
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

 209

УДК 622.271 

 

Махно А.М., аспірант (Державний ВНЗ «Житомирський державний  

технологічний університет», м. Житомир) 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ПРИ  

НАПРАВЛЕНОМУ РУЙНУВАННІ КАМЕНЮ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ 
З ОРГАНІЧНОГО СКЛА  

 

В роботі проведені експерименти з руйнування моделей квадратних пла-

стин із органічного скла з внутрішніми отворами. Виконано чисельний 

аналіз напружено-деформованого стану пластин методом кінцевих еле-
ментів. 

Ключові слова: чисельний аналіз, органічне скло, метод кінцевих елеме-
нтів, напруження, деформація. 

 

В работе проведены экспериментальные исследования по разрушению 

моделей квадратных пластин с органического стекла с внутренними 

отверстиями. Выполнен численный анализ напряженно-

деформированного состояния пластин методом конечных элементов. 

Ключевые слова: численный анализ, метод конечных элементов, органи-

ческое стекло, напряжения, деформация. 

 

Experimental studies on fracture patterns of square plates of organic glass  

with internal holes. The numerical analysis of stress-strain state of plates by 

finite element method. 

Keywords: numerical analysis, holes, finite element method, organic glass, 

stress. 

 

Постановка проблеми. Основою для описання процесу руйнування ка-

меню при видобуванні його методами направленого відколу, є лінійна меха-

ніка руйнування, однак дана теорія не описує процеси, що відбуваються  по-

близу  вершини тріщини (так звана зона попереднього руйнування). За межа-

ми цієї зони процес руйнування каменю підкоряється рівнянням лінійної тео-

рії пружності і поля напружень навколо вершини тріщини приймають уні-

версальну форму. В середині зони попереднього руйнування матеріал дефор-

мується непружно, а далі атомні зв’язки розриваються і тріщина переміщу-

ється прямо вперед або дещо відхиляється від прямолінійної траєкторії. 

В лінійній механіці руйнування для достатньо великих макроскопічно-

ізотропних зразків прийнято, що ділянка навколо вершини тріщини поза зо-

ною попереднього руйнування може бути описана повністю чотирма дійсни-

ми числами: це три коефіцієнти інтенсивності напружень і швидкість поши-
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рення тріщин. Крім того, в лінійній механіці руйнування використовуються 

властивості матеріалу, що є специфічними для каменю:  

критичний потік енергії 
cG , при якому тріщина починає рости, і пружні 

константи, такі як модуль Юнга E  і коефіцієнт Пуассона ν . Тому для опи-

сання процесу руйнування каменю потрібно більш детально вивчити та змо-

делювати процес зародження тріщини. 

Аналіз досліджень та публікацій. Із числа запронованих різними авто-

рами теорій міцності особливу увагу займає критерій міцності, сформулювані 

Мором [8] та Філоненко – Бородичем [9]. Дослідження багатьох авторів при-

водять до висновку, що для матеріалів з суттєво різними опорами на стиск та 

на розтяг, теорія міцності Мора має безперечно багато переваг і є експериме-

нтально обґрунтованою. Особливо слід відмітити, що, крім критичних на-

пружень, ця теорія дозволяє визначити положення поверхні руйнування і ве-

личину відповідних нормальних та дотичних напружень. 

Мор сформулював свою теорію міцності на основі широкого узагальнення 

існуючих експериментальних досліджень, припустивши, що причиною руй-

нування є дотичні напруження, критичне значення яких залежить від норма-

льних напружень. Подальший розвиток і узагальнення теорія Мора одержала 

в роботах М.М. Філоненко – Бородича [9], де враховується також проміжне 

головне напруження і будується криволінійна поверхня, яка характеризує 

умову міцності. Однак, в більшості випадків, що зустрічаються в практиці 

проектування, проміжне головне напруження не має суттєвого впливу, тому 

теорія Мора набуває більшого практичного значення. 

Для описання гладкого подовження тріщини суттєві переваги має підхід 

Нейбера – Новожилова [3, 4], якщо використовувати необхідні і достатні 

критерії міцності для матеріалів зі структурою. В модифікованій моделі Лео-

нова – Панасюка – Дагдейла [5] вдається розділити рух вершини зони попе-

реднього руйнування і розрив силових зв’язків у вершині реальної тріщини 

[6, 7]. 

Мардер [2] вказує на необхідність використання додаткових характерис-

тик матеріалу, необхідних для описання процесу руйнування. В якості таких 

характеристик при вивченні процесу зародження тріщин навколо концентра-

тора напруг пропонується використовувати криву міцності Кулона – Мора. 

Властивість пластичного чи крихкого руйнування, із помітною пластичною 

деформацією або без неї, не може розглядатися як абсолютна і невід’ємна 

властивість матеріалу.  

В роботах [8, 9] отримані співвідношення, що описують кут злому траек-

торії тріщини при довільному узагальненому напруженому стані, коли відомі 

криві теоретичної міцності монокристалу типу Кулона – Мора. Виявлено, що 

залежно від міцнісних властивостей матеріалу тріщина може розвиватися:    

1) перпендикулярно напрямку максимального розтягу за відсутності напру-

жень зсуву навколо її вершини (гіпотеза Ердогана – Сі), коли матеріал зазнає 
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крихкого руйнування; 2) вздовж напрямку максимального зсуву за відсутнос-

ті нормальних напружень навколо її вершини, коли матеріал зазнає пластич-

ного руйнування; 3) вздовж деякого напрямку, який відповідає узагальнено-

му напруженому стану, коли матеріал зазнає квазікрихкого або квазіпластич-

ного руйнування. 

Постановка задач дослідження. Використовуючи результати лінійної 

механіки руйнування, основними завданнями даного дослідження є визна-

чення наступних характеристик: критерій, який визначав би початок росту 

вершини тріщини, умову повороту тріщини від прямолінійної траєкторії, 

критерій при якому тріщина починає рости за криволінійною траєкторією.  

Викладення основного матеріалу. Зазвичай процес росту тріщини моде-

люється двостороннім розрізом. При формулюванні критерию, за яким почи-

нається ріст вершини тріщини можливо як гладке, так і не гладке подовження 

тріщини. Будемо розглядати випадок пропорційного навантаження, тобто ко-

ли компоненти напружень збільшуються пропорційно деякому параметру. 

При пропорційному навантажені навколо вершини тріщини виникає скла-

дний напружений стан. Характер подальшого руху тріщини (прямолінійний 

або викривлення траекторії) суттєво залежить від виду кривої міцності на 

площині ( ,σ τ ): для матеріалів, що здатні розколотися (крихкі та квазікрихкі 

матеріали), маємо
t tσ τ≈ . 

Для побудови кривої міцності типу Кулона – Мора досліджувались зразки 

із органічного скла з перерізом 20×60мм і довжиною 150 мм. На першому 

етапі визначалися границі міцності на розтяг та стиск при одновісному на-

пруженому стані, які склали 45 МПа та 115 МПа відповідно. На другому ета-

пі попередньо стиснуті (розтянуті) зразки зазнавали деформації зрізу між 

двома опорами, які знаходилися на відстані 10 мм одна від одної. 

Результати експериментів показані на рис. 1, де точками позначено дані 

вимірювань. 

 
 

Рис. 1. Крива міцності типу Кулона – Мора для органічного скла 
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Для дослідження руйнування по типу стиск+зсув були виготовлені зразки 

із органічного скла, що містять внутрішні отвори. Зразки піддавали деформа-

ції внутрішнього розтягу-стиску до моменту появи тріщин. В процесі дослі-

дження спостерігалось зародження симетричних тріщин, які росли в подаль-

шому при збільшені навантаження. Схема навантаження зразка в експериме-

нті показана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема навантаження пластини з отвором 

 

Розглянемо пластину з вирізом (рис. 2), що знаходиться в умовах плоско-

го напруженого стану. Матеріал пластини – лінійно-пружній з модулем Юнга 

3000E =  Н/мм
2 
і коефіцієнтом Пуассона 0,35ν = . Нижня частина пластини 

жорстко закріплена, в середній частині на стінки отвору з обох частин діє рі-

вномірно розподілене навантаження. Для оцінки напружено-деформованого 

стану скористуємося методом кінцевих елементів. Результати розрахунків 

представлені на рис. 3, де показані ізолінії максимального головного напру-

ження (рис. 3, а) та діаграма одновісного деформування з руйнуванням      

(рис. 3, б). 

      а)                                                           б) 

       
 

Рис. 3. Ізолінії максимального головного напруження (а), діаграма  

одновісного деформування з руйнуванням (б) 
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На рис. 3 видно, що місця концентрації напружень співпадають з місцями 

зародження тріщин: найбільше значення (додатнє) максимального головного 

напруження (рис. 3) спостерігається в місцях зародження тріщин нормально-

го відриву,  а найменьше значення (від’ємне) мінімального головного напру-

ження спостерігається в місцях зародження тріщин зсуву (короткі тріщини). 

В силу лінійності задачі всі компоненти тензора напружень в деякій точці 

пропорційні одному параметру 
(1)

ij ij
pσ σ=

 ,
 (1) 

де (1)

ijσ  – значення компонента тензора напружень при одиничному наванта-

жені в декартовій прямокутній системі координат Oxy  (вісь Ox  направлена 

вздовж горизонтальної грані зразка).  

Нормальнеσ і дотичнеτ напруження на довільній площадці, розташо-

ваній під кутом α до осі Ox , визначаються за формулами: 
2 2

cos sin sin 2
x y xy

σ σ α σ α τ α= + +
,
 (2) 

1
( )sin 2 cos 2

2
x y xyτ σ σ α τ α= − − +

.

 (3) 

Вектор напруження на площадці, нормаль до якої нахилена під кутом 

α до осі Ox , заданий величинами σ  и τ , позначається точкою в площині 

( ,σ τ ). При переході від однієї площадки до іншої змінюється напрямок но-

рмалі, тобто кут α  і зображена точка в площині ( ,σ τ ) описує замкнену кри-

ву. Якщо кут між нормалями до площадок рівнийα , то дуга між точками кіл 

Мора, які зображують напруження на цих площадках, вимірюється кутом 

2α , що відраховується в протилежному напрямку.Точка дотику круга Мора 

з граничною кривою визначається із вирішення системи рівнянь (2), (3), в 

якій потрібно попередньо перейти до координат ,σ τ . 

Висновки. В даній роботі представлені результати чисельно-

експериментального дослідження зародження тріщин в місцях концентрації 

напружень. На першому етапі по результатам експериментів на одночасний 

розтяг (стиск) і зсув призматичних зразків із органічного скла побудована 

крива міцності типу Кулона – Мора. За результатами експериментів з руйну-

вання квадратних пластин із органічного скла із внутрішніми отворами дос-

ліджено зародження як тріщин нормального відриву, так і тріщин узагальне-

ного зсуву, які росли при подальшому збільшені навантаження. Аналіз на-

пружено-деформованого стану пластини методом кінцевих елементів дозво-

лив встановити місця концентрації напружень, які співпали з місцями заро-

дження тріщин, що спостерігалось в експерименті. На площиніσ τ−  побудо-

вані круги Мора для напружених станів в точках концентрації напружень. 
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Точка граничної кривої, що дотична до кругів Мора дозволяє визначити кут 

нахилу площадки, на якій нормальні і дотичні напруження досягають крити-

чних значень, і визначають напрямок поширення тріщини.  
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