Jerzy PODGÓRSKI
Józef JONAK
Piotr JAREMEK

ANALIZA PROPAGACJI RYSY W UWARSTWIONYM
MATERIALE KRUCHYM
ANALYSIS OF THE CRACK PROPAGATION
IN LAMINAR BRITTLE MATERIAL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wpływu asymetrii wytrzymałości warstw,
uwarstwionego materiału sprężysto- kruchego na mechanizm propagacji rys, w trakcie oddziaływania obciążenia niszczącego. Analizę prowadzono z wykorzystaniem Metody Elementów
Skończonych w analizie naprężeń oraz metody traconych elementów do modelowania propagacji
szczeliny. W analizie wykorzystano kryterium PJ[1] zniszczenia materiału, który użyto do opisu
materiału o właściwościach zbliżonych do betonu.
Słowa kluczowe: materiał sprężysto- kruchy, MES, propagacja rysy
In this paper an analysis has been presented concerning the influence of the strength asymmetry
in laminar elastic-brittle material on the crack propagation mechanism when a destructive
load is applied to a sample. The Finite Elements Method (FEM) was applied to stress analysis
as well as the “lost” elements method being applied to the simulation of crack propagation.
The analysis used the PJ[1] material failure criterion which was used for the description of
a material which has properties close to the properties of rock or concrete.
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1. Wprowadzenie
Pękanie uwarstwionych, sprężysto- kruchych
materiałów, jest przedmiotem badań w wielu dziedzinach dzisiejszej techniki. Wiąże się to z rozpowszechnieniem takich materiałów, począwszy od
różnego rodzaju ceramiki technicznej, kompozytów
czy wykorzystania niektórych skał w technologii
wytwarzania. Odrębną grupę zagadnień dotyczą
zagadnienia mechaniki budowli w tym podziemnych
budowli inżynierskich.
Tematyka wpływu asymetrii wytrzymałości omawianych materiałów na ich właściwości (w tym na
propagację rys), nie jest do końca dzisiaj poznana. Tak
np. dopiero niedawno stwierdzono doświadczalnie,
że dla tych samych kategorii skał (np. piaskowców),
zmiana proporcji fc/ft (wytrzymałości na ściskanie do
wytrzymałości na rozciąganie) określająca stopień
asymetrii ich wytrzymałości, ma decydujące znaczenie dla kształtowania się obciążenia noży kombajnów
chodnikowych. Dotychczas sądzono, że to głównie
wytrzymałość na ściskanie decyduje o energochłonności procesu urabiania oraz obciążeniu ostrza noża
urabiającego.
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Wśród innych czynników, mających decydujące
znaczenie dla wytrzymałości ośrodków skalnych, wymienia się często uwarstwienie, szczelinowatość, wilgotność i szereg innych. Celem podjętych analiz, było
określenie wpływu wielkości asymetrii wytrzymałości
warstw „wtrącenia” o mniejszej wytrzymałości niż
podstawowy materiał skalny, na propagację rys, w tak
uwarstwionym materiale sprężysto-kruchym.

2. Metoda badań
Model mechaniczny wykorzystany w analizie
ilustruje rys. 1.
Jak wynika z rys. 1, w analizie założono równoległe do kierunku działającego obciążenia rozciągającego (p), usytuowanie warstw badanego materiału.
Grubość (a) warstwy materiału podstawowego przyjęto 12mm. Grubość (b) warstw „słabszego” materiału
przyjęto 4mm. Obciążenie działa na bok próbki o wysokości 100mm. Pozostałe wymiary ilustruje rys.1b.
Część progu skalnego o wysokości h =11mm, oparta
jest o podporę stałą, odbierającą możliwość przesuwu
próbki zgodnie z działającym obciążeniem.
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Rys. 1. Model mechaniczny obciążenia uwarstwionego materiału sprężysto-kruchego
Zagadnienie analizowano z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (do analizy naprężeń)
oraz przy wykorzystaniu metody „traconych elementów” do analizy propagacji rys.
W analizie zagadnienia wykorzystano warunek
stanu granicznego PJ, zaproponowany w pracy [1],
którego praktyczne wykorzystanie w zagadnieniach
pękania materiałów opisano w pracy [2], stąd nie
wymaga to zagadnienie szerszego komentarza.
Charakterystyki materiałowe przyjęto następująco
(por.[1,2]):
• dla materiału podstawowego (warstwy o większej grubości) - wytrzymałość na ściskanie
w stanie jednoosiowym fc = 20MPa, a w stanie
dwuosiowym f cc = 22MPa, f 0c= 25MPa oraz
wytrzymałość na rozciąganie ft = 2MPa. Moduł
Younga E= 2x104MPa, współczynnik Poissona
ν = 0,2.
• dla materiału warstwy „słabszej” (warstwa
ciemna na rys. 1a), tworzącej np. wtrącenie
(przerost, itp.) - rozpatrywano dwa przypadki
wytrzymałości:
a) fc = 10MPa, fcc = 11MPa, f0c= 12,5MPa oraz
wytrzymałość na rozciąganie ft = 1MPa. Moduł
Younga E= 1x104MPa, współczynnik Poissona
ν = 0,22.
b) fc = 5MPa, fcc = 5,5MPa, f0c= 6,25MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie ft = 0,5MPa. Moduł
Younga E= 1x104MPa, współczynnik Poissona
ν = 0,22.
• dla przyjętych parametrów, proporcja wytrzymałości fc1/fc2 oraz ft1/ft2, dla badanych warstw
materiałów wynosiła zatem 2 oraz 4.
Dla tak przyjętych danych materiałowych dokonano symulacji MES, wykorzystując moduł SSAP0
systemu ALGOR oraz własne oprogramowanie, którego zadaniem było sprawdzanie wytężenia, usuwanie
„zniszczonych” elementów oraz rejestracja wartości
obciążeń krytycznych.

3. Analiza wyników
W wyniku przeprowadzonych analiz, w propagacji
rys, stwierdzono występowanie interesujących prawidłowości. Okazało się np., że w przypadku założenia
dla „słabszej” warstwy materiału, wytrzymałości na
rozrywanie dwukrotnie mniejszej niż wytrzymałość
warstwy materiału podstawowego, wtedy propagacja
rysy przebiegała wg schematu przedstawionego na
rys. 2. Jak można zauważyć, w początkowym etapie
rozwoju rysy, materiał pęka u podstawy progu, mniej
więcej pod kątem 45 względem kierunku działania
obciążenia (rys. 2a), do momentu osiągnięcia niżej leżącej warstwy o mniejszej wytrzymałości, dochodząc
do jej dolnej granicy. W miarę wzrostu obciążenia,
szczelina zaczyna propagować już jedynie wzdłuż
granicy wspomnianych warstw.
W przypadku analizy dotyczącej materiału o nieco
większej asymetrii wytrzymałości (rys.3) okazało się,
że podobnie jak poprzednio, rysa zaczyna penetrować
od podstawy progu, w warstwie materiału o większej
wytrzymałości, pod kątem zbliżonym do 450 w stosunku do kierunku działania obciążenia (rys. 3a). Rysa
ta nie osiąga jednak dolnej powierzchni tej warstwy,
gdyż na pewnej głębokości ulega zatrzymaniu. W tym
samym momencie pojawia się druga szczelina w niżej leżącej, „słabszej” warstwie materiału, która
w pierwszej fazie rozwija się niemal prostopadle
do tej warstwy. W kolejnych krokach obciążania
materiału, szczelina zaczyna rozwijać się w dwóch
przeciwległych kierunkach, wzdłuż dolnej i górnej
granicy zniszczonej warstwy (rys. 3a).

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza MES, jednoznacznie
wykazała, że w przypadku uwarstwionych materiałów kruchych, mechanika procesu rozwoju rys
zależy ściśle od wartości asymetrii wytrzymałości
materiału warstw. Większa asymetria wytrzymałości
warstw powoduje, ze materiał w warstwie „słabszej”
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Rys. 2. Wyniki symulacji propagacji szczeliny w materiale uwarstwionym, dla ft1/ft2 = 2 (a- rozkład deformacji
materiału [3], b- przebieg siły krytycznej w trakcie propagacji szczeliny)

a)

b)

Rys. 3. Wyniki symulacji propagacji szczeliny w materiale uwarstwionym, dla ft1/ft2 = 4 (a- rozkład deformacji
materiału [3], b- przebieg zmian siły krytycznej w trakcie propagacji szczeliny).
łatwiej podlega zniszczeniu. W efekcie, cały materiał uwarstwiony, podlega szybciej rozwarstwieniu.
W przypadku warstw „wtrącenia” o mniejszej różnicy wytrzymałości względem warstwy podstawowej,
w początkowym okresie wzrostu obciążenia, materiał
uwarstwiony pęka prostopadle do uwarstwienia.
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Celem poznania całego cyklu niszczenia materiału,
obejmującego „wyjście” szczeliny na powierzchnię,
niezbędne są jednak dalsze symulacje, o zwiększonym
obszarze zagęszczenia siatki MES.
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