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پیشـگفتـار
شکستهای ناگهانی همواره یکی از معضالت خطرآفرین در دورهی بهرهبرداری بوده است .هر
ماده با توجه به ساختار اتمی تشکیلدهنده الگوی شکست خود را دارا است .از طرف دیگر
شرایط بهرهبرداری نیز میتواند بر این الگو تأثیرگذار باشد .مسئلهی دیگر مؤثر بر موضوع
یادشده ،فرایند ساخت قطعه است .قطعات ساختهشده در صنعت بدون نقص نیستند و این
موضوع نیز میتواند الگوی شکست و خرابی سازهها را تحتالشعاع قرار دهد .ازآنجاییکه خرابی
در سازهها با توجه به نوع کاربری آنها میتواند منجر به خسارتهای مالی ،جانی و
زیستمحیطی گردد ،ایجاد یک ابزار مناسب برای حل معادلهی چند مجهولی حاکم بر الگوی
شکست اجتنابناپذیر خواهد بود.
در پنجاه سال گذشته ،مکانیک شکست به یک زمینهی علمی توسعهیافته تبدیلشده است که
جایگاهی بین دانشهای مکانیک مهندسی ،علم مواد و فیزیک جامدات دارد .با استفاده از این
ابزار و پارامترهای بارگذاری و معیارهای گسیختگی که در آن ارائه میگردد ،رفتار بسیاری از
مواد تا حد قابل قبولی پیشبینی میگردد.
در این نوشتار سعی بر آن بوده است تا با مبنا قرار دادن مراجع معتبری چون کتاب "
 "Fracture Mechanics Fundamentals and Applicationsنوشتهی  Andersonو کتاب
" "Elementary Engineering Fracture Mechanicsنوشتهی  Broekو
"" Fracture Mechanics- An Introductionنوشتهی  Gdoutosضروریات علم مکانیک
شکست ارائه گردد و در کنار آن با ارائهی تمرینها و مثالهای پرتعداد گامی در جهت ارائهی
بهتر این علم به خوانندگان محترم برداشته شود .همچنین به جهت رعایت اختصار از ارائهی
مطالب پیچیدهی علمی نظیر روشهای نوین مدلسازی پدیدهی خستگی ،مباحث مرتبط با
شاخهی علم مواد و نظیر آن در این نوشتار پرهیز و به ارائهی مباحث ضروری و کاربردی بسنده
شده است.
نویسندگان بر این اعتقاد هستند که هیچ اثری خالی از عیب و نقص نیست ،لذا تدوین مباحث
این اثر عاری از ایراد و کمبود نمی تواند باشد .در این راستا از هرگونه انتقاد و پیشنهاد کلیه
اساتید محققین و دانشجویان محترم استقبال میگردد.
موسی مظلوم
محمد کرملو
زمستان 49

أ

ب

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول /مقدمهای بر مکانیک شکست

1

 1-1مقدمه
 2-1تاریخچهی مکانیک شکست
 1-2-1مطالعات اولیهی شکست
 2-2-1مطالعات مکانیک شکست پس از جنگ جهانی
 3-1تاریخچهی مکانیک شکست در بتن
 1-3-1مطالعات اولیهی انجامشده روی بتن با استفاده از LEFM
 4-1فتو االستیسیته
 5-1طراحی بر مبنای مکانیک شکست
 1-5-1معیار انرژی
 2-5-1روش ضریب شدت تنش
منابع و مراجع

3
3
4
5
8
9
11
12
13
13
15

فصل دوم /مکانیک شکست االستیک و خطی

11

 1-2مقدمه
 2-2شکست از دیدگاه میکروسکپی
 3-2تمرکز تنش
 4-2نظریهی تعادل گریفیس
 1-4-2معیار گریفیس اصالحشده
 5-2نرخ آزادسازی انرژی
 2-2ناپایداری و منحنی R
 1-2-2دالیل شکل منحنی مقاومت ()R
 2-2-2تغییر مکان -کنترل در مقابل نیرو -کنترل
 3-2-2سازه با نرمی محدود
 7-2تحلیل تنش ترکها

21
21
23
22
29
32
32
38
44
42
43

ت

 1-7-2روش وسترگارد
 2-7-2حل مسائل ترک با استفاده از توابع وسترگارد
 3-7-2میدانهای تنش و جابجایی تکین
 4-7-2ضریب شدت تنش و راههای محاسبهی آن
 5-7-2رابطهی بین  Kو رفتار کلی
 2-7-2اثر اندازههای محدود
 7-7-2اصل جمع آثار قوا
 8-2رابطهی بین  Kو G
 9-2پالستیسیته ی نوک ترک
 1-9-2روش ایروین
 2-9-2مدل نوار گسیختگی
 3-9-2مقایسهی ضرایب اصالحی ناحیه پالستیک
 4-9-2شکل ناحیهی پالستیک
 14-2شکل  Kکنترل
 1-14-2معیار گسیختگی
 2-14-2تغییرات چقرمگی شکست در اثر تغییر ضخامت نمونه
 3-14-2محاسبه آزمایشگاهی K IC
 1-11-2مثالهای حلشده و تمرینهای مربوط به تحلیل تنش در ترکها
 2-11-2مثالهای حلشده و تمرینهای مربوط به نرخ آزادسازی انرژی کرنشی
 3-11-2مثالهای حلشده و تمرینهای مربوط به پالستیسیته نوک ترک
منابع و مراجع

44
47
48
51
55
24
25
28
71
72
72
79
84
85
88
88
94
144
132
159
179

فصل سوم /مکانیک شکست االستوپالستیک

181

 1-3مقدمه
 2-3تغییر مکان مربوط به بازشدگی نوک ترک
 3-3انتگرال J
 1-3-3نرخ غیرخطی آزادسازی انرژی
 J 2-3-3یک انتگرال مستقل از مسیر
 J 3-3-3یک پارامتر شدت تنش

183
183
194
191
192
197

ث

 4-3روابط بین  Jو CTOD

 5-3مقدمهای بر محاسبات آزمایشگاهی J
 2-3منحنیهای مقاومت در برابر رشد ترک
 1-2-3رشد پایدار یا ناپایدار ترک
 7-3شکست -Jکنترل
 1-7-3ترکهای ساکن
 2-7-3رشد -Jکنترل ترک
 8-3قید نوک ترک در جاریشدگی بزرگمقیاس
 1-8-3تنش  Tاالستیک
 9-3مثالهای حلشده و تمرینهای مربوط به مکانیک شکست االستوپالستیک
منابع و مراجع

241
245
249
214
213
214
215
217
218
223
224

فصل چهارم /رشد ترک در اثر بارهای ناشی از خستگی

362

 1-4مقدمه
 2-4سیکلهای تنش
 3-4خستگی با سیکل باال
 4-4پراکندگی دادهها
 5-4خستگی با سیکل کم
 2-4پیشبینی عمر خستگی
 7-4رشد و تبلور ترک در اثر خستگی
 8-4شروع ترک
 9-4گسترش ترک در اثر خستگی
 14-4بیچ مارکها
 11-4راچت مارکها
 12-4خطوط اثر
 13-4شکست نهایی (مرحله سوم)
 14-4راهکار مکانیک شکست برای گسترش ترک ناشی از خستگی
 15-4بسته شدن ترک
 12-4آستانهی خستگی

225
225
229
272
278
281
285
282
288
292
294
295
297
344
342
311

ج

 17-4سطح تنش در نوک ترک

311

 1-17-4پالستیک شدگی متناوب

311

 2-17-4تنشهای پسماند

314

 18-4بارگذاری با شدت متغیر

314

 19-4مثالهای حلشده و تمرینهای مربوط به خستگی

324

منابع و مراجع

335

فصل پنجم /کنترل شکست

221

 1-5مقدمه
 2-5انتخابهای موجود در کنترل شکست
 1-2-5بازرسیهای دورهای
 2-2-5ایمنی خرابی
 3-2-5دوام
 4-2-5آزمایش اثباتی
 3-5اصول جلوگیری از توسعهی ترک
 4-5بازداشت ترک بهصورت عملی
منابع و مراجع

341
341
344
345
345
342
347
353
352

فهرست راهنما

253

واژهنامه

262

ح

فصل اول

مقدمهای بر مکانیک شکست

1

2

مکانیک شکست کاربردی

فصل اول /مقدمهای بر مکانیک شکست

3

 1-1مقدمه

از زمانی که سازههایی به دست انسان ساخته شد و تحت بهرهبرداری قرار گرفت ،جامعهی
بشری شاهد بروز حوادث گوناگونی در آنها بوده است .شکست در این قبیل سازهها ذهن بشر
را درگیر مقولهی جدیدی در زمان خود کرد که موضوع اصلی آن تحقیق در چگونگی خرابی و
زوال بود .امروزه نیز باوجود رشد روزافزون فنآوری ،همچنان ناشناختههای زیادی در این
خصوص وجود داشته و موضوع مکانیک شکست موردتوجه محققین و دانشمندان بسیاری است.
 2-1تاریخچهی مکانیک شکست

قبل از آنکه در خصوص تاریخچهی توسعهی علم مکانیک شکست بحثی مطرح شود بهتر است
به این سؤال پاسخ داده شود که چرا سازهها از بین میروند؟ دلیل خرابی سازهها را میتوان در
دو دستهبندی ذیل مطرح نمود [:]1
 سهلانگاری در طراحی ،ساخت و یا بهرهبرداری. به کار بردن مواد و یا طراحیهای نو که تولید نتایج پیشبینینشده میکند.در مورد موضوع اول ،محدودسازی منابع خطا ،بهبود طراحی با بهکارگیری متخصصین ماهر و
رعایت استانداردهای بهینه ،از زوال و نابودی سازه جلوگیری خواهد نمود اما در خصوص
موضوع دوم مسئله به این سادگی نخواهد بود .زمانی که یک مادهی جدید یا یکروند جدید
طراحی پیشنهاد میگردد ،اگرچه میتواند محاسن بسیاری را به همراه داشته باشد اما اشکاالت
بالقوهای نیز در آن محتمل خواهد بود؛ بنابراین قبل از آنکه چنین مطالعاتی به مرحلهی
بهرهبرداری برسند آزمایشهای گستردهای بایستی بر روی آنها انجام پذیرد .انجام اینگونه
آزمایشها اگرچه تکرر خرابیها را کاهش میدهد اما آنها را متوقف نمیسازد چراکه در هر
مطالعهای ممکن است عاملهای مهمی منظور نگردد.
یکی از معروفترین خرابیهای رویداده از انواع خرابیهای نوع دوم ،شکست ترد کشتیهای
لیبرتی 1است .در طی جنگ جهانی دوم ،بهمنظور کاهش هزینهها و افزایش سرعت ساخت ،در
اتصال قطعات بدنهی کشتیهای مذکور از جوش استفاده گردید ،حالآنکه پیش از آن از پرچ
بهعنوان وسیلهی اتصال استفاده میشد .در هنگام بهرهبرداری ،شکستهای جدی در تعداد
قابلتوجهی از آنها مشاهده گردید .در سال  1191میالدی تانکر نفت کردستان ،2زمانی که در
. Liberty Ships
. Kurdistan oil Tanker
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اقیانوس اطلس شمالی شناور بود به دو قسمت مجزا تفکیک شد [ .]2ترکیب نفت گرم موجود
در تانکر و آبهای سرد در تماس با بدنه ایجاد تنشهای جدی حرارتی کرده و شکست در
قطعهی تعادلی کشتی 1که جوشکاری نامناسبی داشت شروع شد و علیرغم چقرمگی شکست
باالی بدنه برای جلوگیری از شروع ترک ،گسترش ترک متوقف نگردید .وقوع چنین حوادثی
باعث انگیزش محققین در مطالعهی علل حاکم گردید.

شکل  1-1تصویر قسمتی از قطعهی تعادلی تانکر کردستان که شکست از آن شروع شد [.]1
 1-2-1مطالعات اولیهی شکست

آزمایشهای انجامگرفته توسط داوینچی قرنها پیش ،چراغی را در مسیر شناخت مکانیسم
شکست روشن کرده بود .او مقاومت سیمهای آهنی را اندازهگیری کرد و متوجه شد که مقاومت
بهدستآمده در تناسب معکوس با طول نمونهی مورد آزمایش است .این نتیجه بهصورت
غیرمستقیم وجود نقایص بیشتر ذاتی را در نمونهی بزرگتر القا مینمود هرچند که این نتایج
کیفی بود.
در سال  ،1121گریفیس 2رابطهی کمی بین شکست و اندازهی نقص ذاتی 3را ارائه نمود [ .]3او
تحلیل تنش سوراخ بیضوی را که هفت سال پیش از آن توسط اینگلیس 4توسعه دادهشده بود
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