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چکيده
استفاده از نرمافزارهاي المان محدود به منظور تحليل و بررسي مکانيزمهاي مختلف يکي از روشهاي مرسوم ميباشد.
در اين مقاله براي اولين بار ديناميک حرکت سوزن ماشين گردباف فالمک 1ساخت کشور سنگاپور بر روي بادامک
اين ماشين به روش المان محدود مورد بررسي قرار گرفت .همچنين تغييرات تنش و ارتعاش در پايه و سر سوزن
تحليل گرديد .نتايج ،حاکي از آن بود که بيشترين دامنهي ارتعاش در پايه و سر سوزن در حرکت به سمت باالي
شود .عالوه بر اين نتايج نشان ميداد که دامنهي ارتعاش سر سوزن در ابتداي حرکت سوزن بيشتر از پايهي سوزن
است .از طرفي تغييرات تنش در سر سوزن ،بيشتر از پايهي سوزن است و اين نيز موجب ايجاد جرک 2بيشتر در سر
سوزن مي شود .به همين دليل است که شکست در سر سوزن ماشين گردباف بيشتر از پايهي سوزن ميباشد .از
پديده پيشنهاد ميشود قسمت پايين و باالي بادامک به گونهاي طراحي گردد که پايهي سوزن را تحت کنترل خود
داشته و از برخورد ناگهاني سوزن به بادامک جلوگيري کند.
واژگان کليدي :ماشين گردباف ،سوزن گردباف ،المان محدود ،ارتعاش
 .1مقدمه
در دستگاههاي نساجي به علت دقت باالي عملکرد ،ظريف

گردباف ميباشند .ماشينهاي گردباف به منظور توليد

بودن قطعات و همچنين سرعت باال ،موضوع ارتعاش قطعات

پارچههاي حلقوي پودي 3مورد استفاده قرار ميگيرند .در اين

و همچنين جرک از اهميت خاصي برخوردار است .از جمله

ماشين سوزنها به کمک اجزاي ديگر نظير بادامکها ،نخ را

دستگاههاي نساجي که بحث ارتعاش در کنار سرعت باالي

خميده کرده و حلقههاي به هم پيوستهاي تشکيل ميدهند.

عملکرد بسيار حائز اهميت است ،ماشينهاي بافندگي

در نهايت از اتصال رديفها متوالي از حلقهها ،پارچهي
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طرف ديگر بيشترين تنش در سوزن ،زمان تغيير مسير سوزن به سمت پايين رخ ميدهد که به منظور کاهش اين
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سوزن رخ مي دهد .از اين رو جهت طراحي بادامک ماشين گردباف بايد بر روي قسمت صعود بادامک دقت بيشتري

3

حلقوي با طرح بافتهاي مورد نظر توليد ميشود [ .]1جهت

همچنين با افزايش نيروهاي وارد بر پايهي سوزن احتمال

تشکيل حلقه الزم است پايه سوزن بر روي بادامک حرکت

شکستگي سر سوزن نيز افزايش مييابد زيرا تنشهاي ايجاد

کرده و به سمت باال حرکت کند .سپس در باالترين نقطه،

شده در پايهي سوزن به سر سوزن منتقل ميشوند [ .]3شکل

نخ توسط قالب سوزن گرفته شده و با حرکت به سمت پايين

( )2نيروهاي وارد بر سوزن در هنگام حرکت بر روي بادامک

حلقه مورد نظر تشکيل ميشود (شکل .]2[ )1

را نشان ميدهد.

شکل  .1حرکت سوزن بر روي بادامک []2

مکانيزم ايجاد حرکت عمودي سوزن جهت دريافت نخ و
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تشکيل حلقهي بافت متفاوت است .به طور کلي ميتوان

شکل  .2نيروهاي وارد بر سوزن در هنگام حرکت بر روي

مکانيزمهاي ايجاد حرکت عمودي سوزن را به دو دستهي

بادامک []4

زير تقسيم کرد:
 -1بادامکي
 -2الکترونيکي
در مکانيزم بادامکي ،بادامک در جاي خود ثابت شده و سوزن
با حرکتي که از سيلندر به آن منتقل ميگردد بر روي بادامک
حرکت ميکند .اما در مکانيزم الکترونيکي ،سوزن ،با استفاده
از جريان آهنربايي حرکت به سمت باال و پايين دارد [.]1
مکانيزم بادامکي به علت سادگي در عملکرد و هزينهي پايين
آن بسيار متداول ميباشد .با توجه به انتقال حرکت مکانيکي
در اين نوع ماشينها ،بحث ارتعاش و شکست سوزن از
جايگاه ويژهاي برخوردار است .بر طبق تحقيقات انجام شده
هرچه نيروهاي تماسي بين پايهي سوزن و بادامک افزايش
يابد ،احتمال شکستگي در پايهي سوزن افزايش مييابد.

در شکل  P 2نيروي کششي وارد بر سوزن از طرف نخR ،
نيروي عمودي وارد بر پايهي سوزن از جانب بادامکS ،
نيروي عمودي وارد بر سوزن از جانب سيلندر μ1 ،و  μ2به
ترتيب ضريب اصطکاک بين سوزن و سيلندر و سيلندر و
بادامک ،و  θزاويهي بادامک با افق ميباشد [ .]4در تحقيقات
صورت گرفته بيشتر بر نيروهاي وارد بر پايهي سوزن در يک
نقطهي خاص از مسير پرداخته شده ،و در رابطه با روند
تغييرات نيرو و تنشها در پايهي سوزن و حتي سر سوزن
تحقيقي صورت نگرفته است .از اين رو در اين پژوهش براي
اولين بار به بررسي تغييرات تنش ايجاد شده در پايه و سر
سوزن در هنگام حرکت بر روي بادامک ماشين بافندگي
فالمک ساخت کشور سنگاپور به روش المان محدود پرداخته
ميشود .هدف از انجام اين پژوهش مشخص کردن تنشها

و ارتعاشات ايجاد شده در پايه و سر سوزن در طول حرکت

به منظور تحليل به روش المان محدود از سوزن و بادامک

سوزن بر روي بادامک بوده و استفاده از اين نتايج جهت

بافت ماشين گردباف فالمک ساخت کشور سنگاپور استفاده

طراحي بهتر بادامک به منظور کاهش اين عوامل ميباشد.

شد .در بادامک بافت سوزن بيشترين حرکت عمودي به

از اين رو ميتوان از شکست سوزن در هنگام بافندگي

سمت باال را دارد و ارتعاش و همچنين نيروهاي وارد بر سوزن

جلوگيري کرده و راندمان توليد را افزايش داد .همچنين

در اين بادامک بيشتر ميباشد .معادلهي حاکم بر مسير

ارتعاشات ايجاد شده در پايه و سر سوزن با يکديگر مقايسه

بادامک با استفاده از ابزار انطباق منحني 4در نرمافزار متلب

شده و احتمال شکست در پايه و سر سوزن بررسي گرديد.

بهدست آمد .با توجه به معادلهي بهدست آمده ،بادامک مورد
نظر در نرمافزار کتيا 5وي5آر 22به همراه سوزن ماشين

 .2تحليل به روش المان محدود

گردباف طراحي گرديد .شکل  3سوزن و بادامک ماشين

 .1-2طراحي مدل

گردباف به همراه شکل طراحي شده در نرمافزار کتيا را نشان
ميدهد.

 .2-2خواص مکانيکي
به منظور تحليل به روش المان محدود از نرمافزار

آباکوس6

 1.12.1استفاده شد .مدل طراحي شده جهت تحليل به نرم-

ميباشد .رابطهي بين تنش و کرنش پالستيک جانسون-
کوک در زير آورده شده است [:]5

افزار آباکوس فراخواني گرديد .جنس بادامک و سوزن فوالد
 4342انتخاب شد .جهت بيان خواص پالستيک ماده از معيار
جانسون-کوک 7استفاده گرديد .استفاده از خواص پالستيک
بدان جهت ميباشد که در صورت رخ دادن کرنش پالستيک
نادرست بودن تحليل ثابت گردد .معيار جانسون-کوک براي

𝑛
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در رابطه  A 1تنش سيالن اوليه B ،مدول سخت شوندگي،

mech_mag@yahoo.com

تحليلهايي که از سرعت بااليي برخوردار هستند ،مناسب
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شکل  .3بادامک و سوزن ماشين گردباف به همراه شکل طراحي شده

1

 nضريب سخت شوندگي C ،ضريب حساسيت نرخ کرنش

استفاده شد [ .]6شکل  4پايهي سوزن قرار گرفته بر روي

̅̅̅̅𝜀 کرنش پالستيک ميباشد .الزم به ذکر است که در
و 𝑙𝑝

سيلندر ماشين و بادامک بافت را نشان ميدهد.

اين تحليل تنها به برهم کنشهاي مکانيکي پرداخته شده و
از انتقال حرارت ايجاد شده بين بادامک و سوزن به علت
حضور روغن زياد صرف نظر شده است .از اين رو ،دادههاي
مرتبط با دما در تحليل وارد نميشود .مقادير دادههاي وارد
شده براي پيشبيني خواص مکانيکي سوزن و بادامک در
جدول  1مشخص شدهاند:
جدول  .1خواص مکانيکي بادامک و سوزن []6

 .4-2مشريزي

خواص

عالئم

Steel 4340

چگالي()Kg/m3

ρ

0587

جهت مشريزي مدل طراحي شده از المانهاي انتگرال

مدول يانگ ()GPa

E

672/5

کاهش يافته  C3D8Rبا  8گره و قابليت کنترل پديدهي

ضريب پواسون

ν

7/62

ساعت شني استفاده شد .در مشريزي ،استقالل نتايج نسبت

تنش سيالن اوليه ()MPa

A

837

به اندازهي ابعاد مش مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد بهينه

B

568

n

7/81

C

7/710

مدول سخت شوندگي
()MPa
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شکل  .4سوزن و بادامک نصب شده بر روي ماشين بافندگي

ضريب سخت شوندگي
کرنشي
ضريب حساسيت نرخ کرنش

مش جهت تحليل مورد استفاده قرار گرفت .الزم به ذکر است
که جهت حل مسئله از روش حل ديناميکي صريح استفاده
گرديد .شکل 5مدل مشريزي شده را نشان ميدهد.

 .3-2شرايط مرزي و تماس سطوح
به منظور اعمال شرايط مرزي تمامي درجات آزادي براي
بادامک بسته شد .شرايط مرزي براي سوزن به گونهاي
اعمال شد که سوزن داراي درجات آزادي در راستاي حرکت
افقي و عمودي بوده ،اما دوران و حرکت در راستاي ضخامت
بادامک را ندارد (طبق درجات آزادي بر روي ماشين
بافندگي) .با توجه به سرعت ماشين بافندگي به سوزن سرعت
 166/33ميليمتر بر ثانيه در راستاي محور طولي بادامک
اعمال گرديد .همچنين به منظور ايجاد تماس بين سوزن و
بادامک از فرمول بندي پنالتي 8با ضريب اصطکاک 2/125

شکل  .5مشريزي بر روي مدل

 .3تجزيه و تحليل نتايج
شکل  6کانتورهاي تنش فون ميسز براي سه نقطهي مختلف
از حرکت سوزن بر روي بادامک را نشان ميدهد .همانطور
که از شکل  6مشخص است با حرکت سوزن به سمت باال

0.04

0.02

0.03

0.01

سرعت )(mm/s

تنش افزايش يافته و در باالترين نقطه به بيشترين مقدار خود
ميرسد .پس از آن با حرکت به سمت پايين از مقدار تنشها
کاسته ميشود .همچنين در تحليل صورت گرفته هيچ يک
از اجزا وارد فاز پالستيک نشده که اين نشاندهندهي آن
است که تحليل در فاز االستيک صورت پذيرفته که با واقعيت
نيز مطابقت دارد .به منظور بررسي ارتعاشات در سوزن،
سرعت دو نقطهي پايه و سر سوزن در راستاي افقي مقايسه
ميگردد .شکل  6نمودار تغييرات سرعت در پايه و سر سوزن
برحسب زمان را نشان ميدهد.

820
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720
700
680
660
0

زمان )(s
سر سوزن

پایه سوزن

شکل  .7تغييرات سرعت در پايه و سر سوزن

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش  /سال پنجم  /شمارة دهم 5 ................................ 5931 /

شکل  .6کانتورهاي تنش فون میسز در سه نقطهي حرکت سوزن

بر طبق شکل  ،6در ابتداي حرکت سوزن به سمت باال،
دامنهي ارتعاشات در سر سوزن بيشتر از پايهي سوزن مي-
باشد .علت اين امر را ميتوان در اين دانست که پايهي سوزن
توسط ديوارههاي بادامک کنترل شده و از ارتعاش زياد آن
جلوگيري ميکند اما سر سوزن آزاد بوده و ارتعاش آن بيشتر
ميباشد .اين ارتعاش زياد در برخي موارد ممکن است در
مواردي که از نخ بسيار ظريف (با قطر کم) استفاده ميشود،
سبب بروز مشکالتي نظير دريافت نکردن نخ توسط سوزن
گردد .همچنين با توجه به اينکه پس از گذشت چند مرحله
از بافت ،حلقههاي پارچه توسط بدنهي سوزن نگه داشته
شدهاند ،اين ارتعاش ممکن است سبب شکست سر سوزن
شود .همچنين با بررسي شکل  6ميتوان دريافت بيشتر
ارتعاش در هنگام حرکت به سمت باال ميباشد .از اين رو
براي عملکرد بهتر سوزن و همچنين کاهش ارتعاشات وارد
بر سوزن ،الزم است قسمت صعود بادامک به گونهاي طراحي
گردد تا از ارتعاشات زياد سوزن جلوگيري شود.
به منظور بررسي جرک ايجاد شده در پايه و سر سوزن ،نمودار
تغييرات تنش بر حسب زمان رسم گرديد .شکل  6نمودار
تغييرات تنش بر حسب زمان در پايه و سر سوزن را نشان
ميدهد.

7
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شکل  .8تغييرات تنش در پايه و سر سوزن

نمودار تغييرات شتاب در پايه و سر سوزن در شکل  12نشان
داده شده است.
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2.00E+09
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1.00E+09
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باتوجه به شکل  8در ميانهي راه براي پايهي سوزن افزايش
تنش رخ ميدهد که علت آن را ميتوان از برخورد پايهي
سوزن با ديوارههاي بادامک به منظور تغيير جهت به سمت
پايين دانست .به منظور کاهش تنش در پايهي سوزن به
هنگام تغيير مسير پيشنهاد ميشود قسمت پاييني و بااليي
بادامک به گونهاي طراحي شود که حرکت پايهي سوزن را
کامال در کنترل داشته و از برخورد ناگهاني پايهي سوزن با
قسمت بااليي بادامک جلوگيري شود .اما تغييرات تنش در
سر سوزن بيشتر از پايهي سوزن ميباشد .اين تغييرات زياد
خود نيز عاملي جهت ايجاد جرک در سر سوزن بوده وسبب
شکست سر سوزن ميشود .واري و بورنز ]8[ )1768( 9به
بررسي نيروهاي وارد بر سوزن از طرف بادامک باتوجه به
هندسهي قسمت صعود بادامک پرداختند .آنها دريافتند که
تغييرات زياد تنش در سر سوزن به خصوص زبانهي آن ،علت
اصلي شکست سر سوزن ميباشد که نمودار شکل  8اين
نتيجه را تأييد ميکند .شکل  7دو سوزن شکسته شده ماشين
گردباف فالمک را نشان ميدهد .همانطور که در شکل 7
مشخص است شکستگيها در سر سوزن رخ داده که علت
آن را ميتوان تغييرات زياد تنش در سر سوزن دانست که با
نتايج تحليل مطابقت دارد.

شکل  . 9سوزنهاي شکسته شده ماشين بافندگي Falmac

-5.00E+08
-1.00E+09
-1.50E+09

)(sزمان
سر سوزن

پایه سوزن

شکل  .01تغييرات شتاب در پايه و سر سوزن

بر طبق شکل  12دامنهي تغييرات شتاب براي پايه و سر
سوزن در ابتداي حرکت به سمت باالي بادامک بيشترين
مقدار خود را دارد که علت آن را ميتوان ناشي از تغييرات
سرعت در ابتداي حرکت دانست .سپس در انتهاي مسير
شتاب تقريبا به صفر رسيده که نشان دهندهي تغييرات کم
سرعت در نيمهي دوم مسير حرکت است.

سوزن بيشتر است که اين امر حاکي از ايجاد جرک بيشتر در
 از اين رو احتمال شکست در سر سوزن.سر سوزن ميباشد
 بيشترين ميزان تنش در باالترين.بيشتر از پايهي سوزن است
قسمت حرکت سوزن در پايهي سوزن رخ ميدهد که زمان
تغيير مسير سوزن به سمت پايين ميباشد که به منظور
کاهش اين تنش بايد دو قسمت بااليي و پاييني بادامک به
گونهاي طراحي گردد که پايهي سوزن را تحت کنترل خود
قرار داده و از ضربه خوردن ناگهاني پايهي سوزن به بادامک
.جلوگيري شود

 نتيجهگيري.4
باتوجه به نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر ميتوان نتيجه
گرفت هنگام حرکت سوزن بر روي بادامک ارتعاش در سوزن
 اين ارتعاش در پايه و سر سوزن هنگام حرکت.ايجاد ميشود
 همچنين با توجه به تغييرات.به سمت باال بيشتر ميباشد
سرعت در پايه و سر سوزن ميتوان نتيجه گرفت دامنهي
 از اين رو.ارتعاش سر سوزن بيشتر از پايهي سوزن ميباشد
بايد در هنگام طراحي بادامک ماشين بافندگي تمرکز بيشتر
 همچنين با توجه.بر روي قسمت صعود بادامک صورت گيرد
 تغييرات تنش در سر،به تغييرات تنش در پايه و سر سوزن

3

mech_mag@yahoo.com

5 ................................ 5931 /  شمارة دهم/  سال پنجم/ نشرية علمي ترويجي صوت و ارتعاش

 مآخذ.5
[1] Spencer, D. J. “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide.” Vol.16:
CRC Press, 2001.
[2] Iyer, C., B. W. Mammel, Schäch, and C. Iyer “Circular Knitting: Technology, Process,
Structures, Yarns, Quality.” Meisenbach, 1995.
[3] Knapton, J. and T.-Y. Lau, "19 The design and dynamics of non-linear cams for use in high-speed
weft-knitting machines part i: the theoretical dynamics of non-linear cams."Journal of the Textile
Institute, Vol.69, 1978, pp. 161-168.
[4] Wray, G., and N. Burns, “21-Dynamic forces in weft-knitting part ii: the effects of the camcylinder clearance and the presence of yarn on cam forces." Journal of the Textile Institute,
Vol.67, 1976, pp. 156-161.
[5] Rule, W. K., and S. Jones, "A revised form for the Johnson–Cook strength model." International
Journal of Impact Engineering, Vol.21, 1998, pp. 609-624.
[6] Jutras, M. "Improvement of the Characterisation Method of the Johnson-Cook Model." Citeseer,
2008.
[7] Wray, G. and N. Burns, "20—Dynamic forces in weft-knitting: part I: a comparison of measured
non-knitting cam forces with mathematically predicted values." Journal of the Textile Institute,
Vol.67, 1976, pp. 149-155.
[8] Wray, G. and N. Burns, "38—Cam-to-Needle impact forces in weft-knitting part xi: the
measurement of impact-induced strains in latch needles." Journal of the Textile Institute, Vol.69,
1978, pp. 315-320.

پينوشت
1. Falmac
2. Jerk
3. Weft knitted fabric
4. Curve fitting
5. CATIA V5R20
6. ABAQUS 6.12.1
7. Johnson-Cook
8. Penalty
9. Wary and Burns

