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  چکیده 

در این مقاله به بررسی تجربـی تـاثیر پوشـش سـطحی ورق بـر روي      
. اســتحکام برشــی و کششــی اتصــاالت کلیــنچ پرداختــه شــده اســت

 آلمان در موسسه ال دبلیو اف واقع در پادربورن مورد نیازي ها آزمایش
میلــی متــر و داراي  6/0و  5/0، 4/0هــایی بــا ضــخامت  بـر روي ورق 

محـافظ در برابـر   سـطحی  گـالوانیزه، پوشـش   الکتروپوشش سـطحی  
ها  براي هر یک از ضخامت. و بدون پوشش انجام شده است ١خوردگی
تسـت   و هاي ذکر شده آزمایش طی پنج مرحله تکرار شـده  و پوشش

ت دوتـایی بـه یکـدیگر متصـل     هایی که به صور کشش بر روي نمونه
م شـده  عمـودي و ترکیبـی انجـا    ،با اعمال بار به صورت افقی، اند شده

صــل از تکــرار آزمــایش بــراي حا ســپس برآینــد پــنج نیــروي. اســت
اسـتحکام  کـاهش  بیانگر نتایج  .گردیده است رائهاي مختلف ها پوشش
 هـایی بـا   ورق حالـت اسـتفاده از   دراتصاالت کلیـنچ  کششی و برشی 

  .استپوشش سطحی 
  

  واژه هاي کلیدي
در شـش محـافظ   اتصال کلینچ، استحکام برشی، استحکام کششی، پو

  .برابر خوردگی
  

  مقدمه
فرآیند کلینچ یک اتصال مکانیکی است که با استفاده از ابـزار خـاص   

در . شـود  براي بدست آوردن یک اتصال با دوام بین دو ورق انجام می
هاي سنتی جوش  هایی جهت رفع معایب روش هاي اخیر پیشرفت سال
اتصال مکانیکی از  هاي اي انجام شده و نسل جدیدي از تکنولوژي نقطه

قبیل جوش اصطکاکی اغتشاشی، جوش لیزري و کلیـنچ بطـور ویـژه    
فرآیند کلینچ امکان اتصال دو یا . ]2و1[مورد استفاده قرار گرفته است

همچنین . سازد چند ورق فلزي بدون نیاز به آماده سازي را فراهم می
عطـه  پس از انجام اتصال، نیاز به عملیات تنش زدایی و اصالح سطح ق

از مزایـاي دیگـر ایـن فرآینـد     . ]3[باشـد  از لحاظ پوشش و رنگ نمی
ضـخامت   دهـی شـده بـا    توان به اتصال فلزات ناهمجنس و پوشش می

متفاوت، میزان انرژي مصرفی کم، سرعت باال، کیفیت سطحی خـوب،  
  ناحیه متاثر از وجود  عدم نیاز به عملیات تکمیلی، هزینه کم و عدم

                                                
١ Corrosion Protection Primer  

  
  

نشـان  ) 1(مراحل انجام این فرآیند در شکل. ]4-9[حرارت اشاره کرد
   .داده شده است

  

  
  مراحل انجام اتصال کلینچ: 1شکل 

  
هاي نوین اتصـال فلـزات بـر مبنـاي      در سالهاي اخیر بسیاري از روش

هـا   اند ، مشخصه تمامی ایـن روش  اصول فرآیند کلینچ به وجود آمده
ه، کـاهش منطقـه   افزایش مقاومت اتصال در برابر نیـروي اعمـال شـد   

تغییر شکل یافته و افزایش تغییر شـکل پالسـتیک در محـل اتصـال     
اي  گـذاري شـبه اسـتاتیک و ضـربه     اتصال کلیـنچ تحـت بـار   . باشد می

اما از جهت دیگـر در شـرایط   . دهد استحکام کمتري از خود نشان می
هدف ایـن مقالـه بررسـی    . گذاري دینامیک استحکام بیشتري دارد بار

ی و کششی اتصال کلینچ  به منظور مشخص کردن رفتار استحکام برش
تـاثیر پوشـش سـطحی ورق بـر اسـتحکام اتصـال        واتصال استاتیکی 

   .باشد یم
  

  هاي تجربی آزمایش
 DINنمونه مورد بررسی براي استحکام برشی بـر اسـاس اسـتاندارد    

EN ISO 14272:2002 جـنس نمونـه فـوالد    . هیـه شـده اسـت   ت
H180Y  نشـان داده شـده   ) 2(است که هندسه و ابعاد آن در شـکل

  .است
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 نمونه اتصال براي بررسی استحکام برشی بر اساس استاندارد: 2شکل

DIN EN ISO 14272:2002  
  

بوده و بـراي   و  در شکل باال اندازه همپوشانی تابعی از ضخامت 
  .متر خواهد بود میلی 16بر همپوشانی برا 

براساس استاندارد بررسی استحکام کششی  هتجمورد استفاده  مونهن
DIN EN ISO 14272:2002 که هندسه و ابعاد  هیه شده استت

  .نشان داده شده است) 3(آن در شکل
  

  
نمونه اتصال براي بررسی استحکام کندنی در تست کشش برا  :3شکل 

  DIN EN ISO 14272:2002 اساس استاندارد
  

. باشد می...) جوش نقطه اي، کلینچ،(ابعاد نمونه مستقل از نحوه اتصال 
بـر روي   2ام-تی-یبو  1اکستهاي تجربی در دو حالت کلینچ  آزمایش

بـه منظـور بررسـی تـاثیر شـرایط      . هاي فوالدي انجام شده است ورق
سطحی متفاوت، سه حالت ورق فوالدي بدون پوشش، ورق با پوشش 

و ورق با پوشـش محـافظ در برابـر خـوردگی در ایـن      الکتروگالوانیزه 
گیـري شـده،    جابجایی اندازه. ها مورد بررسی قرار گرفته است آزمایش

دسـتگاه مـورد   . باشـد  جابجایی نسبی بین دو فک دستگاه کشش می
 Universal tensile test machine - Zwickاسـتفاده از مـدل   

Z100 ستنشان داده شده ا) 4(باشد که در شکل  می.  

                                                
١ Tox 
٢ BTM 

 
  Zwick Z100 دستگاه تست کشش مدل : 4شکل

  
ي دستگاه کشش مورد استفاده را نشان و پارامترها ها ویژگی) 1(جدول

  .دهد می
  

  پارامترهاي فنی دستگاه کشش: 1جدول 

  
 ام-تی-یب(مقادیر استحکام برشی براي دو حالت کلینچ مورد استفاده 

نشان ) 4(در شکل 10mm/minگذاري ثابت  تحت سرعت بار) اکستو 
مرحله تست شده و مقدار متوسط آن  5هر نمونه طی . داده شده است

ها با شرایط سطحی مختلـف بصـورت    ورق. اندازه گیري گردیده است
ورق بـا پوشـش   ،  4الکتروگالوانیزهورق با پوشش ، 3ورق بدون پوشش

نین مقایسه استحکام همچ. اند محافظ در برابر خوردگی نامگذاري شده
گذاري با سرعت  تحت بار) اکستو  ام-تی-یب(کششی دو حالت کلینچ 

  .ارائه شده است) 5(در شکل 10mm/minثابت 
  

                                                
٣ Bare  
۴ Galvanized 

 مدل دستگاه Zwick Z100 کشش تک محوره
Zwick GmbH & Co شرکت سازنده 

100 KN ماکزیمم نیروي کاري 
 دامنه نیروي تست %0.2 تلرانس، Aدقت کالس 

 مشخص کننده نیروي تست 50Hz)( خروجی دیجیتال

Incremental system گیري جابجایی سیستم اندازه 
 دامنه حرکت mm 1700 حداکثر

0.001 – 200 mm/min سرعت حرکت 
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 )متر میلی 4/0ضخامت (مقایسه استحکام برشی دو حالت کلینچ : 4شکل
  

 
 

  
 
 

  )متر میلی 4/0ضخامت (مقایسه استحکام کششی دو حالت کلینچ  :5شکل
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-تی-یبمشخص است فرآیند کلینچ ) 5و4(هاي شکلگونه که از همان 
 تحتمقاومت بیشتري در برابر شکست  اکستکلینچ در مقایسه با  ام

عالوه بر این با مقایسه . دهد نشان می از خود یو برش یشرایط کشش
هـا بـا پوشـش سـطحی      مقادیر حاصل از آزمایش کشش و برش ورق

اتصاالت کلینچ توان دریافت که استحکام کششی و برشی  متفاوت می
  .دار است در شرایطی سطحی ورق بدون پوشش بیشتر از ورق پوشش

  
  بندي گیري و جمع نتیجه

در این مقاله استحکام برشی و کششی اتصـاالت کلیـنچ  بـه منظـور     
. مشخص کردن رفتـار اسـتاتیکی اتصـال مـورد بررسـی قـرار گرفـت       

) اکستو  ام-تی-یب(همچنین استحکام دوحالت مختلف فرآیند کلینج 
ورق فـوالدي بـدون   (به تنهایی و نیز تحت شـرایط سـطحی مختلـف   

پوشش، ورق فوالدي با پوشش الکترگالوانیزه و ورق فوالدي با پوشش 
نتایج تجربی بیانگر . مورد بررسی قرار گرفت) محافظ در برابر خوردگی

در مقایسه با فرآینـد کلیـنچ    ام-تی-یباستحکام باالتر فرآیند کلینچ 
ن در شرایط استفاده از پوشش سطحی بر روي عالوه بر ای. است اکست

-تی-یبورق، استحکام کششی و برشی اتصاالت کلینچ در دو حالت  
 .اندکی کمتر از حالت استفاده از ورق بدون پوشـش اسـت   اکستو  ام

ها در شرایط استفاده از  علت این امر کاهش ضریب اصطکاك بین ورق
  .باشد پوشش سطحی می
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