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  چکیده 
این مقاله به بررسی تجربی و عددي فرآیند کلینچ و استحکام مکانیکی 

ــنچ در   ــاالت کلی ــف  اتص ــرایط ســطحی مختل بــدون پوشــش،  (ش
وشـش  پ. پـردازد  می) پوشش محافظ در برابر خوردگی، الکتروگالوانیزه

اسـت کـه    در برابر خـوردگی بـا ذرات روي   محافظالیه  ،بررسی شده
تجربـی عـدم   نتـایج  . شود سازي استفاده می ر صنایع اتومبیلامروزه د

بر روي نمودارهـاي  محافظ در برابر خوردگی وجود اثر وابسته پوشش 
مکانیکی اتصاالت استحکام . دهد جابجایی را نشان می –نیروي سنبه 

. انـد  شـده  بررسـی  و بـرش هـاي کشـش    کلینچ نیز از طریق آزمـایش 
اند  یی اتصاالت کلینچ نیز رسم شدهجابجا -نمودارهاي نیروي شکست 

ــراي ســطوح  و  بیــانگر ایــن موضــوع هســتند کــه نیــروي شکســت ب
انـدکی بـاالتر از   محـافظ در برابـر خـوردگی    الیه دهی شده با  پوشش

تحلیـل اجـزا محـدود    . گالوانیزه اسـت  دهی شده الکترو سطوح پوشش
زي اتصال به منظور مدلسا آباکوسافزار تجاري  نرمد با استفاده از فرآین

هـاي پسـماند اسـتفاده شـده      کلینچ و اعمال بارگذاري از طریق تنش
  .است

  
  واژه هاي کلیدي

ــنچ  ــد کلی ــش TOXفرآین ــوردگی  ، پوش ــر خ ــافظ در براب ، مح
  .سازي عددي آندرکات، شبیه

  
  مقدمه

کلینچ یک روش اتصال است که در آن قسـمتی از ورق فلـزي بطـور    
یچ المان دیگري استفاده از هشکل شده در حالیکه  محلی دچار تغییر

اختـراع در زمینـه کلیـنچ بـه کشـور       پژوهش و اولین. ]1[نشده است
فرآیند در مقایسه با سـایر  این  .]2[گردد باز می 1897آلمان در سال 

است  ن، یک روش آسان و سریع جهت اتوماتیک شدهاي اتصال فرآیند
این روش اسـتفاده  باال مدنظر باشد از وري  ه لذا بطور ویژه زمانیکه بهر

دهـی اسـت کـه     فرآیند کلینچ ترکیبی از کشش و شـکل  .]3[شود می
سـاختار  . ]4[شـوند  هاي فلزي درون یکـدیگر قفـل مـی    هاي ورق الیه

. باشـد  فرآیند شامل دو الیه ورق فلـزي، سـنبه، قالـب و ورقگیـر مـی     
  .نشان داده شده است) 1(در شکل TOXشماتیک فرآیند کلینچ 

ر تغییر شکل پالستیک می شوند و شکل ابـزار از  ورق هاي فلزي دچا
سـنبه  . لحاظ تئوري در طی فرآیند کلینچ بدون تغییر باقی می مانـد 

. متحرك است در حالیکه قالب و ورقگیر در طی فرآیند ثابت هسـتند 

نیروي سنبه مورد نیاز به پارامترهایی از قبیل ضخامت، استحکام مواد، 
 100تـا   10سته است و معمـوال بـین   ابعاد ابزار و ضریب اصطکاك واب

  . کند نیوتن تغییر می کیلو

  
  ]TOX ]5فرآیند کلینچ  شماتیک: 1 شکل

  
کنند در  می فمهمترین پارامترهایی که یک اتصال کلینچ را توصی     
  .اند نشان داده شده) 2(شکل

  
  پارامترهاي اتصال کلینچ: 2شکل 

  
دي مـورد  دتجربی و ع بطور TOXدر این تحقیق فرآیند کلینچ      

بررسی قرار گرفته است بنحوي که سنبه و قالب داراي مقطع دایروي 
  .متر می باشند میلی 8و  8/5با قطرهاي بترتیب 

       
  هاي تجربی آزمایش

 H180Yنـورد شـده   -ماده مورد استفاده در این تحقیق فوالد سـرد 
دسته الدي بر اساس شرایط سطحی آنها بصورت زیر وهاي ف ورق. است

  :اند بندي شده
B01  :ورق بدون پوشش  
B02  : میکرومتر 5ورق الکتروگالوانیزه با ضخامت  
B06  : محافظ در برابر خوردگیورق الکتروگالوانیزه با پوشش  

اندازه گیري  کششپس از انجام آزمایش  H180Yخواص فوالد 
  .ارائه شده است) 1(شده و در جدول
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 H180Yخواص ماده فوالد : 1جدول 
8/0  خامت ورقض  mm 

 Mpa 196 – 205  استحکام تسلیم
 Mpa 337 – 357  کششیاستحکام 

  3/0  ضریب پوآسون
 Gpa 190  مدول االستیسیته

  4/1  آنیزوتروپی در جهت نورد
  6/1  آنیزوتروپی در جهت قطر

  2  آنیزوتروپی در جهت عمود نورد
  

در پوشش محافظ در برابر خوردگی با همکاري گروه چمتال واقع 
 4تا  5/2داراي ضخامت پوشش این . فرانکفورت آلمان تهیه شده است

میکرومتر است و شامل درصد باالیی از ذرات هادي الکتریسیته روي، 
، درصد کمـی از ذرات  )سیلیکا آمورف(ذرات محافظ در برابر خوردگی

  .باشد تنگستن، زمینه پلیمر جهت چسبندگی و سایر ذرات عالی می
استفاده شـده بـر   محافظ در برابر خوردگی مقطع عرضی پوشش 

  .نشان داده شده است) 3(روي فوالد در شکل
  

  
  ]7[شماتیک مقطع عرضی از پوشش محافظ در برابر خوردگی: 3شکل 

  
هاي مختلف پوشش بر روي  در حالت TOXهاي کلینچ  آزمایش

همچنین اثر پوشش بر . انجام شده است H180Yورق نازك فوالدي 
به و هندسه اتصال کلینچ بطور تجربـی مـورد بررسـی    روي نیروي سن

هـاي مختلـف    هاي نیروي سنبه بـراي حالـت   منحنی. قرار گرفته است
  . نشان داده شده است) 4(پوشش دهی در شکل

  

  
براي شرایط  TOXجابجایی سنبه اتصال کلینچ - نمودار نیروي: 4شکل 

  )متر میلی 35/0ضخامت تحتانی نهایی (سطحی مختلف 
  

محافظ در برابر دهد که در ورق با پوشش  تجربی نشان می نتایج
، نیروي سنبه جهـت اتمـام فرآینـد کلیـنچ انـدکی کمتـر از       خوردگی

ــدون پوشــش اســتفاده شــود  همچنــین . حــالتی اســت کــه از ورق ب
براي سه حالت پوشش سطحی انجام شده  وبرشهاي کشش  آزمایش

هایی بـا   ت ورقشود اتصاال مشاهده می) 5(همانطور که در شکل. است
، مـاکزیمم نیـروي برشـی کمتـري     محافظ در برابر خـوردگی  پوشش 

ها  حالت جدایش ورق .هاي بدون پوشش دارند سبت به اتصاالت ورقن
شود در هر دو آزمایش بـرش و   مشخص می آندرکاتکه با استفاده از 
  .افتد کشش اتفاق می

  

  
 TOXاالت کلینچ ضخامت تحتانی اتص- نمودار تجربی نیروي برشی: 5شکل 
  

دهد کـه ضـخامت ورق تغییـر     ها نشان می عالوه بر این، آزمایش
شکل یافته در سمت سـنبه کمتـر از ضـخامت ورق در سـمت قالـب      

شود که تغییر شکل بزرگتري در سـمت   این رو نتیجه میاز . باشد می
همچنین تغییر شکل متفاوتی . دهد سنبه نسبت به سمت قالب رخ می

  . افتد در سمت سنبه اتفاق میمحافظ در برابر خوردگی بر روي پوشش 
  

  سازي عددي شبیه
افـزار   با اسـتفاده از نـرم   TOXسازي اجزا محدود فرآیند کلینچ  شبیه

مل دو ورق سازي شده شا مدل شبیه. انجام شده است آباکوستجاري 
باشـد کـه در    مـی صـلب  سنبه، قالب و ورقگیـر   و همچنین پذیر شکل
  .ده شده استنشان دا) 6(شکل

  

  
  TOXمدل دوبعدي اجزا محدود فرآیند کلینچ : 6شکل 

  
از آنجاییکه فرآیند کلینچ نیازمنـد یـک تغییـر شـکل پالسـتیک      

منحنی . باشد کرنش ضروري می-بزرگ است لذا برونیابی منحنی تنش
هولومـون در  بـر اسـاس    H180Yجریان برونیابی شده بـراي فـوالد   

شدگی  به منظور جلوگیري از قفل. سازي عددي لحاظ شده است شبیه
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. ]8[پذیري ماده، روش پنالتی بکارگرفته شـده اسـت   در شرایط تراکم
، نیروي سـنبه و  با نتایج تجربی سازي عددي سنجی شبیه اعتبار جهت

. انـد  استخراج شده ي اتصالبعنوان مهمترین پارامترها آندرکاتپارامتر 
سازي عـددي را   شبیههاي تجربی و  نتایج حاصل از آزمایش) 7(شکل

  . دهد نشان می
  

  
 TOXفرآیند کلینچ سازي عددي  مقایسه نتایج تجربی و شبیه: 7شکل 

  
ضریب اصطکاك نه تنها بر روي نیروي سنبه بلکه بر روي پارامتر 

نتایج حاصل . گذار است و سایر پارامترهاي فرآیند کلینچ تاثیرآندرکات 
افـزایش ضـریب اصـطکاك،    که با دهد  سازي عددي نشان می از شبیه
بدسـت آمـده از   آنـدرکات  مقـادیر  . یابـد  افزایش مـی آندرکات پارامتر 

هـاي   سازي عددي تطابق قابل قبولی با نتایج حاصل از آزمـایش  شبیه
سازي شده  اتصال کلینچ شبیه. دهد تجربی در طول فرآیند را نشان می

  .با نمونه تجربی مقایسه شده است) 8(در شکل
  

  
  تجربی نمونهسازي شده با  یسه اتصال کلینج شبیهمقا: 8شکل 

  
سازي اجزا محدود اتصـاالت کلیـنچ تحـت بارگـذاري شـبه       شبیه

اتصـاالت جـوش   همچنین رفتار اسـتاتیکی   .استاتیک انجام شده است
بررسـی   H180Y هاي مختلف پوشـش دهـی ورق فـوالد    براي حالت
دي لحاظ در شبیه سازي عد ها از همدیگر جدایش ورقمد . شده است

سـازي در   نتـایج شـبیه  . شده و با نتایج تجربی همخـوانی خـوبی دارد  
هاي  شرایط پوشش دهی ورق. نشان داده شده است) 10و9(هاي شکل

سازي عددي با لحاظ کردن ضریب اصطکاك متفاوت  فوالدي در شبیه
هاي بدون پوشش، ضریب اصطکاك برابر با  براي ورق. اعمال شده است

در نظر گرفتـه   09/0هاي پوشش دهی شده برابر با  و براي ورق 15/0
  . اند شده

  
  

  
تحت سازي شده  شبیه TOXاتصال کلینچ میزز  توزیع تنش ون: 9شکل 

  نیروي برشی شبه استاتیک 
  
  

  
با نتایج  شده سازي جابجایی شبیه-مقایسه نمودار نیروي برشی: 10شکل 

 تجربی

  
 نتیجه گیري

بـدون پوشـش،   (فـوالدي  ورق شرایط سـطحی تاثیر در این مقاله 
بر روي رفتار ) محافظ در برابر خوردگیپوشش الکترگالوانیزه و پوشش 

مکانیکی و پارامترهاي اتصال کلینچ بصورت تجربـی و عـددي مـورد    
بـر   سطحی قطعه نتایج تجربی بیانگر تاثیر پوشش. بررسی قرار گرفت

ار معیـ . باشـد  روي نیروي سـنبه و همچنـین پارامترهـاي اتصـال مـی     
هـاي   بـراي ورق  شدگی، نیروي سنبه و ماکزیمم نیـروي شکسـت   قفل

لـذا نتیجـه   . هاي بدون پوشش است اندکی کمتر از ورقپوشش داراي 
دهـی شـده ضـریب اصـطکاك کمتـري در       شود که سطوح پوشش می

و اتصـال   TOXفرآیند کلیـنچ  . مقایسه با سطوح بدون پوشش دارند
. شـبیه سـازي شـده اسـت     انجام شده تحت بارگذاري شبه اسـتاتیک 

از طریق اعمال ضرایب اصـطکاك متفـاوت   ها  ق دهی ور شرایط پوشش
ابق مطلوب و قابل سازي بیانگر تط نتایج شبیه. شبیه سازي شده است

در فرآیند کلینچ و شرایط هاي تجربی  قبول با نتایج حاصل از آزمایش
الـه  همچنین مدل اجزا محدود ارائه شـده در ایـن مق  . استبارگذاري 

  .کلینچ را دارد اتصاالتخستگی  بررسی رفتارقابلیت استفاده در 
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