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امروزه نقش منسوجات فني در زمينه هاي مختلف صنايع ،کشاورزي و پزشکي دارای اهميت روز افزوني مي باشد .اين امر به
واسطه خواص مناسب آنها از قبيل سبکي ،االستيسيته مناسب ،ثبات ابعادي قابل قبول ،استحکام باال ،مقاومت در برابر خوردگي و
فاسد شدن ،همواره موجب کاهش هزينه ها مي گردد .در منسوجات ،با توجه به پيچيدگي هاي موجود در محيط هاي ليفي از نظر
خواص هندسي و مکانيکي ،از روش هاي عددي جهت تحليل مسائل مختلف استفاده ميگردد .در اين پژوهش سعي شده است
با استفاده از روش اجزاء محدود رفتار آويزش پارچه هاي تور حلقوي تاري که يکي از ويژگي هاي مهم آنها مي باشد ،مورد توجه
قرار گرفته و نحوه توزيع تنش در قسمتهاي مختلف يک سلول بافت بررسي گردد.

کلمات کليدي
پارچه هاي تور حلقوي تاري،
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نخ ليد-اين،
آويزش عمودي

 -1مقدمه
تقسيم يک مدل به قســمتهاي کوچکتر و تجزيه و تحليل
آن ايده تازهاي نيســت .معموالً به عنوان يکي از موارد قديمي
کاربرد اين روش ،از محاســبه عدد  πبه کمک تقسيم دايره به
 nضلعيهاي منتظم نام برده ميشود .اين يک مثال فوقالعاده
قديمي از روشي است که امروزه اجزاء محدود ناميده ميشود.
در علوم مهندســي مسائل بســياري وجود دارند که به علت
پيچيدگي معادالت حاکم بر مســئله يا شرايط مرزي آن ،نمي
توان جواب دقيق و تحليلي براي آنها يافت .در چنين شرايطي از
روشهاي عددي براي حل مسائل استفاده شده ،که اجزاء محدود
نيز يکي از اين روشهاست .در اين روش سيستم به زيربازههاي
کوچکتر تقســيمبندي ميشود که هر يک از آنها را يک المان
*مسئول مكاتبات،پيام نگارsajeli@cc.iut.ac.ir :

مينامند .سپس معادالت حاکم بر سيستم روي گرههاي حاصل
از المانها حل شــده و نهايتًا با جمعآوري و کنار هم قرار دادن
دوباره المان ها ،سيستم کلي شبيهسازي شده و تقريب مناسبي
از جواب تحليلي معادالت به دست ميآيد[.]1
طي دهههاي اخير ،از اين روش در حل بســياري از مســائل
پيچيده موجود در مهندســي نساجي نيز استفاده شده است.
با توجه به پيچيدگيهاي موجود در محيطهاي ليفي از منظر
بيان معادالت حاکم بر سيستم و حل تحليلي آنها ،روش اجزاء
محدود توانســته به خوبي در حل عددي مسائل و رسيدن به
جواب تقريبي به مهندسان و پژوهشگران کمک نمايد.
به عنوان مثال در زمينههاي مختلفي همچون بررســي رفتار
تنش-کرنش منسوجات ،آويزش پارچه ،پيشبيني تغيير شکل
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طي شرايط مختلف بارگذاري ،مدلسازي هندسه پارچه ،تخمين کارآيي پارچههاي در سال  2007پژوهشي روي مدلسازي پارچههاي حلقوي تاري با اجزاء محدود
انجام گرفت تا بتوان رفتار مکانيکي اينگونه بافت ها را مورد بررسي قرار داد .مدل ارائه
بالستيک و  ...به طور وسيعی از اجزاء محدود استفاده شده است[ 3و  .]2
در مقاله هاي متعددي سعي گرديده يک مدل تئوري براي بررسي رفتار مکانيکي شده در اين تحقيق مطابق شکل 3بر اساس پارامترهاي ساختاري اصلي از جمله:
پارچه ساده بافت تاري -پودي ارائه شود .به اين ترتيب که شکل سه بعدي نخ در سطح مقطع نخ ،تراکم بافت و ميزان نخ مصرفي شانه جلو و عقب ميباشد[.]9
سلو ل بافت به دست آمده و سپس با کنار هم قرار گرفتن چهار نخ تشکيل دهنده،
با در نظر گرفتن نوع تماس بين نخهاي تار و پود ،ســلول پايه ايجاد شود .مراحل
تشکيل سلول پايه در شکل  1نشان داده شده است[.]4-7

Cross section
of yarn

شکل  -3مدل اجزاء محدود در دو نمونه []9

در پژوهش پيش رو سعي گرديده با استفاده از روش اجزاء محدود ،رفتار مکانيکي
بافت ليد -اين حلقوي تاري در پديده آويزش مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

Basic cell

 -2مراحل طراحي مدل اجزاء محدود براي پارچه ليد-اين
بافت ليد -اين در بافندگي حلقوي تاري و بر روي ماشين راشل با قرار دادن نخ
صاف بدون داشــتن حلقه در ميان حلقه هاي زمينه حاصل ميگردد .در شکل
شکل - 1مراحل تشکيل سلول پايه بافت[]7
 4يک بافت ليد -اين نشان داده شده است که نخ هاي ليد -اين به رنگ سياه
در پژوهش ديگري شــکل ســه بعدي يک پارچه در حال آويزش شبيه سازي توسط حلقه هاي بافت نخ زمينه در هر رج درگير ميشوند .در نتيجه اين عمل،
گرديد .در اين تحقيق پارچه تاري پودي به عنوان يک صفحه نازک االســتيک نخهاي ليد -اين حلقه هايي که به صورت بافت زنجيره اي مي باشند ،به يکديگر
متصل شده و بافت محکمي را بهوجود میآورند.
فرض شد که داراي خواص ارتوتروپيک است[.]8
از آنجايي که پارچه طي يک پروســه جابجايي بزرگ 1آويزش مييابد ،بنابراين
پروسه آويزش ،يک پديده هندسي غير خطي خواهد بود .مدل اجزاء محدود در
اين مورد بر پايه روش کلي الگرانژين فرموله شده است .همچنین مطابق شکل ،2
از دو نمونه چهارگوش و دايرهاي براي شبيهسازي آويزش استفاده شد[.]8
 	 
     5 cm         5 cm

  6.35 cm      6.35 cm

     5 cm         5 cm

شکل  -2مدل اجزاء محدود در دو نمونه دايرهاي و چهارگوش در آزمايش
آويزش پارچه[]8

شکل -4ساختمان پارچه ليد -اين []10
1-Large deformation
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در شــبيه ســازي اين بافت از مشاهدات ميکروســکوپي نمونه ها و
خصوصيات ابعادي ساختار نخ و پارچه مانند :قطر (به صورت دايره)،
مدول االستيســيته ،ضريب پواسون و ضريب اصطکاک نخ ها (مقدار
مدول االستيســيته ،ضريب پواســون و ضريب اصطکاک براي ليف
پلي اســتر در نظر گرفته شده اســت)  ،CPC، WPCضخامت و طول
حلقه شــانه جلو و عقب در پارچه اســتفاده گرديده است .همچنین
بــراي ايجاد مــدل پارچه نیز از دو نرم افــزار مکانيکي  CATIA17و                     
 ABAQUS 6.8استفاده شد.

پروســه ،اين المان ها در محيط نرم افزار  ABAQUSوارد شدند .براي تحليل
مکانيکي در اين نرم افزار يک پروســه چند مرحله اي پشت سر گذاشته شده
است که به شرح زير مي باشد:
 -1تعريف خصوصيات مکانيکي ماده تشــکيل دهنــده مدل از جمله :مدول
االستيسيته ،ضريب پواسون ،ضريب اصطکاک و چگالي که پس از تعريف ،اين
خواص بر روي هر دو المان اعمال مي شود.
 -2ساخت طرح پارچه که ابتدا حلقه و نخ ليد -اين در کنار يکديگر قرار گرفته
و شکل اصلي بافت به وجود مي آيد ،در شکل   7قابل مشاهده است.

جدول  -1مشخصات نخ به کار رفته در مدل
نوع نخ
پلي استر فيالمنت
سوپر برايت

نمرهنخ

تعداد رشته

استحکام

 450دنير

96

836/5
سانتي نيوتن بر تکس

المانهاي ساختاري پارچه که شامل حلقه و نخ هاي ليد -اين مي باشد ،مطابق
اشكال  5و  6با توجه به ساختار بافت در نرم افزار  CATIAطراحي گرديد.

شکل  -7طرح بافت در محيط ABAQUS

شکل  -5شماتيک حلقه زنجيره اي طراحي شده

 -3در مرحله قبل المان ها کنار هم قرار گرفت ،اما به هم متصل نشدند .اين امر
باعث مي شود که با وارد آمدن کمترين نيرو  به پارچه ،المان ها از هم جدا شوند.
به همين دليل در اين مرحله براي ابتدا و انتهاي حلقه و همچنين نقطه شروع
ليد -اين و نقطه پاياني آن ،صفحاتي مطابق شکل  8تعريف شده تا اين صفحات
به هم متصل گردند .بدين ترتيب حلقه ها پشت سر هم قرار گرفته و يک جسم
يکپارچه ايجاد مي گردد تا در هنگام اعمال نيرو ،حلقهها از هم جدا نشوند.

شکل  -8صفحه تعريف شده در مرحله يکپارچه سازي

 -4در اين مرحله شرايط مرزي و نحوه بارگذاري بر روي مدل تعريف مي گردد.
با توجه به اينکه مدل آويزش عمودي پارچه نشان داده خواهد شد ،شرايط مرزي
روي باالترين رديف پارچه بسته شده و اجازه هر گونه جابهجايي و چرخش در
سه جهت اصلي را مطابق شکل  9صلب می کند .سپس همانگونه که در شکل
شکل  -6شماتيک نخ ليد -اين طراحي شده
 10قابل مشــاهده می باشد ،از نيروي وزن پارچه که در آويزش عمودي بسيار
پس از طراحي و انجام محاسبات دقيق براي کاهش خطاهاي احتمالي در طي اهميت دارد ،به صورت بار در مرکز ثقل اجزاء حلقه استفاده مي گردد.
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شکل  -12مش بندي کل طرح
شکل  -9اعمال شرايط مرزي

 -6در ايــن مرحله ،آناليز مدل با توجه به اطالعــات ورودي انجام ميگرفته و
در نهايت تغيير شــکل مدل و تنش هــاي وارده به مدل به صورت نمودارهاي
گرافيکي مطابق شکل  13به دست ميآيد.

شکل  -10نحوه اعمال نيرو وزن

 -5نرم افزار موجود براي تحليل مکانيکي ،مدل را به المان هاي بسيار کوچکتر
تقســيم مي کند که در اصطالح به اين مرحله مش بندي گويند .در نرم افزار
شکل  -13نتايج تغيير شکل و تنش هاي ايجاد شده در اثر آويزش
 ،ABAQUSچندين روش براي ايجاد مش وجود دارد ،اما به علت پيچيده بودن
ســاختار بافت حلقوي ،درابتدا يک حلقه و نخ ليد -اين مش زده شــد ،سپس
توسط نرم افزار اين مش که از نوع مکعبي مي باشد (شكل  ،)11به کل شکل  -3بحث و نتایج
همانگونه که در شکل  13قابل مشاهده است ،اختالف رنگي در نقاط
مطابق اشکال زير تسري يافت (شكل .)12
مختلف يک ســلول بافت مشــهود بوده که متناسب با ميزان تنش
وارده به نخ ها ميباشد .با توجه به اين اختالف رنگ مي توان نقاطي
که کمترين و بيشــترين تنش در اثر نيــروي آويزش پارچه به آنها
وارده مي گردد را شناســايي نمود .همانگونه که مشاهده ميگردد،
تنــش وارده به نخ ليد-اين در بافــت پارچه در مقابل نخ حلقه بافت
زنجيرهاي به مراتب کمتر بوده و در نتيجه تغيير شــکل ايجاد شده
در نخ هاي بافت زنجيره اي بيشتر از نخ ليد-اين ميباشد .در توجيح
اين مسئله مي توان اشاره نمود که نخ بهکار رفته در حلقه هاي بافت
در مقابل نيروي عمودي واره شــده ،تمايل دارد در مناطق انحنا به
شــکل صاف در آيد و در نتيجه بيشــترين تنش وارده به نخ در اين
منطقه مشــاهده شــده و به همين دليل ،بيشــترين تنش در بافت
زنجيرهاي در سر حلقه مشاهده مي گردد .در مقابل ،در نخ ليد -اين
و در نقاط تغيير جهت نخ بيشترين تنش وارده مشاهده مي گردد.
ذکر اين نکته ضروري اســت که با توجه بــه پيچيدگي طرح بافت
شکل  -11مش بندي يک بخش
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محــدود ،فرضياتي مانند ثابت بودن ســطح مقطع نــخ در تمامي al Deformation of Woven Fabric Using Finite El-
ement Method, JTI, Vol.92, No.1, 1-15, 2001.
قسمتهاي حلقه ،االستيک بودن رفتار نخ در بازه به کار رفته صورت
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وارد به ســلول بافت که ابتدا در رج هاي بااليي پارچه قابل مشاهده
مي باشد ،به تدريج به رج هاي پايينتر نيز تسري مي يابد.
[7] B. H. Le Page, F. J. Guild, S. L.Ogin, P. A. Smith
,   Finite Element Simulation of Woven Fabric
 -4نتیجه گیری
کاربرد پارچه هاي حلقوي تاري در مصارفي چون پرده بســيار مورد Composites , Composites Part A: Applied Science
توجه مي باشد .از جمله مواردي که در اين امر داراي اهميت ميباشدand Manufacturing,  Vol.35,  No.7-8,  861-872,  ،
2004.
ثبات ابعادي ســلول هاي بافت پس از آويختن پارچه است .در اين
پژوهش با توجه به مســئله ذکر شده سعي شده تا براي پارچههاي
داراي بافت ليد -اين حلقوي تاري که به عنوان تور استفاده میگردند[8] T. J. Kang, W. R. Yu, Drape Simulation of Wo- ،
توســط ارائه مدلي مکانيکي با استفاده از روش عددي اجزاء محدودven Fabric by Using the Finite-Element Method,  ،
JTI, Vol. 86, No. 4, 635 – 648, 1995.
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