است:
 -1زماني که ترک رشد ميکند ،مقدار انرژي آزاد شده برابر با مقدار
انرژي الزم براي بستن دهانه ترک است.
 -2در زمان رشد ترک ،حالت تنش در نوک ترک بهطور يکنواخت
فرض ميشود.
اين فرضيه در حالتي که طول رشد ترک در مقايسه با طول ترک
کوچک فرض شود ،قابل قبول است .روش بستهشدن مجازي ترک
بهطور گسترده براي محاسبه سرعت رهايي انرژي کرنشي براساس
نتايج حاصل از آزمون سهبعدي اجزای محدود بهکار ميرود .براي
جدایش الیهها در کامپوزیتهای اليهاي که در آن معيار شکست
بسيار وابسته به نسبت اختالط شیوههاست ( )mixed mode ratioو
رشدجدایش الیهها در صفحه چنداليهاي اتفاق ميافتد VCCT ،برای
تعيين سرعت رهايي انرژي کرنشي بيشترين استفاده را داشته است.
روش  VCCTرا که  Rybickiو  ]7[ Kanninenپيشنهاد کردهاند ،در
کامپوزیتها براي پيشبيني رشد تخريب بهکار برده ميشود .اين
روش مبتني بر فرض اروين است که بيان ميکند ،هنگامي که ترک
مقدار کمي رشد کند ،انرژي جذب شده در اين فرايند برابر با کار
الزم براي بستن ترک و ايجاد همان طول اوليه است .پس سرعت
رهايي انرژي از نيروهاي گرهي و جابهجاييهاي بهدست آمده از
مدل اجزای محدود قابل محاسبه است .اين فرايند هنگامي کارايي
محاسباتي دارد که شبکهبندي به اندازه کافي ريز باشد و همه اجزای نوک
ترک ابعاد يکساني در راستاي رشد ترک داشته باشند .در اين شرايط،
سرعت آزادشدن انرژي فقط از يک تحليل قابل محاسبه است.
 ]8[ Kruegerاثر نرمافزار اجزای محدود بهکار گرفته شده را بر
مقدار محاسبه شده براي سرعت رهايي انرژي کرنشي به تفصيل
بررسي کرده است .در اين راستا ،چند نمونه آزمون از جمله
ل اجزای محدود با استفاده از دو نرمافزار
 DCBاستفاده شده و ح 
 ANSYSو  ABAQUSانجام شده است .با توجه به کارايي و
اهميت روش  VCCTدر محاسبات عددي سرعت رهايي انرژي کرنشي و
بررسي جدایش الیهها ]9[ Krueger ،تاريخچه ،اصول و کاربردهاي
روش  VCCTرا به تفصيل بررسي کرده است .در اين مطالعه،
معادلههای متناظر با اجزای دوبعدي با توابع فرمي خطي و مرتبه
دو ارائه شده است .همچنين ،معادلههای مورد نياز براي اجزای
سهبعدي در محاسبات سرعت رهايي انرژي کرنشي آورده شده است.
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اصالحات الزم براي زماني که تحلیل اجزای محدود از لحاظ هندسي
غيرخطي باشد يا اجزای نوک ترک اندازههاي متفاوتي داشته باشند
پيشنهاد شده است Prombut .و همکاران [ ]10با استفاده از روش
 VCCTو نرمافزار اجزای محدود  SAMCEFجدایش الیهها را در
چنداليههاي چندجهتی مطالعه کرده و مدلهاي اجزای محدود
سهبعدي را براي تعيين سرعت رهايي انرژي بهکار گرفتهاند Bennati .و
همکاران [ ]11از روش  VCCTبراي پيشبيني رشد جدایش الیهها
در قطعات  ADCBاستفاده کرده و نشان دادند که نتایج حاصل از آن
انطباق خوبی با نتایج تحلیلی و تجربی دارد.
در انتخاب اندازه اجزا در نوک ترک هنگام استفاده از VCCT
براي شبيهسازي رشد ترک بايد دقت کرد Wang .و  ]12[ Rajuنشان
دادند ،مؤلفههاي سرعت آزادشدن انرژي هنگامي که نسبت اندازه
اجزای نوک ترک به ضخامت اليه افزايش يابد همگرا نميشود.
در يک مدل اجزای محدود سهبعدي که از اجزای سهبعدي توپر
( ،)solidصفحه يا پوسته تشکيل شده است،جدایش الیهها به طول a
به شکل ناپيوستگي دوبعدي بين دو سطح تعريف ميشود .بعد سوم
اين امکان را فراهم ميکند که توزيع سرعت رهايي انرژي کرنشي
در طول نوک ترک بهدست آيد و  GIIIمحاسبه شود که در مدلهاي
دوبعدي برابر صفر است .گرهها در سطوح بااليي و پاييني همانطورکه
قب ًَ
ال گفته شد ،مختصات يکساني دارند .اما متصل نيستند .در شکل 6
بخشی از ناحيهجدایش الیهها نشان داده شده که با اجزای  8گرهاي
مدلسازي شده است .مؤلفههاي سرعت رهايي انرژي کرنشي يعني
 GIو  GIIبه شکل معادلههای ( )14و ( )15قابل محاسبه هستند:
			
()14

1
) *.Z Li .(w Ll − w Ll
2∆A

شکل  -6روش  VCCTبراي اجزای  8گرهاي سهبعدي.
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1
) *.X Li .(u Ll − u Ll
2∆A

G II = −

در اين معادلهها ، ∆A = ∆a × b ،مساحتي است که به شکل مجازي
بسته ميشود و  bپهناي هر ج ز است ZLi .و  XLiنشاندهنده نيروهاي
نوک ترک در ستون  Lو سطر  iهستند .جابهجاييهاي متناظر پشت
جدایش الیهها در سطح بااليي و در سطح پاييني مطابق شکل 6
نشان داده شدهاند .مدلسازی قطعات  ADCBبا استفاده از نرمافزار
 ABAQUSبه شکل سهبعدي و با در نظرگرفتن اجزای آجري هشت
گرهاي ( )C3D8Rانجام شده است .گفتنی است ،نتايج ارائه شده براي
( ∆a = t/20پس از همگرایی) بهدست آمده است .شکل  7مشبندي
در مدل اجزای محدود و بزرگنمايي نزديک نوک ترک را براي نمونه
نشان ميدهد.
شکل  8طرح کلی بارگذاري و شرايط مرزي مدل را نشان ميدهد.
از تغييرمکانهاي لبه پاييني و بااليي در جهت  xممانعت ميشود ،يعني
 .u = 0براي جلوگيري از حرکت جسم صلب تغييرمکان در جهت
 ،y ،vگره گوشه پايين صفر درنظر گرفته میشود.
مدلهای تحلیلی

در سالهاي اخير مدلهايي تحليلي براي تخمين سرعت رهايي انرژي
کرنشي نمونه  ADCBگزارش شده است ]۱۳[ Williams .روشي را
براي محاسبه سرعت رهايي انرژي کرنشي و مؤلفههاي آن (يعني

شکل  -8شرايط بارگذاري و مرزي نمونه مدلسازي شده.
شیوههاي اول و دوم) ارائه کرد .اين مدل براساس بارها و گشتاورهاي
خمشي اعمالي بر نمونه ايجاد شده است .براساس نظریه تير کشسان
راهحلي نظری براي نمونه  ADCBپايهگذاري شده است [ Creton .]۴و
همکاران [ ]۱۴معادلهای براي محاسبه مقدار  SERRبراساس تير بر
بستر کشسان (مدل  )Kanninenارائه کردند.
مدل تير کشسان

براساس نظریه تير کشسان مدلي تحليلي براي محاسبه سرعت رهايي
انرژي کرنشي در نمونه  ADCBپايهگذاري شده است .در اين روش،
هر بازو به شکل تير يکسرگيردار کشسان مدلسازي شده است [.]4
درنهايت ،با اين روش ميتوان از معادله ( )16سرعت رهايي انرژي
کرنشي را محاسبه کرد:
				
()16

3d 2 E1E 2 h 13 h 32
) 8a 4 (E1h 13 + E 2 h 32

=G

که در اين معادله E1 ،و  E2مدولهاي خمشي مؤثر هر يک از بازوها،
 h1و  h2ضخامت بازوها d ،جابهجايي دهانه ترک در محل اعمال بار و
 aطول ترک نمونه است.
مدل تير بر بستر کشسان

 Cretonو همکاران [ ]14معادلهای براي محاسبه مقدار
براساس تير بر بستر کشسان (مدل  )Kanninenارائه کردند .در اين
روش مقدار سرعت رهايي انرژي کرنشي با استفاده از معادله ()17
قابل محاسبه است:
SERR

		
()17
شکل  -7نمونه مدلسازي شده و بزرگنمايي اطراف ترک.

) 3d 2 E1E 2 h 13 h 32 (C 32 E 2 h 13 + C13 E 2 h 32
8a 4 (C 32 E1h 13 + C13 E 2 h 32 ) 2

=G

در این معادله  E1و  E2مدولهاي خمشي مؤثر هر بازو h1 ،و
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جدول  -1خواص کشسان کامپوزیت شيشه -اپوکسي [.]15
ضریب
مدول کششی
مدول کششی در
مدول برشی،
عمود بر الیاف ،پواسون،
راستای الیاف،
)GPa( E1

25/7

)GPa( G12

2/5

)GPa( E2

n12

6/ 5

0/32

ضخامت هر يک از بازوها d ،جابهجايي دهانه ترک در محل اعمال
بار a ،طول ترک نمونه و  C1و  C2پارامترهاي هندسي هستند که از
معادلههای ( )18و ( )19تخمين زده شدهاند:
				
()18

(C1=1+0/64 (h1/a

				
()19

(C2=1+0/64 (h2/a

در محاسبه سرعت رهایی انرژی کرنشی با استفاده از روشهای
تحلیلی باید استحکام خمشي مؤثر چندالیهای محاسبه شود .استحکام
خمشي مؤثر هر بازوی نمونه  ADCBبا استفاده از روشهایی تخمین
زده میشوند که در مرجع  16معرفی شدهاند .سپس ،استحکام خمشي
مؤثر چندالیهای کل نمونه محاسبه میشود.
با جاگذاری معادله ( )10در معادله ( ،)17سرعت رهایی انرژی
کرنشی به شکل معادله ( )20بیان میشود:

()20

) 3E1E 2 h 13 h 32 (C 32 E1h 13 + C13 E 2 h 32
8a 4 (C 32 E1h 13 + C13 E 2 h 32 ) 2

=G

 d DCB Eh 3  E1h 13 + C13 E 2 h 32 



3 3
2
 E1E 2 h 1 h 2 


نتایج و بحث
مسئله موردی 1

براي ارزيابي معادله ( )10از نتايج تجربي موجود در مراجع []10،15
استفاده شد Ducept .و همکاران [ ]۱۵یک نمونه  DCBو پنج
نمونه  16 ،ADCBاليهاي را با ضخامت کل  ،5 mmطول ترک  35 mmو
عرض  20 mmساختند و آزمايش کردند .ماده کامپوزيتي استفاده شده
شيشه  -اپوکسي بوده که خواص کشسان هر الیه آن در جدول  ۱آمده
ت بازوهاي نمونههاي  ADCBدر جدول  ۲آمده
است .نسبت ضخام 
است .همچنين ،در اين جدول مقادير جابهجايي دهانه ترک هنگام
شروع جدایش الیههای مربوط به نتايج تجربي ،مدلسازي عددي و
118

جدول  -2مقايسه نتايج جابهجايي دهانه ترک ( )mmهنگام شروع
جدایشالیههای نمونههاي .ADCB
h1/h2

1

0/78

0/6

0/45

0/33

0/23

نتایج تجربی ][15

2/8

4/2

5/1

5/8

7/3

12/1

مدلسازیعددی

2/6

3/4

4/2

4/9

7/1

11/6

معادله ()10

-

3/6

4/7

6/2

8/3

12/03

مقدار پيشبيني شده با استفاده از معادله ( )10براي هر نسبت ضخامت
گفته شده است.
شایان ذکر است ،تعداد اجزای بهکار رفته برای شبکهبندی نمونهها در
نرمافزار برابر  14208جزء مکعبی با هشت گره است .همانطور که از
مقايسه نتايج روش پيشبيني ،معادله ( )10و نتايج تجربي و مدلسازي
عددي برميآيد ،اين رابطه هندسي با خطاي بسيار ناچيز نسبت به
مقادير تجربي ،قابلیت پيشبيني مقادير جابهجايي دهانه ترک را هنگام
شروعجدایش الیهها نمونههاي  ADCBدارد.
در جدول  3سرعت رهایی انرژی کرنشی با استفاده از روشهای
اجزای محدود ،تحلیلی و تجربی آمده است .گفتنی است ،با استفاده
از مقادیر جابهجایی دهانه ترک ،بهدست آمده از معادله ( ،)10نتایج
تحلیلی محاسبه شدهاند .در جدول  4خطای سرعت رهایی انرژی
کرنشی دو روش مدلسازی عددی و پیشبینی نسبت به نتایج تجربی
خالصه شدهاند .مشاهده میشود ،روش ارائه شده با خطای ناچیز
نسبت به روش تجربی را میتوان برای محاسبه سرعت رهایی انرژی
کرنشی بهکار برد.
مسئله موردی 2

 Prombutو همکاران [ ]10نمونههاي  12اليهاي  DCBو ،ADCB
ساخته شده از الیاف کربن و رزین اپوکسی را با ضخامت هر
الیه  ،0/26 mmطول ترک  40 mmو عرض  20 mmبه روش
تجربی مطالعه کردند .نسبت ضخامت بازوهای این نمونهها  1به 3
( )h2/(h1+h2)=1/3بود .خواص کشسان این نمونهها براي هر الیه در
جدول  -3نتايج سرعت رهايي انرژي کرنشي ( )J/m2هنگام شروع
جدایش الیههای نمونههاي  ADCBبا استفاده از روشهای مختلف.
h1/h2

1

0/78

0/6

0/45

0/33

0/23

نتایج تجربی ][10

246

330

335

350

415

600

مدلسازی عددی

251

349

420

399

464

568

معادله ()20

-

319

325

354

441

583
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جدول  -4خطای (برحسب درصد) سرعت رهايي انرژي کرنشي هنگام شروع جدایش الیهها نمونههاي  ADCBبراساس روشهای مدلسازی
عددی و معادله ( )20نسبت به نتایج تجربی [.]10
h1/h2

1

0/78

0/6

0/45

0/33

0/23

خطا (مدلسازی عددی نسبت به تجربی)
خطا (معادله ( )20نسبت به تجربی)

2/03

5/76
-3/33

25/37
-2/99

14/00
1/14

11/81
6/27

-5/33
-2/83

-

جدول  -5خواص کشسان کربن -اپوکسي [.]10
مدول کششی در راستای الیاف )GPa(1

مدول برشی)GPa( G12 ،

مدول کششی عمود بر الیاف)GPa( E2 ،

ضریب پواسون

98/62

4/75

7/69

0/33

جدول  ۵آمده است .ضخامت کل نمونههای  DCBو  ADCBبرابر
بود .)h1+h2=2h( ،هر کدام از نمونههای  DCBو  ADCBبا پنج طول
ترک مختلف ساخته شدهاند.
در جدول  6جابهجايي دهانه ترک هنگام شروع و رشد جدایش
الیهها در مقادیر مختلف طول ترک نمونه  DCBبا استفاده از دو
روش تجربی و مدلسازی عددی آمده است .با جاگذاری مقادیر
تجربی این جدول در معادله ( ،)10بهعنوان مقدار معلوم ،میتوان
جابهجایی دهانه نمونه  ADCBبراساس جابهجایی دهانه نمونه DCB
را در هر طول ترک خاص پیشبینی کرد.
در جدول  7مقادير جابهجايي دهانه ترک هنگام شروعجدایش الیهها
مربوط به نتايج تجربي ،مدلسازي عددي و مقدار پيشبيني شده با استفاده
از معادله ( )10براي هر طول ترک آمده است .تعداد اجزای بهکار رفته
جدول  -6جابهجايي دهانه ترک ( )mmهنگام شروع جدایش الیهها
نمونه .DCB
طول ترک

45

50

55

60

65

نتایج تجربی ][10
مدلسازی عددی

5/76
5/58

7/41
7/27

9/35
9/12

11/16
11/33

13/31
13/85

جدول  -7مقايسه نتايج جابهجايي دهانه ترک ( )mmهنگام شروع
جدایش الیهها نمونه  ADCBبراساس جابهجایی دهانه نمونه DCB
(جدول .)5
طول ترک

45

نتایج تجربی ][10
مدلسازی عددی
معادله ()10

8/06
8/07
9/12

50

55

13/01 10/35
13/72 10/53
14/16 11/44

60

65

16/02
17/06
16/71

19/01
20/07
19/72

برای شبکهبندی نمونههای  DCBو  ADCBدر نرمافزار برابر 12836
جزء مکعبی است .از مقايسه نتايج روش پيشبيني ،معادله ( ،)10نتايج
تجربي و مدلسازي عددي برميآيد که اين رابطه هندسي ،با خطاي
بسيار ناچيز نسبت به مقادير تجربي ،میتواند مقادير جابهجايي دهانه
ترک را هنگام شروعجدایش الیهها نمونه  ADCBپیشبینی کند.

نتیجهگیری
روشی براي پيشبيني سرعت رهايي انرژي کرنشي نمونههای
 ADCBتوسعه يافت .رابطهاي بين چقرمگی شکست تیرهای
یکسرگیردار دولبه ( )DCBو یکسرگیردار دولبه نامتقارن ()ADCB
ارائه شد .در اين روش ،مقدار سرعت رهايي انرژي کرنشي شروع
جدایش الیههای قطعات  ADCBبا استفاده از مقادير معلوم سرعت
رهايي انرژي کرنشي در شروع و گسترش جدایش الیهها شیوه
اول چيدمانهاي قطعات  DCBپيشبيني شد .اين روش براساس
هندسه نمونههای  DCBو  ADCBتوسعه يافت .از مقایسه نتایج
روش پیشبینی ،اجزای محدود و تجربی میتوان نتیجه گرفت ،مدل
ارائه شده روشی ساده برای پیشبینی مقدار شیوه ترکیبی اول و دوم
سرعت رهایی انرژی کرنشی کامپوزیتهای الیهای است .همچنین
مشاهده شد ،روش  VCCTروشی ساده اما بسیار کاربردی ،در زمینه
مطالعه قطعات کامپوزیتی تحت شکست است .بنابراین ،میتوان
کاهش هزینه ناشی از ساخت قطعات  ADCBو هزینه مطالعات
تجربی ،کاهش محاسبات مربوط به مدلسازی عددی ،خطای قابل
قبول و قابل استفاده برای همه سامانههای (جنس) کامپوزیتی الیهای
را از مهمترین مزایای روش جامع بهشمار آورد.
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