بهار  ،99شماره 93

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا

تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی
کامپوزیتی
احسان سالحی
selahi@miau.ac.ir
استاديار ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ايران
چکیده
در اين مقاله به بررسی تاثیرگذاري میزان نیروي پیش کشش وارد بر پیچ و گشتاور پیچشی ناشی از آن بر رفتار اتصاالت ترکیبی چسبی و
پیچی با قطعات کامپوزيتی اليهاي پرداخته شده است .بدين منظور با بهرهگیري از نرمافزار اجزا محدود انسیس اتصال ترکیبی تکلبه
کامپوزيتی بهصورت سه بعدي شبیهسازي گرديد  .در ابتدا جهت انتخاب تعداد المان مناسب رفتار همگرايی اتصال انتخابی بررسی گرديد.
سپس در تحلیلهاي مختلف و با تغییر در مقدار نیروي پیش کشش پیچ و دنبال آن تغییر در گشتاور پیچشی وارد بر پیچ ،تاثیرگذاري آن
بر مولفههاي تنشی پیچ و مهره ،اليههاي کامپوزيتی و اليه چسب و به دنبال آن بر چگونگی گسیختگی اتصال مورد بررسی قرار گرفت .با
مقايسه نتايج حاصل از شبیهسازي با تحقیقات انجام گرفته توسط ساير محققین ،اعتبارسنجی روش شبیهسازي ارائه شده مورد تايید قرار
گرفت .نتايج حاصل از اين پژوهش بیانگر اين میباشد که افزايش نیروي پیش کشش تا زمانیکه گسیختگی در پیچ و مهره رخ ندهد،
موجب افزايش ظرفیت تحمل بار میشود.
واژگان کلیدی :اتصال ترکیبی ،نیروی پیش کشش ،پیچ و مهره ،چسب ،کامپوزیت الیهای.
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ايزوتروپیک ارائه نمود .در اين مدل چسب بهصورت يک
ماده االستیک خطی مدلسازي شده بود .اولین تالش براي
تحلیل اتصاالت چسبی بهروش اجزاء محدود توسط آدامز و
همکارانش [ ]6انجام گرفت ،آنها اتصاالت چسبی يک لبه،
دو لبه و دو پخ را با استفاده از روش اجزاء محدود تحلیل
تنشی نمودند.
بگدانوويچ و کیژاکتارا [ ]7با استفاده از روش اجزاء
محدود اتصال چسبی دو لبه کامپوزيتی را بهصورت سه
بعدي مدلسازي و تحلیل نمودند .اخیراً سالحی و
همکارانش [ ]13-8با انجام مدلسازيهاي رياضی خطی و
غیرخطی ،رفتار انواع اتصاالت چسبی لب به لب و عمودي
را با قطعات مورد اتصال کامپوزيتی و همچنین پارامترهاي
موثر بر اين رفتار را مورد بررسی قرار دادند.
در زمینه اتصاالت ترکیبی چسبی -مکانیکی تحقیقات
اندکی انجام گرفته است که تمامی آنها هم محدود به
اتصاالت لب به لب بوده است ،که غالباً هم بر اساس
تحقیقات تجربی میباشند .در ادامه به اختصار به معرفی
اين تحقیقات پرداخته خواهد شد.
چان و يداگیري [ ]14با استفاده از روش اجزا محدود،
توزيع تنش در قطعات مورد اتصال تعمیر يافته توسط
اتصاالت ترکیبی مکانیکی و چسبی را شبیهسازي نمودند.
کلی [ ]15با مدلسازي اجزا محدود سه بعدي ،انتقال نیرو
در اتصال کامپوزيتی يک لبه ترکیبی را مورد بررسی قرار
داد .داناسیکار و دينگ [ ]16با شبیهسازي اجزا محدود سه
بعدي به بررسی رفتار اتصال ترکیبی دو باند با قطعات
فلزي پرداختند.
پارويسین و همکارانش [ ،]17مدل رياضی دو بعدي
جهت تحلیل اتصاالت ترکیبی تک لبه مورد استفاده در
سازههاي هوايی ارائه نمودند .ماتسوزاکی و همکارانش
[ ،]18بهصورت تجربی و با انجام آزمايش بر روي
نمونههاي اتصال تک لبه ورقه شیشه به آلومینیوم ،افزايش
مقاومت برشی در اتصال ترکیبی نسبت به اتصال چسبی را
اثبات نمودند.
باروت و مادنجی [ ]19با مدلسازي رياضی توزيع تنش
برشی و پوستهشدگی در اليه چسب و توزيع تنش در پیچ
را در اتصال تک لبه ترکیبی تحت بارهاي محوري و عرضی
مورد بررسی قرار دادند .هوآنگ-نگوک و پارويسین []20
با شبیهسازي اجزا محدود دو بعدي و سه بعدي ،توزيع

 -1مقدمه
يکی از مهمترين چالشها و گلوگاههاي طراحی و
ساخت سازههاي کامپوزيتی ،اتصال دو سازه به يکديگر
است .به طورکلی اتصال ،يکی از عوامل اصلی در کاهش
ظرفیت تحمل نیرو و افزايش وزن سازه میباشد .بنابراين
حالت ايدهال در طراحی يک سازه کامپوزيتی ،ساخت
يک تکه و فاقد اتصال آن است که در اکثر موارد بهعلت
محدوديتهاي ابعادي که در بسیاري از پروسههاي ساخت
قطعات بزرگ وجود دارد و همچنین محدوديت ابعادي در
حمل و نقل سازه از محل ساخت به محل نصب ،امکان
ساخت يکپارچه قطعات وجود ندارد .بنابراين بايد قطعات
را در ابعاد کوچکتر تولید و سپس در محل نصب آنها را به
يکديگر اتصال داد.
عالوه بر اين ،تعمیر يک سازه آسیب ديده کامپوزيتی
نیز بهصورت اتصال دو قطعه است که در آن ناحیه
آسیبديده بهصورت کامل برداشته میشود و سپس وصله
مناسب به محل فوق چسبانده میشود.
در سازههاي کامپوزيتی بهطور معمول از اتصال چسبی
استفاده میشود .در اتصاالت چسبی دو نوع تنش برشی
(مماس بر اليه چسب) و تنش پوستهشدگی (عمود بر
اليه چسب) ايجاد میشود .اتصاالت چسبی مقاومت خوبی
در برابر بارهاي برشی دارند ،اما مقاومت آنها در برابر
پوستهشدگی نسبتاً ضعیف است .بنابراين اين ايده ايجاد
گرديد که با اضافه نمودن اتصال پیچ و مهرهاي در محل
اتصال چسبی ،بتوان مقاومت در برابر پوستهشدگی را
تقويت نمود [.]1
در زمینه اتصاالت چسبی تحقیقات زيادي انجام گرفته
است که اهم آنها به شرح زير میباشند:
اولین تالش براي بررسی اتصاالت چسبی توسط
ولکرسن [ ]2در سال  1938انجام گرفت .وي در اتصال
چسبی يک لبه ،اليه چسب را بهصورت فنرهاي پیوسته
برشی مدلسازي نمود .در اين مدل از اثر گشتاور خمشی
ايجاد شده (ناشی از غیر هم مرکز بودن مسیر بار) صرفنظر
شده است .پس از آن گوالند و رايزنر [ ]3با مدلسازي اليه
چسب به صورت دو فنر پیوسته و يکنواخت برشی و
نرمال ،روش ارائه شده توسط ولکرسن را بهبود بخشیدند.
هارت اسمیت [ ]5-4روشهايی جهت مدلسازي
اتصاالت چسبی يک لبه ،دو لبه ،پلهاي و شیبدار براي مواد
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تنش برشی و پوستهشدگی در اليه چسب و انتقال نیرو در
پیچ و همچنین ضرايب تمرکز تنش در اتصال را بررسی
نمودند.
دوکهاي و ماتسیوشی [ ]21با شبیهسازي اجزا
محدود و تست نمونههاي اتصال ترکیبی فوالد به
کامپوزيت اليهاي با الیاف کربن و شیشه ،رفتار نیرو
جابجايی و توزيع تنش را مورد بررسی قرار دادند.
ونکاتشوارلو و راجاسخار [ ]22با مدلسازي توسط نرمافزار
انسیس به تحلیل تنشی در اتصال کامپوزيتی ترکیبی
پرداختند .بدجونا و همکارانش [ ]23با شبیهسازي
اجزامحدود و تست نمونه اتصاالت ترکیبی لب به لب ،رفتار
نیرو -جابجايی و توزيع نیرو را در پیچ را بررسی نمودند .به
تازگی نیز سالحی [ ]24با بکارگیري نرمافزار اجزا محدود
انسیس و انجام شبیهسازي سه بعدي ،گسیختگی اتصاالت
ترکیبی چسبی -مکانیکی کامپوزيتی تک لبه و دو لبه در
معرض بارگذاري هاي محوري ،برشی و عمودي را مورد
بررسی قرار داد.
عملکرد و کارآيی اتصاالت ترکیبی چسبی و مکانیکی
نیز تحت تاثیر نیروي پیش کشش ايجاد شده در پیچ
میباشد که چگونگی اين تاثیرگذاري در اتصاالت ترکیبی
تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراين در اين
مقاله به بررسی چگونگی تاثیرگذاري میزان نیروي پیش
کشش وارد بر پیچ و گشتاور پیچشی ناشی از آن بر رفتار
اتصاالت ترکیبی چسبی و پیچی با قطعات کامپوزيتی
اليهاي پرداخته شده است.

شکل ( )1ابعاد نمونه اتصال ترکیبی لب به لب تک لبه

قطعات مورد اتصال چیدمانی از سه نوع کامپوزيت
اليهاي ،الیاف شیشه-اپوکسی تک جهته ،الیاف کربن-
اپوکسی تک جهته و پارچه بافته شده کربن-اپوکسی با
ترتیب چیدمانی زير تشکیل شده است.
[Carbon Uni/Carbon Woven/Glass Uni]sym

پیچ و مهرهها ،فوالدي و اليه چسب از جنس رزين
اپوکسی است .در جدول  1خواص مکانیکی کامپوزيتهاي
اليهاي ،پیچ و مهره و اليه چسب آورده شده است.

شکل ( )2تصویر مدل اجزا محدود اتصال ترکیبی تک لبه
جدول ( )1خواص مکانیکی قطعه ،پیچ و مهره و چسب []26
خواص مکانیکی

قطعه

کربن-
E11  123.3 GPa , E22  E33  7.78 GPa
 G12  G13  5.0 GPa , G23  3.08GPaاپوکسی تک
جهته
12  13  0.27 ,  23  0.42

 -2مبانی و روشها

Sut 1  1632MPa , Sut  2  Sut  3  34 MPa
Suc 1  704 MPa , Suc  2  Suc  3  68 MPa

مشخصات هندسی نمونه اتصال لب به لب در برگرفته
شده از استاندارد  ]25[ ASTM D5961است .در شکل
 1ابعاد هندسی نمونه اتصال ترکیبی لب به لب تک لبه و
در شکل  2نیز تصويري از مدل المانبندي شده اتصال
ترکیبی تک لبه بکار گرفته شده در مدلسازي نشان داده
شده است .المانهاي بکار گرفته شده همگی ،المانهاي
جامد و سهبعدي مکعبی  20گرهاي انتخاب شدهاند .در
تمامی تحلیل هاي انجام گرفته يک سر اتصال در گیر و
سر ديگر آزاد می باشد و به سر آزاد ،نیروي محوري اعمال
میشود.

S sh 12  S sh 13  80 MPa , S sh  23  55 MPa

  1518 kg / m3 , t  0.5 mm
 E11  E22  59.16 GPa , E33  7.5 GPaپارچه بافته
 G12  17.5 GPa , G13  G23  2.7 GPaشده کربن-
 12  0.04 , 13  23  0.3اپوکسی
Sut 1  Sut  2  513MPa , Sut 3  50 MPa
Suc 1  Suc  2  437MPa , Suc 3  150MPa
S sh 12  120MPa , S sh 13  S sh  23  55 MPa

  1451kg / m3 , t  1.0 mm
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شیشه-
E11  45 GPa , E22  E33  10 GPa
 G12  G13  5.0 GPa , G23  3.85GPaاپوکسی تک
جهته
12  13  0.3 , 23  0.4

در جدول  ،2نتايج حاصل از بررسی همگرايی بر رفتار
اتصال که سر آزاد آن در معرض نیروي محوري 1300 N
قرار گرفته ،ارائه شده است .گفتنی است که در اين جدول
منظور از درصد اختالف ،درصد اختالف با حالت بیشترين
تعداد المان (رديف آخر) است.

اليه چسب
اپوکسی

جدول ( )2بررسی همگرایی در اتصال ترکیبی تک لبه ترکیبی

Sut 1  1100MPa , Sut  2  Sut 3  35 MPa
Suc 1  675MPa , Suc  2  Suc 3  120MPa
S sh 12  S sh 13  80 MPa , S sh  23  46 MPa

  2000 kg / m3 , t  0.5 mm
E  3780MPa , G  1400MPa ,   0.35
Sut  54.6 MPa

  1160 kg / m3 , t  0.5 mm
E  200GPa , G  77GPa ,   0.3
Sut  460 MPa , S y  250 MPa

بیشینه معیار

σx-max
)(MPa

δ t-max
)(mm

تعداد
المان

0.458

130.77

5.85

1233

1

0.618

148.6

5.81

3953

2

0.56

169.6

5.874

7826

3

0.546

170.27

5.858

10478

4

گسیختگی

پیچ و مهره
فوالدي

  7850 kg / m3 , Db  8 mm

در مدلسازي انجام گرفته شرايط تماسی بین سطوح
اليههاي کامپوزيتی با سطوح اليه چسب و سطوح اليههاي
کامپوزيتی با يکديگر بهصورت اتصال پیوسته میباشد و
فرموالسیون در تحلیل تماسی ،روش قیود چند نقطهاي
( )MPCمیباشد .همچنین شرايط تماسی بین سطوح
ديواره حفره ايجاد شده با پیچ و سطوح اليههاي
کامپوزيتی با سر پیچ و مهره بهصورت اصطکاکی (با ضريب
اصطکاک  )0.1انتخاب شده است .فرموالسیون بکار رفته
در تحلیل تماسی ،روش  Pure Penaltyمیباشد.
در شبیهسازيها ،تغییر شکلها االستیک و بزرگ در
نظر گرفته شده است که در آن ماتريس سفتی بهدلیل
تغییر هندسه و يا دوران مدل تغییر میکند .در تحلیلهاي
انجام گرفته يک سر اتصال (سمت چپ اتصال) درگیر و
سر ديگر (سمت راست) آزاد میباشند .تمامی
شبیهسازيها شامل سه مرحله:
 )1اعمال نیروي پیش کشش و گشتاور پیچشی آن
 )2قفل کردن جابجايیها
 )3اعمال نیروي محوري به سر آزاد نمونه

حالت

از مقايسه نتايج بدست آمده از حالت سوم با حالت
چهارم مشاهده میگردد که مقادير بیشینه جابجايی کل،
بیشینه تنش محوري و بیشینه معیار گسیختگی بسیار
نزديک به حالت چهارم است .بنابراين براي بررسی رفتار
اتصال ترکیبی تک لبه ،حالت سوم (مدلسازي با 7826
المان) انتخاب میشود.
 -3-2اعتبارسنجی
در اين بخش جهت اعتبارسنجی شبیهسازيهاي انجام
گرفته ،نمودار توزيع تنشهاي برشی و پوستهشدگی در
اليه چسب واقع در خط میانی عرضی در اتصال ترکیبی
تک لبه ارائه شده در مرجع [ ،]19با مدلسازي اجزا محدود
انجام گرفته ،مورد مقايسه و بررسی قرار خواهد گرفت .در
شکل  ،3شماتیکی از اين اتصال ترکیبی و در جدول ،3
مشخصات هندسی قطعات کامپوزيتی ،پیچ فوالدي و اليه
چسب آورده شده است.

 -3نتایج
 -3-1بررسی همگرایی
جهت انتخاب تعداد المان مناسب براي مدلسازي
اتصال ترکیبی ،در اين بخش رفتار همگرايی اتصال مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .بدين منظور با ريز نمودن
المانها (افزايش تعداد المانها) ،میزان حساسیت رفتار
اتصال ترکیبی تک لبه بر مقادير بیشینه جابجايی ،بیشینه
تنش محوري و بیشینه معیار گسیختگی ،مورد بررسی قرار
گرفت.

شکل( )3اتصال ترکیبی مدلسازی شده در []19
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جدول ( )3مشخصات هندسی نمونه اتصال ترکیبی مرجع []19
مشخصات
L1  L2  84 mm
W1  W2  24 mm

قطعه

قطعات کامپوزيتی

h1  h2  2 mm

La  Wa  24 mm
ta  0.2 mm
rb  2 mm , rcl  3 mm

اليه چسب
پیچ و مهره

قطعات مورد اتصال يک چند اليه کامپوزيتی است که
بهصورت ماده شبه ايزوتروپیک در نظر گرفته شده است.
پیچ و مهره از جنس فوالد و چسب بهصورت يک ماده
ايزوتروپیک با خصوصیات مکانیکی نشان داده شده در
جدول  ،4مدلسازي شده است .در اينجا انديس  Lبیانگر
خواص در جهت طولی و انديس  Tبیانگر خواص در جهت
عرضی است.

شکل ( )4مقایسه توزیع تنش برشی و پوسته شدگی بدست
آمده با نتایج مرجع []19

 -3-3اثر نیروی پیشکشش پیج
در تحقیق دوکهاي و ماتسیوشی [ ]21مقدار نیروي
پیش کشش  1000 Nدر نظر گرفته شده بود .بنابراين در
اين تحقیق جهت انتخاب نیروي پیش کشش بهینه ،با
تغییر نیروي پیش کشش حول اين مقدار ،يعنی از 50 N
 2000 Nو بهدنبال آن تغییر گشتاور پیچشی
تا
اعمالی ناشی از پیش کشش مطابق رابطه ( ،)1تاثیر اين
پیش نیرو بر رفتار اتصال مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ( )4خواص مکانیکی اجزا اتصال ترکیبی []19
خواص مکانیکی

قطعه

E L  180 GPa , ET  10.3 GPa

قطعات کامپوزيتی

GLT  7.17 GPa ,  LT  0.28
G  414 MPa ,   0.34
E  193 GPa ,   0.3

T  FD

()1

اليه چسب

در رابطه باال  Tگشتاور ناشی از نیروي پیش کششF ،

پیچ و مهره

نیروي پیش کشش μ ،ضريب اصطکاک و  Dقطر پیچ
است .در جدول  ،5تاثیرگذاري مقدار نیروي پیشکشش و
گشتاور پیچشی ناشی از آن بر بیشینه مقدار جابجايی کل،
بیشینه تنش محوري و بیشینه معیار گسیختگی اتصال
ترکیبی تک لبه در معرض نیروي محوري  ،1300 Nمورد
بررسی قرار گرفته است.

اتصال نشان داده شده در معرض نیروي محوري
 P0=24 kNو فشار عرضی  p0=500 kPaقرار گرفته
است .در نمودار شکل  ،4توزيع تنش برشی و پوستهشدگی
حاصل از مدلسازي با نتايج بدست آمده در مرجع [،]19
مقايسه شده است .مشاهده میگردد که نمودارهاي توزيع
تنش حاصل از شبیهسازي انجام گرفته بهصورت قابل
توجهی منطبق با نتايج بدست آمده از مرجع []19
میباشد .گفتنی است که وجود ناپیوستگی در وسط
نمودارها ناشی از ايجاد حفره در محل قرار گیري پیچ
است.

جدول ) (5تاثیر مقدار نیروی پیش کشش و گشتاور ناشی از
آن بر رفتار اتصال ترکیبی تک لبه
بیشینه معیار

σx-max
)(MPa

δ t-max
)(mm

گسیختگی

نیروی پیش
کشش )(N

0.56

169.9

5.925

50

0.56

169.6

5.919

100

0.56

169.1

5.912

200

0.559

167.75

5.892

500

0.557

166.26

5.874

1000

0.555

163.93

5.846

2000

مشاهده میگردد که با افزايش نیروي پیش کشش
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گشتاور خمشی وجود دارد ،مقادير تنشی نیز بیشینه
میباشد .در شکلهاي  6و  7بهترتیب نمودار تغییرات
جابجايی کل و تنش محوري در اليه کربن -اپوکسی تک
جهته ،بر حسب موقعیت محوري و در شکلهاي  8و 9
بهترتیب نمودارهاي توزيع تنش برشی و پوستهشدگی در
طول اليه چسب نشان داده شده است.

مقادير جابجايی ،تنش محوري و معیار گسیختگی کاهش
میيابد .البته در مقدار پیش کشش  2000 Nمقدار تنش
معادل فون میزز در پیچ برابر با  310 MPaمیشود که
بیشتر از تنش تسلیم آن است .همچنین در اتصال تک لبه
ترکیبی مورد بررسی ،عامل غالب در ايجاد تنش در پیچ و
مهره ،نیروي پیش کشش و گشتاور پیچشی ناشی از آن
است.
بنابراين در مثال مورد بررسی نیروي پیش کشش
 1000 Nبه عنوان نیروي پیش کشش بهینه انتخاب
میگردد و در ادامه نتايج جابجايی ،تنشی و معیارهاي
گسیختگی حاصل از اين تحلیل (با اعمال نیروي پیش
کشش  1000 Nو گشتاور پیچشی حاصل از آن مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

3.0
Axial adh.1
Axial adh.2
2.0

)δ (mm

1.0

0.0
210

150

180

 -3-4نتایج تحلیل اتصال ترکیبی تکلبه

120

90

60

30

0

)x (mm

شکل ( )6نمودار تغییرات جابجایی کل در الیه کربن -اپوکسی

در اين بخش رفتار اتصال ترکیبی تکلبه در بارگذاري
محوري ،به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بدين
منظور به انتهاي آزاد اتصال نیروي محوري  650 Nاعمال
میگردد .در شکل  ،5کانتور تنشهاي پوستهشدگی و
برشی در اليه چسب نشان داده شده است.

تک جهته ،بر حسب موقعیت محوری

با توجه به نمودار شکل  ،7مشاهده میشود که در
محل ايجاد حفره به دلیل ايجاد تمرکز تنش ،تغییرات
تنش محوري بسیار زياد است .بگونهاي که بیشترين
مقادير تنش در قطعات کامپوزيتی اليهاي در محل حفره
ايجاد میشود.
همچنین با توجه به کانتور شکل  5و نمودارهاي
شکلهاي  8و  ،9مشاهده میگردد که مطابق انتظار و
مشابه با اتصال چسبی ،بیشینه تنشهاي برشی و
پوستهشدگی در دو انتهاي اليه چسب ايجاد میشود.
100
Axial adh.1
80

Axial adh.2

40
20

)σx (MPa

60

0

210

شکل ( )5کانتورهای الف) تنش پوستهشدگی و ب) تنش برشی
در الیه چسب

180

150

90
120
)x (mm

60

30

0

شکل ( )7نمودار تغییرات تنش محوری در الیه کربن -اپوکسی
تک جهته ،بر حسب موقعیت محوری

مشاهده میشود که در انتهاي اليه چسب که بیشترين
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 بیشترين مقادير تنش در قطعات کامپوزيتی
.اليهاي در ناحیه اتصال رخ میدهد

20

 بیشینه مقادير تنشهاي برشی و پوستهشدگی در
اليه چسب در ابتدا و يا انتهاي ناحیه اتصال رخ
.میدهد و نه در محل قرارگیري پیچ

10

τ (MPa)

15

5
0
-5

-10

 منابع-6

85

90

95

100

105

110

115

120

x (mm)

[1] Sun, C. T. Kumar, B. Wang, P. and Sterkenburg,
R. D. ʺ Development of improved hybrid joints
for composite structuresʺ , Purdue University,
USA.
[2] Volkersen, O. ʺDie nietkraftverteilung in
zugbeanspruchten niet ver bindungen mit
konstanten lashenquers chnittenʺ, LuftfahrtForschung. Vol. 15, pp. 41-47, 1938.
[3] Goland, M. and Reissner, E. ʺThe stresses in
cemented jointsʺ, Journal of Applied
Mechanics. Vol. 15, pp. A17-A27, 1944.
[4] Hart-Smith, L. J. ʺAdhesive bonded scarf and
stepped lap jointsʺ, Technical report NASA CR
112235, Douglas Aircraft Company. McDonnell
Douglas Corporation: USA, 1973.
[5] Hart-Smith, L. J. ʺAdhesive bonded single lap
jointsʺ, Technical report NASA CR 112236,
Douglas Aircraft Company. McDonnell
Douglas Corporation: USA, 1973.
[6] Adams, R. D. Coppendale, J. and Peppiatt, N.
A. ʺFailure analysis of aluminum-aluminum
bonded jointsʺ, Journal of Adhesion. Vol. 2, pp.
105-119, 1978.
[7] Bogdanovich, A .E. and Kizhakkethara, I.
ʺThree dimensional finite element of double lap
composite adhesive bonded joint using
submodeling approachʺ, Journal of Composites.
Part B: Engineering. Vol. 30, pp. 537-571,
1999.
[8] Selahi, E. Rajabi, I. Behzadi, M. and Kadivar,
M. H. ʺAnalysis of adhesive double lap joint for
composite materialsʺ, International Conference
on Recent Advances in Composite Materials.
Varanasi, India, pp. 232-235, 2004 .
[9] Selahi, E. Rajabi, I. Jamali, M. J. and Kadivar,
M. H. ʺAnalysis of adhesive double strap joint
for
composite
materialsʺ,
International
Conference on Recent Advances in Composite
Materials. Varanasi, India, pp. 208-213, 2004.
[10]
Selahi, E. Rajabi, I. and Kadivar, M. H.
ʺMathematical modeling of composite single
scarf adhesive jointʺ, 13th International

) نمودار توزیع تنش برشی در طول الیه چسب8( شکل
40
30

σ (MPa)

20
10
0
-10
-20
85

90

95

100

105

x (mm)

110

115

120

) نمودار توزیع تنش پوستهشدگی در طول الیه چسب9( شکل

 نتیجه گیری-4
در اين مقاله تاثیرگذاري میزان نیروي پیش کشش
وارد بر پیچ و گشتاور پیچشی ناشی از آن بر رفتار اتصاالت
ترکیبی چسبی و پیچی با قطعات کامپوزيتی اليهاي مورد
 بدين منظور اتصال ترکیبی تکلبه.بررسی قرار گرفت
کامپوزيتی بهصورت سه بعدي توسط نرمافزار اجزا محدود
.انسیس شبیهسازي گرديد
با مقايسه نتايج حاصل از شبیهسازي با نتايج ارائه شده
 اعتبارسنجی روش شبیهسازي ارائه،توسط ساير محققین
 در گام بعد جهت انتخاب.شده مورد تايید قرار گرفت
تعداد المان مناسب رفتار همگرايی اتصال مورد بررسی
 در نهايت چگونگی تاثیرگذاري مقدار نیروي.قرار گرفت
پیشکشش پیچ و نتايج تفصیلی حاصل از شبیهسازي
.اتصال ترکیبی تکلبه ارائه گرديد
اهم نتايج حاصل از انجام اين پژوهش بهشرح زير
:میباشند
 افزايش نیروي پیشکشش تا زمانیکه گسیختگی
در پیچ و مهره اتفاق نیافتد موجب افزايش در
.ظرفیت تحمل بار اتصال خواهد شد
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