مدلسازي اجزاي محدود اتصال  Tشکل در پانلهاي
ساندويچي در معرض بارگذاري كششي
سيد محمدرضا خليلي 1٭; آيدين غزنوي

اسگوئي2

چکيده
يکي از نقاط ضعف پانلهاي ساندويچي اتصاالت آنها است که برروي کاربرد گسترده آنها اثر ميگذارد .اتصال T

شکل يکي از متداولترين اتصاالت پانلهاي ساندويچي است .اين مقاله به بررسي عددي اين اتصال در بارگذاري
استاتيکي ميپردازد .درستي نتايج به دست آمده از حل عددي با نتايج تست تجربي موجود در مراجع گذشته بررسي
شدند .در حالت کلي ،نيروي شکست پيشبيني شده از حل عددي با نتايج تست تجربي موجود در مراجع گذشته
همخواني خوبي دارد .براي مدلسازي چسب موجود در اتصال ،از المانهاي تماسي و طرح ماده منطقه چسبنده
استفاده شده است .همچنين با استفاده از کد نوشته شده در نرمافزار انسيس قابليت آسيب براي هسته پانلهاي
ساندويچي تعريف شده است .در نتيجه هر دو حالت شکست اتصال  Tشکل (شکست برشي هسته و گسيختگي
چسب) بررسي شده است .در مدلسازي پانلهاي ساندويچي ،از چهار فوم ديوينيسل اچ صد ،اچ صد و شصت ،اچ
دويست و پنجاه ،اچ سي پي هفتاد استفاده شده است تا کارايي اتصال در مواد مختلف بررسي شود .در ادامه براي
بررسي اثر هندسه اتصال ،با تغيير زاويه فوم مثلثي ،نه طرح مختلف هندسي ساخته شد .بررسيها نشان دادند که
تغيير جنس هسته پانل ساندويچي ،عالوه بر تغيير حالت شکست اتصال ،باعث افزايش چشمگير نيروي شکست
اتصال مي شود.
كلمات كليدي  :اتصال  Tشکل ،پانل ساندويچي ،حالت شکست ،روش المان محدود ،اتصاالت چسبي

Finite Element Modeling of T-joint in Sandwich Panels
under Pull-off Loads
S. M. R. Khalili and A. Ghaznavi
ABSTRACT
One of the disadvantages of sandwich panels is their joints, which usually decrease the efficiency of
sandwich structures. The T-joint is one the most common joint for sandwich panels. This paper deals with
the numerical study of the T-joint under static loading. The results of FEM analysis are validated by the
experimental results available in the literatures. In general, the failure load predicted by the FEM is in good
agreement as compared with the experimental results. In the modeling of the adhesive between joint
components, contact elements and cohesive zone material model are used. In addition, damage and core
shear failure of the base panel are modeled by using a written macro code in the ANSYS software.
Therefore, both failure modes of sandwich panel joint are investigated. In addition, the effect of the joint
geometry and material of the core of sandwich panels on failure modes and failure load are studied. Finally,
the results show that changing the material of the core of the sandwich panel increases the joint failure load.
KEYWORDS : T-joint, Sandwich panel, Failure modes, Finite element analysis, Adhesive joint
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اتصال بررسي نمودند .آنان نشان دادند كه براي استفاده از

 -1مقدمه

مزاياي فيلت ويسكو االستيك ،بايد ابعاد اتصال را افزايش داد.

استفاده از پانلهاي ساندويچي در صنايع مختلف مانند

تورگو و سان [ ]16نيز به بررسي عملكرد اتصاالت پانلهاي

هوافضا ،كشتيسازي ،حملونقل ،عمران و غيره در حال

ساندويچي پرداختند .در تحقيق آنها دو حالت شكست براي

گسترش است .به طور معمول پانلهاي ساندويچي با

اتصاالت پانلهاي ساندويچي شناخته شد )1( :جدايي بين

پوستههاي كامپوزيتي ،بدليل مزاياي فراوان مانند مقاومت

پانلها و ( )2شكست برشي هسته در پانل افقي .تتوكوگلو و

خمشي ،سفتي خمشي ،وزن كم و مقاومت باال در برابر

همكارانش [ ]1اعالم نمودند كه وجود عيوب ناشي از ساخت،

جمله

مانند حبابها در منطقه فيلت اثر چشمگيري در كاهش مقاومت

پركاربردترين اتصاالت پانلهاي ساندويچي با پوستههاي

اتصال دارد .در حالت كلي ،اتصال را ميتوان با ثابت نگهداشتن

كامپوزيتي هستند .مزيت اين نوع اتصال نسبت به اتصاالت

پانل افقي و وارد نمودن نيروي عمودي فشاري به پانل عمودي

مكانيكي مانند پيچوپرچ ،نبودن آسيبهاي محلي و همچنين

[،]1ثابت نگه داشتن پانل افقي و كشش عمودي پانل عمودي [،]1

ضريب تمركز تنش باال در اجزاي اتصال است .يكي از

[ ]11و يا كشش  12درجه پانل عمودي [ ]11[ ،]6[ ،]2و يا تست

متداولترين اين اتصاالت ،اتصال  Tشكل است .اين اتصال

خمش سه نقطه با فشار عمودي زير محل اتصال [ ]11بارگذاري

شامل پايه اصلي افقي ،پايه عمودي و فيلت است .هدف از فيلت،

نمود.

خوردگي استفاده ميشوند .اتصال چسبي از

انتقال نيرو و ايجاد پيوستگي بين پانل عمودي و افقي است [.]1

لوسيا و همكارانش [ ]1به بررسي عددي و تجربي اتصال T

مقاالت زيادي به مطالعه و بررسي اتصاالت  Tشكل در

شكل پانلهاي ساندويچي در بارگذاريهاي ديناميكي پرداختند.

كامپوزيتها پرداختهاند [.]11[ -]2

همچنين اثر وجود عيوب ساخت در اتصال را مورد بررسي

در حالت كلي اتصال  Tشكل ،در دو نوع مثلثي و دايروي

قرار دادند و نشان دادند كه اتصال با فيلت مثلثي شكل عملكرد

موجود است .تفاوت اين اتصاالت در شكل فيلت و فيلر آنها

بهتري نسبت به اتصال با فيلت دايروي شكل با شعاع كوچك

است [ .]12اتصال شكل ( )1نشاندهنده نمونهاي از اتصال T

دارد .شنوي و همكارانش [ ]17در مقالهاي ديگر اثرات حرارت

شكل مثلثي است .چرا كه در آن فيلت و فيلر مثلثي شكل هستند،

رطوبتي طوالني مدت در سازههاي ساندويچي را با استفاده از

در حاليكه در اتصال  Tشكل دايروي ،فيلت و فيلر دايروي شكل

تحليل تنش ترمواالستيك مورد بررسي قرار دادند .ناصر و

هستند.

همكارانش [ ]13به بررسي شش طرح متفاوت پرداختند و سعي

شنوي و همكارانش [ ]6[ ،]2دريافتند كه شعاع فيلت و

نمودند با مطالعه نحوه توزيع كرنش در اين اتصاالت ،بهترين

ضخامت اليههاي تقويتكننده اثر زيادي در عملكرد اتصال

شكل ممكن را براي اتصال  Tشكل معرفي نمايند .تافتگارد و

دارند .در حالت كلي شعاع زياد فيلت و ضخامت كم اليههاي

ليستراپ [ ]12اتصال  Tشكل جديدي را طراحي نمودند كه وزن

تقويتكننده باعث افزايش كارايي اتصال  Tشكل كامپوزيتي

آن شصت درصد كمتر از اتصاالت متداول بوده ،در حالي كه

ميشود .هارماوان و همكارانش [ ]3[ ،]7نيز به بررسي عملكرد

مقاومت آن بيست درصد بيشتر از آنها است .آنان در اتصال

اتصال  Tشكل مثلثي دراثر كشش ساده پرداختند .آنها متوجه

خود به جاي فيلت دايروي شكل و اليههاي تقويتكننده ،از دو

شدند كه در بارگذاري كششي ،جدايي بين فيلت و اليههاي

فوم مثلثي شكل براي اتصال استفاده نمودند.

تقويتكننده باعث خميدگي اليههاي تقويتكننده به سمت بيرون

در اكثر مطالعات عددي انجام شده ،چسب و شكست برشي

ميشود .همچنين بررسي آنان اهميت فيلت در انتقال نيرو را

هسته پانل طراحي نشده اند .بنابراين طرحهاي ساخته شده،

بين اجزاي اتصال نشان داد.

توانايي مدلسازي و بررسي حالتهاي شكست را نداشته و

شنوي و همكارانش [ ]11به بررسي اثر جدايش اليههاي

توانايي پيشبيني بيشترين نيروي شكست را ندارند .همچنين

تقويتكننده با روش اجزاي محدود پرداختند .استيكلر و

بدليل اينكه تافتگارد و ليستراپ [ ،]12در ساخت پانلهاي

همكارانش [ ]11[ ،]13نيز از الياف عرضي براي افزايش مقاومت

ساندويچي به كار رفته در اتصال از فومي با مقاومت برشي به

اتصال در بارگذاريهاي مختلف استفاده نمودند .آنان دريافتند

نسبت پايين استفاده نمودند ،اتصال بر اثر شكست برشي هسته

كه در بارگذاري خمشي تعداد رديفهاي الياف تقويتي اثر

دچار گسيختگي شده و درپايان بيشترين نيروي شكست خود

چشمگيري در افزايش مقاومت خمشي اتصال دارد .بليك و

اتصال بدست نيامد .به همين دليل انجام تحليلهاي دقيق كه

همكارانش [ ]12اثر استفاده از فيلت ويسكواالستيك را بر

قابليت پيشبيني حالتهاي شكست را داشته باشند ،با هستههاي
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مقاومتر ضروري بود .در اين مقاله از چهار ماده با

گفته شد ،اتصال داراي دو حالت شكست است )1 :شكست

مقاومتهاي مختلف براي مدلسازي هسته استفاده شده است

برشي هسته و  )2گسيختگي چسب و جداشدن اعضاي اتصال.

تا عالوه بر بررسي اثر جنس هسته بر عملكرد اتصال ،بتوان
مقاومت نهايي خود اتصال را نيز محاسبه نمود .عالوه بر آن

در ادامه توضيح مختصري درباره نحوه مدلسازي هر يك
از حالتهاي شكست داده ميشود:

در اين مقاله اثر تغيير عامل هندسي زاويه فوم مثلثي بر عملكرد
اتصال نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
براي مدلسازي چسب از المانهاي تماسي به همراه طرح
ماده منطقه چسبنده استفاده شده است تا بتوان گسيختگي
چسب و جدايش اجزاي اتصال از يكديگر را به خوبي طراحي
نمود .با استفاده از كدنويسي در نرمافزار انسيس ،شكست
برشي در هسته پانل نيز مدلسازي شده است .همچنين درستي
نتايج حاصل از حل عددي با نتايج تست تجربي موجود در
مقاالت گذشته بررسي شدند.

 -2بسط طرح اجزاي محدود
بدليل اين كه مقدار كرنش ها در راستاي ضخامت اتصال
نسبت به ساير ابعاد ناچيز بوده و همه نيروهاي وارده به
اتصال در يك صفحه هستند ،از فرض كرنش صفحه اي براي
انجام تحليل ها استفاده شده است .براي رسيدن به دقت باالتر
طرحها به صورت غير خطي تحليل شده و مش بنديها منظم
انجام گرفتهاند ،به طوريكه در نواحي حساستر از مشهاي
ريزتري نسبت به ساير نواحي استفاده شده است تا عالوه بر
حفظ دقت تحليلها بتوان سرعت آنها را افزايش داد .اتصال
مشبندي شده در شكل ( )1نشان داده شده است .در حالت كلي،
اتصال گفته شده از شش ماده متفاوت تشكيل شده كه عبارتند
از )1 :كامپوزيت (پوسته پانلهاي ساندويچي)  )2فوم پيويسي
(هسته پانلهاي ساندويچي)  )3فيلت (فوم مثلثي)  )1فيلر (ماده
پركننده)  )2چسب شماره يك ،بين اجزاي مختلف اتصال)6
چسب شماره دو ،بين پوسته و هسته پانل ساندويچي .خواص
تمام مواد به كاررفته در تحليلها در جدول ( )1و موقعيت آن ها
در شكل ( )1نشان شده است .در جدول ( Ei )1نشاندهنده

مدول يانگ ماده در راستاي ، G xy , (i  x, y) iمدول برشي

ماده در صفحه Y ،به ترتيب نشان دهنده مقاومت تسليم ماده
در جهت  S ،yمقاومت برشي ماده و  v xyبيانگر ضريب
پواسون ماده است.براي مشبندي بخشهاي مختلف اتصال
مانند پوسته ،هسته ،فيلت و فومهاي مثلثي ،از المان دو بعدي
پلين هشتادودو استفاده شده است .اين المان يك المان هشت
گرهاي ايزوپارامتريك است .براي رسيدن به نتايج دقيق ،عالوه
بر مشبندي منظم و مدلسازي غيرخطي مواد ،حالتهاي
شكست اتصال نيز طراحي شدهاند .همانطور كه در بخش قبل
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شکل ( :)1موقعيت مواد بکار رفته در اتصال  ،طرح المان محدود
اتصال  Tشکل پانل ساندويچي وشرايط مرزي اتصال

 -1-2مدلسازي شکست برشي هسته (حالت اول
شکست اتصال)
براي مدلسازي شكست برشي هسته ،يك كد ماكرو در
نرمافزار انسيس نوشته شده است .از راه اجراي اين كد،
بارگذاري در چندين مرحله انجام ميشود .بين اين مراحل تمام
المانهاي هسته پانلهاي ساندويچي انتخاب ميشوند و مقدار
تنش برشي آنها در جدولي ذخيره ميشود .سپس تنش برشي
آنها با مقدار تنش برشي مجاز ماده موردنظر مقايسه شده و
المانهايي كه تنش برشي آنها از حد مجاز بيشتر باشد،
انتخاب ميشوند .در مرحله بعد ،با استفاده از قابليت تولد و
مرگ المان ،المانهاي انتخاب شده از روند تحليل حذف
ميشوند و بارگذاري ،بدون المانهاي حذف شده ادامه
مييابد .اين روند تا شكست كامل سازه و يا رسيدن به بيشينه
بار وارده به سازه ادامه مييابد .براي دقيق بودن جواب كد،
بايد از المانهاي كوچك براي مشبندي نواحي حساس اتصال
استفاده نمود تا المانها به تدريج وارد محدوده غيرمجاز شوند.
همچنين بايد بار وارده به اتصال را به تدريج افزايش داد (تعداد
مراحل بارگذاري و تعداد حلقههاي كد زياد باشد) تا بتوان اثر
افزايش بار را به خوبي ديد.
 -2-2گسيختگي چسب و جدايش اجزاي اتصال (حالت
دوم شکست اتصال)
براي مدلسازي چسب و گسيختگي آن ،از المانهاي تماسي
دو بعدي كانتكت صد وهفتاد و نه و تارگت صد و شصت و نه
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جدول ( :)1خواص مکانيکي مواد بکار رفته در مدلسازي اتصال  Tشکل پانل هاي ساندويچي
مواد مختلف

نوع مواد

)Ex(MPa

)X(MPa

)Ey(MPa

)Y(MPa

)Gxy(MPa

)S(MPa

پوسته صفحات ساندويچي

[L1 Vinylester infusion ]21

26111

117

11211

1

1111

31/1

1/11

ماده پر كننده

[Crestomer1152 PA ]21

211

12

211

12

171

3 /7

1/17

فوم مثلثي

[21وDivinycell HD250 PVC ]21

231

6 /2

231

6 /2

111

1 /1

1 /3

هسته صفحات ساندويچي

[21وDivinycell H100 PVC ]12

112

2 /1

112

2 /1

11

1 /1

1 /3

هسته صفحات ساندويچي

[Divinycell H160 PVC]12

171

3 /1

171

3 /1

73

2 /6

1/27

هسته صفحات ساندويچي

[Divinycell H250 PVC]12

231

6 /2

231

6 /2

113

1 /2

1/21

هسته صفحات ساندويچي

[Divinycell HCP70 PVC ]11

121

11

121

11

111

2 /2

1 /3

با طرح ماده منطقه چسبنده استفاده شده است .اين طرح

جدول ( )2نشاندهنده خواص مواد چسب به كار رفته در

جدايش چسب را با رفتار دو خطي شبيهسازي ميكند [ .]23در

بخشهاي مختلف اتصال است .همانطور كه در قسمت قبل گفته

اين طرح تنشهاي تماسي عبارتند از:

شد ،در مجموع دو نوع چسب متفاوت در اتصال به كار رفته

) p  knun (1  d

است .چسب شماره يك براي چسباندن اجزاي مختلف اتصال به

()2

)  y  kt u y (1  d

يكديگر ،مثل فيلت و فومهاي مثلثي به كار رفته است .چسب

()3

)  z  kt u z (1  d

()1

 Pتنش تماسي عمودي (كششيي)  i ،تينش تماسيي مماسيي در
راستاي  k n ،) i=y,z ( iسفتي تماسي عمودي k t ،سفتي تماسيي
مماسي u n ،فاصله عمودي تماس u t ،فاصله لغزشيي تمياس در

شماره دو نيز براي چسباندن پوسته پانل ساندويچي به هسته
آن استفاده شده است.

 -3بررسي درستي نتايج بدست آمده از حل
عددي

راستاي  ) i=y,z ( iو  dعامل جدايش اسيت .در حاليت كليي ،بيه

براي بررسي درستي جوابهاي بدست آمده از حل عددي،

كمك عامل جيدايش سيه حاليت شكسيت مختليف بيراي چسيب

نتايج آن با نتايج تست تجربي تافتگارد و ليستراپ [ ]12مقايسه

تعريف ميشود [ .]21اين حالتها عبارتند از:

شد .به همين دليل ،در اين بخش خالصهاي از روند تست



حالت اول شكست :در اين حالت ،شكست چسب بر اثر

در تحقيق تجربي [ ،]12تست كشش در دستگاه كشش با

تنش تماسي عمودي است.



تجربي انجام شده توسط آنان ارائه ميشود.

حالت دوم شكست :در اين حالت شكست چسب بر اثر

سرعت ده ميليمتر در دقيقه انجام شده است .بار كششي به

تنشهاي تماسي لغزشي است.

پانل عمودي اتصال  Tشكل اعمال شده و پانل پايه ثابت نگه

حالت سوم شكست (شكست تركيبي) :شكست چسب بر

داشته شده است .طول معلق تكيهگاه نهصد و پنجاه ميليمتر

اثر مجموع تنش تماسي عمودي و لغزشي است.

است .شرايط مرزي اتصال در شكل ( )1نشان داده شده است.

از آنجا كه در اتصال  Tشكل پانلهاي ساندويچي ،شكست
و گسيختگي چسب بر اثر مجموع تنشهاي تماسي عمودي و
لغزشي است ،حالت سوم شكست (شكست تركيبي) براي
مدلسازي گسيختگي چسب در نظر گرفته شده است.
جدول ( :)2خواص انواع چسب بکار رفته در اتصال []1
خواص چسب

چسب شماره 1

چسب شماره 2

چگالي بين اليه اي )(kg/m3

1111

1111

سفتي بين اليه اي )( GPa

71

71

بيشترين تنش عمودي)(MPa

گفتني است كه براي مدلسازي ،از ابعاد مرجع [ ]12استفاده
شده است.
 -1-3مقايسه نمودار نيرو-تغيير مکان :
نمودار نيرو-تغييرمكان يكي از مهمترين خروجيهاي تست
كشش اتصال  Tشكل است كه بيانگر رفتار و مقاوت كلي
اتصال است .به همين دليل براي اطمينان از درستي جوابهاي
بدست آمده بايد ابتدا نمودار به دست آمده از تحليل عددي را با
نمودار بدست آمده از تست تجربي مقايسه نمود.

1

1

بيشترين تنش برشي)(MPa

31/1

31/1

شكل ( )2نمودار نيرو-تغييرمكان بدست آمده از حل عددي

انرژي بحراني شكست عمودي )(J/m2

121

1121

را با نمودار تست تجربي مقايسه مينمايد .همانطور كه در اين

انرژي بحراني شكست برشي)( J/m2

311

2311

شكل ديده ميشود ،اين دو نمودار همخواني بسيار مناسبي
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دارند .به طوريكه نيروي شكست پيشبيني شده توسط حل

[ ]12از فوم ديوينيسل اچ صد كه داراي مقاومت برشي به

عددي فقط در حدود پنج درصد با نيروي شكست تست تجربي

نسبت پاييني است ،براي ساخت هسته پانل ساندويچي استفاده

اختالف دارد.

نمودند .به همين دليل ،اتصال در اثر شكست برشي هسته
گسيخته شد و مقاومت خود اتصال محاسبه نشد .از آنجا كه
محاسبه مقاومت نهايي خود اتصال ضروري به نظر ميرسد،
در تحليلها از  1فوم متفاوت براي مدلسازي هسته پانل
استفاده شده است.
نيرو ( )KN

در ابتدا از فوم ديوينيسل اچ صد استفاده شد .نتايج بدست
آمده نشان دادند كه مقاومت برشي فوم ديوينيسل اچ صد كمتر
از توان اتصال است و به همين دليل هسته دچار شكست برشي
ميشود .بيشترين نيرويي كه اتصال در اين شرايط تحمل
مينمايد  12/3 KNاست.

جابجايي (ميلي متر)

شکل ( :)2نمودار نيرو-تغييرمکان بدست آمده از تست تجربي []12
و حل عددي

 -2-3مقايسه محل شکست اتصال:

در مرحله بعد از فوم ديوينيسل اچ صد و شصت براي
مدلسازي هسته استفاده شد .در اين مرحله اتصال با زاويه
فوم مثلثي چهل و پنج درجه در برابر شصت ميليمتر جابجايي
دچار شكست نشد .هسته پانل ساندويچي در مقابل نيروهاي
برشي حاصله از جابجايي شصت ميليمتري پانل عمودي

نتايج حل عددي به كمك كد ماكرو نوشته شده در نرمافزار

مقاومت نموده و خود اتصال نيز گسيخته نشد .در مجموع

نشان دادند كه حالت شكست اتصال مورد بحث ،شكست برشي

اتصال نيرويي برابر با 71/1 KNرا تحمل نمود .سپس از فوم

هسته پانل افقي است .شكل (-3الف) المانهايي را نشان ميدهد

ديوينيسل اچ دويست و پنجاه به عنوان هسته پانل استفاده شد

كه در مراحل مختلف بارگذاري انتخاب شده و از روند تحليل

كه مقاومترين فوم در گروه ديوينيسل اچ است .در اين حالت

حذف شدهاند .اين المانها ،المانهايي هستند كه تنش برشي

مقدار نيروي حاصله از شصت ميليمتر جابجايي پانل عمودي

آنها از تنش برشي مجاز هسته پانل ساندويچي بيشتر شده

برابر  111/2 KNبود .اما همچنان اتصال مقاومت كرده و

است .همانطور كه در اين شكل ديده ميشود؛ المانهاي حذف

دچار گسيختگي نشد.

شده ،شكستي با زاويه تقريبي  12درجه را مدلسازي مينمايند
كه محل آن كمي دورتر از ناحيه اتصال است.
شكل (-3ب) نشاندهنده نمونه آزمايشگاهي ،بعد از اتمام
بارگذاري و شكست است .با توجه به اين شكل؛ شكست حاصل

به همين دليل در مرحله بعد از فوم ديوينيسل اچ سي پي
هفتاد استفاده شد .اين گروه (اچ سي پي) از فومهاي ديوينيسل
كه كاربرد اصلي آن در ساخت شناورهاي سطحي ،زير سطحي
(مانند شناور زير سطحي دابل ايگل امكا سه) و سازههاي

از تست تجربي نيز به صورت برشي و كمي دورتر از محل

محافظ است داراي خواص مكانيكي بسيار بااليي نسبت به

اتصال است .همانطور كه در شكل ( )3ديده ميشود ،حالت

ساير فومهاي ديوينيسل است .به طوريكه مدول يانگ فوم

شكست پيش بيني شده توسط حل المان محدود اتصال همان

ديوينيسل اچسيپي هفتاد بيش از چهار برابر مدول يانگ فوم

حالت شكستي است كه در تست تجربي رخ داده است.

ديوينيسل اچصد و مدول برشي آن در حدود شش برابر مدول
برشي فوم ديوينيسل اچصد است .در اين حالت نيروي اتصال

 -4تحليل نتايج
 -1-4اثر مقاومت برشي هسته بر عملکرد اتصال

در برابر شصت ميليمتر جابجايي برابر با  112/1 KNبود ،در
حالي كه هيچ كدام از اجزاي اتصال دچار آسيب نشدند.

همانطور كه در بخش قبل گفته شد ،تافتگارد و ليستراپ
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شکل ( :)3حالت و محل شکست اتصال  Tشکل در اثر تست کشش ،الف) نتيجه حاصل از حل عددي ،ب) نتيجه حاصل از تست تجربي []12

به وضوح نشان داده شده است .همينطور دو مدلي كه زاويه
فوم مثلثي در آنها  12و  71درجه ميباشد ،نشان داده شده
است.
نيرو ( )KN

جابجايي (ميلي متر)

شکل ( :)4اثر هسته بر عملکرد اتصال  Tشکل با فومهاي
مثلثي با زاويه  44درجه

به همين دليل ميزان جابجايي پانل عمودي را افزايش داده تا
در پايان اتصال در جابجايي  37/3ميليمتر و با نيروي
 172 KNگسيخته شد .در شكل ( )1رفتار اتصال گفته شده
(اتصال با فومهاي مثلثي با زاويه  12درجه) با جنس
هستههاي متفاوت در مقابل  61ميليمتر جابجايي نشان داده
شده است .همانطور كه ديده ميشود ،تغيير جنس هسته باعث
افزايش نيروي شكست از مقدار ( 12/3 KNطرح با هسته از
جنس ديوينيسل اچصد) به مقدار (172 KNمدل با هسته از
جنس ديوينيسل اچسيپي هفتاد) شد .به عبارت ديگر ،اين تغيير
باعث افزايش  236درصدي نيروي شكست شد.
 -2-4اثر زاويه فوم مثلثي بر عملکرد اتصال

شکل ( :)4تغيير زاويه فوم مثلثي

در ابتدا رفتار طرحهاي هندسي با فوم ديوينيسل اچصد
مورد بررسي قرار گرفتند .اتصال با زاويه فوم مثلثي  22درجه
در جابجايي  11ميليمتر ،قبل از شكست برشي هسته گسيخته
شد .ساير اتصاالتي كه در مقابل نيروي وارده مقاومت كردند،
رفتار يكساني از خود نشان دادند و همه آنها با حالت شكست
هسته برشي در جابجايي شصت ميليمتر و نيروي 12/3 KN
گسيخته شدند .شكل ( )6نشاندهنده عملكرد طرحهاي هندسي
مختلف با فوم ديوينيسل اچصد است .سپس تحليلها با هسته
فوم ديوينيسل اچصدوشصت تكرار شدند .نمودار نيرو-
تغييرمكان هر نه طرح هندسي ،براي اتصال با هسته فوم
ديوينيسل اچصدوشصت در شكل ( )7نشان داده شده است.

زاويه فوم مثلثي مهمترين عامل هندسي است كه بر عملكرد

همانطور كه ديده ميشود ،اتصال با زاويه فوم مثلثي  22درجه

اتصال اثر ميگذارد [ .]12به همين دليل براي بررسي اثر اين

در جابجايي  33/12ميليمتر گسيخته شده است .در مجموع

عامل ،نه طرح هندسي متفاوت كه فومهاي مثلثي آنها زواياي

اتصال با زواياي فوم مثلثي  31 ،22و 71درجه در اثر

 71 ،61 ،22 ،21 ،12 ،11 ،32 ،31 ،22درجه داشتند ،مورد

گسيختگي چسب شكسته شدند ،در حاليكه حالت شكست ساير

بررسي قرار گرفتند .زوايا و ساير ابعاد اتصال طوري تغيير

زوايا ( در اين طرح ،اتصال با هسته اي از جنس ديوينيسل

نمودند كه حجم فيلر در تمام طرحها يكسان باشد .در شكل () 2

اچصدوشصت) شكست برشي هسته است.

فيلر (قسمت سبز رنگ) ،فوم مثلثي و زاويه فوم كه تغيير ميكند
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نيرو ( )KN

نيرو ( )KN

جابجايي (ميلي متر)

جابجايي (ميلي متر)

شکل ( :)6عملکرد طرحهاي هندسي مختلف با فوم

شکل ( :)7عملکرد طرحهاي هندسي مختلف با فوم

ديوينيسل اچصد

ديوينيسل اچصدوشصت

در ادامه اثر عامل هندسي زاويه فوم مثلثي در اتصاالت با
هسته ديوينيسل اچ دويستوپنجاه بررسي شد .از آنجا كه با
افزايش سفتي هسته مقاومت پانل افقي در برابر جابجايي وارده
نيرو ( )KN

افزايش مييابد ،نيروي وارده به اتصال نيز بيشتر شد .رفتار
مدلهاي مختلف اتصال در اين حالت در شكل ( )3نشان داده
شده است .همانطور كه در شكل ديده ميشود مدلهاي با زاويه
فوم مثلثي  31 ،32 ،11 ،22 ،61 ،71و  22درجه در اثر
گسيختگي چسب ،گسيخته شده و در برابر نيروي وارده
مقاومت نكردهاند .اما اتصال با زاويه فوم مثلثي  12 ،21درجه،
بدليل شكست برشي هسته ،صفحه ساندويچي افقي گسيخته
شده اند.

جابجايي (ميلي متر)

شکل ( :)8عملکرد طرحهاي هندسي مختلف با فوم
ديوينيسل اچ دويستوپنجاه

در ادامه همه تحليلها با هسته از جنس فوم ديوينيسل
اچسيپي هفتاد تكرار شد و مقدار جابجايي وارده به اتصال تا
آنجايي افزايش يافت كه همه اتصالها گسيخته شدند .اين نوع
نيرو ( )KN

بارگذاري به آن دليل انجام شد كه در مجموع بتوان اختالف
مقاومت نهايي تمام اتصاالت را با يكديگر مقايسه نمود .نمودار
نيرو-تغييرمكان طرحهاي مختلف هندسي در اين حالت در شكل
( )1نشان داده شده است .نكته قابل توجه آن است كه رفتار
تمام اتصاالت تا لحظه قبل از گسيخته شدن به طور يكسان
است .به طوريكه نمودار نيرو -تغييرمكان تمام آنها قبل از
گسيختگي روي يك خط است .همانطور كه ديده ميشود اتصال
با زاويه فوم مثلثي  12درجه بيشترين و اتصال با زاويه فوم
مثلثي  22درجه كمترين نيروي شكست را دارد .گفتني است كه
حالت شكست همه مدلهايي كه جنس هسته آنها ديوينيسل
اچسيپي هفتاد است ،گسيختگي چسب و جدايش اجزاي اتصال
است.

جابجايي (ميلي متر)
شکل ( :)9عملکرد طرحهاي هندسي مختلف با فوم
ديوينيسل اچسيپي هفتاد

شكل ( )11نشاندهنده نيروي شكست طرحهايي است كه
هسته آنها از جنس فوم ديوينيسل اچسيپي هفتاد (قويترين
هسته در مدلسازي) و فوم ديوينيسل اچ صد (ضعيفترين
هسته در مدلسازي) است .با مقايسه اين نيروها ميتوان اثر
م قاومت برشي هسته و تغيير زاويه فوم مثلثي را بهتر مورد
بررسي قرار داد.
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همانطور كه در شكل ( )1ديده ميشود ،تغيير جنس هسته
پانل ساندويچي ،باعث افزايش چند برابري نيروي شكست
اتصال و مقاومت آن شد .عالوه بر آن تغيير مقاومت برشي
هسته باعث تغيير حالت شكست اتصال شد .به طوريكه حالت
شكست در اتصال با هسته ديوينيسل اچ صد ،شكست برشي
هسته بوده در حاليكه حالت شكست در اتصالهاي با هسته
ديوينيسل اچسيپي هفتاد ،شكست چسب ميباشد .در شكل ()1
اثر زاويه فوم مثلثي نيز به خوبي ديده ميشود .به طوريكه با

 -5نتيجهگيري
در اين مقاله ،طرحي دو بعدي براي تحليل اتصال  Tشكل
پانلهاي ساندويچي ساخته شد .در طرح گفته شده از المانهاي
تماسي و طرح منطقه چسبنده براي شبيهسازي گسيختگي
چسب استفاده شده است .همچنين ،شكست برشي هسته
پانلهاي ساندويچي نيز با استفاده از كد نوشته شده در نزم
افزار انسيس مدلسازي شده است.

تغيير زاويه فوم مثلثي نيروي شكست اتصال به ميزان %111/2
افزايش يافته است .در حالت كلي مي توان نتيجه گرفت كه در
تست كشش ،اتصال با زاويه فوم مثلثي  12درجه ،بهترين
عملكرد را بين زاويههاي  22تا  71درجه دارد.

نيروي شكست ( )KN

زاويه فوم مثلثي (درجه)

شکل ( :)11اثر جنس هسته و زاويه فوم مثلثي بر عملکرد
اتصال  Tشکل پانلهاي ساندويچي

در ادامه در شكل ( )11حالتهاي شكست اتصال نشان داده
شده است .همانطور كه گفته شد ،اتصال Tشكل داراي دو حالت
شكست است (شكست برشي هسته و گسيختگي چسب و
جدايش اجزاي اتصال) .اما نكته مهم اين است كه در همه
طرحهاي هندسي با حالت شكست گسيختگي چسب ،گسيختگي
چسب از يك نقطه شروع نمي شود .بلكه با تغيير زاويه محل
شروع گسيختگي نيز تغيير مينمايد .به طوريكه در پايان مدل-
هاي با زاويه فوم مثلثي  12درجه و بزرگتر از آن ،اتصال به
علت جدايش صفحه ساندويچي عمودي از اتصال گسيخته
ميشود .در حاليكه در ساير اتصاالت (اتصاالت با زاويه فوم
مثلثي  22تا  11درجه) جدايش صفحه ساندويچي افقي باعث
گسيختگي اتصال ميشود.
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شکل ( :)11حالت شکست اتصال ،الف) شکست برشي
هسته پانل ساندويچي ،ب) گسيختگي چسب و جدايش
اجزاي اتصال براي اتصال با زواياي فوم مثلثي  44درجه
تا  71درجه ،ج) گسيختگي چسب و جدايش اجزاي اتصال
اتصاالت با زاويه فوم مثلثي  24تا  41درجه
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تغيير نمودند كه در پايان حجم فيلر در همه طرحها يكسان

نتايج تست تجربي موجود در مراجع گذشته نشان دادند كه

 در ضمن براي بررسي اثر جنس هسته پانل ساندويچي.است

 شكل پانلهاي ساندويچي داراي دو حالت شكستT اتصال

بر عملكرد اتصال و حالتهاي شكست آن از چهار فوم متفاوت

)2 ،) شكست برشي هسته پانل ساندويچي افقي1 :هستند

.در مدلسازي استفاده شده است

 كه هر دو حالت شكست در طرح المان محدود،گسيختگي چسب

تحليلها نشان دادند كه تغيير جنس هسته و افزايش مقاومت

 در پايان درستي نتايج حاصل.شبيهسازي و بررسي شده است

برشي آن باعث تغيير حالت شكست اتصال و مقاومت آن

از حل عددي با نتايج تست تجربي موجود در مراجع گذشته

 به عنوان مثال تغيير جنس هسته از فوم ديوينيسل.ميشود

 به طوريكه نيروي شكست پيشبيني شده،بررسي شدند

%236 اچصد به فوم ديوينيسل اچسيپي هفتاد باعث افزايش

 با نيروي شكست حاصله از تست%2 توسط حل عددي فقط

 از طرفي تغيير زاويه فوم مثلثي نيز باعث.نيروي شكست شد

.تجربي اختالف داشت

 در پايان تحليلها نشان دادند كه در.افزايش مقاومت اتصال شد

زاويه فوم مثلثي مهمترين عامل هندسي است كه عملكرد

 درجه بهترين زاويه براي فوم مثلثي و12  زاويه،تست كشش

 به همين دليل براي بررسي.اتصال را تحت تاثير قرار ميدهد

 به طوريكه نيروي شكست. درجه بدترين زاويه است22 زاويه

 نه طرح هندسي متفاوت كه فومهاي مثلثي آنها،اثر اين عامل

 برابر نيروي شكست2/1 ، درجه12 اتصال با زاويه فوم مثلثي

، درجه دارند71 ،61 ،22 ،21 ،12 ،11 ،32 ،31 ،22 زواياي

. درجه است22 اتصال با زاويه فوم مثلثي

 زاويهها و ساير ابعاد اتصال طوري.مورد بررسي قرار گرفتند
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