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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

  1393اسفند 14تا  12ي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش ها

١
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الیاف پلی پروپیلن با مدول باال آغشته به مایع غلیظ شونده مقاومت به نفوذ میزان بررسی تجربی

  برشی

  5علیرضا ثابتسید ، 4، محمد رضایی 3علیرضا داوودي نیک،  2حمیدرضا زارعی،1بعلیرضا قاسمی نس

  خیابان دانشگاه هوایی بزرگراه فتح،مرکز تحصیالت تکمیلی، دانشگاه هوایی شهید ستاري،  -3و  1،2
  ، بزرگراه شهید بابایی تحقیقاتسازمان  -4

  اتوبان کرج ،بلوار پژوهش،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 15کیلومتر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،  -5

  

  

  چکیده 

ال بابا مدول با الیاف پلی پروپیلنآغشته سازي در این مقاله به بررسی تاثیر

. پرداخته شده است ضربه آنهامیزان جذب انرژي  ظ شونده برشی درغلی سیال

سیال مورد استفاده از پراکنده شدن ذرات نانو سیلیکا در پلی اتیلن گلیکول در 

سیال غلیظ شونده برشی یک سیال . حاصل شده است% 44و % 42دو حالت 

برش  غیر نیوتونی است که بعد از نرخ برش بحرانی، غلظت آن با افزایش نرخ

به نفوذ پارچه  مقاومت در این پژوهش میزان جذب انرژي و. افزایش می یابد

با در صدهاي  غلیظ شونده برشی سیالآغشته به  ساده و هاي پلی پروپیلن

در این تحقیق  آزمایشات نفوذ انجام شده. شده است بررسی44و  42جرمی 

زان مقاومت به نفوذ در پایان می. می باشد NIJ  0101-04مطابق با استاندارد 

مایع غلیظ شونده برشی با الیاف  بهالیاف پلی پروپیلن با مدول باال آغشته 

  .ساده از همان جنس مقایسه شده است

با  پلی پروپیلن -بالستیک ضربه - مایع غلیظ شونده برشی:واژه هاي کلیدي

  جذب انرژي–مدول باال

  

  مقدمه 

می دهد که هواپیماهاي جت امروزه آمار سوانح بخش حمل و نقل نشان 

مسافربري جزو ایمن ترین وسایل نقلیه به شمار می آیند ولی با این حال نمی 

یکی از رایج ترین . توان از سوانح پیش آمده در این بخش چشم پوشی نمود

واماندگی . علل ایجاد سوانح هوایی خرابی و ناکارآمدي موتورهاي جت می باشد

روتور اصلی و دیسک ) شدن تکه هایی کوچکجدا(و جزئی ) خرد شدگی(کلی 

از جمله دلخراش . این موتورها همواره سبب ایجاد سوانح هوایی شده است

در ایالت ایاوا DC-10ترین سوانح در اثر این مورد، سانحه در هواپیماي 

این . مسافر شد، می باشد 123که منجر به کشته شدن  1989آمریکا در سال 

تکه هاي کوچک از دیسک دوار و برخورد آنها به سانحه در اثر جدا شدن 

 ساالنه سوانح و رویدادهاي مشابهی بوجود می. اتصاالت هیدرولیکی ایجاد شد

که در آنها علت اصلی برخورد تکه هاي جدا شده از بخشهاي مختلف آید 

  هواپیماها با 

  

  

لذا سازندگان هواپیماها تاکید فراوان بر . سیستمهاي حساس آنها می باشد

محافظت بخشهایی با حساسیت باالي هواپیما، مانند کپسول اکسیژن، 

.ل زاي بسیار قوي میباشند،دارندکه حاوي مواد اشتعا...  هیدرولیک، سوخت و 

خرابی موتورهاي توربو جت به عنوان یک مورد رایج در سازمان سوانح ناشی از 

. ]1-5[ثبت گردیده استاسازي ناسا وصنایع هواپیم، )FAA(هوانوردي فدرال 

به این منظور، در ارتباط با خرابی هایی  )FAA(سازمان هوانوردي فدرال 

جت و خرابی هایی که در اثر جدا شدن تکه اي از پره  ناشی از موتورهاي توربو

تورالعمل هاي توربین موتور که منتج به سانحه در روي هواپیما می گردد دس

  .]6[هایی را صادر نموده است

مهم براي جلوگیري از بروز چنین مشکالتی، باید بخشهاي حساس ولذا     

استفاده . ر نفوذ محافظت شوندهواپیما  از طریق استفاده از مواد مقاوم در براب

از مواد مرکب پلیمري به عنوان سازه مقاوم در برابر نفوذ مدت زیادي است که 

بخشهاي  يوستهپلذا به عنوان یک راه حل می توان . مرسوم گشته است

ورقهاي آلومینیوم با مقاومت به نفوذ نسبتاً  که عموما ازمختلف وسایل پرنده 

.ونه مواد جایگزین نمودهستند را با این گپایین 

به منظور بهبود مقاومت به نفوذ مواد در سال هاي اخیر مطالعات زیادي     

)STF(سیال غلیظ شونده برشی تفاده ازاس. مرکب پلیمري انجام شده است

. اهداف بافته شده می باشدبرابر نفوذ یکی از راه هاي بهبود عملکرد در 

 کوالر آغشته بهپارچه هاي ضربه برروي سی برردر زمینه اخیر بیشتر مطالعات 

  .ه بررسی برخی از آنها می پردازیمکه در ادامه ب. انجام شده استSTFمایع

  

ي سیال غلیظ  لیاقت و همکارانش با آغشته سازي الیاف کوالر به وسیله    

 2و در غالب ساختار هاي  35و  25، 15رصد هاي جرمی با دشونده برشی 

 مقاومت درصد 35نشان دادند که پارچه هاي آغشته به سیال الیه  4الیه و 

که هرچه درصد جرمی سیال باالتر  ندنتیجه گرفت آنها. باالتري دارندبالستیک 

آنها نشان دادند که بهبود .باشد میزان جذب انرژي نیز افزایش می یابد

ط عملکرد بالستیکی پارچه آغشته به سیال غلیظ شونده برشی تا حدودي مربو

همچنین از دیگر عوامل . به افزایش اصطکاك بین پرتابه و پارچه می باشد

بهبود عملکرد بالستیکی، غلیظ شدن سیال و اتالف انرژي گلوله به واسطه این 

.]7[غلیظ شوندگی است

STFماجومدار و همکارانش به بررسی عوامل موثر در بهینه سازي عملکرد     

آنها نشان دادند که افزایش فشار . رداختندبا رویکرد فرآیند آغشته سازي پ

غلطک ها، افزایش میزان نانو ذرات سیلیکا و کاهش مقدار تخلخل اتانول در 

  .]8[می شود STFمحلول باعث افزایش عملکرد کوالر آغشته به 

،  61118940935،  دانشجوي کارشناسی ارشد -1

alireza.ghaseminasab@ yahoo.com
استادیار هوافضا -2

  استادیار هوا فضا  -3

  کارشناسی ارشد -4

  استادیار مکانیک -5
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نشان داد که  بمنظور افزایش  STFواگنر با بررسی ساختار مختلف الیاف و     

اشباع از سیال غلیظ شونده  ،الیافالر می بایست خواص بالستیکی الیاف کو

عوامل مورد مطالعه در پژوهش ماجومدار نیز منتج به اشباع الیاف . برشی شود

بطور کلی می توان گفت که هر چه الیاف بیشتر و بهتر آغشته شود . می شود

  .]9[استقامت به ضربه  بهتري از خود نشان می دهند

بر ویژگی هاي بالستیکی پارچه  STFعه تاثیر پارك و همکارانش به مطال    

آنها نشان دادند . دپرداختنمتر بر ثانیه  700براي سرعت هاي کم تر از کوالر 

لستیکی، جذب مقاومت باویژگی هاي عالوه بر بهبودSTFکه استفاده از

انرژي، چگالی بر واحد سطح و هزینه ساخت مانع از کاهش انعطاف پذیري 

الیه کوالر آغشته به  5که ز تراکم الیه ها می شود بطوريپارچه ها ناشی ا

STF به بیان دیگر استفاده از  .الیه کوالر ساده دارد 8جذب انرژي معادل با

STF 10[درصدي در جذب انرژي الیه هاي کوالر می شود 70باعث افزایش[.

یینی که امروزه الیاف پلی پروپیلن با مدول باال به علت وزن سطحی بسیار پا    

دارند به عنوان فاز تقویت کننده زره هاي ضد گلوله مورد استفاده قرار می 

لذا در این مقاله ضمن بررسی اثر ضربه سرعت باال بر روي پارچه هاي . رندیگ

میزان افزایش مقاومت به ضربه ، با نام تجاري اینگرا پلی پروپیلن با مدول باال

  .بررسی می شودبصورت تجربی STFآنها در اثر آغشته سازي به مایع 

  

  آماده سازي نمونه ها

  استفاده از غلطک -1: روش رایج است  2براي آغشته سازي پارچه ها 

  غوطه ور سازي - 2

پارچه از میان دو غلطک الستیکی تحت فشار معینی عبور داده در روش اول 

STFبه طوري که  روي غلطک ها ریخته می شودSTFو همزان  می شود

در روش غوطه وري  .خت توزیع شده و مایع اضافی از پارچه خارج شودیکنوا

ابتدا سیال مورد نظر را در یک ظرف با مساحت کافی ریخته و پارچه ها را در 

البته روش سومی نیز وجود دارد که . آن غوطه ور ساخته تا کامال آغشته شود

ه ها به روش روش قبلی است که در آن بعد از آغشته کردن پارچ 2ترکیبی از 

غوطه ور سازي، پارچه هاي آغشته را از میان غلطک ها عبور داده تا مایع 

  . اضافی خارج شود

ه اند، در روش غوطه ور سازي کامال آغشته شد در این تحقیق پارچه ها به    

بمنظور تبخیر اتانول از . مرحله بعد باید اتانول موجود در پارچه ها تبخیر شود

 20درجه استفاده شده است و پس از آنکه الیه به مدت  80کوره اي با دماي 

درجه قرار داده شد براي تهیه نمونه ها مورد استفاده قرار  80دقیقه در دماي 

  .گرفته اند

  آزمایش هاي تجربی 

 NIJپارچه اي، شرایط استاندارد  نمونه هايمایش ها برروي زبراي انجام آ

پارچه زرهی توسط نوار استاندارد طبق این .  شبیه سازي شده است0101-04

می  ی شود و پرتابه به سمت پارچه شلیکاالستیک بر روي یک خمیر ثابت م

معیار ارزیابی  ، پس از انجام آزمایش،میزان فرورفتگی پرتابه در خمیر. گردد

خمیر مورد استفاده باید بگونه اي باشد که در . مقاومت به نفوذ پارچه می باشد

5/63کیلوگرم و قطر  1ره اي از جنس استیل به وزن برابر رها سازي ک

 23میلیمتر تا  17از آن میزان عقب نشینی  ،متري 2میلیمتر از ارتفاع 

  . میلیمتر باشد

عدد  2پس از تهیه خمیر با شرایط استاندارد نمونه پارچه ها بوسیله ي     

.)1لشک(برروي خمیر مهار می شود (Elastic band)االستیک نوار کشی

 ينظور اندازه گیري سرعت اولیهبراي شروع آزمایش در جلوي دهانه تفنگ بم

براي  ،کرنوگراف و در پشت نمونه تهیه شده ،)قبل از برخورد به نمونه(گلوله

خمیر االستیک طبق شرایط مورد نیاز استاندارد   ،اندازه گیري عقب نشینی

  . قرار می گیرد

وله شلیک می شود و سرعت اولیه به وسیله بعد از اعمال شرایط باال گل    

 .بوسیله کولیس اندازه گیري می شودکرنوگراف و میزان عقب نشینی در خمیر 

نمونه (بنابر این استاندارد اگر گلوله پس از برخورد با نمونه وارد خمیر شود

خمیر ) فرورفتگی(یا میزان عقب نشینی و) ن رد شودپاره شود و گلوله از آ

 .نیستیش شده مورد تایید این استاندارد میلیمتر باشد نمونه آزما 44بیشتر از 

به بیان دیگر گلوله نباید از نمونه گذر کند و حداکثر میزان مجاز عقب نشینی 

  .میلیمتر است 44خمیر 

گازيتفنگازاستفادهباوایران پلیمرپژوهشکدهدربالستیکآزمایشهاي    

برقیشیریکهمراهبهگازمخزنکشامل یدستگاهاین.شدانجام

در. تنظیم میشوددلخواهفشارمخزن،شیرکردنبازبا .استسلونوئیدي

. میگیردجايآنداخلدرپرتابهکهداردقراربلندلولهیکمخزنجلوي

نزدیک (لوله سرازبیشتريفاصلهدرگلولهوباشدبیشتراین لولهطولهرچه

هنگامی .شدخواهدبیشترشلیکسرعتگیرد،رارق )تر به شیر سلونوئیدي

پرتابهپشتیکبارهبهتنظیم شدهفشارباگازمیشودفعالسلونوئیديشیرکه

ازکهپرتابهنهاییسرعت. میشودگلولهگرفتنسرعتو باعثشدهتخلیه

انبساطضریبمخزن،گازفشارطول لوله،ازتابعیمیشود،خارجلولهانتهاي

ازتاین دستگاهدراستفادهموردگاز. میباشدپرتابهجرموداستفادهمورگاز

دادهنشان تحقیق این در شده استفادهگازيتفنگشماتیک 2شکل در  .است

  .استشده

سرعتی حدود  باو گرم  10وزن به نوك تیزپرتابه  با  آزمایش،مدر اولین گا    

الیه عبور کرد  4که گلوله از هر  ،الیه اینگرا شلیک شد 4به متر بر ثاتیه 136

با توجه به اهمیت هندسه نوك پرتابه در مکانیزم جذب . و وارد خمیر شد

 3انرژي پارجه هاي ضد گلوله، ابعاد پرتابه مورد استفاده در ازمایشات در شکل 

  . آورده شده است

،شودبسپس از آنجا که طبق استاندارد یاد شده گلوله نباید وارد خمیر     

با سرعت گفته شده  .کاهش داده شدمتر بر ثانیه  90حدود  به سرعت پرتابه

با  STFو آغشته به مایع ساده يآزمایشات نفوذ بر روي چهار الیه اینگرا

  .انجام شد% 44غلظت 

با  STFمایع  ه بعدي به آزمایش ساختار چهار الیه اینگرا آغشته بهر مرحلد    

در نهایت به پارچه اینگرا آغشته . است پرداخته شده(STF 42%)%42غلظت 

نتایج آزمایشات انجام  1جدول . شد نانو لوله هاي کربنی اضافه، %44سیال به 

، PP ،PP+STF44%در این جدول ساختارهاي . شده را نشان می دهد

PP+STF42%  وPP+STF42+CNT ،به ترتیب بیانگر اینگراي ساده

با  STFمایع  ، اینگراي آغشته به%44با غلظت  STFمایع  اینگراي آغشته به

با نانولوله هاي %44با غلظت STFمایع و اینگراي آغشته به %42غلظت 

در هر ساختار معرف نمونه هاي مجزا و مشابه Bو  Aنمادهاي  . کربنی است

  .است

به منظور مقایسه نتایج نفوذ بر روي نمونه ها میانگین نتایج آزمایشات در     

 میزان عقب نشینیدر این جدول دیده می شود که . آورده شده است 2ل جدو

با غلظت   STFبه مایع ساده و آغشتهاینگراي براي نمونه ر خمیر دمیانگین 

نتایج نشان می دهد که  .می باشد میلیمتر 55/10و  07/18به ترتیب % 44

معادل درصد  6/41به میزان  STFعقب نشینی در خمیر نمونه آغشته به مایع 

با توجه به رابطه . میلیمتر کم تر از عقب نشینی در نمونه ساده است 52/7با 

از عبور از مانده پرتابه بعدمستقیم میزان عقب نشینی خمیر با انرژي باقی

با STFنمونه، می توان نتیجه گرفت که مقاومت به نفوذ نمونه آغشته به مایع 

 4شکل . مونه ساده می باشددرصد بیشتر از ن 6/41به میزان % 44غلظت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٣

. میزان عقب نشینی خمیر بالستیک در این دو آزمایش را نشان می دهد

با STFبه مایعنمونه آغشته در شکل مشخص است این همانطور که در 

پس از ضربه بطور محسوسی انرژي کمتري به خمیر انتقال یافته % 44غلظت 

  . است

نگی تغییر فرم اینگراي ساده و ب به ترتیب چگو 5الف و  5شکل هاي     

چرخش گلوله در برخورد با . را نشان میدهد %44با غلظت  STFآغشته به 

از ) از نوك(م پرتابه بصورت مستقی. می باشدنمونه ها ناشی از هندسه پرتابه 

خارج می شود اما از آنجا که شکل پرتابه بطور کامل متقارن  لوله تفنگدهانه 

نه ها اگر انرژي الزم را داشته باشد در همان امتداد از نیست در برخورد با نمو

نمونه عبور می کند اما اگر نتواند وارد نمونه شود در اثر توزیع وزن نامتقارن 

  .پرتابه منحرف شده و از کنار با نمونه برخورد می کند

با غلظت  STFچهار الیه اینگرا آغشته به نتایج آزمایش بر روي ساختار    

44%STF 42%)(در این  میزان عقب نشینی در خمیر نشان می دهد که

کم تر و در ) میلیمتر 42/5%  (99/29اي ساده نسبت به نمونه اینگر نمونه

درصد  9/19میلیمتر معادل با  STF44%1/2الیه آغشته به  4مقایسه با 

به عبارت دیگر مقاومت به نفوذ براي اینگراي آغشته به . بیشتر است

STF44%6/41  درصد بیشتر از  9/19درصد بیشتر از اینگراي ساده و

چگونگی تغییر فرم پلی پروپیلن  6شکل .  است STF42%اینگراي آغشته به 

  .را نشان می دهدSTF 42%آغشته به 

  

نتایج آزمایش نفوذ روي پارچه هاي پلی پروپیلن ساده و آغشته به  -1جدول 

STF با پرتابه نوك تیز  

  

ساده و  پارچه هاي پلی پروپیلننفوذ روي نتایج آزمایش  میانگین–2جدول 

با پرتابه نوك تیزSTFآغشته به 

    

 STF44%  الیه اینگرا آغشته به  4آزمایشات انجام شده بر روي ساختار     

و نانولوله هاي کربنی نشان داد که در هر بار آزمایش نتایجی کامال مشابه 

 الیه عبور کرده و وارد خمیر شد، این آزمایش نشان 4پرتابه از هر . بدست آمد

می دهد که استفاده از نانو لوله هاي کربن نه تنها مانع از نفوذ پرتابه به داخل 

مشخص است موجب هدایت  7نمونه نمی شود بلکه همانطور که در شکل 

شده است، به ) کاهش استقامت به نفوذ نمونه(بهتر پرتابه و افزایش نفوذ پرتابه 

الیاف اینگرا و همچنین نظر می رسد که این امر ناشی از کاهش اصطکاك بین 

در واقع حضور نانو لوله . بین الیه ها ناشی از حضور نانو لوله هاي کربنی است

هاي کربنی نه تنها استقامت به ضربه نمونه ها را افزایش نداد بلکه باعث 

  . کاهش چشمگیر این ویژگی نیز می شود که نا مطلوب است

الیه اینگرا  4،پرتابه نوك تیز ذبر نفوبرا درنتایج آزمایشات باال نشان داد که    

بهترین استقامت به ضربه را از خود نشان % 44با غلظت   STFمایع آغشته به

، فرآیند نفوذ پرتابه و جذب انرزي با توجه به اهمیت هندسه نوك پرتابه در. داد

از آنجا که در مطالعات پیشین سایر افراد از پرتابه کروي استفاده شده است 

  .مذکور با گلوله ي کروي نیز مورد آزمون قرار گرفت ساختار

و  میلیمتر 7/8آزمایش ضزبه بالستیک با استفاده از گلوله اي کروي به قطر   

و آغشته به مایع  گرم بر روي پارچه هاي پلی پروپیلن ساده2وزن 

STF44% الیه پلی پروپیلن  4نمونه هاي مورد آزمایش متشکل از .انجام شد

 2به منظور اطمینان از صحت نتایج آزمایش، در هر ساختار . می باشند

  .آزمایش انجام شده است

به ترتیب نتایج مربوط به تست اینگرا با گلوله کروي را نشان 4و  3جداول     

بر مقاومت به نفوذ STFبه منظور بررسی دقیق میزان تاثیر مایع . می دهد

آورده شده  4در جدول 3ات جدول پارچه پلی پروپیلن، میانگین نتایج آزمایش

  .است

  

  الیه پلی پروپیلن با گلوله کروي 4نتایج حاصل از تست  نمونه هاي  –3جدول 

  

  

الیه پلی پروپیلن با  4میانگین نتایج حاصل از تست  نمونه هاي  –4جدول 

  گلوله کروي

  

یزان عقب نشینی خمیر همانطور که در این جدول مشخص است م    

درصد  45/67بطور میانگین % 44با غلظت STFغشته به آبالستیک در نمونه 

یعنی میزان افزایش مقاومت به نفوذ پارپه پلی . کمتر از پارچه ساده می باشد

  .درصد می باشد 45/67به میزان  STFپروپیلن در اثر افزودن مایع 

الیه از پلی پروپیلن ساده و  4نمونه می توان تغییر فرم  8با توجه به شکل     

که حضور . را در اثر برخورد با گلوله کروي مقایسه نمود STF 44%آغشته به 

STFت به ضربه در این ساختار را نشان می دهدتاثیر چشم گیري بر استقام.  

به با چگونگی تغییر فرم خمیر بالستیک را پس از برخورد پرتا 9شکلهمچنین 

نشان میدهد، که حفره سمت راست ناشی از برخورد پرتابه اهداف پارچه اي 

  .گراي ساده استالیه این 4کروي  با خمیر پس از عبور از 

  

  نتیجه گیري 

سرعت   

شلیک 

m/s

داد الیه تع

رد شده

عقب نشینی 

در خمیر 

)mm(  

  وزن نمونه

)g(  

PP-A44/94  07/17  00/35  

PP-B35/91  045/18  6/36  

PP+stf44%-A  2/91  03/10  1/63  

PP+stf44%-B72/90  08/10  2/64  

PP+stf42%-A84/90  0  6/12  9/57  

PP+stf42%-B02/91  0  7/12  6/58  

PP+42%CNT-A1/92  4  گلوگه وارد 

  خمیر شد

9/53  

PP+42%CNT-B  1/92  4   گلوگه وارد

  خمیر شد

1/60  

  
  عقب نشینی

)mm(  

نسبت به الیاف  اختالف عقب نشینی در خمیر

  ساده

(%)  

PP07/18   -  

PP+stf44%55/10  %6/41 -  

PP+stf42%65/12  %99/29 -  

PP+42%CNT∞  ∞  

سرعت   کد نمونه

m/sشلیک 

تعداد 

الیه رد 

  شده

عقب نشینی 

در خمیر 

)mm(  

  وزن نمونه

)g(  

PP-A59/166  3  7/29  35  

PP-B73/185  3  79/37  9/34  

PP-STF44%-A53/166  0  11  5/55  

PP-STF44%-B32/181  0  11  00/59  

  عقب نشینی  

(mm)

نسبت به الیاف  اختالف عقب نشینی در خمیر

  ساده 

(%)  

PP8/33   -  

PP-STF4411  %45/67 -  
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ه و آغشته به مایع غلیظ ساد پلی پروپیلن با مدول باالپارچه هاي در این مقاله 

ایج اهم نت. مورد بررسی قرار گرفتندضربه سرعت باال ، تحت تست یشونده برش

  :حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد

مقاومت به نفوذ پارچه هاي اینگراي آغشته به مایع غلیظ شونده -1

درصد بیشتر  6/44به میزان در مقابل پرتابه نوك تیز، ،%44برشی 

.از پارچه ساده می باشد

مقاومت به نفوذ پارچه هاي اینگراي آغشته به مایع غلیظ شونده -2

درصد بیشتر  99/29به میزان ابر پرتابه نوك تیز، در بر،%42برشی 

.از پارچه ساده می باشد

کربن به مایع غلیظ شونده سبب لوله هاي نانو  اضافه نمودن-3

.کاهش مقاومت به نفوذ پارچه هاي آغشته به این مایع می شود

در نمونه  ،)جذب انرزي پرتابه(میزان عقب نشینی خمیر بالستیک-4

در اثر برخورد با گلوله کروي بطور % 44ظت با غل STFآغشته به 

. درصد کمتر از پارچه ساده می باشد 45/67میانگین 

  

  شکل ها

  

  مهار نمونه ها برروي خمیر با استفاده از نوار االستیک -1شکل 

  

  شماتیک تفنگ گازي و تجهیزات اندازه گیري سرعت  -2شکل 

  

  
  شماتیک پرتابه نوك تیز –3شکل 

  
  لف ا 4شکل 

  
  ب  4شکل

پارچه : براي پارچه ساده ب: نحوه تغییر فرم خمیر بالستیک الف  -4شکل 

  STF44%آغشته به 

  

  
  الف                        5شکل

  
  ب5شکل

آغشته به مایع : پلی پروپیلن ساده ب: نحوه تغییر فرم پارجه الف -5شکل 

STF44%  
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  الف 6شکل 

  
  ب  6شکل 

  STF 42%الیه اینگرا آغشته به  4وط به تست تصاویر مرب -6شکل 

  

  
  الف  7شکل 

  
  ب 7شکل 

  STF 44% + CNTالیه اینگرا آغشته به  4تصاویر مربوط به تست  -7شکل 

  

  
  پارچه پلی اتیلن ساده: الف 8شکل

  
  STFتغییر فرم پارچه پلی اتیلن آغشته به : ب  8شکل 

تغییر فرم پارچه پلی :  ب ه  تغییر فرم پارچه پلی اتیلن ساد: الف 8شکل 

  STFاتیلن آغشته به 

  

  
  محل اثابت گلوله به خمیر -9شکل 
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