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پایش وضعیت اتصاالت چسبی تکلبه معیوب با استفاده از نانولولههای کربنی
امید سام دلیری1و ،2محمدرضا فراهانی

*,1

 1دانشکده مهندسی مکانیک ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2انستیتو تکنولوژی سیستم های هوشمند ،دانشگاه کالگنفورت ،کالگنفورت ،اتریش
خالصه :اتصاالت چسبی در سازههای مهندسی بویژه درصنایع دریایی ،هوافضا ،خودروسازی ،نفت و گاز بهکار

میروند .با توجه به اینکه اتصال ضعیفترین بخش یک سازه مهندسی محسوب میشود ،احتمال شکست از محل
اتصال چسبی باال است .بنابراین ،پایش وضعیت اتصال چسبی از اهمیت ویژهای برخودار است .هدف از این مقاله،

پایش وضعیت آسیب در اتصال چسبی تک لبه با استفاده از نانولولههای کربنی چند جداره است .این کار با روش
ثبت تغییرات مقاومت الکتریکی طی بارگذاری مکانیکی انجام شده است .این انتشار آسیب به صورت انتشار ترک در

اتصال چسبی مشاهده شده است .در ابتدا نانولولههای کربنی با  9درصد وزنی با استفاده از دستگاه آلتراسونیک درون

رزین اپوکسی پراکنده شدند .پس از اضافهنمودن سختکننده ،ماده بدستآمده بالفاصله درون قالب اتصال چسبی

تکلبه ریخته شد .اتصال چسبی معیوب با سطح عیب  30% ،10%و  70%و با عیبهای دایرهای و مربعی ساخته

شد .این نمونهها تحت آزمون کشش ،قرارگرفته و پاسخ مقاومت الکتریکی آن تحت بارگذاری برشی ثبت شد .نتایج

نشان داد که بیشترین تغییرات کلی مقاومت در نمونه اتصال چسبی با اندازه عیب  30درصد مربعی اتفاق افتاده و
بخش زیادی از پیشرفت آسیب به صورت انتشار ترک در چسب رسانا مشاهده شد .نتایج بدستآمده نشان داد که

زمانی که بخش بزرگی از ترک درون چسب و بخش اندکی از آن در مرز عیب رشد میکند ،بیشترین تغییرات کلی

تاریخچه داوری:
دریافت1398/05/28 :
بازنگری1398/07/13 :
پذیرش1398/08/14 :
ارائه آنالین1398/09/05 :
کلمات کليدي:

پایش وضعیت
ترک

نانولولههای کربنی چند جداره
اتصاالت چسبی

تغییرات مقاومت الکتریکی
حسگر

مقاومت مشاهده میشود.

 .1مقدمه

در آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به اینکه بازرسی

استفاده از چسبها برای اتصال قطعات مختلف و در صنایع

اتصاالت چسبی با روشهای غیرمخرب بسیار دشوار است ،نیازمند

گوناگون مانند صنایع دریایی ،هوافضا ،خودروسازی ،نفت و گاز و غیره

استفاده از روشها با تمهیدات ویژه است [ .]2 ,1با این حال استفاده

در حال توسعه و گسترش است .دلیل این کاربرد گسترده ،خصوصیات

از روشهای پایش سالمت سازه با قابلیتاطمینان باالیی برای این

بالقوه اتصاالت چسبی مانند استحکام به وزن باال ،انعطافپذیری

منظور بکار میروند [ .]3امروزه استفاده از مواد غیرارگانیک و افزودن

طراحی و توزیع تنش یکنواخت در اتصال چسبی در مقایسه با سایر

آنها به چسبها پلیمری ،منجر به توسعه و بهبود عملکرد این چسبها

اتصاالت مانند اتصاالت مکانیکی و متالورژیکی میباشند .از آنجایی که
محل اتصالها بهعنوان نقاط بحرانی در یک سازه مهندسی محسوب

شده است .ذرات کربنی مانند فیبرهای کربنی ،بلوکهای کربن و به
تازگی استفاده از نانولولههای کربنی ،به طور گسترده در تحقیقها به

میشوند؛ ایجاد اتصال با استحکام باال و همچنین پایش وضعیت

منظور بهبود خواص مکانیکی [ ]7-4و الکتریکی نانو چسب []11-8

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmrfarahani@ut.ac.ir :

مورد استفاده قرار میگیرد .رفتار الکتریکی و مکانیکی مناسب نانو
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چسب نانولوله کربن -اپوکسی ،باعث شده تا به عنوان یک حسگر،

در این مقاله با بکارگیری چسب اپوکسی که با استفاده از نانولوله

در ارزیابی سالمت سازهها بکار رود [ .]13 ,12این نانوذره کربنی

کربنی چند جداره رسانا شده است ،به پایش وضعیت ترک در اتصال

به همراه چسبهای پلیمری ،نانو چسبی را ایجاد میکنند که نقش

چسبی تکلبه میپردازد .ریزساختار نانوچسب با میکروسکوپ

یک حسگر در ارزیابی سالمت سازههای مهندسی را دارد [.]15 ,14

الکترونی مورد بررسی قرار گرفت .به منظور داشتن انواع مختلف ترک،

در صورتی که این حسگر در مکانهای مناسب در سازه ،قرار گیرند؛

عیبهای مربعی و دایرهای در اتصال چسبی ایجاد گردید .تغییرات

تغییرشکلهای ناشی از نیروی اعمالی در آن سازه ،باعث تغییرات

نسبی مقاومت الکتریکی اتصال ،هنگام بارگذاری برشی ثبت شد .نحوه

مقاومت الکتریکی در حسگر خواهد شد .این نوع حسگر میتوانند

رشد ترک از ارتباط میان تغییرات نسبی مقاومت و سطح شکست در

در سازههای تحت بار فشاری به منظور پیشبینی تمرکز تنش و بار

اتصال چسبی ،مورد ارزیابی قرار گرفت .برای بررسی بیشتر ،ارتباط

بحرانی کمانش بکار رود [ .]17 ,16بنابراین مفهوم پایش وضعیت

میان رفتار مکانیکی و پاسخ مقاومت الکتریکی یک نمونه از اتصال

سازه ،براساس تغییرات مقاومت الکتریکی حسگر در آن سازه است؛

چسبی که بیشترین تغییرات مقاومت را نشان داده است ،از ابتدای

بنابراین میتوان شروع و توسعه آسیبها در آن سازه را با رفتار تغییرات

بارگذاری تحلیل شد.

مقاومت الکتریکی بررسی نمود .نانو چسب رسانا حاوی نانولوله کربنی
کاربردهای ویژهای در صنایع مختلف به عنوان حسگرهای گازی []18
و کرنش سنجها [ ]19دارند .زمانی که نانوذرات رسانا درون زمینه

 .2آزمایشهای تجربی
 -2-1مواد اولیه

پلیمری توزیع میشوند ،یک شبکه رسانا درون زمینه پلیمری ایجاد

نانوچسب رسانا شامل اپوکسی به عنوان زمینه و نانولولههای

میگردد .میزان رسانایی این شبکه ،تحت تاثیر درصد وزنی نانوذرات،

کربنی 1به عنوان نانوذره رسانا است .رزین اپوکسی مورد استفاده

اثرات متقابل میان نانوذرات در زمینه پلیمری و چگونگی توزیع آنها

اپوتین 2محصول شرکت بوهلر 3آلمان است .این رزین دارای سیالیت

است [.]21 ,20

باال ویسکوزیته پایین و انقباض کم است به طوریکه می توان نانوذرات

خصوصیات حسگری نانولوله کربن -اپوکسی تحت بار مکانیکی

را با انرژی پایینتر در زمینه اپوکسی توزیع نمود .این اپوکسی یک

وابسته به توزیع نانوذرات درون زمینه اپوکسی به منظور تشکیل شبکه

سختکننده دارد که به نسبت  2به  1با آن ترکیب میشود .مطابق

رسانا است [ .]24-22همچنین مقدارهای مختلف از نانوذرات کربنی

با دستورالعمل ساخت آن ،این چسب در دمای کنترلشده  27درجه

روی استحکام اتصال چسبی اثرگذار میباشد [ .]26 ,25 ,12در مرجع

سانتیگراد و به مدت  9ساعت خشک شده و استحکام یافته و یا

[ ،]24اثرات درصدهای مختلف وزنی مختلف روی قابلیت حسگری

میتواند در دمای اتاق ( )C25°به مدت یک روز به همان استحکام

اتصال چسبی بررسی شد و سپس این قابلیت حسگری در اتصال

برسد .نانولولههای کربنی از شرکت چیپ تیوپ آمریکا ،4با سفارش

چسبی معیوب برای بررسی مکانیزم شکست مورد بررسی قرار گرفت.

اینترنتی به مقدار الزم تهیه شدند .نانولوله کربنی از نوع چندجداره

در پژوهش حاضر تنوع عیوب از لحاظ اندازه بیشتر بوده و به طور

بوده و قطر خارجی آن ، dpبین  30تا  50نانومتر و طول آن بین

دقیقتری ارتباط میان تغییرات الکتریکی و پیشرفت ترک در اتصال

 ،بین  10تا  20میکرومتر است .درجه خلوص آن بیش از  95درصد

چسبی معیوب مورد بررسی قرارگرفتهاست .در مرجع [ ،]27محققان

است .در ساخت نمونههای اتصال تک لبه جنس چسبندهها از آلیاژ

دریافتند که با افزودن  1درصد وزنی نانولوله کربنی چندجداره به یک

6

آلومینیم 5از نوع 5754بوده است .چسبندهها مطابق با استاندارد

چسب پلیمری ،اتصال چسبی دارای بیشترین استحکام بوده است و

آماده شدند .در جدول  1مشخصات این آلیاژ آمده است .همچنین در

lp

افزایش بیشتر آن باعث کاهش استحکام شد .با این حال زمانی که
بحث پایش وضعیت یک اتصال چسبی وجود دارد باید به پارامترهای
دیگر مانند رسانایی چسب نیز توجه شود تا بتوان یک حسگر با قابلیت
پایش وضعیت مناسب داشت.
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شکل  :1اتصال چسبی تک لبه الف) ) قالب مورد استفاده ب) نمونههای اتصال چسبی با مشخصات هندسی
ﺷﮑﻞ  :1اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﺗﮏ ﻟﺒﻪ اﻟﻒ( ( ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ب( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ

Table 1. Mechanical properties of AL-Mg3
جدول  :1خصوصیات مکانیکی آلیاژ آلومینیم Al-Mg3
ﺟﺪول  .1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ Al-Mg3

به منظور داشتن ضخامت یکنواختی از چسب برابر با  1میلی
متر ،دو قالب برای اتصال تکلبه مطابق با شکل  1طراحی گردید.
مطابق با پژوهش انجامشده برای پایش اتصاالت چسبی ،ضخامت
الیه چسب یک سوم ضخامت چسبنده درنظرگرفته شد [ .]28در

Table 1. Mechanical properties of AL-Mg3

ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮاﺳﻮن

ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ

0/33

68 MPa

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ
330 MPa

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ
280 MPa

شکل دو قالب از اتصال تکلبه مشاهده میشود (شکل  1الف).

ابتدا صفحات داخلی قالب را با واکس جداساز کمی آغشته کرده تا

پایش وضعیت اتصالهای چسبی ،که از روش دو پرآب 1استفاده شد،

چسبندههای آلومینیومی بعد از آمادهسازی به راحتی خارج شوند.
سپس چسبندهها را داخل قالب قرار داده و پیچهای تنظیم کمی بسته
میشوند .قسمت همپوشانی چسبندهها از قبل با سنباده نرم تمیز و با

سیمها از طریق چسب فلزی به صفحات آلومینیم متصل شدند.

استون پاک شدند .قالب از قسمت پایین با چسب پالستیکی مسدود
شده بود .سپس نانوچسب مایع در میان دو چسبنده ،درون قالب

 -2-2آمادهسازی نمونهها
مطابق با مرجع [ ،]26به منظور پایش وضعیت ،مقادیر جرمی
معادل با  9درصد وزنی از نانولوله کربنی ،روی ترازوی دیجیتالی وزن
شده و با مقدار مشخصشده از رزین اپوکسی به صورت مکانیکی
ترکیب میگردد .سپس با استفاده از دستگاه آلتراسونیک با توان
 120کیلووات با فرکانس  60کیلوهرتز عملیات پراکندگی نانولولههای
کربنی درون رزین اپوکسی انجام میشود .مدت زمان پراکندگی
نمونهها  10دقیقه است .ماده بدستآمده به مدت  20دقیقه با
استفاده از پمپ خال حباب زدایی شد .سپس رزین حاوی نانوذرات به
صورت مکانیکی و روی همزن به مدت  15دقیقه با هاردنر به نسبت
 2به  1مخلوط گردید.

ریخته میشود .پیچهای تنظیم کامال بسته شده و ناحیه همپوشانی

نیز با گیره کمی سفت میشوند تا در پایان یک اتصال چسبی با
استحکام الزم و ضخامت یکسان بدست آید (شکل  1ب) .پس از
مدت  24ساعت در دمای اتاق نمونههای اتصال چسبی از قالب خارج
شده و سطوح آن که در تماس با بدنه قالب بود با استون تمیز شدند.

همچنین پلیسههای احتمالی تشکیلشده از نانوچسب با سمباده نرم

برداشته شدند .بهاینترتیب برای تمامی نمونههای اتصال ،اتصالی با
ضخامت یکسان چسب و با استحکام مناسب خواهیم داشت .به منظور

همراستاکردن چسبندهها هنگام آزمایش کشش ،تبهای نارسانا از
جنس فایبرگالس ،در ناحیههای انتهایی و در دوطرف اتصال چسبی
بوسیله چسب آرالدیت 2چسبانده میشوند ،به طوریکه خط مرکزی

Two Probe Method

Araldite 2015

1
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شکل :2طرحواره سیستم الکترو -مکانیکی پایش وضعیت نمونههای اتصال چسبی

ﺷﮑﻞ :2ﻃﺮحواره ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮو -ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ

ناحیه باالیی و پایینی تبها از وسط ناحیه چسب عبور کند [.]29

اونیورسال زویک-روئل 2برای اعمال نیرو استفاده شد .جابجایی میان

علت نارسانابودن تبها این است که درهنگام اندازهگیری تغییرات

دو نقطه اتصال با استفاده از کششسنج 3کنترل و توسط دستگاه

الکتریکی جریان الکتریکی از فکهای رسانای دستگاه آزمایش کشش

آزمایش کشش ثبت شد .این کار با استفاده از یک سیستم اندازهگیری

عبور نکند .برای ساخت اتصال چسبی معیوب ،عیبهای مصنوعی در

با سرعت و قابلیت تفیکپذیری باال انجامگرفتهاست .طرحواره سیستم

شکلها دایرهای و مربعی و در اندازههای مختلف  %30 ،%10و %70

اندازهگیری الکترومکانیکی در شکل  2نشان دادهشدهاست .سمت

در مرکز ناحیه اتصال قرار داده میشوند .نانوچسب بدست آمده ،فورا

چپ این شکل ،محل قرارگیری نمونه اتصال چسبی تکلبه در

به داخل قالب اتصال چسبی ریخته شد و پس از  24ساعت و در دمای

دستگاه آزمایش کشش است .یک سمت نمونه به ورودی تقویتکننده

اتاق کامال خشک گردید.

آنالوگ که به عنوان بخشی از سختافزار اندازهگیری مقاومت متصل
گردید .سمت دیگر نمونه به خروجی سختافزار وصل شد که شامل
تولیدکننده سیگنال سینوسی است .در دامنه دیجیتال ،الگوریتم الزم

 -2-3سیستم اندازهگیری الکتریکی -مکانیکی نمونهها
اندازهگیری الکتریکی در دو مرحله انجام شده است .در مرحله

برای فرآیند پردازش سیگنال (تبدیل پایینی 4سیگنال دریافتی)،

اول ،فرکانس وابسته به مقاومت اولیه توسط ال سی آر متر1مشخص

توسط ساختار برنامه 5اندازهگیری ،فراهم شده است .فرکانس باالتر

شد .این دستگاه دارای فرکانسهای مختلف میباشد .مقاومت اولیه

میتواند اثر نویزهای دستگاههای الکتریکی اطراف را بر روی حسگر

اتصال چسبی در فرکانسهای مختلف بدون اعمال بار مکانیکی

پایش وضعیت کاهش دهد .از طرف دیگر این سیستم اندازهگیری

توسط السیآرمتر اندزهگیری شد .این کار به این منظور انجام شد تا

برای خواندن مقاومت نمونههایی که مقاومت اولیه آنها باالست ،نیز

فرکانس مناسب برای اعمال بر دستگاه اندازهگیری تغییرات الکتریکی

مناسب است.

مشخص شود .مرحله دوم اندازهگیری تغییرات مقاومت الکتریکی در
زمان انجام آزمایش کشش است .در آزمایش کشش از دستگاه کشش
Extech LCR meter

1
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 .3نتایج و بحث

عنوان مکانیزم غالب رسانایی باشد (شکل  3ب) و یا حتی با افزایش

 -3-1پاسخ مقاومت الکتریکی فیلم نانوماده مرکب نانولوله کربن-

بیشتر ماده رسانا ،مکانیزم رسانایی ناشی از پدیده مقاومت تماسی

اپوکسی

میان رشتههای نانولوله کربنی و یا میان کلوخهها است (شکل  3ج).

به طورکلی مکانیزمهای رسانایی در یک زمینه چسب اپوکسی

شکل ( 3د) تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نانوچسب را نشان

حاوی نانوذرات رسانا شامل سه مورد است .در شکل  ،3طرحوارهای

میدهد .ترکیبی از مکانیزمهای مختلف رسانایی میتواند در نانوچسب

از مکانیزمهای رسانایی نشان داده شده است .شبکه رسانای متشکل

رسانا اتفاق بیافتد .میکروساختار بدستآمده از نمونه واقعی نشان

از رشتههای نانولوله کربنی درون زمینه اپوکسی میتواند ناشی از

میدهد که با توجه به انباشتگی رشتههای نانولوله کربنی ،مکانیزم

پدیده تونلزنی میان رشتههای نانولوله کربنی مجاور هم اتفاق بیافتد

غالب از نوع تماسی است ولی سایر مکانیزمهای رسانایی نیز میتواند

(شکل  3الف) .با افزایش درصد وزنی نانولوله کربنی ،پدیده تونلزنی

رخ داده باشد .پیکانهای نشاندادهشده در شکل ( 3د) میتوانند

میتواند میان کلوخههای تشکیلشده از نانولوله کربن -اپوکسی به

همان پدیده تونلزنی میان رشتههای مجاور از نانولوله کربنی باشد

)اﻟﻒ(

)ج(

)ب(

)د(
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شکل  :3طرحوارهای از مکانیزمهای رسانایی الف) مقاومت تونلی میان رشتههای مجاور نانولوله کربنی ،ب) مقاومت تونلی میان کلوخههای ایجاد شده و ج) مقاومت
ﺷﮑﻞ  :3ﻃﺮحوارهاي از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﻒ( ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ب( ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻮﺧﻪﻫﺎي
الکتریکی تماسی .د) میکروساختار نمونه واقعی نانوچسب رسانا
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ج( ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ .د( ﻣﯿﮑﺮوﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺎﻧﻮﭼﺴﺐ رﺳﺎﻧﺎ
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مرز میان چسب و چسبنده آلومینیومی انتشار یافته است و

∆R/R

بیشتری را نشان داده است ( .)%18برای اتصال چسبی با سطح
عیب  %30مربعی ،نسبت به سطح عیب  %30دایرهای ∆R/R ،به
طور قابلمالحضهای تفاوت دارد .علت این است که در اتصال مربعی
با عیب  30درصد بخش زیادی ار ترک درون چسب رشد کرده به
طوری که به مرز عیب مربعی رسیده و تغییرمسیر داده است در حالی
که در اتصال مشابه با عیب دایرهای بخش زیادی از انتشار آسیب از
مرز میان چسب و چسبنده رخ داده است .زمانی که اندازه عیب در
اتصال چسبی افزایش یافته ،احتمال انتشار ترک از مرز عیب نیز رو
به افزایش است .این پدیده در اتصال چسبی معیوب با سطح عیب
 %70در هر دو نوع عیب دایرهای و مربعی مشاهده شده است (شکل
 .)4این نوع اتصالها نسبت به سطح عیب  %30مربعی ،داری مقدار
 ∆R/Rبسیار کوچکتری هستند زیرا بخش زیادی از انتشار ترک در
مرز نارسانای عیب بوده است .به عبارت دیگر ،زمانی که ترک از مرز
عیب نارسانا رشد میکند ،در یک سمت ترک چسب رسانا و در سمت

Fig.4.
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Fig.4.
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adhesive joints

ﻋﯿﺐعیب
مختلف
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ﺑﺮايبرای
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سطح
ﻣﺨﺘﻠﻒ
هایﺴﺒﯽ
ﻫﺎي ﭼ
اﺗﺼﺎل
ﺷﮑﺴﺖ
شکل:4:4ﺳﻄﺢ
ﺷﮑﻞ

دیگر آن عیب نارسانا است و  ∆R/Rبسیار کم است.
در این تحقیق نانوچسب با  9درصد وزنی برای پایش وضعیت
اتصال چسبی معیوب نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که

که یک مکانیزم رسانایی است.

تغییرات مقاومت الکتریکی متاثر از مسیر ترک و یا پیشرفت آسیب

 -2-3اثر عیوب مصنوعی بر روی پاسخ امپدانسی در نمونههای اتصال
چسبی نانولوله کربن -اپوکسی
تغییرات کلی  ∆R/Rاتصال چسبی با اندازه عیوب 30 ،10و 70
درصد برای دو نوع عیب دایرهای و مربعی در این بخش بررسی شده
است .بیشترین  ∆R/Rمربوط به اتصال چسبی معیوب با سطح عیب
 %30و شکل عیب مربعی است .میزان  ∆R/Rدر این اتصال

%220

است .این درحالی است که میزان  ∆R/Rدر سایر نمونههای اتصال
چسبی کمتر از  20درصد است .شکل  ،4سطح شکست اتصالهای
چسبی معیوب ،شامل عیوب دایرهای و مربعیشکل در سه اندازه
مختلف نشان داده شده است .برای اتصال چسبی با سطح عیب
 ،%10اتصال همراه با عیب دایرهای نسبت به مربعی تغییرات مقاومت
بیشتری را نشان داده است .با توجه به سطح شکست ،در یکی از این
دو اتصال ،بخشی از ترک از درون چسب انتشار یافته است و به مرز
عیب نرسیده است ،در حالی که در اتصال دیگر ،شکست کامال از
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در الیه چسب است .بهطورخالصه تغییرات کلی مقاومت برای این نوع
اتصاالت در جدول  2آمده است .این جدول برگرفته از نتایج شکل
 4است.
با توجه به اینکه نمونه اتصال چسبی با  %30عیب مربعی دارای
بیشترین درصد تغییرات در  ∆R/Rاست ،به منظور بررسی بیشتر
ارتباط میان رفتار مکانیکی و تغییرات الکتریکی آن در طی بارگذاری
برشی مورد ارزیابی قرارگرفتند .دلیل افزایش  ، ∆R/Rشکستهشدن
رشتههای نانولوله کربنی بر اثر اعمال نیروی مکانیکی است ،به عبارتی
بر اثر شکستهشدن شبکههای مقاومتی متشکل از نانولولههای کربنی،
رسانایی کاهش مییابد [ .]12شکل  5ارتباط میان پاسخ مقاومت
الکتریکی و رفتار مکانیکی اتصال چسبی را طی آزمون کشش نشان
میدهد .اتصال چسبی بعد از  0/01میلیمتر جابجایی برشی در الیه
چسب ،افزایش در  ∆R/Rرا نشان داده است .این بیانگر آن است
که این نانوچسب یا همان حسگر نسبت به جابجایی برشی حساس
است و با استفاده از این نمودار میتوان رشد آسیب در الیه چسب را
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Fig. 5. Mechanical and electrical response of SLJ with adhesive layer with 9 wt.% CNT and 30% square defect area
Fig. 5. Mechanical and electrical response of SLJ with adhesive layer with 9 wt.% CNT and 30% square defect area

شکل  :5پاسخ الکتریکی و مکانیکی نمونه اتصال چسبی با  9درصد وزنی نانولوله کربنی همراه با نمایش سطح شکست اتصال با عیب  30درصد مربعی شکل
ﺷﮑﻞ  :5ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﺑﺎ  9درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻋﯿﺐ 30
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ

Table2. General Impedance change of defective adhesive joints with different circular and square
defects
جدول  :2تغییرات کلی مقاومت برای اتصال چسبی معیوب شامل عیبهای مختلف دایرهای و مربعی
ﺟﺪول  :2ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻋﯿﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﯾﺮهاي و ﻣﺮﺑﻌﯽ
Table2. General Impedance change of defective adhesive joints with different circular and square defects

اﻧﺪازه ﻋﯿﺐ

) ∆R/R (%در اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺐ داﯾﺮهاي

) ∆R/R (%در اﺗﺼﺎل ﭼﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﺮﺑﻌﯽ

%10

) %18رﺷﺪ ﺗﺮك در ﭼﺴﺐ(

) % 3/5ﺟﺪاﯾﺶ در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻪ و ﭼﺴﺐ(

%30

) %15ﺟﺪاﯾﺶ در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻨﻪ و ﭼﺴﺐ(

) %220رﺷﺪ ﺗﺮك در ﭼﺴﺐ(

%70

) %6رﺷﺪ ﺗﺮك در ﻣﺮز ﻋﯿﺐ(

) %7رﺷﺪ ﺗﺮك در ﻣﺮز ﻋﯿﺐ(

تحلیل نمود .با افزایش بیشتر نیروی برشی در الیه چسب ،شبکههای

در اتصال باشد .با توجه به شکل  5با اینکه نیرو به صورت تقریبا خطی

رسانای بیشتری متالشی شده و  ∆R/Rنیز تقریبا به صورت پیوسته

در حال افزایش است ولی ترک در اتصال چسبی ایجاد شده و در حال

افزایش یافته است .این افزایش تا نقطه  0/23میلیمتر جابجایی برشی

رشد میباشد ولی هنوز اتصال شکسته نشده و نیرو همچنان در حال

و  80درصد از اعمال نیرو ،مشاهده شده است (شکل  .)5در این مقدار

افزایش میباشد ،با این حال در منحنی تغییرات نسبی مقاومت ،اثر

جابجایی برشی افزایش ناگهانی در نمودار  ∆R/Rمشاهده شده است

رشد سریع ترک ،به وضوح قابلمشاهده است که نشاندهنده باالبودن

که میتواند ناشی از سرعت باالی رشد ترک و یا پیشرفت سریع آسیب

قابلیت حسگری الیه چسب است .با اعمال نیروی بیشتر ،اتصال به
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