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  چکیده 
و پیشرفت  ي هوافضاییها ي فراوان از منسوجات فنی در کامپوزیت استفاده
ي اخیر، باعث شده است که محققین و  در دو دهه ها این کامپوزیتسریع 

به  .هاي مختلف این مواد را مورد بررسی قرار دهند متخصصین از جنبه
هاي  کامپوزیت، حاکم بر جو زمین و فضاي اطراف آن دلیل شرایط خاص

کارآیی باال تولید شوند و منسوجات  ید بافضا بااستفاده در صنایع هوامورد 
از تمامی انواع ساختارهاي . کننده نقش مهمی در این امر دارند تقویت

بافت در تولید  قوي، بریدینگ و بیپودي، حل- پارچه همچون تاري
هاي هر یک از انواع ساختار. شود می استفاده ي هوافضاییها کامپوزیت

ساختمان متفاوتی دارند و بنابراین خواص مکانیکی و فیزیکی آنها پارچه، 
نیاز پارچه در زمان مصرف،  نیز متفاوت خواهد بود، از این رو شرایط مورد

حقیق به این ت در .انتخابی خواهد بود منسوجننده نوع و ساختار ک تعیین
منسوجات بکاررفته در صنایع  هاي تولید بررسی اصول فرآیندها و تکنیک

کننده در  لید شده از آنها به عنوان تقویتهاي منسوج تو هوافضا و قابلیت
فهم دقیق اصول فرآیند  .فضایی پرداخته شده استکامپوزیت هاي هوا

ي تولیدي از هر  کننده هاي تقویت هاي ساختاري و قابلیت تولید، ویژگی
   . روش، نقش بسزایی در تولید کامپوزیتی کارآمد و مفید خواهد داشت

کنندگی  تقویت -بعدي  منسوجات سه -منسوجات فنی  :واژه هاي کلیدي
  .کامپوزیت هوافضایی -
  
  مقدمه  -1

ي خواص برتر  واسطه ات فنی در صنایع مختلف بهامروزه نقش منسوج
پذیري باال، ثبات ابعادي قابل  گونه منسوجات مانند سبکی وزن، انعطاف این

کنترل، استحکام باال، مقاومت در مقابل خوردگی و فاسدشدن افزایش 
هاي نساجی در مقایسه با سایر  خواص برتر کامپوزیت .یافته است

پذیري باال  هاي فلزي و سرامیکی نظیر سبکی، استحکام، انعطاف کامپوزیت
و مقاومت باال در مقابل خوردگی منجر به انجام تحقیقات متمرکز بر روي 

ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی جهت  ها در دانشگاه نوع کامپوزیت این
  ].1،2[گردیده است  هوافضاکاربرد در صنایع 

 کنندگی در تقویت بعدي از جمله منسوجات پرکاربرد منسوجات سه
این منسوجات داراي الیاف در . آیند شمار می به ي هوافضاییهاکامپوزیت

کار بردن حداقل  باشند و از به می) در راستاي ضخامت(بعد سوم منسوج 
تولید  X,Y,Zسه دسته الیاف یکسره و آرایش یافتن آنها در سه جهت 

هاي  آرایش الیاف در سه جهت اصلی، باعث شده کامپوزیت. شوند می
هاي  ی، مقاومت باالیی در برابر تنششده با این منسوجات فن تقویت

هوافضا، در صنایع  هاي حرارتی داشته باشند و مکانیکی چندجهته و تنش
بعدي با  امکان تولید منسوجات سه .کار گرفته شوند به دفاعی و بالستیک
پودي، -فرایندهاي تولید منسوجات شامل بافندگی تاري استفاده از تمامی 

منسوج . بافت وجود دارد زنی و بی یهبافندگی حلقوي، بریدینگ، بخ
هاي  ها، داراي ساختمان و ویژگی بعدي تولیدشده با هر یک از این روش سه

منحصر به خود است و بنابراین خواص مکانیکی و فیزیکی آن نیز متفاوت 
   ].3،4،5[خواهد بود 

منسوجات هوا فضایی در جاي جاي وسایل نقلیه هوایی مانند 
هواپیما حضور  ي ها و غیره از، لباس خلبانان تا بدنههواپیماها، فضاپیما

به دلیل شرایط خاصی که بر جو زمین و فضاي اطراف آن حاکم . دارند
فضا با کارآیی استفاده در صنایع هواهاي مورد  است، الزم است کامپوزیت
برخی ویژگی هاي الزم براي منسوجات . مکانیکی باال تولید شوند

مقاومت در برابر  ،باال استحکام ویژه ،باال مدول ویژه :هوافضایی عبارتند از 
، مقاومت حرارتی باال ،خصوصیات خستگی باال ،حالل هاي آلی و شیمیایی

غیر حساس به تشعشعات  ،باال) ضربه اي( مقاومت فشاري  ،عایق بودن
تولید قابلیت ساخت یا ، شکل و اندازه قابل تغییر ،وزن سبک ،خطرناك

. کاهش هزینه هاي فرایند و بهبود ضایعات ،جذب انرژي زیاد ،مجدد زیاد
در این منسوجات عالوه بر کارآیی مکانیکی، دوام باال و رفتار در شرایط 

هاي تولید نیز اهمیت زیادي  مخصوص محیطی، عواملی همچون هزینه
نظیر  البته اهمیت عوامل گفته شده در کاربردهاي مختلف هوافضایی. دارد

هواپیماهاي نظامی، هواپیماهاي مسافربري، فضاپیماها و غیره نیز متفاوت 
  . ]1[است

 بعدي  مزایاي منسوجات سه -1- 1
هایی از  منسوجات، با قرار دادن الیهشده با  هاي تقویت اغلب کامپوزیت

صورت یک ساختار  هاي دوبعدي بر روي هم و متصل کردن آنها به پارچه
هاي الیاف  ها و الیه ها ممکن است از پارچه این الیه. شوند صلب تولید می

 يها کامپوزیت. اند، تشکیل شود هاي مختلف آرایش یافته که در جهت
 قابل موفقیت با دوبعدي لیفی يها اختارس شده با چندالیه تقویت پلیمري

 تولید. اند رفته کار سازي به هواپیماهوایی و  توجهی، سالیان زیاد در صنایع
 دستی، چینی الیه براي زیاد به کار علت نیاز به چندالیه يها کامپوزیت

 و ها آغشته پیش از بسیاري ضعیف آویزش خاصیت پرهزینه است و
. گردد می پیچیده يها شکل به گیري قالب در مشکل باعث پارچه هاي الیه

هاي بحرانی و  بسیاري از سازه در دوبعدي ي چندالیه يها کامپوزیت کاربرد
 ساختارهایی که نیاز به مقاومت باال در جهت ضخامت دارند و یا تحت

علت  به گیرند، می قرار اي الیه بین و ضخامت در راستاي برشی هاي تنش
 ضخامت در راستاي مکانیکی افت خصوصیات و بهبرابر ضر در کم مقاومت

 بسیاري. است گردیده گیري الیاف در این راستا، محدود دلیل عدم جهت به
 تحت شدن الیه الیه برابر در پایینی مقاومت دوبعدي، يها چندالیه از
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 اي صفحه-درون مکانیکی خصوصیات نتیجه در دارند و اي ضربه نیروهاي
 طور به ضربه از فشاري، پس مقاومت و خستگی ویژه خصوصیات آنها به

براي جلوگیري از این معایب، الزم است تا این . یابد می جدي کاهش
  ].6،7[منسوجات در بعد سوم نیز تقویت شوند 

هاي لیفی  ، انواع مختلفی از کامپوزیت1960ي  از اواخر دهه
 بودبههاي دوبعدي و  هاي الیه بعدي جهت غلبه بر مشکالت و کاستی سه

نیاز صنایع به کاهش قیمت ساخت، . توسعه یافت آنها مکانیکی خصوصیات
افزایش خصوصیات مکانیکی منسوج در راستاي ضخامت و بهبود مقاومت 

. بعدي بود هاي سه فشاري منسوج از جمله دالیل پیشرفت کامپوزیت
بعدي جهت استفاده در قطعات  هاي لیفی سه افزایش تقاضاي کامپوزیت

برابر نیرو در هواپیما، هلیکوپتر و فضاپیما منجر به این شد که مقاوم در 
ها داشته  در پیشرفت این نوع کامپوزیت صنایع هوافضا نقش بسیار مهمی 

 خصوصیات بعدي، سه نسوجاتم شده با تقویت هاي کامپوزیت .باشد
 به نسبت ي تولید کمتر بهتر با هزینه ضخامت درون مکانیکی

. دهند متداول ارائه می دوبعدي يها پارچه با شده ساخته هاي کامپوزیت
، منسوج )بعد سوم(دلیل وجود الیاف در راستاي ضخامت  عالوه به به

  ].6،7[الیه شدن دارد  ي الیه مقاومت باالیی در برابر پدیدهبعدي  سه
 بعدي ها و کاربردهاي منسوجات سه ویژگی - 2- 1

ي ها کننده در کامپوزیت عنوان تقویت طور کلی منسوجات فنی که به به
باید با کارآیی مکانیکی باال تولید  گیرند مورد استفاده قرار می هوافضایی

عبارتند ) کاربرد بسته به(ي این منسوجات هاي الزم برا برخی ویژگی. شوند
باال، مقاومت ) استحکام  مدول نسبت به چگالی(استحکام و مدول ویژه  :از

هاي آلی و شیمیایی، خصوصیات خستگی باال، مقاومت  در برابر حالل
اي باال، پایداري  حرارتی باال و عایق بودن، مقاومت فشاري و ضربه

  عشعات خطرناك، وزن سبک، شکل وساختاري باال، غیر حساس به تش
اندازه قابل تغییر، قابلیت ساخت یا تولید مجدد، جذب انرژي زیاد، کاهش 

در این منسوجات عالوه بر کارآیی . هاي فرایند و بهبود ضایعات هزینه
مکانیکی، دوام باال و رفتار در شرایط مخصوص محیطی، عواملی همچون 

البته اهمیت عوامل گفته شده در . اردهاي تولید نیز اهمیت زیادي د هزینه
   ].1[کاربردهاي مختلف، متفاوت است 

 بعدي منسوجات سهبعدي،  پودي و بریدینگ سه- منسوجات تاري
. باشند می ي هوافضاییها متداول مورد استفاده در تقویت کامپوزیت

پودي - شده با منسوجات تاري هایی از پیچیدگی و تنوع اجزاء ساخته مثال
 .نشان داده شده است 1 درشکل براي کاربردهاي مختلف بعدي سه

هاي ضخیم به  مهمترین مزیت این دسته از منسوجات، در تولید کامپوزیت
هاي ضخیم، منسوجات دوبعدي  اگر در تولید کامپوزیت. خورد چشم می
کار گرفته شود، براي رسیدن به ضخامت مورد نظر تعداد زیادي  متداول به

نیاز خواهد بود؛ حال آنکه در صورت استفاده از  ي پارچه مورد الیه
ي کمتري به  توان همان ضخامت را با تعداد الیه بعدي می منسوجات سه

دست آورد که منتج به تولید ساختاري سبک با خواص فیزیکی و مکانیکی 
با کاهش معنادار مطلوب و همچنین خصوصیات عایقی و حرارتی مناسب، 

   ].8[د خواهد ش زمان تولید
  

  بعدي  یندهاي تولید منسوجات سهفرآانواع  -2
- طور عمده، فرایندهاي تولید منسوجات در چهار گروه بافندگی تاري به

هر کدام . شوند بندي می بافت دسته پودي، بافندگی حلقوي، بریدینگ و بی
یندي معین داراي نیز براساس خصوصیات فرآ ها از این روش

بعدي با استفاده از  منسوجات سهامکان تولید . باشند هایی می زیرمجموعه
  ].9[این فرایندها وجود دارد تمامی

  
  بعدي  پودي سه- هایی از منسوجات تاري مثال  - 1شکل 

) د(چرخانه توربین، ) ج(سازه جعبه اي، ) ب(سیلندر و فلنج، ) الف(
  ]6[هاي پیچیده  شکل

  پودي-بافندگی تاري -2-1
ي  بعدي بر اساس فرایند تولیدشان به سه دسته پودي سه- منسوجات تاري
پودي متداول -بعدي تولیدشده با فرایند بافندگی تاري منسوجات سه

پودي - بافندگی تاريبعدي تولیدشده با فرایند  دوبعدي، منسوجات سه
بعدي تولیدشده با فرایند بدون بافت نوبینگ  بعدي و منسوجات سه سه

  ]. 10[ )2شکل ( شوند تقسیم می
بعدي به دو روش زیر تقسیم  پودي سه-طور کلی منسوجات تاري به
  ]:11،3[شوند  بندي می

  بر اساس نوع فرایند بافندگی) 1
  بعدي  منسوج سه -پودي دوبعدي -بافندگی تاري  -
  بعدي  منسوج سه -بعدي  پودي سه-بافندگی تاري  -
  ) نوبینگ(بعدي  فرایند تولید منسوج بدون بافت متعامد سه  -
  بعدي  بر اساس نوع ساختار منسوج سه) 2
  چندالیه، متعامد، اینترالك زاویه اي:  بعدي توپر سه -
  داراي سطح صاف، داراي سطح نایکنواخت: بعدي توخالی سه -
  گیري با ترکیب بافت، با برداشت متفاوت، با قالب: وسته ايبعدي پ سه -
  بعدي انشعابی سه -

چندالیه، متعامد، (توپر   بعدي پودي سه-ساختار بافت منسوجات تاري
پودي - و ساختار دیگر منسوجات تاري 3در شکل ) اینترالك زاویه اي

  . نشان داده شده است 4در شکل  بعدي سه
     

  
   بعدي پودي سه-تاريیندهاي و فرآبندي منسوجات  دسته -2شکل 

  
چندالیه،  1: (بعدي توپر پودي سه- ساختار بافت منسوجات تاري - 3شکل 

  اینترالك زاویه اي) 3(متعامد، ) 2(

)نوبینگ(بدون بافت 

منسوجات بدون 
بافت متعامد  

پودي  - بافندگی تاري
سه بعدي 

منسوجات  
سه بعدي

پودي  - بافندگی تاري
دوبعدي

منسوجات  
دوبعدي

منسوجات  
سه بعدي
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) 2(توخالی، ) 1: ( بعدي پودي سه- ساختار بافت منسوجات تاري - 4شکل 

  انشعابی) 3(پوسته اي، 
  پودي دوبعدي -بافندگی تاري  -1- 2-1

. شود دسته نخ تار و پود تولید میدر این روش پارچه با درگیر کردن دو 
از چله به ماشین بافندگی تغذیه شده و از ، نخهاي تار در جهت ماشین

ي وردها، دسته اي از نخهاي  مکانیزم باال برنده. کنند ها عبور می میان ورد
برد و در نتیجه فضایی به نام دهنه تشکیل  تار را انتخاب کرده و باال می

وارد آن هاي تار  اي که نخهاي پود در جهت عمود بر نخ گردد بگونه می
دهی یکسان بین  ي شانه مانند بنام دفتین براي فاصله یک وسیله. گردند می

ي پارچه پس از   کار رفته و با وارد کردن نیرو به لبه تارها در عرض پارچه به
نیزم سپس پارچه توسط مکا. شود پودگذاري، سبب متراکم شدن آن می

روشی که  ].7[شود  برداشت پارچه بر روي غلتک برداشت جمع آوري می
پودي دوبعدي جهت تولید منسوجات دوبعدي و - در فرایند بافندگی تاري

دو نوع  .نشان داده شده است 5شود، در شکل  بعدي استفاده می سه
بعدي بافته شده توسط فرایند بافندگی  هپودي س-متداول منسوجات تاري

هاي اینترالك زاویه اي الیه به الیه و در راستاي  پودي دوبعدي، بافت- تاري
هاي تار از یک الیه به الیه و  در دسته اول، نخ. باشند می) 6شکل ( ضخامت

هاي  هاي نخ گردند و گروهی از بافت هاي مجاور خود رفته و باز می یا الیه
دارند درحالیکه در  ها را در ساختار نگه می الیه هم، تمامی  تار در کنار

بعدي به سطح دیگر رفته  هاي تار از یک سطح منسوج سه ي دوم، نخ دسته
بعدي تولیدشده  منسوجات سه. کنند ها را باهم درگیر می الیه و تمامی 

عنوان صفحات  پودي دوبعدي معموالً به-توسط فرایند بافندگی تاري
استفاده در ساخت تسمه نقاله و پوشاك دوالیه استفاده عریض جهت 

پودي دوبعدي، امکان تولید گروهی از -در فرایند بافندگی تاري. شوند می
 Iبعدي نسبتاً ساده مانند  منسوجات صفحه مانند داراي سطح مقطع سه

بعدي بافته شده  پودي سه- منسوجات تاري ].10[شکل نیز وجود دارد 
پودي دوبعدي، داراي محدودیت ضخامت -ی تاريتوسط فرایند بافندگ

بعدي با ضخامت بیشتر باید از  باشند، بنابراین براي تولید منسوج سه می
  .بعدي استفاده شود پودي سه-فرایند بافندگی تاري

  
پودي دوبعدي جهت تولید -کل شماتیک اصول بافندگی تاريش -5شکل 

  بعدي  منسوج سه) 2(منسوج دوبعدي، ) 1(
  بعدي  پودي سه-بافندگی تاري -2- 2-1

باشد که توانایی  می دوجهتهي این فرایند، عملیات تشکیل دهنه  مشخصه
 7شکل . هاي تار با دو دسته نخ پود افقی و عمودي را داراست درگیري نخ

ي  لید یک بافت سادهبعدي جهت تو پودي سه-فرایند بافندگی تاري
هاي مهم  یکی از ویژگی .صورت شماتیک نشان داده است بعدي را به سه

این فضاها در . این ساختار، ایجاد یک فضا بین چهار نخ تار مجاور هم است
شوند  هاي پرکننده پر می صورت مستقیم با نخ حین فرایند بافندگی به

  . نیستند هاي پود درگیر در حالیکه آنها با نخ) د-7شکل (

  
  بعدي اینترالك زاویه اي در راستاي ضخامت  بافت سه -6شکل 

هاي پرکننده پر شوند بلکه  فضاهاي ذکرشده توسط نخ نیست تمامی الزم 
توانند  این فضاها می. فضاهاي انتخاب شده براساس نیاز پر خواهند شد

ها یا فیبرهاي نوري و غیره  هاي الکتریکی، لوله براي ترکیب با سیم
پودي - اريمنسوج بافته شده به روش بافندگی ت. مورداستفاده قرار گیرند

  . نشان داده است 8بعدي در شکل  سه
بعدي به روش  پودي سه-با مقایسه ساختار این منسوج با منسوج تاري

. پودي دوبعدي، تفاوت مهم بین این دو قابل مشاهده است-بافندگی تاري
هاي پود افقی و  طور کامل با نخ بعدي ساده، به هاي تار در یک بافت سه نخ

وجود  عمودي درگیرند درحالیکه در بافت اینترالك درگیري در یک جهت
- ندارد و این ناشی از عدم تشکیل دهنه افقی در فرایند بافندگی تاري

در  X-Yاین تفاوت در نمایش منسوج در صفحه . پودي دوبعدي است
بعدي امکان  پودي سه- فرایند بافندگی تاري. مشهود است 8 و 6ي ها شکل

هاي متفاوت توپر،  بعدي با سطح مقطع تولید مستقیم منسوجات سه
  ].10[ باشد اي و ترکیب آنها را دارا می ي، لولها صفحه

  
  بعدي  پودي سه- اصول فرایند بافندگی تاري - 7شکل 

  
  هاي پرکننده بعدي ساده بدون نخ پودي سه- بافت تاري -8شکل 

    )نوبینگ(بعدي  فرایند تولید منسوج بدون بافت متعامد سه  -3- 2-1
بعدي است که سه دسته نخ  نوبینگ، فرایند تولید منسوج بدون بافت سه

در این منسوج . دهد متعامد را بدون درگیري در ساختار منسوج قرار می
، حلقه شدن )پودي- مانند بافندگی تاري(هیچگونه درگیري ) 9شکل (
مابین ) مانند روش بریدینگ(و درهم پیچیدگی ) مانند بافندگی حلقوي(

عملیات «صورت  ، این فرایند را به)Khokar( خوکار. جود نداردها و نخ
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بعدي بدون بافت رفتگی توسط آرایش متعامد و بهم  تولید یک منسوج سه
از تعریف کرده و عبارت نوبینگ را که یک سرنام » ي سه دسته نخ پیوسته

  interlacing-onN ،rientatingOrthogonally Oابتداي کلمات التین 
بترتیب به معناي بدون درگیري، داراي آرایش متعامد و بهم   indingBو 

هاي  ها، ویژگی این مشخصه .پیوستن است، به آن اختصاص داده است
شود،  ي نوبد خوانده می اصلی فرایند و منسوج تولیدشده که پارچه

   ].10،12[ باشند می

  
  بعدي منسوج بدون بافت متعامد سه -9شکل 

ها با  پودي مستلزم درگیري نخ- تعریف متداول بافندگی تاري
اند که قرارگرفتن فرایند  بیان کرده یکدیگر است، بنابراین برخی محققان

ي  در دسته) نوبینگ(بعدي  تولید منسوجات بدون بافت متعامد سه
ها، از نظر  لیرغم وجود برخی شباهتبعدي ع پودي سه-بافندگی تاري

در این فرایند عملیات تشکیل دهنه که از جمله . باشد تکنیکی صحیح نمی
پودي است، وجود نداشته و منسوج - عملیات اصلی فرایند بافندگی تاري

ها  بعدي تولیدشده داراي ساختاري بدون بافت رفتگی و درگیري نخ سه
پودي اتفاق -صول فرایند بافندگی تاريخواهد بود و از این نظر متفاوت با ا

  .]9[ افتد می
  ها و کاربردها ویژگی -4- 2-1

جهت  1970 ي بعدي، اولین بار در دهه پودي سه-ساخته هاي تاري پیش
ا قیمت در ترمزهاي هواپیم جایگزینی با آلیاژهاي فلزي دما باال و گران

پودي سه بعدي تا -هاي تاري ساخته پیشتحقیق و توسعه . استفاده شد
هاي دو بعدي متداول  ه مشکالتی در استفاده از الیهک 1980اواسط دهه 

گران قیمت . در ساختار هواپیماها پدید آمد، در یک سطح پایین باقی ماند
پیچیده جهت استفاده در ساختار هواپیما، تولید پیش ساخته هاي بودن 

 آنها از جمله کممقاومت فشاري و  يبعد دوبا استفاده از الیه هاي متداول 
و توسعه این مشکالت باعث تحقیق . مشکالت مهم در این زمان این بود

پودي - ي تاريشده از پارچه هاهاي تولید بیشتر در زمینه کامپوزیت
نزدیک به سی سال در این زمینه تالش هایی صورت گرفت . بعدي شد سه

بعدي با خصوصیات بسیار  پودي سه- توانستند پیش ساخته تاريو محققان 
  .]6،9[بهتر در مقایسه با الیه هاي دو بعدي متداول را تولید نمایند

طعه قدر تولید  بعدي پودي سه- وانایی روش بافندگی تاريت
، کاهش هزینه هاي تولید را به دلیل کاهش کامپوزیتی با شکل پیچیده
پودي سه -دیگر روش بافندگی تاري مزیت. ضایعات مواد در پی دارد

بعدي، این است که پیش ساخته ها را می توان بر روي ماشین بافندگی 
پودي دو بعدي تولید کرد فقط کافیست اصالحاتی جزئی بر روي - تاري

سرمایه گذاري جهت تولید  ي صورت گیرد و این هزینه ماشین بافندگی
البته در ماشین هاي . پودي سه بعدي را به حداقل می رساند-پارچه تاري

هاي خاص، علیرغم افزایش سرعت بافندگی،  بافندگی سه بعدي با طراحی
- با استفاده از بافندگی تاري. امکان بافت اشکال پیچیده تر نیز وجود دارد

پارچه هایی با خصوصیات مختلف در راستاي ضخامت  پودي سه بعدي
هاي اتصال مانند کربن، شیشه، کوالر و  انواع نخ. پارچه، قابل تولید اند

الیاف سرامیکی می توانند در راستاي ضخامت پارچه جهت مناسب نمودن 
  . ]13،14[خصوصیات کامپوزیت با کاربردهاي خاص استفاده شوند

پودي سه بعدي - پارچه هاي تاري کامپوزیت هاي ساخته شده از
داراي مقاومت الیه الیه شدن، مقاومت در مقابل آسیب هاي بالستیک و 

این خصوصیات بسیاري از مشکالت . مقاومت ضربه اي باالیی می باشند
پودي دو بعدي متداول در - ناشی از استفاده از پارچه هاي تاري

- پارچه هاي تاري. ]6[ساختارهاي هواپیماهاي نظامی را کاهش داده است
به علت داشتن ساختمان سه بعدي و همچنین فضاي  پودي سه بعدي،

، داراي خصوصیات متنوعی نظیر گردش هواي کافی در ساختار بافتخالی 
داخل پارچه، قابلیت برگشت پذیري بی نظیر پس از اعمال نیرو، قابلیت 

تقال بخار جذب رطوبت به داخل ساختمان پارچه، نفوذپذیري هوا، قابیت ان
کاربردهاي  ی،خصوصیات چنین. باشند می... آب از سطح پارچه، سبکی و

پارچه ها فراهم کرده است که با توجه به دسته از متنوعی را براي این 
وان با تغییر هر یک از پارامترهاي آن تنحوه کاربرد این نوع از پارچه ها می 

  .به خواص مورد نظر دست یافت
بعدي،  منسوجات بدون بافت متعامد سه هاي منحصر بفرد ویژگی

حجیم بودن . مناسب نموده است هوافضا آنها را براي کاربرد در صنایع
هاي ضخیم با  ساختار این منسوجات، مزیت مهم آنها در تولید کامپوزیت

این . هاي دوبعدي است کاهش چشمگیر زمان تولید نسبت به الیه
د هستند که در سه راستاي هاي مستقیم و بدون تجع منسوجات داراي نخ

اند و این باعث بهبود  بعدي آرایش یافته طول، عرض و ضخامت منسوج سه
. گردد الیه شدن کامپوزیت می خواص مکانیکی و مقاومت آن در مقابل الیه

هاي متفاوت و در ابعاد  از طرف دیگر امکان تولید این منسوجات با شکل
  ]. 15[دلخواه وجود دارد

  بریدینگ   -2-2
 و اصل است و منسوجات تولید فرایندهاي ترین قدیمی از یکی بریدینگ

 بافتن براي زنان توسط قدیم هاي زمان از که روشی در توان می را آن ریشه
 زمان طول در هنر این. نمود جستجو است، رفته می کار به موهایشان

 هاي طناب چون اقالمی تولید در تا درآمده صنعتی فناوري یک صورت به
 و ها سیم انواع دادن پوشش دریایی، صنایع کوهنوردي، در استفاده مورد
 صنعت در استفاده مورد هاي ساخته پیش انواع تولید همچنین و ها کابل

 شکل اي لوله یا و تخت ي پارچه یک برید،. شود گرفته کار به کامپوزیت
 الگوي یک با مطابق ها نخ از سري یک پیچیدن درهم ي بوسیله که است

 نقش برید یک ساخت در که اي رشته هر. گردد می تولید شده، تعریف
 مسیر این که باشد می خود به مخصوص و مشخص مسیر یک داراي دارد،

 تا دور اي، لوله بریدهاي در و دیگر سمت به سمت یک از تخت بریدهاي در
 توان می را بریدینگ روش توسط شده تولید منسوجات. است ساختار دور
  ].3،7[نمود  بندي تقسیم بعدي سه و دوبعدي گروه دو به

  
  بعدي  سه) 2(اي،  لوله) 1(شکل شماتیک برید  - 11شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  ها و کاربردها ویژگی -2-2-1
 هاي ساخته پیش تولید براي باشدکه می نساجی فرآیند اولین بریدینگ

 در فرآیند این. شد گرفته کار به ها کامپوزیت تقویت براي بعدي سه لیفی
 بعدي سه کربن-کامپوزیت هاي کربن تولید براي 1960 دهه اواخر

 اجزاي در فلزي آلیاژهاي با ها کامپوزیت این جایگزینی. گردید استفاده
 مزایاي. بود) 30- 40%حدود ( آنها  وزن کاهش جهت موشک موتور

 هاي کامپوزیت به نسبت بعدي سه بریدهاي با شده تقویت هاي کامپوزیت
  :از عبارتند بعدي دو هاي پارچه با شده تقویت ي الیه چند

  .دارد را پیچیده هاي ساخته پیش تولید توانایی بعدي سه بریدینگ -
گردد که این  کنترل اتوماتیک صورت به تواند می بعدي سه بریدینگ -

  . گردد می تولید سرعت و ساخته پیش کیفیت افزایش موجب امر
 و ارزان صورت به پیچیده، شکلهاي با بعدي سه برید هاي کامپوزیت -

  .گردند می تولید ساده
 تحمل و شدن الیه الیه برابر در مقاومت بعدي سه برید هاي کامپوزیت -

  . دارند بیشتري ضربه اي آسیب
و رشد آسیب  خوردگی شکاف به کمتري کامپوزیت هاي برید حساسیت -

  . ]6[ایجاد شده در ساختارشان دارند
 قبولی قابل پذیري انعطاف از که لیفی نوع هر کلی طور به
 جهت توان می را باشد داشته مناسبی سطحی خصوصیات و بوده برخوردار

 زمینه این در رایج الیاف انواع از. برد کار به برید هاي ساخته پیش تولید
 الیاف سایر سرامیکی، الیاف شیشه، کربن، آرامید، الیاف به توان می

 به گفته شد، بریدهاهمانطور که . نمود اشاره طبیعی الیاف و مصنوعی
 کاربردهاي کننده، تقویت عنوان به لذا و گردند می تولید مختلفی اشکال

پوشش دادن و تقویت مواد مختلف  بافت هاي برید براي .دارند نیز متنوعی
از یک سیم نازك تا دیواره موشک ها مورداستفاده ) بسته به قطر بافت(

کامپوزیت هاي الیه اي بافت هاي برید تخت در تهیه . قرار می گیرند
سازي و مقاوم سازي بدنه انواع سالح ها و ماشین آالت جنگی  جهت سبک

  .استفاده می شوند
 مورد بسیار )12شکل ( لوله اي بریدهاي دوبعدي، بریدهاي بین در

 صورت به ساختارها این. است گرفته قرار کامپوزیت تولیدکنندگان توجه
 شود، می نامیده )sleeving(یوینگ اسل اصطالحاً اي که پارچه تیوب یک

 قطر تغییر امکان بریدها از نوع این مهم مزیت یک. گردند می تولید
 خصوصیت این. آیند در نظر مورد قالب شکل به توانند می یعنی آنهاست

 یک توسط را پیچیده مقطع هاي سطح با قطعاتی بتوان گردد می باعث
 13 شکل. نمود تقویت دوخت و برش به نیاز بدون و سادگی به پارچه
  .]16[دهد می نشان را تیوبی بریدهاي در قطر تغییر امکان

  
  اي کربنی برید لوله -12 شکل

  
  ]16[تیوبی بریدهاي در قطر تغییر امکان - 13 شکل

  
 در و ماشین به قالب تغذیه امکان خاص بریدینگ ماشینهاي در

 عمل این به که دارد وجود قالب روي بر برید بافت عملیات انجام نتیجه
 معمول طور به و شود می گفته) overbraiding(آوربریدینگ  اصطالحاً

 شکل در. شود می استفاده پیچیده اشکال داراي یا و بزرگ قالب هاي براي
 انجام قالب یک روي بر را برید بافت عملیات که بریدینگ ماشین یک 14
  .]16[است شده داده نشان دهد می

 گردد، می تولید بعدي دو بریدینگ روش توسط که دیگري ساختار
 نخ هاي از مغزي داراي که ساختارها این). 15 شکل( است دار مغزي برید

 انواع براي مناسب کننده تقویت یک باشند، می) درجه  صفر ( مستقیم
 چنین تولید براي .آیند می حساب به کامپوزیتی هاي شفت و ها  میله

 همراه پالتروژن فرایند با را بریدینگ عملیات توان می کامپوزیتی قطعات
) rocess, BPPPultruded Praided B( که روش این اصلی مزیت .نمود

 و یکنواخت کیفیت دلخواه، مقاطع با قطعاتی پیوسته شود، تولید می نامیده
  .]17[باشد می پایین هزینه

  
  ]18[ بریدینگ ماشین قالب در یک یک روي بر برید بافت - 14 شکل

  
  شکل شماتیک یک برید استوانه اي مغزي دار - 15 شکل

  بافندگی حلقوي  -2-3
بافت حلقوي، از حالت دادن نخ به شکل حلقه و عبور هر حلقه از میان 

 آید و عبارت ي هم ردیف خود، بدست میي قبلی تشکیل شدهحلقه
 کردن خمیده با که شود می اطالق بافت ایجاد از روشی به حلقوي بافندگی

 داده عبور یکدیگر میان از که زنجیر، یک يها حلقه شکل به نخ از طولی
بافندگی حلقوي دومین روش بافت بعد از . گردد می تولید پارچه ،اند شده

. گذرد ي این نوع بافت میها از استفاده پودي است و قرن-بافندگی تاري
 حلقوي بافندگی و تاري حلقوي بافندگی ي دسته دو به حلقوي بافندگی

 حلقوي بافندگی در شده استفاده هاي روش. شود می بندي تقسیم پودي
 صنعت دو آمدن بوجود و یکدیگر از دو این جداشدن باعث تاري و پودي
 را خود خاص آوري فن هریک، آالت ماشین سازندگان و است شده مجزا
 نیز، آنها تولیدات مصرف موارد و ها بافت خصوصیات همچنین. دارند

 درها  حلقه گرفتن با قرار تاري، حلقوي بافندگی روش در. است متفاوت
 گرفتن با قرار پودي، حلقوي بافندگی در عمود و جهت در و تار راستاي

) 16شکل (شود  می تشکیل پارچه افق، جهت در و پود راستاي درها  حلقه
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بعدي  هاي اسپیسر و شکلدار از جمله مهمترین منسوجات سه پارچه ].19[
  ).17شکل (آیند  شمار می حلقوي به

  
  تاري) 2(پودي، ) 1(هاي حلقوي  شکل شماتیک بافت  -16شکل 

  
  شکلدار) 2(اسپیسر، ) 1(بعدي  ي حلقوي سه پارچه -17شکل 

  ها و کاربردها ویژگی  -1- 2-3
ساختارهاي حلقوي مشخص است، حلقه هایی که در هم همانطور که از 

درگیر هستند، فقط در نواحی اندکی با یکدیگر تماس دارند، بنابراین 
حرکت نخ محدود نیست و شکل پارچه به آسانی می تواند از حالت طبیعی 

همچنین تحت تنش بسیارکم، پارچه می تواند در امتداد عرض . خارج شود
یت کش آمدن یک ویژگی مثبت در انعطاف قابل. یا طول کشیده شود

پذیري پارچه حلقوي و راحتی انطباق آن با اشکال سه بعدي پیچیده است 
توان از این نوع پارچه ها جهت پوشش کامل سطوح، بدون درز و لبه  و می

از طرفی انعطاف پذیر بودن این پارچه ها . هاي روي هم افتاده استفاده کرد
براي غلبه بر این . از مصارف فنی محدود می سازدکاربرد آنها را در برخی 

با تغذیه . مشکل نخ هاي تار و پود در ساختار حلقوي قرار داده می شوند
نخ تار و نخ پود به صورت همزمان در ساختار پارچه، پارچه اي با استحکام 

تواند  این پارچه ها می. قابل قبول در جهات هاي مختلف ایجاد می شود
یت در بدنه موشک ها، وسایط نقلیه، هواپیماها و صنایع هوا بعنوان کامپوز

بعالوه پارچه هاي حلقوي را می توان .  فضا مورد استفاده قرار گیرد
بصورت استوانه اي یا لوله اي تولید کرد که براي مصارف متعددي نظیر 
بدنه موشک و یا لوله هاي تخت فشار می تواند مورد استفاده قرار 

  .]19،20[گیرد
ز جمله مزیت هاي پارچه هاي چند محوري حلقوي، متراکم ا

 بر اینکه به توجه با همچنین .نمودن آنها جهت کاهش مصرف رزین است
 از گیرند، نمی موج فرو ها الیه هاي بافندگی، نخ هاي روش سایر خالف
 استفاده توان می براحتی ها بافت اینگونه تولید در شیشه هاي نخ و الیاف
کامپوزیت هاي ساخته شده با تقویت کننده هاي حلقوي تاري . نمود

چندمحوري در قطعات هواپیما، پره هاي توربین بادي، سپر اتومبیل و پانل 
  .]21[هاي کف و درب خودرو نیز بکار می روند

  زنی بخیه  - 2-4
زنی شامل عبور نخ دوزندگی با مقاومت کششی باال، از میان  فرایند بخیه

. )18 شکل(هاي خشک است  هایی از پارچه آغشته یا الیه پیشهاي  الیه
زنی در  توانند براي بخیه هاي دوزندگی می انواع گوناگونی از ماشین

هاي  این روش گاهی براي تقویت الیه .ها مورد استفاده قرارگیرند کامپوزیت
زنی در ابتدا براي  بخیه. گیردپیش آغشته به رزین، مورد استفاده قرار می

شد اما پس از  هاي فلزي استفاده می اتصاالت به جاي چسب و پرچ
درصد بیشتر از اتصاالت معمولی، به سرعت  70مشخص شدن مقاومت تا 

هاي چندالیه در راستاي ضخامت  براي تقویت تحمل ضربه و مقاومت پانل

ندن سایش نخ بخیه، عالوه بر تالش جهت به حداقل رسا. کار برده شد به
زنی مناسب این است که سوزن قادر به  نیاز اصلی براي یک ماشین بخیه

ي پارچه باشد تا آنها را به روش کنترل شده اي بخیه  نفوذ در تعدادي الیه
ها جهت تولید اجزاي کامپوزیتی  هاي زیادي در این ماشین پیشرفت. بزند

  ]. 7[صورت گرفته است 

  
  ]7[زنی در الیه هاي کامپوزیتی وي بخیهنمایش الگ  -18شکل 

  
بعدي پیچیده با استفاده از  تولید یک پیش ساخته سه -19شکل 

  ]7[زنی بخیه
  بافت بی  -2-5

بافت در مقایسه با سایر فرایندهاي نساجی،  تکنولوژي تولید منسوجات بی
منسوج بی بافت، ساختاري انعطاف . روش جدیدي از تولید منسوج است

صورت  پذیر است که با اتصال و یا درگیري الیاف و یا هر دو که به
مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و یا با استفاده از حالل یا ترکیب آنها انجام 

بافت،  ي ابتدایی در تولید منسوج بی مرحله. شود می گیرد، تولید می
این عملیات، با استفاده از . ي ظریف اولیه به نام وب است ساخت الیه

. گیرد فرایند تولید نمد و گذاشتن چندالیه وب بر روي یکدیگر صورت می
اتصال . گیرد ي دوم عملیات اتصال و درگیري الیه صورت می در مرحله

سوزن زنی، بخیه زنی، (هاي مکانیکی  ي وب با استفاده از روش یهال
هاي مختلف صورت  ، شیمیایی و یا ترکیب تکنیک)درگیري هیدرو و آیرو

ي متراکم  در فرایند سوزن زنی، ابتدا نمد از میان یک صفحه. گیرد می
ي سوزن شامل  سپس صفحه. کننده جهت کاهش حجم عبور می کند

ي وب نفوذ  روي الیه پایین آمده و در ضخامت الیه هاي خاردار بر سوزن
بعدي  ساختار سه. ي درگیر و متراکم تولید می کنند می کنند و یک الیه

زنی در شکل  زنی شده و شکل شماتیک فرایند سوزن بافت سوزن منسوج بی
  ].22[نشان داده شده است  20

  
بافت  منسوج بی) 2(زنی،  شکل شماتیک فرایند سوزن) 1( - 20شکل 

  سوزن زنی شده
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 ي فرآیندهاي بافت مقایسه -3
در فرآیندهاي نساجی مزایا و معایب منسوجات تولیدشده با هر یک از 

  .نشان داده شده است 1جدول 
  

  ]23[فرآیندهاي نساجیمزایا و معایب منسوجات تولیدشده با  - 1جدول 
  معایب  مزایا  فرایند نساجی

  پودي دو بعدي-تاري

  خصوصیات درون صفحه اي خوب
  آویزش خوب

سرعت باال در فرایند تولید 
  ساخته پیش

  خصوصیات برون صفحه اي ضعیف

  پودي سه بعدي-تاري

اي  خصوصیات درون و برون صفحه
  خوب

در فرایند تولید  سرعت باال
  ساخته پیش

  امکان تولید اشکال پیچیده

  آویزش ضعیف

  برید دو بعدي

  خصوصیات بین محوري خوب
سرعت باال در فرایند تولید 

  ساخته پیش
  مناسب جهت اشکال پیچیده

  محدودیت اندازه ناشی از ماشین

  برید سه بعدي
اي  خصوصیات درون و برون صفحه

  خوب
  مناسب جهت اشکال پیچیده

سرعت کم در فرایند تولید 
  ساخته پیش

  محدودیت اندازه ناشی از ماشین

 حلقوي تاري
  چندمحوري

  خصوصیات درون صفحه اي خوب
سرعت باال در فرایند تولید 

  ساخته پیش
  خصوصیات برون صفحه اي ضعیف

  بخیه زنی شده

  خصوصیات درون صفحه اي خوب
سرعت باال در فرایند تولید 

  ساخته پیش
  تا شکست باال قدرت تحمل

  استحکام برون صفحه اي خوب

  خصوصیات درون صفحه اي ضعیف
  ضعیف در اشکال پیچیده

  
شده با منسوجات  هاي تقویت اومت نفوذ و شکست کامپوزیتقمدر تحقیقی 

هاي باالي  زنی شده در معرض سرعت و سوزن بعدي سهپودي، برید - تاري
نتایج  .بررسی شده است m/s 1100تا  m/s 200ي  در محدودهاي  ضربه

 پودي- تاريهاي  کامپوزیتاین تحقیق نشان داده است که مقاومت نفوذ 
با  بعدي سهبرید  کامپوزیت. یابد ها بهبود می دي با افزایش تعداد الیهآرامی

 آسیب با ضربه برابربیشترین مقاومت نفوذ در  )Spectra(الیاف اسپکترا 
هاي  کامپوزیترا در دانستیه سطحی مخصوص برابر در بین تمامی  محدود

این . درحالیکه کسر حجمی الیافی آن کم استتست شده دارد 
اي شدن ماتریس  با حفره ي ضربه ها تغییرشکل وسیعی در نقطه کامپوزیت
. گردد اده نیز پس از نفوذ به ناحیه ضربه برنمیهاي م لبه .دارند بسیار کم

 2هاي مختلف در جدول  نتایج حاصل از این تحقیق براي الیاف و بافت
که در است گیري شده  کمترین سرعت اندزهحد سرعت، . ]24[ استآمده 

انرژي مخصوص نیز انرژي نرماالیزشده بر اساس  .شود میآن نفوذ مشاهده 
   .ي سطحی است دانسیته

  
  ]24[هاي نساجی مقاومت نفوذ کامپوزیت -2جدول 

  نوع کامپوزیت
دانسیته 
سطحی 

)g/cm2(  

حد سرعت 
)m/s(  

انرژي 
مخصوص 

)J/g/cm2(  
  1488  290  36/0  اسپکترا/آرامید

  1414  360  57/0  الیه 18آرامید، 
  1253  300  47/0  الیه 12آرامید، 

  1197  290  40/0  شده پودي تکمیل-آرامید تاري
  1180  270  40/0  پودي دوبعدي-اسپکترا تاري

  886  250  44/0  بعدي اسپکترا برید سه
  1012  250  22/0  یهال 6آرامید، 

  706  240  50/0  زنی شده سنگین آرامید سوزن
  1172  280  45/0  بکزنی شده س آرامید سوزن
  1120  260  39/0  زنی شده  آرامید سوزن

  گیري نتیجه -4
 سبب سوق هاي هوافضایی استفاده فراوان از منسوجات فنی در کامپوزیت

 .شده استجنبه هاي مختلف این مواد  به بررسیمحققین و متخصصین 
هاي فلزي  در مقایسه با سایر کامپوزیت خواص برتر کامپوزیت هاي نساجی

ها  متمرکز بر روي این نوع کامپوزیت و سرامیکی منجر به انجام تحقیقات
 ضاییمنسوجات هواف. تجهت کاربرد در صنایع دفاعی و هوافضا گردیده اس

نان تا بدنه هواپیما حضور دارند، لباس خلبا که در وسایل نقلیه هوایی، از
با کارآیی باال  ،جو زمین و فضاي اطراف آن بایستی به دلیل شرایط خاص

از تمامی فرآیندهاي نساجی در تولید منسوجات هوافضایی . تولید شوند
و  ها ، قابلیتها آشنایی با اصول فرآیند تولید، ویژگی. شود استفاده می

سبب استفاده و کاربرد صحیح آنها در صنایع کاربرد منسوجات تولیدشده 
  .هوافضا خواهد گردید
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