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مطالعه رفتار بالستیکی پارچه کوالر آغشته به سیال غلیظشونده برشی حاوی افزودنی اکسید
گرافن
امیرحسین نقی زاده ،1هادی خرمی شاد ،1میثم جاللی
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 1دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 2گروه نانوفناوری ،دانشکده فناوریهای نوین ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
خالصه :در این تحقیق تأثیر افزودنی اکسید گرافن در پارچه کوالر دارای سیال غلیظشونده برشی متشکل از پلیاتیلن

گالیکول و سیلیکای کروی تحت بارگذاری بالستیک مطالعه شده است .برای درک بهتر تأثیر نمونههای مختلف از سیال
غلیظشونده برشی در عملکرد بالستیکی ،آزمون بیرونکشی الیاف برای ارزیابی اصطکاک بین الیاف انجام شد .میزان افزایش
انرژی در آزمون بالستیک برای پارچه دارای سیال غلیظشونده برشی در مقایسه با پارچه ساده  25/8درصد بود .افزودن

اکسید گرافن به سیال غلیظشونده برشی به اندازه  0/2درصد وزنی سبب شد که میزان افزایش انرژی در مقایسه با پارچه

ساده به  23/3درصد تغییر کند ،که این مقدار نشان از اثر تضعیفکنندگی اکسید گرافن دارد .نتایج آزمون بیرونکشی الیاف

کشی الیاف،
با نتایج آزمون بالستیک هماهنگ بود ،بدین معنی که با مشاهده افزایش یا کاهش بیشینه نیرو در آزمون بیرون ِ
جذب انرژی در آزمون بالستیک به همان ترتیب افزایش یا کاهش مییافت .افزودن اکسید گرافن سبب کاهش بیشینه

نیرو در مقایسه با نمونه سیال غلیظشونده برشی در آزمون بیرونکشی شده که در نتیجه قیود حرکتی الیاف کاهش یافته
و حرکت گلوله در پارچه تسهیل میشود.
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سیال غلیظشونده برشی
اکسید گرافن
کوالر

بالستیک

نشان دادند که اگرچه غلیظشوندگی اِستیاف خالص از اِستیاف

از پارچههای آرامید مانند توارون ،کِوالر ،یا پلیاتیلن با وزن

مولکولی باال معموالً برای حفاظت در برابر پرتابههای بالستیکی

دارای کاربید سیلیسیم قویتر است ،اما پارچه آغشته به اِستیاف
خالص مقاومت نفوذ کمتری دارد .برای بکارگیری نقش اِستیاف

استفاده میشود [ .]1-4در سالهای اخیر ،سیال غلیظشونده برشی

در پارچهها بدون توجه به اثر غلیظشوندگی برشی ،مطالعات عددی

(اِستیاف) 1برای تقویت این گونه پارچهها بکار گرفته شده و تحقیقات

[ 7و  ]8اصطکاک بر مبنای آزمایشهای کشش با مدل اصطکاکی

زیادی در این زمینه انجام شده است .ویسکوزیته این سیال با عبور

کولمب 2در المان محدود شبیهسازی شد و تطابق خوبی میان نتایج

نرخ برش از نرخ برش بحرانی افزایش مییابد و به حالت شبه جامد

آزمایشگاهی و عددی مشاهده شد .مطالعات اخیر [ 9و  ]10روی

در میآید .پس از حذف بار اعمالی سیال غلیظشونده برشی به حالت
مایع باز میگردد [.]5

آزمونهای میله فشار هاپکینسون اِستیاف نشان داد که رفتار

دینامیکی یک سوسپانسیون حاوی ذرات شدیدا ً به میزان تماس آنها

گورگن و همکاران [ ]6مقاومت نفوذ پارچه آغشته به اِستیاف

در شرایط بالستیکی وابسته است .انتقال نیرو در مخلوط تحت ضربه از

حاوی ذرات کاربید سیلیسیم را با اِستیاف خالص بررسی کردند و

طریق تقابل ذرات اتفاق میافتد .پتل و همکاران [ ]11سوسپانسیون
حاوی ذرات کاربید سیلیسیم را تحت آزمایشات ضربه قرار داده و

)1 Shear Thickening Fluid (STF
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پیشنهاد کردند که جذب انرژی سوسپانسیون تحت بارگذاری نرخ باال

و همکاران [ ]20ضربه بالستیک در سوسپانسیونهای دارای الیاف

نه به غلیظشوندگی ماده بلکه به تراکم آن وابسته است .در حقیقت

کوتاه مانند کربن و شیشه را بررسی کردند .اگرچه مطالعات زیادی

شبکههای نیروی بین ذرات در سوسپانسیون مسئول جذب انرژی

در مورد اِستیاف دارای یک نوع ذرات انجام شده است اما اطالعات

میباشند .این مطالعات بدان معناست که در نظر گرفتن اصطکاک

در مورد اِستیاف حاوی ذرات ترکیبی محدود است .ذرات مکمل

برای ارزیابی مقاومت بالستیک کافی است و مشارکت سیال برشی

با توجه به نوع خواصشان رفتار اصطکاکی بین الیاف را تغییر داده

اساساً به افزایش اصطکاک بین الیافها وابسته است .به همین دلیل،

و لذا مقاومت پارچه تغییر میکند .گورگن و همکاران [ ]6مقاومت

در این تحقیق از آزمون رئولوژی که اطالعات چندانی در مورد پیش

نفوذ پارچه آغشته به سیال چند ذرهایِ دارای ذرات مکمل کاربید

بینی رفتار بالستیکی پارچه نمیدهد صرف نظر شده است .مقاومت

سیلیسیم را بررسی کرده و نشان دادند که با بزرگ شدن اندازه ذرات

پارچه آغشته به اِستیاف در مقابل حمالت اجسام نوک تیز همچون

مکمل ،مقاومت در برابر نفو ِذ نافذ بهبود مییابد .همچنین گورگن

میخ و چاقو نیز بهبود مییابد [ .]12ژو و همکاران [ ]13گزارش کردند

و کوشان [ ]21دریافتند که با افزایش غلظت ذرات مکمل (کاربید

که درصد وزنی بیشتر و اندازه بزرگتر نانوذرات مقاومت نفوذ بهتری

سیلیسیم) جذب انرژی در ضربه بالستیک افزایش مییابد .الها و

فراهم میکند .کالمن و همکاران [ ]14عملکرد نفوذ در پارچه آغشته

ماجومدر [ ]22نیز تأثیر افزودن نانولولههای هالوسیت بر پارچه کوالر

به نانوسیاالتِ دارای ذرات پلیمتیلمتاکریالت و سیلیکا را بررسی

آغشته به سیال برشی حاوی سیلیکا را در ضربه سرعت پایین بررسی

کردند و دریافتند که پارچه حاوی ذرات نرمتر ،مقاومت نفوذ کمتری

کردند و بهبود مقاومت به ضربه برای نمونههای حاوی اِستیاف-

در مقایسه با پارچه حاوی ذرات سختتر دارد .روسن و همکاران []15

هالوسیت را گزارش کردند .تان و همکاران [ ]23سیال غلیظشونده

آزمون شبه استاتیکی با نافذهای میخ ،چاقو و سوزن را در نمونههای

حاوی نانوسیلیکای کروی ساختند و از گرافن به عنوان افزودنی در

پارچه ساده ،پارچه آغشته به سیال دارای سیلیکا و پارچه آغشته به

آن در غلظتهای  0/85و  1/7درصد حجمی استفاده کردند .وجود

تحت تأثیر قرار میدهد [ .]16پتل و همکاران [ ]17ضربه سرعت باال

آزمون بالستیک افزایش یابد .همچنین مالحظه شد که با افزایش

سیال حاوی ُرس انجام دادند .اِستیاف عملکرد بالستیکی پارچهها را
ِ

گرافن باعث شد که بیشینه نیرو در آزمون کشش و جذب انرژی در

در اِستیاف متشکل از ذرات مختلف را مورد بررسی قرار داد و به

درصد حجمی گرافن ،خواص ذکر شده بهبود یافت .این نتایج نشان از

این نتیجه رسیدند که سوسپانیون حاوی نشاسته ،که غلیظشوندگی

بهبود عملکرد نانوسیال در حضور گرافن است .وانگ و همکاران []24

بهتری دارد ،کارایی الزم در کاربرد بالستیک را نداشته و ذرات

نیز سیال غلیظشونده حاوی سیلیکای فیوم 1ساختند و اثر گرافن را

سختتر تحمل تنش بیشتری دارند .لی و همکاران [ ]18اثر اندازه

به عنوان افزودنی در آزمون نفوذ شبه استاتیک بررسی کردند .آنها

ذرات سیلیکا بر عملکرد ضربه را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که
با کاهش اندازه ذرات ،مساحت فرورفتگی پشت نمونه کمتر و جذب

دریافتند که استفاده از گرافن در غلظت  0/8درصد وزنی ،بیشینۀ

نیرو در آزمون نفوذ شبه استاتیک نسبت به سیال حاوی تک ذره

انرژی پارچه بیشتر میشود .کالمن و همکاران [ ]19نشان دادند که

نانوسیلیکا کاهش مییابد .این نتیجه حاکی از اثر تضعیفی و نقش

استفاده از ذرات نرمتر در پلیاتیلن گالیکول سبب کاهش سرعت حد

تخریبی گرافن است .حسنزاده و همکاران [ ]25نیز اثر افزودنی نانو

بالستیک پارچه میشود .پارچههای حاوی سیال برشی که محافظت

گالیکول حاوی نانوسیلیکای فیوم را
لوله کربنی در سیال پلیاتیلن
ِ

خوبی در جلیقهها ایجاد میکنند دارای محدودیتهای اساسی

بررسی کردند .پارچه آغشته به سیال حاوی نانولوله کربنی در آزمون

هستند .انعطاف پذیری و راحتی را محدود کرده و خواصشان در ابعاد

نانوسیال فاقد
نفوذ شبه استاتیک نیروی بیشینه کمتری نسبت به
ِ

بزرگ کاهش مییابد .اینگونه پارچهها بیشتر به شکل صفحه استفاده

نانولوله نشان داد (مشاهده اثر مخرب).

شده و به سختی میتوان آنها را در هندسههای پیچیده جای داد .در

با توجه به مقاالت ذکر شده ،برای گرافن اثرات متناقضی در

عین حال کامپوزیتهای الیاف -سیال برشی به راحتی شکلپذیر بوده

عملکرد تقویت استحکام پارچه گزارش شده است .یافتن دلیل این

و در هندسه غیرصفحهای و پیچیده قابل استفاده هستند [ .]20نام
1 Fumed silica
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شکل  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی از مواد اولیه( .الف) تصویر اسایام از ذرات سیلیکای کروی( ،ب) تصویر تیایام از صفحات اکسید گرافن.
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Fig. 1. Electron microscopy images of initial materials: (a) SEM micrograph of SiO2 nanoparticles, (b) TEM
sheets.
micrographاستفاده قرار گرفت .تصاویر میکروسکوپ الکترونی تهیه
 of GOساده مورد
جدید و
تناقضات و روشن شدن ابعاد این موضوع ،نیازمند ازمایشهای

بررسی پارامترهای مؤثر است .لذا در این تحقیق ،از سوسپانسیون پایه

آبی اکسید گرافن (جیاُو )1به عنوان افزودنی در سیال غلیظشونده
برشی استفاده شد و تأثیر آن بر رفتار پارچه کوالر در ضربه بالستیک
به صورت ازمایشگاهی بررسی شد .پارچه کوالر به نمونههای مختلف

شده از ذرات سیلیکای کروی و اکسید گرافن استفاده شده در تحقیق
در شکل  1نمایش داده شده است.
 -2-2آماده سازی سیال غلیظشونده برشی و آغشته سازی پارچهها
نمونههای مورد بررسی در این تحقیق به شرح زیر طراحی شدند:

اِستیاف آغشته شد و برای ارزیابی اثر اِستیاف در اصطکاک ،آزمون

● نمونه با کد شناسایی اِنا ِف :پارچه ساده

بیرونکشی الیاف انجام شد .همچنین نمونههای مختلف تحت ضربه
بالستیک قرار گرفتند و جذب انرژی و ُمد شکست بررسی شد .با توجه
به نتایج منتشر شده در تحقیقات گذشته [ ]26مبنی بر عملکرد بهتر

نمونه اِستیاف حاوی سیلیکای کروی نسبت به سیلیکای فیوم ،لذا
در این تحقیق از ذرات سیلیکای کروی استفاده شد.

● نمونه با کد شناسایی اِفا ِس :پارچه آغشته به سیال غلیظشونده
برشی (پارچه  +پلیاتیلن گالیکول ( 65درصد وزنی)  +سیلیکای
کروی ( 35درصد وزنی))
●

فاِسجی :پارچه آغشته به سیال
نمونه با کد شناسایی ا ِ 

برشی حاوی اکسید گرافن (پارچه  +پلی اتیلن گالیکول
غلیظشونده
ِ
( 64/8درصد وزنی)  +سیلیکای کروی ( 35درصد وزنی)  +اکسید

 -2مواد و روش تحقیق

گرافن ( 0/2درصد وزنی))

 -1-2مواد
از نانو ذرات سیلیکای کروی با متوسط اندازه ذرات  40-30نانومتر
و پلیاتیلن گالیکول با وزن مولکولی  400گرم بر مول (مرک ،آلمان)
برای ساخت اِستیاف استفاده شد .برای ذرات مکمل ،اکسید گرافن
(کلوئید آبی) با اندازه جانبی صفحات  7-3میکرومتر و غلظت  5گرم
بر لیتر (شرکت نانومواد گستران پارس ،ناماگو ،ایران) تأمین شد.
اتانول (شرکت دکتر مجللی ،ایران) برای رقیقسازی سیال استفاده
شد .پارچه آرامید (کوالر  )49با چگالی  200گرم بر متر مربع و بافت
)1 Graphene Oxide (GO

برای ساخت اِستیاف ،ذرات سیلیکای کروی توسط همزن

مکانیکی با سرعت  4000دور بر دقیقه درون سیال پلیاتیلن گالیکول
پخش شد .افزودن گرافن سبب افزایش ویسکوزیته سیال میشود.
بنابراین ،به منظور سهولت در ساخت سیال چند ذره ،ابتدا اِستیاف
با اتانول با نسبت حجمی  1به  3ترکیب میشد و سپس ،حجم مورد
نیاز از سوسپانسیون اکسید گرافن به درون ترکیب اِستیاف و اتانول
اضافه میشد .آغشتهسازی پارچه به اِستیاف با ویسکوزیته باال بسیار
مشکل است .بنابراین ،اِستیاف را با الکل با نسبت حجمی  1به ،3
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شکل  .2قرارگیری پارچه بین دو فیکسچر در آزمون (الف) بیرونکشی و (ب) ضربه سرعت باال.
Fig. 2. Holding
fabric
in (the
in (the
yarn
high-velocity
theﺑﺎﻻ.
ﺳﺭﻋﺕ
ﺿﺭﺑﻪ
fixturesﻭ )ﺏ
ﺑﻳﺭﻭﻥﮐﺷﯽ
))(aﺍﻟﻑ
ﺁﺯﻣﻭﻥ
 pull-outﺩﺭ
testﺩﻭ ﻓﻳﮑﺳﭼﺭ
 andﺑﻳﻥ
)(bﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻗﺭﺍﺭﮔﻳﺭی
 impact test.ﺷﮑﻝ :٢

Fig. 2. Holding the fabric in the fixtures in the (a) yarn pull-out test and (b) high-velocity impact test.

که به عنوان نسبت بهینه گزارش شده است [ 27و  ،]28ترکیب

ابتدا برای حذف اثر چروکیدگی پارچه ،جابجایی کمی به نمونه اعمال

میکنیم .برای نمونه اِفاِسجی که دارای اکسید گرافن است ،الکل

میشود .این آزمون در دستگاه کشش (اینسترون ،مدل  5566با

در حین ساخت نمونه اضافه شد .سپس پارچهها به مدت  3ساعت

ظرفیت بارگذاری  60نیوتن) در سه سرعت  400 ،50و  500میلیمتر

در حمام سیال غوطهور شدند ،و مقدار اِفاِسجی اضافی با کمک یک

بر دقیقه انجام شد .این آزمون برای هر نمونه  5بار تکرار شد .شکل

غلطک خارج شد .برای حذف الکل و آب موجود در اکسید گرافن،

( 2الف) پیکربندی دستگاه و نحوه قرارگیری نمونه در آن را نشان

نمونهها به مدت  14ساعت در دمای  80درجه سانتیگراد در آون قرار

میدهد .آزمون ضربه سرعت باال توسط دستگاه تفنگ گازی با سرعت

داده شدند .جرم پارچهها برای محاسبه جذب انرژی ویژه در آزمون

 235متر بر ثانیه در پژوهشگاه پلیمر انجام شد .در این دستگاه گلوله

بالستیک اندازهگیری شد .جرم پارچه ساده  3/3گرم و جرم پارچه

در لوله تفنگ قرار داده شده و سپس توسط هوای فشرده پرتاب

آغشته به اِستیاف  6گرم بود .الزم به ذکر است که جرم پارچهها با

افزودن اکسید گرافن به اِستیاف تغییر محسوسی نداشت.

میشود .میزان فشار هوا تعیین کنندۀ سرعت ورودی برای پرتاب
گلوله به سمت نمونه است .بنابراین با استفاده از تنظیم کننده فشار،
هوا را به فشار دلخواه رسانده و با شیر سلونوییدی هوا آزاد میشود.
تمام نمونهها به ابعاد  14×14سانتیمتر مربع به صورت تک الیه توسط

 -3-2آزمونها
آزمون بیرونکشی الیاف برای بررسی اصطکاک درون نمونهها در

فیکسچری گرفته شد تا از لغزش نمونهها حین برخورد گلوله جلوگیری

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر انجام شد .تمام نمونهها

شود (شکل ( 2ب)) .پس از برخورد گلوله به نمونه و خروج از آن،

به ابعاد  14×8سانتیمتر مربع بریده شد و بین دو فیکسچر قرار داده

سرعت خروجی به کمک یک دیود ساطع کننده نور (کرونوگراف)

شد .فیکسچر در فک پایین بسته میشود و سپس الیاف میانی پارچه

اندازهگیری میشود .قطر پرتابه  8/74میلیمتر و جرم آن  2/71گرم

که از فیکسچر پایین جدا شده است توسط فک باالیی گرفته میشود.

5728

بود .برای بررسی پخش مناسب ذرات سیلیکا و ارزیابی سطح شکست

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،12سال  ،1400صفحه  5725تا 5738

شکل  .3تصاویر اِسایا ِم از سطح پارچهها در بزرگنماییهای مختلف( .الف ،ب ،پ) پارچه ساده ،اِنا ِف؛ (ت ،ث ،ج) پارچه آغشته به سیال برشی ،اِفا ِس؛ (چ،
گرافن ،اِفا ِ
سیال
پارچه آغشته
ﺷﮑﻝ  :٣ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﺍِﺱﺍیﺍِﻡ ﺍﺯ ﺳﻁﺢ ح،
جی.؛ )ﺕ ،ﺙ ،ﺝ( ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺁﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻳﺎﻝ
سِﻥﺍِﻑ
ﺳﺎﺩﻩ ،ﺍ
اکسیدﭘﺎﺭﭼﻪ
حاویﺏ ،پ(
برشی)ﺍﻟﻑ،
ﻣﺧﺗﻠﻑ:
ﺑﺯﺭﮔﻧﻣﺎﻳﯽبهﻫﺎی
خ)ﻫﺎ ﺩﺭ
ﭘﺎﺭﭼﻪ
Fig. 3. SEM images of fabric surface at different magnifications. (a, b, c) neat fabric (NF); (d, e, f) STF-impregnated fabِricﻑﺍِﺱﺟﯽ.
ﺍﻓﻥ ،ﺍ
ﺍﮐﺳﻳﺩ ﮔﺭ
ﺣﺎﻭی
 fabricﭘﺎﺭﭼﻪ ﺁﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻳﺎﻝ ﺑﺭﺷﯽ
چ ،ﺡ ،ﺥ(
ﺑﺭﺷﯽ ،ﺍِﻑﺍِﺱ؛ )
;)(FS
(g, h,
i) STF/GO-impregnated
(FSG).
Fig. 3. SEM images of fabric surface at different magnifications: (a, b, c) neat fabric (NF); (d, e, f) STF-

impregnated fabric (FS); (g, h, i) STF/GO-impregnated fabric (FSG).

نمونهها پس از آزمون ضربه ،تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

همچنین صفحات تقریباً تک الیۀ گرافن در این کار مورد استفاده قرار

(اِسایا ِم) از نمونهها پس از اعمال پوشش طال تهیه شد.

گرفت (شکل -2ب) که ضخامتی در حدود  1نانومتر دارند ،مشاهده

 -3نتایج و بحث
 -1-3مشخصات سطح پارچه آغشته به سیال غلیظشونده برشی

آنها در تصاویر میکروسکوپ اِسایا ِم دشوار میباشد.
 -2-3نتایج آزمون بیرونکشی الیاف

شکل  3تصاویر اِسایا ِم از سطح اِنا ِف ،اِفا ِس ،و اِفاِسجی

رفتار رئولوژی معیار مناسبی برای پیشبینی رفتار بالستیکی

را در سه بزرگنمایی مختلف نشان میدهد .پخش ذرات سیلیکا

نمیباشد و تنها بررسی رفتار اصطکاکی قادر به پیشبینی رفتار

در پارچههای آغشته به سیال برشی به خوبی مشاهده میشود که

بالستیک است [ .]6-8آزمون بیرونکشی الیاف برای درک رفتار

آغشتهسازی مناسب پارچهها را تأیید میکند .با توجه به این که

اصطکاک پارچه استفاده شد .ابتدا ،آزمون بیرونکشی الیاف برای

غلظت ذرات گرافن در مقایسه با ذرات سیلیکا بسیار کم است و

نمونه پارچه آغشته به اِستیاف خالص در سه سرعت  400 ،50و
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شکل  .4بیشینه نیرو در آزمون بیرون کشیدن الیاف برای سه سرعت مختلف در خصوص نمونه اِفا ِس.
ﺷﻜﻞ  :4ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮو در آزﻣﻮن ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن اﻟﻴﺎف ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ اِفاِس.
Fig. 4. Maximum force in yarn pull-out test for the sample FS at three velocities.

Fig. 4. Maximum force in yarn pull-out test for the sample FS at three velocities.

 500میلیمتر بر دقیقه انجام شد .همان گونه که در شکل  4مشاهده

برش در آزمون بالستیک در حدود  26887/9یک بر ثانیه است،

میشود در مقایسه با سرعت  50میلیمتر بر دقیقه ،بیشینه نیرو در
سرعت  400میلیمتر بر دقیقه کاهش و در سرعت  500میلیمتر بر

که از تقسیم سرعت پرتابه ( 235متر بر ثانیه) به قطر پرتابه (8/74

میلیمتر) بدست میآید .گورگن و کوشان [ ]21نیز از این روش برای

دقیقه افزایش یافته است .علیکرمی و همکاران [ ]29آزمون کشش

محاسبه نرخ برش در آزمون بالستیک استفاده کردند .نمودار نیرو-

را در سه سرعت مختلف برای پارچه ساده و تقویت شده با سیال

جابجایی برای هر سه نمونه پارچه در دو سرعت  50و  500میلیمتر

غلیظشونده برشی انجام دادند و دریافتند که افزایش سرعت بیرون

بر دقیقه در شکل  5نشان داده شده است.

کشیدن الیاف از پارچه حاوی اِستیاف منجر به کاهش ضریب

افزایش نیروی بیشینه دلیلی بر افزایش اصطکاک است؛ بنابراین

اصطکاک میشود ،چرا که نرخ کرنشهای اعمالی در منطقه نرم

برای مقایسه دقیقتر ،بیشینه نیرو برای نمونههای مختلف از شکل 5

شوندگی منحنی آزمون رئولوژی قرار داشت .همچنین اگر سرعت

استخراج و در شکل  6رسم شده است .در این شکل مشخص است

بیرونکشی الیاف به گونهای باشد که نرخ کرنشی ا ِعمالی به سیال

که نیروی بیرونکشی الیاف برای پارچههای تقویت شده (نمونههای

درون پارچه بیش از نرخ کرنش بحرانی در آزمون رئولوژی باشد (نرخ

فاِسجی) از سرعت بیرونکشی تأثیر میپذیرد ،در حالی
فا ِس و ا ِ 
اِ 

کرنشی بحرانی مقداری است که پدیده غلیظشوندگی در آن آغاز

که نیروی بیرونکشی برای پارچه ساده (نمونه اِنا ِف) مستقل از

میشود) ،بیشینه نیرو افزایش مییابد [.]18

سرعت بیرونکشی است .در نمونه اِفا ِس ،وقتی الیاف آغشته به

در نتیجه ،میتوان گفت که نرخ کرنش در سرعت  400میلیمتر بر

سیال اِستیاف از درون پارچه بیرون کشیده میشود ،ویسکوزیته

دقیقه از نرخ کرنش بحرانی کمتر بود بنابراین ،نیروی بیشینه کاهش

افزایش مییابد و حرکت الیاف را محدود میکند ،که موجب افزایش

یافت .از طرف دیگر ،نرخ کرنش در سرعت  500میلیمتر بر دقیقه از

نیروی بیرونکشی خواهد شد .اما در نمونه اِفاِسجی که سیال

نرخ کرنش بحرانی بیشتر بوده است ،بنابراین نیروی بیشینه افزایش

برشی اِستیاف حاوی اکسید گرافن است ،کاهش نیروی بیشینه
ِ

یافت .از آنجا که نرخ کرنش اعمالی در آزمون بالستیک بسیار بزرگتر از
نرخ کرنش بحرانی است ،برای پیشبینی بهتر رفتار بالستیک ،سرعت

مشاهده شد (حدود  26/5درصد افت نیرو) که حاکی از کاهش رفتار

غلیظشوندگی و سهولت بیشتر خروج الیاف میباشد .پیشتر محققین

 500میلیمتر بر دقیقه برای بقیه آزمونهای بیرونکشی انتخاب شد.

دیگر نیز نقش اکسید گرافن در تخریب رفتار غلیظشوندگی برشی را

وقوع غلیظشوندگی در شرایط بالستیک محتمل است زیرا نرخ

گزارش کردهاند [ .]27گرافن خواص یکتایی دارد که برای کاربردهایی
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شکل  .5نتایج آزمون بیرونکشی نمونهها در سرعت (الف)  50و (ب)  500میلیمتر بر دقیقه.
Fig.
results
ﺳﺭﻋﺕtest
at velocity
)of (a
ﺑﻳﺭﻭﻥ50
ﺁﺯﻣﻭﻥand
(b) 500
Theﺑﺭ5.ﺩﻗﻳﻘﻪ.
ﻣﻳﻠﻳﻣﺗﺭ
pull-outﺏ(۵٠٠of
)ﺍﻟﻑ(  ۵٠ﻭ )
ﻧﻣﻭﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ
ﮐﺷﯽ
mm/min.ﻧﺗﺎﻳﺞ
ﺷﮑﻝ :۵

Fig. 5. The results of pull-out test at velocity of (a) 50 and (b) 500 mm/min.

شکل  .6مقادیر بیشینه نیرو برای نمونههای مختلف در دو سرعت مختلف در آزمون بیرون کشیدن الیاف.
ﺷﻜﻞ  :6ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آزﻣﻮن ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن اﻟﻴﺎف.
Fig. 6. Maximum force values for different samples at two velocities in yarn pull-out test.
Fig. 6. Maximum force values for different samples at two velocities in yarn pull-out test.

که به اصطکاک پایین نیاز است ،مناسب تشخیص داده میشود .گرافن

 -3-3نتایج آزمون ضربۀ سرعت باال (شلیک بالستیک)

یکی از مستحکمترین موادی است که تا به حال اندازه گیری شده

آزمون ضربه برای تمامی نمونهها انجام شد ،و نتایج در جدول 1

است (مدول یانگ  1تراپاسکال) []30؛ همچنین ،گرافن در مقابل

نشان داده شده است .برای تحلیل عملکرد بالستیکی نمونهها ،سرعت

گازها و مایعات نفوذناپذیر است لذا فرایند خوردگی و اکسایش که

خروجی ،جذب انرژی ،درصد تغییرات انرژی و جذب انرژی ویژه

منجر به تخریب سطوح سایشی میشود به آرامی صورت میگیرد .اما

محاسبه شد .جذب انرژی از تغییرات انرژی جنبشی گلوله با استفاده

گرافن مادهای دو بعدی با سطح لغزنده مملو از اتمهای کربن است که

از معادله ( )1تعریف شده است:

قابلیت برش و لغزش آسان روی آن فراهم میشود .لذا میتواند موجب
کاهش اصطکاک نیز بشود [.]31

()1
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ﺟﺪول  :1ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺷﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻚ.

بالستیک.
آزمون شلیک
جدول  .1نتایج
Table 1.
The results
of ballistic
impact test.
Table 1. The results of ballistic impact test.

ﻛﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ورودي )ﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ(

اِناِف
اِفاِس
اِفاِسﺟﻲ

235
235
235

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﺮوﺟﻲ )ﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﻴﻪ(

ﺟﺬب اﻧﺮژي )ژول(
12/0
15/1
14/8

215/3
209/9
210/5

که  v in ،mو  v exبه ترتیب جرم گلوله ،سرعت ورودی پرتابه و
سرعت خروجی پرتابه میباشند.
در مقایسه با پارچه ساده ،نمونه اِفا ِس (پارچۀ آغشته به اِستیاف)
جذب انرژی در آزمون بالستیک را به میزان  25/8درصد افزایش

داد .ذرات سخت سیلیکا با ایجاد سطحی با پستی بلندیهای ریز
میکروسکوپی 1مانع حرکت نسبی الیاف میشوند ،به نحوی که یک
نافذ خارجی ،دشوارتر از پارچه ساده در آن نفوذ میکند .به عالوه،
پارچههای تقویت شده با اِستیاف به علت پوشاندن فاصلههای خالی،

ﺟﺬب اﻧﺮژي وﻳﮋه
)ژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
713/9
494/2
483/1

درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎده
–
+25/8
+23/3

مقاومت ضربه تأثیر چندانی ندارد .لی و همکاران [ ]36برای اثبات این
بحث ،عملکرد بالستیکی کوالر آغشته شده به اتیلن گالیکول خالص را
بررسی کردند و نشان دادند که با وجود افزایش جرم ،عملکرد پارچه
کامپوزیتی از پارچه ساده کمتر میشود .این افت خواص را میتوان
ناشی از اثرات روانکاری که اصطکاک بین الیاف حین کشیده شدن را
کاهش میدهد ،دانست.
اگرچه نمونه دارای اِستیاف جذب انرژی را بهبود داده است،
اما به خاطر غلظت باالی آن ( 35درصد) ،جرم پارچه حدود 82

مانند سازهای یکپارچه عمل میکنند بدین معنی که برخالف پارچه

درصد پس از آغشتهسازی زیاد شد .در نتیجه ،جذب انرژی ویژه کم

الیاف ثانویه نیز در جذب انرژی مشارکت دارند ،در نتیجه انرژی در

در سرعت باال را ندارد .افزودن گرافن جرم پارچه را چندان تغییر

ساده که تنها الیافهای درگیر در ضربه مقاومت میکنند ،در اینجا
سطح وسیعتری پخش شده و جذب انرژی افزایش مییابد .بنابراین،
پارچههای پوشش داده شده با اِستیاف مقاومت نفوذ و جذب انرژی
بیشتری دارند [ .]32-35مطابق جدول  ،1نمونه اِفاِسجی (پارچۀ

شده است (جدول  )1و عم ً
ال تقویت پارچه با اِستیاف کارایی الزم

نمیدهد .از سوی دیگر ،گرافن عملکرد پارچه را تضعیف کرده است و
جذب انرژی ویژه نیز کاهش یافته است.
شکل  7تصویر نقطه خروج پرتابه از نمونههای پارچهای را نشان

آغشته به اِستیاف حاوی افزودنی گرافنی) نیز جذب انرژی را نسبت

میدهد و از آن میتوان ُمد شکست را که اهمیت اثر اصطکاک را

افزایش جذب انرژی (اثربخشی) نسبت به نمونۀ فاقد گرافن (اِفا ِس)

آزمونهای نفوذ ،کشش الیاف و ضربه بالستیک وجود دارد میتوان

به پارچۀ ساده به میزان  23درصد افزایش داده است ،اما این مقدار
افت کرده است .در شکل  6نیز دیده شد که افزودن گرافن موجب
کاهش نیروی بیشینه در آزمون بیرون کشیدن الیاف در مقایسه با
نمونه حاوی نانوسیال سیلیکا و فاقد گرافن (اِفا ِس) به اندازه حدود
 26/5درصد شد .در آزمون ضربۀ سرعت باال نیز مقدار درصد تغییرات

فا ِس حدود 2/2
جذب انرژی برای نمونه اِفاِسجی نسبت به نمونه ا ِ 

آشکار میسازد ،تشخیص داد .از جملۀ مکانیزمهای شکستی که در

به باز شدن چروکیدگی ،2پنچرهای شدن ،خروج الیاف ،و گسیختگی
کششی ،برشی و فشاری الیاف است .این مکانیزمها به دو دسته
تقسیم میشوند :الف) مکانیزمهای وابسته به خواص مکانیکی الیاف
رشتهها و ب) مکانیزمهای وابسته به حرکت الیاف و رشتهها [.]15
برای مثال ،گسیختگیهای کششی ،برشی و فشاری بیشتر به خواص

درصد کاهش یافته است که با روند نتایج در شکل  6نیز منطبق است.

مکانیکی الیاف وابسته است .در مقابل ،پنجرهای شدنُ ،سر خوردن

نکته مهم آن است که افزایش جرم پارچه تقویت شده در بهبود

نسبی الیاف روی یکدیگر اصالح کرد .نتایج مطالعات نشان میدهد

1 Asperity

2 Yarn uncrimping

لذا شواهد حاکی از اثر تضعیفی گرافن در سیال برشی دارد.
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پارچه)پ(
(پ)اِس(،
ﺑﺭﺷﯽ )اِف
ﺁﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﺭﭼﻪ
پارچه)ﺏ(
(ب)ِناِف(،
ﺳﺎﺩﻩ )ا
)ﺍﻟﻑ(
ﻧﻣﻭﻧﻪﻫﺎ:
ﺩﺭﻭﻥ
درون ﺍﺯ
ﻋﺑﻭﺭازﭘﺭﺗﺎﺑﻪ
ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻟﯽ
تصویر :ﺗﺻﻭﻳﺭ
شکل .7ﺷﮑﻝ ٧
برشی (ا ِ
آغشته به
ﺳﻳﺎﻝفا ِس)،
به سیال
آغشته
ﭘﺎﺭﭼﻪا ِف)،
ساده (اِن
پارچه
ها( .الف)
نمونه
ﺳﻁﺢپرتابه
سطحﺍﺯعبور
دیجیتالی از
سیال برشی حاوی اکسید گرافن (اِفاِسجی).
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺁﻏﺷﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻳﺎﻝ ﺑﺭﺷﯽ ﺣﺎﻭی ﺍﮐﺳﻳﺩ ﮔﺭﺍﻓﻥ )اِفاِسﺟﻲ(.
Fig. 7. Digital images from perforation point on the (a) neat fabric (NF), (b) STF-impregnated fabric (FS), and (c) STF/
fabric
(FSG).
Fig. 7. Digital images from perforationGO-impregnated
point on the (a) neat
fabric
(NF), (b) STF-impregnated fabric (FS),
and (c) STF/GO-impregnated fabric (FSG).

که جایگذاری ذرات درون پارچهها چه به صورت مرطوب یا خشک

همانطور که در مقدمه اشاره شد نتایج متناقضی در خصوص

مقاومت بالستیک را افزایش میدهد .این ازدیاد مقاومت به افزایش

نقش افزودنیهای کربنی (از جمله گرافن و نانولوله کربنی) مشاهده

خواص مکانیکی الیاف مربوط نیست زیرا در آزمون کشش الیاف ،تنش

شده است .برای مثال ،ماخلینگ و همکاران [ ]37گزارش کردند

تسلیم الیاف ساده با الیاف آغشته به سیال غلیظشونده برشی تقریباً

که افزودنی گرافن سبب تقویت پارچه در برابر ضربه سرعت پایین

یکسان است .بنابراین ،بهبود عملکرد پارچهها را میتوان به کاهش

نسبت به پارچه دارای اِستیاف خالص میشود .از سوی دیگر ،وانگ و

حرکت نسبی الیاف مرتبط دانست .مطابق شکل ( 7الف)ُ ،مد غالب در

همکاران [ ]24مشاهده کردند که گرافن باعث کاهش نیروی بیشینه

پارچه ساده ،پدیده خروج الیاف است .قطر نفود کننده بسیار بزرگتر
از پهنای الیاف است ،پس منطقه باز شده بین الیافِ ُسر خورده به

اندازهای نیست که پرتابه بر خالف اثر پنجرهای از آن عبور کند .از
برشی
طرف دیگر ،با وجود اصطکاک الیاف در نمونههای دارای سیال
ِ

تک ذرهای و چند ذرهای خروج الیاف کمتر میشود و شکست الیاف دیده
میشود (شکل ( 7ب و ج)).

در آزمون نفوذ شبه استاتیک میشود .حسن زاده و همکاران []25
افزودنی نانولوله کربنی را نسبت به پارچه حاوی سیال غلیظشونده
برشی مخرب دانستند ،در حالی که لیو و همکاران [ ]38مشاهده
کردند که سرعت حد بالستیک نمونه دارای نانولوله کربنی در مقایسه
با سیال غلیظشونده برشی خالص افزایش مییابد .همین تحقیق،
اکسید گرافن را دارای اثری مثبت در بهبود مقاومت بالستیک معرفی

ریزساختار الیافها پس از شلیک در نقطه عبور پرتابه با

کرده است [ .]38در تحقیق حاضر ،اکسید گرافن اثر مخرب در نیروی

تصویربرداری الکترونی (اِسایا ِم) بررسی شد (شکل  .)8اصطکاک بین

بیرونکشی و ضربه سرعت باال نشان داد ،به نحوی که جذب انرژی

رشتهها در پارچه ساده کم است ،و الیاف در منطقه ضربه بدون اینکه

در آزمون بالستیک در پارچۀ حاوی افزودنی اکسید گرافن کمتر از

مقاومتی نشان دهد به همراه پرتابه حرکت میکند و از پارچه خارج

پارچه دارای اِستیاف خالص بود .یافتن دلیل این قبیل تناقضات

میشود؛ لذا شکست الیاف دیده نمیشود .با آغشته کردن پارچهها

در پژوهشهای علمی کار دشواری است ،اما شاید بتوان به برخی

به اِستیاف خالص و اِستیاف حاوی گرافن ،اصطکاک زیاد شده و

موارد مؤثر اشاره کرد .به عنوان مثال ،برخی جزئیات در روش ساخت

چندین الیاف در کنار هم تنشهای ناشی از برخورد پرتابه را تحمل

نمونهها و نوع ماده بسیار حائز اهمیت است .اکسید گرافن مورد

میکنند .اصطکاک در نمونههای تقویت شده نقش خود را به خوبی

استفاده در مرجع [ ]38به صورت کلوئید در آب نبود و برای حذف

ایفا میکند و مانع از جابجایی نسبی الیاف میشود لذا تنشها در

الکل ،پارچه فقط به مدت  ۳۰دقیقه در دمای  ۸۰درجه سانتیگراد

الیاف به مقاومت نهایی میرسد و میشکند.

در آون قرار داده شد .اما در تحقیق حاضر ،از سوسپانسیون پایه
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ِف(،ت))پ و
ِف))،اِنا
ﺳﺎده
)اﻟﻒ و
شلیکﺷﻠﻴﻚ
پسﻫﺎاز ﭘﺲ از
ﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي
 SEMدر
شکل .8ﺷﻜﻞ  :8رﻳﺰ
ﭘﺎرﭼﻪ به سیال
ت(آغشته
پارچه
(پ و
ﭘﺎرﭼﻪ(اِنا
ب(ساده
پارچه
ﭘﺮﺗﺎﺑﻪو :ب)
پرتابه( .الف
اﻟﻴﺎفهها
الیافازپارچ
مختلف از
بزرگنماییهای
ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ریزساختار SEM
برشی حاوی اکسید گرافن (اِفاِسجی).
برشی (اِفا ِس)( ،ث و ج) پارچه آغشته به سیال
ِ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﺑﺮﺷﻲ )اِفاِس() ،ث و ج( ﭘﺎرﭼﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل ﺑﺮﺷﻲِ ﺣﺎوي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮاﻓﻦ )اِفاِسﺟﻲ(.
Fig. 8. SEM micrographs of the fabrics after projectile shooting. (a, b) neat fabric (NF), (c, d) STF-impregnated fabric
(FS),
andfabrics
(e, f) STF/GO-impregnated
fabric
Fig. 8. SEM micrographs
of the
after projectile shooting:
(a, (FSG).
b) neat fabric (NF), (c, d) STFimpregnated fabric (FS), and (e, f) STF/GO-impregnated fabric (FSG).

آبی اکسید گرافن بهره گرفته شد و لذا برای تبخیر آب و الکل،

توانایی بیشتری برای تغییر فاز دارد و ذرات در منطقه وسیعتری

پارچه به مدت  ۱۴ساعت در همان دما قرار داده شد که این امر

متراکم میشوند و لذا الیافهای بیشتری در مقابل پرتابه مقاومت

ممکن است در خواص نهایی اثرگذار شود .یادآور میشود که لیو

میکنند [ .]38اما بر اساس تحقیقات دیگر [ ،]11آزمون بیرونکشی

و همکاران [ ]38افزایش مقاومت به ضربه در حضور گرافن را به

الیاف و خواص موجود در سیال غلیظشونده برشی عامل تعیین

خواص ویسکوزیته در آزمون رئولوژی نسبت میدهند و اکسید

کننده عملکرد پارچه در آزمون ضربه میباشد .لذا همانگونه که

گرافن را عامل برهمکنش قوی بین نانوذرات معرفی میکند که

پیشتر ذکر شد در این تحقیق ،تضعیف رفتار بالستیکی پارچه در

میتواند منجر به ایجاد رفتار غلیظشوندگی در نرخ برش پایین شود.

حضور گرافن به کاهش نیروی بیشینه در آزمون بیرونکشی الیاف

بنابراین ،وقتی پارچه تحت ضربه قرار میگیرد ،سیال غلیظشونده

که به دلیل خاصیت روانسازی گرافن اتفاق میافتد نسبت داده شد.
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