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چکیده :
با توجه به پیشرفت های صنعت تایر ونقش الیه ها در آن ،فرآیندهای ماشین آالت برش در راستای بهبود کیفیت محصول وکاهش ضاایعات  ،تیییارات
چشمگیری داشته است و از آنجایی که تعداد تارهای موجود در الیه به عنوان یک فاکتور اصلی در تعیین میزان مقاومت کششای الیاه مطار میباشاد،
سالم بودن تارها و تعداد آنها در واحد سطح در طی فرآیندهای برش از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در دستگاه های برش اسلیتر و مینی اسالیتر باه
دلیل ثابت بودن تییهها و نوسانات عرض الیه کلندری و جابجایی الیه در حین فرآیند برش ،قطع شدن تارها اجتناب ناپذیر بود لذا به دلیال بااال رفاتن
ضایعات ماشین و از طرفی نامطلوب بودن محصول تولیدی ( )Jlbمتحرک سازی یا شناور نمودن تییاه هاای ماشاینهای اسالیتر و مینای اسالیتر روش
مناسب ،کم هزینه و مطمئنی است که عالوه بر کاهش ضایعات و افزایش راندمان ماشین از بسیاری از عیوب در سااخت تاایر باه دلیال مطلاوب باودن
محصول تولیدی جلوگیری بعمل می آید.

واژه های کلیدی  :اسلیتر-مینی اسلیتر -تییه های شناور-کالسکه غلتان Jlb-
محور مقاله  :ماشین آالت وتجهیزات برای تولید تایرهای با عملکرد بهبود یافته
مقدمه :
با توجه به پیشرفتهای روز افزون در صنایع اتومبیل سازی وافزایش توان ماشینها در حرکت و سرعتهای باال نیاز به تایر های مقااو در برابار
سرعتهای باال روزبروز بیشتر میشود واز آنجایی که تایر از اجزای مختلف مونتاژ شده است درسرعتهای باال به دلیل افزایش نیروهای گریاز از
مرکز امکان از هم پاشیدگی وجدایش اجزای تایر وجود دارد.
تایرهای نسل جدید که مورد استفاده در این اتومبیلها واقع میشوند می بایستی به گونه ای طراحی شوند که در سرعتهای باال دچار جدایش
وگسیختگی اجزا نشوند .یکی از راههای جلوگیری از چنین اتفاقی استفاده از الیه های کمربندی متفاوتی میباشد کاه الیاه  Jlbباه دلیال
یکنواختی ،باریکی وپیچیدن منظم ومتراکم به دور مجموعه بلتها والیه این مزیت را برآورده می نماید.
ازدستگاه برش اسلیترومینی اسلیتر جهت برش انواع الیه ها باعرضهای مشخص جهت تولید فیلیپر،چیفر،گا ایج و  ( jlbنوار پیچیده شاده
دور تایر زیر ترد) استفاده می شود .درگذشته فرایند تولید الیه ها درماشین اسلیتر بدین صورت بود که تییه ها باا فاصاله ثابات نسابت باه
یکدیگر قرار داشتند که با توجه به شرایط ماشین و به دلیل ثابت بودن تییه ها ونیز نوسانات عرض الیه وجابجایی الیه در حین بارش قطاع
شدن تارها در الیه اتفاق می افتاد ،که جدایش تارهای برش خورده در فرایند های بعد از برش الیه باعث بروز مشاکالت در فرایناد تولیاد و
افزایش ضایعات می گردد.شاید د ر الیه های فیلیپر وچیفر  ،برش خوردن تارهای الیه بدلیل عرض باالتر الیه و وجود تراکم نخها زیااد مهام
بنظر نرسد امابا توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و حذف الیه های فلیپرو چیفر و جایگزین سازی آن با الیه  jlbاهمیت تعداد تاار موجاود در
الیه افزایش یافت.
با توجه به بررسی های صورت گرفته و عد امکان و هزینه باال تثبیت عرض الیه های کلندری تصمیم به متحرک سازی تییه هاای ماشاین
اسلیتر ومینی اسلیتر گرفته شد.در این روش برش الیه به دلیل شناور بودن تییه ها و قرارگیری آن بین دوتار و رسیدن به عرض مورد نظار
انجا میشود .
با استفاده از این سیستم وبدلیل وجود قابلیت جابجایی وتحرک باال،تییه ها فقط کامپاند (آمیزه) وپودهای الیه را برش می زنند وبا توجه باه
زاویه برش تارها آسیب نخواهند دید.
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بخش تجربی :
الیه  jlbبا عرض  1440میلی متر پس از تولید در کلندر چهار رول در دو مرحله در ماشین اسلیتر و مینی اسلیتر برش داده می شاود .در
مرحله اول در ماشین اسلیترو توسط  9تییه شناور به  10الیه برش خورده با عرض 144میلی متر تبدیل مای گاردد ودر مرحلاه دو هار
یک از الیه های برش خورده عرض  144میلیمتر جهت برش نهایی و رسیدن به عرض مناسب و قابل استفاده در تایر ساازی ( ) jlbتوساط
تییه های شناور در ماشین مینی اسلیتر برش داده می شوند.
مرحله اول :
در ماشین اسلیتر تییه های برش دهنده الیه کلندری روی یک پایه فلزی که زاویه  45درجه ای باا محاور عماودی ( Xهاا ) دارد ،محکام
وثابت شده اند وهر پایه فلزی روی یک کالسکه غلتان که در چهار گوشه آن چرخهاای قرقاره ماننادی از جانس اساتیل کاه بسایار صااف
وصیقلی هستند ،مستقر شده است،این مجموعه دارای حرکت افقی یا عرضی در راستای محور ( Yها) می باشد(شکل شاماره 1و.)3جانس
این کالسکه های غلتان از آلومینیو است.این مجموعه روی یک ریل که به شکل خاصی طراحی گردیده واز دوسمت بوسایله میلاه هاای از
جنس استیل که صاف وصیقلی هستند ،تقویت و روی ماشین اسلیتر ثابت شده است ،میتواند حرکت داشاته باشد(شاکل شاماره .)2وجاود
چهار چرخ به شکل قرقره جهت سهولت در حرکت وداشتن کمترین نقاط تماس با ریل در راستای کم کردن اصطکاک وبااال باردن عملکارد
سیستم تعبیه شده است(شکل شماره  )4وبه دلیل کاهش اثر وزن مجموعه کالسکه وپایه های تییه هاا  ،جانس آنهاا را آلومینیاو در نظار
گرفته اند ونحوه طراحی واستقرار این مجموعه به گونه ای است که با نصب تییه  ،مرکز جر پایه وتییه وکالسکه در مرکز قرار میگیرد.
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شکل (:)1مجموعه کالسکه ،پایه تیغه

شکل(:)2ریل افقی نصب شده روی اسلیتر

شکل(:)3مجموعه کالسکه روی ریل

زاویه  45درجه ای تییه با الیه جهت سهولت در ورود تییه به الیه وداشتن کمترین سطح تماس الیه با تییه واستفاده از تماا ساطح تییاه
جهت بریدن الیه انتخاب شده است .بعد از انجا فرآیند برش الیه توسط تییه های شناور وبه جهت جلوگیری از چسبیدن مجدد لباه هاای
الیه های برش خورده به یکدیگر که موجب میشود عالوه بر تیییر عرض برش  ،احتمال بیرون آمدن نخهاای لباه هاای الیاه بارش خاورده
افزایش یابد ،از گایدهای جداکننده استفاده شده است.

شکل شماره ( )4چرخهای قرقره ای شکل

مرحله دوم:
در ماشین مینی اسلیتر نیز همانند ماشین اسلیتر از تییه های شناور استفاده شده است( .عکس شماره ( ))5در این ماشین با توجه به عرض
کم الیه ورودی و خروجی جهت جلوگیری از برش تارها ،تییه ها با راستای محورXها زاویاه  45درجاه ای داشاته ودر جهات ماوازی باا
تارهای الیه مستقر شده اند .نوسان تییه ها در راستای محور Yها (افقی) دارای دو نوع حرکت شناوری است :
 .1حرکت شناور هر تییه به صورت مجزا :در این حرکت هر تییه به صورت مجزا از سایر تییه ها در محدوده کم بین دو تاار حرکات
می کند.جهت این حرکت هر پایه تییه به صورت لوال مانند روی پایه قرار دارد و با توجه به مرکز جر تییه ها با کمترین نیارو در
جهت آن جابجا می شود.
 .2حرکت شناور مجموعه تییه ها (حرکت کریر تییه ها):در این حرکت مجموعه کل تییه ها به یک میزان در جهت عمود بر تییه ها
حرکت می کنند.این حرکت جهت جلوگیری از برش تار نخ در زمانی است که که الیه به صورت مورب و غیر عمود نسبت به
تییه ها وارد مجموعه کاتر شود(شکل شماره .)5
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شکل شماره ( )5مجموعه تیغه های شناور در ماشین مینی اسلیتر

بحث

و

نتیجه

گیری:

مزایایی حاصل از شناور سازی تییه ها عالوه برافزایش کیفیت الیه های تولیدی به دلیل عد برش تار نخ ونیز جلوگیری ازبروز یک سری
عیوب در تایر ( مانند کاهش مشکالت فنی-فرآیندی ناشی از پیچیدن نخ آزاد شده به دور رول یا سرویسر  ، jlbکاهش عیوب هوادار زیر
ترد و بهم خوردن پروفایل تایربه دلیل ایجاد فضای خالی ک نخ آزاد شده یا قطع شده در هنگا مونتاژ در یک گا ) ،کاهش میزان ضایعات
در فرایند تولید الیه  jlbمی باشد .این میزان کاهش ضایعات با توجه به قیمت تما شده الیه های تولیدی قابل توجه است.
با توجه به اینکه تیییرات ایجاد شده در ماشینهای اسلیتر ومینی اسلیتر واستفاده از تییه های شناور در آذر ماه سال  1395بوده وثبت
مقادیر ضایعات الیه در هر دو ماشین به صورت شیفتی  ،روزانه و ماهیانه انجا شده است میتوان مقایسه ای بین مقدار میانگین مجموع
ضایعات هر دو ماشین در قبل وبعد از اجرای پروژه برای مدت شش ماه ارائه نمود.
مقدار میانگین مجموع ضایعات برای شش ماه در هر دو ماشین اسلیتر ومینی اسلیتر قبل از اجرای پروژه Kg 6079............. :
مقدار میانگین مجموع ضایعات برای شش ماه در هر دو ماشین اسلیتر ومینی اسلیتر بعد از اجرای پروژه Kg 1693..............:

 ریال350000 .............: jlb قیمت تما شده برای هر کیلو گر الیه
: کاهش مقدار میانگین مجموع ضایعات برای شش ماه در هر دو ماشین اسلیتر ومینی اسلیتر در قبل وبعد از اجرای پروژه
6079 -1693 = 4386 Kg
: مقدار صرفه جویی در شش ماه
4386 * 350000 = 1535100000
ریال
: مقدار صرفه جویی حاصل از پروژه در سال
1535100000 * 2 = 3،070،200،000
 ریال صرفه جویی در سال3070200000  معادل،به عبارتی اجرای پروژه استفاده از تییه های شناور عالوه بر موارد کیفی فوق الذکر
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