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1- مقدمه
پدیده  خوردگی شایع ترین آسیب در میان لوله های فلزی است که 
انتقال سیال  نامطلوب در سیستم های  بروز مشکالتی  باعث  می تواند 
زمین  در  انجماد  عمق  از  کمتر  عمقی  در  فلزی  لوله های  اگر   گردد. 
دفن شوند، بدلیل انبساط و انقباض های گسترده  حرارتی، دستخوش 
تغییر شکل هایی ناخواسته و پدیده هایی که بر تعامل ساختاری خاک 
اثر  می گذارد می شوند، زیرا اختالف پتانسیل بین لوله و خاک اطراف 
از  نوع  این  در  خوردگی  بروز  باعث  زیرزمینی،  فلزی  لوله های  در 
لوله ها شده درنتیجه، لوله های فلزی از قسمت آسیب پذیر دچار نشت 
 می شوند. در حالی که، لوله های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه1    
مهندسی  ساختار های  از  برجسته ای  و  عمده  نقش  که  جی.آر.پی  یا 
در سیستم های لوله کشی حاضر ایفا می کنند قادر به تحمل شرایطی 
تنشی  تابشی،  رطوبتی،  نظیر محیط های حرارتی،  پیچیده،  و  سخت 
مواد شیمیایی،  )نظیر  از سیاالت  مقابل طیف وسیعی  در  و خصوصاً 

1  Glass-Fiber Reinforced Plastic  (GRP)

صنعتی و نفتی( مقاوم هستند. از این رو، نیاز به عایق کاری اضافی از 
بیرون یا درون ندارند. از طرفی، این لوله ها با وجود وزن کم، استحکام 
زیادی داشته بنابراین، ساختار محکم این لوله ها، مقاومت به خوردگی 
بعنوان  شده  باعث  آن ها  سبکی  یا  کم  وزن  همچنین  و  آن ها  باالی 
مطرح   شوند  بتونی  و  فلزی  لوله های  برای  مناسب  بسیار  جایگزینی 
هنگام  فلزی  لوله های  بر خالف  کامپوزیتی جی.آر.پی  لوله های   .]1[
خواص  همچنین،  ندارند  را  حرارتی  جوش کاری  امکان  مایع،  نشت 
می کند   .  تغییر  آب،  مجاورت  در  گرفتن  قرار  آن ها  هنگام  مکانیکی 
عمده اشکال آن ها این است که باید با افزایش قطر، ضخامت دیواره ا ی 
آن ها هم بیشتر شود تا استحکام الزم برای کاربری داشته باشند. اما 
از الیه چینی در زوایای مختلف که منجر  استفاده  با  این اشکال هم 
و   1[ است  رفع  قابل  می شود  لوله  استحکام  حالت  مطلوب ترین  به 
لوله های  تولید  در  تعیین کننده ای  نقش  الیاف  تقویت  این رو،  از   .]2
انتخاب  الیاف ای-گلس 2بعنوان  از  باال دارد. معموالً  جی.آر.پی فشار 
ترجیحی در الیاف تقویت کننده استفاده می شود، این الیاف در افزایش 

2  E-Glass hasadi@guilan.ac.ir  :نویسنده عهده دار مکاتبات *
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بسیار مهمی  نقش  لوله ها  افزایش طول عمر  و  به خوردگی  مقاومت 
ایفا می کنند. از این رو، مطابق شکل 1 لوله های جی.آر.پی را می توان 
دوغاب  شیمیایي،  مواد  انتقال  نظیر  کاربردی  پروژه های  انواع  برای 
مانند  زیر زمین  در  حتی  فشرده  گازهاي  و  خطرناک  پسماندهاي  و 
سیستم های آتش نشانی، سیستم های انتقال نفت، سیستم های انتقال 
گاز، سیستم های آب آشامیدنی و سیستم های فاضالب استفاده نمود.

اگر کامپوزیت از اختالط الیاف تقویت کننده در زمینه ای از ترموست 
کامپوزیتی تعریف شود، لوله های ترموست را می توان بعنوان لوله های 
آ.اِس.تی.اِم1  در  ترموست  لوله ی  واقع،  در  گرفت.  درنظر  کامپوزیتی 
به فرآورده ای استوانه ای اطالق می شود که دارای الیاف تقویت کننده 
زمینه  از  پخته شده  بستری  در  و  بوده  خود  ساختار  در  شیشه ای 
ترموست قرار گرفته باشد این ماده تقویت کننده، بار وارد به قطعه را 
تحمل کرده و در زمینه شیمیایی ترکیب می شود. حداکثر مقاومت 
مکانیکی لوله کامپوزیتی با زمینه ونیل استر بر پایه الیاف شیشه، حدود 
مقاومت  از  درصد   67 تقریباً  که  است   )165/5 MPa(  psi24000
فوالد آ.362 را در بر می گیرد ]1[. در طول سال ها، تنوع و گستردگی 
برای  مختلفی  اسامی  ترموست،  لوله  ساخت  در  استفاده  مورد  مواد 
این لوله ها مطرح شده است. از جمله ، نام هایی نظیر لوله های مقاوم 
در برابر حرارت3، پلیمر تقویت شده4، اپوکسی تقویت  شده ترموست5، 
پالستیک تقویت شده شیشه ای6 و پالستیک تقویت شده با الیاف7 ]1[.

نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری بنظر می رسد این است که 
هدف، باال بردن مقاومت کامپوزیت تا حد فلز نیست، بلکه هدف این 
است که نسبت مقاومت مکانیکی به وزن کامپوزیت آنقدر باال باشد 
که بتوان لوله کامپوزیتی را بعنوان کاندیدایی مناسب برای لوله های 
با قطر و فشار باال مورد استفاده قرار داد. اصوالً بدلیل قابلیت کنترل 
موضعی مقاومت، لوله کامپوزیتی یک کاندیدای ایده آل برای خطوط 
انتقال تحت فشار شده است. بطوری که می توان گفت مقاومت به وزن 
لوله های کامپوزیتی نسبت به لوله های فلزی بیشتر است. نکته مهم 
معموالً  که  است  پدیده شکست  نمود،  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری 
بدلیل رشد ترک در زمینه رخ می دهد. در نتیجه، مایع از دیواره لوله 

1  American Society for Testing and Materials (ASTM)
2  A36
3  Reinforced Thermosetting Resin Pipe (RTRP) 
4  Reinforced Plastic Mortar Pipe (RPMP)
5  Fiberglass Reinforced Epoxy (FRE)
6  Glass Reinforced Plastic (GRP)
7  Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)

خارج می شود. نشت مایع و تشکیل قطرات مایع بر سطح خارجی لوله، 
نشان دهنده شکست در لوله است. برای تشخیص شکست هر یک از 
الیه ها به صورت عملی، می توان مسیر نشت مایع را از داخلی ترین الیه 
تا بیرونی ترین الیه مورد بررسی قرار داد. اگر در الیه ای شکست اتفاق 

افتد خواص مکانیکی مربوط به آن الیه دچار زوال می شود.
وسترگارد ]3[ یک روش نیمه معکوس براي تحلیل تنش و جابجایي 
در نوک ترک پیشنهاد نمود. ایروین8 ]4[ مفهوم نرخ آزادسازي انرژي 
را گسترش داد و در حقیقت نظریه گریفیث9 ]5[ را به گونهاي مطرح 
کرد که براي حل مسائل مهندسي مناسب تر بود. ویلیامز ]6[ اولین 
بار به ارائه یک چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل میدان االستیک 
نوک ترک در مود بازشوندگی در مواد مرکب رسید. این راه حل برای 
بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز مفید بود که پس از آن، روش های 
مختلفی برای ارزیابی عالئم ترک بین دو ماده توسعه داده شد. رایس 
]7[ برای مشخص کردن رفتار غیر خطی مواد در جلوی نوک ترک، 
به  پالستیک  رفتار  ایده آل سازی  با  نمود.  معرفی  را   J انتگرال معیار 
نرخ  برای  رابطه ای  توانست  رایس  غیر خطی،  االستیک  رفتار  کمک 
آزاد سازی انرژی در مواد غیر خطی بدست آورد. او نشان داد که این 
مقدار را می توان به صورت انتگرال خط مستقل از مسیر تعریف نمود. 
مایر و همکاران ]8[ شکست لوله های تقویت شده با الیاف شیشه را 
نسبت های  تحت  محوری  تست چند  آن ها  دادند.  قرار  مطالعه  مورد 
ام.تی. مختلف تنش محوری و تنش محیطی در یک سیستم تست 

8  Irwin
9  Griffith Theorem

 
 زیرزمینی انتقال نفتهای در شبکه جی.آر.پیهای کاربرد لوله: 1شکل 

Fig. 1: Application of GRP pipes in underground oil transfer networks 

  

شکل 1: کاربرد لوله های جی.آر.پی در شبکه های زیرزمینی انتقال نفت

Fig. 1: Application of GRP pipes in underground oil transfer 
networks
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اس1 در لوله های تولید شده با الیاف انجام دادند و برای اولین حالت 
شکست، نتایج را گزارش کردند. ملو و همکاران ]9[ تحقیقاتی را بر 
از طریق مشاهدات تجربی و  لوله های جی.آر.پی  روی فشار شکست 
همچنین پیش بینی برای شکست الیه اول با استفاده از روش اجزاء 
محدود و معیار های شکست کامپوزیت انجام دادند. فاریا و همکاران 
از  لوله های جی.آر.پی پس  به پیش بینی عملکرد طوالنی مدت   ]10[
50 سال که تحت فشار داخلی2 یا خارجی به مدت 10000 ساعت 
قرار داشت پرداخته، دریافتند که اختالف بین عملکرد طوالنی مدت 
پیش بینی  در  ساعت،   10000 و  ساعت   1000 با  سال   50 از  پس 
ادعا  این رو،  از  است.  درصد   10/5 از  کمتر  طولی،  فشاری  مقاومت 
 کردند که عملکرد طوالنی مدت پس از 50 سال با توجه به داده های 
آزمایش 1000 ساعت، توسط روش های جایگزین قابل پیش بینی بوده 
و  لوله ها متفاوت است. جین  این  نوع مواد و ساخت و ساز  هرچند، 
همکاران ]11[ رفتار خمشی و کششی لوله های جی.آر.پی تحت فشار 
عمودی و افقی زمین و بار وارد شده را مورد بررسی قرار دادند. آن ها 
روش هایی برای تعیین بهینه سازی ضخامت دیواره لوله از طریق تجزیه 
و تحلیل توزیع نیروی خمشی در باال، پایین و دیواره جانبی لوله های 
جی.آر.پی زیرزمین پیشنهاد دادند. پارک و همکاران ]12[ به تحقیق 
بر روی سختی لوله های کامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه، که در 
زیرزمین قرار می گرفت پرداختند و استحکام کششی این نوع لوله ها 
را با سه روش معمول )با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحات موازی 
و تحلیل اجزاء محدود و روش تحلیلی( مورد بررسی قرار دادند. بعد 
تجربی،  نتایج  بین  تفاوت  دریافتند که  نظر  مورد   انجام تست های  از 
پیش بینی  در  این رو،  از  است.  درصد   10 از  کمتر  عددی  و  تحلیلی 
سختی  لوله می توان از روش های تحلیلی و عددی بجای انجام آزمون 
تجربی بارگذاری صفحات موازی استفاده نمود. یون و همکاران ]13[ 
به مطالعه فشار و زمان شکست پس از اعمال فشار داخلی ثابتی به 
مدت 10000 ساعت پرداخته و عملکرد رفتار طوالنی مدت لوله های 
جی.آر.پی را پیش بینی نمودند. آن ها دریافتند هنگامی که فشار داخلی 
ثابتی بر روی لوله های جی.آر.پی اعمال  شود مقدار فشار شکست تا 
1000 ساعت افزایش داشته اما، بعد از 1000 ساعت به طور پیوسته 
معادله خطی  و  آزمون  نتایج  بین  کاهش می یابد. ضریب همبستگی 
برابر 0/842 و نسبت ضریب رگرسیون و واریانس برابر 6/451 نشانه 

1  Methods Testing Specific (MTS)
2  Internal Pressure

مناسب بودن معادله خطی است. بر پایه نسبت ضریب رگرسیون بین 
عملکرد  که  گردید  مالحظه  سال   50 و  اول  دقیقه   6 فشار شکست 
از  درصد   57 به  سال   50 از  جی.آر.پی پس  لوله های  مدت  طوالنی 

عملکرد اولیه کاهش می یابد.
جی.آر.پی  لوله های  بر  وارد  آسیب  میزان  بررسی  آنجایی که،  از 
تحت زوایای مختلف در اثر فشار داخلی که در درازمدت ممکن است 
دچار شکست شوند کمتر مورد توجه قرار گرفته از این رو، در تحقیق 
با  شکست  شبیه سازی  به  محدود،  اجزاء  روش  از  استفاده  با  حاضر 
با  بازشدگی دهانه ترک  معیارهای تسای-وو3 و هاشین4 و همچنین 
J لوله های جی.آر.پی با الیه چینی های مختلف در اثر  معیار انتگرال

فشار داخلی پرداخته شده است.

2- شبیه سازی 
با استفاده از آباکوس  در تحقیق حاضر، با روش اجزاء محدود و 
و همچنین  و هاشین  تسای-وو  معیارهای  با  به شبیه سازی شکست 
بازشدگی دهانه ترک لوله های جی.آر.پی با الیه چینی های مختلف با 
J در اثر فشار داخلی پرداخته شده است. از آنجایی که،  معیار انتگرال
با  داخلی  فشار  شرایط  تحت  جداگانه  جی.آر.پی بطور  لوله های 
این  در  ازاین رو،  می گیرند  قرار  آزمایش  مورد  استاندارد،  روش های 
استفاده شده  برای صحت سنجی  آزمون ها  از  یک  هر  نتایج  از  مقاله 
به  تقویت کننده    الیاف  الیه  ده  از  تحقیق  این  جی.آر.پی  لوله  است. 
کسر  از  تابعی  آن ها  مکانیکی  خواص  نحوی که  به  پادمتقارن،  شکل 
حجمی الیاف و زمینه می باشد تشکیل شده است. الیاف بکار رفته از 
نوع و جنس ای-گلس و ماتریس مورد  نظر از جنس اپوکسی می باشد. 
)] در نظر گرفته  ) ]θ± 5 نحوه چیدمان الیه ها در این تحقیق، به صورت
)] این چیدمان در شکل 2 نشان داده شده  است.  ) ]± 530  شده و نمونه
همچنین، خواص مکانیکی در تحقیق حاضر، برای لوله جی.آر.پی در 
تکامل آسیب معیار هاشین در  برای  انرژی های شکست  و  جدول 1 
جدول 2 با استناد به مرجع ]14[، آورده شده است. لوله جی.آر.پی 
مورد مطالعه، دارای مشخصات اسمی DN5005 و ضخامت الیه ای 
2 میلی متر است که تحت تأثیر فشار داخلی 5 مگاپاسکال با شرایط 
مرزی بسته-بسته، قرار گرفته  است. شبیه سازی شکست با معیارهای 

3  Tsai-Wu
4  Hashin
5  Diameter Nominal
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[( ) ]± 545 ،[( ) ]± 530 زوایای  با  ترک  دهانه  بازشدگی  و  شده  ذکر 
مورد   [( ) ]± 590 و  [( ) ]± 580 ،[( ) ]± 570 ،[( ) ]± 560 ،[( ) ]± 555 ،

بررسی قرار گرفته  است.

3- معادالت مکانیک شکست
رفتار  تا  گرفته  شده  نظر  در  به گونه ای  ماده  حاضر،  تحقیق  در 
مواد تقویت شده با الیاف را پیش بینی نماید بدون آن که تغییرشکل 
قابل مالحظه پالستیکی در ماده ایجاد گردد. همچنین، مقدار شاخص 
محاسبه   )1( رابطه  از  تسای-وو،  معیار  از  استفاده  با   ( )FI شکست

می شود ]15[. اگر این شاخص کمتر از یک باشد، گسیختگی اتفاق 
نمی افتد در غیر این صورت الیه کامپوزیتی دچار تخریب می شود. )1(  

2 2 2
1 11 2 22 11 11 22 22 66 12 12 11 222FI F F F F F Fσ σ σ σ σ σ σ= + + + + +  )1(

 22σ الیاف، راستای  در  وارد شده  تنش   11σ رابطه،  این  در  که 
12σ تنش برشی در صفحه  تنش وارد شده در راستای عمود بر الیاف و
 66F ، 22F ، 11F ، 2F ، 1F الیاف می باشد. الزم به ذکر است که مقادیر 

12F در رابطه )1( با استفاده از رابطه )2( محاسبه می شوند:  و

1
1 1 ;

t c

F
X X

= +

 
)]کامپوزیتی با آرایش هلولچینی الیهنمایی از کاربرد : 2شکل  ) ] 530 

5[)±30) ] akeupme with pipomposite cw of application of layering in eiThe vFig.2:  

[( ) ]± 530 شکل 2: نمایی از کاربرد الیه چینی لوله کامپوزیتی با آرایش

Fig.2: The view of application of layering in composite pipe with makeup 5[)±30) ]

جدول 1: خواص مکانیکی لوله جی.آر.پی ]14[

Table 1: Mechanical properties of GRP pipe [14]

 [14] جی.آر.پی: خواص مکانیکی لوله 1جدول 

Table 1: Mechanical properties of GRP pipe [14] 
 واحد مقدار مفهوم خواص

 
fv   45/0 درصد حجمی الیاف  - 

1E 6/38 مدول االستیک در جهت الیاف  GPa  

2E 27/8 مدول االستیک در جهت عرضی عمود بر الیاف  GPa  

12v 26/0 ضریب پواسون  - 

12G 14/4 مدول برشی در صفحه الیاف  MPa  

tX 62/1 استحکام کششی در جهت الیاف  MPa  

cX 610 استحکام فشاری در جهت الیاف MPa  

tY 31 استحکام کششی در جهت عرضی عمود بر الیاف MPa  

cY 118 استحکام فشاری در جهت عرضی عمود بر الیاف MPa  

12S 72 استحکام برشی در صفحه الیاف MPa  

 3 1785 چگالیkg/m  
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2
1 1 ;

t c

F
Y Y

= +

11
1 ;
t c

F
X X

= −
  

)2(

22
1 ;
t c

F
Y Y

= −

66 2
12

1 ;F
S

=

2
12 2

1 1 1 1 1 1 11 ;
2 t c t c t c t c

F
X X Y Y X X Y Y

σ σ
σ

    
= − + + + + +    

    

12S در  cY و ، tY ، cX ، tX که در این رابطه، مفهوم پارامترهای
12F عالوه بر اینکه  جدول 1 آورده شده است. همچنین مقدار ضریب
بستگی  مختلف  جهت های  در  کامپوزیت  شکست  استحکام های  به 
σ نیز بستگی دارد. هاشین برای  دارد، به مقاومت دو  محوره تک الیه 
تسلیم کامپوزیت های الیه ای تقویت شده با الیاف، دو معیار پیشنهاد 
این دو  بودند.  از هم مستقل  الیاف و زمینه در آن  کرد که شکست 
تحت کشش  الیاف  می باشند: شکست  زیر  حالت  چهار  شامل   معیار 
(، شکست زمینه تحت کشش  c

fF (، شکست الیاف تحت فشار ) t
fF (

برای  هاشین  معادالت   .) c
mF ( فشار  تحت  زمینه  شکست  و   ) t

mF (
چهار حالت ذکر شده به صورت زیر نوشته می شوند ]16[: 

2 2 2
12 1311

11 2
12

0; ,t
f

t

if F
X S

σ σσσ
  +

≥ = + 
 

2

11
11 0; ,c

f
c

if F
X
σσ

 
< =  

 
 

)3(

( ) ( )2 2 2 2
22 33 23 22 33 12 13

22 33 2 2 2
23 12

0; ,t
m

t

if F
Y S S

σ σ σ σ σ σ σσ σ
+ − +

+ ≥ = + +

( ) ( )2 2 2 2 2
22 3322 33 23 22 33 12 13

22 33 2 2 2
23 23 23 12

0; 1
2 4

c c
m

c

Yif F
S Y S S S

σ σσ σ σ σ σ σ σσ σ
  +   + − +
 + < = − + + +   
     

22σ تنش وارد  11σ تنش وارد بر راستای الیاف، که در این رابطه،
 12σ بین الیه ای، طولی  تنش   33σ الیاف، بر  عمود  راستای  در  شده 
 12S 23σ تنش برشی بین الیه ای، 13σ و تنش برشی در صفحه الیاف،

بین الیه ای  برشی  استحکام   23S و الیاف  صفحه  در  برشی  استحکام 
الیه  کامپوزیت های  در  شکست  پیش بینی  برای  آباکوس  می باشند. 
F که دقیقاً عملکردی   الیافی با استفاده از معادله هاشین، از شاخص
) دارد استفاده می کند. از این رو، اگر مقدار )FI مانند شاخص شکست

F در هر یک از حالت های ذکر شده کمتر از یک باشد، شکست در 

کامپوزیتی  این صورت الیه  غیر  در  و  نمی افتد  اتفاق  کامپوزیتی  الیه 
دچار تخریب می شود.

 J 4- انتگرال
J به وسیله اشلبي1 ]17[ به کار برده شد  مفهوم اساسی انتگرال
تا توسط آن نیروهاي تعمیم یافته بر روي نابجایيها و عیوب نقطهاي 
در میدان هاي االستیک و به کمک یک مؤلفه ایستایي تانسور انرژي 
J به وسیله رایس  مقدار حرکت مشخص گردد. تعریف اصلي انتگرال
]7[ یک جسم همگن از یک ماده با رفتار االستیک خطي یا غیر خطي 
میدان  یک  تحت  و  اولیه  تغییر شکل  و  داخلي  نیروي  هر  از  عاري 

تغییر شکل دو بعدي در فضاي دکارتي را در بر ميگیرد. 
 ]19[ رزنگرن  و  رایس  همکاری  ]18[ با  هاتچینسون  همچنین 
J به صورت یگانه قادر است که تنش و کرنش  نشان دادند که انتگرال
انتگرال بنابراین  نماید.  معین  غیر خطی  مواد  برای  ترک  نوک  در  را 

J را می توان بعنوان پارامتر انرژی و یا پارامتر شدت تنش شناخت. 

قبل از این نرخ آزاد سازی انرژی برای مواد خطی تعریف شده بود و 
یک تعریف مشابه توسط رایس برای مواد االستیک غیر خطی صورت 

گرفت. 

uJ Wdy T ds
xΓ Γ

∂
= −

∂∫ ∫
 

)4(

T بارهای کششی سطحی  W، دانسیته انرژی کرنشی، که در آن
Γ محیط سطح مورد نظر می باشد. و

یکی از نتایج مهم تعمیم اعتبار معادله )4( برای رفتار غیر خطی 
مدل  برای  آن  از  می توان  خاص،  محدودیت های  تحت  که  است  آن 
که  اینجاست  اصلی  محدودیت  کرد.  استفاده  پالستیک  رفتار  کردن 
نباید  و  گیرد  قرار  یکنواخت  افزایش  با  بارگذاری  تحت  باید  جسم 
 J بنابراین شود.  تحمیل  آن  بر  بار(  )حذف  بار  برداشت  هیچ گونه 

1  Eshelby

جدول 2: انرژی های شکست ]14[
Table 2: Failure energies [14]

 [14]های شکست : انرژی2جدول 

Table 2: Failure energies [14] 
 واحد مقدار مفهوم خواص

t
fG 2 107640 انرژی شکست کششی الیافJ/m  
c
fG 2 34160 انرژی شکست فشاری الیافJ/m  
t
mG 7/4844 انرژی شکست کششی زمینه  2J/m  
c
mG 5/10414 انرژی شکست فشاری زمینه  2J/m  
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 میزانی است برای کار ورودی به سیستم و نه مقدار کار برگشت پذیر 
در  بی نهایت کوچک  تغییرات  برای  بار.  برداشتن  یا  در هنگام حذف 
شکل هندسی یک ترک نوک پهن و یا تغییر شکل پالستیک، عبارت 
تیز،  نوک  ترک  یک  حالت  در  برعکس،  است.  موثرتر  انتگرال خطی 
میزان بازشدگی ترک1 قابل چشم پوشی بوده و عبارت انتگرال سطح 

J همواره مستقل از مسیر است ]20[. در معادله انتگرال
J به مسیر باعث می شود که نرخ رهایی  انتگرال عدم وابستگی 
انرژی االستیک خطی، غیر خطی و کار االستوپالستیک دور نوک ترک 
محاسبه شود. بهترین منطق برای استفاده از انتگرال های ناوابسته به 
مسیر در این حقیقت نهفته است که، اطالعات مربوط به حالت های 
بر  انتگرال ها  نتایج  از  می توان  را  ناپیوستگی  یک  در  کرنش  و  تنش 
که  محلی  در  ناپیوستگی  آن  از  دورتر  فاصله ای  یا  مسیر  یک  روی 
نمی شود،  دیده  غیر خطی  االستوپالستیک  رفتار  یا  سینگوالریتی 
کرنشی انرژی  رهایی  نرخ  خطی  االستیک  رفتار  برای  آورد.  بدست 

G چنین است:

1 PUG
B a
 ∂

= −  ∂ 
   )5(

J میزان افت  بطور مشابه، برای جسم االستیک غیر خطی، اندازه
انرژی پتانسیل برای هر گسترش مجازی ترک به صورت زیر حاصل 

می شود:

1 PUJ
B a
 ∂

= −  ∂ 
  

)6(

B ضخامت است. در حقیقت اگر قطعه رفتار االستیک  که در آن،

1  Crack Opening Displacement (COD)

G تبدیل می شود که با ضریب شدت  J به خطی از خود نشان دهد
2 تنش صفحه ای، با رابطه )7( مرتبط می شود. K تنش

2KJ
E

=
  

)7(

را   PU کمیت االستوپالستیک،  مواد  برای  که  است  توجه  قابل 
نمی توان فقط به عنوان انرژی پتانسیل تفسیر کرد بلکه به عنوان کار 
ترک دار  عضو  در  تغییرشکل  ایجاد  جهت  نیاز  مورد  االستوپالستیک 
به  را  خود  فیزیکی  اهمیت   J انتگرال حالت،  این  در  نموده  تعریف 
نوک  مشخصه  کرنش  میدان  شدت  اندازه گیری  برای  میزانی  عنوان 
مفهوم  با  فلسفی  دید  از  نوعی  به  موضوع  این  می کند.  حفظ  ترک 
ضریب شدت تنش که شدت میدان االستیک تنش در مجاورت نوک 

ترک را می دهد، مشابه است.

5- صحت سنجی نتایج 
نتایج  مقاله،  این  آمده در  نتایج بدست  از  اطمینان  برای حصول 
مدل  از  آمده  بدست  نتایج  با  آباکوس  محدود  اجزاء  مدل سازی 
تئوری زیا و همکاران ]21[، مقایسه گردیده است. بطوری که در این 
تحلیل، طول لوله کامپوزیتی 2 متر و آرایش زاویه الیه ها به صورت

] با ضخامت الیه ا ی 0/5 میلی متر در نظر  / / / ]+ − + −55 55 55 55

گرفته شده است. همچنین، مقادیر حاصل شده  از تنش های مماسی 
و محوری لوله کامپوزیتی تحت فشار داخلی 10 مگاپاسکال با شرایط 
مرزی بسته-بسته، مطابق شکل 4 با نتایج تئوری مورد مقایسه  قرار 

گرفته است. 
لوله  شکست  در  آمده  بدست  نتایج  از  اطمینان  حصول  برای 
نتایج  با  آباکوس  نتایج مدل سازی شکست اجزاء محدود  کامپوزیتی، 
بدست آمده از مدل یونیال و همکاران ]22[، همانطورکه در شکل 5 
هم قابل مشاهده است، با یکدیگر مقایسه شده اند. در اینجا الزم به 
توضیح است که تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چند الیه ای که 
توسط یونیال و همکاران ]22[ انجام گرفته در قالب چهار مدل آرایش 
[ / , / , / , ]θ θ θ θ θ0 0 نظیر  مختلف  زمینه  و  الیاف  الیه چینی 

و   [ / , / ]θ θ θ θ− −  ،[ / , / , ]θ θ θ θ− −90 90  ،
] بوده که در تحقیق حاضر بر اساس معیارهای مختلف  / , / ]θ θ θ θ

2  Stress Intensity Factor

 
 ات سیستم مختصاتمشخص: 3شکل 

Fig. 3: Specifications of coordinate system 

  

شکل 3: مشخصات سیستم مختصات

Fig. 3: Specifications of coordinate system



نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير، دوره 52، شماره 5، سال 1399، صفحات 1179 تا 1192

1185

یکی از این آرایش های الیه چینی مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطورکه در شکل 5 مالحظه می شود، تنش شکست با معیارهای 
معیار  اساس  بر  که  نتایجی  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف 
تسای-ووی آباکوس حاصل شده با نتایج معیار تنش بیشینه1 و پاک2 
 [ / , / ]θ θ θ θ− − از مدل یونیال و همکاران در آرایش الیه چینی 

با هم مقایسه شده اند.
همانطور که در شکل های 4 و 5 مشاهده می شود، مطابقت بسیار 
آباکوس و روش  اجزاء محدود  از روش  نتایج بدست آمده  بین  خوبی 

1  Maximum Stress
2  Puck

نتایج عددی بدست آمده  انجام شده، وجود دارد که صحت  تحلیلی 
این مقاله را نشان می دهد.

6- نتایج
6-1- معیارهای شکست

تحت  کامپوزیتی  لوله  در  الیه،  هر  برای   ( )FI شاخص شکست
فشار داخلی 5 مگاپاسکال با معیار تسای-وو در جدول 3 آورده شده 

است. 
با توجه به ثابت بودن تعداد الیه ها، با افزایش آرایش الیه چینی 
در لوله کامپوزیتی شاخص شکست افزایش می یابد و لوله به شرایط 
و  الیاف  تسای-وو  معیار  با  مطابق  شرایط،  این  در  می رسد.  بحرانی 
زمینه دچار کشیدگی می شوند و استحکام خود را از دست می دهند 
با  کامپوزیتی  لوله  در جدول 3 مشاهده می شود،  ]23[. همانطور که 
در هر ده الیه دچار  [( ) ]± 590 )] و  ) ]± 580 ،[( ) ]± 570 آرایش الیه چینی
شکست شده  است. بیشترین و کمترین میزان تخریب لوله کامپوزیتی 
)] و الیه ششم آرایش  ) ]± 590 به ترتیب، مربوط به الیه دهم آرایش 
شاخص شکست  افزایشی  روند  کلی  حالت  در  اما  می باشد.  [( ) ]± 530

به بعد تغییرات  این زاویه  از  یافته و  )] کاهش  ) ]± 555 لوله در زاویه 
شاخص شکست افزایش یافته است. در این تحقیق، شاخص شکست

) بطور جداگانه برای هر یک از چهار حالت معیار هاشین و برای  )FI

هر یک از الیه ها ی لوله کامپوزیتی تحت فشار داخلی 5 مگاپاسکال، 
در جداول 4 تا 7 آورده شده است.

و   [( ) ]± 580  ، [( ) ]± 570 الیه چینی  آرایش  با  کامپوزیتی  لوله 
)] با توجه به جدول 3 در هر ده الیه دچار شکست شده  است.  ) ]± 590

را  این موضوع  معیار هاشین صحت  به  استناد  با  اخیر  نتایج جداول 
زمینه  و  و کشش  فشار  تحت  کامپوزیتی  لوله  الیاف  تأیید می کنند. 
لوله تحت کشش، دچار شکست نشده اما زمینه لوله کامپوزیتی تحت 
می شود  مشاهده  نتایج  به  توجه  با  است.  شده  شکست  دچار  فشار 
 [( ) ]± 560 )] تا  ) ]± 530 که در هر ده الیه، با تغییر زاویه الیه چینی از 
[( ) ]± 570 الیه چینی  آرایش های   در  و  یک  از  کمتر  شاخص شکست 

)] بیش از یک است در نتیجه، لوله کامپوزیتی  ) ]± 590 )] و  ) ]± 580  ،
دچار گسیختگی می شود. در شکل6 کانتورهای احتمال وقوع شکست 
)] و  ) ]± 580  ، [( ) ]± 570 در الیه اول تحت فشار داخلی با زاویه الیه چینی

)] مشاهده می شود. ) ]± 590

 
)] کامپوزیتی با آرایش همحدود برای لول ءروش تئوری و اجزا همقایس: 4شکل  ) ] 555 

 composite pipe with makeupthe finite element method for  the theoretical method and the Comparison ofFig. 4: 
5[)±55) ] 

  

شکل 4: مقایسه روش تئوری و اجزاء محدود برای لوله کامپوزیتی با آرایش 
[( ) ]± 555

Fig :4 .Comparison of the theoretical method and the finite 
element method for the composite pipe with makeup 5[)±55) ]  

 
 کامپوزیتی برای مدلتغییرات تنش شکست روش اجزاء محدود آباکوس و مدل یونیال و همکاران  همقایس: 5 شکل

Fig.5: Comparison of the variation of fracture tension on ABAQUS finite element method and Yonial et. al. 
model for composite model 

  

شکل 5: مقایسه تغییرات تنش شکست روش اجزاء محدود آباکوس و 
مدل یونیال و همکاران برای مدل کامپوزیتی

Fig.5: Comparison of the variation of fracture tension on 
ABAQUS finite element method and Yonial et. al. model 

for composite model
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) در لوله کامپوزیتی با معیار تسای-وو )FI جدول 3: شاخص شکست

Table 3: Fracture index ( )FI  in a composite pipe with a Tsai-Wu criterion

) t
fF جدول 4: شاخص شکست الیاف لوله کامپوزیتی تحت کشش )

Table 4: Fracture index of composite pipe fiber under stretching ( )t
fF

) c
fF جدول 5: شاخص شکست الیاف لوله کامپوزیتی تحت فشار )

  Table 5: Fracture index of composite pipe fiber under pressure ( )c
fF

): شاخص شکست3جدول  )FI وو-در لوله کامپوزیتی با معیار تسای 

Wu criterion-in a composite pipe with a Tsai ( )FI Table 3: Fracture index 

 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 
8782/0 الیه اول  7431/0  6573/0  7905/0  009/1  130/1  165/1  
7292/0 الیه دوم  6637/0  5985/0  7997/0  021/1  141/1  176/1  
5620/0 الیه سوم  6881/0  4813/0  8222/0  038/1  154/1  187/1  

4250/0 الیه چهارم  6953/0  4258/0  8320/0  050/1  166/1  199/1  
2459/0 الیه پنجم  7219/0  4529/0  8564/0  068/1  179/1  210/1  
1957/0 الیه ششم  7398/0  4673/0  8744/0  084/1  192/1  222/1  
1980/0 الیه هفتم  7478/0  4679/0  8847/0  096/1  205/1  234/1  
2283/0 الیه هشتم  7774/0  4981/0  9118/0  117/1  219/1  247/1  
2449/0 الیه نهم  7858/0  4993/0  9224/0  129/1  232/1  259/1  
2779/0 الیه دهم  8173/0  5312/0  9512/0  150/1  247/1  272/1  

 

  
t: شاخص شکست الیاف لوله کامپوزیتی تحت کشش )4جدول 

fF) 

( )t
fF Fracture index of composite pipe fiber under stretchingTable 4:  

 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 
08451/0 0 0 0 0 الیه اول  09169/0  1050/0  
1861/0 0 0 0 0 الیه دوم  06162/0  07175/0  
05295/0 0 0 0 0 الیه سوم  04655/0  04482/0  

1192/0 0 0 0 0 الیه چهارم  04837/0  02417/0  
02791/0 0 0 0 0 الیه پنجم  01779/0  00980/0  
01953/0 0 0 0 0 الیه ششم  01390/0  00686/0  
00008/0 الیه هفتم  00007/0  0030/0  00061/0  07118/0  03281/0  03824/0  
00005/0 الیه هشتم  00032/0  00138/0  00247/0  02054/0  07204/0  09502/0  
00138/0 الیه نهم  00366/0  00744/0  01017/0  05758/0  1453/0  1773/0  
00103/0 الیه دهم  00395/0  00961/0  01397/0  07167/0  2218/0  2852/0  

 

  
c: شاخص شکست الیاف لوله کامپوزیتی تحت فشار )5جدول 

fF) 

( )c
fF

 
Fracture index of composite pipe fiber under pressureTable 5:  

 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 
4037/0 0 0 0 0 الیه اول  03889/0  1220/0  
04598/0 0 0 0 0 الیه دوم  03184/0  1081/0  
3114/0 0 0 0 0 الیه سوم  03560/0  1313/0  

01616/0 0 0 0 0 الیه چهارم  03324/0  1870/0  
2761/0 0 0 0 0 الیه پنجم  07759/0  2113/0  
2594/0 0 0 0 0 الیه ششم  09980/0  2391/0  
00037/0 الیه هفتم  0 00021/0  0004/0  02836/0  08623/0  2746/0  
00461/0 الیه هشتم  00395/0  00539/0  0059/0  2279/0  1498/0  2902/0  
01465/0 الیه نهم  01096/0  01065/0  00988/0  02746/0  1384/0  3953/0  
02967/0 الیه دهم  028/0  02960/0  02850/0  189/0  16/0  4371/0  
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6-2- اثر ترک
تمام مسائل مکانیک شکست، دارای دو مشخصه مشترک هستند. 
اوالً میدان تنش در اطراف نوک ترک منفرد است، ثانیاً میدان جابه جایی 
در طول ترک دارای ناپیوستگی است. برای رسیدن به پاسخ مطلوب 
در روش های عددی باید هر دو مشخصه فوق مورد توجه قرار گیرد. 
به همین دلیل المان های اطراف نوک ترک باید از درجه دوم و دارای 
گره میانی باشند و همچنین المان های نوک ترک، می بایست دارای 
وجه ترک متقارن و نوک ترک منفرد باشند ]24[. برای شبیه سازی 
باز شدگی دهانه ترک تحت فشار داخلی 5 مگاپاسکال، ترک بر روی 
دو  شبکه بندی  نحوه   7 شکل  در  است.  شده  مدل سازی  لوله  سطح 

J که  رأس ترک مشاهده می شود. جدول 8 مقادیر مختلف انتگرال
بر مبنای انرژی آزاد شده در طول ترک است را برای لوله کامپوزیتی 
 ،[( ) ]± 560  ،[( ) ]± 555  ،[( ) ]± 545  ، [( ) ]± 530 الیه چینی  زاویه  با 
)] تحت فشار داخلی نشان می دهد.  ) ]± 590 )] و  ) ]± 580  ،[( ) ]± 570

همان طورکه مشاهده می شود لوله کامپوزیتی با زاویه الیه چینی 
مقدار  بیشترین  و  کمترین  دارای  ترتیب  به   [( ) ]± 590 و   [( ) ]± 555

J در ترک اول و دوم، تحت فشار داخلی می باشد. با استفاده  انتگرال
از مقادیر بدست آمده و رابطه )7( می توان ضریب شدت تنش در لوله 
کامپوزیتی را برای هر دو رأس ترک محاسبه نمود. شکل 8 نمودار 
در  کامپوزیتی  لوله  زاویه های مختلف  آرایش  بر حسب  تنش  ضریب 

) t
mF جدول 6: شاخص شکست زمینه لوله کامپوزیتی تحت کشش )

Table 6: Fracture index of the matrix comosite pipe under stretching ( )t
mF

) c
mF جدول 7: شاخص شکست زمینه لوله کامپوزیتی تحت فشار )

Table 7:  Fracture index of the matrix composite pipe under pressure ( )c
mF

t: شاخص شکست زمینه لوله کامپوزیتی تحت کشش )6جدول 
mF) 

( )t
mF Fracture index of the matrix composite pipe under stretchingTable 6:  

 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 
4037/0 0 0 0 0 الیه اول  03889/0  1220/0  
04598/0 0 0 0 0 الیه دوم  03184/0  1081/0  
3114/0 0 0 0 0 الیه سوم  03560/0  1313/0  

01616/0 0 0 0 0 الیه چهارم  03324/0  1870/0  
2761/0 0 0 0 0 الیه پنجم  07759/0  2113/0  
2594/0 0 0 0 0 الیه ششم  09980/0  2391/0  
00037/0 الیه هفتم  0 00021/0  0004/0  02836/0  08623/0  2746/0  
00461/0 الیه هشتم  00395/0  00539/0  0059/0  2279/0  1498/0  2902/0  
01465/0 الیه نهم  01096/0  01065/0  00988/0  02746/0  1384/0  3953/0  
02967/0 الیه دهم  028/0  02960/0  02850/0  189/0  16/0  4371/0  

 

  
c: شاخص شکست زمینه لوله کامپوزیتی تحت فشار )7جدول 

mF) 

( )c
mF

 
Fracture index of the matrix composite pipe under pressure  Table 7: 

 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 
7720/0 ول الیه ا  5646/0  4040/0  5902/0  122/1  154/1  087/1  

5342/0 الیه دوم  3682/0  4190/0  6133/0  171/1  199/1  113/1  
31177/0 الیه سوم  2379/0  4576/0  6576/0  171/1  096/1  116/1  

1824/0 الیه چهارم  1748/0  4740/0  6822/0  096/1  138/1  145/1  
0616/0 الیه پنجم  2011/0  5177/0  7314/0  171/1  287/1  638/1  
03684/0 الیه ششم  2172/0  5503/0  7708/0  132/1  307/1  195/1  
04154/0 الیه هفتم  2207/0  5689/0  7974/0  148/1  333/1  752/1  
05589/0 الیه هشتم  2530/0  6205/0  8543/0  140/1  318/1  241/1  
06576/0 الیه نهم  2572/0  6402/0  8821/0  164/1  242/1  330/1  
08505/0 الیه دهم  2936/0  6973/0  9443/0  143/1  233/1  315/1  
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ترک اول و دوم را نشان می دهد.
مطابق با نتایج بدست آمده بر اساس معیار های تسای-وو و هاشین 
الیه چینی آرایش  با  کامپوزیتی  لوله  ترک  رشد  که  می رود  انتظار 

یابد.  افزایش  اثر فشار داخلی  )] در  ) ]± 590 )] و ) ]± 580 ،[( ) ]± 570

الزم به ذکر است که محاسبات اجزاء محدود در نوک ترک از دقت 
کافی برخوردار نبوده و توام با خطای غیر قابل قبول می باشد، و ویژگی 
J می تواند این نقیصه را رفع  نماید. با توجه  استقالل از مسیر انتگرال
به معیار تسای-وو در حالت کلی روند افزایشی شاخص شکست لوله 

            
 )الف( )ب( 

 
 )ج(

)]چینیالیه هزاوی)الف(  کامپوزیتی با استفاده از هلولاول  هدر الیتحت فشار  هشکست زمین احتمال وقوعکانتور : 6شکل  ) ]  هزاوی )ب( ،570
)] چینیالیه ) ] )] چینیالیه ه)ج( زاوی و 580 ) ] 590 

Fig. 6: The contour of the probability of the occurrence of the underlying pressure failure in the first layer of 
the composite tube using A) Layering angle 5[)±70) ]  B) Layering angle 5[)±80) ]  C) Layering angle 5[)±90) ]  

  

، )ب( زاویه الیه چینی  [( ) ]± 570 شکل 6: کانتور احتمال وقوع شکست زمینه تحت فشار در الیه اول لوله کامپوزیتی با استفاده از )الف( زاویه الیه چینی
[( ) ]± 590 )] و )ج( زاویه الیه چینی  ) ]± 580

Fig. 6: The contour of the probability of the occurrence of the underlying pressure failure in the first layer of the 
composite tube using A) Layering angle 5[)±70) ]  B) Layering angle 5[)±80) ]  C) Layering angle 5[)±90) ]

 
 (S4R(ای پوستهای گره 4 ءاجزاکامپوزیتی با  هترک در لول رأس بندی دوشبکه ه: نحو7شکل 

Fig. 7: The view of the networking on two tips of the crack in composite pipe with 4-node shell components (S4R) 
  

)S4R) شکل 7: نحوه شبکه بندی دو رأس ترک در لوله کامپوزیتی با اجزاء 4 گره ای پوسته ای
Fig. 7: The view of the networking on two tips of the crack in composite pipe with 4-node shell components )S4R)
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)] کاهش یافته و از این زاویه به بعد تغییرات شاخص  ) ]± 555 در زاویه
شکست رو به افزایش است. تغییرات ضریب شدت تنش محاسبه شده 
این موضوع را تأیید  J در شکل 8 نیز صحت  انتگرال از  با استفاده 
زاویه در  تنش  می شود ضریب شدت  مشاهده  همان طورکه  می کند. 
ضریب  این  زاویه،  افزایش  با  و  شده  ناگهانی  افت  دچار   [( ) ]± 555

الیه چینی آرایش  در  ضریب  این  بیشینه  مقدار  است.  یافته  افزایش 
)] رخ می دهد، پس در صورت افزایش فشار داخلی، رشد از  ) ]± 590

لوله دچار تخریب شدیدتری  امتداد می یابد و  آزاد نوک ترک  سطح 
برای هر دو رأس  تنش  تغییرات ضریب شدت  می شود. در شکل 9 
ترک مورد نظر در الیه چینی های مختلف به ازای تغییر طول ترک 8، 

10، 14،12 و 16 میلی متر نشان داده شده است. 
در  تنش  در شکل 8 ضریب شدت  آمده  بدست  نتایج  با  مطابق 
)] دچار افت ناگهانی شده و با افزایش زاویه، این ضریب  ) ]± 555 زاویه
با  می شود،  مشاهده   9 شکل  در  که  همان طور  است.  یافته  افزایش 
زاویه  در  تنش  شدت  ضریب  مقدار  کمترین  ترک  طول  تغییرات 

زاویه در  ضریب  این  الیه چینی  زاویه  افزایش  با  و  بوده   [( ) ]± 555

)] به بیشینه خود رسیده است. ) ]± 590

در شکل  10 تغییرات گشودگی دهانه ترک با آرایش الیه چینی های 
مختلف نشان داده شده است. همان طورکه مشاهده می شود، آرایش 
)] کمترین جابه جایی گشودگی دهانه ترک و بهینه ترین  ) ]± 555 زاویه 
نیز  ترک  دهانه  گشودگی  زاویه،  افزایش  با  و  دارد  را  ممکن  حالت 

جدول 8: مقادیر انتگرالJ رأس اول و دوم در آرایش های مختلف لوله کامپوزیتی
Table 8: J-Integral values of frst and second vertices in different

 
 اول و دوم رأسدر کامپوزیتی  هلولچینی تغییرات ضریب شدت تنش با افزایش آرایش الیه: 8شکل 

Fig. 8: The variation of the stress intensity factor by increasing the layering angle of the 
composite pipe in the first and second vertices 

  

شکل 8: تغییرات ضریب شدت تنش با افزایش آرایش الیه چینی لوله 
کامپوزیتی در رأس اول و دوم

Fig. 8: The variation of the stress intensity factor by 
increasing the layering angle of the 

composite pipe in the first and second vertices

 های مختلف لوله کامپوزیتیرأس اول و دوم در آرایش J: مقادیر انتگرال8جدول 

Table 8: J-Integral values of first and second vertices in different makeup of composite tubes 
 [( ) ] 530 [( ) ] 545 [( ) ] 555 [( ) ] 560 [( ) ] 570 [( ) ] 580 [( ) ] 590 

10785/1 رأس اول  36621/0  162448/0  820577/0  27595/1  43435/1  53765/1  

15655/1 رأس دوم  367017/0  166973/0  826695/0  29303/1  45766/1  57359/1  
 

 

  
 رأس اول)الف( 

 
 رأس دوم( ب)

 ضریب شدت تنش دو رأس ترکچینی بر روی الیه هترک و تغییرات زاویافزایش طول ثیر أت: 9شکل 

Fig. 9: The effect of increasing the length of the crack and variations in the layering angle on the stress 
intensity factor of two ends of the crack 

  

شکل 9: تأثیر افزایش طول ترک و تغییرات زاویه الیه چینی بر روی 
ضریب شدت تنش دو رأس ترک

Fig. 9: The effect of increasing the length of the crack 
and variations in the layering angle on the stress 

intensity factor of two ends of the crack
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 های مختلفچینیترک با آرایش الیه هتغییرات گشودگی دهان: 10شکل 

Fig. 10: Variations in the crack inlet opening with different makeup arrangements 

  

شکل 10: تغییرات گشودگی دهانه ترک با آرایش الیه چینی های مختلف

Fig. 10: Variations in the crack inlet opening with 
different makeup arrangements

 
)]چینیالیه هداخلی با زاویترک تحت فشار  هنمایش کانتور تنش فون میسز از بازشدگی دهان: 11شکل  ) ] 530 

Fig. 11: Von Mises stress contour display of the crack inlet opening under internal pressure with layering angle 
5[)±70) ]  

 

[( ) ]± 530 شکل 11: نمایش کانتور تنش فون میسز از بازشدگی دهانه ترک تحت فشار داخلی با زاویه الیه چینی
Fig. 11: Von Mises stress contour display of the crack inlet opening under internal pressure with layering angle

)]به بیشینه خود رسیده است. در  ) ]± 590 افزایش یافته و در زاویه  
با زاویه  از بازشدگی دهانه ترک تحت فشار داخلی  شکل 11 نمایی 

)] مشاهده می شود.  ) ]± 555 الیه چینی 

7- بحث و جمع بندی 
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، می توان نتیجه گیری 

و جمع بندی را به صورت زیر خالصه نمود:
الیه چینی  آرایش  با  کامپوزیتی  لوله  تسای-وو،  معیار  اساس  بر 
)] در هر ده الیه دچار شکست شده  ) ]± 590 )] و ) ]± 580  ،[( ) ]± 570

ترتیب  به  کامپوزیتی  لوله  تخریب  میزان  کمترین  و  بیشترین   است. 

 [( ) ]± 530 )] و الیه ششم آرایش  ) ]± 590 مربوط به الیه دهم آرایش 
می باشد.

بر اساس معیار هاشین، الیاف لوله کامپوزیتی تحت فشار و کشش 
و زمینه لوله تحت کشش دچار شکست نشده اما زمینه لوله کامپوزیتی 
تحت فشار دچار شکست شده است. همچنین در هر ده الیه با تغییر 
)] شاخص شکست کمتر از  ) ]± 560 )] تا  ) ]± 530 زاویه الیه چینی از
 [( ) ]± 590 )] و ) ]± 580  ،[( ) ]± 570 یک و در آرایش های  الیه چینی 
بیش از یک است در نتیجه، لوله کامپوزیتی دچار گسیختگی می شود.

به   [( ) ]± 590 و   [( ) ]± 555 الیه چینی  زاویه  با  کامپوزیتی  لوله 
J در ترک های اول و  ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار انتگرال

دوم تحت فشار داخلی می باشد.
)] دچار افت ناگهانی شده  ) ]± 555 ضریب شدت تنش در زاویه 
و با افزایش زاویه، این ضریب افزایش یافته است. مقدار بیشینه این 

)] رخ می دهد. ) ]± 590 ضریب در آرایش الیه چینی 
زاویه  در  ترک  دهانه  جابه جایی گشودگی  کمترین  و  بهینه ترین 
)] بوده و با افزایش زاویه، این جابه جایی افزایش یافته است. ) ]± 555

نتیجه گیری در تحقیق حاضر، برای بررسی شکست الیاف و زمینه 
لوله کامپوزیتی از معیار های شکست استفاده شده است. همچنین با 
J مکمل و روش اجزاء محدود به تحلیل باز شدگی  استفاده از انتگرال
دهانه ترک و پیش بینی رشد ترک در لوله کامپوزیتی پرداخته شده 
است. از آنجایی که، محاسبات اجزاء محدود در نوک ترک از دقت کافی 
برخوردار نیست و با خطای غیر قابل قبولی همراه می باشد می توان از 
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عدم  نمود.  رفع  را  نقیصه  این   ، J انتگرال مسیر  از  استقالل  ویژگی 
انرژی  رهایی  نرخ  که  می شود  باعث  مسیر  به   J انتگرال وابستگی 
االستیک خطی دور نوک ترک محاسبه گردد در نتیجه، با استفاده از 
مفهوم ضریب شدت تنش که شدت میدان االستیک تنش در مجاورت 
نوک ترک را بدست می دهد، به بررسی رشد ترک پرداخته شده است. 
در  داخلی  فشار  تحت  کامپوزیتی  لوله  زمینه  اخیر،  نتایج  اساس  بر 
دچار   [( ) ]± 590 و   [( ) ]± 580  ،[( ) ]± 570 الیه چینی  آرایش های  
شکست شده، از این رو در این زاویه ها، لوله کامپوزیتی هرچه دارای 
الیاف مستحکم تری باشد، الیه حاصل از آن در مقابل پدیده شکست 
مقاوم تر است. اما همان طورکه اشاره شد شکست ایجاد شده در زمینه 
لوله اتفاق افتاده و این به معنی گسیختگی کامل لوله نیست. از این رو، 
در شرایط اخیر لوله کامپوزیتی با کاهش فشار می تواند در مقابل رشد 
ترک مقاومت نماید. با توجه به اینکه در تحلیل االستیک خطی، انتگرال

J همان نرخ آزاد سازی انرژی می باشد، در حالت های مختلف آرایش 

J تحت فشار داخلی می توان نتیجه گرفت  الیه ها و محاسبه انتگرال
)] برای لوله  ) ]± 555 که بهینه ترین آرایش الیه چینی مربوط به زاویه 
کامپوزیتی می باشد. به عبارت بهتر، این زاویه الیه چینی که کمترین 
ضریب شدت تنش در مجاورت نوک ترک را دارا می باشد، در مقابل 
رشد ترک پایدارتر است. از طرفی، با توجه به اینکه بیشترین ضریب 
 [( ) ]± 590 شدت تنش در مجاورت نوک ترک در آرایش الیه چینی 
اتفاق افتاده، لوله کامپوزیتی حاصل از این آرایش، شرایط نامطلوبی را 
تحت فشار داخلی دارد و به بحرانی ترین حالت خود می رسد و با توجه 
به این که نرخ آزاد سازی انرژی به بیشترین مقدار خود رسیده، رشد 
ترک در این حالت نیز افزایش می یابد. همین طور در صورت افزایش 
فشار داخلی، چون رشد ترک از سطح آزاد نوک ترک امتداد  می یابد، 

لوله دچار تخریب شدیدتری می شود.
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