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ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА МЕХАНИКА
НА РАЗРУШЕНИЕТО
ЧАСТ I - ДИСКРЕТНИ ПУКНАТИНИ
Господин Господинов

ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ
При големи натоварвания реакцията на твърдите деформируеми тела се
изразява обикновено в по-големи деформации и/или разрушение. Явлението
разрушение, т.е. загубата на сцепление между частиците на изследваното тяло, което
съдържа дефекти от типа на пукнатините, е главния предмет на Механиката на
Разрушението (МР).
1.1 Исторически преглед
Обезопасяването на конструкциите (в частност на строителните конструкции)
срещу разрушение не е нова идея. Примери за това са много сгради и съоръжения от
древността и средновековието, които все още издържат проверката на времето.
Разбира се, трябва да се отчете факта, че са използвани преди всичко каменни
материали, както и тухлена зидария. Конструктивните елементи в тези съоръжения са
натоварени най-вече на натиск. Широко се използват дъгите, като типични
конструкции, предназначени да работят на натиск.
Значителни промени в проектирането и изпълнението на строителните
конструкции настъпиха по време и след индустриалната революция. Появи се металът,
като нов и широко използван строителен материал. Той можеше сравнително лесно и
бързо да се подготвя предварително във вид на окрупнени строителни елементи, които
вече са в състояние да носят и значителни опънни товари.
Смяната от конструкции, натоварени преди всичко на натиск към стоманени
такива, които са в състояние да носят и значителен опън, породи немалко
технологични проблеми. Понякога някои стоманени конструкции се разрушаваха, като
опънните напрежения бяха значително по-ниски от очакваните. Оказа се, че някои
големи катастрофи на стоманени конструкции се извършват с механизма на т.н.
”крехко разрушение”. Типичен пример е разрушението на десетки американски кораби
(Liberty ships) по време на втората световна война. Причината е кардиналната смяна от
нитови връзки към напълно заварени, при това лошо и набързо изпълнени заварки, в
които в процеса на експлоатация се появява концентрация на напреженията и
пукнатини, които по-късно се разпространяват като настъпва внезапно и бързо пълно
разрушение на конструкцията. По-късно, след анализ се установява, че пукнатините
се инициират в ръбовете, т.е. там където е възможна концентрация на напреженията.
Известни са и много други катастрофи на конструкции, които се дължат на
лошо проектиране и неразбиране на особеностите на поведение на материалите и
елементите при наличие на дефекти или какви да е други причини, които водят до
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концентрация на напреженията и пукнатинообразуване. Това особено силно важи за
високоякостните материали.
Сериозното изучване на проблемите на механиката на разрушението започва
едва след втората световна война. То беше стимулирано най-вече от наличните
примери на разрушение на конструктивни елементи, изградени от високоякостни
материали при сравнително малки натоварвания, т.е. при малка енергия на
разрушението. В САЩ, в изследователския център за морски изследвания се формира
една изследователска група, работеща по ръководството на G.R. Irwin. Значителен
тласък на теоретичните изследвания даде развитието на числените модели и
компютърно-ориентираните числени методи през 60-те години. Постепенно се стигна
до извода, че методите на механиката на разрушението трябва да се прилагат и в
проектирането, особенно на някои специални конструкции, като морски платформи
(Англия, САЩ) и атомни реактори (САЩ).
Сериозен принос към развитието на механиката на разрушението имат няколко
изследователи , като : C.E. Englis (1913), A.A. Griffith (1920), G.R. Irwin (1956), E.
Orowan (1948), M.L. Williams (1957), P.C. Paris (1961), G.I. Barenblatt (1962) и J.R. Rice
(1968), като в скоби са дадени годините , в които са публикувани работите с найзначителен научен принос.
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1.2 Значение и ползата от изучаването на механика на разрушението
Проектирането в неговият класическият вариант изисква максималните
напрежения, получени в конструкцията, да са по-малки от якостта на материала на
опън и натиск - фигура 1.1.а. Тук не се отчитат дефекти или особености на
конструктивния елемент и се изследва връзката между два важни параметъра напрежението и якостта на материала. С този вид изследване добре се моделира
разрушението вследствие пластификация на материала, която се характеризира с
дислокация и изкривяване на кристалните решетки. Разрушението на материали, като
високоякостни стомани може да се моделира сравнително ефективно с методите на
теория на пластичността без включване на елементи на МР.

Напрежения в
конструкцията

Якост на
материала

Напрежения в
конструкцията

Якост на
разрушение

Дефекти на
конструкцията

a)

b)

Фигура 1.1 Сравнение между подхода на механика на разрушението и
класическия подход на съпротивление на материалите
Ако при изследването на конструкцията се използват методите на механика на
разрушението (фигура 1.1b), параметрите стават три. Това са: полученото напрежение
като резултат от натоварването, якостта (коравината) на разрушение (fracture
toughness), като константа на материала, и съществуващите дефекти (както и техния
размер). Чрез методите на механиката на разрушението трябва да се намери
критичната комбинация на тези три параметъра. Този тип изследване се налага, когато
вече съществуват макродефекти от типа на магистрални пукнатини или когато се
получи силно локализирана пластичност, която също води до появата на пукнатини.
Типични примери са дефекти в заваръчните шевове, пукнатини вследствие на корозия
или умора на материала, моделирането на микро и макро пукнатини в бетона, появата
и разпространението на пукнатини в насипни стени и други.
Най-общо казано, решението на задачите на механиката на разрушението
трябва да дадат отговор на следните въпроси:
 Къде и при какво натоварване в конструкцията може да се появи пукнатина;
 При налична пукнатина, при какви условия започва развитието (удължаването) й.
Кога това развитие е устойчиво и кога неустойчиво;
 Каква е остатъчната якост, като функция на дължината на пукнатината;
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 Каква е максималната големина на пукнатината, която може да се допустне при
експлоатационно натоварване;
 За какво време една пукнатина с минимална дължина ще се развие до пукнатина с
максимално допустима дължина;
 Колко дълъг е експлоатационният живот на една конструкция със съществуващи
вече дефекти от типа на пукнатините;
 През колко време конструкциите трябва да се проверяват за съществуващи
пукнатини. Как се процедира при откриването на такива.
В този начален курс по механика на разрушението ще бъдат дадени отговори на
някои от поставените въпроси.
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1.3 Основни моменти в механика на разрушението
Механиката на разрушението е съвкупност от методи за анализ, които
позволяват да се обезпечи безопасната работа на машините и конструкциите,
съдържащи дефекти от типа на пукнатините. Тя може да се разглежда от две гледни
точки:
 Изчислителна механика на разрушението - т.е. използване на изчислителни методи
и модели за статико-динамичен анализ на конструкциите, които съдържат
пукнатини;


Експериментална механика на разрушението - т.е. експеримент на
конструкции, съдържащи пукнатини, което води до определянето на някои
параметри на материала, свързани с начина на разрушението.

Следователно, механиката на разрушението може да се счита като раздел на
съпротивление на материалите, който изследва напрегнатото и деформирано
състояние на континуални системи при наличието на пукнатинни дефекти. Тези
дефекти в много случаи могат да инициират развитие на съществуващите вече
пукнатини, което от своя страна да доведе до така нареченото ”крехко” (внезапно,
бързо) разрушение на материала. При такъв тип разрушение не е задължително
материалът да развие големи деформации. Подобен вид разрушение може да се получи
даже и при материали, които могат да развитият малки или по-големи пластични
деформации. В последния случай, критическият товар може да се определи от
критериите, свързани с теория на пластичността или нелинейната загуба на
устойчивост.
Очевидно, такова поведение на материала, респективно на конструкцията, е
нежелателно. В някои случаи обаче, наличието на пукнатини при определени
експлоатационни условия не е мотив за класификация на конструкцията като негодна.
Всички тези фактори са довели до повишен интерес на изследователите върху
проблемите на механиката на разрушението - наука, която се развива интензивно през
последните десетилетия.
При анализа на т.н. дискретни пукнатини с методите на
следните предпоставки:

МР се приемат

 широчината на пукнатината (зоната на разрушението) е пренебрежимо малка (на
практика нулева при ненатоварен обект) в сравнение с дължината на пукнатината и
с размерите на изследваното тяло;



фронта на пукнатината представлява линия (или крива), всяка точка на която в
определен момент на развитие на пукнатината съединява двете противоположни
страни (бряга) на пукнатината;
в една малка ненатоварена зона около върха на пукнатината, характерът на
напрегнатото състояние се запазва, независимо от магнитуда на напреженията това, както ще видим по-късно се доказва и по теоретичен път.

Най-забележителното постижение на Линейната Механика на Разрушението
(ЛМР) е представянето на напрегнатото състояние във върха на пукнатината чрез
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единствен параметър, наречен Коефициент за Интензивност на Напреженията КИН (на английски: Stress Intensity Factor - SIF). Определянето на този коефициент
дава представа за магнитуда на напреженията във върха на пукнатината, което от своя
страна може да доведе до важни заключения относно опасността от разпространението
на пукнатината и/или разрушение.
През 50те Irwin в поредица от свои работи въвежда три типа форми на
разрушение - ще ги наричаме I форма (симетрична), II и III форми (обратносиметрични) - фигура 1.2. В ограничените рамки на този курс ще се занимаваме преди
всичко с първата форма на разрушение, при която преместванията на
противоположните страни на пукнатината са перпендикулярни на повърхността на
пукнатината.

(a)

(b)

(c)

Фигура 1.2 Трите типа (форми) на разрушението:
(a) симетрична; (b) (c) обратно - симетрична
В най-общият случай развитието на дискретната пукнатина в едно еднородно
тяло може да бъде описано като комбинация от трите форми на разрушение, но найчесто интуитивната представа за това явление е свързана с първата форма на
разрушение.
Ако трябва да погледнем на развитието на механиката на разрушението
хронологически, първата работа засягаща тези проблеми е публикувана 1920 от
Griffith [1]. Използван е енергетически подход за изследване на тяло с пукнатина.
Доста по-късно в [2], Irwin формулира и въвежда формите на разрушение и
коефициентите за интензивност на напреженията. След това се доказва, че в линейна
постановка двете формулировки могат да са свързани и се предлагат нови методи за
изчисляване на параметрите на разрушението.
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Пример 1 : Дадена е пластинка с единична дебелина и височина H, запъната по
хоризонталните краища. От левият вертикален ръб се разпространява хоризонтална
пукнатина с дължина l  H, приемаме също, че a  H. Външното въздействие е
вертикално преместване на горния ръб- u. Търсим критичното преместване ucr , при
което пукнатината ще започне да се разпространява.

u


H



l

a

Фигура П1 Пластинка с пукнатина, подложена на
преместване на опорите
Решаваме този пример с оглед да демонстрираме с възможностите на
елементарната теория и основните формулировки на механиката на разрушението. В
нашето грубо изследване предполагаме, че материалът над пукнатината е свободен от
напрежения, а отдясно пластината е подложена на константно нормално напрежение,
което се определя от константна деформация   u/H във вертикално направление:

  E 

Eu
H

(П1)

,

където  - модул на Юнг; а кофициентът  зависи от вида на решаваната
равнинна задача, както следва:

2, за равнинно напрегнато състояние,
-/, за равнинно деформирано състояние.
При преместването на хоризонталния ръб, в пластинката с пукнатина се
акумулира потенциална енергия на еластичнните деформации U, която е равна на
работата на външните сили Vext и има вида:
U=Vext=1/2(сила  преместване) =

1
1  Eau
 Ea 2
u
u .
 a  u 
2
2 H
2H

(П2)

Нека сега предположим, че пукнатината с начална дължина l0 започва да се
разпространява и расте до окончателното разрушение на пластинката. Ако процесът е
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квазистатичен, т.е. без възникване на кинетична енергия, потенциалната енергия
постепенно намалява до нула, защото частите на разрушаващото се тяло са свободни
от напрежения. За всяка стъпка величината U се определя по формула (П2).
Възниква следният въпрос: в какво се разходва потенциалната енергия, която в
началото е най-голяма (a0=max). Отговорът може да бъде само един: тази енергия се
изразходва за образуване на нова повърхност от пукнатината.
От (П2) следва, че за образуване на единица площ от пукнатината се изразходва
(освобождава) следната потенциална енергия:

G

E
2H

u2 ,

(П3)

като с G е означена скоростта на освободената енергия (G=Ua), но често се
нарича и сила на разрушението. Това е активната сила, т.е. силата която се стреми да
отвори пукнатината.
Griffith [1] през 1920 г. изказва идеята, че работата за действително разделяне на
тялото на части, отнесена на единица площ от новата повърхнина на пукнатината е
константа за материала. Ще я означим с  и ще я третираме като сила на
съпротивлението на материала (якост на разрушение). От позицията на Griffith тази
сила трябва да бъде равна на . Множителят 2 е резултат от удвоената площ на
пукнатината, което е следствие от образуването на две повърхности. Тогава от
условието:

E 2
u  2
2H

(П4)

,

получаваме критичното преместване:

ucr 2

H
E

(П5)

,

което е решение на поставената задача.
Полученият в (П5) резултат ще се обсъжда допълнително и носи частен
характер. Следва да се отбележи факта, че критичното преместване не зависи от
дължината на пукнатината l. Освен това не всяко разрушение може да се обясни с т.н.
крехко разрушение по Griffith. В много случаи разпространението на пукнатината се
съпровожда със значителни пластични деформации в зоната или извън зоната на
пукнатината. Някои от тези въпроси ще бъдат обсъждани по-късно.
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ГЛАВА 2. ПОЛЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И ПРЕМЕСТВАНИЯТА В
ОКОЛНОСТТА НА ВЪРХА НА ПУКНАТИНАТА.
ДЕФИНИЦИЯ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ИНТЕНЗИВНОСТ
НА НАПРЕЖЕНИЯТА
2.1 Постановка на задачата
Преди всичко ще изследваме вида на напрегнатото и деформирано състояние в
околността на точка, която съдържа дефект от вида на пукнатинообразен ”надрез”.
Предполагаме, че външното натоварване е монотонно растяща сила или преместване,
т.е. натоварването е квазистатическо без влияние на динамични ефекти.
Изследваният обект е част от безкрайна равнинна пластина, която се намира в
равнинно напрегнато или деформирано състояние и е ограничена от две безкрайни
плоскости, пресичащи се в разглежданата точка под ъгъл 2 - виж фигура 2.1

y

u

v



r

ur

r

r





ß

x, u



Фигура 2.1 Напрежения и премествания в полярна координатна
система в околността на точка с “надрез”
2.2 Диференциално уравнение на проблема и неговото решение
При отсъствие на обемни сили, диференциалното уравнение, което съчетава
условията за равновесие и непрекъснатост на деформациите в полярни координати
(бихармоничното уравнение) има вида [1]:

 2 2  r ,   0 ,

(2.1)

където (r,) е функцията на Ери, а хармоничният оператор 2 има вида:
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2 

r2



1 
1 2
 2
.
r  r r  2

(2.2)

Компонентите на тензора напрежение (фигура 2.1) в полярни координати имат
вида:

1 
1  2
 2
r  r r  2

r 

,  

 2
r2

,  r  

  1  

.
 r  r  

(2.3)

Граничните условия по двете страни на надреза, които са свободни от
напрежения, са както следва:

  0 ,  r  0 , за    .

(2.4)

Ако следваме полуобратният метод за решаването на поставената задача,
приемаме бихармоничната функция във вид на следния безкраен ред:


  r ,  

r

1  n

f n   .

(2.5)

n 1 ,2

След заместване на (2.5) в (2.1) и (2.3), получаваме следния израз за
диференциалното уравнение:


r

n 3

n  1 ,2

f

IV
n

   22n  1 f nII    2n  1 f n  

0,

(2.6)

и за напреженията:

r 





n  1..


 r  





r  n  1 f nII      n  1 f n   ;   

r

n 1

n  1..



 n f nI



 r  

n  1..

n 1

n

  n  1 f n   ;
(2.7)

   ;

От условието да бъде удовлетворено диференциалното уравнение (2.6) и
граничните условия (2.4) за всяко r , получаваме следното линейно диференциално
уравнение от четвърти ред с постоянни коефициенти:









f nIV    2 2n  1 f nII    2n  1 f n    0 ,

(2.8)

на общото решение на което налагаме условията, произтичащи от (2.4) и (2.7):
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f n    0 ,f nI    0 , за    .

(2.9)

Корените на характеристичното уравнение на (2.8) са :

k1,2  i  n  1 и k3,4  i  n  1 ,

(2.10)

а общото решение на (2.8) приема вида [1]:

















f n    C1n cos   n  1  C2n sin   n  1  C3n cos   n  1  C4 n sin   n  1 .
(2.11)
Първата производна на (2.11) е както следва:









f nI     C1n   n  1 sin   n  1  C2n   n  1 cos   n  1 









 C3n   n  1 sin   n  1  C4 n   n  1 cos   n  1 .

(2.12)

Заместването на уравнения (2.11) и (2.12) в (2.9) води до хомогенна система от
четири уравнения по отношение на константите Cin, което е типична задача за
собствени стойности и вектори. След елементарни операции като събиране и
изваждане на уравнения [2], се достига до следната система уравнения:







 C  0

  1n     ;



 C3n  0
 sin  n  1 
 C  0
sin  n  1 

  2n     .
  n  1 cos  n  1    n  1 cos  n  1  C4 n  0



cos   n  1
cos   n  1

  n  1 sin   n  1   n  1 sin   n  1


(2.13.a)

(2.13.b)

Нетривиално решение на горната система уравнения съществува само при
анулирането на детерминантите на (2.13.a) и (2.13.b), което води до съответните
характеристични уравнения за определянето на собствените значения n:

nsin(2) + sin(2n)=0; -nsin(2) + sin(2n)=0.

(2.14)

Коментар за решението на (2.14) при произволна стойност на ъгъла  ще дадем
по-долу. Сега ше се спрем на най-важният за нас случай, когато ъгълът  клони към 
и от ”надрез” преминаваме в случая на действителна пукнатина. Тогава двете
уравнения (2.14) съвпадат а характеристичното уравнение придобива вида:
sin(2n)=0,

2.(15)

решението на което води до следните действителни корени
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n=(1/2)n,

(2.16)

за цели стойности на (n =1,2,3...).
Може да се покаже [3], че за стойности на n 0, решението няма физически
смисъл, следователно тези случаи не се разглеждат. За всички останали значения на
параметъра n от (2.13) може да се получи връзка между константите C1n и C3n, както
между C2n и C4n:

n 2
C1n , C4 n   C2n , n  1,3 ,5 ,...
n 2
n 2
  C1n , C4 n  
C2n , n  2 ,4 ,6 ,...
n 2

C3n  
C3n

(2.17)

Окончателно за решението (2.5) получаваме следния безкраен ред:

  r ,  



r

1 n / 2

n 1 ,3..
1 n / 2







r

n 2 ,4 ..


n 2
n 2
n 2 
n 2
n  2 


C1n  cos 2   n  2 cos 2    C 2n  sin 2   sin 2    




n 2
n 2 
n 2
n 2
n  2 


C1n  cos 2   cos 2    C2n  sin 2   n  2 sin 2    .



(2.18)
В уравнение (2.18) членовете, които съдържат коефициента C1n отговарят на
симетрична форма на разрушението (тип I), докато членовете, които съдържат
коефициента C2n отговарят на обратно-симетрична форма на разрушението (тип II).
Напреженията се получават от (2.18) чрез използване на изрази (2.7). Очевидно
в изразите за напреженията първият член (n=1) ще има особеност r -1/2 в точката на
върха на пукнатината (r=0), следователно при малки r този член от безкрайния ред ще
има най-голямо влияние. От този момент във всички изрази за напрежения и
премествания, които ще използваме, ще отчитаме само първият член от реда (2.18), от
което следва че тези уравнения са валидни само за една малка околност около върха на
пукнатината.
При n=1 и като отделим симетричната и обратно-симетричната форми, от (2.18)
и (2.7) за форма на разрушението тип I следва [3]:
тип I
тип II
C11 1/ 2 
C21 1/ 2 

3 

3 
r 
r
r
 5 cos  cos  ,  r 
 5 sin  3 sin  ,


4
2
2
4
2
2
C
C

3 

3 


   11 r 1/ 2  3 cos  cos  ,    21 r 1/ 2  3 sin  3 sin  , (2.19)


4
2
2
4
2
2
C
C

3 

3 


 r  11 r 1/ 2  sin  sin  ,  r  21 r 1/ 2  cos  3 cos  ,


4
2
2
4
2
2
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В общият случай на натоварване (липса на симетрия или обратна симетрия),
изразите за напреженията представляват суми, в които участвуват съответните членове
на (2.19) съдържащи двата неизвестни коефициента C11 и C21. Ако областта, която
изследваме е крайна, тези коефициенти могат да се определят от удовлетворяването на
граничните условия.
След определянето на напреженията чрез изрази (2.19), функциите на
радиалното преместване ur и тангенциалното преместване u, се намират чрез
интегриране на следните кинематически зависимости (уравненията на Коши) [3], [1]:

r 

 ur
r

,  

ur 1  u

r
r 

1  ur  u u


,
r 
r
r

, r 

(2.20)

в които формули функциите на деформациите r, , и р се изчисляват чрез
напреженията посредством физическите уравнения (закона на Хук):

r 

1
 r    
E

,  

1
    r 
E

, r  G r 

E
 r
2 1   

, (2.21)

където G е модулът на ъгловата деформация, а уравнения (2.21) се отнасят за
равнинно напрегнато състояние.
В случая на равнинно деформирано състояние тези уравнения имат вида [1]:

r 

1
 r   1  
E1

,  

1
    1 r 
E1

, r  G r 

E
 r
2 1   

,

(2.22)

където

E1 

E
1

2

, 1 

След съответните
преместванията:
тип I

ur 

u 


1

.

(2.23)

преобразования

получаваме

следните

изрази

тип II

C11 1/ 2 
C

3 

3 

r  2  1 cos  cos  , ur  21 r 1/ 2  2  1 sin  3 sin  ,
4G
2
2
4G
2
2



C11 1/ 2 
C

3 

3 

r  2  1 sin  sin  , u  21 r 1/ 2  2  1 cos  3 cos  ,
4G
2
2
4G
2
2


(2.24)
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за

където

3
1
  3  4

 

, за равнинно напрегнато състояние;
, за равнинно деформирано състояние.

(2.25)

Към уравнения (2.24) може да се прибави и допълнителна константа, която да
представлява преместването на обекта като безкрайно кораво тяло [3].
2.3 Дефиниция за коефициентите за интензивност на напреженията
Нека в изрази (2.19) и (2.24) да положим:

C11 

KI

,C21 

2

K II
2

,

(2.26)

а във върха на пукнатината за y=0, и =0, изразим напреженията за малки
стойнисти на променливата x (x):
тип 1

тип 1I

 x   y   r   

KI
2x

,

 xy   r 

K II
2x

,

(2.27)

Двата скаларни коефициента KI и KII (засега не се занимаваме с третата форма
на разрушение) представляват количествена мяра на особенността на напреженията
във върха на пукнатината и се наричат коефициенти за интензивност на
напреженията. Тези коефициенти характеризират напълно напреженията във върха на
пукнатината (по-скоро тяхната магнитуда), а в останалата област разпределението им е
известно.
Уместно е да изразим преместванията (2.24) и напреженията (2.19) в декартова
координатна система (x,y). Използваме известните трансформационни формули :

u  ur cos  u sin 

,

v  ur sin   u cos

,

(2.28)

 x   r cos2     sin 2    r sin 2
 y   r sin     cos    r sin 2
2

2

 xy   r     sin 2   r cos2

,
(2.29)

,.

и след известни алгебрични и тригонометрични операции получаваме:

17

2.4 Изрази за преместванията и напреженията, изразени чрез КИН
Тип 1

Тип 1I



3 
cos  1  sin sin  ,

2
2
2
2r
KI


3 
y
cos  1  sin sin  ,
2
2
2
2r
KI


3
 xy 
sin cos cos
,
2
2
2
2r
x

KI


3 
 2  cos cos  ,

2
2
2
2r
K II


3
y
sin cos cos
,
2
2
2
2r
K II


3 
 xy 
cos  1  sin sin  ,
2
2
2
2r
(2.30)
x 

K II

sin



u

KI
2G

r

cos   cos  ,
2
2

u

K II
2G

r
2

 

 sin 2  2    cos   ,



v

KI
2G

r

sin   cos  ,
2
2

v

K II
2G

r
2




cos 2  2    cos   ,



където изразите за G и  могат да се видят от (2.21) и (2.25).
Отново обръщаме внимание, че коефицентите за интензивност на напреженията
(КИН) за форми на разрушение I и II не зависят от координатите на точката (x,y или
r,). Те оказват влияние на интензивността на полето на напреженията. КИН са право
пропорционални на големината на външните въздействия и зависят от формата на
изследваното тяло. Следователно от физическа гледна точка тези коефициенти
представляват параметри, които отразяват преразпределението на напреженията в тяло
с наличие на пукнатина.
Всички разсъждения по-горе бяха извършени при ъгъл =0 (виж фигура 2.1),
т.е. при наличие на пукнатина. Както се вижда от уравнения (2.30), напреженията във
върха на пукнатината са безкрайно големи при r=0, защото сингулярността е от
порядък r -1/2. Интересно е да си зададем въпроса - как се променя този порядък при
други стойности на ъгъл , движещи се между 0-. Не е трудно да се докаже, че това
би отговаряло на стойности на параметъра  от 1/2 до 1(виж [4]). Този параметър се
определя вече от решението на уравнения (2.14) а напреженията имат сингулярност от
порядък r  -1. Това означава, че напреженията във върха на пукнатината са безкрайно
големи при r=0, при всички стойности на , движещи се между 0-.
Следователно, както е показано на фигура 2.2, всички точки от конструкцията,
за които ъгълът    са сингулярни и напреженията в тях са съгласно теорията
безкрайност. В действителност това физически не може да се реализира на практика,
така че в такива ”опасни” точки възникват крайни напрежения и малообемни
пластични деформации.
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F

Опасни точки

Фигура 2.2 Равнинна рамка, съдържаща “опасни” точки
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Пример 1. Задача на Griffith : безкрайно голяма равнинна пластина е
натоварена с равномерно-разпределени нормални напрежения y=0 =const. В
плочата има пукнатина с дължина 2l. Да се определи коефициентът на
интензивност на напреженията KI.

0=const.

y

y-асимпт. решение
y-точно решение
0=const.
x

l

l

a

y=const.

Фигура П1 Безкрайна плоча с централна пукнатина 2l

Ще използваме метода на разрезите, както е дадено в [5]. Наличието на
пукнатина с дължина 2l предполага, че равновесното условие =0 , за разрез на
пластинката през остта x, е нарушено със сила с големина 20l. Разпределението на
напреженията във върха на пукнатината е показано на фигура П1. Предполагаме, че на
разстояние a от върха на пукнатината напреженията y =0 са константни, както в
пластинка без пукнатина. Стойността на параметъра a може да се определи от
условието:

y(r=a, =0)= 0 ,

(П1)

а от формули (2.30) следва:
KI/a = 0 ,

(П2)

откъдето следва:
a=KI2 /202 .

(П3)
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От условието за равновесие =0, следва:
a



2 0 l  2  y  r  dr  0

(П4)

.

0

Ако в (П4) заместим y=KI/r, то след решението на интеграла получаваме:

KI  0 l

(П5)

,

което е решение на поставената задача и съвпада с точното решение на
коефициента за интензивност на напреженията за форма 1.
След като заместим (П5) в (П3), можем да получим че дължината на зоната с
нарушени напрежения е a=l/2.
Методът на сеченията е приблизителен, защото коректният запис на
равновесното условие в (П4) изисква вместо члена y(r), да се запише [y(r)- 0].
Съвпадението на полученото решение с точното се дължи на факта, че точното
решение се отличава от асимптотичното (което включва само първият член на
безкрайния ред), както се вижда на фигура П1. В това се състои и идеята на този
приблизителен метод: напреженията, които се анулират при появата на пукнатината с
дължина 2l, да се компенсират с интеграла, както е показано в (П4).
Пример 2. Дадена е безкрайно дълга равнинна пластина и крайна ширина b, и
натоварена с равномерно-разпределени нормални напрежения y=0= const. В
плочата има пукнатина с дължина 2l. Да се определи коефициентът на
интензивност на напреженията KI.

0

2l
b

Фигура П2 Пластинка с крайна ширина b
и пукнатина с дължина 2l
0
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За тази задача ще използваме решението от пример 1. При пластинката с
безкрайна ширина стана ясно, че размера на зоната с ”нарушени напрежения” е a=l/2.
Ако ширината на дадената пластина е b2l+2a=3l, то можем да използваме
предишното решение, следователно KI=l. Ако обаче b3l, то от горното условие
следва:
a



2 0 l  2  y  r  dr  0

(П6)

.

0

Ако се отчете, че в този случай a=(b-2l)/2, то от решението на (П6) следва

K I   l

l
.
b  2l

(П7)

Интересно е получената приблизителна формула (П7) да се сравни с резултата
за същия случай, даден в [3] :

KI   l

1    0.3262
1 

(П8)

,

където 2l/b и формула (П8) е валидна за всяко b, или с известната формула на
Irwin [5]:

K I   l

b
l
.tg
l
b

(П10)

.
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Пример 3: Дадена е равнинна пластина с крайни размери: b=20, L=50, и
дебелина 1 (равнинно напрегнато състояние), натоварена с равномерно-разпределени
нормални товари по контура y=0= 100. В плочата има пукнатина с дължина 2l=8,
Е=1000, =0.3. Да се определи коефициентът на интензивност на напреженията K I
чрез дадени в литературата приблизителните формули.

0

L
2l
b

Фуигура П3 Пластинка с крайна ширина
b и пукнатина с дължина 2l (L>>2l,b)
0

Точното решение на тази задача, цитирано в [2] е: KI=393.5 (target solution)
1. Решение чрез формула П7:

K I   l

l
4
 100  .4
 204.66 ( 48%).
b  2l
20  8

Очевидно този резултат е далеч от точния. Причината е, че b>3l , от което
следва:

K I   l  100  .4  354 ( 10%).
2. Решение чрез приблизителната формула [П8] дадена в [3] :

KI   l

1    0.3262
1 

 298.45 ( 24.54%). (  

3. Решение чрез формулта на Irwin (П10)

KI   l

b
l
.tg  381.18( 3.13%).
l
b
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2l
)
b

4. Решение чрез формулта на Isida [7] (4 члена са взети в развитието):
2
3

l
 l
 l 
K I    l  1  0.256  1.152   12.2    390.9 (0.66%).
 b
 b 
b


5. Решение чрез формулата на Feddersen

KI   l

1
 394.12 (0.15%).
 l 
cos 
 b

6. Решение чрез формулата на Dixon

KI   l

1
 2l 
1  
 b

2

 386.78 (1.7% ).
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ГЛАВА 3. ОТЧИТАНЕ НА МАЛКА ПЛАСТИЧНА ЗОНА ВЪВ ВЪРХА
НА ПУКНАТИНАТА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА IRWIN
В раздел 2 приехме хипотезата, че във върха на пукнатината връзката
напрежения-деформации е линейна, т.е. работим със законите на линейната теория.
Получените напрежения във върха на пукнатината са безкрайно големи, но е известно
че в природата не съществуват материали, които да понесат тези напрежения.
Естествено е да предположим, че материала около върха на пукнатината се
пластифицира - това е вярно особено за металите. Приема се, че в линейната механика
на разрушението тази пластична зона е много малка, така че в първо приближение
нейното влияние се пренебрегва.
3.1 Постановка на задачата - първа и втора поправка на Irwin
Irwin [1], предлага една опростена формулировка за отчитане на пластичната
зона с някакъв корекционен коефициент. По този начин основната придобивка на
линейната механика на разрушението т.е. използванено на коефициентите за
интензивност на напреженията се запазва, но се прави опит тази проста концепция да
се обогати с включването на нелинейната работа на материала. Основното изискване е
размерът на пластичната зона да е малък - например при тънки равнинни пластинки
този размер е от порядъка на дебелината на пластинката.
Идеята на Irwin е илюстрирана на фигура 3.1. Ако работим със средствата на
линейната механика на разрушението, нормалните напрежения y се изобразяват с
кривата (1). Ако приемем, че малка зона около върха на пукнатината се пластифицира
и нормалните напрежения там достигат границата на провлачване Y , то дължината
тази зона r1 може да се определи от условието (виж формули (2.30) от глава 2):

 y  r1 ,  0 

KI
2r1

 Y

(3.1)

,

откъдето следва за r1

r1 

1  KI 


2   Y 

2

.

(3.2)
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y
(1) линейно
решение

A
(2) еласто-пластично разпределение на
напреженията

B

Y
x

връх на пукнатината

l

r2

r1

Фигура 3.1 Еластично решение (1) (линейно) и еластично-пластично
Разпределение на нормалните напрежения (2)

Изчисленото разстояние r1, като размер на пластичната зона се нарича първо
приближение по Irwin. Очевидно е, че силите съответствуващи на площта означена с A
на фигура 3.1, не се отчитат при новата конфигурация, т.е. нарушено е равновесното
условие.
Отместваме надясно асимптотичната крива (1) на разстояние r2, т.е. изкуствено
разширяваме пластичната зона - новата дължина е c = r1 + r2 . Разстоянието r2
определяме от условието лицата A и B да са равни:
r1

 KI

 
0


  Y  dx  Y r2

2x

,

(3.3)

откъдето определяме разтоянието r2 = r1, като за решението на интеграла за r1
използваме (3.2).
Разстоянието c = r1 + r2 се нарича втора поправка на Irwin.
Полученият резултат може да се тълкува и по следният начин (виж [2]).
Истинската дължина на пукнатината е l. Първата поправка на Irwin е r1 , а като се
отчете и равновесното условие поправката е c = r1 + r2 =2 r1 , доколкото двете
разстояния се получиха равни. Ако предположим, че пукнатината се е разпространила
на разстояние r1 по фронта й, тогава дължината на новата ”фиктивна” пукнатина е l* =
l + r1 . Тогава коефициентът за интензивност на напреженията KI се променя,
вследствие приемането на новата ”ефективна” дължина l* = l + r1 .
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Ако приемем, че решаваме безкрайна плоча с пукнатина 2l, натоварена с
константно напрежение 0 , от (3.2) следва:

r1 

 02 l
2 Y2

,

(3.4)

а за коригирания с поправката на Irwin коефициент за интензивност на
напреженията KI се получава:


2 
K I    l *     l  r1     l  1  02 
2 Y 


(3.5)

Изведените по-горе зависимости се отнасят за случая на равнинно напрегнато
състояние. При равнинно деформирано състояние ”поправката” на Irwin има по-друга
форма. Необходим е предварителен анализ за вида на пластичната зона около върха на
пукнатината за двата случая, по тази причина ще използваме друг метод за решение на
задачата.
3.2 Решение с методите на теория на пластичността
Нека да предположим, че е реализирано пластично състояние като използваме
критерият на Мизес, представен чрез главните напрежения [2]:

 1   2  2   2   3  2   3   1  2  2 Y2

,

(3.6)

а също ще се възползваме от зависимости (2.30), като получим главните
напрежения:

0 ,

KI



1 
cos  1  sin  ,  3  
2K cos ,


2
2
2r
2
  1   2  

2r
KI


2 
cos  1  sin  ,
2
2
2r

(3.7)

като първият израз за напрежението 3 касае равнинно напрегнато състояние , а
вторият - равнинно деформирано състояние.
Ако заместим изразите (3.7) в уравнение (3.6), следва:
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K2 
3

2
2
 1  sin   cos   2 Y


2 r
2

,

(3.8)

за случая на равнинно напрегнато състояние, докато за равнинно деформирано
състояние получаваме:

K2 3
2

2
2
 sin    1  2   1  cos   2 Y

2 r  2

.

(3.9)

Ако в зависимости (3.8) и (3.9) положим r=rp() много просто можем да
получим изразите за rp(), които отделят еластичната от пластичната области:

r p   

K2 
3

1  sin 2   cos 
2 


2
4 Y

,

(3.10)

за случая на равнинно напрегнато състояние a за равнинно деформирано
състояниефполучаваме:

r p   

K2 3
2

2
 sin    1  2   1  cos 

4 Y2  2

.

(3.11)

Ако във формула (3.10) за случая на равнинно напрегнато състояние положим

  , то ще получим зависимост (3.2) а оттам (3.4). Следователно може да се счита, че
зависимост (3.10) е обобщение на горния подход, т.е. на зависимости (3.2) и (3.4). Не е
възможно обаче с този метод да се намери аналог на формула (3.11) за случая на
равнинно деформирано състояние.
Нека да използваме зависимости (3.10) и (3.11) и да се опитаме да открием
различията, които съществуват във формата на пластичните зони за двата вида
равнинно състояние. На фигура 3.2 при различни стойности на ъгъла  са построени
съответните графики.
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равнинно напрегнато
състояние
0.5
равнинно деформирано
състояние

rp

0.5

Фигура 3.2 Вид на пластичните зони около върха на пукнатината за
равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние
В графиките е използвана

K I

/  Ò  - кратната стойност на rp. Очевидно е,
2

че съществува разлика във формата и големината на пластичните зони. Може да се
твърди, че при едни и същи силови въздействия пластичната зона при равнинно
деформирано състояние е по-малка от пластичната зона, съответствуваща на равнинно
напрегнато състояние. При дебела пластинка с пукнатина и пластична зона, във
вътрешността на пластинката формата и размера на пластичната зона съответствува на
равнинна деформация (РДС), докато на повърхността - на равнинно напрегнато
състояние (РНС).
Ако в зависимост (3.11) приемем    ще получим :

r p   

1  2  2 
2

2

K 
2 *

   1  2  r p
T 

От зависимост (3.12) следва, че параметърът
параметъра

.

(3.12)

rp при РДС в сравнение с

r при РНС се занижава с коефициента (1-2)2 . Следователно разликата в
*
p

размера на пластичната зона в двата случая не е голяма, докато има съществена
разлика във формата.
Да предположим, че материалът е идеално пластичен, и че във върха на
пукнатината са се развили пластични деформации по цялата дебелина. В
пластифицирана област, материалът се опитва да ”тече” по посока на дебелината на
плочата, докато обкръжаващият го еластичен материал се съпротивлява. Това води до
създаването на тримерно напрегнато състояние в пластичната зона, което за
равнинната задача кореспондира на равнинно деформирано състояние (РДС). С
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приближаването на повърхностите на плочата напреженията по посока на дебелината
падат до нула, което води до реализирането на РНС.
Тези разсъждения са илюстрирани най-добре на фигура 3.3 [3].

Фигура 3.3 Вид на пластичната зона, като функция на
дебелината за плоча със средна дебелина

Разгледана е плоча със средна дебелина, където се реализират в отделни
области РД и РН състояния. Очевидно размерът на пластичната зона за РНС е поголям от този за РДС. Оттам трябва да се очаква, че преместванията за РНС ще са поголеми от тези за РДС при еднакви напрежения (натоварвания).
Най-добре размерът на пластичните зони, както и тяхната форма може да се
установи чрез числен експеримент, проведен с МКЕ (например с ANSYS), като се
реши тримерната задача с отчитане на пластичната работа на материала.
В литературата [3], съшествуват следните приблизителни оценки, от които по
размера на пластичната зона може да се съди за вида на напрегнатото състояние:
 РНС - когато размерът 2rp , получен с формулата на Irwin е от порядъка на
дебелината на плочата;
 РДС - когато размерът 2rp , получен с формулата на Irwin е около 1/10 от
дебелината на плочата;
Следователно се оказва, че даже и в ЛМР напреженията на материала на
протичане е важна характеристика, от която зависят параметрите на МР.
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3.3 Относно приложимосттс на ЛМР
Линейната механика на разрушенито (ЛМР) беше първоначално развита за
еластични високоякостни материали със склонност към крехко разрушение. Тези
условия, както се видя по-горе са валидни за някои високоякостни стомани, работещи
в условията на РДС или за материали от типа на стъклото , керамиката, бетона и др. виж фигура 3.4.
По-късно концепцията на ЛМР беше малко допълнена с оглед да се обхванат
материали, които могат да развият ограничена пластичност в зоната на пукнатината.
Тук може да се разглеждат и например високоякостни стомани, работещи в условията
на РНС. За някои видове дуктилни стомани обаче, размерът на пластичната зона е
твърде голям за да прилагаме решенията и методите на ЛМР. Развива се нов клон на
МР, наречен еластично-пластичен вариант на МР - ЕПМР - на фигура 3.4 е показано за
кои случаи става въпрос.
И накрая, при много дуктилно материали, когато е възможно пластичната
област да обхване цялата плоча, се прилагат други методи за анализ, свързани поскоро с някои варианти на теорията на пластичността-ние няма да се занимаваме с
тези въпроси.

Фигура 3.4 Областите на приложимост на ЛМР и ЕПМР
Забележка: В Приложение 3, озаглавено ”Върху експерименталното определяне
на КИН”, накратко са дадени някои методи, посредством, които се достига до
експерименталното определяне на коефициентите за интензивност на напреженията за
някои видове материали. Така определени, тези КИН могат да залегнат в нормативни
документи или да послужат за сравнения с числени резултати.
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Пример: Дадена е равнинна пластина с крайни размери: b=20, L=50, и
дебелина 1 (равнинно напрегнато състояние), натоварена с равномерно-разпределени
нормални товари по контура y=0= 100. В плочата има пукнатина с дължина 2l=8,
Е=1000, =0.3.
Границата на провлачването п= 200 , а пластичния модул H’=0 (идеална
пластичност).
Да се определят размера и вида на пластичните области във върха на
пукнатината.
0



H’=0

ï
L
2l
Å



b

0

Фигура 3.5 Пластинка с крайна ширина b и
пукнатина с дължина 2l (L>>2l,b)
Забележка : Ако при решението с ANSYS се използват т.н. сингулярни крайни
елементи, за допълнителна информация се обърнете към Приложение 1, озаглавено
”Използване на сингулярни елементи в МР”
При решението с ANSYS:
 Да се използва сметрията.
 Да се използва опцията ”bilinear kinematic”.
 Решението да се извърши с една стъпка (Time=10) и 10 подстъпки, при което
товара се ”подава” с по 1/10 за всяка подстъпка (ramped load).
 Не забравяйте да зададете опцията ”записване” на резултатите в базата данни за
всяка подстъпка.
 С постпроцесора да се анализира напрегнатото и деформирано състояние на
плочата за всяка подстъпка, да се дадат графически пластичните деформации по
елементи  (y или eqv);
 Със средстата на препоцесора ”Time History” да се даде графика на преместването
във функц ия на товара (фиктивното време).
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ГЛАВА 4. ЕНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД В МР. ВРЪЗКА МЕЖДУ
СКОРОСТТА НА ОСВОБОДЕНАТА ЕНЕРГИЯ (СОЕ) И
КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ИНТЕНЗИВНОСТ НА
НАПРЕЖЕНИЯТА (КИН)
4.1 Енергетична теория на Griffith
Нека разгледаме една идеализирана система - безкрайна плоча с единична
дебелина, която съдържа пукнатина с дължина 2l и е подложена на константно
нормално напрежение =о , породено от товар в безкрайността - фигура 4.1,[1].
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2l
b

Фигура 4.1 Безкрайна пластинка с
пукнатина 2l и b>>2l
0

Пълната потенциална енергия U на плочата с пукнатина има вида:

U  Uo  U 2l  U  Vext ,

(4.1)

където:
Uo = потенциалната енергия на плочата без пукнатина;

U2l = промяната на потенциалната енергия на деформацията, като
резултат от появата на пукнатина с дължина 2l;

U = промяната на ”енергията на повърхността”, предизвикана от
Vext

формирането на пукнатината;
= работата на външните сили (сила * преместване)

Във израза (4.1) ще предположим, че ако имаме случай на плоча с фиксирани
(запънати) краища, при която напреженията о са предизвикани от преместванията на
опорите, работата на външните сили Vext е нула. Освен това е полезно ако тълкуваме
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U2l като ”активна” енергия, която се стреми да отвори пукнатината, докато U е
енергията на съпротивлението на материала (на вътрешните връзки), която трябва да
бъде преодоляна за започване или продължение на процеса на разрушение.
Griffith извършва решение на поставената задача и показва, че при единична
дебелина на плочата абсолютната стойност на U2l е:

U 2l 

 2 l 2
E

.

(4.2)

Формула (4.2) важи за случая на равнинно напрегнато състояние. Aко плочата е
в равнинно деформирано състояние ще трябва да умножим дясната част по (1-2).
Нарастването на енергията на повърхността U, е равна на величината  по
площта на новообразуваната пукнатина:

U   2 2l  .

(4.3)

Във формула (4.3)  е характеристика на материала - константа, равна на
енергията, необходима за образуване на единица нова повърхнина на пукнатината.
Промяната на потенциалната енергия на деформацията U2l е с отрицателен
знак, тъй като плочата е загубила от коравината си като резултат от формирането на
пукнатината. Следователно, потенциалната енергия на деформацията намалява, както
намаляват и опорните реакции в краищата, които се преместват. Като резултат,
формула (4.1) придобива вида:

U  U o  U 2l  U   U o 

 2 l 2
E

 4l  .

(4.4)

Ако предположим, че след формирането на пукнатината плочата е в състояние
на равновесие, то от принципа за стационарност на пълната потенциална енергия,
dU/dA=0, следва (A=2l при единица дебелина и dl/dA=1/2) :


dU dU dl
d   2 l 2

 
 2l    0 ,
dA
dl dA dl 
2E


доколкото Uo е константа и d(Uo)/dl=0.
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(4.5)

повърхностна

енергия

енергия=4l

U=U2l+U
дължина на
пукнатината l

lcr
потенциална енергия:

U2l = -2l2/E

dU/dl
неустойчиво
състояние
dU/dl>0
дължина на
пукнатината l

dU/dl=0
dU/dl<0

Фигура 4.2 Графика на енергетичния баланс на безкрайна плоча с
пукнатина, когато външните сили не извършват работа
Горните зависимости се илюстрират графично на фигура 4.2 за променяща се
дължина на пукнатината. Очевидно, ако е изпълнено уравнение (4.5) се достига до
критична стойност на дължината lcr , след което започва неустойчиво разпространение
на пукнатината до пълно разрушение. Ако при дадено напрежение 0  l  lcr , то за
увеличаването на дължината на пукнатината е необходимо допълнително увеличаване
на напрежението, т.е на външните сили, докато след като l  lcr процесът на
разрушение е неустойчив. Това се получава, когато освободената потенциална енергия
вследствие потенциалното (възможното) нарастване на размера на пукнатината dl,
надвиши повърхностната енергия (енергията на съпротивлението на материала на
пукнатинообразуване
От диференцирането на (4.5) следва:

 2 l
E

 2 ,

(4.6)

като формула (4.6) може да се представи по следния начин:
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1

 2 E  2
 l 
 .
  

(4.7)

Уравнение (4.7) показва, че при безкрайна плоча с единична дебелина,
натоварена с товар, който предизвиква константни напрежения в плочата, процесът на
разпространение на пукнатините при предположение, че материалът е идеално крехък,
зависи от произведението на напрежението  по квадратния корен на дължината на
пукнатината l от една страна и от материалните константи от друга. Доколкото всички
материални константи са отдясно на формулата, очевидно е, че разтварянето на
пукнатината е възможно само тогава, когато произведението
критична стойност.

 l достигне

някаква

Ако приемем, че се изменя само една от двете величини - например
напрежението а дължината 2l се запазва, от (4.7) може да се получи критичното
напрежение, при което започва неустойчиво разпространение на пукнатината:

 cr 

2 E
.
l

(4.8)
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4.2 Модификация на Irwin на теорията на Griffith
Irwin [2], представя едно по-различно тълкуване на енергетичното уравнение
(4.1), което разширява класическата теория на Grifith. От него и фигура 4.2 е ясно, че
ако с нарастването на дължината на пукнатината расте и пълната енергия, са възможни
нови равновесни състояния. Неустойчиво разпространение на пукнатината ще се
получи ако е изпълнено условието:

dU
0,
dl

(4.9)

и доколкото Uo е константа от (4.1) и от (4.9) следва:





dU
d

U 2l  U   Vext  0 .
dl
dl

(4.10)

Уравнение (4.10) може да се представи по следния начин:



d U 
d
Vext  U 2l  

dl
dl

.

(4.11)

Irwin тълкува уравнението (4.11) по следния начин. Членът dVext/dl представлява
енергията, която ”подават” външните сили за единица разпространение на
пукнатината а d(U2l)/dl e промяната на потенциалната енергия, като резултат от
dU 2l 
 dV
работата на външните сили. Следователно  ext 
 е наличното количество
 dl
dl 
енергия, която се стреми да разшири пукнатината (активната енергия, която формира
т.н. разрушаваща сила).
Членът отдясно на (4.11), d(U)/dl, представлява повърхностната енергия на
пукнатината, т.е. това е енергията необходима за разпространение на пукнатината
(енергията на съпротивлението, която формира т.н. сила на съпротивлението).
Нека дефинираме скоростта на освободената енергия (СОЕ, нарича се още
интензивност на освободената енергия) G, за единица дебелина като:

G

d
 Vext  U 2l  ,
dl

(4.12)

и енергията на съпротивлението R като:

R





d
U  ,
dl

(4.13)
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след което условие (4.11) може да се представи така:
GR ,

(4.15)

от което следва, че силата на разрушението трябва да е поне равна на силата на
съпротивлението на пукнатината за да съществува условие за неустойчиво
разпространение на пукнатината.
В линейната механика на разрушението е приет принципът, че силатаа на
съпротивлението R при разпространението на единица площ на пукнатината е
константа на материала. Тогава очевидно силата на разрушението, представена чрез G
трябва да достигне някаква критична стойност (равна на константата R), за да започне
процесът на неустойчиво разпространение на пукнатината. Ако се обърнем отново към
параграф 4.1 и разгледаме безкрайната плоча, ще получим следния аналог на формула
(4.15) (трябва да се отчете факта, че диференцирането е по площа A):

G

2
dU 2l  2 l  cr
l


 G cr  R .
dA
E
E

(4.16)

Критичната стойност на СОЕ - Gcr може да се определи експериментално чрез
измерване на стойността на критичното (разрушителното) напрежение cr ,
необходимо за разрушаването на безкрайната плоча с пукнатина с дължина 2l.
Ако
отчетем
факта,
че
в
линейна
постановка
постановка
Gcr=R=d/dl(U)=d/dl[2(2l)], то условието (4.11) за неустойчиво разпространение на
пукнатина с дължина 2l в безкрайната плоча ще придобие вида:

 2 l
E

 2 .

(4.17)

Във формула ( 4.17) напреженията в плочата са създадени като резултат от
преместване на краищата на плочата (преместване на опорите), така че нарастването
на работата на външните сили при преместване на фронта на пукнатината е нула - този
въпрос ще се изясни в детайли по-долу.
През 1948 г. Irwin предлага разширение на линейната теория на Griffith, която е
валидна за идеално крехки материали. По принцип вече се изясни, че появата и
разпространението на пукнатините е процес, свързан с диципация на енергия, т.е. с
омекотяване на конструкцията и преразпределение на вътрешните сили. Тогава си
задаваме въпроса - зашо да не свържем това явление с пластифицирането на
материала, доколкото и двете физически явления са типичен пример за физически нелинейно поведение на материала. Irwin предполага, че енергията на съпротивление
на пукнатината се състои от две части - сума от повърхнинната еластична енергия el и
енергията изразходвана за пластична работа на материала във върха на пукнатината pl.
Това предложение разширява теорията на Griffith за идеално крехките
материали и дава възможност тя да се използва за дуктилни материали, например
стомана. Формула (4.6) тогава придобива следният вид:
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 2 l
E



 2

el



pl

,

(4.18)

За дуктилни материали pl  el , т.е. R е предимно енергия на пластичните
деформации и повърхностната енергия може да се пренебрегне.
4.3 Разпространение на пукнатината при случая на преместване на опорите
(контрол по премествания) и случая на увеличение на товарите
(контрол по товари)
Както вече отбелязахме, формула (4.17) е валидна при фиксирани (подпряни)
краища на изследваната плоча, като въздействието е сответното преместване на
опорите. Това състояние на външно въздействие на системата се нарича още и контрол
по премествания. В този случай, при увеличение на дължината на пукнатината с l, се
предполага че преместванията на контура на плочата са нула и силите (всъщност
опорните реакции) не извършват работа, т.е. d(Vext)/dl=0.

товар
C

F1

D

2l
F2

E

2(l+l)
O

A
v1

B
v2 преместване v

Фигура 4.3 Зависимост сила-преместване при
придвижване на пукнатината на l
Възможен е и друг вариант, при който външното въздействие е силово (т.н.
контрол по товари. В този случай, при увеличение на дължината на пукнатината с l,
се предполага че обобщеният товар остава константа - виж фигура 4.3.
И в двата случая на въздействия основният принцип се запазва, т.е. за да се
получи увеличение на пукнатината освободената еластична енергия на деформацията
трябва да надвиши енергията на повърхността, или казано по друг начин силите на
разрушението да надвишат силите на съпротивлението на материала.
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В първият разглеждан случай външното въздействие се реализира чрез
преместване на опорите. Обобщените сили F на плочата, която съдържа пукнатина с
дължина 2l, ще се редуцират от F1 на F2 при увеличение дължината на пукнатината с
l от двете страни. Обобщените премествания на опорите остават фиксирани на v1,
следователно външните сили (опорните реакции) не извършват работа, а коравината
на плочата намалява. Това означава, че потенциалната енергия на деформацията
Uo+U2l намалява, следователно промяната на потенциалната енергия U2l е
отрицателна. Тя е представена на фигура 4.3 с разликата от лицата на фигурите OCAOEA= OCE.
Във вторият разглеждан случай предполагаме, че в процеса на разпространение
на пукнатината обобщената сила F1 остава константа, докато обобщеното преместване
е v=v2-v1. Нарастването на работата на външните сили е F1(v2-v1). Тази работа може
да се представи чрез лицето на фигурата ABCD на фигура 4.3. От друга страна
нарастването на потенциалната енергия U2l може графично да се представи чрез
разликата в площите на фигурите: ODB-OCA=1/2F1(v2-v1)=OCD.
Следователно, от работата на външните сили F1(v2-v1), само частта F1(v2-v1)1/2F1(v2-v1) = 1/2F1(v2-v1), коята всъщност е лицето на фигурата OCD отива за
разпространение на пукнатината, т.е. при константна сила: Vext-U2l=U2l. Ако
разгледаме първият момент на разпространението на пукнатината, т.е. ако l  0, от
фигурата е очевидно, че лицето на фигура OCD клони към лицето на фигурата OCE.
Следователно, в граничен преход намаляването на потенциалната енергия на
деформацията за случая на контрол по премествания е равно на увеличаването на
потенциалната енергия на деформацията за случая на контрол по товари.
От този извод следва, че скоростта на освободената енергия (СОЕ) G е равна по
магнитуда на d(U2l)/dl и за двата случая на действие на товара, но знаците са
различни:
1. При зададено преместване на опорите (контрол по премествания)
d U 2l 
d
G   Vext  U 2l   
,
(4.19)
dl
dl
2. При зададени външни сили (контрол по сили, по натоварване)
d U 2l 
d
G   Vext  U 2l   
,
(4.20)
dl
dl
Формула (4.20) може да се тълкува още, че работата на външните сили
допринася освен за увеличаване на потенциалната енергия, така и за енергията на
разрушението.
За простота горните разсъждения, както и фигура 4.3 бяха направени за система
с една степен на свобода. Ще разширим малко въпроса с контрола на външните
въздействия по сили и премествания, тъй като той е тясно свързан с устойчивостта на
разпространение на пукнатините, а оттам и с устойчивостта на решението.
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На фигура 4.4.a е дадена греда, изградена от хомогенен еднороден материал,
натоварена със сила F, която де увеличава инкрементално и надрез в остта на
симетрия, където се предполага, че може да започне развитие на вертикална дискретна
пукнатина.
v+v

F+F
(a)

(b)

Фигура 4.4 Греда с развитие на пукнатина в надреза; (a) контрол по сили
(неустойчиво развитие); (b) контрол по премествания (устойчиво развитие)
Ако силата F достигне критичната си стойност, започва развитие
(разпространение) на вертикална пукнатина в мястото на надреза. Ако гредата е
направена от бетон, няма причина, която да спре развитието на пукнатината до
пълното разрушението на елемента. Наличието на армировка в гредата може да забави
този процес до пластифицирането на стоманата, т.е. може да започне устойчиво
развитие на пукнатината, което да продължи до определен момент.
Не така ще протече процесът на разрушение за гредата (b). Там външното
въздействие се осъществява чрез стъпковото преместване на вертикалната връзка в
остта на симетрия. Тук от определен момент при достигане на критична стойност на
преместването v, започва развитие на пукнатината, но то ще е устойчиво почти до
пълната загуба на носимоспособност на сечението - до формиране на пластична става
и образуване на механизъм.
По тази причина най-често експериментите се провеждат с осъществяване на
контрол по премествания, което дава възможност прецизно да се следи процеса на
загуба на коравина почти до разрушение. В численените решения по МКЕ например,
също се появяват числени проблеми, особено когато конститутивните модели са попримитивни.
4.4 Връзка между скоростта на освободената енергия (СОЕ) и
коефициентите за интензивност на напреженията (КИН)
За безкрайната плоча, с натоварване в безкрайността пораждащо константно
напрежение, за интензивност на напреженията получихме:

G

dU 2l
 2 l

,
dA
E

(4.21)

за равнинно напрегнато състояние и
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G

dU 2l
 2 l
 1 2
,
dA
E





(4.22)

за равнинно деформирано състояние .
Ако във формули (4.21) и (4.22) заместим напрежението  с израза от параграф
2, формула (П5), т.е. KI = l, то ще получим следната връзка между скоростта на
освободената енергия (СОЕ) и коефициентите за интензивност на напреженията
(КИН):

G

K I2
,
E

(4.23)

за равнинно напрегнато състояние и

G





K I2
1 2 ,
E

(4.24)

за равнинно деформирано състояние .
В линейната механика на разрушението, директната връзка между скоростта на
освободената енергия (СОЕ) и коефициентите за интензивност на напреженията
(КИН), изразена чрез формули (4.23) и (4.24) показва, че условията за разрушение или
предсказването на началото на разпространение на пукнатината са еквивалентни,
независимо дали използваме енергетичният подход или подхода чрез коефициентите
за интензивност на напреженията.
Литература към глава 4
[1] Ewalds, H. L., Wanhill, R. J. H. : Fracture Mechanics. Co-publication,
Arnold & Delftse Utigeversn Maatschappij, 1989.
[2] Irwin, G. R. : Fracture. In S. Flugge (ed), ”Encyclopedia of Physics”,
vol. 6 Springer, Berlin, 1958.
[3] Hellan, K. : Introduction to Fracture Mechanics. Mc Graw-Hill 1984.
Преведена на руски: Введение в механику разрушения.
Издательство ”Мир”, 1988.
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Пример: Дадена е равнинна пластина с крайни размери: b=20, L=50, и
дебелина 1 (равнинно напрегнато състояние), натоварена с равномерно-разпределени
нормални товари по контура y=0= 100. В плочата има пукнатина с дължина 2l=8,
Е=1000, =0.3.
Да се определи КИН - KI чрез използване на методите за изчисляване на
скоростта на освободената енергия (СОЕ). Да се извърши и второ решение на
дадената система ако се приеме, че хоризонталните краища са запънати и
въздействието е вертикално преместване v=2.78 м.

0 или

v

L
2l
b

Фигура 4.5 Пластинка с крайна
ширина b и пукнатина с дължина
2l (L>>2l,b)

 Решение от зададени напрежения
Извършваме две последователни решения: (1) при дадената конфигурация; (2)
след преместване на върха на пукнатината на l=0.1 надясно. Изчисляват се и в двата
случая потенциалната енергия на деформацията U1 и U2 , след което и СОЕ G:

G

 U U2  U1
1397 .51  1389.68

2
 156.6 ;
l
l
0.1

K I  G . E  395.73 ( 393.5 )
 Решение от зададени премествания
Извършваме две последователни решения: (1) при дадената конфигурация; (2)
след преместване на върха на пукнатината на l=0.1 надясно. Изчисляват се и в двата
случая потенциалната енергия на деформацията U1 и U2 , след което и СОЕ G:
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G

U
U  U1
1382.54  1390.32
 2
 2
 155.6 ;
l
l
0.1

K I  G . E  394.46 ( 393.5 )
Забележка: По метода на крайните елементи потенциалната енергия на
деформациите U се изчислява по формулата: U 

1 T
d  K d , където
2

[d] е

векторът на възловите премествания а [K] е матрицата на коравина на системата.
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ГЛАВА 5. J- ИНТЕГРАЛ И ВРЪЗКАТА МУ С КИН И СКОРОСТТА НА
ОСВОБОДЕНАТА ЕНЕРГИЯ (СОЕ)
Методите на механиката на разрушението, свързани с използването на
коефициентите за интензивност на напреженията (КИН) и скоростта на освободената
енергия (СОЕ) могат да се прилагат освен за линейната задача, така и за пластичност,
локализирана във върха на пукнатината. В случаите на широкомащабна пластичност,
когато пластификацията на материала се развива в по-голяма област на изследваното
тяло, тези методи не могат да се прилагат.
Понятието J-интеграл е било въведено от J.R. Rice [1], с цел да се изследва
концентрацията на деформациите в околността на върха на пукнатина за физически
нелинейни материали. В частност, по-голямо внимание се отделя на разрушението
на метали с развитие на големи пластични деформации. Обикновено при решението
на пластичните задачи се използва инкременталната теория на пластичното
течение. За съжаление, при използването на тази теория няма доказателство, че
решението с използване на J-интеграла е инвариантно, и че стойността на този
интеграл не зависи от пътя на интегрирането. Поради тази причина навсякъде подолу по подразбиране ще използваме деформационната теория на пластичността.
Това означава, че процесът на деформиране във всички точки на конструкцията е
прост, т.е. компонентите на тензорите деформация и напрежения растат монотонно
с нарастването на товара, а отношението им остава непроменено.
5.1 Дефиниция на J-интеграла и доказателство за неговата инвариантност
Нека да разгледаме еднородно равнинно тяло (то може да има линейно или
нелинейно поведение), натоварено по контура с отсъствие на масови сили [2]. Тялото е
в двумерно напрегнато или деформирано състояние, като компонентите на
напреженията ij се определят като функция на двете декартови координати x=x1 и
y=x2. В тялото има пукнатина, както е показано на фигура 5.1, която се състои от две
повърхности, успоредни на ос y, свободни от напрежения.
Показаното тяло е в състояние на равновесие при зададените гранични условия
и външен товар. Плътността на енергията на деформацията (или работата за
деформирането на единица обем) се определя от зависимостта:
 ij

    ij d ij

w x, y  w  ij 

,

(5.1)

0

където ij и ij са тензорите на напреженията и деформациите а сумирането e по
повтарящи се индекси - i, j =1,2.
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T

n

x=x1
ds
dy

(n,y)
(n,x)

-dx

област А

y=x2, v



x=x1, u

Фигура 5.1 Произволен контур Г, който
обхваща върха на пукнатината

Дефинираме изразa за J-интеграла във вида:



u 
u
v 
J   wdy  T
ds   wdy  t x
ds  t y
ds
x  
x
x 







(5.2)

където:  е произволен контур, затварящ областта A, интегрирането започва от
долната част на пукнатината обратно на часовата стрелка и завършва в горната й част;
u={u,v}T е векторът на преместванията по контура; ds е дължината на диференциален
елемент по контура; T е векторът на повърхностните сили и може да се сметне така:
Ti=ijnj , където n1=cos(n,x), n2=cos(n,y), а n е нормалата към разглежданата точка от
контура.
Ще докажем, че интегралът (5.2) не зависи от избрания път на интегрирането,
т.е. той ще има същата стойност ако изберем някакъв друг затворен контур. От
теоремата на Green следва, че ако областта A* в двумерно поле на деформациите е
затворена от крива *, то за функцията f(x,y) е в сила зависимостта:

f

  x
A*

dxdy 
j

 f  x, y n ds ,

(5.3)

j

*
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откъдето можем да запишем (Ti=ijnj):



  wdy  T

i

*

 ui 
ds 
x 

 w

A*

 ui  
  ij
  dxdy .
 x  


 

   x   x

j

(5.4)

Ако диференцираме плътността на енергията на деформацията, ще получим:

  ij
 w  w   ij
   ui 
   ui 
1     u    uj 

  ij
  ij   i  

    ij

 

 ,
 x   ij  x
x
2   x   x j   x   xi  
 x j   x   x j  ij  x 


(5.5)
където за използвани зависимостите ij=ji , ij/xj=0 (уравненията за
равновесие в напрежения!), а също и факта, че w е потенциална функция.
Очевидно, дясната част на уравнение (5.4) се обръща в нула, от което следва:

u





  wdy  T  x ds  0 .

(5.6)

*

Нека сега разгледаме отново случаят на фигура 5.1 и нека сега контурите да
бъдат два - 1 и 2 - фигура 5.2. Започваме движение (интегриране) от долната
повърхност на пукнатината по контура 1 обратно на часовата стрелка до достигане на
горната повърхност на пукнатината. След това продължаваме пътя по ос x и
преминаваме по контура 2 по поосока на часовата стрелка до достигане на началото
на описания път, т.е. до затваряне на контура. Доколкото това е затворен контур,
интегралът на подинтегралната функция в уравнение (5.2) е нула.

1

Фигура
5.2
Два
контура
на
интегриране, които обхващат върха
на пукнатината

2

По хоризонталните участъци на пътя на интегрирането, които са успоредни на
ос x, T=0 и dy=0, следователно можем да запишем:



u



  wdy  T  x ds  0
 
1

.

(5.7)

2
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Резултатът (5.7) показва, че сумата от двата интеграла - единият по контура 1
обратно на часовата стрелка и другият по контура 2 по часовата стрелка е равен на
нула. Ако вместо контурът 2 изберем друг подобен на различно разстояние по остта
y, то горният резултат не се променя. Понеже стойността на интеграла по 1 и в двата
случая е една и съща, следва че стойностите на интегралите по всеки от контурите са
равни, т.е. константи. Това са значенията на J-интеграла, представени с формула (5.2),
а оттук следва, че стойността на този интеграл не зависи от пътя на интегрирането, т.е.
това е инвариантен интеграл.
5.2 Връзка на J-интеграла с коефициента за интензивност на
напреженията K и скоростта на освободената енергия G
Концепцията на МР, свързана с използването на J - интеграла, може да се
свърже с енергетичния подход, изяснен в глава 4. Уравнението на енергетичният
баланс имаше следния вид:

U  U o  U 2l  U   Vext ,

(4.1)

В глава 4 се разгледа само линейният еластичен случай. Уравнение (4.1) е в сила
и в случаят на нелинейна връзка сила-преместване ако имаме еластично поведение на
материала - фигура 5.3
ñèëà
a
a
a

b
b
b

ïðåìåñòâàíå

Фигура 5.3 Нелинейно-еластичен материал
Важно следствие от ”разширената” валидност на уравнение (4.1)е, че при някои
ограничения това нелинейно еластично поведение може да се използва за да се
моделира пластично поведение на материала с използване на деформационната теория
на пластичността. Основното ограничение е, че не трябва да се допуска разтоварване в
нито една точка на конструкцията, защото реалното пластифициране предполага
наличието на ”невъзвращаема”, пластична компонента на деформацията.
Доколкото уравнение (4.1) е валидно и за нелинейният случай, можем да
формулираме условието за неустойчиво разпространение на пукнатината, както в
глава 4 (активната, разрушаващата сила е по-голяма от силата на съпротивлението) :
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G  J



d U 
d
Vext  U 2l  

dl
dl

.

(5.8)

а също и ”нелинейният еквивалент” на скоростта на освободената енергия G,
която в този случай ще докажем, че е еквивалентна на J - интеграла.
За целта ще преобразуваме уравнение (4.1) по следният начин:

U p  U o  U 2l  Vext ,

(5.9)

така, че получаваме:

U  U p  U  ,

(5.10)

където Up е потенциална функция, т.е. съдържа всички енергетични
компоненти, които дават принос към нелинейното еластично поведение, докато U 
(промяната на ”енергията на повърхността”, предизвикана от формирането на
пукнатината) води до очевидно невъзвращаема деформация.
Диференцираме Up по l , като отчитаме, че U0 е константа:

dU p
dl

d
d
U 2l  Vext     Vext  U 2l  ,

dl
dl



(5.11)

така, че от (5.8) и (5.11) следва по дефиниция:

J

dU p
dl

.

(5.12)

Да анализираме отново дясната част на уравнение (5.9). Първите два члена
представляват тоталната енергия на деформацията, която може да се представи така:

U o  U 2l 

 w x, y dxdy ,

(5.13)

A

където с w(x,y) е означена плътността на енергията на деформацията (или
работата за деформирането на единица обем), A е областта на деформациите, която е
затворена от контура .
Последният член на (5.9) всъщност представлява работата на повърхнинните
сили, представени чрез вектора T, по контурните премествания u:



Vext  T T uds ,

(5.14)
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така, че изразът за Up се представя по следният начин:

Up 

 w x, y dxdy   T

T

uds .

(5.15)

A

Ако външните сили (по контура) са константни, то можем да запишем:

 

d Up
dl





d w x, y
dl

A

 dxdy 




TT

  u
ds .
l

(5.16)

Чрез уравнение (5.16) се представя промянята на потенциалната енергия при
диференциално нарастване на пукнатината. Това уравнение може да се преобразува
допълнително като се отчете, че dl = -dx и d/dl = -d/dx:

 

d Up
dl





d w x, y

A

dx

 dxdy 

 T

T

  u
ds .
x

(5.17)

Ако използваме отново (5.3), то интеграла в областта може да се преобразува,
така че окончателно се получава:

J

 

d Up
dl



  w x, y dy  T


T

u 
ds ,
x 

което съвпада с дефиницията, дадена с формула (5.2).
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(5.18)

5.3 Върху използването на J-интеграла
Както беше показано, концепцията за инвариантния J-интеграл може да се
използва така, че контурът по който се извършват изчисленията да бъде отдалечен от
върха на пукнатината. Следователно, този контур може да се избере така, че да
съдържа само еластични контурни сили и премествания, което е много удобно от
изчислителна гледна точка. Междувременно, в оградената от контура област може да
се съдържат и пластични зони, така че този подход с някои ограничения може да бъде
използван и за физически нелинейни материали.
Беше още показано, че J-интегралът е еквивалентен на скоростта на
освободената еласто-пластична енергия G. От това следва, че съществува критична
стойност на J = Jcr (константа на материала), по подобие на Gcr в линейната механика
на разрушението. Ако J достигне Jcr, се предполага, че започва разпространение на
пукнатината.
Независимо, че концепцията на J-интеграла е много полезна и с по-широки
възможности от другите подходи, съществуват и някои ограничения, които ще бъдат
коментирани по-долу:
 Както беше отбелязано, се използва деформационната теория на пластичността.
Това означава, че не се позволява ”разтоварване” в диаграмата напрежениедеформация за всички точки на материала или казано по друг начин, този подход
съвпада с нелинейната еластичност, т.е. липства пластичната (невъзвращаемата)
компонента на деформацията. Но при разтваряне (нарастване) на пукнатината в
нейния върх се наблюдава процес на разтоварване, а това вече поставя под въпрос
достоверността на резултатите след момента на разпространение на пукнатината.
 От горното твърдение може да се направи извода, че и методът на J - интеграла
може с успех да се прилага за еласто-пластичната задача при постановката, че не се
изследва процесът на нарастване и разпространение на пукнатината. С други думи
решението е валидно до момента на началото на този процес.
 За линейната задача J=G и методът на J - интеграла може напълно да се използва
в линейната МР, следователно лесно може да се намери връзката между трите
основни параметри на МР:

K2
(5.19)
J  G  I' ,
E
където E’=E
за равнинно напрегнато състояние и
деформирано състояние.

E’=E/(1-2) за равнинно

По аналогия с G дименсията на J е [енергия/дължина] за единица дебелина
плочата, т.е N.m/m2= N/m. Дименсията на КИН КI е N/(m)3/2.
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на

Забележка : В Приложение 2, озаглавено Пресмятане на J-интеграла с ANSYS, са
дадени основните стъпки за пресмятане на J-интеграла с програмната система
ANSYS, както и макрос (набор от команди), който може да се използваза тази цел.
Литература към глава 5
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО И НЕУСТОЙЧИВО
НАРАСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИТЕ. ТЕОРИЯ НА
R-КРИВИТЕ.
До този момент на няколко пъти бяха формулирани условията за разрушение
или нарастване на пукнатината. Не беше изяснен в детайли въпроса кога това
нарастване е устойчиво, (т.е. последвано от ново равновесно състояние, изискващо
нова порция външно въздействие за ново разрушение) и при какви условия това
нарастване е неустойчиво. Оказва се, че този проблем е тясно свързан с вида на
напрегнатото състояние, развитието на пластичните деформации и начина, по който
се въздейства върху системата.
Нека отново да се върнем към глава 4, и запишем условието за разрушение на
безкрайната плоча, като включим и енергията на пластичните деформации.
Контролиращият параметър е скоростта на освободената енергия (СОЕ) G, която
трябва да достигне критична стойност Gc, равна на константа за материала R,
отразяваща силата на съпротивлението на материала на разрушение. В случая на
безкрайна плоча в равнинно напрегнато състояние можем да запишем:

G

 2l
E





 Gcr  2  el   pl  R.

(6.1)

Както отбелязахме, за дуктилни материали pl >> el , т.е. R е предимно енергия
на пластичните деформации, така че повърхностната еластична енергия, свързана с
крехкото разрушение, може да се пренебрегне. Експериментите показват, че в този
случай не е сигурно, че момента на разрушението R може да свърже с Gc, доколкото R
не е константа, а зависи от дебелината на плочата. Доказано е (този факт ще се
коментира по-долу), че Gcr , а следователно и R могат да се считат за константи за
случая на равнинно деформирано състояние.
В литературата [1], този факт се записва най-често така: R = GcI, а ”коравината”
на разрушение, свързана с КИН се означава като KcI.
От уравнение (6.1) можем да получим условието за разрушение за случая на
равнинно деформирано състояние :



G cI  1   2

 E l ,
2

(6.2)

или за критичната стойност на напрежението за дадена дължина l:

c 

EG cI

1    l
2

.

(6.3)
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Тези условия са дадени графически на фигура 6.1.

G(1)

G,R

G(2)

1  2
G(1)=R

R=GcrI

G()< R

l1

дължина на пукнатината, l
l2

Фигура 6.1 Графично представяне на условията за разрушение
за случая на равнинно деформирано състояние
Очевидно е, че наличието на по-големи напрежения резултира в достигане на
критична точка, която съответствува на по-малка дължина на пукнатината. Освен това
трябва да се забележи, че в израза (6.2) променливите, които формират ”критичното”
произведение са от различни степени: втора за напрежението и първа за дължината на
пукнатината. Този факт се илюстрира най-добре на фигура 6.2.

G,R

G за “контрол по сили”
G за “контрол по преместванияÿ”

R=GcI

дължина на пукнатината, l
l0

l0+l

Фигура 6.2 Различията за параметъра G за двата случая на външно
въздействие – контрол по сили и премествания
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До момента на достигане на критичната точка има еквивалентност на двата
подхода при третирането на външното въздействие. След това обаче, разликата става
съществена. При контрол по сили се предполага, че при разширението на пукнатината
с l, външните сили са константи, следователно напрежението се запазва и
зависимостта за G е линейна, защото зависи само от изменението на l. При контрол по
премествания, G се изменя не толкова силно (по крива), защото с разкъсване на
връзките коравината на системата намалява, а оттам се редуцират реакциите и
напреженията .
6.1 Устойчиво нарастване на пукнатините, R-криви
Беше вече отбелязано, че параметъра R не е константа за материала в случая на
равнинно напрегнато състояние, както е най-често при тънки плочи, натоварени в
своята равнина. Оказва се, че в този случай R зависи от от дебелината на плочата, а
също така и че параметъра е променлив в процеса на развитие на пукнатината. На
фигура 6.3 е показан един такъв случай.
напрежение 

криваclc
b

c
i

криваilo

a

дължина на пукнатината,l
l0

lc

Фигура 6.3 Устойчиво нарастване на пукнатина с начална
дължина l0 до lc за равнинно напрегнато състояние
При начална дължина на пукнатината l0 и достигнато напрежение i , започва
устойчиво нарастване на пукнатината, като за всяко нарастване на напрежението
следва увеличаване на дължината l+l, но процеса е устойчив. При достигане на
критични комбинация на двата параметъра
c и lc , започва неустойчиво
разпространение на пукнатината до пълно разрушение (точка b).
Ще повторим, че така описания процес важи за равнинно напрегнато състояние.
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Чрез енергетичните параметри този процес би могъл да се опише по начина,
даден на фигура 6.4

G,R
,R

G

G(c) G

R крива

cr

G(i)
Gc=R (РДС)
G(<i)

дължина на пукнатината, l
l0

lc l

0

cr

l

Фигура 6.4 R – крива, дефинирана за начална дължина на пукнатината l0

Силата на съпротивлението R (или якостта на разрушение), е дадена на
фигура 6.4 като функция, наречена R-крива, която има вертикален клон при зададена
начална дължина на пукнатината l0. От R-кривата може да се получи енергията,
която е необходима за нарастване на пукнатината. При дуктилните материали това е
работата за формиране на нова пластична зона около върха на пукнатината плюс
работата, необходима за разкъсване на връзките в новопоявяващите се повърхнини.
Вертикалната част на R-кривата подсказва, че при малки напрежения (на които
съответствуват малки G), няма развитие на пукнатината. При напрежение i започва
развитие напукнатината, но G остава равно на R и разпространението е устойчиво.
Правата, съответстваща на Gi пресича R-кривата в точка, на която съответствува
определена дължина на пукнатината и равновесно състояние при което G = R. Ново
нарастване на пукнатината не е възможно, защото очевидно при по-голяма дължина и
същото напрежение, Gi  R.
Този процес на устойчиво нарастване на пукнатината продължава, докато се
достигне критичната точка, съответствуваща на критичното напрежение Gc и
критична дължина lc. След тази точка G  R и започва неустойчиво развитие на
пукнатината.
От изложеното по-горе и фигура 6.4 следва, че за случая на равнинно
напрегнато състояние за достигането на критичната точка е нужно да се изпълнят две
условия:
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G  R , (6.4)

и

G R

l
l

,

(6.5)

т.е. освен равенство на ”движещата” (активната, разрушаващата)
”съпротивляващата” сила, правата съответствуваща на G трябва да тангира на

и

R-кривата в критичната точка. Второто условия следва от експериментално
установеният факт, че R-кривата в този случай е крива в частта след началната
дължина l0. Опит за обяснение на този факт е направен в работа [1], стр.88. Очевидно,
получаването на R-кривите се базира на многобройни експериментални работи.
6.2 Инвариантност на R-кривите по отношение на началната дължина на
пукнатината
И така, установихме, че в случая на равнинно деформирано състояние, силата
на съпротивлението R е константа и не зависи от началната дължина на пукнатината l,
както и от тоталната l+l - фигура 6.1.
Нека още веднъж да разгледаме съпротивлението на пукнатината в случая на
тънка плоча. В началото е резонно да се предполага, че средата на плочата е в
състояние на равнинно деформирано състояние, следователно при даденото
константно R започва бавно устойчиво разпространение на пукнатината.
Следователно, началото на този процес е независим по отношение на началната
дължина на пукнатината l0. Освен това от много експерименти е установено [1], че
останалата нарастваща част на R - кривата , като форма е също независима от
началната дължина на пукнатината l0 - това е показано на фигура 6.5.
G,R
G2=R2
начало на отваряне на
пукнатината

G1=R1

l 2
l 1

дължина на пукнатината l

l01

l02

Фигура 6.5 Инвариантните R – криви и точките на неустойчивост
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От фигурата е ясно, че R-кривите веднъж разработени от експерименталните
тестове, могат да се поставят навсякъде по хоризонталнита ос на G,R-l графиката. От
същата фигура може да се направи и друго важно заключение: преместването на Rкривата по хоризонталната ос води до промяна на точката на неустойчивост, която се
получава от пресечницата на тангентата с R-кривата, при която G=R и dG/dl=dR/dl .
Можем да направим следните изводи:
 Началото на устойчивото разпространение на пукнатината е независимо от
началната й дължина;
 Точката на неустойчивост зависи от l0 . По-голямата начална дължина дава подълъг устойчив клон от R-кривата и по-голяма стойност на параметъра R. Найобщо казано неустойчивоста на пукнатината зависи от тоталната й дължина l+l.
6.3 Построяване на R-криви чрез коефициентите за интензивност на
напреженията
На фигура 6.6 е построена една R-крива, изразена чрез КИН (или KG и KR) и във
функция на l0 . Ще обърнем внимание на три главни момента от тази графика:
 K0 съответствува на точката на начално разпространение на пукнатината. От много
независими експерименти е доказано, че този параметър не зависи от дебелината на
плочата и има константна стойност за материала. Едно от обясненията е, че даже и
при много тънки плочи, началното разпространение на пукнатината се извършва в
състояние на равнинно-деформирано състояние.
 Kc е критичния КИН, или точката на неустойчивост. Установено е, че този
параметър зависи изключително много от дебелината на плочата. По-тънките
плочи дават по-големи стойности на и като резултат по-ясно изразен клон на
устойчиво разпространение, тъй като K0 е константа. Очевидно при много дебела
плоча следва, че K0= Kc .
 Kplato е точката от която започва “платото” на KR кривата. Това е точка в областта на
неустойчивия клон. Този параметър също зависи от дебелината на плочата и не е
приет от всички изследователи като характерен параметър на KR кривата. Някои
автори твърдят, че този параметър зависи не само от материал и дебелината, а също
така и от формата и големината на експерименталния образец (size effect).
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KG,KR

KG – сила на разрушението

Kplato
Kc

KR – сила на съпротивлението
K0

дължина на пукнатината l

Фигура 6.6 R – крива изразена чрез коефициентите
за интензивност на напреженията (КИН)

В [1] е показано зависимостта на формата на KR-кривата от дебелината на
образеца, както и някои методи за тестване и определяне на горните параметри.
Литература към глава 6
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Преведена на руски: Введение в механику разрушения.
Издательство ”Мир”, 1988.
[3] David Broek : Elementary Engineering Fracture Mechanics.
Martinus Nijhoff Publishers, 1982.

60

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИНГУЛЯРНИ КРАЙНИ
ЕЛЕМЕНТИ В МР
Ако задачата за изследване на напрегнатото и деформирано състояние около
върха на пукнатината трябва да се решава числено с метода на крайните елементи,
резултатите, особено около върха на пукнатината се влошават значително. Това е
следствие от факта, че чрез конвенционалните крайни елементи трудно се моделира
безкрайно голямата деформация (следователно и напрежение) във върха на
пукнатината. Тази слабост на решението може да се отстрани чрез използваните на т.н.
сингулярни крайни елементи.
1. Равнинна задача - изопараметрично представяне на крайните елементи
Предполага се, че този материал е вече усвоен, затова ще представим някои от
резултатите без математически изводи.
Ще изследваме равнинен четириъгълен краен елемент с осем възлови точки фигура (Пр1.1).

7

5

6



y



8



4

локална коорд. с-маìà

(a)

(b)
1

2

3

глобална коорд. с-ма
x

Фигура Пр 1.1 Изопараметрично представяне на краен елемент:
(a) основен елемент; (b) изопараметричен елемент
Функциите на формата за правоъгълния елемент са квадратични функции и
представени чрез естествените координати (-1, +1) и (-1, +1)са както следва [2]:

N i( e) 

N i( e) 

1
 1   i  1   i  i   i  1 , i  1,3,5 ,7 ,
4

1   i 1   2  

2

 i2

 i2
2

 1   i 1   2  ,

където за i и i имаме:
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i  2,4 ,6 ,8 ,

(Пр 1)

1
Номер на точката

2

1

2
-

i

-1

i

-1

3
3

0
0

-

1
1

-1

4
1
-

-1

0

4
5
1
1
0
1

5
6
1
0
1
1

6
7
0
-1
1
1

7

8
8

-

-1

1

0
0

Например за страната 1-3, при която  = -1, за точки 1, 2 и 3 ще получим
следните функции на формата:

N 1( e)  ,  



 1  
2
N 2( e)  ,  1   2 ,


N 3( e)   , 

2

 1  

,

(Пр 2)

.

Основните апроксимационни зависимости за функциите на преместванията на
метода на крайните елементи за равниннта задача имат следният вид:
n

ue 

N

e e
i di

,

(Пр 3)

e e
i ,vi

 е векторът на функциите преместванията в границите

i 1

   u

където ue

T

e

на един краен елемент; N i е матрицата на функциите на формата, а
възловите премествания

die е векторът на

При изопараметричната формулировка на МКЕ можем да представим
координатите x и y в границите на елемента като се използва същата квадратична
апрокцимация, т.е. същите функции на формата:
e

x 

 e 

y 


n


i 1

e
 N ie ,0  
 xi 




.
e
e
0, N i  
 yi 


(Пр 4)

Връзката премествания - деформации има вида:

e 

n

B d

e e
i i

(Пр 5)

,

i 1

62

където с Bi е означена матрицата на единичните деформации, която за
равнинната задача има вида:
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,
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N
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i
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(Пр 6)

където производните на функциите на формата по глобалните променливи x и y
са както следва:

 N ie  N ie   N ie 
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x
  x   x
(Пр 7)
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... могат да се получат чрез обръщането на матрицата на
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(Пр 8)

а обратната матрица има вида:
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.

(Пр 9)

2. Сингулярни крайни елементи
Нека чрез уравнения (Пр 4) да представим функцията x по страната 1-3, виж
фигура Пр.1.2.

връх на пукнатината
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7
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3ly/4
ly/4
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y/4
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3
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4

3

3 (b)
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(

глобална коорд. с-ма
x

x

Фигура Пр 1.2 Изопараметрично представяне на сингулярен елемент:
(a) основен елемент; (b) изопараметричен елемент

x  ,  

3

N x

i i

i 1





1
1
   1    x1  1   2 x2   1    x3 .
2
2

(Пр 10)

Нека сега разположим глобалните оси xoy в точка 1 а дължината 1-3 означим с lx
т.е. x1=0, x3= lx. Задаваме си въпроса: как да разположим точка 2, така че
напрежението в точка 1, която приемаме че се намира във върха на пукнатината да
x
клони към безкрайност. Това ще рече, че производната
, която участвува в



якобияна (Пр 8) ще трябва да е нула в точка 1, следователно обратният якобиян клони
към безкрайност, а както ще видим по-късно производната


а оттам и уравнения
x

(Пр 7) и (Пр 8) (т.е. напреженията в точка 1 или върха на пукнатината) притежават
1
особенност
.
l xr
От уравнение (Пр 10) определяме производната:

x
x
x
  1  1  2   x2  2   3  1  2 

2
2
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,

(Пр 11)

където ако приравним на нула и положим x1=0, x3= lx и =-1 за x2 получаваме:

x2 

lx
4

(Пр 12)

.

Нека използваме получения резултат и да се уверим в горното твърдение.
Разполагаме глобалните оси xoy в точка 1, дължината 1-3 означаваме с lx , точка 2
разполагаме на разстояние lx/4 от началото т.е. x1=0, x2= lx/4, x3= lx :

x  , 



l
1
 1    l x  x 1   2
2
4



(Пр 13)

,

или

x
lx

  1  2

(Пр 14)

.

От (Пр 13) следва:

x
l
  x  1    l x x

2

(Пр 15)

,

от което следва, че при x клонящо към нула матрицата на Якоби е сингулярна.
Преместванията по оси x и y - u и v могат да се представят чрез същите функции
на формата:

u  , 

3

N u
i

i 1

i





1
1
    1    u1  1   2 u2   1    u3
2
2

.

(Пр 16)

Ако сега заместим в (Пр 16) изразът от (Пр 14) получаваме:

 x
1
x 
x
x
1
x 
x
  2  2
 u1  4
  2
 u3 . (Пр16’)
u    1  2
  u2   1  2
2
lx 
lx 
2
l x   l x 
 lx lx 
Изразът за деформацията по ос x (а следователно и за напреженията) се
получава както следва:

x 

 2
 u   u
1 3
4
4

  
  u1  
  u2 
 x  x 
2  xl x l x 
 xl x l x 
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1  1
4
  u3 .

2  xl x l x 

(Пр 17)

Очевидно сингулярността на напреженията е от искания порядък 1/r .
Междувременно същото се получава и за страната 1-7, както и за всеки лъч, излизащ
от точка 1.
Моделирането на върха на пукнатината със сингулярни крайни елементи
подобрява значително точността на решението и води до получаване на по-точни
резултати за коефициентите за интензивност на напреженията. Нещо повече - този
подход ни дава възможност за използване на един много прост подход за изчисляване
на коефициентите за интензивност на напреженията. Нека да опростим изразът (Пр
16):

u  u1   4u2  u3  3u1 

r
r
  2u2  2u1  4u2 
l
l

(Пр 18)

,

където x е заменена с радиалната променлива r а lx с l.
Да си припомним аналитичните изрази, с които изведохме преместванията,
изразени чрез за коефициентите за интензивност на напреженията:
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cos 2  2    cos   ,



(Пр 19)

където изразите за G и k могат да се видят в глава 2.
Ако приравним коефициентите пред r от уравнения (Пр 18) и (Пр 19) ще
получим:




cos 2   cos  
2 4u2  u3  3u1 
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(Пр 20)

,

за първа форма и
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за втора форма.
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,

(Пр 21)

Kоефициентите за интензивност на напреженията за първа и втора форма
можем да получим от горните изрази от компонентите за u или v. Ако положим =00
или 1800
КИН се изчисляват директно от преместванията в точки 1,2 и 3.
3. Примери за изчисление на КИН със средствата на ANSYS
Решаването на задачата за числено определяне на коефициентите за
интензивност на напреженията със средствата на ANSYS включва усвояването на два
важни момента: (1) Моделиране на областта около върха на пукнатината (тази задача
се решава с препроцесора на програмата; (2) изчисляване на КИН чрез използването
на постпроцесорните възможности на ANSYS.
3.1 Моделиране на елементите около върха на пукнатината
Моделиране на областта около върха на пукнатината се извършва със
сингулярни крайни елементи. В двумерната задача пукнатината се моделира с
квадратични триъгълни, сингулярни крайни елементи, които осигуряват нужната
особеност на деформациите и напреженията във върха (PLANE 2, PLANE 82)- виж
фигура Пр.1.3. В тримерната задача фронта на пукнатината се моделира с тримерни
елементи - напр. SOLID 95.

I
L
N
J
M
K

Фигура Пр 3.1 Моделиране на върха на пукнатината с равнинни
сингулярни крайни елементи

При генерацията на мрежата от крайни елементи с равнинен елемент PLANE
82, е уместно точката съвпадаща с върха на пукнатината да се зададе като ”главна”
точка (key point). Тогава сингулярните елементи около тази точка се задават чрез
препроцесора PREP7 с командата KSCON, като се използва следната
последователност от менюта/команди:
Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Shape & Size>-ConcentratKPs-Create
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Тази команда автоматично генерира сингулярни крайни елементи около
точката. Специална опция на командата дава възможност да се зададе раиуса на
първия ред елементи, разположени около върха на пукнатината, както и броя на тези
елементи.
3.2 Процедура за изчисляване на КИН
Веднага след завършването на статичното решение, със средствата на
постпроцесора POST1 - General Posrprocessor, можем да извършим изчислението на
коефициентите за интензивност на напреженията. Това се извършва с командата
KCALC, като теорията, заложена в тази команда команда предполага работа с линеен,
еластичен, хомогенен и изотропен материал около областта на върха на пукнатината.
Трябва да се изпълнят следните три стъпки:
(1) Дефиниране на локална координатна система във върха на пукнатината, с
ос X успоредна на пукнатината и ос Y перпендикулярна на нея, както е показано на
фигура Пр 1.4а. Тази координатна система ТРЯБВА да бъде активна координатна
система на модела (CSYS) и на резултатите (RSYS), когато се изпълнява командата
KCALC. Командата е LOCAL (or CLOCAL, CS.....), а до нея се стига така:
Utility Menu>Work Plane>Local Coordinate System>
Create Local Cs>Specs Loc

y,v

y,v

r

r



3

2

1



x,u

x,u

(b)

(a)

Фигура Пр 1.4 (a) Координатна система; (b) три точки от
избраната “пътечка” за изчисление на КИН (използвана е симетрия)
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(2) Дефиниране на ”пътечка” от точки по едната (при симетрия) или двете
страни на пукнатината - фигура Пр 1.4b. Първата точка винаги е във върха на
пукнатината. При моделиране на половината част от тялото са необходими още две
точки а в общия случай - четири. Командата е LPATH, а до нея се стига така:

Main Menu>General Postprocessor>Path Operations>Define Path
(3) Изчисляване на КИН KI , KII , KIII чрез командата KCALC. Полето KPLAN
на горната команда специфицира опциите за равнинно напрегнато или равнинно
деформирано състояние. Полето KCSYM специфицира дали при моделирането е
изполвана симетрия или не.
Main Menu>General Postprocessor>Nodal Calcs>Strss Int Factr
Литература към приложение 1
[1] ANSYS Structural Analysis Guide, Version 5.3 .
[2] Owen, D.R.J., Fawkes, A.J.: Engineering Fracture Mechanics: Numerical
Methods and Applications, Pineridge Press Ltd., Swansea, U.K., 1983.
[3] Hellan, K. : Introduction to Fracture Mechanics. Mc Graw-Hill 1984.
Преведена на руски: Введение в механику разрушения.
Издательство ”Мир”, 1988.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРЕСМЯТАНЕ НА J - ИНТЕГРАЛА С ANSYS
1. J - интеграл за равнинната задача:
Нека още веднъж да приложим формулата за J - интеграла за равнинната задача:

 uy 
  ux
J  wdy   t x
 ty
 ds
x
 x







(Пр 1)

,

където:

 - всеки контур заграждащ върха на пукнатината - виж
фигура Пр 2.1;
w- интензивност на деформационната енергия (деформационна енергия
единица обем);
tx =xnx+xyny - контурните повърхнинни сили по ос x;
ty =yny+xynx - контурните повърхнинни сили по ос y;
 - компоненти на напреженията;
n - единичен нормален вектор по контура ;
u - вектор на преместванията;
s - дължина по контура .

y,v
n

x,u



Фигура Пр 2.1 Контур, заграждащ областта около върха на
пукнатината за изчисление на J - интеграла
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на

2. ANSYS процедури за изчисляване на J-интеграла
Трябва да се изпълнят следните стъпки:
(1) Четене на желаната ”стъпка” от резултати, команда SET
Main Menu>General Postproc>First Set
(2) Съхраняване на деформационната енергия, команда ETABLE
Main Menu>General Postproc>Element Table>Define Table
(3) Изчисляване на интензивността на енергията за елементите,
команда SEXP
Main Menu>General Postproc>Element Table>Exponentiate
(4) Дефиниране на ”пътечка” за линейния интеграл,
команда LPATH
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path
(5) ”Отразяване” на интензивността на енергията в дефинираната пътечка,
команда PDEF
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map Onto Path
(6 ) Интегриране по глобална ос Y, команда PCALC
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Integrate
(7 ) Присвояване на получената стойност в параметър-това е първият член на
формулата, дадена по-горе, команда GET, Name,PATH,,LAST
Main Menu>Parameters>Get Scalar Data
(8) ”Отразяване” на компонентите на напреженията SX,SY, и SXY в
дефинираната пътечка, команда PDEF
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map Onto Path
(9 ) Дефиниране по пътечка за нормалния единичен вектор,
команда PVECT
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Unit Vector
(10 ) Изчисление на TX и TY чрез съответните изрази,
команда PCALC
Main Menu>General Postproc>Path Operations>Operation
(11) ”Преместване” на пътечката на малко разстояние dx по посока
X за изчисляване на производните във формулата:
* Определяне на разстоянието x. Обикновено се избира 1
процент от дължината на пътечката, която се пресмята така:
GET, Name, PATH,,LAST,S
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на остта

* Преместване на пътечката на разстояние x/2 в
отрицателна на остта X посока (PCALC,ADD,XG,XG,,,,DX/2) и отразяване на преместванията UX и UY в пътечка
(PDEF), нека да им дадем етикети UX1и UY1.
* Преместване на пътечката на разстояние x в положителна
на остта X посока (+DX) и отразяване на преместванията
UX и UY в пътечка, нека да им дадем етикети UX2и UY2.
* Преместване на пътечката обратно на разстояние -x/2 в
отрицателна на остта X посока и изчисляване на изразите
(UX2-UX1)/DX и (UY2-UY1)/DX чрез PCALC. Тези
изрази представляват търсените производни от уравнението.
(12 ) Чрез използване на величините, сметнати в (4) и (5), да се пресметне
втората част от интеграла (PCALC) и да се извърши интегрирането по
дължината S (PCALC)
(13 ) Да се пресметне стойността на J , като се използват
пресметнати в стъпки 5-7 и 12.

dui ui( 2)  ui( 1)

,
dx
x
*GET,DX,PATH,,LAST,S
DX=DX/100
PCALC,C,ADD,XG,XG,,,,-DX/2
PDEF,UX1,U,X
PDEF,UY1,U,Y
PCALC,ADD,XG,XG,,,,DX
PDEF,UX2,U,X
PDEF,UY2,U,Y
PCALC,ADD,XG,XG,,,,-DX/2
C=1/DX
PCALC,ADD,C1,UX2,UX1,C,-C
PCALC,ADD,C2,UY2,UY1,C,-C

+x/2

-x/2

параметрите

x

Фигура Пр 2.2 Отместване на пътечката на Δx и поредица от
команди за изчисление на производните
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3. Макрос с име JINT за изчисление на J- интеграла

ETABLE,SENE,SENE
! retrieve strain energy per el.
ETABLE,VOLU,VOLU
! retrieve volum per element
SEXP,W,SENE,VOLU,1,-1
! calculate strain energy density
PDEF,W,ETAB,W
! put strain energy d. on the path
PCALC,INTG,J,W,YG
! integrate energy lobal Y
*GET,JA,PATH,,LAST,J
! get final value of inтеграл for 1st term of j
PDEF,CLEAR
! clear old path variables
PVECT,NORM,NX,NY,NZ
! define the path unit normal vector
PDEF,INTR,SX,SX
! put stress sx on the path
PDEF,INTR,SY,SY
! put stress sy on the path
PDEF,INTR,SXY,SXY
! put stress sxy on the path
PCALC,MULT,TX,SX,NX
! calculate traction tx
PCALC,MULT,C1,SXY,NY
! TX = SX*NX + SXY*NY
PCALC,ADD,TX,TX,C1
PCALC,MULT,TY,SXY,NX
! calculate traction TY
PCALC,MULT,C1,SY,NY
! TY = SXY*NX + SY*NY
PCALC,ADD,TY,TY,C1
*GET,DX,PATH,,LAST,S
! Define path shift as 1% of path length
DX=DX/100
PCALC,ADD,XG,XG,,,,-DX/2
! shift path from x to x-dx/2 (global x dir.)
PDEF,INTR,UX1,UX
! define UX at X-DX
PDEF,INTR,UY1,UY
! define UX AT Y-DX
PCALC,ADD,XG,XG,,,,DX
! shift path from X-DX/2 to X+DX/2
PDEF,INTR,UX2,UX
! define UX AT X+DX
PDEF,INTR,UY2,UY
! define UY at X+DX
PCALC,ADD,XG,XG,,,,-DX/2
! shift path back to original position
C=(1/DX)
PCALC,ADD,C1,UX2,UX1,C,-C
! calculate derivative DUX/DX
PCALC,ADD,C2,UY2,UY1,C,-C
! calculate derivative DUY/DX
PCALC,MULT,C1,TX,C1
! define integrand
PCALC,MULT,C2,TY,C2
! = TX*DUX/DX + TY*DUY/DX
PCALC,ADD,C1,C1,C2
PCALC,INTG,J,C1,
! form second integral (w.r.t. path length s)
*GET,JB,PATH,,LAST,
! get final value of integral for 2nd term of j
JINT=2*(JA-JB)
! add both terms and double for half models
PDEF,CLEAR
! clear path variables
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Да се има предвид, че макроса JINT се задейства:
 след като се извърши решението на плочата;
 след като с командата LPATH се селектират точките, които съставят контура;
 в макроса интегралът е умножен по 2, защото се отчита симетрия;
 след изпълнението на макроса стойността на интеграла е в параметъра JINT;
 КИН се пресмята по формулата :K=J.E (РНС)

Литература към приложение 2
[1] ANSYS Structural Analysis Guide, Version 5.3 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ВЪРХУ НЯКОИ МОМЕНТИ ОТ
КСПЕРИМЕНТАЛНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КИН
Вече бяха дадени някои приблизителни формули и разработени числени
техники за определянето на коефициентите за интензивност на напреженията K! , K!I ,
и K!II . Тези параметри са функция на товара, геометрията на изследваното тяло,
големината на зададената пукнатина, както и разбира се вида на материала. За
достигане на критично състояние на пукнатината трябва: K!  Kc , където Kc е
критичната стойност на КИН, която в линейната механика на разрушенито се
предполага, че е константа на материала. Дали е така в действителност?
Отговор на този въпрос дава експериментът, проведен върху образци със
специално подбрана геометрия и програма на натоварването. На долните фигури са
дадени два образеца, които се използват от началото на 60 те години от ASTM
(American Society for Testing and Materials) за определянето на Kc за някои видове
материали [1].

Фигура Пр.3.1 Стандартни опитни образци на ASTM за
определяне на КИН
Идеалният случай би бил ако чрез един критичен параметър Kc, константа за
материала, бихме могли да обхванем коректно работата на всички елементи на дадена
конструкция. В общия случай обаче, Kc е функция на: (1) температурата; (2)
дебелината на елемента (тестовия образец); (3) на геометрията на образеца, по-точно
на вида и мястото на наложените връзки.
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Например, редица изследвания показват зависимоста между критичния КИН Kc
и дебелината на плочата. На фигура ПР3.2 [1] е показана такава зависимост за някакъв
вид високоякостна стомана (high strength maraging steel).

Фигура Пр.3.2 Промяна на Kc в зависимост от дебелината на
образеца за високоякостна стомана
От тази фигура може да се заключи, че:
 Критичният параметър Kc (или якостта на разрушение), е константа за материала
ако плочата е с достатъчно голяма дебелина(в горния случай >50 mm) и е равнинно
деформирано състояние (РДС). Това донякъде се обяснява и малката пластична
зона във върха на пукнатината, както и нейният константен характер по дебелината
на тялото. Ако при тези условия Kc се определи експериментално, той може да се
използва при всякакви случаи, отговарящи на условията, т.е. за тела със същата или
по-голяма дебелина работещи в условията на РДС.
 Съществува една ”преходна”зона, когато е трудно да се дефинира в какво
състояние е плочата- РДС или РНС (в горния случай дебелината е между 8 и 50
mm). Очевидно ще бъде неточно да се говори за критичния параметър Kc като
константа за материала. Налага се да се проведат редица от експерименти на плочи
с различни дебелини и да се построят съответните зависимости.
 Най-тежък е случаят, когато имаме сравнително тънка(дебелината е < 7 mm) плоча,
която работи в условията на равнинно напрегнато състояние. В литературата е
подсказано даже, че за плочи с дебелина по-малка от 1 mm е практически
невъзможно да се определи Kc по експериментален път. Съществуват обаче методи
и техники, чрез които този проблем може да се преодолее [1]( Feddersen’s
approach).
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