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فضاییسامانه هايساختدرچسبو انتخاب کاربرد

*امیر میرزا قیطاقی

پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده 
هاي سامانهمونتاژ و ساخت فرآیند دریکی از مواد مهم و حساسچسب
هاي مورد استفاده در کاربردهاي فضایی عالوه بر . چسبباشدمیفضایی

گازپرانی کم، واص به دلیل کارکرد در خالء داراي خبایست یماستحکام، 
، هدایت حرارتی و اکسیژن اتمیمقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید

و هاي حرارتیسیکل، تحمل گیرپذیر و ضربهانعطاف،وردنظرو الکتریکی م
هاي موجود، فرآیند انتخاب باشند. تنوع چسب...مدهاي باري اتصاالت و 

اسب براي کاربرد موردنظر بر اساس خواص موردانتظار را مشکل ساخته من
بر ها بندي چسبابتدا طبقهآشنایی با چسب هاي فضایی، به منظور است. 

است. سپس ارائه شدهاساس خواص شیمیایی، ظرفیت تحمل بار و شکل 
، حین و پس از کاربرد تعریف هاي فضایی بر اساس پیشخواص چسب

- قابل قبول هر یک در کاربردهاي مختلف فضایی ذکر میمحدوده شده و
چسب با توجه هیانتخاب اوليبر اساس استاندارد برایسپس جدول.گردد

گردد. در مرحله بعد به عنوان نمونه نحوه یموردنظر ارائه ميبه پارامترها
بر اساس برگه اطالعات استاندارد و يارسازهیانتخاب بهینه چسب غ

انفصال هايروشزینانیگردد. در پاارائه میيشنهادیپيدبنوزنسیماتر
گردد.یارائه میبچساتصال 

ارزیابی.معیارخواص، بندي، ، طبقهفضایی، سازهچسبهاي کلیدي:واژه

مقدمه 
هاي فضایی به صورت جوش، بسط هاي اتصال مورداستفاده در سازهروش

باشند. روش انتخابی مکانیکی، اتصال چسبی و ترکیب بسط و چسب می
بستگی به پارامترهاي زیادي از جمله امکان جداسازي پس از مونتاژ دارد. 

شود. با اتصال چسبی سازه، عموماً پایدار است و به راحتی جداسازي نمی
دهند به جاي استفاده از اتصاالت مکانیکی این وجود طراحان ترجیح می

کننده و وزن زیاد و تضعیفمانند پیچ و رزوه و ... که داراي ریسک باال
گیر عمل کرده و از توانند به عنوان ضربهها که میسازه هستند، از چسب

) مزایا و 1در جدول (. ]1[ندکنتمرکز تنش نیز جلوگیري نمایند، استفاده 
هاي است تا بتوان بر اساس محدودیتمذکور، ذکر گردیده معایب اتصاالت

مورداستفاده صنایع براي موادنمود.موردنظر، شیوه اتصال را انتخاب
باشند: میانتخابترین مناسباغلب در موارد ذیل، اتصاالت چسبی فضایی
 هاي خورشیدي با الیه هاي مختلف مواددر مونتاژ سلولاستفاده
استفاده از آلیاژهاي سبک فلزي با مقاومت باال مانند آلمینیوم و تیتانیوم
زك به دلیل کاهش وزناي نااستفاده از مواد سازه
فلزایالنه زنبوري با اتصاالت کامپوزیت به کامپوزیتاستفاده از سازه
طراحی اتصاالت با توجه به بودجه جرمی محدود
نیاز به سطوح صاف از لحاظ آیرودینامیکی و انتقال سیگنال
 کمبپوسته به هسته هانیبرخی اتصاالت مانند صفحهموثرراه اتصالتنها
 نسبت به فلزاتپایینمقاومتبا هاکامپوزیتدر بیشتر اتصال مساحت

]1[مزایا و معایب انواع اتصاالت سازه هاي فضایی-1جدول 
معایبمزایا

اتصال مکانیکی
تخریب مواد متصلآسان اتصال بدونجداسازي
عدم نیاز به آماده سازي سطح و محیط تمیز
ناپذیر تحت سیکل ري بازگشتعدم تاثیرپذی

حرارتی یا رطوبت زیاد
عدم وجود مشکالت بازرسی کیفیت اتصال

هاکاري سوراخ در کامپوزیتتضعیف قطعه با ماشین
تمرکز تنش در سطوح اتصالی
تر از اتصاالت چسبی مگر در اتصال عموما ضعیف

هاي ضخیمورق
افزایش جرم سازه و کاهش بازده اتصال
اب صفحه النه زنبوري توسط اندازه محدودیت انتخ

هابسط
هاي برآمدهبستبازدن سطح آیرودینامیکی برهم

اتصال چسبی
 پخش بار بر روي سطح زیاد و کاهش تمرکز

تنش
 عدم تضعیف مواد اتصالی به دلیل عدم ماشین

کاري
 کاهش جرم افزوده شده به سازه نسبت به

اتصال مکانیکی
ز بارگذاري اولیه حالت ثابت سازه کمتر پس ا

نسبت به اتصال مکانیکی
 مقاومت خزشی بهتر در دماهاي باالتر با

انتخاب صحیح چسب
طراحی سطوح آیرودینامیکی هموار خارجی
 ایجاد اتصاالت آب بندي شده با کمترین

حساسیت نسبت به گسترش ترك
 هزینه کمتر اتصاالت چسبی نسبت به مکانیکی

در سطوح زیاد
مواد غیرمتشابه با تمایل به توانایی مونتاژ

خوردگی گالوانیک

مشکل بازرسی کامل با تست هاي غیرمخرب
طراحی دقیق به منظور حذف بارهاي سطحی
اياتصال دقیق مواد در اتصاالت سازه
اتصال پایدار با جداسازي مشکل
تاثیرپذیري استحکام از سیکل هاي دمایی و رطوبت
محیط پیش از نیاز به آماده سازي سطوح و تمیزي

اتصال

اتصال چسبی و مکانیکی
 ،ترکیب روش هاي اتصالی می تواند درحاالتی که عیب یک روش توسط مزیت روش دیگر پوشانده شود

عالوه بر این:سودمند باشد.
ناکافی بودن تحمل چسب در مناسب در زمان

برابر بارهاي سطحی 
 افزایش مقاومت در برابر رطوبت و سیکل

ر حالت چسب تنهاگرمایی د
آب بندي شدن مجموعه

عدم قابلیت جداسازي آسان
افزایش وزن
افزایش هزینه

ها به طور هاي عملکردي آنهاي موجود، مشخصهبا وجود تنوع چسب
، اغلب چسب را بر اساس یک خاصیت طراحشوند و کامل تعریف نمی

گردد. به انتخاب کرده و بعد متوجه مغایرت انتخابش با نوع کاربرد می
- منظور انتخاب بهینه چسب مورد نیاز، ابتدا بایستی خواص مختلف چسب

ها مورد بررسی قرار گیرد و متغیرهاي مهم در نوع کاربرد موردنظر تعیین 
هاي هطراح عالوه بر انتظار چسبندگی خوب از چسب، خواستگردد. 

عد خشک پرانی زیاد، هزینه پایین، شرایط مسادیگري از جمله: نداشتن گاز
وسیع، پایداري باال، بازه دماي کارکرد برشی و کششی شدن، استحکام 

توانند تمام ها نمیمتأسفانه، چسب. ]2[داردنیز را، عمر زیاد و ...انطباق
هاي فوق را به طور کامل برآورده نمایند و طراح بایستی بر اساس نیازمندي

و هامقاله، طبقه بندي چسبدر اینبندي نماید. نیاز، این پارامترها را وزن
با استناد کننده خواص چسب معرفی می گردد. سپس پارامترهاي تعریف

اي مناسب بر ، چسب غیرسازهو استانداردبه برگه اطالعات چند نوع چسب
در پایان نحوه شود.سنجیده میوبندي پارامترها انتخاب اساس وزن

انفصال چسب ها ارائه می گردد.
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در سازه هاي فضاییکاربرد چسب 
اي، هاي فضایی شامل اتصاالت سازهکاربردهاي معمول چسب در سامانه

- ها، کاربردهاي رسانایی حرارتی/دماهاي باال، عایقمونتاژ میکروالکترونیک
بندي و کاري آکوستیکی، محافظت شیمیایی، نگهداري و تعمیرات، آب

واص متفاوتی از ، خکاربردبا توجه به نوع باشد. هاي خاص میسیستم
ها مورد انتظار است. به طور مثال در بعضی کاربردها مانند اتصال چسب

بردهاي الکترونیکی با تلفات باال روي سازه، نیاز است که چسب هادي 
اتصال حرارت باشد تا از تجمع حرارت روي قطعه جلوگیري نماید. براي 

رین عوامل میزان ، مهمتهاي خورشیديمونتاژ آرایهمواد غیرمشابه مانند
و بازه دمایی قابل تحمل است.پذیري چسب، گازپرانیاستحکام و انعطاف

در برخی کاربردها، بایستی چسب هادي الکتریکی باشد تا به صورت نقطه 
گراندینگ براي سطوح هادي درآید. در نصب اجزاء اپتیکی، چسب باید 

گازپرانی خیلی وداراي مدول االستیک پایین و ضریب انبساط حرارتی کم
هاي مقاوم در برابر دماي باال به منظور محافظت حرارتی از چسبباشد. کم

به عنوان ماده پرکننده براي کاهش ارتعاش نیز از چسبگردد. استفاده می
بندي مخازن و خطوط انتقال سوخت از همچنین براي آبشود.استفاده می

اي اتصاالت کریوجنیک نیز گردد. برهاي مقاوم شیمیایی استفاده میچسب
گردد.هاي مقاوم در برابر سرما استفاده میاز چسب

فضاییهايچسبطبقه بندي
(اپوکسی، پلی اورتان، سیلیکون و ...)، ها بر اساس خواص شیمیایی چسب
اي، اي، نواري، پودر و...) و یا ظرفیت تحمل بار (سازه(مایع، الیهشکل
اي هاي سازهچسبشوند.بندي میطبقهاي)،اي یا غیرسازهسازهنیمه

معیار تعریف،بایستی تحمل بارهاي مکانیکی را داشته باشند. عموما 
- در تست برشی اتصال لبمگاپاسکال7تنش برشی بیش از توانایی تحمل 

هاي زنبوري به صفحات نازك که به طور مثال در اتصال النهدباشمیلب به
اي در کاربردهاي با بار کم هاي غیرسازهچسب.روندآلمینیومی به کار می

بندي را تامین هاي حرارتی، پوششی و آبروند و عموما نیازمنديبه کار می
- ها عموما در اتصال مواد غیرمتشابه که دیگر روشنمایند. این چسبمی

شکل روند.هاي اتصال عملی نباشد(مانند شیشه یا سرامیک) به کار می
گردد. طوح اتصالی موردنظر و نحوه اتصال انتخاب میچسب هم بر اساس س

بندي وجود هاي مختلف دستهت، همپوشانی میان روشدر تمامی حاال
ها بر اساس خواص بندي معمول چسبدر بخش ذیل به طبقهدارد.

:]3[شود شیمیایی پرداخته می
هاي تک جزئی و دوجزئی وجود دارد. در گونههااپوکسی):Epoxyی(اپوکس

هاي دوجزئی عموماً داراي چسبندگی خوب، استحکام باال و اپوکسی
ها وابستگی به نسبت اند. محدودیت عمده آنمقداري حالت ارتجاعی

اختالط، زمان خشک شدن طوالنی در دماي اتاق و یا دماي باال در زمان 
کم، ضریب انبساط حرارتی باال و مدول یانگ زیاد است. دو پارامتر آخر در 

اي، شود. در کاربردهاي سازهو مقادیر تنش باال مهم میصلبت اتصاال
شوند. مثالً از پودر نقره براي افزایش ها با مواد پرکننده تقویت میاپوکسی

هدایت الکتریکی، اکسید آلمینیوم براي تقویت هدایت حرارتی و پودر 
شود.سیلیکا به عنوان ضخامت دهنده، استفاده می

ها در انواع تک و دوجزئی موجودند و به طور یورتان):Urethaneن(یورتا
پذیرند ها انعطافروند. آنقوي و پایدار براي اتصال مواد مختلف به کار می

اند. مقاومت هاي متفاوت، مناسبو براي اتصال اجزاء با ضریب انبساط
ها، هاست و حد دماي باالي قابل استفاده آنها کمتر از اپوکسیمحیطی آن

رجه سانتیگراد است.د100

پذیر بوده و براي شدن، انعطافاین مواد بعد از خشک):Siliconن(سیلیکو
روند. از لحاظ شیمیایی چسباندن مواد با ضریب انبساط متفاوت به کار می

درجه سانتیگراد به خوبی 200تا - 80خنثی بوده و عموماً در بازه دمایی
باشد که به خاطر میRTV،کنند. نوع متداول چسب سیلیکونیعمل می

و در مونتاژ اتصال در دماي اتاق و نحوه اعمال ساده، محبوب طراحان است
ها اغلب به عنوان درزگیر . سیلیکونرودهاي خورشیدي به کار میآرایه

شوند. اگر چه اي شناخته نمیو به عنوان چسب سازهشونداستفاده می
روند. بعضی انواع کار میگاهی اوقات، براي چسباندن اجزاء سبک به

گازپرانی زیاد در زمان خشک شدن و پس از آن دارند. برخی از ،سیلیکون
هاي اند. چسببراي شرایط فضایی ساخته شدهDC93-500ها مانند آن

در زمان سفت شدن دارند. ضریب %1سیلیکونی کاهش حجم حدود 
ام کششی باشد و استحکمیppm/°C300-200انبساط حرارتیشان حدود 

دارند. زمان خشک شدن هم وابستگی زیادي به دما psi90 -30در حدود 
هاي مختلف شفافیت، موجودند. ها و گونهها معموالً در رنگسیلیکون.دارد

ها است و برخی گونهk2/mW8.ها حدود ضریب هدایت حرارتی سیلیکون
برابر هم برسانند.5را به توانند این مقدارهایی دارند که مینیز افزودنی

):UV-Cured Acrylicsاي خشک شونده با اشعه ماوراء بنفش(هاکریلیک
این مواد به خاطر اعمال آسان و خشک شدن سریع، براي چسباندن 

ها در هاي تولید باال، مشهور هستند. این چسبتجهیزات اپتیکی در حجم
ها نسبت به صال آنشوند و استحکام اتزیر اشعه ماوراء بنفش خشک می

هاي اپوکسی، کمتر است.چسب

خواص چسبمربوط به پارامترهايتعریف 
در فرآیند انتخاب چسب، پارامترهاي زیادي درنظر گرفته می شود که 
بایستی ابتدا با تعریف هر پارامتر آشنا شد تا بتوان میزان تاثیر آنرا در 

توان بر حسب پیش، این پارامترها را میکاربرد موردنظر تشخیص داد. 
بندي تقسیم)1(شکل هاي فضایی به صورت حین و پس از کاربرد در سازه

پیش از کاربرد (قابلیت ترکردن سطح، زمان مهم پارامترهاي.]1[نمود
مجاز نگهداري، عمر پس از اختالط، ویسکوزیته و ...)، هنگام کاربرد (زمان، 

شدن، گازپرانی و ...) و دما و فرآیند سفت شدن، کاهش حجم حین سفت
در بخش پس از کاربرد (استحکام، سختی، چسبندگی، ضریب انبساط و ...) 

محدوده قابل قبول هر یک در کاربردهاي به طور کامل تعریف شده وذیل 
.]2[گردد مختلف فضایی ذکر می

]1[فاکتورهاي انتخاب چسب-1شکل 
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ن(خواص قبل از سفت شدpre-cure properties(
نماید که این پارامتر مشخص می): Shelf lifeي(زمان مجاز جهت نگهدار

دهد. اي رخ نمیمالحظهتا چه مدت زمانی، در خواص چسب تغییر قابل
ماه است و براي 12تا 6هاي دوجزئی در حدود این زمان براي چسب

هایی مانند سرد روشتر است. تولیدکنندگان جزئی کوتاههاي تکچسب
کنند.براي افزایش عمر، پیشنهاد میکردن را

رود و هاي دوجزئی به کار میبراي سیستم):lifePotعمر پس از اختالط(
تواند پس از اختالط، بدون تغییر به عنوان بازه زمانی است که چسب می

عمده در ویسکوزیته استفاده شود و عموماً به عنوان زمانی که ویسکوزیته 
ثانیه 30تواند بینشود. این زمان میتعریف مییابد،درصد افزایش می10
- روز تغییر کند و فرض مهمی در انتخاب چسب، بر اساس نیازمندي5تا 

تواند کار را باشد. زیاد بودن این پارامتر زمانی، میهاي فرآیند ساخت می
شود و در آسان نماید اما باعث افزایش زمان سفت شدن چسب می

ا تعداد باال، مطلوب نیست.فرآیندهاي ساخت سریع و ی
توان به عنوان مقاومت در برابر ویسکوزیته را می):Viscosity(ویسکوزیته

جاري شدن و یا تنش برشی دانست. این خاصیت در راحتی جابجایی 
هاي داراي ویسکوزیته نمونه، قبل از سفت شدن چسب مؤثر است. چسب

ویسکوزیته به طور ها مشکل است.یابند و کنترل آنپایین، جریان می
- مستقیم متناسب با دماست. درنظرگرفتن این نکته مهم است که چسب

هاي با ویسکوزیته خوب در دماي اتاق، امکان جاري شدن در دماهاي 
توانند از هاي اپتیکی میباالي سفت شدن را دارند. ویسکوزیته چسب

- براي چسبcps90000هاي اکریلیک تا براي چسبcps100حدود 
اي سیلیکونی دوجزئی، تغییر کند.ه

یک توانایی چسب سفت نشده است که ):Wetting(کردن سطحقابلیت تر
شود. این پارامتر فیزیکیاش میباعث ایجاد تماس کامل چسب با زیرالیه

شود. به منظور ایجاد تماس خوب و به کشش سطحی مربوط می
سبت به جلوگیري از دانه شدن، چسب بایستی کشش سطحی کمتري ن

کشش سطحی چسب بایستیاش داشته باشد. حدوداًزیرالیه
dynes/cm10هاي کمتر از کشش سطحی زیرالیه باشد. اغلب چسب

د.نباشمی35تا dynes/cm30اپتیکی داراي کشش سطحی حدود 

خواص هنگام سفت شدن
):cure process /temperature /timeن(زمان، دما و فرآیند سفت شد

- یند سفت شدن چسب، فاکتور مهمی در انتخاب چسب میجزئیات فرا
ثانیه و یا در چند روز، سفت 30توانند در مدت کم ها میباشد. چسب
ها می توانند در دماي اتاق یا در دماهاي باالتر و یا بر اساس شوند. چسب

یک پروفیل دما بر حسب زمان، خشک شوند. برخی فرآیندهاي خشک 
شند و به منبع نور ماوراء بنفش نیاز دارند. باشدن، حساس به نور می

باشند و بایستی در مقدار خاصی از رطوبت، برخی به رطوبت حساس می
خشک شوند. خواص نهایی چسب به جزئیات نحوه خشک شدن بستگی 

دارد.
تمامی ): Shrinkage upon cureن(کاهش حجم در زمان سفت شد

- شوند. اپوکسیجه میها، با کاهش حجم در هنگام سفت شدن مواچسب
هاي درصد کاهش حجم دارند. چسب5- 3هاي مدرن، عموماً در حدود 

باشند چرا که حاللی بدون حالل جدید، داراي کاهش حجم حداقل می
براي آزاد شدن، در زمان خشک شدن ندارند. کاهش حجم کم، به منظور 

حداقل نمودن تنش و پایداري بلندمدت، نیاز است.
هر چه فشار یک محیط کمتر شود، دماي تبخیر ): Outgassingی(گازپران

هاي خأل نسبی که فشار خیلی آید. در محیطمواد در آن محیط پایین می

دهد. گازپرانی میزان پایین است، این حالت فراریت در هر دمایی روي می
تواند در دماي اتاق هم دهد. گازپرانی میرهایش مواد فرار را نشان می

یابد. این پدیده ا در دماي باال و محیط خأل، اهمیت میصورت گیرد ام
تواند در قبل از سفت شدن، در طول سفت شدن و در طول عمر کاري می

) 1شود: بعد از سفت شدن چسب رخ دهد. گازپرانی به دو دلیل مهم می
) مواد پرانده شده بر 2گردد. باعث کاهش حجم چسب و ایجاد تنش می

ی نشینند و باعث کاهش عملکرد سطوح روي سطوح سرد جانبی م
یا تجهیزات الکتریکی آسیب بزنند.گردند و می توانند به سازه اپتیکی می

گردد: درصد جرم اتالفی کل میزان گازپرانی با دو پارامتر مشخص می
)TML)و درصد ماده فرار چگالیده شده (CVCM میزان گازپرانی، در .(

الت کلی، افزایش دماي فرآیند شود. در حکاربردهاي فضایی مهم می
سفت شدن باعث کاهش میزان گازپرانی در شرایط بعد از سفت شدن 

هاي بدون حالل جامد، مشکل پرش حالل در زمان سفت شود. چسبمی
هاي کوچک به خاطر هوا یا آب حل شدن را ندارند. زیرا برخی حباب

ایستی قبل از بتواند به وجود آید. براي جلوگیري از آن، چسبنشده، می
د. اگر چسب دوجزئی باشد، مخلوط شده و سپس به مصرف گاززدایی شو

گیرد.منظور از بین رفتن هواهاي محبوس، در خأل قرار می

خواص مکانیکی پس از سفت شدن
در مواد همگن با تغییرشکل ): Young’s modulusمدول االستیسیته(

است که ثابت کم، مقدار تنش به طور خطی متناسب با میزان کرنش
- شود. مواد با مدول یانگ باال، سفت میتناسب آن مدول یانگ نامیده می

ایی که به ها عموماً مدول یانگ کمتري نسبت به مواد زیرالیهباشند. چسب
شود، دارند. بنابراین کرنش ایجاد شده در چسب خیلی هم چسبانده می

ل یانگ باال باشد، اش است. اگر چسب، داراي مدوبیشتر از کرنش زیرالیه
تنش باالیی به دلیل کاهش حجم در زمان سفت شدن و یا انبساط به 

هاي با کند. چسبخاطر اختالف در ضرایب انبساط حرارتی، تجربه می
ها را آزاد نمایند. درنتیجه توانند با کش آمدن، تنشمدول یانگ پایین می

منظور جذب مقدار مدول یانگ از یک حالت تعادلی بین مقدار کم به
و مقدار زیاد به منظور .،ها به دلیل ارتعاش و اختالف انبساط و..تنش

گردد.سفتی کافی براي مقاومت در برابر جابجایی، انتخاب می
هنگامی که یک ماده تحت تنش قرار ): Poisson’s ratioنسبت پواسون(

ز گیرد، عالوه بر کشش در راستاي اعمال تنش، در راستاهاي دیگر نیمی
دهد. به نسبت کرنش جانبی به کرنش در راستاي نیرو، تعییر طول می

کند. تغییر می5/0تا 0شود. این نسبت بین نسبت پواسون گفته می
- هاي نازك اعمال میهاي با نسبت پواسون باال، هنگامی که در الیهچسب

شود، بینی میشوند، رفتاري متفاوت از آنچه که با مدول یانگشان پیش
هاي با نسبت پواسون باال، تمایل به حفظ حجم خود را در ند. چسبدار

هاي نازك چسب که بین هنگام اعمال نیرو دارند. با اعمال تنش در الیه
- ها تمایل به انبساط از سطوح آزاد پیدا میگیرند، چسبدو سطح قرار می

- شود، ایجاد میبینی میکنند و سفتی بیشتر از آنچه با مدول یانگ پیش
نمایند.

اي بر حسب کشش برشی به مقدار زاویه): Shear modulusی(مدول برش
شود. ثابتی که این شود که توسط تنش برشی ایجاد میگرادیان گفته می

شود. مدول نماید، مدول برشی نامیده میدو مقدار را به هم مرتبط می
درصد مدول االستیسیته جسم است. خواص برشی 50تا 30برشی بین 

ماند.ها با وجود فشار، غیرقابل تغییر باقی مییه نازك چسبال
سختی به عنوان معیاري از مقاومت در برابر ):Hardnessی(سخت

مشخص shore Dسختی با واحدباشد.فرورفتگی پس از سفت شدن می
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بازه وسیع مقادیر سختی براي انواع مختلف چسب، از حدود گردد.می
shore D25سیلیکونی نرم تا براي االستومرshore D87 براي فیبر

کند.اپوکسی اپتیکی جالپذیر، تغییر می
استحکام چسب، نشان دهنده مقدار ماکزیمم تنشی ):Strengthم(استحکا

تواند روي هندسه خاص(کششی، برشی، فشاري، شکاف است که می
،پذیري)، بدون خرابی در چسب اعمال گردد. براي اتصاالت موقت

چسب .استحکام باال نیاز است ولی براي اتصاالت پایدار بایستی کم باشد
psi1000اي، عموماً داراي استحکام برشی و کششی بزرگتر از هاي سازه

پذیر هاي انعطافباشد. این مقاومت پیشنهادي مغایر با مقاومت چسبمی
RTV که حدودpsi500باشد.مقاومت برشی دارند، می

چسبندگی خوب براي مقاومت در برابر شوك، ): Adhesionی(چسبندگ
هاي دمایی و اختالف انبساط، الزم است. تولیدکنندگان چسب، سیکل

عموماً انواع کلی مواد(مانند فلز، پالستیک، شیشه و...) را که چسب 
نمایند. البته میزان تواند خوب به یکدیگر بچسباند، معرفی میموردنظر می

سازي دي به جزئیات نوع سطوح، میزان آمادهچسبندگی، وابستگی زیا
سطوح و جزئیات فرآیند سفت شدن دارد.

این پارامتر ):Elongation at failureی(میزان کشیدگی در زمان خراب
تواند کشیده دهد که چسب در هنگام خرابی به چه میزان، مینشان می

ین تغییر کند. اغلب اشود و در برابر اختالف انبساط، چقدر مقاومت می
را تخمین زد.وان با استفاده از مدول یانگ، آنتشکل پالستیک است و نمی

کننده میزان تغییر این پارامتر، بهترین توصیف):Creep rateش(نرخ خز
شکل طوالنی مدت چسب است و براي کاربردهایی که پایداري ابعادي 

ما مهم است، شاخصی حیاتیست. میزان نرخ خزش به صورت نمایی با د
پذیرد.متناسب است و همچنین از رطوبت و تنش تاثیر می

خواص حرارتی پس از سفت شدن
ماکزیمم دمایی است که چسب خشک ر:ماکزیمم دماي عملکردي پایدا

تواند در مدت زمان طوالنی، بدون خرابی تحمل کند. براي شده می
نندگان کسانتیگراد یا باالتر است. تولیددرجه125ها، معموالً اپوکسی

عالوه بر ماکزیمم دماي قابل تحمل، عموماً مینیمم دما را هم براي چسب 
دهند و این موضوع براي کاربرد پیشنهادي، مهم است.هایشان گزارش می
در هاچسب):Glass Transition Temperatureي(ادماي تبدیل شیشه

ننده رفتار ها و در دماهاي پایین مانند مواد شکدماهاي باال مانند الستیک
- کنند و این به دلیل تغییر پذیري زنجیره پلیمري چسب ها با دما، میمی

اي، دماي میانی ناحیه گذار بین این دو رفتار باشد. دماي تبدیل شیشه
- باشد. این دما نشان دهنده ماکزیمم بازه دمایی است که چسب میمی

رد. مواد تواند بدون تغییرات شدید در خواص، مورد استفاده قرار گی
شوند و مواد سخت در باالتر از این الستیکی در زیر این دما شکننده می

دهند. در بسیاري از حاالت، دما، یکپارچگی ساختاري خود را از دست می
اي به مقدار کمی در زیر ماکزیمم دماي عملکردي دماي تبدیل شیشه

بزرگی قرار هاي گیرد. در کاربردهایی که اتصال تحت تنشپایدار قرار می
دارد، این دما بایستی باالتر از ماکزیمم دماي طراحی مورد استفاده باشد. 
اگر هم رفتار الستیکی موردنظر باشد، این دما بایستی کمتر از مینیمم 
دماي طراحی مورد استفاده باشد. این دما تابعی از فرمول چسب و دماي 

ب بایستی در باشد. براي ماکزیمم نمودن این دما، چسخشک شدن می
ماکزیمم دماي پیشنهادي براي خشک شدن و به مدت کافی قرار گیرد.

مواد به ):Coefficient of thermal expansion(ضریب انبساط حرارتی
شوند. ضریب انبساط حرارتی به طور خطی، با افزایش دما منبسط می

صورت نسبت کرنش حرارتی ایجاد شده به اختالف دماي اعمالی، تعریف 

اي ها عموماً بزرگتر از مواد سازهشود. این ضریب، براي چسبیم
ها در براي چسبppm/°C300-30(براي مثال باشدمورداتصال می

براي آلمینیوم). طراح سعی دارد که ضریب ppm/°C23مقایسه با 
انبساط حرارتی دو سطح مورداتصال، تا حد امکان نزدیک به مقدار آن 

د. اگر اختالف بین ضرایب انبساط زیاد باشد، براي چسب موردنظر باش
شود. اگر چسب داراي مدول یانگ تنش هاي زیادي با تغییر دما ایجاد می

تواند کاهش یابد. هاي ایجاد شده از انبساط حرارتی، میکمی باشد، تنش
باشد.در حالت کلی، پایین بودن ضریب انبساط حرارتی چسب مطلوب می

- ب عبور طیفی پارامتر مهمی در انتخاب چسبضریی:ضریب عبور اپتیک
شود و هاي اپتیکی است. این ضریب بر حسب باندهاي فرکانسی رسم می

داراي مقدار زیاد و همواري باشد.،بایستی براي محدوده کاري موردنظر

معیار ارزیابی و امتیازدهی چسب
ها به طور هاي عملکردي آنهاي موجود، مشخصهبا وجود تنوع چسب

و طراح، اغلب چسب را بر اساس یک خاصیت شوددرنظر گرفته نمیامل ک
گردد. به انتخاب کرده و بعد متوجه مغایرت انتخابش با نوع کاربرد می

- منظور انتخاب بهینه چسب مورد نیاز، ابتدا بایستی خواص مختلف چسب
ها مورد بررسی قرار گیرد و متغیرهاي مهم در نوع کاربرد موردنظر تعیین 

هاي طراح عالوه بر انتظار چسبندگی خوب از چسب، خواستهردد. گ
دیگري از جمله: نداشتن گازپرانی زیاد، هزینه پایین، شرایط مساعد خشک 
شدن، استحکام باال، بازه دماي کارکرد وسیع، پایداري انطباق، عمر زیاد و 

فوق را هاي توانند تمام نیازمنديها نمی. متأسفانه، چسب]3[... نیز دارد 
به طور کامل برآورده نمایند و طراح بایستی بر اساس نیاز، این پارامترها را 

طراحی موفق اتصاالت چسبی بر اساس ارزیابی کامل بندي نماید.وزن
به عنوان کمک )2(شکلدیاگرام انتهاي مقالهباشد. فاکتورهاي زیادي می

در طراحی، پارامترهاي مختلف را مدنظر قرار می دهد.
ها ارائه شده توسط کمپانی الکهید، معیارهاي انتخاب رنامه ارزیابی چسبب

- تعیین میموردنظر، کلی چسب را بر اساس مواد منطبق بر کاربردهاي 
- شود بر اساس تست تعیین مینماید. امتیازاتی که به هر معیار داده می

توان مقایسه و ) ذکر گردیده است. با این روش می2گردد که در جدول(
توان خواص را میهاي موجود داشت.اي از تعداد زیاد چسبانتخاب اولیه

بندي نمود. به عنوان مثال در نواحی نیز بر اساس کاربرد موردنظر وزن
هاي حساس به آلودگی، پارامتر گازپرانی اهمیت خاصی دارد. در چسب

مگاپاسکال باشد.7اي تنش برشی اهمیت دارد و بایستی بزرگتر از سازه

]1[ي فضایی هاامتیازدهی خواص چسب-2جدول 
امتیازمقدار معیارخاصیت

استحکام کششی(مگاپاسکال)

62بزرگتر از 
62تا 7/51بین 
7/51تا 4/41بین 
4/41تا 5/34بین 

4
3
2
1

ازدیاد طول کششی(درصد)

10بزرگتر از 
10تا 5بین 
5تا 3بین 
3تا1بین 

4
3
2
1

1اتالف کلی جرم کمتر از گازپرانی در خالء(درصد)
1/0ماده چگالیده شده فرار کمتر از 

1
3

28تا 22بین اي (درجه سانتیگراد)دماي تبدیل شیشه
22کمتر از 

1
2

3/11کمتر از چگالی(گرم برسانتیمترمکعب)

روهاي براي سنجش میزان مقاومت چسب در برابر نیاستحکام کششی
ازدیاد پارامتر رود. وارده از جمله ارتعاش، شوك، برش، ضربه و... به کار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


به دلیل مختلف بودن جنس سطوح اتصالی و چسب مهم طول کششی
به هاي زیادي است و در صورت اختالف زیاد ضرایب انبساط حرارتی، تنش

یزان دهنده منشانهم گازپرانی در خالآید. پارامتر وارد میاتصاالت 
- دماي تبدیل شیشه.]4[چسب با استاندارد استش مولکولیمطابقت پر

که باشدمیحالت الستیکی و شکنندگیاي، دماي میانی ناحیه گذار بین 
به تواند بدون تغییرات شدید در خواص، مورد استفاده قرار گیرد.چسب می

هاي فضایی، چگالی چسب در دلیل بودجه جرمی محدود در ماموریت
در معیارهاي فوقباشد. گردد مهم میانی که استفاده زیادي از آن میزم

امکان تهیه ،، میزان دردسترس بودن چسبباشدکه بر اساس استاندارد می
شده است که بهتر است در کاربردهاي ندرنظر گرفته آن و میزان دورریزي 

میزان استفاده در همچنین .دنداشته باشداخلی، بیشترین وزن را 
البته باشد. میچسب مهمبودن کاربرديهاي فضایی گذشته و وریتمام

پارامترهاي کلی مهم دیگري همچون شرایط و زمان خشک شدن چسب، 
و حرارتی و الکتریکیش، رسان، بازه دمایی عملکردآسانطول عمر، اعمال

هاي چسب،در استاندارد.گردنددر کاربردهاي خاص مهم میبرخی ... نیز 
اند.شدهذکربراي کاربردهاي فضایی با برگه مشخصات پیشنهادي

بر اساس وزن بنديانتخاب چسب غیرسازه اي
در پیشنهادياي غیرسازهپنج مورد چسب هاي) ویژگی1در جدول(
.]5[بر اساس برگه اطالعات موجود ذکر گردیده است ECSSاستاندارد 

در استانداردپیشنهاديزه اي غیرساچسب هاي -3جدول 

ویژگینام تجاريشرکت سازندهمحصول

چسب 
اپوکسی 
دوجزئی

Vantico Ltd.
/UK

Araldite
AV138/HV99

8

مناسب براي اتصال فلز، پالستیک، شیشه و ....1
GPa 2مدول برشی .2
w/m.k 0.35ضریب هدایت حرارتی.3
43Mpaمقاومت کششی .4
1.9e13 ohm-mمقاومت حجمی الکتریکی.5
kg/lit 1.7چگالی.6
ECSSداراي شرایط گازپرانی استاندارد .7
24درجه سانتیگراد به مدت 25خشک شدن در .8

ساعت
سال در دماي اتاق3مدت زمان نگهداري در بسته .9

چسب 
اپوکسی 
دوجزئی

3M /Belgium
Scotch-Weld

2216 B/A
Gray

مناسب براي اتصال فلز، پالستیک، الستیک و ....1
مقاوم در برابر ارتعاش و شوكانعطاف پذیر و .2
w/m.k 0.16ضریب هدایت حرارتی.3
MPa 342مدول برشی .4
1.9e12 ohm-mمقاومت حجمی الکتریکی.5
ECSSداراي شرایط گازپرانی استاندارد .6
روز7درجه سانتیگراد به مدت 25خشک شدن در .7
درجه سانتیگراد100تا - 50بازه دمایی کارکرد .8
سال در دماي اتاق2مدت زمان نگهداري در بسته .9

چسب 
سیلیکونی 

دوجزئی

N.V. Dow
Corning
/Belgium

DOW
CORNING

93-500

چسب محافظ و متصل کننده سلول خورشیدي به بدنه.1
انعطاف پذیر و جاذب ارتعاش و شوك.2
پایداري فیزیکی و الکتریکی خوب.3
43Mpaمقاومت کششی .4
w/m.k 0.15ضریب هدایت حرارتی.5
e12 ohm-m 6.9مقاومت حجمی الکتریکی.6
%0.16داراي جرم اتالفی .7
درجه سانتیگراد200تا - 65بازه دمایی کارکرد .8
سال در دماي اتاق1مدت زمان نگهداري در بسته .9

چسب 
سیلیکونی 

دوجزئی
Wacker/
GermanyRTV S 691

چسب اتصالی براي سلول هاي خورشیدي
MPa 5مقاومت برشی 

w/m.k 0.39ضریب هدایت حرارتی
kg/lit 1.4یچگال

10e11 ohm-mمقاومت حجمی الکتریکی
درجه سانتیگراد200تا - 180بازه دمایی کارکرد 

%0.35داراي داراي جرم اتالفی 
روز7درجه سانتیگراد به مدت 25خشک شدن در 

پارامترهاي مهمی که براي این کاربرد درنظر گرفته شده است به ترتیب 
ازپرانی، استحکام کششی، هزینه، میزان شوند: میزان گبندي میزیر وزن

.]5[کاربرد فضایی، هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی
)، چسب بهینه به راحتی انتخاب 2اي (بندي جدول مقایسهبر اساس وزن

، در ايچسب غیرسازهگردد. میزان ارزش هر پارامتر بر اساس کاربرد می
متیاز هر چسب از پارامتر پرانتز جلوي آن آمده است. همچنین میزان ا

در نظر 4ها آمده است که ماکزیمم مقدار موردنظر، در پرانتز جلوي چسب
گرفته شده است. طی یک فرآیند آماري، میزان امتیاز کلی هر چسب، در 

.]6[ستون آخر دیده می شود

آن هاوزن بندي چسب هاي پیشنهادي غیرسازه اي و مقایسه-4جدول 

نام چسب

دسترس 

پذیري

)0,33(

هزینه

)0,21(

کاربرد 
فضایی

)0,07(

استحکام 
کششی

)MPa(
)0,28(

ضریب 
انبساط 
حرارتی

)1-cµ°(
)0,07(

هدایت 
حرارتی

).k2W/m(
)0,07(

)0,07گازپرانی(

امتیاز
RML%CVCM%

Araldite)3,46)2(0,570,02)4(0,35)3(67)4(43)3خوب()4(کم)2کمیاب

D.C.93500)2,06)3(0,280,03)1(0,146)1(300)2(7)4گسترده()1زیاد()2کمیاب

RTV S 691)2,01)3(0,350,07)4(0,39)2(200)2(5)4گسترده()1زیاد()1نایاب

RTV S 695)1,45)4(0,040,01)2(0,21)1(320)1(0,7)2متوسط()1زیاد()1نایاب

Scotchweld)3,7)2(0,750,01)3(0,3)4(46)3(21,3)4گسترده()3متوسط()4موجود

هاي فوق و امتیازبندي داده شده، بهترین چسب بر اساس تحلیل
ScotchweldEC2216،است که با توجه به موجود بودن در داخل کشور

.شده استانتخاب 
هاي دوجزئی با چسبندگی خوب، مقاومت باال و چسبهاي اخیر از در سال

شود. عالوه بر داراي خاصیت ارتجاعی براي اتصال قطعات استفاده می
شده و گازپرانی خواص فوق، ویسکوزیته مناسب آن باعث اعمال آسان

پذیر، دوجزئی، پایینش با استاندارد ناسا تأیید شده است. این چسب انعطاف
باشد. این ي اتاق و داراي مقاومت برشی باال میشرایط خشک شدن در دما

باشد و در سه نوع خاکستري، کننده میداراي دو جزء پایه و تسریعچسب
هاي هاي چسبشفاف موجود است. برخی از محدودیتاي و نیمهقهوه

دوجزئی عبارت است از: وابستگی خواص به نسبت اختالط، سفت شدن در 
نی و یا دردماي باال و با مدت کوتاه، ضریب دماي اتاق اما در مدت طوال

هاي مشخصهاز دیگر انبساط حرارتی نسبتا بزرگ و مدول االستیسیته باال. 
براي اتصال فلزات، چوب، بودن مناسب می توان به اصلی این نوع چسب 

، در برابر شوك، ارتعاش و انعاف پذیرتمقاوم، پالستیک، الستیک و ...
مناسب براي کاربردهاي و ه و تسریع کنندههاي پایشفاف بودن رنگ

اشاره نمود.اتصالی سرد

نحوه انفصال اتصال چسبی
گاهی اوقات نیاز است که چسب یا پوشش اعمال شده از روي سطوح 
برداشته شود. مثالً هنگامی که نیاز به تعویض یا تعمیر یک قطعه یا 

زدودن آن از ، نیاز به ضعیف نمودن چسب و باشدمیکل سازه جداسازي 
. اطالعات این بخش کمک به برداشتن راحت چسب با باشدمیروي سطوح 

نه کند. البته براي انتخاب روش بهیکمترین احتمال خرابی قطعه می
هایی در تواند سر نخکننده هر چسب میزدودن، رجوع به اطالعات تولید

میایی مورد حدود دمایی قابل تحمل چسب و مقاومت آن در برابر مواد شی
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احتمال آسیب قطعات وجود دارد و ،و... دهد. در پروسه برداشت چسب
براي اطمینان عملکرد بایستی قطعات مجدداً تست شوند.

هاي سفت شده، هاي تضعیف اتصاالت و برداشتن چسبترین روشمعمول
گرمایش و سرمایش و استفاده از مواد شیمیایی است. بسته به جنس 

راه پیشنهاد نتصال، کاربرد گرما به عنوان بهتریزیرالیه، چسب و شکل ا
اي شدن چسب، باعث نرم شود. باال بردن دما تا باالي دماي شیشهمی

شود. باال بردن بیشتر دما و  شدن آن و جدا کردن آسان آن با کاردك می
تر شدن چسب تجاوز آن از محدوده دمایی قابل تحمل چسب، باعث ضعیف

دن چسب، بهتر است مواد باقیمانده روي سطح به گردد. پس از جدا کرمی
هاي مناسب تمیز گردد.وسیله محلول

راحت ،توان با قرار دادن در دماهاي پایینهاي سفت و سخت را میچسب
بندي کردن در یخ تر شکست. شناور کردن چسب در نیتروژن مایع، بسته

انتیگراد، درجه س-60خشک و یا به هر طریقی پایین آوردن دما تا زیر 
گردد. ضربه زدن به چسب موجب شکسته باعث شکننده شدن چسب می

ور کردن سطح در گردد. پس از جداکردن چسب، غوطهشدن آن می
محلول براي زدودن مواد باقیمانده الزم است.

کنده شدن ر چسب در معرض مواد شیمیایی باعثتقرار دادن طوالنی
ها بهتر است از مواد شیمیایی شگردد. براي زدودن پوشچسب میسریعتر 

تاثیر ماده شیمیایی مورد استفاده این نکته مهم است کهاستفاده شود.
هاي مورداستفاده براي . محلولدرنظر گرفته شودروي قطعه موردنظر، 

، استون و یا %10تضعیف چسب عبارتنداز: کلرید متیلن، کلرزدا با غلظت 
.12بزرگتر از PHیم با متیل اتیل کتون، اکسید سدیم یا پتاس

گیرينتیجه
ها می توانند جایگزین و یا تقویت کننده اتصاالت با انتخاب صحیح، چسب

هاي مورداستفاده در چسبخواص در این مقاله به معرفی فضاپیما گردند. 
فاکتورهاي انتخاب در طیف ها پرداخته شد. بندي آنو طبقهفضاپیماها

بندي موردنظر توضیح داده شد و وزنها بر اساس کاربردوسیع چسب
در انتها نحوه انفصال اتصال خواص مهم بر اساس استاندارد انجام گردید.
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تعیین خواص اتصاالت
جهت بافت ماده
خواص رزینی
تعادل استحکام
آماده سازي سطح
آیا مواد مناسب براي اتصال چسبی اند یا می توان آن ها را بهبود داد؟

براي انتقال بار استاتیکیتعیین خواص مکانیکی موردنیاز
تعیین بارهاي استاتیکی
تعیین استحکام موردنیاز
تعیین طول اتصال
(باراستاتیکی در واحد طول اتصال)محاسبه بار کارکردي
 قابلیت اطمینانمعیارهاي افزایش
تعیین امکان اتصال از طریق محاسبه استحکام برشی

قیدهاي محیطیتعیین 
ی،ارتعاش)بارهاي تناوبی (خستگ
(گرم، کریوجنیک)دما
گرادیان حرارتی
سیکل حرارتی
انبساط حرارتی
رطوبت
انبساط رطوبتی
خالء
الکتریکی
محیط شیمیایی
(عمر طراحی، خزش،تغییر خواص)فرسودگی
 مشخصه هاي مخصوص ماموریت(مقاومت ماوراء بنفش براي

تجهیزات شفاف، قابلیت ترمیم و...)

و جرمیقیدهاي ابعاديتعیین 
(اتصاالت هموار)سطوح آیرودینامیکی
فضاي موجود
بودجه جرمی
نیازمندي هاي شکلی
کشش هاي کلی و جزئی

نیازمندي هاي چسبتعیین 

تلورانس هاي خرابیتعیین 

آیا اتصال ممکن است؟
تعیین مودهاي شکست
تعیین مودهاي باري
شود؟آیا طراحی موجود می تواند استفاده یا بهینه
آیا نیاز به اتصال مکانیکی و چسبی می باشد؟
(آیا از لحاظ کاربردي می تواند کنترل شود؟)ضخامت اتصال
نوع اتصال
ابعاد اتصال
هاي اولیه دستی یا نرم افزاريتخمین
)انجام تست هاي صحت سنجیECSS-E-ST-10-03(
)فرآیند ساختECSS-Q-ST-70( ،شامل امکانات موجود، محیط کاري

)ECSS-Q-ST-70-22(نترل آلودگی و تمیزي، ذخیره و حمل و نقلک
 ،تعیین پارامترهاي فرآیند مانند آماده سازي سطوح، پرایمر، زمان

).ECSS‐Q‐ST‐20; ECSS‐Q‐ST‐70‐01(شرایط خشک شدن، تست 
)نحوه تاییدECSS‐E‐ST-10-02(

]1[یی فضادیاگرام راهنماي طراحی و انتخاب چسب براي کاربرد -2شکل 
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