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 فلزی با اتصاالت چسبی-تحلیل حساسیت در لولههای کامپوزیتی
تحت بارگذاری کششی
 در این مقاله اثر نرخ جابجایی در بارگذاري کششی بر استحکام (نیروي بیشینه و تغییر طول) اتصال چسبی:چکیده
 بدین منظور. اپوکسی بررسی شده است- اپوکسی و کربن-در لولههاي ساخته شده از فلز و مواد کامپوزیتی شیشه
 میلیمتر و01  و01 ،01 نمونههاي مختلف از لولههاي متصل بههم با ضخامت و طول ناحیه چسبخور مختلف (طول
 سپس نمونهها تحت بارگذاري کششی با نرخهاي مختلف جابجایی. ساخته شد،) میلیمتر1/01  و1/01 ،1/02 ضخامت
 بر اساس. میزان تحمل بار و نوع خرابی آنها مشخص گردید، میلیمتر بر دقیقه) قرار گرفته و در ادامه21  و2 ،1/2(
 نیروي بیشینه افزایش، اپوکسی- با افزایش مقدار نرخ جابجایی در بارگذاري کششی در هر یک از نمونههاي کربن،نتایج
 ناحیه شکست از قسمت اتصال چسبی به قسمت مواد کامپوزیتی، با افزایش نرخ جابجایی در بارگذاري کششی.یافت
 به، میتوان ابراز داشت که افزایش نرخ جابجایی در بارگذاري کششی، اپوکسی- در مورد نمونههاي شیشه.تغییر یافت
 بر اساس تحلیل حساسیت مشخص شد که آنالیز رگرسیون براي هر، در نهایت.تدریج باعث افزایش نیروي بیشینه شد
. معتبر نبوده است، بطور مناسبی،دو تابع هدف نیروي بیشینه و تغییر طول
 نرخ جابجایی، تحلیل حساسیت، بارگذاري کششی، فلز-  اتصال کامپوزیت، اتصال چسبی:واژه های راهنما
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Sensitivity analysis in adhesively-joined glass/carbonepoxy composite-metal pipes under tensile loading
Abstract: In this article the effect of the displacement rate under tensile loading on the
adhesive connection in glass-epoxy and carbon-epoxy composite and metal pipes has been
investigated. For this purpose, bonded pipe specimens were fabricated with different
thicknesses and adhesive areas (the length of 10, 20, and 30 mm and the thickness of 0.25,
0.10, and 0.40 mm). Then, samples were exposed to tensile loading at various displacement
rates (0.5, 5, and 50 mm/min) and moreover, their strengths and failure types were
determined. Based on the results, for the carbon-epoxy specimens, the maximum force
increased by increasing the displacement rate. The fracture area was also changed from the
adhesive area to the composite due to the increase in the displacement rate. It could be
claimed about the glass-epoxy samples that under tensile loading, the maximum force
enhanced gradually by increasing the displacement rate. Finally, the regression analysis for
the maximum force and the elongation was not properly valid based on the sensitivity
analysis.
Keywords: Adhesive connection, Composite-metal joint, Tensile loading, Sensitivity
analysis, Displacement rate
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 -1مقدمه
امروزه ،استفاده از مواد کامپوزیتی ،به دلیل خواص منحصربه فرد،
در بسیاري از سازهها در صنایع مختلف از قبیل هوافضا ،به امري
رایج تبدیل شده است .خواصی از قبیل مقاومت زیاد در برابر
خوردگی و اثرات محیطهاي اسیدي و بازي و نسبت استحکام به
وزن مناسب ،آنها را یک کاندید بالقوه به عنوان جایگزین در
لولهها ،مخصوصا در محیطهاي خورنده میسازد .با این وجود،
برخی محدودیتها در استفاده از مواد کامپوزیتی ،مخصوصا در
محل اتصاالت و رزوهها ،باعث میشود که در بسیاري از کاربردها
قسمتی از سازهها هنوز از جنس فلزاتی مثل فوالد و آلومینیوم
باقی بماند .در چنین مواردي نیاز است که بخشهاي ساخته شده
از مواد کامپوزیتی به بخشهاي فلزي متصل شود .یکی از روش-
هاي پرکاربرد در این موارد ،استفاده از اتصاالت چسبی است .این
موضوع یکی از موارد مورد عالقه محققان بویژه در حوزه هوافضا
بوده و تحقیقات مختلفی بر روي آن صورت گرفته است  .اتصال
چسبی لولههاي کامپوزیتی و فلزي متصل در صنایع هوایی با
رویکرد این صنایع به مواد کامپوزیتی با توجه به مزایاي زیاد مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است [ ]0-0که در ادامه ،به اختصار،
به ارائه برخی از آنها پرداخته شده است.
اسیونه و منکوزي [ ،]0به تحلیل المان محدود رفتار اتصال
چسبی بین پلیمرهاي تقویت شده با رشته ،پرداختند .آنها،
اتصاالت دولبه را در حالت تنش عمودي و تنش برشی /خمشی،
مورد بررسی قرار دادند .آنها در پژوهش خود ،رفتار چسب را تا
لحظه شکست ،االستیک خطی در نظر گرفتند .نتایج نشان داد
که به دلیل ویژگیهاي مکانیکی متفاوت چسب ،تنها امکان
تجمیع تحلیل صحیح دادهها ،وجود دارد .این پژوهشگران،
درنهایت ،نتایج عددي بدست آمده با روش ارائه شده را با نتایج
سایر مقاالت ،مقایسه نمودند .بانی و داسیلوا [ ]2به بررسی
مروري اتصاالت چسبی سازههاي کامپوزیت پالستیکی تقویت
شده با رشته ،پرداختند .آنها اثر آمادهسازي سطح ،پیکربندي
اتصاالت ،خواص چسب و عوامل محیطی را بر رفتار اتصاالت ،به
شکل مختصر شرح دادند .آنها ،چندید روش را براي پیشبینی
آسیب اتصاالت مورد مطالعه قرار دادند .روشهاي عددي مورد
استفاده ،شامل مدلهاي خطی و غیرخطی بود .گان [ ،]6اثر
ساختارهاي رابط را بر خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی تقویت
شده با رشته ،مورد بررسی قرار داد .ابتدا او به عنوان پیشینه
تحقیق ،به تولید و کاربردهاي مواد کامپوزیتی هیبریدي،
پرداخت .سپس ،اثر بهبود زمینه و رابطهاي نانومعماري را بر
خواص مکانیکی مواد نانوکامپوزیتی ،بررسی نمود .در نهایت ،یک
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مدل آسیب براي توصیف رفتار تغییر شکل نانوکامپوزیت پلیمري
ارائه داده و کاربرد این مدل را براي مواد کامپوزیتی تقویت شده
با نانوتیوب کربنی و اپوکسی تقویت شده با نانوتیوب گرافیتی،
بیان نمود.
مگوید و سان [ ،]7به بررسی گسیختگی کششی و خواص برشی
کامپوزیت تقویت شده با دو نوع نانوفیلر کربن نانوتیوب و نانوپودر
آلومینا که بصورت همگن پخش شده بودند ،پرداختند .اتصاالت
کامپوزیتی مورد استفاده ،از رشته کربن -الیه اپوکسی و آلیاژ
آلومینیوم  6160با عملیات حرارتی  T6ساخته شده بود .نتایج
نشان داد که تغییر درصد وزنی نانوفیلرها در زمینه اپوکسی ،بر
روند گسیختگی و خواص برشی ،اثرگذار بوده است .همچنین،
ساخت نانوفیلرها با کسر وزنی بیش از اتصال چسبی ،مقاومت
نمونه را کاهش داده است .مورتنسن و تومسن [ ،]8به ارائه یک
مدل منحصربه فرد جهت تحلیل و طراحی اتصاالت چسبی
پرداختند .آنها اتصاالت را بصورت یک تیر یا صفحه گسترده در
خمش استوانهاي و بصورت الیههاي ارتوتروپیک با تئوري الیه-
هاي کالسیک مدل کردند .براساس نتایج ،اتصاالت ،الیههاي
کامپوزیتی نامتعادل و نامتقارنی ساختند که در تحلیلها ،از آن
استفاده شد .الیههاي اتصال چسبی به دو شکل ،مدل شد .در
روش اول ،الیه اتصال چسبی ،بصورت ماده االستیک خطی فرض
شد و در روش دوم ،رفتار آن ،غیراالستیک ،در نظر گرفته شد.
روابط نیز ،بصورت معادالت دیفرانسیل معمولی مرتبه اول در نظر
گرفته شد .روش ارائه شده ،با مدلهاي المان محدود و تئوري
مرتبه باال نیز مقایسه گردید .مورتنسن و تومسن [ ،]9به استفاده
از یک روش منحصربه فرد تحلیل و طراحی اتصاالت چسبی در
اتصاالت الیهاي نامتقارن جهت بررسی اثر نوع اتصال پرداختند.
الیه اتصال چسبی ،بصورت برش خطی و حالت ارتجاعی کشش-
فشار ،مدل شد .روابط ،بصورت معادالت دیفرانسیل مرتبه اول
مرتب شد که با روش عددي انتگرال چندبخشی ،حل شد.
واشچنکو و همکاران [ ،]01به بررسی رابطه خطی بین مقاومت
کششی کامپوزیتهاي شیشه -پلی آمید با لگاریتم نرخ کرنش،
پرداختند .استاب و گیالت [ ،]00،00در دو پژوهش ،به منظور
آزمونهاي با نرخ کرنش زیاد و نیز آزمونهاي شبه استاتیک ،با
استفاده از دستگاه تقسیم تنش هاپکینسون ،یک مطالعه
سیستمی بر روي اثرات نرخ کرنش بر رفتار مکانیکی شیشه-
اپوکسی الیه الیه زاویهدار انجام دادند .آزمونهاي کشش با نرخ
کرنش زیاد ،افزایش چشمگیر تنش عمودي را درمقایسه با
آزمونهاي شبه استاتیک ،نشان دادند .آنها همچنین ابراز
داشتند که رشتهها ،حساسیت بیشتري نسبت به زمینه به نرخ
کرنش داشتند .رابرتز و هاردینگ [ ،]00به منظور بررسی اثر نرخ
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کرنش بر خواص کششی کامپوزیت شیشه -رزین فنلی ،آزمون-
هاي کشش را در پنج نرخ جابجایی مختلف انجام دادند .آنها در
زمان آسیب ،افزایش چشمگیر مقاومت کششی ،سختی و
جابجایی را در نرخهاي جابجایی زیادتر ،مشاهده نمودند .این امر،
به دلیل وابستگی مقاومت زمینه رزین به نرخ بارگذاري ،جهت
رشتهها و مقاومت شکست رشتههاي شیشهاي بوده است.
شهریاري فرد و همکاران [ ]00بر روي میزان تحمل بار توسط
دو لوله فلزي متصل شده با کامپوزیت شیشه -اپوکسی مطالعه
کردند .آنها همچنین بر روي بهینهسازي پارامترهاي هندسی و
اثر آنها بر اتصال لولههاي فلزي -کامپوزیتی مطالعه نمودند
[ .]02،06همچنین ،پاکزادیان و همکاران [ ]07موضوع تقویت
لولههاي جوش داده شده را با استفاده از پیچش الیاف کامپوزیتی
بررسی کرده اند و علی یاري و همکاران [ ]08،09نیز با استفاده
از روش المان محدود به بررسی اتصال لولههاي فلز -کامپوزیت
تحت بار خمشی و بهینهسازي اثر پارامترهاي مختلف هندسی و
مکانیکی بر استحکام سازه پرداختهاند.
با توجه به پیشینه تحقیق ،میتوان دریافت که بررسی اثر نرخ
بارگذاري بر روي کامپوزیتها انجام پذیرفته است اما این مطالعه
روي اتصاالت چسبی ،کمتر یافت میشود .بعالوه ،تحلیل کمی با
استفاده از تحلیل رگرسیون ،میتواند در مقابل تحلیلهاي کیفی
بسیار انجام شده قبلی روي اتصاالت چسبی ،نوآوري دیگر این
تحقیق باشد .مقایسه رفتار دو نوع اتصال کامپوزیتی از دیگر
نوآوريهاي کار حاضر است .لذا در این مقاله ،به تحلیل حساسیت
اثر نرخ جابجایی در بارگذاري کششی بر نیروي بیشینه و تغییر
طول در اتصال چسبی لولههاي ساخته شده از مواد کامپوزیت و
فلزي پرداخته شده است .بدین منظور ،از دو نوع ماده کامپوزیتی،
یکی از جنس شیشه -اپوکسی و دیگري از جنس کربن -اپوکسی،
با سطح مقطع لولهاي ،استفاده گردیده است .این قطعات ،در
دستگاه آزمون کشش ،آزمایش شده و درنهایت ،کشش ،مقدار
تغییر طول ایجاد شده ،تاثیر نرخ بارگذاري و تحلیل حساسیت
مربوط به آنها ،ارائه گردید.
 -2مواد و آزمونها
در این تحقیق ،از لولههاي متصل کامپوزیتی -فلزي استفاده شده
است .نمونههاي ساخته شده از جنس مواد کامپوزیتی و فلزي با
سطح مقطع لولهاي ،به همراه یک چسب بهعنوان اتصال دهنده،
مورد استفاده قرار گرفته است .کامپوزیت استفاده شده از جنس
کربن -اپوکسی و شیشه -اپوکسی بوده و فلز استفاده شده لوله
گازي از جنس فوالد نرم است .این ماده شامل فوالد آلیاژ آهنی
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است که  1/110الی  0/011درصد از وزن خود ،کربن دارد .چسب
مورد استفاده در این تحقیق ،براي اتصال بخشهاي فلزي و
کامپوزیتی ،رزین اپوکسی اندفست شامل رزین اپوکسی ML-
 506و سفتکننده اپوکسی  HA-11از سري محصوالت شرکت
مواد مهندسی مکرر است.
شایان ذکر است که چسب اپوکسی در محل اتصال ،یک چسب
دو جزئی ،با نام تجاري  UHU-PLUS-ENDFEST-300بوده
است که توانایی تحمل  011کیلوگرم در هر سانتیمتر مربع را
دارد .ضمنا براي ساخت لولههاي ساخته شده از مواد کامپوزیت
از روش پیچش الیاف استفاده ،با زاویه  02درجه ساخته شدهاند.
قابل توجه است که براي کامپوزیت ،فرایند پختی لحاظ نشده
است .شکل  ،0یک تصویر کلی از تمام مواد مورد مطالعه در این
تحقیق را نشان میدهد.

شکل  0مواد کامپوزیتی و فلزي با سطح مقطع لولهاي

طول لولههاي ساخته شده از مواد کامپوزیتی ،یکسان و 011
میلیمتر است .قطر داخلی هریک از نمونهها نیز  01میلیمتر است.
لولههاي فلزي استفاده شده ،به طولهاي  001 ،001و 001
میلیمتر توسط دستگاه کاترال (اره برش نواري) ،برش خوردهاند.
این تفاوت طولها ،به دلیل تفاوت طول ناحیهاي است که چسب
براي اتصال لوله فلزي به لوله کامپوزیتی قرار میگیرد 08 .قطعه
فلزي و  08قطعه از مواد کامپوزیتی شامل  9قطعه از جنس
کربن -اپوکسی و  9قطعه از جنس شیشه -اپوکسی ،است .یک
طرف هر یک از نمونههاي فلزي به اندازه مورد نیاز از قسمت
طول ،بهعنوان ناحیه چسبخور توسط دستگاه تراش ،تراشیده
شد .این مقدار در نمونههاي با طول  001میلیمتر 01 ،میلیمتر
و در نمونههاي با طول  001میلیمتر 01 ،میلیمتر و در نمونههاي
با طول  001میلیمتر 01 ،میلیمتر است .ضخامت این نواحی
تراشخورده به اندازه  1/01 ،1/02و  1/01میلیمتر بوده که از هر
67
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اندازه ،تعداد  0نمونه ،براي سه نرخ جابجایی در بارگذاري
کششی ،ساخته شده است .اندازه هر نمونه فلزي اعم از طول لوله
و ضخامت تراشخورده بهعنوان محل چسب روي خود نمونه
توسط سمبه حک شده است .شایان ذکر است که حرف C
نمایانگر ماده از کربن -اپوکسی و حرف  Gنمایانگر ماده از شیشه-
اپوکسی میباشد .بطور مثال  C110-5در واقع نمونه ساخته شده
از کربن -اپوکسی با طول ناحیه چسبخور  01میلیمتر و
ضخامت ناحیه چسبخور  1/02میلیمتر بوده و به همین ترتیب،
نمونه  G120-8نمونه ساخته شده از شیشه -اپوکسی با طول
ناحیه چسب خور  01میلیمتر و ضخامت ناحیه چسب خور 1/01
میلیمتر است .شکل  ،0ارائه نقشه اجرایی و مقطع برش براي هر
دو جنس ماده است .مشخصات کامل همه نمونههاي مورد بررسی
در این تحقیق ،شامل ضخامت و طول چسب مورد استفاده ،در
جدول  0درج گردیده است .این قطعات که از جنس مواد
کامپوزیتی و فلزي هستند ،توسط چسب اپوکسی به یکدیگر
متصل شدهاند .این چسب از دو قسمت تشکیل شده است که
شامل یک بخش اپوکسی و بخش دیگر سفتکننده است .براي
اطمینان از حصول زیادترین استحکام ،از ترازوي دقت باال
استفاده گردید تا ترکیب چسب از هر بخش ،به یک میزان و به
مقدار مساوي ،انجام شود.
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شکل  0شماتیک مقطع برش طولی در نمونه کربن -اپوکسی و
شیشه -اپوکسی

بعد از ترکیب شدن چسب ،مقداري از چسب توسط کاردک ،بر
روي قسمتی از لوله فلزي که براي ناحیه چسب از قبل آماده
شده بود ،قرار داده شد .پس از چسبکاري ،تمام قطعات به مدت
 00ساعت در دماي اتاق نگه داشته شدند و سپس ،به مدت 02
دقیقه در کوره و در دماي  91درجه سانتیگراد قرار گرفته و پس
از سرد شدن در دماي محیط ،قطعات براي انجام آزمایش آماده
شدند .جهت نگهداشته شدن نمونهها توسط فک دستگاه آزمون
کشش ،تعداد سه نگهدارنده فلزي تعبیه شد .این نگهدارندهها در
سه اندازه متفاوت براي فلز و مواد کامپوزیتی از جنس شیشه-
اپوکسی و کربن -اپوکسی ساخته شد .هر کدام از این
نگهدارندهها ،شامل یک قسمت داخلی که به شکل میله توپر رزوه
شده با طول  01میلیمتر و دو قسمت بیرونی است .این میله رزوه
شده ،از مرکز به قطر  8میلیمتر ،توسط قالویز و دستگاه تراش
براي رد شدن یک پیچ  8با طول  001میلیمتر سوراخ شد که این
پیچ داخل فک دستگاه آزمون کشش قرار گرفت .قسمت بیرونی
از دو قطعه تشکیل شده است که از داخل به شکل نیمدایره براي
قرار گرفتن روي این میله توپر رزوه شده ،تعبیه گردیده و توسط
دستگاه تراش ،تراشیده شدند .این قطعات بیرونی از دو طرف
توسط دریل براي اتصال با پیچ ،سوراخکاري شدند .از دو پیچ نیز
براي اتصال طرفین این نگهدارنده استفاده شده است.
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جدول  0نمونههاي مورد مطالعه در این تحقیق
mm

mm
C110-2
C120-5
C130-8
G110-2

و  F-Valueمیتوان پارامترهاي موثر را بر روي هر یک از
خروجیها ،یافت .مقدار  P-Valueنشان دهنده موثر بودن پارامتر
ورودي (در ازاي کمتر بودن مقدار آن از عدد  1/12و معادل با
سطح اطمینان  92درصد) و یا موثر نبودن (در ازاي بیشتر بودن
مقدار آن از عدد  ،)1/12است .مقدار  F-Valueهر چه بیشتر
باشد ،نشان دهنده تاثیر بیشتر ورودي بر خروجی مسئله است.

G120-5
G130-8

در این پژوهش ،نمونههاي ساخته شده ،تحت آزمون کشش
توسط دستگاه آزمون کشش -فشار  01تن ،مدل STM-400
ساخته شده توسط شرکت سنتام انجام شد .نرخ جابجایی نیز،
 2 ،1/2و  21میلیمتر بر دقیقه ،انتخاب شد .شکل  ،0نمونه
ساخته شده در حال آزمون کشش را نشان میدهد.

شکل  0نمونه در حال انجام آزمایش کشش

به منظور درک صحیحتر از دادههاي تجربی ،میتوان از تحلیل
حساسیت استفاده نمود .به عبارت دیگر ،براي شناسایی عکس-
العمل یک خاصیت یا یک رفتار به دادههاي متغیر خروجی یک
آزمایش و سپس بهینهسازي آن ،میتوان از روش تحلیل
رگرسیون استفاده کرد .لذا با استفاده از تحلیل آماري وروديها
و خروجیها ،تحلیل حساسیت انجام میگیرد که در نرمافزار
مینیتب انجام گرفته است .به منظور آنالیز رگرسیون نیروي
بیشینه ( 𝑥𝑎𝑚𝐹) و مقدار جابجایی در نیروي بیشینه (𝐷) براي
نمونههاي مختلف ،از رابطه ( )0استفاده شده است.
𝑅 𝐹𝑚𝑎𝑥 𝑜𝑟 𝐷 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿 + 𝛼2 𝑇 + 𝛼3 𝐶 + 𝛼4
()0
در این رابطه 𝐿 ،طول چسب 𝑇 ،ضخامت چسب 𝐶 ،نوع کامپوزیت
(کربن یا شیشه) و 𝑅 نرخ جابجایی است .همچنین 𝛼𝑖 ،مقادیر
ثابت هستند .پس از تحلیل حساسیت و محاسبه مقادیر P-Value

 -3نتایج و تفسیر
همانگونه که ذکر شد ،در مجموع  08نمونه ساخته و مورد آزمون
کشش قرار گرفت .براي اختصار ،در شکل  ،0تعدادي از نمونههاي
اتصال کربن -فوالد نشان داده شده است .نتایج آزمون کشش بر
روي تعدادي از لولههاي متصل شده از جنس شیشه -فوالد نیز،
در شکل  2نشان داده شده است.
در شکل  ،6نمونهاي از نتایج نیرو -جابجایی براي آزمون کشش
در لولههاي متصل شده از جنس کربن -فوالد نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،سرعت بارگذاري یا نرخ
جابجایی ،باعث تغییر نوع خرابی میگردد .همچنین در شکل ،6
نمونهاي از نتایج نیرو -جابجایی براي آزمون کشش در لولههاي
متصل شده از جنس شیشه -فوالد ،نشان داده شده است.
در جدول  ،0نتایج بدست آمده از آزمون کشش ،شامل نیروي
بیشینه ،تغییر طول در نیروي بیشینه و همچنین نوع و نحوه
خرابی براي لولههاي مربوط به اتصال فوالد به کربن -اپوکسی
جمعبندي شده است .همانگونه که از نتایج جدول  0مشاهده
میشود ،با افزایش نرخ جابجایی در بارگذاري کششی در هر یک
از نمونهها ،نیروي بیشینه افزایش یافت .این تغییر در نمونه با
طول ناحیه چسبخور  01میلیمتر ،بطور قابل توجهی بیشتر
است .چنین نتیجهاي توسط گروز و همکاران [ ]01نیز بررسی
شده و نشان دادند که خواص فشاري و کششی کامپوزیت کربن-
اپوکسی درنتیجه افزایش نرخ بارگذاري ،افزایش یافته است .دنیل
و همکاران [ ]00ابراز داشتند که افزایش نرخ کرنش در بارگذاري
کششی کربن -اپوکسی ،موجب افزایش شیب نمودار که معرف
مدول االستیک است ،گردیده است که در این تحقیق ،بصورت
محسوسی دیده نشد .با افزایش نرخ جابجایی از  1/2به  2میلیمتر
بر دقیقه ،تغییري در محل شکست ظاهر نشد و این درحالی است
که با افزایش نرخ جابجایی از  2به  21میلیمتر بر دقیقه ،محل
شکست از قسمت اتصال چسبی به قسمت مواد کامپوزیتی تغییر
یافت .لذا مطابقتی با پژوهش رابرتز و هاردینگ [ ]00نیز دیده
میشود که به حساسیت بیشتر چسب اپوکسی به نرخ بارگذاري،
اشاره شده است .افزایش طول ناحیه چسبخور در نرخهاي کمتر،
69

نشریه مهندسی مکانیک

سال سی ام ،شماره پنجم ،آذر و دي 0011

باعث کاهش نیروي بیشینه شده است .اما در نرخهاي بیشتر،
تغییري در مقدار نیروي بیشینه ظاهر نشد .همچنین افزایش طول
ناحیه چسبخور ،تاثیري بر تغییر محل شکست نداشته است.

شکل  6نمودارهاي نیرو -جابجایی در اتصالهاي کربن -فوالد و
شیشه -فوالد در نرخ بارگذاري  1/2میلیمتر بر دقیقه

شکل  0نمونههاي اتصال کربن -فوالد پس از شکست براي نمونه
 C110-5با نرخ بارگذاري  2میلیمتر بر دقیقه ،نمونه  C110-5با
نرخ بارگذاري  21میلیمتر بر دقیقه و نمونه  C120-5با نرخ
بارگذاري  2میلیمتر بر دقیقه

شکل  2نمونههاي اتصال شیشه -فوالد پس از شکست براي نمونه
 G120-5با نرخ بارگذاري  1/2میلیمتر بر دقیقه ،نمونه  G120-2با
نرخ بارگذاري  2میلیمتر بر دقیقه و نمونه  G120-2با نرخ بارگذاري
 21میلیمتر بر دقیقه
71

همانگونه که از نتایج و تصاویر نمونهها پس از شکست مشخص
است ،در نمونه کربن -اپوکسی با طول ناحیه چسبخور 01
میلیمتر و ضخامت ناحیه چسبخور  1/02میلیمتر ،با افزایش
نرخ جابجایی در بارگذاري کششی ،دقیقا مانند دو نمونه قبلی
کربن -اپوکسی ،ناحیه شکست از قسمت اتصال چسبی به قسمت
مواد کامپوزیتی تغییر یافته است .لذا نتایج حاصل حاکی از آن
است که با تغییر طول ناحیه چسبخور در نمونه کربن -اپوکسی،
نمیتوان اثر بارگذاري را تغییر داد .در واقع در هریک از قطعات،
در نرخ جابجایی  1/2و  2میلیمتر بر دقیقه ،نمونهها از ناحیه
چسب دچار شکست شدند اما در نرخ جابجایی  21میلیمتر بر
دقیقه ،نمونهها از ناحیه مواد کامپوزیتی شکسته شدند.
نتایج حاصل از آزمون کشش نیز ،براي نمونههاي شیشه-
اپوکسی ،در جدول  0ارائه شده است .با توجه به جدول 0
مشخص میشود که افزایش نرخ جابجایی در بارگذاري کششی،
به تدریج باعث افزایش نیروي بیشینه در هر یک از نمونههاي
ساخته شده از شیشه -اپوکسی شده است .همچنین ،به جز یک
نمونه ،افزایش نرخ جابجایی ،هیچ تغییري در محل شکست ایجاد
نکرده است .با توجه به مطالعه مراجع مختلف [،]00،00،00،00
افزایش نرخ بارگذاري ،افزایش خواص کششی را در کامپوزیت-
هاي شیشه -اپوکسی موجب شده است .افزایش ضخامت چسب
نیز ،تاثیر مستقیم و ثابتی بر نیروي بیشینه نداشته است.
همچنین افزایش ضخامت چسب اثري بر تغییر محل شکست
نداشته است.
با توجه به نتایج و تصویر نمونهها بعد از شکست ،در نمونه شیشه-
اپوکسی با طول ناحیه چسبخور  01میلیمتر و ضخامت ناحیه
چسبخور  1/01میلیمتر ،شکستها بصورت یکسان رخ نداده
است .در نرخ جابجایی  1/2و  21میلیمتر بر دقیقه ،دو نمونه
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مذکور از ناحیه مواد کامپوزیتی ،دچار شکست شدند .اما در نرخ
جابجایی  2میلیمتر بر دقیقه ،نمونه از ناحیه اتصال ،در واقع
همان ناحیه چسب دچار شکستگی شده است .نتایج حاصل
حاکی از آن است که در ضخامتهاي چسبخور  1/01و 1/02
میلیمتر ،رفتار ماده مانند نمونههاي کربن -اپوکسی است .در
واقع با تغییر ضخامت ناحیه چسبخور نمیتوان اثر نرخ بارگذاري
را تغییر داد و در هر یک از نمونهها ،قطعه از ناحیه مواد
کامپوزیتی دچار شکست شده است .اما در یک نمونه با ضخامت
ناحیه چسبخور  1/01میلیمتر ،فقط در نرخ جابجایی  2میلیمتر
بر دقیقه ،قطعه از ناحیه اتصال چسبی دچار شکست شده است.
دلیل شکست این نمونه از ناحیه اتصال چسبی ،مشکل در ساخت
نمونه بوده است.
در نمونههاي آزمون با جنس متفاوت ،طول و ضخامت ناحیه
چسبخور یکسان ،با افزایش نرخ جابجایی ،در نمونههاي کربن-
اپوکسی ،نیروي بیشینه افزایش یافته است .درحالیکه در
نمونههاي شیشه -اپوکسی ،با افزایش نرخ جابجایی ،نیروي
بیشینه بصورت متعارف افزایش نداشته است .در نرخهاي ثابت
جابجایی در بارگذاري کششی ،محل شکست در نمونههاي کربن-
اپوکسی و شیشه -اپوکسی متفاوت است .این مقایسه محل
شکست ،در جدول  0ارائه شده است .مطابق با پیشینه تحقیق،
عوامل تاثیرگذار مختلفی براي کیفیت اتصاالت کامپوزیت -فلز،
بیان شده است.
جدول  0نتایج بدست آمده از آزمون کشش نمونه کربن -اپوکسی
تغییر

نیروی

محل

نرخ

طول

بیشینه

خرابی

بارگذاری

mm

N

mm/min

چسب
چسب
کامپوزیت
چسب
چسب
کامپوزیت
چسب
چسب
کامپوزیت

شماره
نمونه
C110-5
C110-5
C110-5
C120-5
C120-5
C120-5
C130-5
C130-5
C130-5

جدول  0نتایج بدست آمده از آزمون کشش نمونه شیشه -اپوکسی
تغییر

نیروی

محل

نرخ

طول

بیشینه

خرابی

بارگذاری

mm

N

-

mm/min

کامپوزیت

شماره
نمونه

کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
چسب
کامپوزیت

G120-2
G120-2
G120-5
G120-5
G120-5
G120-8
G120-8
G120-8

ژائو و همکارانش ] [00نشان دادند که در اتصال کامپوزیت الیاف
کربن -فلز ،پدیده الیه الیه شدن ،کیفیت کامپوزیت و نحوه اتصال
میتواند خواص ماده را تحت تاثیر بگذارد .سان و همکاران ]،[02
اتصال کامپوزیت الیاف کربن -آلومینیوم را بررسی کردند و نشان
دادند که جدایش دو ماده از یکدیگر ،عامل اصلی خرابی است.
روزگار و همکاران ] ،[06عواملی همچون اندازه لوله و نوع چسب
را بر خواص اتصال کامپوزیت -فلز ،موثر دانستند.
براي درک بهتر تاثیر هر یک از پارامترهاي ورودي بر خروجیهاي
مسئله ،تحلیل حساسیت با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام
پذیرفته است که نتایج آن در جداول  2و  6براي مقادیر نیروي
بیشینه و تغییر طول در نیروي بیشینه ،آورده شده است .لذا
خروجیهاي این مدل رگرسیون ،نیروي بیشینه و تغییر طول در
نیروي بیشینه است .وروديهاي مسئله نیز شامل نوع اتصال
(کربن -اپوکسی و یا شیشه -اپوکسی) ،نرخ جابجایی در بارگذاري
کششی ( 2 ،1/2و  21میلیمتر بر دقیقه) ،طول ( 01 ،01و 01
میلیمتر) و ضخامت ( 1/02 ،1/01و  1/01میلیمتر) براي ناحیه
چسب است.
همانطور که در جداول  2و  6مشاهده میشود P-Value ،براي
تحلیل رگرسیون نیروي بیشینه و جابجایی ،به ترتیب کمتر و
بیشتر از  1/12و مقدار  R2بدست آمده نیز  22/99و 00/01
درصد بوده که نشان دهنده آن است که رگرسیون به اندازه کافی،
مناسب نبوده است .همچنین تنها مقدار  P-Valueبراي پارامتر
نرخ بارگذاري کمتر از  1/12بوده که به این معنی است که نیروي
بیشینه به نرخ بارگذاري حساس است .بقیه مقادیر P-Value
براي پارامترهاي دیگر بیشتر از  1/12بوده که به این معنی است
بجز نرخ جابجایی ،سایر پارامترها همچون نوع کامپوزیت ،طول
چسب و ضخامت چسب بر روي نیروي بیشینه تاثیري ندارند.
مطابق با جدول  ،6مقدار  P-Valueرگرسیون و همه پارامترهاي
ورودي بیشتر از  1/12است که نشان دهنده رگرسیون نامناسب
و پارامترهاي غیرموثر بر جابجایی است.
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در انتها ،براي پژوهشهاي بعدي پیشنهاد میگردد که با تکرار
آزمونهاي تجربی ،دقت مدل رگرسیون و تحلیل حساسیت
افزایش یابد تا نتایج در سطح قابلیت اطمینان بیشتري ،استخراج
گردد .در این صورت ،مواردي همچون ایرادات در فرایند ساخت
نمونه که امري اجتناب ناپذیر است ،پوشش داده میشود و
تاثیري بسزایی بر تحلیل خروجیها ایجاد نمیکنند .ضمنا بررسی
خستگی ] ،[07خوردگی و وجود فشار داخلی ] ،[08تاثیر نرخ
بارگذاري ] ،[09ترک و شکست ] ،[01میزان چسبندگی ]،[00
در این گونه اتصاالت و اتصاالت پیچی ] [00و همچنین در بحث
تعمیرات ] ،[00-02میتواند از پیشنهادات آتی براي ادامه کار
باشد.
جدول  0مقایسه نتایج نمونههاي کربن -اپوکسی و شیشه -اپوکسی
تغییر
طول

نیروی
بیشینه

محل
خرابی

نرخ
بارگذاری

mm

N

-

mm/min

چسب
چسب
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت
کامپوزیت

شماره
نمونه
C120-5
C120-5
C120-5
G120-5
G120-5
G120-5

جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون براي نیروي بیشینه
P-Value

F-Value

DF

Source
Regression
L
T
C
R

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،به تحلیل حساسیت اثر نرخ جابجایی در بارگذاري
کششی بر نیروي بیشینه و تغییر طول در اتصال چسبی لولههاي
ساخته شده از مواد کامپوزیتی و فلزي ،پرداخته شد .بطور کلی،
تحلیل رگرسیون براي خروجیها نسبت به وروديها ،نتایج قابل
قبولی ارائه نداد که این موضوع ،لزوم تکرار بیشتر آزمونها را
مشخص مینماید .تغییر طول ناحیه چسبخور در اتصاالت
مذکور ،از جنس کربن -اپوکسی و در نرخ جابجایی ثابت،
نمیتواند ناحیه شکست را تغییر دهد .در نرخهاي جابجایی کم
( 1/2و  2میلیمتر بر دقیقه) ،شکست نمونه از ناحیه اتصال چسبی
اتفاق میافتد و در نرخ جابجایی زیاد ( 21میلیمتر بر دقیقه)،
شکست نمونه از ناحیه مواد کامپوزیتی رخ میدهد.
افزایش نرخ بارگذاري در اتصاالت شامل مواد کامپوزیتی از جنس
کربن -اپوکسی ،باعث تغییر ناحیه شکست از قسمت اتصال
چسبی به قسمت مواد کامپوزیتی شد .اما افزایش نرخ بارگذاري
در اتصاالت شامل مواد کامپوزیتی از جنس شیشه -اپوکسی،
تاثیري در تغییر ناحیه شکست نداشته است .ضمنا افزایش
ضخامت چسب تاثیر مستقیم و ثابتی بر نیروي بیشینه نداشته
است .همچنین ،افزایش طول ناحیه چسبخور در نرخهاي کمتر
باعث کاهش نیروي بیشینه شده است ،درحالیکه در نرخهاي
بیشتر تغییري در مقدار نیروي بیشینه ظاهر نشده است .این
موضوع به این دلیل است که در نرخهاي بیشتر ،محل شکست
قطعات از اتصال چسبی به مواد کامپوزیتی تغییر میکند و
بنابراین ،نیروي بیشینه همان نیروي الزم براي شکست در
کامپوزیت است که بدون تغییر باقی میماند.
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