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 shohreh.minapoor@tx.iut.ac.irنساجی،  تکنولوژي دانشجوي دکتراي مهندسی -1
  ي مهندسی نساجی دانشیار دانشکده -2
  ي مهندسی نساجی استاد دانشکده -3
  ي مهندسی مکانیک استادیار دانشکده -4

 
    بعدي کربن ي متعامد سه کننده تقویترفتار کششی سازي  ساخت دستگاه تولید و شبیه

4، مهدي سلمانی تهرانی3، محمد شیخ زاده2سعید آجلی ،1 شهره میناپور  
  83111- 84156اصفهان، ایران دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان،  -3و2و1

  83111-84156اصفهان، ایران ، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک - 4
 

  چکیده 
 متعامد نخ دسته سه پیوستن از که بعدي سه متعامد بافت بدون منسوجات

 تولید درگیري و رفتگی بافت گونه هیچ بدون Z وX، Y  هاي جهت در
 کربن- کربن هاي کامپوزیت در پرکاربرد هاي کننده تقویت از یکی شوند، می

 اي ایده کارگیري به با تحقیق این در. هستند مورداستفاده در صنایع هوافضا
 متعامد بافت بدون منسوج تولید جهت بافندگی ماشین یک ،نوین
 و طراحی مختلف هاي مقطع سطح و ابعاد در بافت امکان با بعدي سه

 با کربن بعدي سه متعامد بافت بدون هاي نمونه. است شده ساخته
بر روي ماشین  الزم استانداردهاي با مطابق ابعادي در و مختلف متغیرهاي

 الیاف، تحتنظر یکنواختی و کسر حجمی ررسی از ب و پس از شدند تولید
 کششی رفتار سازي شبیه نتایج مقایسه. گرفتند قرار محوري کشش آزمون

 مطابقت مزو، مقیاس در محدود اجزاي روش بهکربنی  بعدي سه  منسوج
 حین در الیاف دیدن صدمه عدم و دهد می نشان تجربی نتایج با را خوبی
  . کند می تأیید را کننده و مطلوب بودن تقویت بافندگی فرآیند

 -  منسوج بدون بافت متعامد -بعدي  منسوجات سه :واژه هاي کلیدي
  .سازي اجزاي محدود مدل -کامپوزیت کربن 

  
  مقدمه  -1

بعدي از پرکاربردترین منسوجات فنی در صنایع مختلف  منسوجات سه
آرایش الیاف در سه جهت اصلی در این منسوجات، باعث کارآیی . باشند می

منسوجات بدون . رددگ شده با آنها می تقویت هاي پوزیتمکانیکی باالي کام
از  بعدي هستند که هاي منسوجات سه بافت متعامد، یکی از زیرمجموعه

بدون هیچگونه  X,Y,Zهاي  پیوستن حداقل سه دسته نخ متعامد در جهت
با توجه به اهمیت فراوان  .گردند رفتگی و درگیري تولید می بافت

هاي  ي کامپوزیت و کاربردهاي ویژه بعدي منسوجات بدون بافت متعامد سه
رفتار مکانیکی شناخت صحیح ، همواره هوافضاشده با آنها در صنایع  تقویت

این ها در  عدم وجود تجعد و مستقیم بودن نخ .آنها مدنظر بوده است
در باال بودن استحکام، سختی، دوام  ات، مزیت این منسوجهاساختار

این منسوجات . شده است خستگی، کندي پیشروي آسیب و شکست ذکر
 .باشند الیه شدن می ر برابر الیهداراي جذب انرژي باال و مقاومت د

ها  ي ساختاري این منسوجات، باعث کاربرد آن هاي برجسته ویژگی
  .گردیده است  درتجهیزات نظامی

بعدي هنوز  آالت تولید منسوج بدون بافت متعامد سه ساخت ماشین
دلیل کاربردهاي استراتژیکی آن،  در داخل کشور انجام نشده است و به

بررسی . آالت از سازندگان خارجی وجود ندارد امکان خرید این ماشین
بعدي انجام  تحقیقاتی که تاکنون بر روي منسوج بدون بافت متعامد سه

دهد که مطالعات مربوط به خصوصیات مکانیکی و  نشان میگرفته است 
شده  با آن بسیار محدود  سازي این منسوج نسبت به کامپوزیت تقویت مدل

است و بسیاري از خواص مکانیکی منسوج همانند خصوصیات فشاري، 
به دلیل  از طرفی. قرار نگرفته استخمشی و پیچشی مورد تحلیل دقیق 

هاي مکانیکی  ج و سختی انجام برخی آزمایشکاربردهاي خاص این منسو
هاي تحلیلی و عددي دقیق  ي مدل سازي منسوج با ارائه بر روي آن، شبیه

هاي ممکن براي شناسایی و تحلیل رفتار مکانیکی آن  یکی از بهترین راه
تولید طراحی و ساخت دستگاه هدف اصلی از این تحقیق بنابراین . است

رفتار کششی سازي  مدلو بررسی  و بعدي منسوج بدون بافت متعامد سه
  . آن با روش اجزاي محدود است

 بعدي سهبدون بافت متعامد منسوجات  -1- 1
  تعریف - 1- 1- 1
هاي منسوجات  بعدي، یکی از زیرمجموعه نسوجات بدون بافت متعامد سهم

ي تولیدشده  باشند که بر اساس فرایند بافندگی در دسته بعدي می سه
ي منسوجات  توسط فرایند بدون بافت نوبینگ، از نظر ساختاري در دسته

بعدي بدون  ها در گروه منسوجات سه رفتگی نخ بعدي توپر و از نظر بافت سه
منسوج از پیوستن حداقل سه دسته نخ این . گیرند رفتگی قرار می افتب

 .گردد درگیري تولید میتجعد و بدون  X,Y,Zهاي  متعامد در جهت
هاي مربوطه قرار  صورت خطی در جهت ي منسوج به هاي تشکیل دهنده نخ
ها در سطوح منسوج  گیرند و پیوستگی ساختار توسط بهم پیوستن نخ می

این منسوجات در بنابراین . شود طح انتهایی آن حاصل میبه استثناء س
شکل (پودي داراي ساختارهاي متفاوتی هستند -مقایسه با منسوجات تاري

1( ]1.[  

  
]1[بعدي ساختار منسوج بدون بافت متعامد سه  - 1شکل   

  
  کاربرد - 2- 1- 1

هـا را   بعدي، آن هاي منحصر بفرد منسوجات بدون بافت متعامد سه ویژگی
این منسوجات داراي . براي کاربرد در بسیاري از صنایع مناسب نموده است

هـا   کننـده در کامپوزیـت   عنوان تقویت فواید مهم بسیاري جهت استفاده به
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حجیم بودن ساختار این منسوجات، مزیت مهـم آنهـا در تولیـد    . باشند می
بعـدي  هـاي دو  هاي ضخیم با کاهش زمان تولید نسبت بـه الیـه   کامپوزیت

هاي مستقیم و بدون تجعد هسـتند کـه در    این منسوجات داراي نخ. است
اند و این  بعدي آرایش یافته سه راستاي طول، عرض و ضخامت منسوج سه

الیـه شـدن    باعث بهبـود خـواص مکـانیکی و مقاومـت آن در مقابـل الیـه      
هاي  از طرف دیگر امکان تولید این منسوجات با شکل. گردد کامپوزیت می

از اینرو منسوج بدون بافـت متعامـد   . اوت و در ابعاد دلخواه وجود داردمتف
بعدي در صنایع مختلفی همچون صنایع هوافضا، دفاعی، خودروسـازي،   سه

شـوند   کـار گرفتـه مـی    سازي بـه  دریایی، مولدهاي انرژي بادي و ساختمان
پایین بودن سرعت تولید فرآیند، تخصصی بودن تجهیزات توسعه ]. 2،3،4[
فته براي انجام فرآیند و عدم مناسب بودن آنها براي تولیـد انبـوه باعـث    یا

بنـابراین ایـن منسـوجات    . محدود شدن تجاري این فرآیند گردیده اسـت 
کـربن  -هـاي کـربن   اغلب جهت مصارف استراتژیک مانند تولید کامپوزیت

هـاي موشـک و سـاختارهاي     جهت استفاده در اجـزاي موتورهـا و دماغـه   
  ].5[شوند  کربن و سرامیکی استفاده می-ان قیمت کربنکامپوزیتی گر

  فرآیند تولید  -1-1-3
فرآیندهاي وسیعی جهت تولیـد منسـوجات بـدون     1970ي  از اوایل دهه

هـا از   در برخـی از ایـن روش  . ابداع و معرفی شـدند بعدي  بافت متعامد سه
پودي متداول دوبعدي با پودگذاري چندتایی  و یا با -فرآیند بافندگی تاري

برخـی دیگـر از   اسـتفاده شـده اسـت، درحالیکـه     اصالحات و تغییرات کم 
ي فرآینـد   بعدي برپایـه  فرآیندهاي تولید منسوجات بدون بافت متعامد سه

فـاوت بـا سیسـتم بافنـدگی     مت(هـاي خـاص    بعدي با طراحی بافندگی سه
صورت عمـود بـرهم،    ها حداقل سه دسته نخ به در این روش. است) متداول

تحول مهم در این . گیرند کارگیري تجهیزات ویژه در کنار هم قرار می با به
ي تحقیقـاتی   خصـوص مؤسسـه   در کشور ژاپـن، بـه   1970ي  حوزه به دهه

ی الکتریـک بـر   بعـدي وابسـته بـه شـرکت میتسوبیشـ      هاي سه کامپوزیت
محوري  بعدي تک تولید منسوج بدون بافت متعامد سههاي  روش. گردد می

و  )Fukuta(ا فوکوتبعدي ویژه که براي اولین بار توسط  هاي سه با طراحی
و همکـارانش در   )Kimbara( و بعدها کیمبـارا  1974همکارانش در سال 

 . ]6،5[ توسعه یافتند 1991سال 
بعدي  با  منسوج بدون بافت متعامد سهتفاوت اساسی روش تولید 

ها در  هایی است که عملیات قراردادن نخ هاي بافندگی، مکانیزم دیگر روش
پودي - برخالف روش بافندگی تاري. کند هاي متعامد را کنترل می جهت

بعدي، این روش قادر به تولید ساختارهایی است که بسیار  ي سه چندالیه
اما این روش معموالً از سرعت تولید نزدیک به شکل ایده آل هستند، 

. پودي برخوردار است- بسیار کمتري نسبت به روش بافندگی تاري
هاي پیچیده  ي وسیعی از نمونه درحالیکه این روش توانایی تولید محدوده

ي تجاري از این  پودي چندالیه را دارد، استفاده-تر نسبت به بافندگی تاري
ات توسعه یافته براي انجام فرآیند و دلیل تخصصی بودن تجهیز فرآیند به

  ].5[عدم مناسب بودن آنها براي تولید انبوه، محدود شده است 
  

  ساخت دستگاه تولید -2
بعدي،  فت متعامد سهجهت طراحی و ساخت ماشین تولید منسوج بدون با

بعدي که در  هاي مختلف تولید منسوج بدون بافت متعامد سه ابتدا فناوري
رسیده و قابل دسترسی بود، مورد مطالعه قرار گرفت و نقاط دنیا به ثبت 

سپس طراحی مفهومی مناسب و قابل اجرا . ضعف و قوت آنها شناسایی شد
بعدي ارائه  جهت ساخت دستگاه تولید منسوج بدون بافت متعامد سه

  .گردید
  

  
  بعدي هاي تولید منسوج بدون بافت متعامد سه  ترین روش مهم -2شکل 

   
ییکه الیاف کربن براي تولید منسوج بدون بافت متعامد از آنجا

لیاف از کنارهم رود و این ا کار می بعدي در اغلب کاربردهاي فنی به سه
پیچی   گیرد، در طول چله هاي تابیده نشده شکل می قرارگیري فیالمنت

ها دور از  دیدن آن ها و آسیب ا و فرآیند بافندگی مشکل سایش نخه نخ
از طرفی، رسیدن به کسر حجمی الیاف مطلوب در منسوج . انتظار نیست

کننده در ساختار  عنوان تقویت بعدي که به بدون بافت متعامد سه
با . رود، یکی از مسائل مهم در تولید آن است کار می ها به کامپوزیت

بعدي و با  هاي تولید منسوج بدون بافت متعامد سه اصول فناوريي  مطالعه
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بافت با استفاده از الیاف کربن، کسر حجمی الیاف  درنظر گرفتن مشکالت
ي مشبک  مطلوب، کاهش زمان و راحتی فرآیند تولید، استفاده از دو صفحه

هاي محوري و تجهیزاتی که امکان پودگذاري  دار جهت عبور نخ سوراخ
ي نخست  لذا، در مرحله. چندتایی را فراهم آورند، مناسب به نظر رسید

هایی دقیق با  تجهیزات انتخابی و رسیدن به ایده جهت بررسی مکانیزم و
شده  صورت دستی بر روي ماکتی با طرح ارائه هزینه اي کم، تولید نمونه به

با  cm3 2×2×2 سنجی گردید و منسوجی با ابعاد  امکان 3در شکل 
هاي ممکن  تمامی ایده. )4شکل (ز الیاف پلی استر تولید شد استفاده ا

ها با یکدیگر  و رسیدن به حداقل تماس نخ کربن الیافجهت بافت نمونه با 
  . و اجزاي دستگاه بر روي این ماکت ارزیابی و بررسی شد

  

  
  سنجی تولید شده جهت امکان ماکت طراحی  - 3شکل 

  

  
  بعدي تولیدشده با ماکت  منسوج بدون بافت متعامد سه  - 4شکل 

  
بافت  منظور طراحی و ساخت ماشین تولید منسوج بدون به
استفاده،  ي مسائل و مشکالت مربوط به الیاف مورد بعدي، کلیه متعامد سه

شده جهت  کشی، فرآیند بافندگی و تجهیزات مورد نیاز، در ماکت ساخته نخ
سنجی بافت، مورد بررسی قرار گرفت و قطعات و تجهیزات مورد نیاز  امکان

خاب و با استفاده بعدي انت براي دستگاه بافت منسوج بدون بافت متعامد سه
پس از طراحی  .)5شکل (طراحی و مونتاژ شدند  زافزار سالیدورک از نرم

بعدي، محاسبات  هاي دستگاه تولید منسوج بدون بافت متعامد سه مکانیزم
نماي کلی دستگاه بافت . الزم انجام و دستگاه در ابعاد الزم ساخته شد

نشان داده  6کل در ششده  بعدي ساخته منسوج بدون بافت متعامد سه
   .شده است

در این روش سعی بر آن است که روش تولید منسوج در عین 
هاي بکار رفته و سطح مقطع  پذیري باالیی در کاربرد نخ سادگی، انعطاف

منسوج بدون بافت  بافت امکان ماشین این .منسوج تولیدي داشته باشد
 Tمربع، مستطیل،  مختلف ايه مقطع سطح با محوري بعدي تک متعامد سه

توان  از مزایاي این ماشین می. است دارا راو در ابعاد متفاوت  شکل  Hو 

سرعت پودگذاري در این . سادگی مکانیزم انتقال حرکت آن اشاره کرد به
هاي پود، به بیش از ده برابر افزایش  زمان نخ ماشین به دلیل حرکت هم

الیاف فنی مختلف مانند توان از  یمهمچنین در این دستگاه . یافته است
دیدگی الیاف حین فرآیند بافت  یبآسي  کربن و شیشه، بدون نگرانی درباره

بعدي کربنی بافته شده با  منسوج بدون بافت متعامد سه .استفاده کرد
حرکت پودگذارها در این  .نشان داده شده است 7دستگاه فوق در شکل 

آلودگی صوتی ایجادشده در کند بنابراین  ماشین تقریباً صدایی ایجاد نمی
ي تولید، سر و  در این روش هزینه. طی فرآیند بافندگی حداقل است

. صداي ماشین، پیچیدگی مکانیزم ماشین و مصرف انرژي بسیار کم است
ي  عنوان اختراع با شماره شده در این تحقیق به دستگاه طراحی و ساخته

  . است به ثبت رسیدهدر دفتر مالکیت فکري و صنعتی  87516
هاي متفاوت با  هایی با سطح مقطع پس از ساخت دستگاه، نمونه

نمونه هاي تولیدشده بر روي . استر و کربن تولید شد استفاده از الیاف پلی
این دستگاه از نظر یکنواختی و کسر حجمی الیاف، مطلوب و فرآیند تولید 

طراحی این بنابر. با آن نیز از نظر زمان و راحتی کار مناسب به نظر رسید
با پرداختن به جزئیات دقیق تر مانند مکانیزم  با حفظ اصول تولید، دستگاه

ش زمان تولید نمونه بهینه و سازي منسوج و کاه پودگذاري، متراکم
رسیدن به یکنواختی و کسر حجمی الیاف مطلوب و . اتوماتیک شد نیمه

در  یهمچنین کاهش زمان و راحتی فرآیند تولید نمونه، دو هدف اصل
  .سازي دستگاه بود بهینه

  

 
بعدي  نماي کلی دستگاه بافت منسوج بدون بافت متعامد سه -5شکل 

  شده طراحی
  

  
بعدي  نماي کلی دستگاه بافت منسوج بدون بافت متعامد سه  -6شکل 

  شده ساخته
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  شده با دستگاه بعدي کربنی بافته منسوج بدون بافت متعامد سه - 7شکل 

  
  و انجام آزمون کشش محوريتولید نمونه  -3
بعدي در منسوجات  آنجاییکه عمده کاربرد منسوج بدون بافت متعامد سهاز 

ها از  خصوص در صنایع هوافضا و دفاعی است، براي تولید نمونه فنی به
براي بررسی تأثیر نوع الیاف بر کسر حجمی الیاف . الیاف کربن استفاده شد

توریکا  الیاف کربن ساخت شرکت و خصوصیات مکانیکی منسوج، از دو نوع
)Torayca (بعدي  هاي بدون بافت متعامد سه آمریکا جهت تولید نمونه

  . آمده است 1مشخصات الیاف کربن مصرفی در جدول . استفاده شد
  

  مصرفی نخ کربنمشخصات  - 1جدول 

نوع 
  الیاف

تعداد 
  ها فیالمنت

مدول 
  کششی

 )GPa(  

ازدیاد 
  طول
(%)  

  چگالی
)g/cm3(  

ي  دانسیه
  خطی

)g/1000m(  
T300 6000   93/124  61/1  77/1  400  
T300 12000  02/126  2  74/1  800  

  
هاي کربن  بعدي با استفاده از نخ هاي بدون بافت متعامد سه نمونه

  . )8شکل ( تولید شدند mm3 100*5*5در ابعاد 
  

  
  بعدي تولیدشده کربنی سههاي بدون بافت متعامد  نمونه -8شکل 

  
گیري  اندازهآزمون کشش محوري با استفاده از دستگاه جهت انجام 

 mm3در قالبی با ابعاد   دو سر نمونه )santam-STM50(کشش سنتام 
با استفاده از رزین اپوکسی کامپوزیت گردید بطوریکه طول  10*25*50

سپس آزمون کشش محوري با . میلیمتر باشد 60تحت کشش   نمونه
نمونه از منسوجات بدون بافت متعامد  3. شد انجام mm/min 10سرعت 

  ).  9شکل ( ندشده از هر نخ کربن تحت آزمون قرار گرفت بعدي بافته سه
  ها ي کسر حجمی الیاف نمونه محاسبه - 3-1
ي کسر حجمی الیاف در منسوج بدون بافت متعامد  منظور محاسبه به

هاي بدون بافت متعامد پس از تولید  بعدي، وزن و ابعاد نمونه سه
دستگاه گیري عرض و ضخامت نمونه از   براي اندازه. گیري شد اندازه

ساخت شرکت مهندسی ) mm 01/0 با دقت(سنج دیجیتال ضخامت
یري ضخامت گ اندازهبراي  BS4051 ستانداردریزسنج کاشان مطابق با ا

هاي بدون بافت متعامد  کسر حجمی الیاف نمونه .ها استفاده شدکفپوش
  .، محاسبه شد)1(ي  حجم نمونه و رابطه با استفاده از وزن،، )ߥ(بعدي  سه
  

)1(  

  
حجم و ) cm3(به ترتیب بیانگر حجم الیاف  ௧ܸ و ܸکه زمانی

حجم الیاف در نمونه با استفاده از وزن منسوج و . هستند) cm3(منسوج 
و حجم منسوج با استفاده از ابعاد نمونه  )2(ي  ها طبق رابطه چگالی نخ

  . شود محاسبه می
)2(  

  
وحجم ظاهري نمونه ) g(به ترتیب بیانگر جرم  ܸو  ݉که زمانی

)cm3 (قرار دادن یک نمونه نخ با جرم حجم ظاهري الیاف با . هستند
گیري افزایش حجم آب، تعیین  مشخص در یک ستون حاوي آب و اندازه

  .شد

  
  بعدي تحت کشش سهبدون بافت متعامد  ي  نمونه -9شکل 
  

  کننده تحت کشش محوري سازي رفتار تقویت شبیه -4
به روش  بعدي منسوج بدون بافت متعامد سهسازي رفتار خمشی  مدل

هاي  بدین معنی که نخ. المان محدود در مقیاس مزو انجام گرفت
ي منسوج در کنارهم  طراحی و مطابق با هندسهي ساختار  دهنده تشکیل

ها در ساختار بافت و  براي درك بهتر چگونگی قرارگیري نخ .قرار گرفت
ها جهت طراحی الزم بود سطح مقطع منسوج  روشن شدن ابعاد مقاطع آن

ها از  ي عکس جهت مشاهده. مشاهده و بررسی دقیق قرار گیردتحت 
 Canonمجهز به دوربین  PL22مدل  hpدار  میکروسکوپ استریو دوربین

ي  با مشاهده .برابر استفاده گردید 4و با قابلیت بزرگنمایی  Eos6000مدل 
ها مشخص شد  دقیق مقطع نمونه، شکل، ابعاد مقطع و مسیر عبور نخ

 نظر گرفتن شکل سطح مقطع نخ در منسوج به شکلدر . )10شکل (
ترین  آمده از تصاویر میکروسکوپی مناسب دست مستطیل با میانگین ابعاد به

ي ساختار، مسیر عبور  به علت پیچیده بودن هندسه. نظر رسید گزینه به
ي  افزار کتیا نسخه ها و دشواري طراحی آن در فضاي آباکوس، از نرم نخ

V5R20 شکل سطح مقطع نخ . استفاده شد منسوج زيسا براي مدل
شده از تصاویر میکروسکوپی و ساختار  صورت مستطیل و با ابعاد مشخص به

ي ساختار با توجه به مسیر  در نظر گرفته شده و هندسهبعدي  سهآن توپر 
افزار کتیا  شده در نرم مدل طراحی .)11شکل ( ها طراحی شد عبور نخ

 6.11ي  نسخهآباکوس افزار  ود به نرمجهت تحلیل به روش المان محد
فراخوانی شد تا با کامل کردن مراحل و واحدهاي آباکوس تحلیل مکانیکی 

هاي تجربی مقایسه و مدل  سازي با داده انجام گرفته و نتایج شبیه
  .اعتبارسنجی شود
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ها در تصویر میکروسکوپی  گیري ابعاد سطح مقطع نخ اندازه -10شکل 

: 12Kبعدي بافته شده با نخ کربن  ي بدون بافت متعامد سه مقطع نمونه
  XZي  در صفحه) ب(، XYي  در صفحه) الف(

  

  
   بعدي سهبدون بافت متعامد  ساختار ي ي طراحی شده هندسه  - 11شکل 

  
شده الزم است مکانیکی منسوج تولیدبررسی رفتار منظور  به 

 ي عنوان یک ماده نخ کربن به. خواص مکانیکی تک نخ کربن لحاظ شود
استفاده خواص مکانیکی مورد. نظر گرفته شداالستیک در  عرضی زوتروپیا

  .]7[نشان داده شده است  2در جدول 
  

  در مدل نخ کربن خواص مکانیکی -2جدول 
E1 E2  E3 G12 G13 G23 ννν  نوع نخ

6K  93/124  8/13  8/13  9  9  8/4  2/0  25/0  2/0 

12K 02/126  1/23  1/23  6/27  6/27 3/14  25/0  3/0  25/0 

  .پاسکال هستندگیگاواحدها  تمامی*
  

پارگی کششی از ماکزیم تنش مجاز استفاده جهت اعمال خواص 
در نظر گرفته شد و جهت اعمال  2/0ها برابر ضریب اصطکاك بین نخ. شد

. استفاده شد general contact (Explicite)تماس بین اجزاي مختلف از 
منظور اعمال بهتر بار به مدل دو میله به عنوان دو جسم صلب  همچنین به

. به دو انتهاي مدل متصل شد) Tie(تاي  طراحی گردید و با استفاده از قید
ثابت در راستاي محور طولی مدل گذاري کششی به صورت سرعت بار
ها صلب وارد شد به طوري که جسم صلب دیگر به یکی از میله) Zمحور (

بندي ساختار  مش ).همانند آزمایش(شود تمام درجات آزادي آن بسته می

المان جهت تحلیل مدل  34491در مجموع  انجام شد و C3D8Rبا المان 
  .دهدل را نشان میبندي بر روي کل مد مش 12شکل . استفاده شد

  

  
  بندي مدل  مش  -12 شکل

  
  نتایج و بحث -5

 .آمده است 3سازي در جدول  اصل از آزمایشات تجربی و مدلنتایج ح
شده تحت آزمون کشش  سازي ز پارگی منسوج واقعی و شبیهنی 13شکل 

  . محوري را نشان می دهند
    

  سازي نتایج تجربی و مدل -3جدول 

  کد نمونه
 کسر حجمی

(%)  
  نیروي پارگی تجربی

 )N(  
  نیروي پارگی مدل

 )N(  
6K  71  12452  11302  
12K 90  26316  24988  

  

  
  

  : يکننده کربنی تحت نیروي کشش محور تپارگی تقوی: 13شکل 
  مدل) ب(شده،  نمونه بافته) الف(

  
متغیر اثر  دادنشان % 5داري  نتایج تحلیل واریانس با سطح معنی

دار  منسوج معنیو نیروي پارگی بر کسر حجمی  نوع نخ کربن مصرفی
دار  منجر به افزایش معنی 12Kها در نخ  بودن تعداد فیالمنتدوبرابر  .است

نتایج  .شود بعدي می هاي بدون بافت متعامد سه کسر حجمی در نمونه
بعدي  سازي رفتار کششی منسوج بدون بافت متعامد سه حاصل از شبیه

تر بودن نیروي پارگی  پایین. هاي تجربی دارد ی با دادهتطابق بسیار خوب
دیدن  آسیبي عدم  منسوج در مدل نسبت به آزمون تجربی تأییدکننده

کننده  بافت یک تقویت ،این نتیجه. ها در حین عملیات بافندگی است نخ
توان  بنابراین می. کند از دستگاه ساخته شده را تأیید میمطلوب با استفاده 

را بدون هیچ نگرانی درمورد آسیب الیاف و افت خواص کننده کربنی  تقویت
  .  مکانیکی آن با حداکثر کسر حجمی الیاف بر روي دستگاه تولید نمود

  
  نتیجه گیري - 6

در این تحقیق یک ماشین بافندگی جهت تولید منسوج بدون بافت متعامد 
شده قابلیت تولید  ماشین ساخته. بعدي  طراحی و ساخته شده است سه
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  هاي مختلف را داراست و  و سطح مقطعبعدي با ابعاد  متعامد سه منسوج
هاي با کارآیی باال از جمله کربن و  توانایی بافت منسوج با استفاده از نخ

ي تولید، سر و صداي ماشین، پیچیدگی  در این روش هزینه .را داردشیشه 
ر نمونه هاي تولیدشده ب. مکانیزم ماشین و مصرف انرژي بسیار کم است

روي این دستگاه از نظر یکنواختی و کسر حجمی الیاف، مطلوب و فرآیند 
نتایج  .نظر رسید ز نظر زمان و راحتی کار مناسب بهتولید با آن نیز ا

سازي رفتار کششی منسوج مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت و  مدل
عدم  بنابراین. کند هاي کربن وارد نمی ان داد فرآیند تولید آسیبی به نخنش

دیدگی الیاف و کاهش خواص مکانیکی منسوج سبب تولید یک  آسیب
  .مطلوب خواهد گردید  ي کننده تقویت
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