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 ی تجربی استحکام خمشی اتصال هیبریدی چسبیمطالعه

  
  2عبدالرحمن جامی االحمدی ،1پدرام زمانی

  ی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشکده
 

 چکیده 

های مورد استفاده ی سازهز جمله اتصاالت پرکاربرد در بدنهای ااتصاالت لبه

استحکام بررسی شوند. ودروسازی و صنایع هوایی محسوب میدر صنایع خ

به های مختلف نظیر کششی، خمشی و خستگی این اتصاالت در بارگذاری

ای نیز از اهمیت بسزایی طراحی صحیح و بهبود عملکرد سازه منظور

برخوردار است. از طرف دیگر، کاهش وزن اتصال و به تبع آن کاهش مصرف 

های مهم در این ی از چالشو یا افزایش استحکام یکسوخت در کنار حفظ 

صنایع است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی استحکام خمشی اتصال 

ای هیبریدی از نوع اتصال چسبی کامپوزیت به فلز پرداخته شده است. لبه

و کامپوزیت با الیاف  0202جنس ورق فلزی در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 

شیشه و رزین اپوکسی در نظر گرفته شده است. بارگذاری بر روی محل 

تست مورد استفاده خمش چهار نقطه اتصال به صورت خمش خالص بوده و

پوزیت کام-سپس نتایج بدست آمده برای اتصال هیبریدی فلز ی می باشد.ا

فلز چسبی مقایسه شده -ای فلزا نتایج همین تست برای اتصال لبهچسبی ب

بت به کامپوزیت نس-و استحکام باالتر و همچنین نرمی بیشتر در اتصال فلز

فلز در عین کاهش وزن مشاهده شده است. این نتیجه معرف -حالت فلز

فلز -کامپوزیتی چسبی نسبت به اتصاالت فلز-ارایی بیشتر اتصاالت فلزک

 مشابه تحت بارگذاری خمشی می باشد.

تست خمش  –اتصال هیبریدی – اتصال لبه ای چسبی واژه های كلیدی:
 استحکام خمشی  - چهار نقطه

 

 مقدمه  -1

ها هوایی و نیز خودرو یهای سازهای در بدنهای کاربرد گستردهاتصاالت لبه

 های مختلفای با روشبسیاری بر روی انواع اتصاالت لبهتحقیقات  .دارند

های تحلیلی و با استفاده از روش [1]ژیونگ و بدایر اتصال انجام شده است. 

ای از نوع پرچی پرداختند. مدل مورد عددی به تحلیل تنش در اتصاالت لبه

ها دو ای ساده )تکی( بوده، مدل آنبهها شامل یک اتصال لی آنمطالعه

بعدی فرض شده و از اصطکاک بین سطوح هنگام انتقال بار از یک ورق 

)پایین( به ورق دیگر )باال( و نیز اثر خمش ثانویه نیز صرف نظر شده است. 

 هایها نیز به صورت تیرای و پرچها در شرایط تنش صفحهبنابراین ورق

وست دزمانی و فرهنگاند. هی مناسب فرض شدهگااالستیک با شرایط تکیه

مانند نیروی ی اثر عوامل موثر در فرایند پرچکاری نیز به مطالعه [0-2]

پرچکاری و عوامل هندسی همچون ضخامت ورق، تغییرات قطر سوراخ و 

ضریب اصطکاک سطوح تماس بر روی وضعیت تنش پسماند بر روی اتصال 

ا ای بهها پرداختند. در ادامه عمر خستگی اتصاالت پرچ لبسازی آنو بهینه

ی سوراخ و عواملی از قبیل اثر ضخامت و عرض در نظر گرفتن ترک در لبه

-ی پاریسگیری از رابطهثانویه با بهرهانتقال بار و خمش ورق، تنش پسماند، 

  اردگون بدست آمد.

شود که از ای محسوب میاتصاالت لبهای چسبی یکی از انواع اتصال لبه

توان به های اتصال مانند جوشکاری میهای آن نسبت به دیگر روشمزیت

جنس جاد امکان اتصال بین مواد غیر همی کمتر در تجهیزات و نیز ایهزینه

 .های کامپوزیتی اشاره کردین ورقتصال بنظیر آلومینیوم به فوالد و یا ایجاد ا

ی فوالدی را تحت هاای چسبی با ورقاتصال لبه [5]گرنت و همکارانش 

ای قرار دادند و اثر بارگذاری ای و خمش چهار نقطهتست خمش سه نقطه

 بی چسپوشانی و ضخامت الیهنظیر طول هم هاییو پارامتر در این وضعیت

ها مشاهده کردند که در تست خمش سه آنرا بر استحکام اتصال سنجیدند. 

چسب است، در حالی که در تست در  یواماندگنقطه اثر بارگذاری بر روی 

ثر اعالوه بر این،   افتد.دگی با تسلیم فلز اتفاق میخمش چهار نقطه وامان

ای چسبی آلومینیومی توسط صات چسب روی استحکام اتصاالت لبهمشخ

ها دریافتند که استحکام ورد تحقیق قرار گرفت. آنم [6]ژنگ و همکارانش 

اتصال نه تنها به خواص چسب، بلکه به پیوند چسبی بین چسب و فلز بستگی 

تد، افاینکه واماندگی در چسب اتفاق می دارد. همچنین به منظور اطمینان از

استحکام بین چسب تر یا قابل قیاس با چسبی انتخاب کردند که استحکام کم

های مختلف ی روشبه مقایسه [7]دی سوسا و همکارانش  داشته باشد.و فلز 

همهای ای در طولبینی استحکام اتصاالت لبهتحلیل و عددی در پیش

پژوهش دستیابی به بهترین ها از این پوشانی مختلف پرداختند. هدف آن

-قایسهدر مها همچنین نتیجه گرفتند که بینی استحکام است. آنروش پیش

، روش مدل و روش اجزای محدود توسعه یافته ی چسبیناحیه ی روش مدل

 ی چسبی نتایج دقیق و روش اجزای محدود توسعه یافته نتایج غیرناحیه

رفتار اتصال آلومینیوم به کامپوزیت  [8]آوندانو و همکارانش  دقیقی داشتند.

ها از یک قعی در یک خودرو بررسی کردند. آنرا تحت شرایط بارگذاری وا

. تصال استفاده کردندچسب اپوکسی مقاوم در برابر ضربه به منظور ایجاد ا

گراد و در شرایط ی سانتی+ درجه82 + و00، -02های ای در دماهاتصاالت لب

ربی های تجآزمونشدند. نتایج  آزمایشای استاتیکی و ضربههبارگذاری شب

-ا افزایش نرخ بارگذاری افزایش میسازه ب واماندگی که استحکامنشان داد 

ها به ویژه ورق اتصال تا حد زیادی تحت تاثیر ورق. همچنین رفتار یابد

تاق و دماهای باال دچار تسلیم زیرا این فلز در دمای اآلومینیومی است، 

. واماندگی در کامپوزیت در دماهای پایین و دمای اتاق اتفاق افتاده شودمی

ر دهد. دتوضیح می بار واماندگی را از نرخ بارگذاری، است که مستقل بودن

ت خوبی استحکام دی نیز با دقسازی عدسازی و شبیهنهایت، نتایج مدل

 های تجربی را تایید کردند.آزمونبدست آمده در 

 دانشجوی دکتری  -1

 jaami-a@um.ac.ir ،25108825202، استادیار گروه مهندسی مکانیک -0

 

 

 



 

یی هوا ع مهمی مانند خودروسازی واتصاالت چسبی به طور گسترده در صنای

الت و استحکام این اتصا رند. بنابراین بررسی رفتارگیمورد استفاده قرار می

ین اتصاالت موثر های مختلف بارگذاری در تقویت استحکام ادر وضعیت

 ی وسایلی بدنهگسترده از اتصاالت چسبی در سازه برای استفاده  است.

نقلیه نظیر خودروها و هواپیماها نیاز به مطالعاتی در جهت تامین استحکام 

  .ه استی بدناین اتصاالت جهت استفاده در سازهمناسب در 

 کام مکانیکی و نیز کاهشاستفاده از این نوع اتصاالت با هدف افزایش استح

همچنین با توجه به ود. شای در عین حفظ استحکام انجام میوزن سازه

اتصاالت در بدنه ی سازه های هوایی و خودرو کاربرد گسترده ی ورق ها و 

انواع بارهای کششی، خمشی، ارتعاشی و تصادفی، طراحی سازه ها و وجود 

برای رسیدن به استحکام مطلوب در هر یک از این شرایط حائز اهمیت 

 .[9]است

 یابر روی استحکام خمشی اتصاالت لبهای تجربی هدر این پژوهش، مطالع

تجربی  تایجفلز به کامپوزیت انجام شده است و نتایج حاصل از آن با ن چسبی

ای چسبی فلز به فلز مقایسه شده است. فلز مورد مرتبط در اتصاالت لبه

بوده و  GFRPو کامپوزیت  0202استفاده در این بررسی آلیاژ آلومینیوم 

  باشد. ای مینجام شده آزمون خمش چهار نقطهی اتست تجرب

 

 مطالعه ی تجربی -2

 مواد-2-1

چسب مورد استفاده دو قسمتی و متشکل از چسب و هاردنر بوده و نام 

های کامپوزیتی، در بدنهاست. این نوع چسب  0222 1تجاری آن کاماتینی

-رار میق های بادی و صنایع هوایی مورد استفادهتوربین اتصاالت کامپوزیتی

 0202میلیمتر و از جنس آلیاژ آلومینیوم  0. ورق فلزی با ضخامت گیرد

 بدستکرنش آلومینیوم و چسب -نمودار تنش 1در شکل انتخاب شده است. 

ورق کامپوزیتی با الیاف شیشه اند. در آزمایش کشش نشان داده شدهآمده 

باشد که یالیه م 8متشکل از  متر مکعب(گرم بر سانتی 028)درصد وزنی 

ی صفر درجه بوده و با روش تزریق رزین ها تک جهته با زاویهی الیههمه

  .انددر شرایط خالء ساخته شده( 0222)اپوکسی 

 
 2222كرنش حقیقی آلومینیوم -تنش منحنی -1شکل

 
 هاسازی نمونهآماده-2-2

تر مسااانتی 6متر و عرض سااانتی 10لزی و کامپوزیتی با طول های فورق

متر سااانتی 2ای ها در اتصااال لبهساااخته شااده و طول همپوشااانی ورق

شد. جهت ایجاد می سطح نمونهبا سبی ابتدا باید  صال چ سازی ها آمادهات

  ASTM 2651-01سااازی سااطوح فلزی، اسااتاندارد شااود. جهت آماده

ه استفادای چسبی است، سازی سطوح اتصاالت لبهادهکه مربوط به آم[10]

ی رهی شمادا سطح ورق آلومینیومی با سمبادهترتیب ابت. بدین شده است

زنی شده، سپس این سطح با استون شستشو داده شده است. سمباده 102

دقیقه در محلولی از اساااید ساااوفلوریک با  12ها به مدت نمونهدر ادامه 

                                                 
1 Camattini 

سوم حجمی آب قرار گرفتند.  سید و دو  سوم حجمی ا سبت یک  پس از ن

شوی نمونه س  72در اجاق با دمای دقیقه  12مقطر، به مدت ها با آب شت

کننده به ها توسط جداگراد خشک شدند. در ادامه بین ورقدرجه ی سانتی

 شانی بینهمپو میلیمتر فاصله ایجاد شده و چسب در فضای 2.1ی اندازه

ها وارد شده سپس با استفاده از گیره، دو روق در قسمت همپوشانی با ورق

صل و گیرد شده به مدت یکدیگر مت صال ایجاد  شدند. ات ساعت در  02ار 

 72سااعت در اجاق و در دمای  7دمای محیط قرار گرفته ساپس به مدت 

ا هقگراد به منظور ایجاد پیوند شاایمیایی بین چسااب و وری سااانتیدرجه

های اتصال چسبی فلز به فلز و فلز به پخت شده است. به این ترتیب نمونه

صاالت  ستاندارد برای هر یک از ات شدند. همچنین مطابق ا کامپوزیت آماده 

نمونه جهت تست خمش چهار نقطه تهیه  5کامپوزیت تعداد -فلز و فلز-فلز

 شده است. 
 ی تسترویه-2-3

  ASTM D790-03ی تسااات خمش چهار نقطه مطابق اساااتاندارد رویه

ای چسبی و نیروهای اعمالی به ت. شماتیک اتصال لبهانجام شده اس [11]

 نشان داده شده است.  0قطه در شکل آن در تست خمش چهار ن

 
ای چسبی در تست ک نیرو و ممان خمشی در اتصال لبهشماتی -2شکل

 خمش چهار نقطه

 

صله سنبهفا صلهسانتی 18ی اعمال نیرو ی بین دو  ها از گاهی تیکهمتر و فا

باشد. تست خمش چهار نقطه متر میسانتی 0دو انتهای ورق ها هر یک از 

 (  انجام شده است.0)شکل  Zwickتست  دستگاهتوسط 

 
 به همراه فیکسچر خمش چهار نقطه Zwickتست  دستگاه -3شکل

 



 

 بحث و نتایج -3

سب جا سته از نمونهبهنمودار بار بر ح سبی جایی برای دو د صال چ های ات

به مایشکامپوزیتی از روی داده-فلزفلز و -ای فلزل بت شاااده در آز  های ث

شده و میانگین دادهخمش چها سیم  صاالت ر نقطه تر ها برای هر یک از ات

در اتصال فلز به  نشان داده شده است. 2کامپوزیت در شکل -فلز و فلز-فلز

فلز سااه نمونه و در اتصااال فلز به کامپوزیت پنج نمونه تحت آزمایش قرار 

برای هر یک از اتصااااالت در هر نیروی مشاااخص اعمالی توساااط گرفتند. 

شده و نتیجهبهدستگاه آزمایش، میانگین جا سبه   ی آن به عنوانجایی محا

شد.بهجا-نتایج نیرو صال مورد نظر ثبت  شکل جایی برای ات ش 2 در  اهده م

کامپوزیت بار واماندگی باالتری نساابت به -شااود که اتصااال چساابی فلزمی

فلز دارد و اسااتحکام اتصااال در تحمل بار در آن بیشااتر اساات. -اتصااال فلز

ست، به عبارت دیگر  جاییبهجاعالوه بر این،  عرضی بیشتری را طی کرده ا

   تر است.فلز مقاوم-شکل نسبت به اتصال فلزدر برابر تغییر 

 
خمش چهار نقطه برای دو اتصال جایی در تست بهجا-نمودار بار -2شکل

 كامپوزیت-فلز و فلز-فلزای چسبی لبه

 

-ای فلزگرم و وزن اتصاااال لبه 75فلز -فلز ای چسااابیوزن اتصاااال لبه

-باشاااد. با توجه به اینکه اساااتحکام اتصاااال فلزگرم می 65کامپوزیت 

فلز می باشااد، می توان نتیجه گرفت که -کامپوزیت بیشااتر از اتصااال فلز

االت تحت کامپوزیت در این اتصااا-نسااابت اساااتحکام به وزن اتصاااال فلز

یابد و این اتصاااالت برای این بارگذاری کارایی هبود میبارگذاری خمشاای ب

 بیشتری دارند. 

ها توسط هار نقطه، از سطح همپوشانی نمونهخمش چ آزمایشپس از انجام 

میکروساااکوو نوری تصاااویر برداری شاااده و وضاااعیت واماندگی )مطابق 

( در این دو اتصااال مختلف بررساای شااده ISO 10365[12] اسااتاندارد 

ست.  سب بر روی هر دو ا ستاندارد چنانچه پس از واماندگی چ مطابق این ا

چسب اتفاق افتاده است. همان طور که در  در ورق مشاهده شود، واماندگی

شانی از هر دو  5شکل  سطح همپو سب بر روی  ست، چ شده ا شان داده  ن

شته و واماندگی در  ست. با توجه به آلومینیوم وجود دا سب اتفاق افتاده ا چ

شود که سطح آلومینیوم تقریبا عاری از چسب بوده و مشخص می 6 شکل

تقریبا تمام چساااب به کامپوزیت متصااال اسااات. این بدان معناسااات که 

واماندگی در این اتصاااالت در وضااعیت جدایش چسااب از آلومینیوم قرار 

سب پیوند و  صاالت چ شته و بنابراین در این ات صال خوبی با کامپوزیتدا  ات

صال به  صال در قسمت ات ست. پس از آنجایی که ضعف این ات برقرار کرده ا

فلز اساات، می توان به عملیات مختلف روی سااطح و نیز تقویت چسااب در 

 جهت تقویت هر چه بیشتر استحکام این اتصاالت حرکت کرد. 
 

 
 الف: سطح ورق اول

 
 ب: سطح ورق دوم

برابر از سطح  122تصویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  -5شکل

خمش چهار  پس از آزمایش فلز-فلز های شکسته شدههمپوشانی نمونه

 نقطه
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برابر از سطح  122تصویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  -6شکل

خمش  آزمایشوزیت پس از پكام-فلزهای شکسته شده همپوشانی نمونه

 چهار نقطه

 

 گیرینتیجه -2

ایی های هوی سازهجمله اتصاالت پر کاربرد در بدنه ای چسبی ازاتصاالت لبه

ها بوده و خودروی های مناسب جهت استفاده در سازهو نیز از جمله انتخاب

 های مختلف بارگذاری به منظوررسی استحکام این اتصاالت در حالتبر

 یمیت است. در این مقاله به مقایسهدستیابی به استحکام قابل قبول حائز اه

داخته کامپوزیت پر-فلز و فلز-تجربی استحکام خمشی دو اتصال چسبی فلز

 :ذکر عبارتند از نتایج آن وشده است 

  بار واماندگی بیشتریدر خمش اتصال چسبی فلز به کامپوزیت 

کند. پس استفاده از می سبت به اتصال فلز به فلز تحملرا ن

استحکام خمشی  کامپوزیت نه تنها-اتصاالت هیبریدی فلز

بخشد، بلکه با توجه به کاهش وزن سازه، در اتصال را بهبود می

افزایش نسبت استحکام به وزن و کاهش مصرف سوخت موثر 

 است. 

  وضعیت شکست اتصال فلز به فلز با توجه به حضور چسب روی

باشد. در صورتی که واماندگی در چسب میورق، از نوع  هر دو

واماندگی در اتصال فلز به کامپوزیت از نوع جدایش چسب از 

تصاالت ا استحکامآلومینیوم است. بنابراین با توجه به باالتر بودن 

هیبریدی و برقراری اتصال مناسب بین چسب و کامپوزیت، 

تقویت هر چه بیشتر این اتصاالت از طریق تقویت چسب و 

 لیات سطحی روی سطح فلز امکان پذیر است.عم
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