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چکیده
در این تحقیق از روش بیرونکشی الیاف به عنوان ارزیابی خصوصیات مکانیکی پارچه استفاده شده است که با تکیه بر نقش الیااف باه عناوان
 در، یکی از فرضیات مهم در تحقیاق عملای پایش رو. جهت شناسایی برهمکنشهای داخلی آنها به کار برده شده است،اجزای سازنده پارچه
 در این پژوهش پارچهها در دو نوع خاا و آغشاته باه سایال غلای.نظر گرفتن پارچه به صورت کامپوزیتی از نخهای تشکیل دهنده آن است
- آزمایش بیرونکشی الیااف در سارعت، به منظور بررسی تأثیر سیال غلی شونده برشی بر ضریب اصطکاک.شونده برشی استفاده شده است
 نتایج نشان داد که حضاور سایال غلای شاونده. میلیمتر بر دقیقه و با کشش عرضی ثابت صورت گرفته است000  و000 ،00 های متفاوت
 بنابراین الیاف به طور مؤثری با هم درگیر شده و امکاان تحارک و،برشی سبب افزایش چشمگیر اصطکاک بین الیاف و تاروپود پارچه میشود
. بنابراین انرژی الز برای بیرون کشیده شدن الیاف افزایش مییابد.جابهجایی از آنها گرفته میشود
 سازههای کامپوزیتی، کوالر خا و آغشته شده، سیال غلی شونده برشی، ضریب اصطکاک، بیرونکشی الیاف:یدواژهها
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Abstract
In this research yarn put-out has been used to evaluate mechanical features of fabric that is based on yarn role as a
component to produce fabric for identifying its internal reactions. An important hypothesis in this research is
defining fabric as a composite of its threads. In this research fabrics in two kinds such as raw and impregnated by
Shear Thickening Fluid has been provided. In order to test the effect of velocity on put out force, this examination
has been done in three different velocities such as 50,250 and 500 mm/s with stable width pull. The Shear
Thickening Fluid caused an amazing friction between yarns and texture of fabric, and makes yarns to be effectively
involved with each other, therefore, it prevents and movement. Moreover there is a higher necessity of force to pullout yarns.

Keywords: Yarn Pull-Out, Coefficient of Friction, Shear Thickening Fluid, Impregnated and Pure Kevlar,
Composite Constrictions
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 .7مقدمه

پان و یون ] ،[7رفتار بیرون کشیدن نخ از پارچه بافتهشده را
به دو طریق نظری و تجربی بررسی کردند .آنها رفتار بیرون
کشیدن نخ از الیاف بافته را شاخ مهمی از سازوکار تعامالت نخ
درون الیاف دانسته و آن را پیشبینی کننده خواص مکانیکی
مختلف در نظر گرفتند .کرکود و همکاران[ ،]0اثر طول الیاف،
تعداد نخ کشیده شده ،آرایش نخها و تنش عرضی بر روی منحنی
جابهجایی نیرو در آزمون بیرون کشیدن نخ بر روی الیاف کوالر
 KM-2را در شرایط آزمایشگاهی سنجیدند .آنها مدلی نیمه
تجربی برای پیشبینی نیرو و انرژی بیرون کشیدن نخ معرفی
کردند که تابعی از فاصله بیرون کشیدن است .فاصله بیرون
کشیدن شامل باز شدن نخ و تغییر شکل نخ است .دوان و
همکاران ] ،[3تحلیل المان محدود را برای مدلسازی اثر
اصطکاک بر رفتار تأثیر بالستیك الیاف تك الیه با مقاومت باال
بهکار بردهاند .نتایج شبیهسازی نشان داد که در زمان مشخ ،
الیاف با اصطکاک باال انرژی بیشتری نسبت به الیاف بدون
اصطکاک جذب میکند .آنها دریافتند اصطکاک اثری
غیرمستقیم بر جذب انرژی الیاف دارد و این اثر را از طریق
اثرگذاری بر تعداد نخهای درگیر انجا میدهد .دونگ و سان
[ ،]4پژوهشی بر روی آزمون بیرون کشیدن و مدلسازی الیاف
کوالر بافته ساده انجا دادند .آنها مدل المان محدود دو بعدی را
پیشنهاد دادند که فرآیند بیرون کشیدن یك نخ را شبیهسازی
کرده و نیروی بیرون کشیدن بیشینه را پیشبینی میکند .ژو و

همکاران ] ،[0مدل تحلیلی را استفاده کردند تا خواص
اصطکاکی بین تار و پود نخها را بررسی کنند .آنها حداکثر
مقاومت اصطکاکی برشی ایستا و دینامیکی نخها را به دست
آوردند.
بیلیسیك [ ،]9رفتار اصطکاکی الیاف بافتهشده پاراآرامید
(تك الیه) را تحت شرایط بیرون کشیدن نخ تك و چند تایی با

Yarn Pull-Out

1

سریواستاوا و همکاران ] ،[1بهبود عملکرد در برابر ضربه
الیاف کوالر با کمك سیال غلی شونده برشی سیلیکونی را
بررسی کردند .آنها دریافتند که اصطکاک نخ با نخ که از طریق
نیروی بیرون کشیدن نخ شبه استاتیك اندازهگیری میشود ،فقط
تا حدودی بر عملکرد در برابر ضربه الیاف بافتهشده کوالر آغشته
به  STFاثر میگذارد .ماجومدار و همکاران ] ،[8مدلهای تغییر
شکل و جذب انرژی الیاف کوالر آغشته به سیال غلی شونده
برشی را به عنوان مواد پوشش ضد ضربه نر بدن تحلیل کردند.
آنها دریافتند که در الیاف کوالر خا  ،تنها نخهای اولیه که با
ضربه زننده در ارتباط هستند ،در به اشتراکگذاری بار و در
نتیجه جذب انرژی نقش دارند .نیالکانتان و گلیسپی ] ،[3رفتار
بیرون کشیدن نخ الیاف کوالر بافتهشده ساده و اثر اندازه نخ ،نرخ
خروج نخ و تنش قبلی الیاف را بررسی کردند .آنها نشان دادند
که تنوع در نیروهای بیرونکشی معموالً برای نیروهای
بیرونکشی پویا باالتر از نیروهای ایستا است .نیالکانتان و
همکاران] ،[70بررسی تجربی اثر بیرون کشیدن و تماس نخ
اصطکاکی بر پاسخ ضربهای احتمالی الیاف کوالر را انجا دادند
نتایج نشان داد که لغزش و بیرون کشیدن نخ اصطکاکی
سازوکارهای اصلی اتالف انرژی در زمان ضربه هستند .فنگ و
همکاران ] ،[77اثر ذرات سیلیکونی مختلف را بر مقاومت ضربه
شبه استاتیك سنجیدند .آنها دریافتند که کدا نوع از ذرات
سیلیکونی مقاومت به ضربه الیاف آغشته با سیاالت غلی شونده
برشی را بیشتر افزایش میدهند.
در تحقیق عملی پیش رو ارتباط بین خواص پارچه و رفتار
بیرونکشی الیاف و مقایسه اصطکاک بین الیاف در پارچهها
ارزیابی شده است .در این تحقیق پارچهها در دو نوع خا و
0

آغشته به سیال غلی شونده برشی ( )STFآماده و مورد آزمایش
قرار گرفتهاند .برای انجا این آزمایش ،از  STFبا ترکیب 30
درصد نانوذرات سیلیکا در مایع پلیاتیلنگلیکول ( )PEGجهت
آغشتهسازی در نمونهها استفاده شده است.
نمونهها به صورت خا و آغشته به سیال غلی شونده برشی
مورد آزمایش قرار گرفتند .عالوه بر این ،به منظور ارزیابی اثر
سیال غلی شونده برشی ،آزمون بیرون کشیدن در سه سرعت
 000 ،00و  000میلیمتر بر دقیقه انجا شد .مقادیر شبه
استاتیك و دینامیك ضریب اصطکاک به صورت جداگانه ارائه

)Shear Thickening Fluid (STF

2
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رفتار فرآیند بیرون کشی الیاف 7در پارچههای بافتهشده ،شااخ
مهمی از سازوکار تداخل الیاف در پارچه بوده و پیشبینی کنناده
خواص مکانیکی آن است .آزمایش بیرونکشی الیاف ،روشی است
که اطالعات مفیدی را در خصوص پاره شدن پارچاههاا ،تواناایی
جذب انرژی آنهاا باه ویاژه در کاربردهاای بالساتیکی ،رانادمان
تکمیل ،هسترزیس خمشی و برشی و درنهایات رفتاار اصاطکاکی
پارچه فراهم میکند .در این آزمایش ،نیرو به انتهای یك سار ناخ
بافته شده وارد میشود تا آن را بیرون کشاد .ایان ناوع بارگاذاری
شیوه جدیدی نیسات و دانشامندان زیاادی از ایان روش جهات
ارزیابی رفتار مکانیکی پارچهها استفاده کردهاند.

استفاده از یك آزمون بیرون کشیدن نخ جدید به دست آورد و
همچنین با استفاده از یك مدل رگرسیون ،رفتار بیرون کشیدن
الیاف پاراآرامید را تحلیل کرد.
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شده است .با استفاده از تحلیل  DOE7و تعیین ضریب اصطکاک
به عنوان متغیر وابسته و سرعت و نوع نمونه به عنوان متغیر
مستقل ،عوامل مؤثر بر ضریب اصطکاک به دست آمد.

STFها با حل کردن ذرات سیلیکونی آب دوست تجاری (77-74
نانومتر) با درصد جرمی در حدود  30درصد در پلیاتیلن گلیکول000
به دست میآید.

این مقاله ،مطالعه تجربی بیرون کشیدن الیاف و محاسبه

جهت آغشته کردن الیاف بافتهشده به سیال  ،STFسیال می

الیاف آغشته شده به  .STFعالوه بر این ،به منظور ارزیابی ضریب
اصطکاک ،آزمون بیرون کشیدن در سه سرعت  000 ،00و 000
میلیمتر بر دقیقه انجا میگردد .مقادیر شبه استاتیك و
دینامیك ضریب اصطکاک به صورت جداگانه ارائه شده است .با

نوعی از پارچه کوالر با ضخامت نخ  7000mµو چگالی ناحیهای
 0/00گر بر سانتیمتر مربع مورد استفاده قرار گرفت .تصویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی (3)SEMنانوذرات سیلیکونی در
شکل ( )0نشان داده شده است.

استفاده از تحلیل  DOEو تعیین ضریب اصطکاک به عنوان متغیر

به منظور سنتز سیال غلی شونده برشی ،پلیمر و نانوذرات به

وابسته و سرعت و نوع نمونه به عنوان متغیر مستقل ،عوامل مؤثر

آرامی با هم مخلوط میشوند .پس از اضافه کردن مقدار کمی از

بر ضریب اصطکاک به دست میآید .همان طور که نتایج نشان

نانوذرات به پلیمر ،با استفاده از همزن مکانیکی ،نیروی مورد نیاز

میدهند ،با افزایش سرعت بیرونکشی ،نیروی بیرون کشیدن

برای مخلوط کردن مواد ایجاد میشود .برای ترکیب بهتر

نمونههای تمیز افزایش مییابد .در مقابل ،در نمونه آغشته شده

نانوذرات در پلیمر از همزنی استفاده میگردد که تیغههای

به  ،STFنیروی بیرون کشیدن کاهش مییابد .این مسئله با ناحیه

متعددی داشته باشد .هر تیغه جریانی مجزا با سرعتی متفاوت در

نازک شونده برشی منحنی در شکل ( ،)8نشان داده شده است .با

سیال ایجاد میکند .این مرحله تا زمان پراکنده شدن کامل

مقایسه مقادیر بیرون کشیدن الیاف ،مشاهده شده است که

نانوذرات در پلیمر ادامه مییابد .نانوذرات با استفاده از یك همزن

نمونههای آغشته شده به  STFباالترین مقدار را داشته و ارزش

مافوق صوت 4کامالً در پلیمر توزیع میشوند.

مقدار آنها سه برابر نمونههای تمیز است.

در این مطالعه ،از یك دستگاه مافوق صوت مناسب

 .2روش تحقیق

( )UP000به منظور پراکنده کردن کامل نانوذرات در پلیمر

برای انجا آزمایشهای الز  ،نیاز به ساخت نمونه و تجهیزات
خاص است که به شرح زیر ارائه میشود:
 نانوذرات سیلیس کلوئیدی (اندازه دانه  77-74نانومتر).

 مایع پلیاتیلن گلیکول  ،)PEG( 000ساخت شرکت مرک آلمان.
 پارچه کوالر  000 ،KM22گرمی ،بافت

.PLAIN

 .7-2آغشتهسازی الیاف بافتهشده
جهت ساخت کامپوزیتهای نانو سیال و الیاف ،ابتدا  STFبه
نسبت  3:7در اتانول (نسبت حجم اتانول به  )STFرقیق میشود.
متر مربع هستند ،به مدت یك دقیقه با محلول آغشته شده و

 دستگاه همزن مکانیکی ،ساخت ایران.

 دستگاه همزن مافوق صوت (آلتراسونیك) مدل ،UP200
ساخت آلمان.
 آون (جهت تبخیر اتانول) ،ساخت ایران.
 دستگاه اسپاتر کوتر.

سپس به مدت  00دقیقه در دمای  90درجه سلسیوس قرار داده
تا اتانول حذف و کامپوزیت کوالر STF-ایجاد شود.
 STFدر میان الیاف مشخ

. Elima

 فیکسچر( 0به منظور نگهداشتن پارچه در وضعیت دلخواه و
همچنین تأمین کشش مورد نظر در سطح پارچه).

Design of Experiments

سپس فشرده میشوند تا مایعهای اضافی از آنها خارج شوند.

از دستگاه  SEMاستفاده شده است تا چگونگی پراکندگی

 دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی (.)SEM

0نگهدارنده الیاف

سوسپانسیونی همگن و پایدار به دست آید.

الیاف تك الیه کوالر  KM22که هر کدا به ابعاد  00×00سانتی-

 اتانول  ،33%ساخت شرکت بیدستان.

 دستگاه استحکا سنج

استفاده شده است .این فعالیت تا زمانی ادامه خواهد یافت تا

1

گردد .ابتدا نمونهها با کمك دستگاه

اسپاترکوتر با روکش طالی  30نانومتری پوشش داده میشوند و
سپس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMتصویربرداری
انجا میشود.

(Scanning Electron Microscope )SEM

3

Ultrasonic Mixer

4
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ضریب اصطکاک است .نمونهها به دو گروه تقسیم میشوند :خا و

بایست رقیق گردد ،بدین منظور از اتانول  33%استفاده میشود.
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جدول  .7مقادیر  θ ،αو ' θاندازهگیری شده (بر حسب درجه)
α

θ′

θ

پارچه

70

73/00

74/79

KM22

 .4-2آزمون بیرون کشیدن الیاف
بر اساس مقادیر جدول ( ،)7سرعتهای مختلف بر نرخ کشش اثر
میگذارند .به منظور ارزیابی تأثیر سرعتهای مختلف بر الیاف
کوالر آغشته به  ،STFاین آزمون در سرعتهای مختلف انجا
گرفت .کرکوود و همکاران ] ،[0مدلی نیمه تجربی برای پیشبینی
نیروی بیرونکشی الیاف طراحی و از سرعت متوسط  00میلیمتر
بر دقیقه برای تمامی آزمایشها استفاده کردند .همچنین،

شکل  .7تصاویر  SEMاز نمونه  30درصدی ذرات سیلیکونی در
پلیاتیلن گلیکول  )aمقیاس  )b 7mmمقیاس 30 µm

 .2-2معادله مدل
مدلی تحلیلی سادهای جهت محاسبه ضریب اصطکاک در بیرون
کشیدن الیاف پارچههای کوالر بافتهشده ،طراحی شد .مدل به
صورت زیر خالصه میشود ]:[70
()7

الیاف را در سرعت آزمایشی  700میلیمتر بر دقیقه انجا دادهاند.
کرکوود و همکاران ] ،[73آزمون بیرون کشیدن را در سرعتهای
 0میلیمتر بر دقیقه و  000میلیمتر بر دقیقه انجا دادهاند.
برای انجا آزمون از دستگاه استحکا سنج  Elimaاستفاده

که در آن N ،f ،µ ،و  FNبه ترتیب ضریب اصطکاک ،نیروی بیرون
کشی الیاف ،تعداد تقاطعها در مسیر الیاف کشیده شده و بار هر
تقاطع هستند FN.به طریق زیر به دست میآید:
()0
 Tyنیروی منتشرشده در خالف جهت نخ بوده و در این پژوهش ،فرض
میشود که  N x Tyبرابر با نیروی عرضی پارچه است θ' .نشاندهنده
زاویه بافت در حین کشیده شدن است و از طریق زیر به دست
میآیند ]:[70

()3

بیلیسك و همکاران ] ،[9تحلیل و بررسی تجربی بیرونکشی

′

که در آن θ ،زاویه بافت قبل از کشیده شدن و  αزاویه تغییر شکل
پارچه است .جدول ( )7مقادیر  θ' ،θو  αرا نشان میدهد.

شد (شکل  .)0این دستگاه ،به منظور ایجاد نیروی اولیه در الیاف
مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمایش پارچه به صورت نمونه
مستطیل شکل بر روی فیکسچر (که قبالً برای این کار طراحی
شده است) ثابت میشود .به منظور ایجاد تنش اولیه در الیاف از
پیچی که بر روی فیکسچر به این منظور طراحی شده است،
استفاده میشود و نیروی کشش عرضی  00نیوتن اعمال میگردد.
جهت ارزیابی نیروی کشش در الیاف ،آزمون کشیدن نخ برای هر
پارچه انجا شد .با در نظر گرفتن دو متغیر مستقل (سرعت و نوع
نمونه) و سه سطح متفاوت هر متغیر مستقل  70آزمایش بر روی
الیاف انجا میشود .همان طور که در شکل ( )7مشاهده میشود،
الیاف به طور مستقیم به گیره متصل میشود و به منظور عد
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در میان نمونههای رقیقشده با اتانول ،برخی از الیاف با
پوشانده شده و الیاف از یکدیگر جدا شدهاند .ارتباط بین الیاف با
کمك  STFقابل مشاهده است .شکل ( )7توزیع یکسان سیال و
ذرات را بر سطح الیاف در نمونه آغشته شده با سوسپانسیون 30
درصدی ذرات سیلیکونی در پلیاتیلن گلیکول را نشان میدهد.
STF

به منظور محاسبه زاویه تغییر شکل پارچه حین انجا
آزمایش ،از فرایند بیرونکشی با سرعت  30فریم در ثانیه توسط
دوربین فیلمبرداری  sonyکه روبهروی نمونه جاسازی شده
فیلمبرداری شد .این فیلم توسط نر افزار  Adobe Premierبه
اسالیدهای مختلف در فواصل زمانی مساوی تبدیل شد .تصاویر
تهیه شده از آزمایش بیرونکشی نخ از پارچه به برنامه نوشتهشده
در نر افزار متلب تغذیه میشوند .این برنامه با تبدیل تصویر RGB
به تصویر سیاه و سفید ،انتخاب ناحیه مدنظر تصویر برای
اندازهگیری  αو درنهایت قرار دادن مرز روی ناحیه سیاه و سفید
در بخش انتخاب شده ،تصویر قادر به تشخی زاویه تغییر شکل
پارچه بود .بیشترین مقدار زاویه  αاندازهگیری شده( ،زاویه
تغییر شکل پارچه در نقطه بیشینه استاتیکی) نامیده شد و
زوایای اندازهگیری شده پس از این نقطه( ،زوایه تغییر شکل
پارچه در منطقه دینامیکی) در نظر گرفته شد.
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لغزش الیاف از سنبادهای نر به منظور افزایش اصطکاک استفاده
میشود .به منظور جلوگیری از تداخل بین الیاف ،الیاف با فاصله
مناسب نسبت به هم ،بیرون کشیده میشوند.

401

زمانی که انتهای آزاد نخ وارد بافت گردد ،نقاط تالقی را یکی
پس از دیگری رها کرده تا اینکه نخ به طور کامل از داخل بافت
بیرون آید ،به همین دلیل نمودار به صورت نزولی و کاهشی
خواهد بود (منطقه  ،IIIشکل .)3

2

1

3.76

0.98

V-50

3.29

1.08

V-250

3

1.1

V-500

شکل  .2آزمون بیرونکشی الیاف

الف) ضریب اصطکاک در سرعت های مختلف

ضریب اصطکاک

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

میانگین ضرایب اصطکاک
4

 .4نتایج و بحث

شکل  .4نمودار تغییرات نیرو–جابهجایی در آزمایش بیرونکشی نخ از
پارچه

2
1
2

1

3.35

1.05

ضریب اصطکاک

زمانی که نیرو به نخ وارد میشود ،این نیرو در ابتدا صرف غلبه بر
اصطکاک استاتیکی میان نقاط تالقی میگردد .مقاومت اصطکاکی
پارچه در برابر این اعمال نیرو سبب تغییر شکل برشی پارچه
میشود .این نیرو دائماً افزایش یافته تا به بیشترین مقدار خود
برسد که نیروی اصطکاکی بیشینه نامیده میشود .تا این مرحله
نخ کوچكترین لغزشی در داخل پارچه نداشته است (منطقه I
روی شکل ( .))3زمانی که نخ دچار لغزش میشود و اولین نقطه
تالقی را طی میکند ،نیرو از حالت استاتیکی به دینامیکی تبدیل
شده و کاهش مییابد ،به واسطه ایجاد چسبندگی جدید در این
نقاط نیرو افزایش مییابد .بنابراین سبب ایجاد حرکت چسبنده-
لغزنده ( )stick-slipدر داخل پارچه میشود ،این پدیده تا زمانی
که انتهای آزاد نخ به داخل پارچه برسد ،ادامه خواهد داشت
(منطقه  IIروی شکل (.))3

3

0
میانگین ضرایب

شکل  .3مقادیر تجربی ضریب اصطکاک پارچه کوالر  KM22در آزمون
بیرونکشی الیاف .نمونه  :7نمونه خا نمونه  :0نمونه آغشته شده به
STF

رابطه تحلیلی سادهای جهت محاسبه ضریب اصطکاک در بیرون
کشیدن الیاف پارچههای کوالر بافتهشده ،ارائه گردید که همان

روابط( )7-3هستند .اگر مقادیر با یکدیگر مقایسه شوند ،میتوان
نتیجه گرفت که نمونههای آغشته شده به  STFباالترین مقدار را
داشته و مقدار آنها سه برابر بیشتر از نمونههای خا است .همان
طور که دیده میشود ،در نمونههای خا با افزایش سرعت بیرون-
کشی ،اصطکاک بیشتر میشود .در تضادی کامل ،در نمونه آغشته
شده به  ،STFبا افزایش سرعت ،اصطکاک کاهش مییابد.
بر اساس سرعتهای مختلف و تأثیر این سرعتها بر ضریب
اصطکاکی بیرونکشی الیاف ،این آزمایش در سه سرعت متفاوت
انجا گرفت .این سه سرعت  000 ،00و  000میلیمتر بر دقیقه
انتخاب شد .در این پژوهش ،الیاف در دو حالت آزمایش شدند:
خا و آغشته به سیال غلی شونده برشی مبتنی بر ذرات
سیلیکونی (.)STF
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شکل ( )4مقادیر تجربی ضرایب اصطکاک در آزمونهای
بیرونکشی الیاف را نشان میدهد.
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جدول  .2مقادیر کشش و نرخ کشش الیاف کوالر آغشته به  STFدر
سرعتهای مختلف
پارچه

بیشینه
کشش

زمان
آزمایش

نرخ
تنش

)(%

)(s

)(1/s

قابلذکر است که برای هر داده تجربی ،سه مرتبه تکرار
آزمایش انجا شده است.

00

19/70

009/7

0/31

000

19/49

49/03

7/94

000

10/03

00/03

3/43

در شکل ( ،)9محور  Zنشاندهنده مقادیر ضریب اصطکاک
است و محورهای  Xو  Yمتغیرهای سرعت و نوع نمونه هستند.
 DOEتعامالت فاکتورها را اندازهگیری میکند و معادله پیشبینی
ارائه میدهد .دادههای تجربی وارد  DOEمیشوند .این ابزار یك
فرمول و معادله مبتنی بر  xو  yبه عنوان ورودی و  Zبه عنوان
خروجی تعریف میکند .نیاز به انجا آزمون بیرونکشی الیاف
ناست ،زیرا معادله نتایج یکسانی تولید میکند.

سرعت
)(mm/min

کوالر
KM 22

در این مقاله از روش تاگوچی (طراحی فاکتوریل جزئی)
استفاده شده است .آنچنان که دادههای تجربی در دو سطح به
عنوان ورودی به نر افزار داده شده است ،درنهایت با خطایی در
محدوده  0/00-0/09نتایج قابل قبولی به دست آمده است.

شکل  .3رئولوژی سیال غلی شونده برشی در سوسپانسیون  30درصد
نانوذرات سیلیکونی
.7-4طراحی تحلیل پژوهش ()DOE

روش  DOEیکی از روشهای بهینهسازی کیفیت است .این روش
مشخ میکند که کدا متغیرها بیشترین تأثیر را بر یك
فرآیند دارند و متغیرهایی را بهبود میبخشد که بر نتایج پژوهش
تأثیرگذار باشند .سه متغیر در این پژوهش هستند که باید در
تحلیل تعریف شوند .ضریب اصطکاک متغیر وابسته بوده و سرعت
بیرونکشی الیاف و نوع نمونهها (از نظر خا و آغشته بودن)
متغیرهای مستقل هستند .در انواع نمونههای بیرونکشی الیاف،
مقادیر  -7و  +7به ترتیب به الیاف خا و الیاف آغشته شده به
 STFداده میشوند .همچنین مقادیر  0 ، -7و  +7به ترتیب
نماینده سرعتهای  000 ،00و  000میلیمتر بر دقیقه هستند.
با استفاده از نر افزار  STATISTICAکه یك نر افزار تحلیل
آماری و مدلهای مبتنی بر روش تحلیل است ،خروجیهای زیر
به دست آمدند .با توجه به تأثیر متغیرهای مستقل بر ضریب
اصطکاک (متغیر وابسته) ،برخی از نمودارها (شکلهای ( )9تا

شکل  .3نمودار سه بعدی

تحلیل DOE

روش طراحی آزمایشها ( )DOEیکی از روشهای بهبود
کیفیت است که در دهههای  7380و  7330به عنوان یك مزیت
رقابتی در کشورهای غربی و ژاپن مطرح شد .استفاده صحیح از
روشهای طراحی آزمایشهای آماری میتواناد باعث سهولت در
مراحل طراحی و تولیاد محصوالت جدید و بهبود محصوالت
موجود شود .این اصول در اغلب صنایع نظیر؛ صنایع هوافضا،
اتومبیلسازی ،تجهیزات پزشکی ،صنایع غذایی ،الکترونیك ،نیمه-
هادیها ،داروسازی ،صنایع شیمیایای و فرآینادی بهکار گرفته
شده است .محققان برای شناخت پدیدهها ،آزمایشهایی را انجا
میدهناد تا واقعیتهایی را در مورد سامانه یا فرآینادی کشف
کنند .انجا آزمایش همواره متضمن هزیناه و زمان است .از این
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با توجه به مقادیر کشش و نرخ کشش در جدول ( )0و بررسی
آنها در نمودار شکل ( ،)0میتوان نتیجه گرفت که این مقادیر
در محدوده افت منحنی (ناحیه نازک شده برشی) قرار دارند
میگردد که رفتار نزولی منحنی در اثر سرعت
و مشخ
بیرونکشی الیاف ایجاد میشود.

( ))3مورد استفاده قرار گرفتند .این مطالعه یك رویکرد تجربی
است و با جایگزین کردن دادههای تجربی در معادله تحلیلی،
نمودارها رسم شدهاند.
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رو انجا آزمایشهای مؤثار که با صرف حداقل هزینه و زمان،
بیشترین اطالعات را به دست آورد ،آرمان هر مهندس یا محقق
است و این هزینه و زمان هنگامی که تعداد عوامل افزایش یابد به
صورت صعودی افزایش پیدا میکند.
هزینه و زمان به بیشترین اطالعات در مورد فرآیند دست پیدا
کرد و نتیجهگیریهای منطقی ارائه و مدارک مستند در خصوص
فرآیند به دست آورد .روشی که به بهترین شکل اهداف ذکرشده

محدودی آزمایش انجا شده است ،تقریباً بدون استفاده از
روشهای طراحی آزمایشها غیرقابل حصول است.
با در نظر گرفتن معادله ( ،)4رابطه بین ضریب اصطکاک
و سرعت ( )Xو متغیرهای نمونه ( )Yحتماً غیرخطی است .کاربرد
دیگر این معادله این است که میتواند جایگزین معادله اتالف
انرژی شود.
() Z

()4

را برآورده سازد ،طراحی آزمایشهای صنعتی نا دارد .مدیران و

شکل ( )1مقادیر مشاهدهشده ضریب اصطکاک الیاف خا و

مهندسان ،امروزه الز است که قبل از تصمیمگیری در مورد

الیاف آغشته شده به  STFرا با مقادیر پیشبینیشده آزمون
بیرون کشیدن نخ مقایسه میکند .مقادیر سرعت بیرون کشیدن
نخ نیز نشان داده شده است .نقاط تجمعی در سه محدوده
هستند .همان طور که قبالً اشاره شد ،باالترین و پایینترین
مقادیر به ترتیب متعلق به نمونههای آغشته شده به  STFو

شرکتی مانند فورد در آمریکا ،حتی تأمینکنندگان قطعات خود

نمونههای خا هستند .تفاوت مقادیر هر محدوده به دلیل

را ملز به استفاده از این روش مینماید .با توجه به آنچه گذشت

سرعتهای مختلف است.

میزان بهبود و توسعه محصول و فرآیند ،اطالعات کافی از
روشهای طراحی آزمایش داشته باشند .به همین خاطر است که
شرکتهای بینالمللی نظیر تویوتا ساالنه تعداد زیادی از
مهندسان خود را تحت دورههای آموزشی  DOEقرار میدهند و

میتوان دریافت که روش  DOEرا میتوان در اغلب فرآیندها
جهت بهبود کیفیت مورد استفاده قرار داد .فرایندهایای که در
خروجی آنها یك مشخصه کیفی ،یك خواسته مشتری یا هر
مشخصه دیگری مورد نیاز است.
در هر آزمایش تعدادی از متغیرها در اختیار تحلیلگر بوده و
آنها را با توجه به نیاز آزمایشی که انجا میدهاد ،تغییر
میدهد .به همین دلیل به این متغیرها ،متغیرهای قابلکنترل نیز
میگویند .عوامل تحت کنترل آن دسته از عواملی هستند که با
چرخاندن یك شیر ،تغییار جهت یك کلید ،تغییر یك قطعه یا
کم و زیاد کردن مقدار مواد ،تغییر یابند .متغیرهای
غیرقابلکنترل موجب ایجاد پارازیت ( )Noiseدر فرآیند شده و
امکان شناسایی متغیرهای قابلکنترل را کاهش میدهند .بنابراین
شناسایی این متغیرها نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید
نسبت به جمعآوری اطالعات در مورد آنها اقدا شود .به عنوان
مثال در سنگزنی یك آلیاژ آلومیناید تیتانیو که در نسل آینده
موتورهای هواپیما و جت به طور گسترده بهکار گرفته خواهد شد،
عد وجود آسیبهای سطحی نظیر ترک و تنش پسماند در سطح
باالیی از اهمیت قرار دارد .بر این اساس پروژهای جهت بررسی اثر
 0پارامتر ،شامل پارامترهای سنگزنی (سرعت برش و عمق
برش) و پارامترهای چرخسنگ (اندازه دانه ،سختی ،تخلخل) بر
چگالی و عمق ترکهای سطحی تعریف شده تا مشخ گردد که
کدامیك از عوامل به تنهایی و یا در تعامل با دیگر پارامترها
تأثیرگذار هستند .نتایج حاصل از این تحقیق که با تعداد

شکل .1مقادیر مشاهدهشده ضریب اصطکاک در مقایسه با مقادیر
پیشبینیشده در آزمون بیرونکشی الیاف

در شکل ( ،)8خطوط دو بعدی ضرایب اصطکاک الیاف خا و
الیاف آغشته شده به  STFدر مقایسه با سرعت بیرونکشی الیاف
نشان داده شده است .همان طور که در باال نشان داده شد ،هر
چه سرعت بیرونکشی الیاف افزایش یابد ،نیروی بیرونکشی
الیاف نمونههای خا افزایش مییابد که نشاندهنده رابطه
مستقیم آنها است .اما در الیاف آغشته شده به  ،STFوضعیت
کامالً متفاوت است .شکل ( ،)3نمودار پارتو است که خروجی
تحلیل  DOEاست و نشاندهنده تأثیر متغیرهای بیرونکشی
الیاف بر نتایج آزمون است .همان طور که در نمودار دیده
میشود ،نمونههای الیاف در مقایسه با انواع سرعت ،تأثیر بسیار
بیشتری بر آزمون بیرونکشی الیاف دارند.
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این مقاله مطالعهای تجربی را توضیح میدهد که به بررسی
ضریب اصطکاک در بیرونکشی الیاف پرداخته است .نمونههای
الیاف مورد آزمایش قرارگرفته دو نوع بودند :خا و آغشته شده به
 .STFسپس ،با توجه به اثر سرعت بر آزمون بیرونکشی الیاف،
آزمون در سه سرعت  000 ،00و  000میلیمتر بر دقیقه انجا
شد .با تعیین ضریب اصطکاک به عنوان متغیر وابسته و سرعت و
نوع نمونه به عنوان متغیرهای مستقل ،عوامل تأثیرگذار بر ضریب
اصطکاک با کمك تحلیل  DOEبه دست آمدند .در مرحله بعد،
مقادیر بحرانی سرعت جهت نتیجه بهینه آزمون بیرونکشی الیاف
به دست آمد .نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بیرون کشی،
ضرایب اصطکاک نمونههای خا افزایش مییابند .در مقابل ،برای
نمونه آغشته شده به  ،STFافزایش سرعت سبب کاهش ضریب
اصطکاک میشود .مشاهده شد که این مقادیر در حیطه نزولی
منحنی قرار دارند که به آن منطقه نازک شونده برشی میگویند.
با مقایسه مقادیر بیرونکشی الیاف ،به نظر میرسد که نمونههای
آغشته شده به  STFباالترین مقدار را داشته و مقدار آنها سه
برابر نمونههای خا است .با استفاده از تحلیل  ،DOEمقدار
بحرانی سرعت بیرون کشیدن نخ در حدود  00میلیمتر بر دقیقه
برآورد شد.

 .3مرجعها
شکل  .3خطوط دو بعدی ضرایب اصطکاک الیاف خا و آغشته شده به
STF

شکل  .3نمودار پارتو نشاندهنده تأثیر متغیرها بر نتایج آزمون
بیرونکشی الیاف.
جدول  .4مقادیر بهینه سرعت بیرونکشی الیاف
Factor
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تحلیل  DOEمقدار بحرانی سرعت بیرونکشی الیاف را
مشخ میکند .همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود،
مقدار بهینه سرعت بیرونکشی الیاف تقریباً  00میلیمتر بر
دقیقه است .با مقایسه مقادیر ضرایب اصطکاک در سرعتهای
مختلف ،مشخ میشود که ضریب اصطکاک متوسط سرعت 00
میلیمتر بر دقیقه بیشتر از بقیه است .این نتیجه دقت و پایایی
تحلیل  DOEرا نشان میدهد.
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