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 چكیده
 توزیع تنشهای عمودی و برشی بههوجهود. اتصاالت چسبی تكلبه بهمنظور کاهش ميزان تورق مورد مطالعه قرار گرفته اند،در پژوهش حاضر
 کمينهسازی تنش.جابهجایی بهدست آمده است-کرنش و کرنش- روابط تنش، با استفاده از معادالت االستيسيته دو بعدی،آمده در این اتصال
 اتصهال. با استفاده از الگوریتم زنبور عسل انجام شده و متغيرهای فرآیند شامل ضخامت الیههای چسب شونده و الیه چسب مهیباشهند،تورق
 نتایج.کامپوزیتی تحت بار کششی بوده و الیههای چسب شونده و چسبی بهصورت همسانگرد و در ناحيه االستيك خطی در نظر گرفته شدند
 با افزایش نسبت مهدول یانهو و. کاهش داد%31  میتوان تنش تورق را تا حدود،2/44 تحقيق بيانکننده آن بود که با نسبت بهينه ضخامتی
 منجهر، افزایش مدول یانو چسب شونده زیهرین، همچنين. بيشينه مقدار تنش تورق کاهش مییابد،در نتيجه نامتقارنتر شدن اتصال چسبی
به بر هم خوردن توزیع تنش در سطح تماس چسبشونده نرمتر (الیه باالیی) با چسب شده و این در حالی است که توزیع تنش در سطح دیگر
. تقریبا بدون تغيير باقی میماند،چسب
 بهينهسازی، الیه چسبی، الیه چسب شونده، تنش تورق، اتصال چسبی:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
In the present research work, the reduction of peel stress in the adhesively bonded single-lap joints has been
studied. The distributions of normal and shear stresses generated in the adhesive joint were obtained using the twodimensional elasticity theory, as well as the stress-strain and strain-displacement relationships. Minimization of the
peel stress was performed using the bees algorithm, during which the process variables included the adhesive and
adherends thicknesses. The composite joint was loaded by a tensile force while the adherends and adhesive layers
were considered to behave as isotropic materials with linear elastic properties. The results showed that based on an
optimum thickness ratio of 2.54, the magnitude of the peel stress can be reduced by 36%. As Young's moduli ratio,
and consequently, the asymmetric adhesion bonding increased, the maximum amount of peeling stress decreased.
Also, the increase in Young's modulus of the bottom layer led to the disruption of stress distribution at the interface
of the softer adherend (top layer) and the adhesive layer, while this effect was almost absent at the other interface.
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 -4مقدمه
مواد مرکب کاربرد گسترده در صنایعی همچون صنایع
الكتریكی ،خودروسازی و هوا فضا دارند .یكی از راههای
دستیابی به خواص مكانيكی و فيزیكی مورد نظر ،ترکيب
مواد با خواص مختلف تحت عنوان مواد مرکب میباشد .هر
الیه از مواد مرکب ممكن است خواص مكانيكی ،فيزیكی و
شيميایی مختلفی داشته باشد .بنابراین ،خواصی مانند
استحكام تسليم باال ،مقاومت در برابر گسيختگی ،هدایت
الكتریكی و غيره که ممكن است در یك فلز وجود نداشته
باشد ،میتواند در اثر ترکيب مواد بهدست آید [.]6-3
امروزه در بسياری از سازههای عظيم (اعم از فلزی یا
کامپوزیتی) ،با توجه به وجود محدودیتهایی در طی
فرآیندهای توليد ،مونتاژ ،بازرسی و غيره ،ساخت یكپارچه
آنها مقرون بهصرفه نبوده و این سازهها را با اتصال قطعات
کوچكتر به همدیگر متصل میسازند .به این ترتيب
اتصاالت نقش بزرگی در شكلگيری سازههای بزرگ دارند.
اتصاالت تقریبا بيشترین عامل خرابی در قطعات سازههای
هوایی هستند و بنابراین توجه به تمامی پارامترها ،مطالعه
آنها در حين طراحی سازه بسيار حائز اهميت است [.]4
اگرچه در ظاهر ساختار اکثر اتصاالت ساده بهنظر میرسند،
اما بهعلت وجود چند الیه مختلف و امكان بهکارگيری مواد
متفاوت در الیهها ،رفتار مكانيكی و در نتيجه تحليل و
طراحی بهينه آنها بسيار پيچيده است .از اینرو این مقوله
بهعلت در دست نبودن حلهای تحليلی جامع ،کمتر مورد
توجه قرار گرفته و اکثر کارهای پيشين در این زمينه با
استفاده از روشهای عددی و یا آزمایشهای تجربی صورت
گرفته است .اتصاالت چسبی بهصورت گسترده در صنعت
مورد استفاده قرار میگيرند .این نوع از اتصاالت ممكن است
در مواردی که قسمت باریكی از سازه باید اتصال یابد و
تنش تكيهگاهی در اتصال مكانيكی زیاد باشد (و یا وزن
اتصال مكانيكی بيش از حد مجاز باشد) ،ترجيح داده شوند.
توزیع یكنواخت تنش در طول ناحيه چسبی بهعلت سطح
تماس باال ،مقاومت باال در برابر خستگی و خوردگی ،نسبت
استحكام بهوزن باال و قيمت مناسب از خصوصيات برجسته
اتصاالت چسبی میباشند .در طراحی اتصاالت چسبی توجه
به این نكته ضروری است که شكل اتصال بهنحوی انتخاب
شود که تنش وارد بر چسب بهصورت برشی ظاهر گردد.
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چسبها بهشدت در برابر تنشهای عمودی آسيبپذیر
مهیباشند .تنشهای عمودی ميان الیهای 1در صورت بزرگ
3
بودن ،منجر بهجدا شدن الیه چسب 2از چسب شوندهها
(الیههای چسبيده شده) میشوند که به این پدیده تورق 4یا
الیه الیه شدن میگویند .هيچگاه نمیتوان تمامی تنشهای
عمودی را که موجب پدید آمدن اثر تورق در سطح اتصال
میشوند ،حذف نمود .علت اصلی بهوجود آمدن تنش تورق
در سطح اتصال ،وجود بار خارج از مرکز 4وارد شده به اتصال
است که خود باعث بهوجود آمدن گشتاور خمشی و در
نتيجه تنش عمودی میشود .مقدار این تنش با اعمال
تغييراتی در ابعاد و نسبت طول و ضخامت چسب قابل
کنترل و بهينهسازی میباشد.
در زمينه اتصاالت چسبی مواد مرکب پژوهشهایی در
گذشته صورت گرفته است .گلند و ریزنر ،]4[ 1اولين کسانی
بودند که اثر خمشی در اجزای اتصال را که منجر به ایجاد
تنش تورق در الیه چسب میشود ،در تحليل خود وارد
کردند .نتيجه کار آنها برای توزیع تنش برشی شبيه به
پژوهشهای قبلی ،اما با این اختالف که مقدار تنش برشی
در دو انتها بيشتر بود ،بهدست آمد .دليل این اختالف
احتساب تنش تورق در اتصال بود که موجب اضافه شدن
مقدار تنش برشی شد .ژائو و لو ]1[ 1بر اساس روابط
االستيسيته دو بعدی و معادالت تعادل ،حل بستهای برای
تعيين تنش و کرنش در سطح ميانی چسب و تنش بين
الیهای در سطح مشترک چسب و الیههای چسبيده شده
بهدست آوردند .باوی 8و همكاران [ ]1به بهينهسازی
هندسی اتصال تكلبه چسبی متشكل از چسب مخلوط 9با
استفاده از الگوریتمهای ژنتيك و زنبور عسل پرداختند.
پارامترهای هدف در این تحقيق ،بيشينه کردن بار قابل
اعمال و مقاومت مخصوص 60اتصال در نظر گرفته شد.
شيشهساز و همكاران [ ،]8توزیع تنش گذرا در اتصاالت
چسبی تكلبه را مطالعه نمودند .در تحقيق ایشان ،استخراج
1

Interfacial normal stress
Adhesive layer
3
Adherend layer
4
Peeling
5
Eccentricity load
6
Goland and Reissner
7
Zhao and Lu
8
Bavi
9
Mixed adhesive
10
Specific strength
2

کمينهسازی تنش تورق در اتصال چسبی تكلبه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

معادالت بر مبنای تئوری شيرلو و حل معادالت بر اساس
روش تفاضل محدود صریح صورت گرفت .شهبازی کرمی و
همكاران [ ،]9توزیع تنش برشی بين الیهای در اتصاالت
لبهای چسبی در کامپوزیتها را بهصورت تحليلی و اجزای
محدود مورد بررسی قرار دادند .صالحی 1و همكاران [،]60
تحليل دیناميكی گذرا از نوع نيمه تحليلی را برای اتصال
چسبی تك لبه مطالعه نمودند .در پژوهشی دیگر ،وانو 2و
همكاران [ ،]66تأثير نرخ بارگذاری بر رفتار مكانيكی و
شكست اتصاالت چسبی تك لبه را بررسی کردند .نتایج
تحقيق ایشان نشان دهنده افزایش استحكام برشی اتصال در
اثر افزایش نرخ بارگذاری بود .ميگوئل 3و همكاران [،]62
ميدان تنش سه بعدی بهوجود آمده در اتصال چسبی را با
استفاده مدل شبيهسازی عددی مرتبه باال ارزیابی نمودند.
بررسی ميزان دقت مدل ارائه شده در تحقيق ایشان از
طریق مقایسه با حلهای تحليلی و عددی موجود در مراجع
صورت گرفت .بيو رضایی 4و همكاران [ ،]63با استفاده از
تكنيك ناچينو ،استحكام اتصال چسبی تكلبه را بهبود
دادند .ایشان در این روش ،بر روی سطح بيرونی چسب
شونده ،یك برش بهصورت مستطيلی و نيمدایره بهوجود
آورده و بهبود استحكام اتصال را مشاهده نمودند .بهرا 4و
همكاران [ ،]64تحليل سهبعدی تنش سطحی یك اتصال
چسبی تكالیه از جنس مواد مرکب را مورد بررسی قرار
دادند .در تحقيق ایشان ،توزیع تنش تورق و تنش برشی در
مودهای مختلف مطالعه شد.
بهمنظور طراحی یك اتصال چسبی با بازده باال ،طراح
باید تا حد امكان تنش تورق را کاهش دهد .هدف از
پژوهش حاضر ،استخراج معادالت تنش در اتصال تكلبه
چسبی و ارائه طراحی بهينه بر اساس کمينهسازی تنش
تورق میباشد .تا کنون تحقيق در زمينه بهينهسازی ابعاد
اتصال و انتخاب چسب مناسب بهمراتب کمتر از دیگر
زمينههای اتصاالت مواد مرکب انجام شده و علت اصلی آن
نيز همانطور که پيشتر ذکر شد ،محدودیت و پيچيدگی
حلهای تحليلی ارائه شده میباشد .در پژوهش حاضر،
بهينهسازی مقادیر ضخامت چسب شونده و چسب اتصال با
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در نظر گرفتن اثر مدول یانو چسب و چسب شوندهها
صورت گرفته است .اتصال بررسی شده حالت تكلبه
نامتقارن بوده که تحت تاثير نيروی کششی در راستای
طولی قرار داشته و رفتار مواد تشكيل دهنده آنها در
محدوده االستيك خطی در نظر گرفته شده است.
 -1استخراج روابط حاکم بر اتصال چسبی تکلبه
در شكل  ،4طرحواره یك اتصال چسبی تكلبه آورده شده
است .دو چسب شونده با ضخامت  t1و  t2که بهوسيله
اتصال تكلبه و الیه چسب بهضخامت  t3بهههم مهتصل
شدهاند ،در شكل مزبور نشان داده شده است .طهول ناحيه
چسبی 1و نواحی غهير چسبی بهترتيب با  2lو  Lمشخص
شده است .دو انتهای آزاد اجزای اتصال بر روی تكيهگاه
ساده قرار داشته و نيروی کششی  Fرا تحمل میکنند.
) Gi ، i (i  1, 2,3و  Eiبهترتيب نسبت پواسون ،مدول
برشی و مدول یانو برای چسب شونده باالیی ،چسب
شونده پایينی و الیه چسب میباشند .بهمنظور سادهسازی
مسئله ،از فرضيههای زیر در این تحليل استفاده شده است:

شكل ( :)4مدل دو بعدی اتصال تكلبه.
 .6حالت تنش ،صفحهای در نظر گرفته شده است.
 .2الیههای چسبيده شده و الیه چسب بهصورت
1

همسانگرد در نظر گرفته شدهاند.
 .3تنش برشی در راستای ضخامت چسب بهصورت
ثابت فرض شده است.
 .4معادله تغييرات جابهجایی طولی و عرضی در
چسب بهصورت تابعی خطی در جهت ضخامت در نظر
گرفته شده است.
 .4از نيروی محوری در چسب صرفنظر شده که با
توجه به پایين بودن نسبت مدول یانو چسب به
الیههای چسبيده شده ،فرض معقولی میباشد.

1
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Wang
3
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4
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Behera
2

Overlap length
Isotropic

6
7
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.1

6

بر اساس شكل مزبور ،مهعادالت کلهی تعادل (به ترتيهب
در راسههتای محههور  y ،xو  )zو شرایهههط مههرزی بهههترتيههب
بهصورت روابهط ( )6الی ( )3استخراج میگردند [.]64

از فرضيه خمش استوانهای در محاسبه خيز در

ناحيه چسبی و الیههای چسبيده استفاده شده است.
بهههر اسهههاس اتصهههال ارائهههه شهههده در شهههكل مزبهههور،
)  ix ,  iy ,  i (i  1, 2, 3و   ix ,  iy ,  iتههههههنشههههههها و
کرنشهای مربوط به سه الیه ذکر شده در اتصهال و   3uyو
  3l yبه ترتيب تنش ناشی از تورق در سهطوح بهاال و پهایين
الیه چسب میباشند (تنش تهورق ميهان الیههای کهه مهورد
بحث این پهژوهش اسهت) .پهارامتر   3   3  x    mتهنش
برشی ميانگين در چسب بوده (تنش بهرشی در چسب ثابهت
فرض شهده اسهت) و ) Qi ، fi (i  1, 2,3و  M iبههترتيهب
بيانگر نيروی کششی ،نيروی برشهی و گشهتاور خمشهی در
هر یك از سه جزء اتصهال مهیباشهند Qi* (i  1, 2) .و *M i
به ترتيب نيروی برشی و گشتاور خمشی در انتههای دو جهزء
باالیی و پایينی اتصال بوده کهه بارههای لبههای نيهز ناميهده
می شوند (شكل  .)1سهایر لبههههای اتصهال عهاری از تهنش

( -6الف)

df1
 3  0
dx

( -6ب)

df 2
 3  0
dx

( -2الف)

dQ1
  3uy  0
dx

( -2ب)

dQ2
-  3l y  0
dx

( -2پ)

d 3
t3  ( 3uy   3l y )  0
dx

( -3الف)

dM1
t
 Q1   3 1  0
dx
2
dM 2
t
 Q2   3 2  0
dx
2

( -3ب)

میباشند .در شكل  ،9دیاگرام جسم آزاد بهرای یهك المهان
کوچك از ناحيه اتصال نشان داده شده است.

با توجه به شكل  ،1شرایط مرزی کلی اتصال از تعادل
بارهای لبهای بهصورت رابطه ( )4بهدست میآید.
( -4الف)

x  l  M1  M1* , Q1  Q1* , f1  F ,
M 2  Q2  f 2   3  0

( -4ب)

شكل ( :)1نمودار تعادل نيرویی اتصال تكلبه [.]64

x  l  M 2  M 2* , Q2  Q2* , f 2  F ,
M1  Q1  f1   3  0

بهمنظور محاسبه بارهای لبهای ،میبایست ابتدا سهختی
خمشی الیهها محاسبه شوند .برای محاسبه این پارامتر بایهد
فاصله محور خنثی تا سطح ميانی اتصال (وسط الیه چسب)
به دست آید .برای یافتن مكان محور خنثی ،از تنش محوری
در اتصههال در یههك مقطههع دلخههواه بهههصههورت رابطههه ()4
انتگرالگيری میشود.
()4

0

d

  dy  0
x



  t2  d 

با در نظر گرفتن توزیع خطی تهنش عمهودی در طهول
ضخامت اتصال ،فاصله محهور خنثهی بهه صهورت رابطهه ()1
استخراج میگردد [.]61

شكل ( :)9نمودار جسم آزاد تعادل تنش در المان موجود
در ناحيه اتصال چسبی.

Cylindrically bent plate theory

) ( t1  d

0

 x dy   x dy 

d

Fx 

()1
1

E t2   E t
Et 
1  E t2
d   1 1 2  2 2 2    1 1 2  2 2 2  1
2  1  1 1  2   1  1 1  2 
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با محاسبه ممان خمشی جهت محاسبه صلبيت خمشی
الیهها و ناحيه چسبی ،رابطه ( )1حاصل میشود .در این
رابطه D1 ،و  D2بهترتيب سختی خمشی الیههای  6و 2
در نواحی غير چسبی و  D3سختی خمشی در ناحيه
چسبی است.
E1t13

12 1  12 

( -1الف)

E2 t23

D1 

12 1  22 

E1
E2
 t1  d 3  d 3  
 t  d 3  d 3 
 31   2   2

31  12  
2

D3 

برای محاسبه گشتاورهای لبهای ،ابتدا میبایست رابطه
خيز در نواحی مختلف اتصال را بهدست آورده و سپس با
توجه به تئوری خمش استوانهای و از ارتباط بين گشتاور و
خيز (  ) wکه در رابطه ( )8ارائه شده ،استفاده نمود.
()8

d 2 wi
M
 i
2
Di
dxi

با اعمال شرایط مرزی نيرویی حاکم بر اتصال ،ميزان
نيروی برشی و گشتاور خمشی بهترتيب بهصورت روابط ()9
و ( )60بهدست میآیند.

fi 6M i  2 i  1

ti
ti2

 ix 

()66

مطابق با روابط االستيسيته دوبعدی ،مولفههای تنش
در رابطه مزبور باید معادالت تعادل ارائه شده در رابطه ()62
را ارضا نمایند.

( -62ب)

( -1پ)

)(i  1, 2,3

0  yi  ti , i 

( -62الف)
D2 

( -1ب)

yi
ti

14

 ix  i

 0  i  1, 2,3
x yi

 i
 0  i  1, 2,3
x



 iy
yi

از جایگذاری رابطه ( )66در معادالت تعادل و
همچنين در نظر گرفتن شرایط پيوستگی تنش برشی بين
چسب و چسب شوندهها و شرایط سطح آزاد در باال و پایين
چسب شوندهها ،مولفههای تنش برشی بهصورت رابطه ()63
استخراج میگردند.
( -63الف)
( -63ب)

1   3  312  21   6Q1  12  1  / t1

 2   3  322  22  1  6Q2  22  2  / t2

با اعمال روندی مشابه و با قرار دادن رابطه ( )63در
معادالت تعادل ،مهولفههای تنشهای عمودی برای چسب
شوندهها بهصورت رابطه ( )64بهدست میآیند.

( -9الف)

d 3 w1
x1  L1
dx13

Q1*   D1

( -64الف)

( -9ب)

d 3 w2
x2  0
dx23

Q2*   D2

( -64ب)

( -60الف)

d 2 w1
x1  L1
dx12

M1*   D1

( -64پ)

( -60ب)

d 2 w2
x2  0
dx22

M 2*   D2

d 3
 13  12    3uy  213  312 
dx

1 y 

d 3
  13  222  2  
dx
 3l y  2  23  3 23  1

2y 

تنش عمودی طولی در اجزای اتصال   ix  i  1, 2را
میتوان در راستای ضخامت ،خطی فرض کرده و بهصورت
رابطه ( )66بيان نمود .الزم بهذکر است که در این رابطه ،از
تنش عمودی طولی در چسب صرفنظر شده است [.]61

d 3
t3  3  0.5
dx

 3 y   3uy 

الزم بهذکر است که در روابط فوق i  i  1, 2,3 ،ضخامت
بیبعد الیهها بوده و در رابطه ( )64ارائه شده است.
( -64ب)

 y 
0  i   i   1  i  1, 2 
 ti 

( -64ب)

 y 
0.5  3   3   0.5
 t3 
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 -9الگوریتم بهینهسازی زنبور عسل

 -1نتایج و بحث

یك مسئله بهينهسازی عبارت است از یافتن یك یا چند
جواب موجه که مربوط بهمقادیر بحرانی یك یا چند تابع
هدف باشند .منظور از یافتن چنين جوابهای بهينهای در
یك مسئله ،اغلب طرح یك جواب جهت حداقل ساختن
هزینه ممكن ساخت یا حداکثر ساختن قابليت اطمينان
ممكن و یا غيره است .الگوریتم زنبور عسل شامل گروهی
مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولين بار در سال
 2004توسعه یافت و هدف آن ،شبيهسازی رفتار جستجوی
غذای گروههای زنبور عسل است .از بين گروهی از زنبورها
تعدادی بهعنوان مأمورین اکتشاف انتخاب میشوند که این
زنبورها به طور تصادفی گلزارها را یكی پس از دیگری
جستجو نموده و آنها را بر اساس دو عامل کيفيت غذا و
مقدار انرژی مورد نياز برای رسيدن به آن گلزار ارزیابی
میکنند [ .]61سپس زنبورها از طریق یك رقص چرخشی
و جنبشی با دیگر زنبورها ارتباط برقرار مینمایند .این
رقصها شامل اطالعاتی همچون جهت گلزارها (با استفاده از
زاویه خورشيد و گلزار) ،فاصله گلزار تا کندو (استمرار رقص)
و دستهبندی کيفيت گلزارها (فرکانس رقص) میباشند
[ .]68سپس با توجه به اطالعات رسيده شده در مورد
کيفيت و کميت گلزارها ،مكانهای مناسب برای فرستادن
زنبورهای بيشتر مشخص میشوند [ .]69فلوچارت این
الگوریتم در شكل  1بهصورت خالصه بيان شده است.

همانطور که در بخشهای پيشين بيان شد ،هدف از
پژوهش حاضر کمينهسازی تنش تورق در اتصال چسبی
تكلبه است .بهمنظور بررسی دقت و صحت سنجی حل
تحليلی ارائه شده ،در ابتدا نمودارهای توزیع تنش تورق
بیبعد شده   3uy / P ,  3l y / P در سطح اتصال الیه چسب

و الیه چسبيده با حل اجزای محدود ارائه شده در مرجع
[ ]64مقایسه میشوند .اتصال نامتقارن به شكلی از اتصال
لبهای اطالق میشود که در آن خواص هندسی ،فيزیكی و یا
هر دو آنها در هر یك از چسب شوندهها با دیگری متفاوت
باشد .بدین منظور ،مشخصات انتخابی برای اتصال تكلبه
نامتقارن در جدول  4آورده شده است .بر اساس ابعاد ارائه
شده در جدول مزبور ،نمودار توزیع تنش تورق بهدست آمده
از حلهای تحليلی و عددی در شكل  5آورده شده است.
جدول ( :)4مشخصات اتصال تكلبه نامتقارن جهت مقایسه
با حل اجزاء محدود.
الیه

مدول یانو
()GPa

نسبت
پواسون

ضخامت
()mm

طول
()mm

باالیی

10

0/34

2

40

پایينی

640

0/34

2

40

چسب

0/1

0/4

0/2

20

در جدول  ،1مقایسه عددی مقادیر بيشينه بهدست
آمده از حل تحليلی اتصال تكلبه نامتقارن با حل اجزای
محدود مرجع ارائه شده است .روند تغييرات و مقادیر تنش
تورق بهدست آمده از شكل  5و جدول  1نشاندهنده تطابق

شكل ( :)1فلوچارت مربوط به الگوریتم زنبور عسل [.]20

بسيار خوب نتایج تحليلی با حل اجزای محدود موجود در
مراجع میباشند .در سطح فوقانی چسب ،تنش در لبه سمت
چپ افزایش و در لبه سمت راست کاهش مییابد (این اثر با
نامتقارنتر شدن اتصال افزایش مییابد) .نحوه تغييرات
توزیع تنش در سطح زیرین چسب عكس سطح فوقانی بوده،
بهگونهایکه منجر به متعادل شدن تنش در هر دو لبه این
الیه میشود .بهمنظور بررسی اثر جنس چسب شوندهها و
جنس چسب بر روی توزیع تنش تورق و همچنين بيشينه
مقدار آن در اتصال ،از سه نوع چسب و سه نوع چسب
شونده مختلف استفاده شده است (در مجموع نه ترکيب
مختلف تشكيل مهیشود) .چسب شماره  6مدول یانههو

کمينهسازی تنش تورق در اتصال چسبی تكلبه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

پایينی دارد و چسبهای شماره  2و  3سختتر میباشند.
همين خصوصيت نيز در انتخاب چسب شوندهها مالک قرار
گرفته است .مشخصات چسب و چسب شوندهها در
جدول  9ارائه شده است.
1
FEM.
Present Sol.

0.8

0.6

11

جدول ( :)1مقایسه حل تحليلی و اجزای محدود اتصال
تكلبه نامتقارن.
روش حل

بيشترین تنش تورق بیبعد
شده در لبه سمت راست

بيشترین تنش
تورق بیبعد شده
در لبه سمت چپ

حل اجزای
محدود

0/48

0/14

حل تحليلی
حاضر

0/43

0/86

خطا %

60

9

0.4

جدول ( :)9مشخصات مواد انتخابی برای اتصال چسبی.

0.2

مدول
یانو
()GPa

تنش
تسليم
()MPa

الیه
0

1

0.5

-0.5

0

-1

-0.2

(الف)
0.6
FEM.
Peresent Sol.

0.4

1

0.5

-0.5

0

-1

چسب 6

6

9/2

چسب 2

2

34

چسب 3

3

نسبت
پواسون
0/4
0/31

چگالی
()kg/m3
6014
6130

0/40
2/4

43

0/34

6100

4/1

چسب
4
شونده 6

640

0/34

2100

10

چسب
4
شونده 2

210

0/22

1200

640

1

334

0/29

1800

260

چسب
شونده 3

0.2

 -4-1بهدست آوردن مقادیر بهینه پارامترهای طراحی

0

هدف از این پژوهش ،یافتن همزمان ضخامت بهينه چسب و
نسبت ضخامت دو چسب شونده بههم بهازای نسبتهای
مختلف مدول یانو آنها میباشد .پارامترهای بهينهسازی و
محدوده تغييرات آنها جهت بهينهسازی اتصال تكلبه

-0.2

(ب)

شكل ( :)5توزیع تنش تورق بهوجود آمده در الیه چسبی
اتصال تكلبه نامتقارن ،الف -سطح فوقانی و ب -سطح
زیرین.

نامتقارن در جدول  1ارائه شده است .نتایج تحقيق برای
مقادیر  E2 / E1برابر  2الی  60محاسبه شده است .مدول
یانو چسب شونده اول و ضخامت چسب شونده دوم ثابت
در نظر گرفته شدهاند .پارامترهای ثابت اتصال تكلبه
1

Av138M-Epoxy Adhesive
Av2013-Epoxy Adhesive
3
DP8005-Epoxy Adhesive
4
Aluminum
5
Cast iron
6
Steel
2
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نامتقارن در جدول  5ارائه شده است .مدول یانو الیه

پس از انجام فرآیند بهينهسازی ،نتایج پارامترهای بهينه

باالیی اتصال ثابت فرض شده و مقدار آن برابر 10
گيگاپاسكال میباشد .ورودیهای اصلی الگوریتم زنبور عسل
در این پژوهش در جدول  6آورده شده است.

جدول ( :)7نتایج بهينهسازی اتصال نامتقارن بهازای
نسبتهای مختلف مدول یانو چسب شوندهها.

جدول ( :)1محدوده انتخابی پارامترهای بهينهسازی اتصال
تكلبه نامتقارن.
نسبت
مدول یانو

ضخامت
بهينه الیه 6

) (E2 / E1

) (t1

ضخامت
بهينه
چسب 6

ضخامت
بهينه
چسب 2

ضخامت
بهينه
چسب 3

6

2

0/08

0/62

0/660

2

2/1

0/604

0/641

0/644

3

3/6

0/624

0/681

0/610

4

3/4

0/638

0/204

0/688

4

3/8

0/642

0/229

0/209

1

4

0/610

0/240

0/220

1

4/3

0/613

0/241

0/238

8

4/4

0/680

0/216

0/241

9

4/1

0/681

0/282

0/248

60

4/9

0/694

0/294

0/219

جدول ( :)5پارامترهای ثابت اتصال تكلبه نامتقارن.
پارامتر

اندازه ()mm

L1

600

L2

600

l

24

t2

2

جدول ( :)6ورودیهای اصلی الگوریتم زنبور عسل.
پارامترهای الگوریتم

نماد

مقدار

تعداد زنبورها

n

40

تعداد مكانهای انتخاب شده

m

20

تعداد بهترین مكانها

e

4

شعاع همسایگی

ngh

تعداد زنبورهای فرستاده شده
برای مكانهای منتخب

Ne

60

تعداد زنبورهای فرستاده شده
برای بهترین مكانها

Nm

20

تعداد محاسبه تابع هدف

i max

2000



شده در جدول  7آورده شده است.

 x min
/ 40
j

max
j

x

پارامتر طراحی

کمترین ()mm

بيشترین ()mm

t3

0/04

6

t1

6

60

پارامترهای بهينه شامل ضخامت الیه چسب شونده
باالیی و ضخامت الیه چسبی با در نظر گرفتن نسبتهای
مختلف سختی خمشی بوده و هدف از انجام فرآیند
بهينهسازی ،کمينهسازی تنش تورق بهوجود آمده در چسب
میباشد .الزم بهذکر است که مقادیر ارائه شده در جدول
مزبور بر حسب ميلیمتر میباشند .افزایش مدول یانو
چسب شونده پایينی ،موجب افزایش سختی خمشی شده و
این اثر ،توزیع تنش در سطوح فوقانی و زیرین چسب را
تغيير میدهد .برای جلوگيری از برهم خوردن توزیع تنش
تورق و افزایش تمرکز تنش ،باید ضخامت چسب شونده اول
(با فرض ثابت بودن مدول یانو آن) افزایش یابد .مشاهده
میشود که با ده برابر شدن نسبت مدول یانو الیهها،
ضخامت بهينه چسب شونده اول به  4/9ميلیمتر رسيده
است (کمتر از  2/4برابر ضخامت چسب شونده دوم) .نتایج
بهدست آمده برای ضخامت چسب شونده ،مستقل از مدول
یانو چسب بوده و فقط با تغيير مدول یانو چسب شونده
دوم تغيير میکند .تغييرات ضخامت بهينه الیه چسبی برای
هر سه نوع چسب ارتباط مستقيمی با ضخامت چسب
شونده اول دارد و در هر سه نوع ،تقریبا بهميزان افزایش
نسبت ضخامت چسب شونده اول به دوم ،ضخامت بهينه
الیه چسبی نسبت بهحالت متقارن افزایش مییابد .بهعنوان
مثال ،هنگامیکه نسبت مدول یانو چسب شوندهها (الیه
دو به یك) برابر هفت است ،نسبت ضخامت بهينه آنها
(الیه یك به دو) برابر  2/64بوده و ضخامت بهينه الیه
چسب تقریبا  2/64برابر ضخامت بهينه اتصال متقارن با
همان چسبها میباشد .در مثال ذکر شده ،ضخامت بهينه
الیه چسبی بهترتيب برای نوع  2 ،6و  3برابر با ،0/613
 0/241و  0/238ميلیمتر بوده و ضخامت بهينه اتصال
متقارن با همان چسبها بهترتيب برابر  0/62 ،0/08و 0/66
ميلیمتر میباشد .اختالف اندک در نسبتها ،بهدليل

کمينهسازی تنش تورق در اتصال چسبی تكلبه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل

استفاده از الگوریتمهای بهينهسازی بوده که جواب تقریبی
را بهدست آوردهاند .بيشينه تنش تورق در اتصال را
مشخصات چسب شونده باالیی تعيين میکند؛ زیرا در الیه
نرمتر اتصال بوده و با افزایش ضخامت آن تا حد بهينه ،تنش
تورق ميان الیهای کمينه میشود.
 -1-1اثر بهینهسازی بر بیشینه مقدار تنش تورق
در جدول  ،1مقادیر مقایسهای تنش تورق در اتصال
نامتقارن بهينه شده و بهينه نشده آورده شده است .منظور
از بهينه نشده ،اتصال نامتقارنی است که در آن دو چسب
شونده دارای ضخامت یكسان هستند .در حالت متقارن،
بيشينه مقدار تنش تورق در اتصال برابر  1/41مگاپاسكال
بوده که با افزایش مدول یانو الیه دوم (نامتقارن شدن
اتصال) ،این تنش در اتصال بهينه نشده افزایش مییابد .در
نتيجه با بهکار بردن چسب شونده سختتر در یكی از
الیهها ،تنش تورق نه تنها در اتصال کاهش پيدا نكرده ،بلكه
مقدار آن افزایش مییابد .این در حالی است که چسب
شونده سختتر باید تنش تورق در اتصال را کاهش دهد.
علت آن همانطور که پيشتر بيان شد ،عدم توزیع
یكنواخت تنش در سطوح فوقانی و زیرین چسب میباشد
که با زیاد شدن سختی یكی از الیهها ،این اختالف افزایش
پيدا میکند.
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در شكل  ،6مقادیر تنش تورق در اتصال نامتقارن بهينه
شده با حالت بهينه نشده مقایسه گردیده است .مشاهده
میشود که با رسيدن بهحالت بهينه ،تنش تورق در اتصال
کمتر از حالت متقارن شده و با زیاد شدن نسبت مدول
یانو دو چسب شونده ،این اختالف بيشتر نيز میگردد .در
حالت بهينه نشده ،روند افزایشی تنش در اتصال ،با زیاد
شدن نسبت مدول یانوها مطابق شكل مزبور بهسرعت
کاهش مییابد .در شكل  ،1بيشينه مقدار تنش تورق در
اتصال نامتقارن بهينه شده برای سه نوع چسب مورد نظر،
 ( 3maxبرای
با هم مقای سه گردیده است .مقدار تابع هدف ) y
هر سه نوع چسب ،با نامتقارنتر شدن اتصال ،تقریبا به یك
اندازه کاهش یافته است (کاهش  %10برای چسب شماره ،3
 %12برای چسب شمهاره  2و  %14برای چسب شماره  ،6از
حالت مهتقارن تا نامهتقارنترین حالت).
11
10
9
8
7
6
5
4
3

جدول ( :)1مقایسه مقدار تنش تورق در اتصال نامتقارن
بهينه شده و بهينه نشده برای چسب شماره .6
نسبت مدول
یانو چسب
شوندهها

نسبت بهينه
ضخامت
الیهها

) ( E2 / E1

) (t1 / t2

6

6

1/41

2

6/3

4/90

1/11

3

6/44

4/08

8/46

4

6/1

3/41

8/19

4

6/9

3/26

9/04

1

2

2/94

9/26

1

2/64

2/14

9/34

8

2/24

2/49

9/49

9

2/34

2/41

9/43

60

2/44

2/34

9/49

  3maxدر
y

  3maxدر
y

اتصال بهينه
شده ()MPa

اتصال بهينه
نشده ()MPa
1/41

8

10

6

4

2

2

شكل ( :)6مقایسه بيشينه مقدار تنش تورق در اتصال
نامتقارن بهينه نشده با حالت بهينه شده.
E3 = 4.7 GPa
E3 = 2.4 GPa
E3 = 0.5 GPa

12

10

8

6

4

10

8

6

4

2

2

شكل ( :)7تاثير جنس چسب بر بيشينه مقدار تنش تورق
بهينه شده در اتصال نامتقارن.
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از مقایسه چسب نرم (شماره  )6با چسب سخت (شماره
 )3مشاهده میشود که با افزایش حدود ده برابری مدول
یانو چسب ( 0/4به  4/1گيگاپاسكال) ،مقدار بيشينه تنش
تورق در اتصال (بهصورت ميانگين) حدود دو برابر شده
است .با مراجعه به جدول  ،9مالحظه میشود که تنش
تسليم چسب سخت بيش از چهار برابر چسب نرم است (43
به  9/3مگاپاسكال) .در این مسئله ،چسب نرم به تنش
تسليم خود بسيار نزدیك شده ،اما چسب سخت به کمتر از
یك سوم تنش تسليم خود میرسد .چسبهای نرم اگرچه
تنش تورق کمتری ایجاد میکنند ،اما معموال بهعلت
استحكام پایين ،گزینه مناسبی برای بارگذاریهای سنگين
نمیباشند .نسبت تنش تورق به تنش تسليم برای سه نوع
چسب در شكل  1مقایسه شده است.
E3 = 4.7 GPa
E3 = 2.4 GPa
E3 = 0.5 GPa

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

10

8

6

4

2

0

شكل ( :)1مقایسه استحكام سه نوع چسب در اتصال
نامتقارن.
در شكل  ،3اثر نسبت مدول یانو الیههها بهر تغييهرات
نسبت ضخامت بهينه چسب شوندهها رسم شده است.
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2

10

8

6

4

2

1

شكل ( :)3تاثير نسبت مدول یانو الیهها بر نسبت بهينه
ضخامت آنها در اتصال نامتقارن.

مواد مورد استفاده در اغلب اتصاالت ،مدول یانگی در
این بازه طراحی دارند .مشاهده میشود که در نامتقارنترین
حالت ( )E2/E1=10نياز به ضخامت  2/4برابری برای الیه
نرمتر (چسب شونده باالیی) جهت بهينه کردن اتصال است.
استفاده از ضخامت بهينه شده چسب شونده منجر به
افزایش وزن اتصال نامتقارن میگردد .در بخش بعد ،اثر
افزایش وزن اتصال در حالت بهينه شده با سایر حالتها
بررسی میشود.
 -9-1اثر بهینهسازی بر وزن اتصال چسبی
بر اساس توضيحات ارائه شده در بخشهای پيشين مشخص
است که اتصال بهينه شده نامتقارن ،وزن بيشتری نسبت به
اتصالهای متقارن و نامتقارن بهينه نشده دارد (بهعلت
ضخامت بيشتر الیه باالیی) .برای یافتن وزن هریك از
اتصالها ،چگالی مواد بهکار رفته در اتصال برای تمامی
نسبتهای مدول یانو مورد نياز میباشد .از اینرو ،فقط
برای سه نوع چسب شونده معرفی شده در جدول  9و
چسب شماره  ،6نتایج ارائه گردیده است .محاسبه ميزان
وزن اتصال چسبی از طریق رابطه ( )61امكانپذیر است.
()61

m  bt1  2l  L  1  bt2  2l  L  2  2bt3l 3

در رابطههه فههوق ، i (i  1, 2,3) ،بهههترتيههب چگههالی چسههب
شههونده بههاالیی ،پههایينی و چسههب بههوده و  bعههرض اتصههال
میباشد .در جدول  ،3مقایسه وزن اتصهال نامتقهارن بهينهه
شده با اتصال بهينه نشهده ارائهه گردیهده اسهت .در جهدول
مزبور ،وزن و بيشهينه تهنش تهورق در اتصهال بهرای تمهامی
ترکيبهای ممكهن جههت سهاخت یهك اتصهال نامتقهارن و
متقارن از آلومينيوم ،چدن و فهوالد آورده شهده اسهت .سهه
ردیف اول جدول شامل اتصاالت متقهارن و سهه ردیهف دوم
شامل اتصاالت نامتقارن برای سه نهوع چسهب شهونده ذکهر
شده میباشند .مقایسه وزن و تنش در اتصال نامتقارن بهينه
نشده با بهينه شده برای اتصال چدن-فوالد (الیهه بهاالیی از
چههدن و پههایينی از فههوالد) بهههازای  %8افههزایش وزن%24 ،
کاهش در بيشينه مقدار تنش تورق را نشان میدههد .بهرای
اتصال آلومينيوم-چدن به ازای  %8افزایش وزن %31 ،کاهش
در بيشينه مقدار تنش تورق بهوجود آمده و در نهایت بهرای
اتصههال آلومينيههوم-فههوالد ،بهههازای  %64افههزایش وزن%42 ،
کاهش در بيشينه مقدار تهنش تهورق رتیهت شهده اسهت .از
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مقایسه دو اتصال متقارن چدن و فوالد بها اتصهال نامتقهارن
بهينه شده چدن-فوالد مشاهده میشود که با افهزایش %63
وزن اتصال نامتقارن نسبت به اتصال متقارن چدن و افزایش
 %4وزن نسبت به اتصال متقهارن فهوالد ،بههترتيهب کهاهش
( %64از  4/24بههه  4/4مگاپاسههكال) و ( %4از  4/11بههه 4/4
مگاپاسكال) در بيشينه تنش تورق در اتصال بهوجود میآید.
نتایج ذکر شده ،نشان از ضرورت استفاده از ضهخامت بهينهه
در اتصال نامتقارن را دارد .در برخی از موارد ،میتهوان یهك
اتصال نامتقارن بهينه شده را جایگزین یهك اتصهال متقهارن
نمود.
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برابر سه آورده شده است .در این حالت ،بيشينه تنش تهورق
در اتصال بهينه شده برابر  4مگاپاسكال بوده و بسهيار کمتهر
از حالت بهينه نشده (برابر  8/2مگاپاسكال) میباشد.
9
8
7
6
5
4
3
2
1

جدول ( :)3مقایسه وزن اتصال نامتقارن بهينه شده با

0

اتصال بهينه نشده.

-1
1

نسبت مدول
یانو چسب
شوندهها
()E2/E1

وزن
اتصال
بهينه
نشده
()Kg

تنش
تورق در
اتصال
بهينه
نشده
()MPa

وزن
اتصال
بهينه
شده
()Kg

تنش
تورق در
اتصال
بهينه
شده
()MPa

آلومينيههههههوم-
آلومينيهههههههوم
()E2/E1=1

0/0408

1/41

0/0408

1/41

چهههدن-چهههدن
()E2/E1=1

0/6086

4/24

0/6086

4/24

فهههوالد-فهههوالد
()E2/E1=1

0/6610

4/11

0/6610

4/11

چهههدن-فهههوالد
()E2/E1=1.5

0/6628

4/92

0/6222

4/40

آلومينيوم-چدن
()E2/E1=2

0/0144

1/11

0/0801

4/94

آلومينيوم-فوالد
()E2/E1=3

0/0190

8/46

0/0906

4/08

0.5

0

-1

-0.5

شكل ( :)42مقایسه توزیع تنش تورق در سطح فوقانی
چسب برای حالت بهينه شده و بهينه نشده ).(E2/E1=3
نمودار توزیع تنش تورق در سطح زیهرین الیهه چسهب
برای نسبت مدول یانو برابر سهه در شهكل  44نشهان شهده
است .مقدار بيشهينه تهنش در حالهت بهينهه شهده برابهر 4
مگاپاسكال (مشابه سطح فوقهانی) و در حالهت بهينهه نشهده
برابر  4/3مگاپاسكال میباشد کهه این مقادیر بسهيار بههههم
نزدیك مهیباشند.
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1

 -1-1اثر بهینهسازی بر توزیع تنش تورق در اتصال
برای بررسی توزیع تنش در اتصال چسبی تكلبه نامتقارن و
نشان دادن اثر افزایش نسبت مدول یانو الیههها بهر توزیهع
تنش در اتصال ،دو نسهبت مهدول یانهو برابهر سهه و هفهت
انتخاب شده و نمودار تنش تورق در سطوح فوقانی و زیهرین
الیه چسب ترسيم گردیده است .در شهكل  ،42توزیهع تهنش
تورق در سطح فوقانی الیه چسب برای نسبت مهدول یانهو

1

0.5

0

-0.5

-1

شكل ( :)44مقایسه توزیع تنش تورق در سطح زیرین
چسب برای حالت بهينه شده و بهينه نشده ).(E2/E1=3
از مقایسه نتایج شكلدهای  42و  44میتوان دریافت که
توزیع تنش بهينه شده برای سهطح فوقهانی و زیهرین دارای
رفتار و مقدار یكسان (البته در لبههای مخالف) بهوده و ایهن
همان توزیع تنشی میباشد که در حالهت متقهارن بههدسهت
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می آید .می توان دریافت کهه نامتقهارن بهودن اتصهال ،تهاثير
چندانی بر توزیع تهنش در سهطح زیهرین چسهب نهدارد .در

اینجا باالیی) با چسب میشود .این در حالی است که توزیهع
تنش در سطح دیگر چسب ،تقریبا بدون تغيير باقی میمانهد
(از نظر اندازه تنش ،نه از لحاظ شكل توزیع تنش).

فوقانی و زیرین الیه چسب برای نسهبت مهدول یانهو برابهر
هفت آورده شده است .نمودارهای ارائه شده در این دو شكل
بيان کننده آن است که در حالت بهينه شهده ،توزیهع تهنش
یكسانی در هر دو سطح فوقانی و زیرین بهدست میآید.

 -5نتیجهگیری

شكلهای  41و  ،49بهترتيب توزیع تهنش تهورق در سهطوح

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

در پژوهش حاضهر ،بهينهه سهازی تهنش تهورق در اتصهاالت
چسبی تك لبه مواد مرکب مورد بررسی قرار گرفت .در حهل
تهحليلی ارائه شده ،از تئوری االستيسيته دو بهعدی و روابط
تنش-کرنش جهت بررسی توزیع تنش در الیههههای اتصهال
استفاده شده است .بهمنظهور انجهام عمليهات بهينههسهازی،
الگوریتم زنبور عسهل بههکهار گرفتهه شهده و مقهادیر بهينهه
پارامترهای فرآیند به دست آمدند .خالصه نتهایج تحقيهق در
زیر آورده شده است:



0
-1
1

0.5

0

-0.5

-1

شكل ( :)41مقایسه توزیع تنش تورق در سطح فوقانی
چسب برای حالت بهينه شده و بهينه نشده ).(E2/E1=7
5
4.5
4



3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5



شكل ( :)49مقایسه توزیع تنش تورق در سطح زیرین
چسب برای حالت بهينه شده و بهينه نشده ).(E2/E1=7
همچنين ،اختالف توزیع تنش حالت بهينه نشده در دو
سطح ،بيش تر از حالت قبهل شهده اسهت .در ههر دو حالهت
(نسبت سه و هفت مدول یانو الیهههها) ،لبهه سهمت چهپ
سطح فوقانی نقطه بحرانی طراحی است .افزایش مدول یانو
یكی از چسب شونده ها (در اینجا پایينی) ،منجر بهه بهر ههم
خوردن توزیع تنش در سطح تماس چسبشونده نرمتهر (در



افزایش مدول یانو الیه چسبی ،منجر به افهزایش
تههنش تههورق در محههدوده طراحههی طههول ناحيههه
چسبی و ضخامت چسب شوندهها میشود .در بازه
طراحی ضخامت الیه چسبی ،تغيير مهدول یانهو
چسب ،منجر به تغييهر نقطهه بهينهه ضهخامت آن
شده ،اما همچنان چسب با مدول یانهو بهيشتهر،
تنش تورق بيشتری در اتصال ایجاد میکند.
افزایش مدول یانو چسب شهوندههها در محهدوده
طراحههی طههول ناحيههه چسههبی و ضههخامت الیههه
چسبی ،منجر به کاهش تنش تهورق مهیشهود .در
محدوده طراحی ضهخامت چسهب شهوندههها و در
ضخامت های بسيار کم ،افزایش مدول یانو چسب
شوندهها منجر به افزایش تهنش تهورق شهده و بها
افزایش ضخامت چسب آنها (هنگامیکه بيشتر از
 6/6ميلیمتر شود) این اثر معكوس میگردد.
اتصاالت نامتقهارن حاصهل از سهه چسهب شهونده
معرفی شده در این تحقيهق (آلومينيهوم ،چهدن و
فوالد) ،در حالهت بهينهه شهده بهه طهور متوسهط
افههزایش وزنههی بههين  %8تهها  %64درصههد نسههبت
بهحالت بهينه نشده دارند و موجب کاهش  %24تا
 %40درصدی تنش تورق در اتصال میشوند.
ضخامت بهينه الیه چسب به نسبت مهدول یانهو
چسب شونده ها و ضخامت چسهب شهونده بهاالیی
وابسته است .علهت وابسهتگی نتهایج بهه ضهخامت
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