
 

 
 

 یفلز استوانهنیمو ابزار  یکربن بریبافت ساده ف نیب یرفتار اصطکاک

 چکیده

و مواد ابزار در سطح  هاپارچه نیتوسط اصطکاک ب دهند،یرخ م تیکامپوز یدهشکل یندهایفرآ یکه در ط ییهاشکل رییتغ

پارچه  نیاصطکاک ب یسازهیبا شب یبافت ساده کربن یبر رفتار اصطکاک بودنهیالچند اثر بار نرمال و .شوندیکنترل م یمزوسکوپ

ابزار  نیب یمتناوب یموج ییابجاج-اصطکاک یمنحنمورد بررسی قرار گرفت.  تجربیبا استفاده از روش ی فلز استوانهمیو ابزار ن

ها باعث هیتعداد ال یزنو  یبار معمول شیافزادر زمان اصطکاک،  شود.یم جادیپارچه ا دهیساختار در هم تن لیبه دل ،و پارچه یفلز

و روش  یزبر اساس مدل تماس هرت یسطح تماس واقع شود.یاصطکاک م یروین شیافزاو در نتیجه  یسطح تماس واقع شیافزا

با  یرشبا مقاومت ب یاصطکاک به دست آمده از ضرب سطح تماس واقع یروین ریمقاد. شدمحاسبه ، شده یخود طراح تجربی

 شده همسو هستند. یریگاندازه جینتا

 کلمات کلیدی

 .؛ اصطکاک؛ سطح تماسدهیشکلشیپپارچه؛ 

 نتایج

 یسازهیدستگاه شب خشک بود. ایپارچه یهاتیکامپوز دهیشکلشیاصطکاک پارچه در مرحله پ دهیدرک پد قیتحق نیهدف از ا

بر  نرمالاثر بار  شد. ایجاد ،انحنا دارای یو قالب فلز هیچند ال یبافت ساده کربن نیرفتار اصطکاک ب دیبازتول یبرا یشیآزما

 .ابدییم شیافزا ،بار نرمال شیاصطکاک با افزا یمنحن یکل میزاندهد که ینشان م جینتا .شد یاصطکاک پارچه/ابزار بررس

 یمنحن شد. یبررس فیبر کربنیو بافت ساده  یاستوانه فلز میاصطکاک ن حاصل از نرمالاصطکاک  یروین یمنحن مشخصات

 شتریهر چه بار نرمال ب ن،یعالوه بر ا پارچه است. دهیاز ساختار در هم تن یناش یی،جابجا-اصطکاک یروین یمشخصه چرخه موج

اصطکاک  یرویو ن یها، سطح تماس واقعهیتعداد ال نیرابطه ب اصطکاک معنادارتر است. یرویحداکثر و حداقل ن نیباشد، تفاوت ب

 یخط ایرابطه ،حاصل از تناسب جینتا شود.یابزار و پارچه م نیب یسطح تماس واقع شیمنجر به افزاها هیال شیافزا .دبرقرار ش

 مطابقت دارد. یچسبندگ یکه با مدل تئور دهدیرا نشان م ،سطح پارچه بر روی ،rA2و  FF1 افزایش نیب
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