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Forord. 

Denne rapport udgØr den sidste af en planlagt serie på 3 rap

porter om plane revneudbredelsesproblemer for lineært viscoela

stiske materialer. 

I rapportens kapitel 1 resumeres de vigtigste resultater fra 

de to tidligere rapporter [17] og [18] , og i kapitel 2 samles 

disse til en færdig teori hvoraf revneudbredelseshistorien kan 

bestemmes for et vilkårligt statisk problem, d.v.s. vilkårlig 

geometri ,vilkårlige materialeegenskaber (krybningsfunktioner) 

og vilkårlige randbetingelser. 

En sådan teori kan benyttes til undersøgelse af om revner (de 

fekter) i lineært viscoelastiske faststoffer vil udbrede sig, 

d.v.s. om der vil udvikles brud, og til at bestemme udbredelses 

forløbet for revner som udbreder sig, d.v.s. den tidsmæssige 

udvikling af bruddet. 

I kapitel 3 vises det hvorledes teorien kan udnyttes til under 

søgelse af forskellige klassiske tidsafhængige styrkeproblemer. 

Jeg vil gerne rette en tak til dem som jeg i tidens lØb har 

diskuteret disse problemer med, og som har været med til at 

inspirere og kritisere arbejdet, jeg tænker her især på profes

sor Bent Erik Pedersen, som påtog sig at være hovedvejleder 

ved mit licentiatstudium, og til lektor Svend Gravesen, som i 

tidens lØb har hjulpet med mange gode råd. Endvidere en tak 

til lektor L.F. Nielsen og civilingeniør H.J. Krebs, Laborato

riet for Bygningsmaterialer, DtH, som jeg har haft mange gode 

samtaler med om vores fælles interesser for revnemekanik og 

viscoelasticitetsteori. 

Endelig en tak til Bente KjØlhede Petersen som har arbejdet 

med maskinskrivningen af manuskriptet og til Esther Martens, 

som har udført rapportens tegninger . 

Marts 1984 

Rune Brincker 
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RESUME 

Resultaterne fra to tidligere rapporter samles og resumeres. 

Det drejer sig om karakterisering af revnespidstilstanden, 

d.v.s.definition af revnespidsparametre , angivelse af generelle 

løsninger for revnespidsparametrene for løbende revner, samt 

angivelse af forskellige kriterier for revnevækst, herunder kri

terier som opfylder de termodynamiske betingelser. 

Det viser sig imidlertid at være umuligt at opstille en brugbar 

teori på dette grundlag alene, idet der opstår et paradoks - i 

visse situationer tillader teorien hverken revnen at være sta

tionær eller at udbrede sig. Dette problem løses ved at indføre 

en revnemodel som lægger visse bånd på revnevæksten. Det antages 

at revneudbredelsen sker i skridt med længden o, som antages 

at være en materialekonstant. 

Teorien viser sig at være i god overensstemmel se med forsøgs

resultater fra litteraturen. 

Til sidst vises det hvorledes en sådan teori kan udnyttes til 

analyse af brudproblemer hvor den tidsmæssige udvikling af brud

det spiller en afgørende rolle, såsom tidsafhængig arbejdslinie

krumning, og langtidsstyrker af konstruktioner udsat for kon

stant last og rampelast (konstant spændingshastighed) . 



SUMMARY 

A short exposition is given of some earlier results concerning 

crack tip parameter solutions (including running cracks) and 

formulat ion of the crack extension criterion . 

. Even with proper solutions to these problems (including crack 

extension eriterion that satisfy the thermodynamical equations ), 

difficulties arise because of a paradox - under certain cireuro

stances the theory does not allow the crack tip neither to be 

stationary nor to move. This problem is overeorne by introducing 

a crack model which impose some· constraints on the crack growth; 

it is assumed that the growth takes place in steps of the length 

å which is assumed to be a material constant. 

The theory turns out to be in good agreement wi th test results 

from the literature. 

Last it is shown how such a theory can be used for the analysis 

of different kinds of time dependent fracture - time dependent 

stress-strain relationships and long term strength of structures 

under dead and ramp load conditions. 

- 1 -

KAPITEL 

Teoretisk grundlag. 

1.1. Indledning . 

Dette første kapitel er hovedsagelig et sammendrag af resultater

ne fra de to tidligere rapporter [ 17 J og [ 18 J • Læsere, som 

finder fremstillingen for kort og for ribbet for argumenter hen

vises derfor til de nævnte tidligere rapporter hvor emnerne er 

behandlet noget mere detaljeret. Med hensyn til referencer hen

v ises der ligeledes til de to rapporter. 

Selv om den fre ms tilling, der er givet i det fØlgende, hovedsa 

gelig er begrænset til at omfatte plane problemer, så er de for

skellige feltligninger af bekvemmelighedsgrunde udelukkende an

givet på tredimensional form. Dette bør ikke give anledning til 

forvirring. Af bekvemmelighedsgrunde er der ligeledes nogle ste

der benyttet konstitutive ligninger for det isotrope tilfælde 

og andre steder for det generelle anisetrope tilfælde. 

1. 2. Lineært viscoelastiske r andværdiproblemer. 

Vi betragter et isotropt lineært viscoelastisk legeme over et 

vilkårligt område n i det tredimensionale rum. 

Der ses bort fra dynamiske effekter og temperatureffekter. Til 

be stemmelse af spændingsfeltet f = f(~,t) , tøjningsfeltet 

~ = ~ ( ~,t ) og flytningsfeltet ~ = ~ ( ~,t ) , ~ E n , har vi da 

følgende ligninger 

E . . (x, t ) 
l.J -

(Jij (~,t) 

1 -2 (u .. (x, t) + u .. (x,t)) 
l.,J - J,l.-

aji(~,t), aij,j(~,t ) + Fi(~,t) o 

(Jij(~,t) = &l 1 Eij(~,t) + ~(&l2 - fR 1 ) å i jEkk(~,t) 

i , j ,k 1 '2' 3 

( 1 •. 1 ) 

r 
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hvor Fi er komponenterne af legemskræfterne og hvor ~ 1 og 

~2 er stieltjesfoldninger med kernerne R
1 

(·), henholdsvis R
2

(·) 

som karakteriserer materialet. Ligningerne (1.1) definerer sam

men med de givne randbetingelser vores randværdiproblem. Bortset 

fra visse få meget lidt restriktive krav, se [17], kan randbe

tingelserne vælges vilkårligt. 

Løsning af et lineært viscoelastisk randværdiproblem vil vi ba

sere på korrespondensprincippet som vi vil formulere på føl

gende måde. 

Vi har altså et randværdiproblem som angivet i (1.1) hvortil 

løsningen 

f = f (~,t) 

E ~(~,t ) ( 1 • 2) 

':?:,=:?:,(~,t) 

søges. Ud fra randværdiproblemet (1.1) konstrueres ·nu et hertil 

svarende (korresponderende ) elastisk randværdiproblem ved at 

erstatte den fysiske betingelse for lineært viscoelastisk mate

riale 

crij(~,t) = 
1( \ 

~1Eij(~,t) + 3\ ~2- ~1) 0 ijEkk(~,t) ( 1 • 3) 

med den fysiske betingelse for lineært elastisk materiale 

1 
cr .. (x,t) = 2~E .. (x,t) + -3 (3K-2 ~) å .. Ekk(x,t) 
~J ~ ~J ~ ~J ~ 

( 1 • 4) 

hvor ~ er forskydningsmodulen og K er kompressionsmodulen . 

LØsningen til det herved fremkomne korresponderende elastiske 

problem betegnes ·fe , ~e , ':?:,e , og kaldes den til den viscoela-

stiske lØsning f , ;§_, ':?:, korresponderende elastiske løsning. 

Den elastiske løsning er en funktion af tid og sted , samt af de 

elastiske konstanter ~ og K 

- 3. -

Ee = fe(2~,3K,~,t) 

~e= ~e(2~,3K,~,t) ( 1. 5) 

e 
= ':?:,e (2~, 3K ,~,t) ':?:, 

Korrespondensprincippet siger da, at hvis den elastiske løsning 

fe , ~e , ':?:,e er løsningen for det faste materielle punkt ~ 

så bestemmes den viscoelastiske lØsning af 

-1 e* * * 
f(~,t) = fl! f (pR1 (p) ' pR2 (p)' ~,p) 

p--t 

- 1: e* * * 
~(~,t) = fl! ~ (pR1 (p) ' pR2 (p) ' ~,p ) ( 1 • 6) 

p--t 

- 1 e* 
:?:,(~,t) = fl! ':?:, (pR1 (p) ' pR2 (p) ' ~,p ) 

p--t 

hvor Ee*(2~,3K,x,p) = !l! Ee(2~,3K,x,t) , o.s.v. og hvor * ~ * ~ t...op ~ ~ 
R

1 
(p) og R

2
(p) betegner de laplacetransformerede relaxa-

tionsfunktioner. Operatorerne !l! og !};·1 betegner laplacetrans 

formationen henholdsvis den inverse lapacetransofrmation. 

En omhyggelig redegørelse for korrespondenprincippets gyldighed 

specielt i forbindelse med revneudbredelsesproblemer er givet 

i [ 17 l . 

1.3. Karakterisering af revnespidstilstande. 

Lad os nu antage plan tilstand. I revnemekanikken for lineært 

elastiske materialer karakteriseres tilstande ved revnespidsen 

ved de to såkaldte spændingsintensitetsfaktorer ke , y = 1,2. 
. y 

Spændingerne cr~ 8 , tøjningerne E~S og flytningerne omkring en 

revnespids i et lineært elastisk materiale givet ved de karte

siske komponenter i det lokale x 1 ,x2 koordinatsystem som funk-
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tion af r, e , se figur 1.1, vil nemlig altid have formen 

k e 
oe = _J__ f 

aS l2r" af3y 

Ee = _ 1_ (f ce + (1 de e \ \ 
aB l2r" \ af3y y \ 2 y - c y) f AAY) ( 1 • 7 ) 

e ( de e\ 
ua = l2r" \gaB B+ ha f3 cf3) 

a,S,y,A = 1,2 

hvor ke , ce 
y y de er funktioner af tiden og de elastiske kon y 

stanter alene, og hvor størrelserne faf3 y , gaB og haS er funk-

tioner af vinklen e alene. 

r 

x1 

Figur 1.1. Lokalt koordinatsystem. 

Der gælder 

ke = ke(2)l,3K , t ) 
y y 

e 1 e 
C = ~k (2)l 1 3K,t) y \l y ( 1. 8 ) 

de = a+ 1 ke(2 3K t) 
y 4\l y \l' ' 

hvor 

a+1 
4\l 

3K+41J 
2)l(3K+\l) 

3K+\l 2 3K\l 
2 
E 

- 5 -

1- \!2 
2 --E-- plan tøjn, 

( 1 • 9) 

plan spænd. 

og for vinkelfunktionerne gælder 

{faB1} 

{ f a6 2 } 

{gaB} 

{haS} 

e 
cos 2 

e 
cos 2 

e 
cos 2 

l 

1 . e . 3e - s1.n 2 s1.n 2 , . 8 3e s1.n 2 cos 2 

. e 3e 1 . e . 3e s1.n 2 cos 2 , +s1.n 2 s1.n 2 

t , e ( 1 e 3e\ 1 . e . 3e 
- an 2 \ +cos 2 cos 2 ), - s1.n 2 s1.n 2 

1- sin ~ sin ~ 
2 2 

e . e cos 2 , s1.n 2 

. e e 
s1.n 2 , - cos 2 

2 e - cos 2 

8 e 3e 
tan2cos~os2 

( 1.1 O) 

e . e cos 2 s1.n 2 

e . e 1 . 8 
-cos 2 s1.n 2 , + s1.n 2 

Så vidt for et elastisk materiale. Som det ses er både spændings

feltet, tøjningsfeltet og flytningsfeltet fuldstændigt fastlagt 

ved de to spændingsintensitetsfaktorer alene. 
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Hvis den betragtede revnespids antages at være stationær, så 

kan spændings- og deformationsfeltet omkring en revnespids i et 

lineært viscoelastisk materiale let bestemmes. Ved hjælp af kor 

respondensprincippet fås let, at spændingsfeltet oaS , tøjnings

feltet saS og flytningsfeltet ua er givet ved de respektive hØj

resider i (1.7) blot de elastiske konstanter ke, ce og de ud-
y y y 

skiftes med de tilsvarend~ viscoelastiske konstanter ky , cy 

og d givet ved y 

- 1 e* * * 
k (t) = ~ k (pR1 (p), pR

2
(p), p) y p--t y 

- 1 e* * * 
( 1 . 11 ) c (t) = !!t cy (pR1 (p), pR2 (p) , p) y 

- 1 e* * * 
d (t) = ~ d (pR

1 
(p), pR

2
(p), p) y p--t y 

Som det fremgår, er der ikke nogen entydig sammenhæn-g mellem 

intensitetsfaktorerne ky og størrelserne cy og dy til et fast 

tidspunkt som i det elastiske tilfælde. En revnespidstilstand 

i et lineært viscoelastisk materiale kan derfor ikke i det ge

nerelle tilfælde beskrives ved de to spændingsintensitetsfak

torer alene som i det elastiske tilfælde, men må nødvendigvis 

beskrives ved alle de seks størrelser ky , cy og dy . stør

relserne ky betegnes- de viscoelastiske spændingsintensitetsfak

torer og størrelserne cy og dy de viscoelastiske deformations

faktorer, og betegnes under €t de seks viscoelastiske revne

spidsparametre . 

1.4. Revnespidsparametre for lØbende revner. 

For at kunne analysere vilkårlige plane revneudbredelsespro

blemer, er det nødvendigt at have en metode til bestemmelse af 

revnespidsparametrene for en revne som udbreder sig på en kendt 

måde i et vilkårligt lineært viscoelastisk legeme. 

- 7 -

Ved anvendelse af korrespondensprinci?pet kan det vises, at de 

viscoelastiske revnespidsparametre for en revne i bevægelse, kan 

bestemmes på fØlgende måde. 

Lad bidraget til intensitetsfaktoren ke for det korresponderende 

elastiske tilfælde for belastningerne på revneranden alene være 

kie , og bidraget fra belastningerne på den resterende rand ale

ne være kye . Lad os endvidere antage, at disse bidrag kan fak -

toriseres på en simpel måde således at 

kie = aki(2~,3K) bki(t) 

( 1 .1 2) 

kye = aky(2~,3K) bky(t) 

hvor aki og aky er funktioner af de elastiske konstanter alene, 

og hvor bki og bky er funktioner af tiden alene. Så bestemmes 

den viscoelastiske intensitetsfaktor k til tidspunktet t = t' 

af 

k(t'l =lim (Aky bky<t> + Aki bki<t>), t> t' (1.13l 
t~t· 

og såfremt revnen går i stå til tidspunktet t 

roes den tidslige udvikling af k for t > t' af 

t' , så bestem-

k(t,t') t,(t-t' ) (A ky bky <t> + Aki bki <t>\ 
\ ) ( 1 • 1 4) 

hvor t, ( •) er Beavisides enhedsfunktion. Størrelserne A k y og 

Akiier Stieltjesfoldninger med kernerne Aky(•) h.h.v. Aki(•) 

defineret ved 

. - l 1 ki * * Ah(t) = ~ - a (pR1 (p) , pR2 (p)) 
];>'"'t p 

- 1 1 k * * Aky (t) = ~ - a y (pR1 (p) , pR
2 

(p)) 
];>'"'t p 

( 1. 15) 

Der skal knyttes en yderligere kommentar til bestemmelse af bi

dragene kie og kye $ra revneranden henholdsvis deh ydre rand.Hvis 
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der på begge rande er tale om rene spænd ing sbetingelser , så er 

der ingen problemer. Men hvis betingelserne f.eks . på den ydre 

rand involverer flytningsbetingelser, så kan man ikke uden v i

dere superponere , og så må man være opmærksom på at bidraget 

fra den indre rand skal være bestemt samtidig med at flytnings

betingelserne på den ydre rand er opfyldt. Tilsvarende hvis der 

er tale om flytningsbe~ingelser på revneranden . 

De til k svarende deformationsfaktorer c og d til tiden t 

findes af 

c (t') = lim .Ae k(t,t') , t > t ' 
t~t· 

d(t ') = lim .Ad k(t t ') , t > t ' 
t~t · 

) f 

t ' 

( 1. 16) 

og hvis revnen går i stå til tiden t = t ' , så bes temmes den 

tidslige udvikling af c og d for t > t ' af 

c(t,t ') .A c · k (t ., t' ) 

d(t,t') .Adk(t,t') 

( 1 .17) 

hvor Stieltjesfoldningerne her har kernerne Ae (•) og Ad (•) defi

neret ved 

Ac(t) 
. -1 1 * * = !Z - ae (pR

1 
(p ) , pR

2
(p )) 

!?"'t p 
( 1. 18) 

Ad(t) -1 1 * * = ~ - ae(pR
1

(p) ' pR1 (p ) 
!?"'t p 

Funktionerne ae(•,• ) og ad( •, •) angiver sammenhængen mellem de-

formationsfaktorer og intensitetsfaktor for ·det elastisk e til-

fælde på fØlgende måde 

c e ac ( 2].J,3K ) ke 

( 1. 19) 
de ad ( 2].J,3K ) ke 
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og kan i øvrigt b esterrunes af (1.8) og (1 . 9) . 

I det tilfælde at de elastiske bidrag kie og kye ikke kan fak

toriseres på den simple måde som angive t ved (1 . 12) , kan der 

alligevel angives udtryk til bestemmelse af de viscoelastiske 

revnespidsparametre. Bestemmelsen af disse bliver dog i dette 

tilfælde noget mere kompliceret . 

Af den måde de viscoelastiske revnespidsparametre bestemmes på 
fremgår det, at de ikke på nogen måde afhænge r ekspl·icit af ha 

stigheden af revnespidsen . Denne egenskab ved løsningen til et 

lineært viscoelastisk revneudbredelsesproblem skal illustreres 

ved det efterfølgende eksempel . 

1.5. Eksempel på beregning af rev nespidsparametre. Spændings 

randværdiproblem med balanceret krybning. 

Vi vil betragte et vilkårligt plant legeme, hvori der udbreder 

sig en revne. Der er tale om rene spændingsbetingelser, og vi 

vil de suden antage, at der er tale om balanceret krybn ing , d.v. s. 

at Poissons forhold regnes k onstant. Den f ys iske betingelse kan 

da skrives på formen 

a .. 
l] T"""+V [jl (e:ij + 1 _v 2v 0 ij e:kk) ( 1. 20) 

hvor fJl :er en Stieltjesfoldning med kernen R(•) . Funktionen 

R(•) er den til E-modulen E svarende relaxationsfuntkion. Den 

tilsvarende krybningsfunktion betegnes K(• ) . 

Vi v il først bestemme spændingsintensitetsfaktoren k= k , y = 1,2 
y . 

for den betragtede revnespids. I dette tilfælde kan bidragene kle 

og kyc altid skrives på formen (1.12), da de elastiske intensitets 

faktorer i dette tilfælde, hvor der er tale om et rent spændings 

randværdiproblem, slet ikke afhænger af de elastiske konstanter. 

Den• v iscoelastisk e spændingsintensitetsfaktor findes .da for det 

tilfælde , at revnen stopper til tiden t = t' til 
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k(t,t') n(t - t')ke(t,t') ( 1. 21) 

hvor 

ke (t,t') aky , bky(t) + aki bki(t) ( 1 o 22) 

Det ses heraf, at spændingsintensitetsfaktorerne for et viseo

elastisk revneudbredelsesproblem af den her betragtede type -

uafhængig af revneudbredelsesforløb og belastningshistorie - al

tid har samme værdi som spændingsintensitetsfaktorerne for det 

korresponderende elastiske revneudbredelsesproblern . 

De til k svarende deformationsfaktorer c og d findes nu. Af (1.8) 

og (1.9) fås 

hvor 

e c 

de 

pc(v) 

ac(E,v)ke 

ad(E,v)ke 

1 + v 

d 12(1 - V2) 

P (v) = -
2 

pc(v) ke 
E 

d 
~ke 

E 

for plan tøjningstilstand 

for plan spændingstilstand 

Af (1.17) fås da 

c (t,t') pc(V) ~ 6(t- t ') ke (t ; t ') 

d(t,t') pd(v) Jr n(t - t ')ke (t ,t') 

hvor Jr er en Stieltjesfoldning .rned kernen K(•) 

( 1 o 23) 

( 1 o 24 ) 

( 1 o 25) 

Det ses, at c og d for samme mode og samme tidspunkt er direkte 

proportionale. Det vil altså sige , at løsningsfeltets asymptoti

ske egenskaber i dette tilfælde (v = konstant ) for hver mode kan 
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beskrives ved kun to faktorer, f.eks . k o g d, altså i alt 4 af 

hinanden uafhængige parametre. 

Hvis revnen lØber kan tilstanden ved revnespidsen altså beskrives 

ved parametrene 

k(t) = ke(t) 
( 1 o 26) 

d(t) pd K(O+)ke(t) 

og hvis den går i stå til t 

ved parametrene 

t ' , så kan tilstanden beskrives 

k(t,t') = n( t - t' )ke( t,t ') 
( 1 o 2 7 j 

d(t,t') pd~ n(t - t')ke(t,t') 

1 o 6 o Forskellige gættede udbredelseskriterier~ 

Som det er vist i afsnit 1.3 resulterer de lineært viscoelastiske 

materialeegenskaber i løsninge r , som er singulære ved revnespid

sen. 

Vi vil senere diskutere mulighederne for at benytte en beskrivel

se, som giver endelige spændinger ved revnespidsen, men forelø 

big vil vi holde fast ved den simple lineære beskrivelse. I det

te tilfælde er tilstanden ved en given revnespids beskrevet v ed 

de 6 pararnetre k
1 

, k
2 

, c
1 

, c 2 , d
1 

og d 2 som omtalt i afsnit 

1 o 3 o 

Et udbredelseskriterium må .derfor antages at have formen 

F (k 1 , k 2 , c 1 , c 2 , d 1 , d 2 ) ~ Fkr ( 1 o 28 ) 

hvor Fkr er en rnaterialepararneter, en såkaldt kritisk værdi. 

Hvis (1.28) ikke er opfyldt, vil revnen være stationær, og om

vendt hvis (1. 28 ) er opfyldt, så vil revnen udbrede sig . Med 

hvilken hastighed dette eventuelt vil ske vil vi ikke bekymr e 

os ·om endnu , men b.lot om hvorvidt revnen 'overhovedet vil udbr~ -



- 12 -

de sig fra den indtil nu stationære position. Afhængigheden af 

revnespidsparametre givet ved F(•,·,···,·) er muligvis for fle 

res vedkommende en funktionalafhængighed og da der er tale om 

seks parametre, så er det klart, at det ikke er nogen let sag 

at give relevante gæt i det generelle tilfælde. 

Lad os derfor antage at der er tale om et enkeltmode problem med 

balanceret krybning. I dette tilfælde er revnespidstilstanden 

fuldstændigt beskrevet ved den aktuelle spændingsintensitets

faktor k og en af de hertil svarende deformationsfaktorer, lad 

os sige d. 

Udbredelseskriteriet har da formen 

F(k,d) ~ Fkr ( 1. 29) 

Hvis vi antager en simpel funktionsafhængighed af k og d, så kan 

man som simple gæt på funktionen F(•,•) angive f.eks. 

F(k,d) 

F(k,d) 

F (k,d) 

F(k,d) 

d 

k 
( 1. 30) 

k d 

k 2 + ad2 , a > O 

osv, osv, læseren kan selv gøre listen længere. Der er mange 

muligheder selv i dette simple tilfælde, og man kan ikke på for

hånd sige hvilket af dem det vil værerimeligstat anvende. 

Et gæt på en funktionalafhængighed kunne f.eks. være 

F(k,d) t d(d (t) ) dT f k(t - T) dT 
o-

( 1 • 31) 

Det er klart, at med alle de muligheder for gæt der eksisterer, 

er det nødvendigt med noget mere information om hvorledes et 

korrekt kriterium for revneudbredelse bØr formuleres. 

Griffith's kriterium gældende for elastiske materialer udtrykker 

i virkeligheden en betingelse om global energibalance, d.v.s. 
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udtrykker at revneudbredelsen skal opfylde en termodynamisk be

tingelse. 

Det er derfor nærliggende også i det lineært viscoelastiske til 

fælde at søge information om hvorledes et udbredelseskriterium 

skal formuleres i termodynamikken, og det vil vi derfo r gøre. 

1.7. Termodynamiske betingelser. 

Vi betragter nu et vilkårligt legeme (vilkårlige materialeegen 

skaber) hvori der forekommer udbredelse af en revne. Vi vil an

tage, at udbredelsen sker så passende langsomt, at legemet til 

et hvert tidspunkt er i termisk ligevægt med -omgivelserne, som 

har den konstante absolutte temperatur 8. Revneudbredelsen kan 

da betragtes som en isoterm proces. 

Ved en termodynamisk beskrivelse af en revneudbredelsesproces har 

man det specielle problem, at hverken legemets overflade eller 

dets indre punkter udgør nogen konstant punktmængde hve r for 

sig "og kan derfor heller ikke hver for sig betragtes som et ter

modynamisk system. Legemets indre og dets overflade må betragtes 

som et hele. Det vil sige, at de termodynamiske betingelser kun 

kan udtrykkes ved globale ligninger hvori også alle overflade

bidrag er medtaget. 

Lad de ydre kræfters effekt på legemet være P, den totale ki 

nesiske energi være K, den totale Helmholz fri energi være ~ 

og den totale dissipationshastighed være A. Både P, ~ ·Dg Abe 

står af to bidrag, et indre bidrag Pi, o/ i , Ai og et overflade

bidrag P0 
, o/ 0 

, A0 
, hvorimod den kinetiske energi kun består 

af et ( indre) bidrag da massen af en overflade - er nul, d.v.s. 

P = Pi + Po 

~ = ~i + ~o ( 1. 32) 

A = Ai + Ao 

Energibevarelsessætningen og dissipationsuligheden for hele le 

gemet inclusive overflade kan da skrives 
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P - K - o/ - A = O 

P - K - ~ > = O 

( 1. 33) 

( 1. 34) 

hvor "•" ~tår for differentiation med hensyn til tiden. 

For at komme frem til noget nyttigt gØr vi den antagelse at over

fladedissipationen er identisk nul, altså 

A
0 = o ( 1. 35) 

Under denne antagelse vil det for en ,hver fast delmængde af en 

overflade gælde at P0 
- ~0 · = O. Derfor må størrelsen P 0 

- ~o for 

et legeme hvor i der foregår revneudbredelse , være proportional 

med tilvæksthastigheden af overflade for det betragtede legeme, 

og hvis revnen udbreder sig med hastigheden v fås derfor 

o ·o 
P - ~ =- 2vr (1.36) 

Størrelsen r betegnes normalt overfladeenergien*) . Det viser 

sig at være en positiv størrelse , r > O. Af dette resultat fås 

da umi ddelbart at betingelserne (1.33) og (1.34) får formen 

i . . i i 
P - K - ~ - A = 2vr ( 1. 37) 

i . ·i 
P - K - ~ > 2vr ( 1. 38) 

Da den kons titutive ligning for materialet opfylder betingelsen 

Ai >O , så ses det, at (1.38) automatisk er opfyldt hvis blot - . 

(1.37) er det. Vi kan altså nøjes med at op.fylde betingelsen om 

global e nergibalance (1.37). 

*) hvis der ikke er tale om en plant problem skal der multipliceres med 
revnefrontens længde. 
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1.8. Udbredelseskriterier baseret på global energibalance. 

Den information, der kan hentes ud af termedynamikken kan for en 

isoterm revneudbredelsesproces altså alene udtrykkes ved lig

ningen 

pi K ~i A i 2vr , r > o ( 1 • 39) 

som udtrykker global energibevarelse. Lad os nu antage at der 

er tale om et plant problem. Hvi s der for det pågældende mate 

riale kan formuleres en bevarelseslov af formen 

~ • ~ (p~i - f) ~ ds o ( 1 . 40) 

gældende for en hver lukket kurve r , som forløber i legemet , 

hvor p er massetætheden~ ~i er den indre fri energitæthed, ~ er 

enhedsnormal til r og~ er en vilkårlig fast vektor, så kan den 

globale energibalanceligning udtrykkes ved et J-integrale 

J ~ f (p~ i - f) n ds 
r ~ 

c 

( 1 • 41) 

idet den globale ene r gibalancebetingelse så kan skrives 

J 2f ( 1 . 42) 

J-integralet beregnes langs en kurve re , som løber fra et punkt 

på den ene side af revnen rundt om den betragtede revnespids til 

et punkt på den anden side af revnen. Vektoren ~ er her en en

hedsvektor i revneudbredelsesretningen, se figur 1 .2. 

Reduktionen af (1.39) til (1.42) forudsætter foruden bevarelses 

loven (1.40) at størrelsen f er identisk nul på revneranden. 

Det er vigtigt at bemærke, at J - integralet er uafhængigt af in

tegrationsvejen, og at det derfor må være en størrelse som er 
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n 

Figur 1.2. Integrationsvejen r for 
J-integralet. c 

karakteristisk for revnespidsstanden og som derfor i det lineært 

viscoelastiske tilfælde må kunne udtrykkes ved revnespidspara

metrene ka , c a og da • Vi har derfor nu opnået et revneudbre

delseskriterium givet ved (1.42) og (1.41) som netop er af 

formen (1.28) . . 

Kriteriet givet ved (1.42) og (1.41) gælder for et hvilket som 

helst materiale, forudsat at dannelsen af ny overflade kan beskri

ves termodynamisk ved (1.36), og at der kan formuleres en bevarel

seslov af formen {1.40), hvor den indgående størrelse f er nul på 

revneranden. 

Vi vil nu antage lineært viscoelastisk materiale og v ise at der 

i hvert fald for en bred klasse af belastningstilfælde kan for

muleres en bevarelseslov af formen (1.40). 

I det generelle anisetropetilfælde er spændingerne og den Helm

holz fri energi givet ved tøjningerne på f Ølgende ·måde 

t ' de;k~ (T) 
a .. = f Rijk!{t-T) dT dT l J o-

( 1. 43) 

. 1 t t de: . . (T) de:k
1 

<n l 
l - f f lJ P~ - 2 o- o - Rijk~(2t-T-n) dn dn dTdn ( 1. 44) 
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hvor Rijk ~( ·) er de anisetrope relaxationsfunktioner. Tøjninger

ne og den fri energi er tilsvarende givet ved spændingerne på 

fØlgende måde 

e: .. 
l J 

t f K do ( 
o - ijk~ (t- T) H T) ~- dT ( 1. 45) 

. 1 t t do . . (T) dok' (n) 
l _ f f lJ N P~ - oije: ij - 2 Kijk~(2t- T -n) dT dn dTdn 

o- o -
( 1. 46) 

hvor Kijk~(·) er de anisetrope krybningsfunktioner. I Appendix A 

er det vist, at hvis spændingsfeltet omkring revnespidsen kan skrives 

o .. (x,t) = aC:.(x) f(t) 
lJ ~ l] ~ 

( 1. 4 7) 

så kan der formuleres en bevarelseslov af formen ( 1 . 4 O) .hvor 

(f~)k = ui,k o~j nj ( 1 .48) 

Flytningsfeltet ui er her et felt, som er bestemt for det kor

responderende elastiske problem med de elastiske konstanter 

Cijk~ = cijk~(t) defineret ved 

t df(T) 
Cijk~(t) = 2f(t) f Kijk~(t- T) ~ dT + 

o-

t t 
K ( 2t - _ ) df(T) df(n) d d - f f 

o - o-
ijk~ T n dT d n ' n ( 1. 49) 

Dette resulterer i udbredelsesbetingelsen (1.41) som igen kan 

omskrives til 

k 0 d' a a 
! r 
1T 

( 1. 50 ) 

hvor k0 og d' er de til spændingerne o0
. henholdsvis flytnings -

a a lJ 
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feltet ui svarende spændingsintensitetsfaktorer og deformations 

faktorer. 

For det isotrope tilfælde med balanceret krybning fås udbredel

sesbetingelsen 

2ka(t)da(t) - p(v) 
t t dk (T) dk <n> 4 f f K (2t-T-n l __ a _____ a ___ dTdn =-r 

hvor ka (t) 

og d a( t) 

k 0 f(t) 
a 

t 
p (V) f 

o-

o- o-

dk {T) 
a K(t-T) --a:r- d T 

dT dn ~ 

( 1 • 51) 

( 1. 52) 

For en enhedslast k (t) = k 0 6( t ) fås kriteriet a a 

k 0 (2d (t ) -d (2t)) 
a a a 

! r 
~ 

og for en rampelast k (t) = k 0 St6(t) fås a a 

hvor 

ka(t) (2d
0

(t) - p(v) k
0

( t ) G(t )) 

G(t) 1 

t2 

t 

f 
o 

t 

f K(T+nl dTdn 
o 

( 1. 53 ) 

! r 
~ 

(1. 54) 

( 1. 55 ) 

I appendix A.1 er angivet nogle andre formuleringer af revneud

bredelsesbetingelsen (1.42) hvor der i stedet er taget udgangs

punkt i ligningerne (1.43), (1.44) hvorved materialeegenskaber

ne bliver udtrykt ved relaxationsfunktionerne i modsætning til 

udtrykkene ovenfor, hvor materialeegenskaberne er udtrykt v ed 

krybningsfunktionerne. 

I appendix A.2 er det desuden omtalt hvorledes udbredelseskri 

terierne kan matrixformuleres så de er velegnede til edb-analyser . 
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KAPITEL 2 

Revneudbredelsesteori. 

2.1. Teori for statiske laste. 

I det følgende vil vi etablere en teori for tilfælde hvor pro

blemets randbetingelser. giver anledning til spændingstilstande som 

er hvad man normalt betegner "statiske", d.v.s. ikke - pulserende 

og s å rimelig langsomt varierende at dynarniske effekter kan 

negligeres. 

I forrige kapitel har vi ivist, at revnespidstilstanden for et 

v ilkårl igt lineært viscoelastisk revneproblem må udtrykkes ved 

6 revnespidsparametre. Vi har desuden formuleret et termodyna

misk korrekt udbredelseskriterium og udtrykt dette alene ved de 

definerede revnespidsparametre samt en krit isk værdi. 

Hele denne analyse er foretaget på et normalt kontinuummekanisk 

grundlag uden andre væsentlige antagelser end at der er tale om 

1) kontinuum, små t ø jninger. 

2) lineær materialeegenskaber. 

3) Gverfladedissipationen = O. 

Som det er vist i Brincker [1 8 ] fører dis se resultater imidler

tid t il et paradoks, idet der teoretisk set vi l være tilfælde, 

hvor teorien hverken tillader en revne at være stationær eller 

at udbrede sig. Dette revneudbredelsesparadoks skal kort illu

streres ved fØlgende eksempel. 

Lad os betragte et spændingsrandværdiproblem med balanceret kryb 

ning og med konstante ydre laste. Vi vil desuden antage at der 

er tale om et enkeltmode problem således at revnespidstilstanden 

kan karakteriseres ved spændingsintensitetsfaktoren k og deforma 

tionsfaktoren d. 
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Vivil nu antage, at revnespidsen er ankommet *) til en position 

s
0 

på sin udbredelseskurve til tiden t= O. Herefter er revne

spidsen stationær et stykke tid. I denne position er revnespids

tilstanden beskrevet ved parametrene k
0 

og d
0 

hvor spændingsin

tensitetsfaktoren k
0 

er konstant og hvor ~eformationsfaktoren 

d
0 

er en voksende funktion af tiden d
0 

= d
0

(t ) , jvnf . afsnit 

1. 5. 

Af resultaterne i afsnit 1.8 fås da at betingelsen for revneud

bredelse er 

k (2d (t) - d (2t) l > ! r 
O O O = TI 

( 2. 1) 

Hvis der er tale om et lineært viscoelastisk faststof, så vil 

faktoren i _parentesen være en ikke aftagende funktion af tiden. 

vi•kan derfor antage at kriteriet (2.1) er opfyldt til et vist 

tidspunkt t
0 

> O , d.v.s. 

*l 

Vi kan også antage at revnen har været stationær for alle t < O , og at de 
ydre laste sættes ·på til tiden t = o. 
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k
0

(2d
0

(t
0

) - d(2t
0

)) i r 
TI 

(2. 2) 

Hvis betingelsen om global energibalance skal bruges til be

stemmelse af om revnen vil løbe, så må den altså starte med at 

lØbe til tidspunktet t
0 

• Umiddelbart efter at revnen er star-

tet med at lØbe, d.v.s. til tidspunktet t+ antager revnespidspar-a 
o 

metrene imidlertid værdierne k~ og d: for hvilke der gælder 

k+ 
o 

k 
o 

d+ = d (O) 
o o 

( 2. 3) 

jvnf. resultaterne i afsnit 1 .5, d.v.s. at revneudbredelseskri 

teriet ikke længere er opfyldt. 

Dette er revneudbredelsesparadokset, hvis udbredelseskriteriet 

er opfyldt til et tidspunkt t
0 

, og revnen derfor vil udbrede 

sig, så vil revnespidsparametrene på grund af bevægelsen straks 

antage sådanne værdier, at udbredelseskriteriet ikke længere 

er opfyldt, og revnen vil derfor gå i stå igen. D.v.s. at rev

nen ikke vil udbrede sig, men vil være stationær. Dette er imid

lertid i strid med at udbredelseskriteriet rent faktisk er op

fyldt til tiden t = t
0 

Selvmodsigelsen opstår fordi det er nødvendigt at have en bedre 

tilnærmelse til den fysiske virkelighed end kontinuumbeskrivel

sen med den lineært viscoelastiske konstitutive ligning og de 

de perfekt skarpe revner giver. 

Man kan opfatte revneudbredelsesparadokset som en fØlge af den 

singulære spændings- og tØjningstilstand ved revnes~idsen. Man 

kunne derfor komme om ved problemet ved at antaget ~t af to 

- flydning ved revnespidsen 

- krumningsradius større end 
nul ved revnespidsen 

( 2. 4) 

(2 .5) 

Det fØrste er ensbetydende med at antage en lineærviscoelastisk 

- idealplastisk konstitutiv ligning, hvilket vil give en art 
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Dugdale model. Det andet svarer til at regne med en begyndelses 

værdi for krumningsradius ved revnespidsen som altid er større 

end nul. I begge tilfælde f år man endelige spændinger ved revne

spidsen og i ' begge tilfælde vil antagelsen introducere en ekstra 

materialekonstant. Se i øvrigt diskussionen herom i afsnit 2.4. 

En antagelse om forholdene ved revnespidsen af denne art, som 

afhjælper problemet med revneudbredelsesparadokset , kaldes for 

en revnemodel. 

Benyttelse af revnemodeller som de ovenfor omtalte, har imidler

tid den kedelige fØlge, at de simple løsninger, som er angivet i 

afsnit 1.4, og som er bestemt under antagelse af singulære spæn

dings- og tøjningsfelter, ikke længere kan bruges direkte. Det 

samme gælder formulering~n af udbredelseskriteriet baseret på 

betingelsen om global energibalance omtalt i afsnit 1.8. 

Det vil derfor være en fordel at antage en revnemodel hvor den 

singulære beskrivelse var bibeholdt. En sådan model får man ved 

at bryde delvis med kontinuumopfattelsen ved at antage at 

- den mindste strækning forskellig fra nul 

som en revne kan lØbe er strækningen å. 

Strækningen å er eri materialekonstant. 

(2.6) 

Herved opnår man, at revneudbredelsesparadokset ikke længere 

giver anledning til nogen modstrid, men tværtimod kommer til 

at indgå som en del af modellen for revneudbredelse . Hvis revnen 

nemlig har været stationær i et stykke tid , men vil lØbe på 

tidspunktet t
0 

fordi udbredelseskriteriet er opfyldt til dette 

tidspunkt, så vil revnen ganske vidst gå i stå igen til tids

punktet t+ . , men først efter i henhold til (2. 6) at have løbet o . 
stykket å . Her vil revnen være stationær et stykke tid indtil 

udbredelseskriteriet er opfyldt, hvorefter den igen vil løbe 

stykket å , o.s.v. 

Der er altså hermed etableret en model for revneudbredelsen. 

Modelprocessen er en trinvis proces, hvor revnespidsens position 

s på udbredelseskurven kan beskrives ved trappefunktionen m . 

s m 
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smo + å • (ll(t-t1 ) + ll(t - t 2 ) +•••) ( 2. 7) 

hvor ll(•) er lieavisides enhedsfunktion, og hvor tidspunkterne 

t
1
,t

2
,··· betegner de tidspunkter, hvor der sker en fremrykning 

af revnen. Modelprocessen (2.7), som giver anledning til model 

udbredelseshastigheden 

v 
m 

d s 
m 

dt å . (å(t-t ,) + å(t-t2 ) + ···) ( 2 . 8) 

hvor å(•) er Diracs å - funktion, har egentlig ingen interesse 

i sig selv, men den giver mulighed for bestemmelse af den makro 

skopiske proces, som man observerer ved et forsøg. Den makrosko 

piske revneudbredelseshastighed. til tidspunktet t E [t :t 1 J n, n+ 
beregnes som 

v 
å 

llt 
n 

llt = t - t n n+1 n 
(2. 9) 

Hermed er teorien færdig. Modelproces sen bestemmes ud fra rand

betingelserne og begyndelsesbetingelserne af formlerne i af

snit 1.4, udbredelseskriteriet baseret på betingelsen om global 

energibalance omtalt i afsnit 1.8 og revnemodellen (1.6). Her 

efter bestemmes den makroskopiske udbredelseshistorie af (2.9) 

Med hensyn til eksempler på teoriens anvendelse henvises der 

til det næste afsnit hvor der drages sammenligning med forsøgs

resultater fra litteraturen og til kapitel 3 hvor en række 

anvendelser for teorien er omtalt. 

2.2. Sammenligning med forsøg fra litteraturen. 

Der findes en del litteratur vedrørende måling af krybning 

og ligeledes en del litteratur vedrørende brudforhold for 

materialer med krybning, se f.eks. Bartenev og Zuyev [ 1 l 
Det er desværre blot yderst sjældendt at krybeegenskaber 

og revneudbredelsesegenskaber er bestemt for det samme materia-
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le, hvilket er en forudsætning for at man kan drage sammenlig

ning mellem teori og forsøg. 

Nogle af de eneste tilgængelige forsøg og nok de mest kendte 

er Knauss' fors øg med Solithan 113, som er en polynrethan gummi. 

Knauss bestemte materialets krybeegenskaber [ 5 l og lavede 

"dead- load" forsøg med skiver forsynet med en central revne 

5 l og forsøg med konstant revnevækst i en "uendelig " stribe 

9 l. Det er næsten blevet en tradition at sammenligne teorier 

for revnevækst i lineært viscoelastiske materialer med disse 

forsøgsresultater. Det gælder udover Knauss & Mueller [ 9 l så

ledes både Schapery [1 5 l , Christensen [ 2 l , [ 3 l og Nielsen 

[ 11 l . 

Lad o s f ørst, betragte eksemplet med revnevækst i den "uendelige" 

s .tribe. Forsøgene blev udfØrt med en stribe af den om tal te poly

urethan gummi i en tykkelse på 1/32in,en hØjde på 2h = 1 3/8 in 

og en længde på 10 in. Hver af striberne blev så ved hver rand 

påsat en flytning u
0 

(d.v.s. toal flytning 2u
0 

) og efter fuld

stændig relaxering blev revnevæksten startet og revnehastighe

den v målt. 

Vedrørende bestemmelse af problemets revnespidsparametre henvi 

ses til Brincker [17l. Ved at anvende de her angivne resultater 

og det i dette tilfælde korrekte · kriterium (1.53) sammen med 

modellen (2.6), fås da let under antagelse om balanceret*) kryb -

ning med poi s •son forholdet v og idet det antages at flytningen 

u
0 

påføres til tiden t = O følgende ligning til bestemmelse af 

revnehastigheden 

*l faktoren 1- v
2 

, som skyldes antagelsen om plan tøjningstilstand, er 

medtaget ikke for at tage hensyn til plan tøjningstilstand i normal 

forstand, men for at kompensere for at striben er indspændt langs de 

to rande og derfor ikke frit kan forkorte sig når flytningen påføres. 

2 
u 

o 

h(1 - v 2 ) 

(o\ R
2

(t) F\v) 
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r 

hvor funktionen F(·) er givet ved 

F(t) 2K (t) - K (2t) 

( 2.1 o) 

( 2. 11 ) 

og hvor R{·) og K(·) er materialets relaxat ionsfunktion henholds 

vis krybningfunktion. Lader vi nu t + oo og indfører R~ = R(~) 
E

0 
= u

0
/h og antager v = 1/2 fås ligningen 

~ E 2 h R2 F(§_\ 
3 o oo \v) r (2 . 12) 

hvilket er det samme udtryk som Knauss og Mueller [9 l kommer 

til blot med en anden funktion G(t) istedet for F(t). Knauss og 

Muellers G- funktion afviger fra funktionen F(•) da der er an

vendt et tilnærmet kriterium. Ved s~~enligning vil man dog se 

at afvigelserne er s må. Et tilsvar ende udtryk er også fundet af 

Christensen [ 3l. 

Krybningsfunktionen K(t) og funktionen F(t ) er vist på figur 

2.1. De målt~ revnehastigheder v's afhængighed af tøjningen E
0 

er angivet i figur 2.2 sammen med den teoretiske sammenhæng 

givet ved (2.12). Revnehastighederne blev målt af Knauss og Muel 

ler ved gennemførelse af forsøgsserier ved forskellige tempera

turer. De i figur 2.2 angivne målepunkter er alle reduceret *) 

til 0°C ved hjælp af de forskydningsfaktorer, som er ang i vet 

i Knauss og Mueller [ 9 l . Den teoretiske kur ve er angivet for 

*Det fremgår af (2 .12) og (2.11) at hvis materialet er termoheologisk sim
pelt, d.v.s. hvis det kan beskrives i så henseende ved forskydningsreglen , 
så kan et punkt i figur 2.2, som er bestemt ved en temperatur reduceres 
til en lavere temperatur ved forskydning af punktet mod venstre langs 
log v aksen. Det fr~mgår desuden at der skal anvendes den samme forskyd 
ningsfaktor til reducering af målte revnehastigheder som til reducering 
af krybedata. 
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log10 (K(t), F(t)) 
_
2 

K og F i PSl-1 

~"' =430 PSl-----:::::;;;;;;;o---1 

-3 

F(t) 

-4 

-5 .___ __ _.__ __ __,___ __ __L.._ __ _,__ __ ____.__ __ ____,__ __ ____,_ __ -----'----'------------' 

-10 -8 -6 - 4 -2 o 

Figur 2. 1. Krybning_sfunktionen K (t ) , samt 
funktionen F(t) for den anvendte 
polyurethan gummi. 

å· = :3oA 

log 10 t 
t i min. 

( 2 .1 3) 

Som det fremgår af (2.12) giver ændringen i å kun anledning 

til forskydninger af den teoretiske kurve langs logv- aksen . 

De "deadload " fors øg, som Knauss udfØrte med det samme materiale 

blev udført med kvadratiske prøver med en sidelængde på 4 in , 

en tykkels e på 1/32 in og med en central revne begyndelsesrevne 

på 0.25 in. Prøve rne blev belastet med en konstant normalspæn

d i ng vinkelret på revnen, og levetiden te (tid til endeligt··~brud) 
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O~L~~~,~o~Eo~----------------ll----ll----ll----l 
Tykkelse 1/32 1n 

2h = 1 3Ja 1n 

- 0.65-+----+------1 ·::l ~---;,:-:~ \ 
E

0
h :1 _____ t 

L ------- -- -

- 1~----.-----.-----.------r~~~~---+----~ 

l ~-~FE l - 1.74 

-2~--~-----4-----+----~----~----4---~ 
-7 -6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 o 

log 10 v 
(in /min ,0°c) 

Figur 2 . 2. Forsøg med konstant revneudbredelseshasti g 
hed i en lang stribe af solithane 113, en 
polyrethan gummi. Eksperimentelle værdier 
efter [ 9 ]. Den teoretiske kurve er baseret 
på skridtmodellen og angivet for å = 30 A·.· 

blev målt *) • Den målte sammenhæng mellem levetiden t og den c 
påsatte spænding a er angivet i figur 2.3. Den teoretiske kurve, 

*) Oaså her blev forsøgene gennemført ved forskellige temperaturer og . . o 
resultaterne bagefter redu9eret til O c. 
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som også er angivet på figuren er bestemt på fØlgende måde. 

**) De aktuelle revnespidsparametre indsættes i kriteriet (1. 53 ), 

og benyttes skridtmodellen (2.6) fås følgende ligning til be

stemmelse af hastigheden v ved den aktuelle halve revnelængde 

a 

**) 

(j ) 2 
log,o (<T m! 

ttttttt a 
1------+- 2.18 2"~ 2 

' 

o 

Figur 2.3. 

2 l. 5 

2·o=r 
li l H Il <r 

l." 

8 
log10 te. 

(sek.0°) 

Tid til fuldstændigt brud t for splithane 
113, en polyurethan gummi. ~ksperimentelle 
værdier efter [ 9 ]. Den teoretiske ku~ve er 
baseret på skridt modellen og angiv et for 
å = 4 A. 

Der er for simpelhads skyld benyttet revnespidsparametrene for den uende
lige skive. Dette giver ikke anledning til nogen fejl af betydning i denne 
sammenhæng. 

(
o\ ( o\ 

2K v)- K\ 2 v) 
a 

o 
K"' a 
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('\" \2 
\a J 

( 2 o 1 4) 

hvor K
00 

= K(oo) , a
0 

= a(t= O) og 0
00 

er den spænding for hviik~n 

hastigheden v + O . 

Levetiden *) t bestemmes da af 
c 

t c f 
a max 

a o 

da ( 2 o 15) 
v 

hvor a er den kritiske revnelængde **l , d.v.s. den revne -
max 

længde hvor revnens hastighed ifØlge teorien går mod uendelig. 

Herved får man levetiden te givet ved et udtryk af· formen 

te 
( a\ 

to\ a"'} 

a 
.o 
T 

( 2. 16) 

hvor sammenhængen t
0

(
0
°) er bestemt ved numerisk integration 

af (2.15 ). Den i figur"'2 .3 viste teoretiske kurve er tegnet 

for 

å 4 A (2 .17) 

*) Hvorvidt der ved bestemmelsen af t skal medtages et bidrag svarende til 
den tid revnen står stille i begynåelsespositionen er et spØrgsmål om 
hvordan modeludbredelsesforløbet skal fortolkes. I dette tilfælde e r 

**l 

det imidlertid ligegyldigt om bidraget medtages, da det er forsvindende 
lille sammenlignet med integralet (2.15). 

Da vi har benyttet revnespidsparametrene for den uendelige skive er 
a sat lig med skivens halve bredde i de tilfælde hvor den kritiske 
r~~elængde er større end denne. Denne tilnærmelse giver kun anledning 

til ubetydelige fejl. 
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Som det fremgår af (2.16) giver ændringer i å udelukkende anled

ning til forskydninger af den teoretiske kurve langs lagte-ak

sen. Den her funde værdi for å er noget mindre end den værdi 

som blev bestemt ved str i pforsøgene omend de er af samme stør

relsesorden. De to forsøgsrækker er imidlertid ikke udført på 

helt det samme materiale, idet der er tale om forskellige bat

ches (støbninger). Dette kan give anledning til mindre ændring

er af materialets relaxationstider, overfladeenergi og skridt

parameter o, som kan forklare forskellen på de målte å - værdier 

ved de to forsøgsrækker. Knauss angiver således at have målt 

overfladeenergier for materialet anvendt ved de to forsøgsræk

ker, som·afviger med en faktor 3. 

Set på baggrund heraf og på Raggrund af muliae forsøgstekniske 

ufuldkommen~eder, synes afvigelsen mellem de bestemte å - vær

dier at v~re acceptabel,og sammenhængen mellem de målte revne

hastigheders og levetiders afhængighed af de ydre laste at 

være godt beskrevet ved teorien. 

2.3 Andre forsøg. 

Saromenligning mellem teorien og forsøgene med solithan 113 

omtalt i forrige afsnit godtgør , at revneudbredelsesfænomener 

i amorfe polymerer i gummitilstanden lader sig beskrive ganske 

godt ved hjælp af en revnemekanisk teori for lineært viscoelas~ 

tiske materialer. 

For det materiale som blev anvendt, var det krybetal, som sty

rer revnevæksten, af størrelsesorden 10- 100. For typiske byggema-

terialer s om træ og beton og for lim, som anven~es til limede 

samlinger i bærende konstruktioner vil de krybetal, som styrer 

revnevæks t en så der opstår brud inden for en overskuelig tid 

d.v.s. 1-10 år, typisk være af størrelsesorden 2-5. 

Der er en principiel forskel på revneudbredelsesforsøg ved store 

krybetal, hvor begyndelsesværdien på krybingsfunktionen kan 

negligeres og ved små krybetal, hvor begyndelsesdeformationen 

udgør en betr agtelig del af den totale deformation. Det ville 

derfor være ønskeligt, om der kunne tilvejebringes nogle resul

tater fra revneudbredelsesforsøg ved de krybetal, som er typiske 

for byggematerialer og strukturelle lime. 
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Det er imidl~rtid vanskeligt at udføre udbredelsesforsøg, hvor 

revnevæksten er styret af små krybetal, idet det stiller store 

krav til homogenitet og reproducerbarhed af de styrende materi 

aleegebskaber som· krybning og styrkeparametre. 

Da det af denne grund er næsten umuligt direkte at benytte byg

gematerialer som træ og beton til sådanne forsøg, idet disse 

materialer udvis·er alt for s tor spredning, er det en nærliggen

de mulighed at udvikle et passende modelmateriale, som reflek

terer byggematerialer nes egenskaber i krybernæssig henseende, og 

som kanfremstilles med en hØj grad af homogenitet med små tole

rancer på de styrende materialeparametre. 

Et sådant epoxybaseret modelmateriale er med støtte fra Statens 

tekniskvidenskablige Forskningsråd (STVF) under udvikling og 

afprøvning på Afdelingen for Bærende Konstruktioner, DTH. Der 

henvises til Brincker [19). 

Det forventes at dette arbejde resulterer i en forsøgsrække, 

som kan afklare om en revnemekanisk teori for lineært viseae

elastiske materialer også er egnet til at beskrive revneudbred

elsesfænomener, som er styret af små krybetal. 

2.4 Andre teorier. 

Singulære spændingsfordelinger er kun benyttet af andre forfat 

tere i ganske få tilfælde. Knauss og Mueller [9] benytter de 

singulære spændingsfelter ved opstilling af en teori til anven 

delse på eksemplet med revnevækst i den uendelige stribe, som er 

omtalt i afsnit 2.2, og Nuismer [12] benytter de singulære spæn

dingsfelter ved udledelsen af et kriterium for revnevækst base

ret på global energibalance. 

Knauss og Mueller benytter ganske vidst betingelsen for global 

energibalance som grundlag for deres teori; men begår som anført 

af Christensen [2] en fejl ved anvendelsen af betingelsen. Nuismer 

begår en tilsvarende fejl ved anvendelse af betingelsen om global 

energibalance og kommer til den konklusion, at betingelsen ikke 

kan benyttes til fastlæggelsen af revneudbredelseshastigheder i 

lineært viscoelastiske materialer. 
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Det mest almindelige i forbindelse med teorier for revneudbre

delse i lineært viscoelastiske materialer er imidlertid at be

nytte sig af revnemodeller , som v ed nogle antagelser om spæn

dingerne ved revnespidsen giver endelige spændinger her. 

De fleste forfattere baserer deres teorier på nogle antagelser 

om spændingerne i en zone (frontzonen, flydezonen) umiddelbart 

omkring revnespidsen . Herved fremkommer de kendte Dugdale- Baren

blatt modeller. Blandt de vigtigste referencer skal i denne for

bindelse nævnes Knauss[S], Wnuk [16], Shapery [15]~ McCartney [8] 

og Nielsen "[10], [11] og [20]. 

Disse modeller benyttes blandt andet for at indbygge en stØrre 

grad af generalitet i teorien så en bredere klasse af problemer 

kan behandles (visco - elasto - plastiske revneproblemer ) og 

for at drase nytte af de mange resultater fra brudmekanikken 

fortidsuafhængige .materialer,hvor der er udviklet avancerede 

metoder så der kan tages hensyn til flydning , tØjningshærdning og 

store .flydezoner,d.v.s. "large scale yielding" problemer. 

I appendix B er der givet en kort omtale af ideerne bag anvend

elser af disse Dugdale - Barenblatt modeller i de lineært vis

coelastiske revneudbredelsesteorier . Som det fremgår her udgør 

disse ideer en udmærket basis for formulering af velfungerende 

teorier for revneudbredelsesfænomener i lineært viscoelastiske 

materialer. 

Der kan imidlertidfremføres en vis kritik mod betragtnings

måden. FØlgende skal nævnes 

1) analysen besværliggøres 

2) 

3) 

valg af model er ikke underbygget 

korrekt udbredelseskriterium kan ikke formuleres. 

Ad 1. Som det fremtår af appendix B kan de singulære generelle 

løsninger, som er angivet i Brincker [17) ikke direkte benyttes. 

Tilstanden ved revnespidsen må karakteriseres ved spændingsstør

elser og tøjningsstørrelser, som er valgt med baggrund i den 

enkelte specifikke model. De endelig~ spændinger medfører også 

at tilstanden ved revnespidsen kammer til at afhænge af revne-
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udbredelseshistorien *), specielt af hast igheden omkring det 

tidspunkt, hvor tilstanden ønsker bestemt, hvorved løsningerne 

kompliceres. 

Problemerne er imidlertid ikke større end, at de kan accepter 

es, hvis man dermed f ik indbygget en større generalit et i teo 

rien. spørgsmålet er blot om dette nu også er tilfældet. 

Ad.2. Man er nødt til at vælge en model, d.v.s. en specifik 

antagelse om spændingsforløbet i frontzonen . I brudmekanikken 

for de tidsuahængige materialer er sådanne antagelser blevet 

ve l underbygget både ved forsøg, Dugdale [14] og ved plasticitets

teoretiske analyser, Rice [13] . Noget tilsvarende er ikke til 

fældet for de viscoelastiske materialer, og man kan f.eks. 

have sine tvivl om berettigelsen af en konstant tidsuafhængig 

sammenhængsspænding for et viscoelastisk materiale som det for 

udsættes i Dugdale modellen, og som det benyttes i de fleste 

teorier for revneudbredelse i lineært vi scoelastiske materia-

ler . 

Dette er imidlertid nok ikke det værste. 

Ad. 3. Det værste er efter forfatterens vurder ing, at der ikke 

hidtil har kunnet formuleres noget korrekt revneudbredelseskri 

terium for disse modeller. 

Nogle af de tidligereomtalteforfattere synes imidlertid at me 

ne at kunne formulere et udbredelseskriterium for Dugdale mo

dellen baseret på en betingelse om energibalance. Det gælder 

bl.a. Knauss [ 5 ), Wnuk [1 6), Shapery [15) og McCartney [8 ). 

For Dugdale modellen angiver de kriterier af typen 

os 
2fv J 

o 

aLlu (x,t) 
0f a t d x (2. 18) 

hvor r er overfladeenergien, som forudsættes at være en materi 

alekonstant, v er udbredelseshastigheden, af er sammenhængs 

spændingen, Llu er revneåbningen for revnen i det viscoelasti-

*) Dette kan dog også opfattes som en foniel ved disse modeller, idet- ·det 
medf~rer at det tidligere omtalte . (afsnit 2.1) revneudbredelsespara-

doks, som optræder i forbindelse med de singulære løsninger, ikke læng
ere eksisterer. 
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ske materiale, og ås er størrelsen af frontzonen, hvorover der 

integreres. 

Udtrykket (2.18) er analogt til kriteriet (B.16) i appendix B 

og udtrykker ikke energibalance. Der er tale om et ~ analogt 

til udtrykkene (1.30) i afsnit 1.6, hvis eneste kvalitet er at 

være sammenfald~nde med de kendte og velunderbyggede elastoplast

iske kriterier i det tilfælde, hvor de viscoelastiske (t idsaf

hængige) egenskaber kan negligeres. Ligningen (2.18) udtrykker 

altså kun energibalance såfremt , der var tale om et materiale 

med en ·st~.ed '.e.nergy ·function", hvilket der ikke er tale om 

her. Dissipationsleddet mangler delvis. Der skal her nævnes et 

ofte citeret arbejde, nemlig Kostrov og Nikitins analyse [7 

som har været med til at introducerede denne fejl i litteratur-

en som påpeget af Christensen [2 l, [ 4 l. 
' 

Hvis kriteriet skal baseres på en betingelse om global energi

balance, så skal der medtages et ekstra led, som tager hØjde 

for dissipationen, og så bli.ver tingene langt mere komplicer 

ede, hvilket fremgår med al ønskelig tydelighed af Christensens 

analyser [ 2 l , [ 3 l. Disse analyser må i Øvrigt fremhæves som 

nogle af de få læseværdige referencer vedrørende revneud 

bredelseskriterier for lineært viscoelastiske revneproblemer. 

Alt i alt synes der i hvert fald på nuværende tidspunkt at væ

re for mange uafklarede punkter omkring teorier baseret på Dug

dale - Barenblatt modeller til at man med rette kan føle sig 

overbevist om, at en teori for revnevækst i et lineært viseo

elastisk materiale ved anvendelse af en sådan model får ind

bygget en større grad af generalitet eller skulle give en mere 

"korrekt" beskrivelse. 

Der er dog andre muligheder for at formulere teorier baseret på 

modeller med endelige spændinger ved revnespidsen. Christensen 

[2 l, [3 l antager, at spændingstilstanden er ikke-singulær og 

kan beskrives ved en passende valgt tilladelig spændingsfordel

ing. Denne spændingsfordeling forudsættes i [3 l at have en 

spændingskoncentration i revnespidsen som klinger af efter fak

toren e-sx. 
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Der kan mod denne teori rettes den samme kritik som anført oven

for under 1) og 2), men da den valgte spændingsfordeling ude 

lukkende tjener som grundlag for bestemmelse af størrelsesorde

nen af en indre dissipat ion (en større lse som der normal t slet 

ikke gØres forsøg på at bestemme jvnf. ligning (2.18)), hvoref

ter revneudbredelsen kan bestemmes på grundlag af betingelsen 

om global energibalance, så synes det at være en rimelig an

grebsvinkel. 

Analysen er imidlertid vanskelig og er kun gennemført for et 

relativt simpelt eksempel, nemlig revneudbredelse i den uende

lige stribe, se afsnit 2.2. 

Det er imidlertid interessant at bemærke at afklingningsfakto-

ren S korr~er til at indgå i teorien som en materialeparameter 

analogt til størrelsen å i skridtmodellen, og at Christensens ana

lyse [3l resulterer i en ligning til bestemmelse af udbredelses 

hastigheden i den uendelige stribe, som er helt analog til lig

ning ( 2. 1 2) . 

Til slut nogle få kommentarer vedrørende det centrale ved for 

muleringen af teorier for revnevækst i lineært viscoelastiske 

materialer, nemlig revnemodeller og udbredelseskriterier. Al 

erfaring godtgør, at man er nødt til at vælge en model. Herefter 

kan man, hvis modellen er valgt tilstrækkeligt hensigtmæssigt, 

muligvis formulere et korrekt kriterium (global energibalance) 

for revneudbredelse baseret på den valgte modcleller, hvis dette 

ikke kan lade sig gøre da vælge et passende kriterium. Det frem

går af Br.ineker [18l og den ovenfor omtalte litteratur, og nok 

særlig klart at diskussionen mellem Christensen og McCartney [4l 

at problemstillingen er særdeles vanskelig. 

Lad os som eksempel betragte Nuismers analyse [12 l af mulighederne 

for langsom revnevækst i et lineært viscoelastisk materiale. Han 

kommer på grundlag af de singulære løsninger og anvendelse af et 

energikriterium til det resultat, at man ikke på grundlag heraf 

kan fastlægge revnehastigheder. Man må være enig i, at det ikke 

kan ske på det grundlag alene, og det er der egentlig. ikke noget 

mærkeligt ved. 
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Alle de ovenfor nævnte teorier, som giver mulighed for bestem

melse af revnehastigheder indfører to materialeparametre. Knauss 

indfører en overfladeenergi og en geometrisk størrelse, som ka

rakteriserer størrelsen af flydezonen, Shapery gØr det samme, 

McCartney indfører en overfladeenergi og en karakteristisk spænd

ing (sammenhængspændingen), Wouk og Nielsen gør stort set det 

samme, Christensen indfører en overfladeenergi og en afkling

ningsfaktor, og skridtteorien, som er beskrevet i afsnit 2.1 

indfører en overfladeenergi og en karakteristisk skridtlængde. 

Alle disse teorier kan betragtes som teorier , der definerer en 

overfladeenergi plus en ekstra materialekonstant, som introduce

res af den valgte revnemodel. 

Overfladeenergien alene kan kun danne grundlag for en vurdering 

af, om revnevækst vilfinde sted eller ej, præcis som for et elas

tisk materiale. Materialets viscoelastiske egenskaber definerer 

et "indre ur", men der er egentlig ikke noget underligt ved, at 

man må tilføje en ekstra karakteristisk størrelse (karakteris

tisk længde) for, at der er basis for at bestemme hastigheder. 

Nuismers resultat er en fØlge af, at denne ekstra konstant mang 

ler, og er således en analog til revneudbredelsesparadokset, 

som er omtalt i afsnit 2.1, og er dermed en demonstration af 

nødvendigheden af at indføre en eller anden form for revnemodel. 
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KAPITEL 3 

Forskellige anvendelser og resultater. 

3.1 Indledning. 

Der er i de to tidligere kapitler udledt en teori for revnevækst 

i lineært viscoelastiske materialer. 

Der skal i dette kapitel redegøres for nogle af de anvendelser 

der er for en sådan teori og for nogle af dens hovedresultater. 

Udledelsen af hovedresultaterne er knyttet til betragtning af 

et specielt simpelt problem, nemlig vækst af en eller flere 

lineære revner i den uendelige skive belastet i det uendeligt 

fjerne af en trækspænding, som virker vinkelret på revnen, se 

figur 3.1. 

ttttttttlttt(J 

.c::::::;:::> 

~ 

lllllllll!l! () 
Figur 3.1. Revne i den uendelige skive. 

Materialet antages desuden at udvise balanceret krybning med 

paissontallet v og krybningsfunktionen 

K(t) 1 E lP(tl lP(O+) ( 3. 1) 

Problemet beskrives da for hver fast værdi af den halve revne

længde a ved revnespidsparametrene (mode 1) 
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k(t) cr ( t ) ra 
(3.2) 

d(t ) p(v) cr(t) la K(t-t') 

hvor t' er det tidspunkt hvor den betragtede revnespids ankom

mer til positionen på udbredelseslinien svarende til revnelæng

den 2a. 

3.2 Makroskopiske brudkriterier. 

Lad os antage, at den påsatte spænding cr er konstant i tid. 

Det tidsrum t der hengår fra belastningen påsættes til den fØrs

te fremrykning af revnen finder sted findes ved indsættelse i 

udbredelseskriteriet (1. 53 ) 

cr2 a p(v) (2K( t ) - K(2t)) ! r 
1T 

(3.3) 

Antages det nu at revneåbningens bidrag til legemets t øjning 

E er forsvindende, kan betingelsen udtrykkes i spændinger og 

tøjninger 

a(2e:(t) - E(2tll 4 r 
TI p(v)a (3. 4) 

For et korttidsforsøg, d.v.s. for et tilfælde hvor 2E(t) - E(2t) 
;; e: (t), fås 

a PEP 
4 r 
TI p(v)a (3.5) 

hvorv ed (3.4) kan skrives 

a(2E(t)- e:(2tl l op e: p (3. 6) 

Dette udtryk giver en mulighed for at vurdere hvornår en længe

re varende belastning cr vil give de første brud i materialet, 

hvis tøjningerne måles løbende, og hvis den tilsvarende *l 

spænding a og tØjning E er bestemt v ed et korttidsforsøg. Ved p p 

* Den spænding og tøjning som svarer til de første brud i materialet; 
kan opfattes som proportionalitetsgrænser. 
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Ved bestemmelsen af E(2t) kan man ofte udnytte, at mange mate

rialers krybning med god tilnærmelse vil være en lineær funktion 

af logaritmen til tiden. 

størrelserne a og E kan her opfattes som generaliserede spæn

dinger og tøjninger, f.eks. kan det være momentet og krumningen 

M, K for en bjælke, eller det kan være en kraft og den tilhø

rende flytning. Det skal dog understreges at konstruktionen skal 

være passende homogen (homogene krybningsegenskaber) for at 

betragtningsmåden kan anvendes. 

3.3 Model for arbejdslinieforløb. 

I det fØlgende vil vi se på hvordan man kan formulere en bereg

ningsmodel for krumme, tidsafhængige arbejdslinieforløb med 

udgangspunkt i revnemekanikken. 

Materialet antages at være sprødt og lineært ( lineært viscoela

stisk eller specielt blot lineært elastisk ) , samt at være for

synet med en mængde mikrorevner hvorfra et eventuelt brud vil 

udvikles ved vækst af en eller flere af disse revner. Et even

tuelt ulineært forlØb af arbejdskurven i nærheden af brud anta

ges at være forårsaget af revnevæksten. 

Indledningsvis skal det bemærkes, at tilstedeværelsen af e n 

krumning på en E,a arbejdskurve ikke nødvendigvis betyder at 

der er tale om ikke lineære fænomener. 

Et lineært viscoelastisk materiale vil f.eks. hvis det udsættes 

for en konstant tøjningshastighed give et krumt a rbejdslinieforløb . 

Det karakteristiske for arbejdsliniekrumninger, som er forårsa 

get af lineært viscoelastiske deformationsegenskaber er, at 

krumhingen er fordelt over hele kurven (kurven krummer helt 

fra nul) og at sammenhænge mellem spændinger og tid ved forskel

lige tøjningshastigheder føres over i hinanden ved multiplika

tion med forholdet· melleM tØjningshastighederne, se figur 3.2. 

De ikke lineære bidrag til krumningen af arbejdskurven optræder 

derimod først over et vist spændingsniveau ( i almindelighed 

afhængigt af tØjningshastighedenl - proportionalitetsgrænsen -

og vil være kraftigt tiltagende med voksende spændinger. 
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E:= E: , 

E: = E2 

E:,>E:2 

cr, 

E:, 
cr, = - .- cr2 

E2 

{)2 

Figur 3.2. Lineære bidrag til krumning af 
arbejdskurver. 

E 

t 

Set fra et revnemekanisk synspunkt er ulineære tidsafhængige 

krumningsbidr ag forårsaget af to ting. Dels et stokastisk og 

tidsuafhængigt fænomen som er knyttet til forekornsten af inho

rnogeniteter, og dels et tidsafhængigt fænomen , som skyldes rna

teriaiets visc oelastiske deforrnationsegeskaber.* ) 

Hvis man tænkte sig at man havde et fuldstændig homogent **) 

materiale me d lineært elastiske deformationsegenskaber til sin 

* Spændingskorosionsfænomener kan også give. anledning til tidsafhængige 
bidrag til arbejdsliniekrumningen, men det vil vi se bort fra her. 

**Men stadigvæk forsynet med mikrorevner. 
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rådighed, så ville man virkelig måle arbejdslinier , som var li

neære helt til brud. Tilføjer man imidlertid nogle inhornogeni

teter, man kunne f.eks. antage at overfladeenergien r (se lig 

ning 3.3) var et stokastisk felt, så ville man straks tilføre 

materialet en tilsyneladende ikke lineær opfØrsel, som vil vi

se sig ved et ulineært bidrag til krumningen på arbejdskurven. 

Forklaringen er enkel. En del af materialets mikrorevner vil 

befinde sig i områder hvor overfladeenergien er lille, og de 

vil derfor starte med at løbe ved et relativt lavt spændings

niveau. De vil imidlertid typisk kune løbe et begrænset styk

ke, idet de vil stoppe igen når de lØber ind i et område hvor 

overfladeenergien er så stor, at udbredelseskriteriet ikke 

længere er opfyldt. Revnerne er imidlertid blevet længere, de 

vil derfor åbne sig lidt noget mere, og væksten vil således 

give et bidrag til de målte tøjninger. Dette bidrag vil blive 

større i takt med at spændingerne øges da flere og flere revner 

ved et givet spændingsniveau vil være tilbØjelige til at udbre

de sig. Til sidst vil spændingerne nå et niveau hvor en af rev

nerne udbreder sig uden at lØbe ind i områder hvor overflade 

energien er stor nok til at de standses, og det endelige brud 

opstår. 

Denne betragtningsmåde rummer i sig selv en mængde muligheder 

for at modellere fænomener som f.eks. spændingstilstandens og 

prøvelegemestørrelsens indflydelse på proportionalitetsgrænse 

og brudstyrke, men rummer til gengæld ingen muligheder for at 

modellere tidens indflydelse på disse størrelser. 

Tidens indflydelse kan modelleres ved at antage lineært viseo

elastiske egenskaber. Lægges denne beskrivelse til den anden 

ovenfor omtalte stokastiske model, så er det klart, at propor

tionalitetsgrænsen såvel som brudstyrken v il øges med tilta 

gende tøjningshastigheder medens de absolutte ulineære bidrag 

til tøjningerne vil Øges med aftagende tØjningshastighed. For

holdene er illustreret i figur 3.3. 

Figuren viser a,E sammenhænge for tilfældene E ~ O og E ~ oo 

samt for en typisk tØjningshastighed E . De to ekstremkurver 



O"~ 

a-o 
p 

O" 
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- 42 -

lEo 
l 

l ~ E-+oo 

E: 

00 
O" c 

00 
O" p 

kilJ..-1 l r X E -+ Q 

Figur 3.3 

E o 
p 

E o 
c 

revn evækst 

E oo 
p 

Eoo 
c 

Arbejdskurvens afhængighed af tØjnings
hastigheden. 

E 

vil være retlinede op til proportionalitetspunkterne (e:0 ,a0
) 

00 00 p p 
(e: ,a ) med hældningerne E henholdsvis E som er grænseværdi -p p o 00 . 

erne for relaxationsfunktionen for t _,. O henholdsvis t _,. oo • 

Alle andre s ammenhænge vil derimod vise mere eller mindre line

ær .krumning under proportionalitetspunkte~ 

Hvis materialet er isotroptog krybningen er balanceret,så kan 

det v ed anvendelse af kriteriet (1. 53 ), samt den konstitutive 

sammenhæng mellem e: og a relativt let udledes, at der med an

vendelse af betegnelserne fra figur 3.3 gælder 

ao ~ ~ = Eo 
a"" E p 00 

(3. 7 .a) 

e:o ~ ~ = Eoo 

e:"" E 
p o 

Hvis vi endvidere antager at k r ybningsegenskaberne er homogene, 
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d.v.s. ikke varierer fra punkt til punkt i materialet, så vil 

alle revneudbredelseskurver være ens i de to ekstremtilfælde 

~ _,. O o·g ~ _,. oo , og der gælder da tillige 

a o 

= ~ c 
00 

a c (3. 7 .b) 
e: o 

= ( :: 
c 
00 

e: c 

3.4 Langtidsstyrker, konstant last. 

Vi vil kun se på hvorledes levetiden for det i afsnit 3.1 om

talte problem med en enkelt revne afhænger af den påsatte last 

a, af startrevnens størrelse 2a
0 

, samt af materialets krybe 

egenskaber når den påsatte last antages at være konstant i tid. 

Levetiden bestemmes ved anvendelse af den i kapitel 2 omtalte 

teori baseret på skridtmodellen. 

Når man skal se på hvorledes krybningsegenskaberne ifØlgeteori

en kan influere på levetiden af et langtidsbelastet legeme, er 

det formålstjenligt at vælge en model for krybningen som er 

passende simpel, d.v.s. med nogle få hovedparametre som kan va

rieres, og som med god tilnærmelse kan tilpasses de fleste ma 

terialer. En sådan model vælges ved at antage balanceret kryb

n ing med krybefunktionen 

K(t) ( 

- 1 8 
E • 1 - e Y(t/to) )) 1 E <jJ(tJ (3. 8) 

hvor t
0 

> O , y > O , O< 8 < 1 og hvor (j){•) betegnes krybetallet. 

D.v.s. at deformationsegenskaberne beskrives ved det tidsuafhæn

gige Youngmodul E, samt ved det ovenfor angivne krybetal . Ud 

trykket for krybetallet fØlger den kendte potenslov 

(j){t) 
8 

1 + (t/t
0

) ( 3. 9) 
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for små tider t << t
0 

og går mod en konstant værdi 1 + y for 

t + 

Ved indsættelse af revnespidsparametrene (3.2) i kriteriet (1 .53) 

findes korttidsstyrken o
0 

, d.v . s . den mindste last for hvilken 

levetiden T = O, til 

(4Er 
0

o = v~ ( 3 . 1 O) 

Desuden indføres de dimensionsløse størrelser spændingsniveau 

e og styrkeniveau $ ved 

e 

$ 

o 
00 

v 2!o ( 3. 1 1 ) 

hvor o er skridtparameteren , se (2 . 6 ) . Herv ed kan korttidsstyr-

ken skrives ~ ;_ 
_e;\ 

i 
-t~:;--.r 

.f(~~~~) l o = !8Er 
o V1Ti36· $ 

(_p..c, a..c..-._...." 

l 
lt.A.t ·~ ........ " 

' k = o-r;· f("'/(,) 

( 3 . 1 2 ) 

Vi vil nu undersøge hvorledes levetiden ifØlge· teorien afhænger 

af de indfØrte parametre y , 8 , to , e og $ • 

Revnespidsparametrene (3.2) indsættes i udbredelseskriteriet 

(1 . 53), og vi får fØlgende ligning til bestemmelse af det tids

rum 6t som revnen står stille i en position svarende til læng

den 2a 

2 p 4 
o a E(2~( nt) - ~(26t ) ) =n r 

Ved anvendelse af (3.10) reduceres ligningen til 

2 a e -
a o 

(2~(6t") - ~(26t )) 

(3 . 13 ) 

( 3. 1 4 ) 

Ligningen må generelt lØses numerisk for alle revnepositioner 

ai , ai+1 = ai + o , og levetiden T bestemmes ved addition 
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T= r 6t(e,ai), a. <ak . a l - r 
l o 

( 3.15) 

hvor den kritiske revnelængde akr (den revnelængde hvor løsnin

gen til (3.14) 6t +O) er givet ved 

a o 
akr = ~ (3 .16) 

Visse analytiske resultater kan dog udledes. Hvis revneudbredel

sen fordrer passende mange skridt å, så kan levetiden T appoxi 

meres ved integralet 

T' 
a kr 

fa 
o 

1 
v(a) da 

hvor hastigheden v bestemmes af 

v(a) 
o' 

nt(e.:J 

( 3 .17) 

(3. 18) 

Indføres nu ~ 

at 

a/a
0 

, så fås af de to ovenstående ligninger, 

T ' 
a 1;e 2 

~ f nt(e,~J d~ 
1 

1 f (e l 
27 (3 .19) 

hvilket er et påfaldende simpelt resultat. Funktionen f(·) af

hænger som det fremgår af ( 3. 14) og ( 3. 19) ·kun af · e og af for.:. 

men af den normerede krybningsfunktion ~(·). 

Udtrykket (3 ~ 19) er imidlertid en dårlig tilnærmelse for store 

$. En anden tilnærmelse, som er rimeligt god for alle $ , e er 

T t (e ) +].. f( e ) s 2 --$2 
(3. 20) 
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hvor ts , tiden til begyndende revneudbredelse findes af 

a 2 (2tp(t ) - tp(2t )) = 1 
s s 

(3.21) 

Forenkler vi udtrykket for krybetallet (3.8) lidt ved at lade 

y~ oo så kan (3.14) lØses med resultatet 

Lit 

hvor c o 

c t ( 1 )1/S 
o o \82 a - 1 

a o 

(2 - 2Bl 1/S 

For f3 1/2 fås ved indsættelse i (3.19) 

f (a) 

CO 

c t o o 

7 
2.9 1 

(~ + 2~na 2 _ a2\ 
e ) 

Tilsvarende fås for f3 = 1/4 

f (e) 

c 
o 

coto ( 1 2 6 2 2 10) 
---2- ---6 - ~ + -z + 4~ne - e - 31 e 3e e e 

2 .31 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3 .25 ) 

Levetiden bestemt af (3 .14) og (3.15) er for f3 = 1/2 og f3 = 1/4 

for forskellige værdier af ep og y. tegnet op i figur 3.4 og 3.5 

som funktion af lastniveau ' et a. 

Som det ses går levetiden T ~ O for e ~ 1 og vokser med afta

gende a. Levetiden T er endvidere proportional med ;relaxations

tiden t o 

Som man ser definerer 1 + y en asymptoteværdi for lastniveauet, 
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-s o 5 

Figur 3.4. Levetidskurver for f3 0.25 

- 5 5 

Figur 3.5 . Levetidskurver for f3 = 0.5. 

1+y-co 

10 
Levetid LOG(Vt"J 

10 
Levetid LOG(T/t 0 ) 
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1 

/1+y 
idet levetiden T ~ oo for e ~ eoo . Dette er hvad man vil-

le forvente, da styrken 0
00 

, den største last der kan v irke uen

deligt længde uden at afstedkomme revnevækst , kan findes af 

(3.10) ved erstatning af E med E/1+y 

a o 
000 

/ 1+y 

000 

eoo = ao (3. 26) 
11 + y 

Det ses at a = 1/2 giver steJ:j.ere levetidskurver end a = 1/4. 

Vi vil. se på hvorledes det går for tilfældet y = oo i grænserne 

a~ 0 og S~ 1. Dette gøres ved at analy sere (3 .22) for a = a
0

• 

Ved at tage logaritmen findes let 

....l._- 1< 1 : lit ~ o for a ~ o 
e 2 

(3 . 27) 

J_ - 1 
e2 

> 1 : lit ~ 00 for a ~ o 

d.v.s. at levetidskurven bliver en vandret linie gennem 

e = 12/2. Dette skyldes at a ~ O svarer til et elastisk materi

ale rned _Youngrnodulen E/2. 

For a ~ 1 fås at c
0 

~ oo 1 hvorfor 

T ~ oo for a ~ 1 (3 .28) 

d.v.s. at levetidskurven bliver en vandret linie gennem e = 1. 

Græn$etilfældet a ~ ~ 1 svarer til et Maxwellmateriale med Young

rnodulen E og viscositeten t
0

/E , d.v . s. at materialet med kryb

ningsfunktionen 

K(t) ~ (1 + t/t
0

) (3 .29) 

En af kvaliteterne ved det korrekte kriterium (1. 53 ) er netop 

at ren Maxwellkrybning ikke kan give anledning til langsom 

revnevækst, materialet er ganske vist v iscoelastisk, men det 

har ingen hukommelse , d.v . s. kan ikke huske sin udeformerede 
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tilstand .. 

Det mest interessante ved resultaterne i figur 3.5 og 3.6, 

samt det teoretiske resultat (3.19) -i hvert fald fra et an

vendelsespunkt - er nok levetidens afhængighed af styrkeniveau'et 

~ . Som det fremgår vil et stærkt materiale ( i denne forbindel -

se opfattet som et materiale med små startrevner ) have kortere 

levetid for et givet lastniveau end et svagt materiale (d.v.s. 

med større fejl). 

Øger man altså materialets styrkeniveau ~ , så Øger man ganske 

vist korttidsstyrken a
0 

proportionalt hermed som angivet i 

formel (3.12), men samtidlig afkortes materialets levetid for 

et givet lastniveau e approxirnativt med faktoren 1/~ 2 som an

givet i (3.19). Det samlede resultat er, at man ved de lavere 

lastniveau'er , som jo er dem materialet udsættes for i praksis, 

kun opnår en beskeden effekt. på langtidsstyrken ved at forøge 

korttidsstyrken gennem større styrkeniveau, d.v.s. tilstræbe 

mindre begyndelsesfejl i materialet. 

Tilsvarende resultater kan findes af andre teorier, se f.eks. 

L.F. Nielsen [20], men er vist nok endnu ikke eftervist eksperi -

mentelt. 

I stedet for at antage en krybningsfunktion af formen (3.8) 

kunne det være nærliggende at antage at materialets krybnings 

egenskaber kunne beskrives ved en kornbination af Rockeelemen

ter og Newtonelernenter, d.v.s. ved et diskret spektrum , se 

Brincker [17], appendix c . De syv simpleste kornbinationer er 

analyseret i appendix C . 

3.5 Langtidsstyrker, rarnpelast. 

Vi vil nu analysere det i forrige afsnit betragtede levetids 

problem under antagelse af at den påsatte last a er en lineær 

funktion af tiden. Desuden vil vi for sirnpelheds skyld nØjes 

med at betragte en krybefunktion af formen 

K(t) 

hvor tp(t} 

1 
E <P(tl 

+ <t / t >a , o< s< 1 o 

(3 . 30) 
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d . v.s. udtrykket givet ved (3 .8) for y ~ oo • Vi indfø rer som 

t idl igere styrkeniveau 'et 

~ =v 2!0 (3. 31) 

og korttidsst yrken 

!4Er .!8Er 
ao = v~= v ""ii"i)o • ~ (3 .32) 

Den påsatte spænding a = a(t) antages som 

a(t) = a
0

)l t (3 . 33) 

og vi definerer det tidsafhængige lastniveau 

e (t) = a(t) a- = )Jt 
o 

(3.34) 

Spændingsintensitetsfaktoren (mode 1) for begyndelseskonfigura

tionen a = a
0 

er da 

k(t) = a
0
e(t) ~ 

Den he~til svarende deformationsfaktor findes af (1. 52 ) 

hvor 

d(t) = ~ a
0

e(t) ~ 1/!(t) 

1 t 
lj!( t ) = t f ~(L) dL 

o 

(3. 35) 

(3. 36) 

(3.37) 

Ved anvendelse af kriteriet (1.54), samt ligning (1. 55 ) fås 

fØlgende ligning til bestemmelse ar tidspunktet ts til begynden

de rev neudbredelse 

e (t > 
2 

(21)! (t > - x <t l l -s s s 

hvor x (t) 
1 t t 
~ J J ~<,+n) d'dn 
t o o 

(3.38) 

(3. 39) 
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Det bemærkes at ligning (3.35) og (3.36) kun gælder for begyn

delseskonfigurationen a = a
0 

, og at en ligning s varende til 

(3. 38 ) for revnepositioner hvor a > a
0 

ikke umiddelbart kan ud

ledes . Ønsker man imidlertid at opstille udtryk som gælder for 

alle revnepositioner vil det være formålstjenligt at benytte 

tilnærmede metoder af den art som er omtalt i appendix A, af 

snit 2. 

Indsættes (3 . 30) i (3.37) og (3.39) fås 

1)! (t) = 1 + f (f3) 
x 

(t / t
0

) 
13 (3 < 40) 

og X( t ) = 1 + f1)!(f3) (t / t ) 13 
o ( 3. 41) 

hvor 1 
f 1)!(13) = '1"+S 

4(2 13 - .:!.) 
2 og f x <Sl = Ul+1l CS+2l (3 . 42) 

Faktoren f (13) afviger imidlertid kun ganske lidt fra 1 (maxi -
X . 

malt 2.5% i intervallet SE [·0;1 ] og v i sætter derfor fX =1. 

Indsættes (3.40) og (3 .. 41)' med f 
x 

t s 

hvor c 
r 

c t ( 1 )1/13 
r o ~ - 1 

(~)1/S 
1- S 

i (3.38) fås løsningen 

(3. 43) 

hvilket erpræc~ det samme resultat som for tilfældet med kon 

stant last, jævnfør ligning (3.22), blot med konstanten c
0 

ud

skiftet med er . Kvotienten cr/ c
0 

er afbildet i figur 3.6. 

Som det ses kan forholdet cr/c
0 

med tilnærmelse sættes . lig 

med 3. Et tilsvarende resultat er angivet i Nielsen [1 O l 
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3.69 

2.50 '-----~-----
0 

F-igur 3 .6. 

~ 1 

Kvotienten c fe som funktion r o 
af potensen 8 

De totale levetider T er bestemt på fØlgende måde. For større 

værdier af e end e
5 

= ].J ts er e(t) tilnærmet med to trappekurver 

eø( t ) = e + L ~e~ ~(t-t~l 
s i J. J. 

e (t l = e + L ~e~ ~(t-t~> n s . J. J. 
J. 

som giver anledning til hver sin 

fremrykning af revespidserne til 

vis {t~}. Springene ~e~ og ~e~ 
J. J. J. 

alle i gælder at 

(3. 44) 

revneudbredelsesproces med 

tidspunkt~rne {t~} , h enholds
l 

er bestemt således at det for 

limø e ø (t ) 
t+t. 

J. 

lim e (t ) 
t+t~ n 

J. 

se figur 3.7. 

es 

e (t} 

]J t~ 
J. 

]J t n 
J. 

en (t} =? T n 
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t > t ø 
i 

t < t~ 
J. 

e3 (tl =?Tø 

t s t~ t~ 1/1-L 

Figur 3.7. Trappetilnærmelse r til det lineært 
voksende lastniveau for t > t 

s 

(3. 45) 

t 

De hertil svarende tidsrum ~t~ henholdsvis ~t~ hvor revnen 
J. J. 

står stille i en given position, kan da findes af udtrykket for 

konstant last ( 3. 22 ) , og en øvreværdi T Ø:. henholdsvis en nedre

værdi T for levetiden kan den bestemmes af 
n 

TØ = ts + L ~t~ 
i J. 

(3. 46) 

T n = ts + L: ~t~ 
i J. 

Metoden k an betragtes som en kombination af eksakt analyse (be

stemmelse af ts ) og en tilnærmelsesmetode af den art som er 
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omtalt i appendix A, afsnit 2, hvor den tidslige variation af 

spændingsintensitetsfaktoren for hver position af revnen a > a
0 

er - tilnærmet med en enkelt enhedsfunktion. Resultaterne er ri

meligt nøjagtige bortset fra høje lastniveau'er hvor der er få 

skridt i revneudbredelsesprocessen. 

De numeriske resultater er vist i figur 3.8 for S = 0.25 og i 

figur 3.9 for S= 0.5 ; i begge tilfælde for~= 1.0, 0.1 og 

0.01. Desuden er værdier for log (~t0 ) markeret på kurverne 

~ = 1.0, som med god tilnærmelse (indenfor tegnenøjagtigheden 

på figur 3.8 og 3.9) er identiske med kurve·rne som angiver tids

punktet til begyndende revneudbredelse. De punkterede linier 

angiver det videre brudforløb. På figur 3.9 kan det f.eks. så

ledes aflæses, at hvis log(~t0 ) = - 4.35, så starter revnen med 

at lØbe ved et lastniveau på ca. 0.20 og det endelige brud sker 

ved et lastniveau på ca. "0.75 hvis~= 0.01. 

Det er af en vis praktisk interesse at sammenligne resultaterne 

fra rampelastpåvirkning med resultaterne for den konstante last 

udledt i forrige afsnit. Af de numeriske resultater angivet i 

figur 3.8 og 3.9 for rampelastpåvirkning og af de teoretiske 

resultater (3.20) og (3.24), samt (3.25) for konstant last, kan 

forholdet mellem levetiden for rampelast Tr og levetiden for 

konstant last T
0 

bestemmes. Logaritmen til kvotienten Tr/T
0 

er 

angivet i figur 3.10. 

For~ = 1.0 ses det at log(Tr/TJ ~ 0.4-0.5 for store værdier 

af e i overensstemmelse med de tidligere fundne resultater for 

cr/c
0 

, jæ~nfør figur 3.6. For mindre værdier af ~ derimod bli

ver log(T /T ) som det ses noget større. Nielsen [10] er ved r o . . · 
en tilsvarende sammenligning af levetidsresultater for rampe-

last og konstant last bestemt på grundlag af en Dugdale-Baren

blatt- model, kommet til at log(Tr/T
0

) ~ 0.5 som et universalt 

resultat. De ove nfor angivne resultater er ikke i overensstemmel

se hermed da log(Tr/T
0

) for de undersøgte værdier af ~, e ses 

at variere fra ca. 0.3 til ca. 1.6. 
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5,93 4,AJ 

-9,81 

-5 o 5 10 
Levetid LOGIT/t,) 

Figur 3.8. Levetidskurver for S 0.25. 

-5 

Figur 3.9. 
Eksempel: 

for~ = 0.1 

o 5 10 
Levetid LOG(Tit,) 

Levetidskurver for S = 0.5. 
lbg(~to) =-4.35 = > es~ 0.20, ebrud ~ 0.41 

og es~ 0.20, ebrud ~ 0.75 for ~ = 0.01. 
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log (T r !To l l og (T r !To l 
2 .-------------------~ 2.-----------------~ 

~ = 0.25 
<l>=0.01 

~ =0.50 

~o 

A:, 
r <t> = to ----

o e 00~------------ e 
o 

Figur 3.10. Forholdet mellem levetider for 
rampelast T og levetider for . . r 
konstant last T

0 
• 
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KONKLUSION 

Der skal her gøres status over de resultater vedrørende de line

ært viscoelastiske materialers revnernekanik, som er opnået og 

beskrevet i denne rapport, samt rapporterne [17] og [18]. 

Der er defineret 6 indbyrdes uafhængige revnespidsparametre (i so

trope tilfælde), som giver en fuldstændig beskrivelse af revne 

spidstilstanden for et vilkårligt lineært v i scoelastisk revne 

problem. Der er desuden udviklet metoder til bestemmelse af dis

se pararnetre for problemer med vilkårlige randbetingelser, vil 

kårlige rnaterialeegenskaber, og både for stillestående og lØben

de revner [1 7] . 

Med udgangspunkt i disse resultater er der diskuteret forskel -· 

lige muligheder for revnernodeller og udbredelseskriterier [18]. 

På basis af energibevarelsessætningen og entropiproduktionsulig

heden er der opstillet udbredelseskriterier udtrykt ved revne 

spidsparametrene som opfylder de termodynamiske betingelser. 

Det viser sig imidlertid at man på grundlag heraf alene ikke 

kan opstille en brugbar teori til bestemmelse af revneudbredel

sesforløbet i lineært viscoelastiske materialer, idet der opstår 

et paradoks - der v il være tilfælde hvor teorien hverken tillader 

den betragtede revne at være stationær eller at udbrede sig. Der 

må derfor indfØres en revnernodel, d.v.s. en eller anden modifi 

kation af teorien som giver en så meget bedre beskrivelse af 

den fysiske virkelighed, at dette paradoks forsvinder. Det der 

er foreslået her, er at man antager en model, der lægger visse 

bånd på revnekinernatikken, idet man kun tillader revnen at ud

brede sig i skridt med længden å ; skridtlængden o antages at 

være en rnaterialekonstant. Herved fremkommer skridtteorien, som 

er fremstillet og anvendt i hærværende rapport . 

Skridtteorien viser sig at være i god overensstemmelse med de 

velkendte revnevækstforsøg udført af Mueller & Knauss [9), [5), 

og viser sig at give en beskrivelse af de klassiske langtids

styrkeproblemer som i hvert fald er kvalitat i vt korrekt. Dette 

er imidlertid ikke nogen kvalitet som er specielt for skridtteo

rien, idet de fleste andre teorier også er i god overensstemmel 

se med Mueller & Knauss's resultater og giver kvalitativt korrek-
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te levetidsresultater for de klassiske langtidsstyrkeproblemer , 

SpØrgsmålet er om Mueller & Knauss' resultater ikke er for tak

nemmelige at sammenligne med, når deres forsøgsresultater er 

udført ved så store krybetal som tilfældet er. Det er i hvert 

fald en kendsgerning, at de fleste byggematerialer såsom træ , 

beton og strukturelle lime typisk vil opnå krybetal på hØjst 

3-5 indenfor en acceptabel levetid , og det er desuden en kends

gerning, at der er tale om en betydelig teoretisk simplifikation 

at kunne se bort fra at krybefunktionens begyndelsesværdi er 

forskellig fra nul. 

Man må nok konkludere, at gode forsøgsresQltater , som reflekte

rer byggematerialernes langtidsstyrkeegenskaber, og som er vel

egnede til at teste teorier på, stort set ikke findes i litte

raturen. Man må derfor håbe, at de undersøgelser, som e~ sat 

i gang på afdelingen med stØtte fra STVF for at skaffe sådanne 

forsøgsresultater til veje, vil medvirke til at afhjælpe dette 

problem. 

Man kan altså ikke på nuværende tidspunkt afgøre o~ den formule

rede teori er i bedre overensstemmelse med relevante forsøgs 

resultater end andre teorier. 

Teoriens eneste virkelige styrke på nuværende tidspunkt er at 

den er relativt enkel , konsistent og generel. Enkel forstået 

på den måde, at den bygger på nogle få klart gennemskuelige, 

antagelser 

lineært viscoelastiske medium 

overfladedissipationen = O 

revnevækst i skridt = o • 

Konsistent forstået på den måde, at teorien ikke er i strid med 

nogle af kontinuummekanikkens. love. De udledte lØsninger for 

revnespids parametrene er således løsninger til et randværdipro

blem, og t i lfredsstiller f . eks. ·en konstitutiv ligning, som er 

termodynamisk mulig., d. v ·. s. opfylder entropiproduktionsulighe

den. Teoriens løsninger for problemer med revnevækst opfylder 

desuden for alle feltstørrelsers vedkommende de respekt-ive konti

nuummekaniske betingelser , herunder de termodynamiske. 
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Teorien er generel forstået på den måde, at den ikke er knyttet 

til et specifikt randværdiproblem eller en specielt simpel 

klasse af randværdiproblemer (f.eks. rene spændingsrandværdi 

problemer), men kan benyttes til bestemmelse af revneudbredel

seshastigheder for et vilkårligt (statisk) randværdiproblem, 

d.v.s. vilkårlig geometri og vilkårlige randbetingelser. 

Man kunne frygte, at teorien var for enkel, idet man kunne have 

sine tvivl om f.eks. det rimelige i at basere en teori på sin

gulære løsninger. Det er da også muligt, at dette er for grov 

en tilnærmelse , men på nuværende tidspunkt foreligger der ikke 

beviser for eller indikationer af, at dette skulle være tilfæl

det, og der kan derfor ikke nævnes ret mange gode grunde til 

at gøre tingene mere komplicerede. Mere "realistiske" teorier 

baseret på f.eks. Dugdale- Barenblatt modeller er nemlig langt 

vanskeligere at formulere korrekt end den teori som er fremstil

let her; der henvi ses til diskussionen herom i afsnit 2.4. Des

uden henvises der til diskussionen vedrørende lineære teoriers 

begrænsninger i [17 ], afsnit 3.4. 

Selv om at det skulle v ise sig , at den opstillede teori baseret 

på skridtmodellen ikke er god til at beskrive revnevækst i 

materialer med små krybetal, så betyder det imidlertid ikke 

nødvendigvis, at grundlaget må kaseres. Skal grundlaget bibehol

des (singulære løsninger , etc) betyder det blot, at revnevæksten 

skal foregå diskontinuert, d.v.s. i skridt med en vis minimums 

længde, og vi har valgt det simplest mulige, nemlig at antage 

at skridtlængden er konstant. Man kunne imidlertid tænke sig 

andre muligheder. 

Den omstændighed at revnevæksten nødvendigvis må foregå i skridt 

med en vis minimumslængde for at fjerne revneudbredelsesparadok

set, kunne tyde på at der var visse dynamiske effekter som 

styrer dette; effekter som vi har set bort fra. Hvis man accep

terer denne ide, så er det jo nærliggende at antage at skridt

længden er en funktion af det elastiske potential som frigøres 

ved at revnen starter med at lØbe. Energitætheden w omkring 

revnespidsen kan i de sædvanlige r, 8 koordinater skrives, se 

ref. [32] i [17] 
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w 
S

0 
(6) +S( S) 

r 

hvor S
0 

+S er energitæthedsfaktoren og hvor S
0 

er det el·astiske 

bidrag (svarende til begyndelsesværdien af krybningsfunktionen). 

Det ville altså være nærliggende at antage at skridtlængden å 

var en funktion af S
0 

(for en eller anden fast e) 

å = å ( S
0

) 

og et simpelt gæt kunne være 

å å + a s o o 

hvor a og å
0 

så kunne antages at v ære materialekonstanter. 

Skal der fremstilles e n kort konklusion, så kan denne derfor 

være , at der er opstillet en rimeligt teoretisk v elunderbygget 

teori, som er karakteriseret ved at være ret generelt anvende

lig og rimelig nem at benytte, og at teorien r ummer gode mulig

heder for modifikationer , som kan gennemføres ret nemt, da de 

ikke griber ind i de grundlæggende resultater , bestemmelse af 

revnespids l ø sninger , revneudbredelseskriterier osv. 

APPENDIX A 

Udbredel seskriterier baseret på global energibalance. 

A.1. Udledelse af kriterier 

Vi betragter en revnespids i en fast position på sin udbredel

seskurve til tiden t = O for et plant lineært viscoelastisk 

problem. Om revnen tidligere har udbredt sig eller om legemet 

har været belastet for tiden t < O er ligegyldigt. 

\1 i vil nu bestemme udbredelseskriteriet for denne revnespids 

for en bred klasse af belastningstilfælde. Det eneste vi vil 

forlange vedrørende belastningens art er at spændingerne om

kring revnespidsen kan skrives 

(J ij <;:s,tl aC:. (x) f (t) 
~J ~ 

Den Helmholtz fri energi kan da skrives 

i o o 1 o o 
p~ = Aijk2 °ij 0 k2 - 2 Bijk 2 ° ij 0 k2 

hvor Aijk 2 og Bijk 2 er funktioner af tiden givet ved 

Aijk2 

Bijk2 

t 
f (t) f 

o 

t t 
f f 
o o 

Kijk 2( t - T) df (T) 
d T 

d T 

K. 'k o (2t- T- n) df (T) df(n) d d ~J "- dT dn T n 

Lad os nu definere tøjningerne 

hvor 

E! . 
~J 

Cj_jk2 

o 
cijk2°ij 

2Aijk2 Bijk2 

Den fri energi kan da skrives 

(A.1) 

(A. 2 ) 

(A.3) 

(A.4) 

(A. S) 

(A.6) 



p1jJi 1 o 
2 °ij 
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e:' i j 
(A.7) 

Spændingerne o~. og tøjningerne e:~. udgør lØsningen til det 
~J ~J 

korresponderende elastiske problem med de elastiske konstanter 

Cijk i • Lad det hertil svarende flytningsfelt være ui . . 

Udbredelsesbetinge2sen kan da udtrykkes ved J-integralet. 

ek f (p1jJi - ui
1
k o~j nj) ds = 2r 

re 
(A.8) 

som igen kan omformes til 

k 0 d' = ! r 
a a 1T 

(A.9) 

hvor k 0 og d' 1 a= 1 1 2 1 er de til o~. h.h.v. u ~ s varende 
a a ~J ~ 

intensitetsfaktorer og deformationsfaktorer . Deformationsfak-

~orerne er funktioner af størrelserne Cijki 1 og udbredelses

kriteriet har da formen 

k~ d~ (Cijkt) ! r 
1T 

(A. JO) 

Lad os nu betragte det isotrope tilfælde med balanceret krybning. 

Materialets deformationsegenskaber er da beskrevet ved et kon

stant poissons forhold v og en enkelt krybningsfunktion K(•) . 

I dette tilfælde fås 

d ' 
a 

p(v) 

1 t 
- 2 f 

o 

t 
f(t) f K(t-T) df(T ) dT + 

_ dT 
o 

t df(T) df (nl dTdn f K(2t-T-nl ~ dn 
o · 

og udbredelseskriteriet får da formen 

ko 
a (A.11) 
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t 
2k ( t) d ( t ) - p ( \)) f 

a a 

t 
f 

dka (t) dka (n) 4 
K(2t - T- n) ~ ~ dTdn =n r 

o o 
(A.12) 

hvor k (t) = k 0 f (t) a a 

t dka (t) 
(A.13) 

da(t) = p(v) f K(t-T) -----ciT dT 
-

o 

For en enhedslast k (t) = k 0 ~(t) fås umiddelbart kriteriet a a 

li 
·.v 

2k0 d (t) - p(\!) k 0 k° K(2t) =_!r 
a a a a 1T 

k 0 (2d (t) a a d (2tll =!r a 1T 

i overensstemmelse med det tidligere resultat i [19] . 

For en rampelast ka(t) k0 St~(t) fås a 

2ka (t) da (t) - p (v) ka (t) ka (t) G(t) 
11 
v 

ka(2da(t) - p(v) ka(t) G(t)) 

t t 
hvor G (t) - f 

t2 
f K(T+nl dTdn 

o o 

! r 
1T 

! r 
1T 

(A. 14) 

(A. 15) 

(A. 16) 

De ovenfor angivne udtryk er alle udledte med udgangspunkt i 

spændingerne hvorved materialeegenskaberne i ligninger som 

(A .10) 1 (A.11) 1 o.s.v. udtrykkes ved krybningsfunktionerne 

Kijki(·). Det kan være praktisk i nogle tilfælde at have de 

tilsvarende udtryk udledt med udgangspunkt i tøjningerne 1 hvor 

ved materialeegenskaberne i de nævnte betingelser i stedet bli

ver udtrykt ved relaxationsfunktionerne Rijk i( •) 

Analogt antages nu derfor 



e:..{x,t) 
l.J -

c. C:. {x) g {t) 
l.J -
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hvorved 

p l/J i 1 o o 
2 EijkJI. Eij EkJI. 

hvor EijkJI. 

t 

f f t R. 'k"(2t-T - n) ~ ~ dtd l.J ~ dt dn n 
o o 

Vi definerer nu spændingerne 

O' ~ • 
l. J 

o 
Eijk~ EkJI. 

Analogt til {A.10) fås da udbredelseskriteriet på formen 

k~(EijkJI.) d~ ! r 
1T 

/ 

{A.17) 

{A.18) 

(A.19) 

{A.20) 

(A.21) 

Det til {A.12) analoge udtryk for det isotrope tilfælde med 

balanceret krybning udledes tilsvarende til 

1 t 

p (V) J 
t dda(T) dda(n) 

f R(2t- T-n ) ----- ----- dTdn _ dT dn ! r 
o o 

For et enhedsforløb da(t) 

k (2tl d (tl = ! r a a 1T 

d 0 ll(t) fås betingelsen a 

1T 
(A.22) 

(A.23) 

og for et rampeforlØb (konstant tØjningshastighed) da(t) - . 

d 0 f3tll(t) fås a 

- 1- d (tJ 2 H(tl = !r 
p (v) a 1T 

(A.24) 

1 
t t 

hvor H(t) = 2 f f R(T+nl dTdn 
t -

(A.25) 

o o 
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A.2 Matrixrepresentationer~ 

I mange tilfælde kan udtryk som {A.12) og {A.22) være vanske

lige at udregne i hånden, og der skal derfargives nogle matrix

tilnærmelser til {A.12) og (A.22) som er velegnede til edb. 

Vi skriver {A.12) lidt om og får 

t t 
f f . {2K{t- T)ll{t - n) - K{2t - T- n)} 

dk {T) dk <nl 
___ a ______ a ___ dTdn = 

dT dn 
o - o - _ 4 r 

Ti p (v) 
{A.26) 

Vi indfører så en trappefunktion 

ka{t) =L llk~ ll{t- t.) 
a i J. J. 

{A.27) 

som en approximation til ka(t) hvorved (A.26) reduceres til 

L L· UK{t- t.)ll{t- t.) - K{2t - t. - t . )} llk~ llka 
J. J J. J J. J 

4 r 
Ti "i)('VT i j 

{A. 28) 

sum over a. Vi indfører nu matricen ~(t) med de tidsafhængige 

elementer K~. (t) defineret ved 
l. J 

Ka . (t) = 2K(t- t.)ll(t- t.)-K(2t-t. - t.) 
l.J J. J J. J 

(A. 29) 

samt sØjlevektor erne llk med elementerne llk~ . Udbredelseskri --a J. 
teriet (A.26) kan da approximeres ved matrixudtrykket 

llkT K(t) llk 
- a = ~a 

4 r 
Ti p (v) 

(A.30) 

hvor llkT betegner den transponerede af llk ; der er sum over a. 
~a -a 

På samme måde kan der opskr i ves en matr ixtilnærmelse for ud

bredelseskriteriet(A.22). Ved at indføre trappeapproximationen 

da(t) =L llda ll(t- t.) 
a i J. J. 

(A. 31) 
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f å s lidT R (t ) lid 
~a - ~a 

4 P P (v) r (A . 3 2) 

hvor R (t) er en matrix med de tidsafhæng i g e elemente r R~ . (t ) 
- . lJ 

givet- ved 

a 
Rij(t ) R(2t-T - n) (A . 33 ) 

Nøjagtigheden af approximationerne (A. 3 0) o g (A. 3 2) v il afhænge 

af antallet af trapper i approximatio nern e for k a( t ) henholds

vis d a( t) , samt af disses placering . Det s k a l d er i kke kommes 

nærmere ind på her , men det skal næv nes , at der ka n indføres 

hØjre- og venstreapproximat i oner , og på grundlag heraf bestem

mes øvre og nedre grænser for matrixrepresentation e r ne idet man 

f Ølger de ideer som er omtalt i Brincker [1 7 ] appendix c . 
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APPENDIX B 

Dugdale-Barenblatt - modeller. 

B . 1 Generelt. 

Man antager her at revnefronten (zonen lige omkring revnespid

sen) holdes sammen af nogle kohæsive spændinger, de såkaldte 

sammenhængsspændinger, som virker over en vis strækning ås om

kring revnespidsen, se figur B.1 . 

\ 

~ 
Figur B. 1. Generel Dugdale- Barenblatt · model. 

Disse sammenhængsspændinger as og den strækning de virker over, 

afpasses da således , at de resulterende spændingsintensitets

faktorer fors v inder, og man har herved skabt en model med ende

lige spændinger ved revnespidsen . 

Lad os betragte et enkeltmodeproblem, lad o s sige· en ren åb 

ningsmode {mode 1 t i lstand), og lad bidraget til intensitets

faktoren fra sammenhængs spændingen være kis , bidraget fra be

lastningerne på den res t erende del af revneranden være ki 1 og 

bidraget fra belas t ninge r ne på den ydre rand være ky . 

Sammenhængsspændingerne afpasses da sålede s at 

k y + kis + kis o (B. 1) 
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Da spændingsintensitetsfaktoren_ for et lineært viskoelastisk 

revneudbredelsesproblem ikke afhænger af revneudbredelseshisto

rien, jvnf. Brincker [18], så kan modellen i hvert punkt på ud

bredelseskursen fortløbende fastlægges uden at revneudbredelses

hastigheden behøver at være kendt; dette er en vigtig iagtagelse. 

Når spændingsintensitetsfaktoren- k forsvinder , så gØr de til

svarende deformationsfaktorer c og d det også * ) • Vi kan der

fo r ikke karakterisere revnespidstilstandene ved disse størrel

ser længere. Tilstandene må karakteriseres ved spændings- og de

formationsstørrelser valgt med baggrund i den aktuelle model. 
' · , · / 

Det er klart, at det er smart at karakterisere revnespidstil

standen ved størrelser, som indgår på simpel vis i det krite 

rium for revneudbredelse, som skal benyttes. For disse modeller 

er det imidlertid umuligt at angivne eksakte kriterier for li

neært viscoelastis ke revneudbredelsesproblemer selv i de helt 

simple tilfælde, se f.eks. Christensen [ 2 ] , og vi vil som kri

teirum derfor i øvrigt uden nærmere begrundelse vælge J-integra

let, kendt fra de tidsuafhængige teorier. 

Det er i dette tilfælde praktisk at karakterisere spændingstil

standen v ed størrelsen E , som for det korresponderende elastiske 

problem er givet ved 

J e 
2 

a+1 Ee a 
Bil 

(B.2) 

hvor Je er J - integralet for det korresponderende _elastiske pro

blem, Il er forskydningsmodulen, a er en længde som karakterise

rer revnens størrelse (normalt den halvde revnelængde ), og hvor 

størrelse~ a er givet ved 

*l Dette betyder bl.a. at den belastede revne ikke åbnes op til en glat 
kurve o~ring revnespidsen, men at revneranden vedbliver med at have 
et 180° s knæk i den deformerede tilstand. 
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1- v2 .. plan tØJm.ng 
E 

a+1 
Bil (B.3) 

E 
plan spænding 

Som deformationsparameter x vælger vi den størrelse, som (for 

det korresponderende elastiske problem) ganget med spændingstør

relsen E giver J-integralet, d.v.s. at x for det ko rresponde

rende elastiske problem e r givet ved 

x e a+1 Eea 
Bil 

(B.4) 

Lad os nu betragte revnen som med hastigheden v er på vej mod 

et punkt P svarende til parameterværdien s
0 

på udbredelseskur

ven K. Vi vil antage, at hastigheden v kan regnes konstant i 

inte r vallet s E [s
0 

- ås , s
0

] • 

Vi bestemmer da hastigheden v for revneudbredelsen i punktet P 

på følgende måde. 

FØrst fastlægges sammenhængsspændingerne a og størrelsen å . s s 
af frontzonen, således at ligning (B.1) er opfyldt. 

Herefter bestemmes J - integralet på følgende måde . Vi bestemmer 

først J -integralet Je i punktet P for det korresponde r ende ela-
p 

stiske problem. Det er her smart at benytte en integrationsvej 

r , der som vist på figur B.2 løber fra punktet s
0 

- os på 

den ene side af udbredelseskurven K, langs kurven K, r undt om 

punktet P, og tilbage langs K til punktet s
0 

- ås umiddelbart 

på'den anden side af udbredelseskurven K , se Rice [13] . 

Lad revnespidsen ankomme til positionen s
0 

- ås til tidspunktet 

t = O . J integralet er da nul for alle tider t < O. I t idsrum

met t E [O;bt] 

te hast i ghed v 

de til punktet 

se figur B.3. 

hvor revnespidsen bevæger sig med den konstan~• 

fra positionen s
0 

- ås til positionen s
0 

svaren 

P, vokser J - integralet fra nul til værdien Je , 
p 
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Figur B.2. Beregning af J-integralet. 

ForlØbet af Je = Je(t) i tidsrummet t E [0;6t] er kar~kteri-

stisk for den valgte revnemodel og det betragtede revneproblem . 

Tidsrummet 6t er givet ved 

bt = os 
v 

J - integralet 

J~ r-----

flt t 

Figur B.3. J-integralet's variation 
i tiden . 

(B.S ) 

Spændingsstørrelsen Le og deformationsstørrelsen Xe ·kan da bestem

mes af (B.2) og (B.4). Disse størrelser samt J-integralet Je 

vil i det generelle tilfælde foruden at være funktioner af ti-

den t også være funktion af forskydningsmodulen JJ og kompres

sionsmodulen K, altså 

-~ 
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J e Je (2JJ ,3K ,t) 

(B.6) 

Le = Le(2]J,3K,t) 

xe = xe(2 JJ ,3K,t) 

De hertil svarende lineært viscoelastiske størrelser findes da 

af korrespondensprincippet 

- l e* * * J(t) = !R IJ (R1 (p) l R2 (p), p) 
rt 

l e* * * 
L(t) = f.t"" L 1(R 1 (p) , R2 (p), p) (B. 7) 

p-" t 

- 1 e* * * x (t) = fR X (R1 (p), R2 (p), p) 
rt 

jvnf. afsnit 1.2. J-integralet J , samt · de viscoelastiske para
p 

metre r og x for revnespidsen i punktet P findes da af 
p p 

Jp = J(6t) 

Lp L (6t) (B.8) 

xP = x(6tl 

Idet vi her benytter J - integralet som k riterium bestemmes revne 

hastigheden v af 

J = J 
p c 

(os\ = J J\v) c 

hvor Jc er en kritisk værdi, en mater ialeparameter. 

(B. 9) 
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B.2 Dugdale modellen. 

Vi vil nu betragte et konkret eksempel på anvendelse af en mo

del, som giver endelige spændinger ved revnespidsen, nemlig den 

kendte Dugdale- model,Dugdale [14 l , og vi vil anvende denne mo

del til bestemmelse af revnevæksten i en uendelig skive under 

antagelse om plan spændingstilstand og konstante ydre laste. 

Vi betragter en revne med længden ·2a, som åbnes af normalspæn

dingerne cr sat på i det uendeligt fjerne , se figur B.4. 

t t t t t t t t ter 

1m 
L- a · ~os · 

1,. a r -t 
/' -". -~ 

l l l l .l l l l ler 
Figur B.4. Dugdale revne i uendelig skive. 

_Dugdale modellen antager at rev!"ierandene er holdt sammen af de 

konstante sammenhængsspændinger "F over strækningen ås. Revne

åbningen givet ved den relative koordinat ~' se figur B.S, af

hænger af det betragtede revneproblem, og er beskrevet ved funk

tionen f(~). For det betragtede problem med en revne i en uende

lig skive er funktionen angivet i f.eks. Nielsen [11 ]. Den til

svarende løsning for en kantrevne er angivet i Rice [13] . Her 

er også angivet strækningen ås og J - integralet for det betrag

t e de problem 
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CIF 

CIF 

~ ~ = 1 ~ = 0 

Figur B.S. Beskrivelse af revneåbningen. 

{ 1 \ 
ås = a\ 1T ..!!_ - 1) 

cos 2 "F 

(B. 1 O) 

scr
2

a { 1 \ 
e _ F_ 9-n \ 

11 
cr ) 

J = 11E cos 2 a-
F 

(B. 11) 

Af definitionerne (B.2) og (B.4) fås da revnespidsparametrene 

l: e 2crF 
{ 1 \ ~ 9-n \ 1T _E_) 

1T cos 2 "F 
(B. 12) 
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e 
x 2aoF / ~ tn ( -- ~ 

-E- V TI 'cos 2 crF 
\ 

..!!.._) 

De til (B.6) svarende udtryk bliver - da 

l:e (E,t) 

Xe (E,t ) 

Je(E,t) 

2oF (; .Q.n 

l:ea f( t\ 
~ \6t} 

Ie::ia (t\ 
- E- f \6t) 

( 1TI J!:_) 
\cos 2 a 

. F 

(B. 13 ) 

(B. 14) 

Den til Je svarende lineært viscoelastiske størrelse for et 

punkt P på udbredelseskurven svarende til den nalve revnelængde 

a findes da ved anvendelse af (B.7) oa (B.5), samt noqle få 

omskrivninger til 

J 
p 

l:e2 a 
1 

J 
o 

K (os<1-sl \J df(sJ ds 
v ds (B.15) 

hvor K(·) er den til E-modulen svarende krybningsfunktion. Ha

stigheden v findes da ved anvendelse af (B.9) 

l:e2 a 
1 

J 
o 

J c K(os(1 - sl;\ df(sJ ds 
v ds 

(B. 16) 

Hermed er hastigheden i alle punkter på udbredelseskurven be

stemt og revneudbredelsesforløbet dermed fastlagt. 
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APPENDIX G. 

Levetidsanalyser for simple viscoe lastiske modeller. 

C.1. Indledning. 

Vi vil her som randværdiproblem betragte den uendelige skive 

forsynet med en revne med initiallængden 2a
0 

og belastet i 

det uendeligt fjerne med en trækspænding o(t) = o•6(t) virken

de vinkelret på revnen. 

Materialet antages lineært viscoelastisk med balanceret kryb

ning og en krybningsfunktion K(•) s om antages at være et resul 

tat af en sammenkobling af et endeligt antal Rockebetingelser 

og Newtonbetingelser , se nærmere herom i Brincker [17] , appen

dix C. 

Ved at indsætte de korrekte revnespidsparametre , formel (3.2) 

i det aktuelle kriterium (1.53), f ås fØlgende ligning til be

stemmelse af den tid 6t, revnen står stille i en position sva

rende til revnelængden 2a 

o2ap(2K(6t) - K(26t)) 

Vi indfører styrkeniveau ' et 

$ = v 2!o 
se (2.6), og lastniveau'erne 

a e =-
o 0 o 

a 
e"' = cr"' 

i r 
TI 

(C. 1) 

(C.2) 

(C. 3) 

hvor korttidsstyrken o
0 

og langtidsstyrken 0
00 

findes af (C.1) 

til 



CJ o 

CJOO 

ISEr 
__ o_ • ep 

11po 

_ /8E00 r . ep 
- 11po 
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(C. 4) 

hvor E
0 

, E
00 

er de reciprokke grænseværdier for K(t ) for t .~ O 

henholdsvis t + 

Vi vil nu kort analysere · 1ev~tidsforholdene for de 7 simpleste 

kombinationer af Bookeelementer og ;Newtonelementer. 

C.2 Hookematerialet . 

Krybningsfunktionen er 

K(t) = i ; t > o (C.S ) 

som indsat i (C. 1) for ~ = a
0 

giver ligningen 

cr2a E. = i r 
o E 11 

CJ = fffi·ep =a =a o 00 

(C. 6) 

hvilket er de kendte resultater fra den lineært elastiske rev

nemekanik, d.v.s. levetidskurven bliver en linie parallel ~ed 

t-aksen gennem e = 1. 

C.3 Newtonmaterialet. 

Krybningsfunktionen er 

K(t) 
n 

t (C. 7) 

hvilket medfører at venstresiden i (C. 1) forsvinder for alle 

~t > O , d.v.s. ligningen har ikke nogen løsning. Dette betyder , 

at der overhovedet ikke kan forekomme revnevækst i materialet. 

C.4 Maxwellmaterialet. 

Krybningsfunktionen er 
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K(t) = _:_+_:_t 
E 1l (C.8) 

som indsat i (C.1) for a = a
0 

giver ligningen 

cr2a E. = i r 
o E 11 (C.9) 

eller præcis det samme som for et Hookemateriale. Den seriekob

lede Newtonbetingelse får altså ingen indflydelse på levetids

forholdene. 

C.S Kelvinmaterialet. 

Krybningsfunktionen er 

K(t ) _:J_ ( 1 
EK 

- e - JJt) (C.1 0) 

som indsat i (C.1) for a = a
0 

giver fØlgende ligning til bestem

melse af tidspunktet til begyndende revnevækst ts 

2 n ( -2\Jt -JJt ) 4 cr a 0 ~ 1 +e s - 2e s =n r (C.11) 

Det ses let at cr + oo for ts + O og a + CJ 00 for ts + 00 • For små 

JJts fås ved rækkeudvikling af eksponentialfunktionerne 

eoo \Jts = 1 (C. 12) 

Forholdene er illustreret i fig. C.1 

-- - --- Ilt s 

Figur C.1. Tiden til begyndende revnevækste t 
for et Kelvinmateriale. s 
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C.6 Thomsonrnaterialet . 

Krybningsfunktionen er 

K(t) =i+ E~ (1 - e-~t) 
(C. 13) 

E (1 + y(1 - e-~ t)) 

som indsat i (C.1) for a = a og ved indførelse af korttidsstyr-- o 
ken cr

0 
giver fØlgende ligning til bestemmelse af tidspunktet til 

begyndende revnevækst ts 

e;( 1 + y( 1 + e - 2 ~ts - 2e -~t~) = ~ r (C.14) 

For passende små ~ts findes ved rækkeudvikling af eksponential

funktionerne 

1 
~ts = Y Ve12 - 1 

For passende store ~t kan l ·eddet e - 2 ~ts 
s 

får 

~ts = ~n(2) - ~n(1- - ~(:2 - 1)) 

(C. 15 ) 

smides væk og man 

( C .16) 

De to tilnærmelser (C.15) og (C.16) for små henholdsvis store 

værdier af ~ts er tegnet op i figur C.2 for 1 + y = 4 og 

1 + y = 16 og benyttet til bestemmelse af tilnærmede sammenhænge 

mellem e
0 

og ~ts gældende for alle ts > O. 
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1 o o --=::::::t l l r=-===:::: 
e o 

(%) 

50 

t-CP s 

1+y=4 

1+y =16 

0+-------------~----------~-------------4 
- 2 -1 o l og ( ~-Lts l 

Figur C.2. Tilnærmet bestemmelse af e ,t - sammenhænge 
for et Thomsonmateriale 0 s ved hjælp 
at udtryk gældende i grænserne t ~ O og 
t ~ 00 • s 

s 

C.7 Lethersichrnaterialet. 

Krybningsfunktionen er 

K(t ) = ~t + ~(1 
n EK 

- e -~t) (C.17) 

Som indsat i (C.1) for a= a
0 

giver ligning (C.11). D.v.s. at 

materialet opfører sig i brudrnæssig henseende præcis som et 

Kelvinrnateriale. Det seriekoblede Newtonelement får altså ingen 

indflydelse på levetidsforholdene. 

C.8. Burgermaterialet. 

Krybningsfunktionen er 

1 1 1 ( K(t ) = - + - t + -- 1 
E n EK 

- e - ~t) (C. 18) 
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som indsat ·i (C.1) for a= a
0 

og indførelse af korttidsstyrken 

cr
0 

giver ligningen (C.14). D.v.s. at materialet opfører sig i 

brudmæssig henseende præcis som et Thomsonmateriale. Det serie

koblede Newtonelement får altså som tidligere ingen indflydelse 

på levetidsforholdene. 
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