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چکیده:
در سالهای اخیر تحوالت در صنعت خودروسازی منجر به تولید خودروهایی با سرعتباال گردیده است که این امنر تیوینت سناخوار و
ارتیای کیفیت عملکرد تایر را به دنبال داشوه است .یکی از چالشهای فرا روی مهندسی صننای تایرسنازی تیوینت نا ینه شنانه تنایر
بهمنظور تحمل سرعتهای باال و غلبه بر رارت تولیدشده در نا یه شانه تایر بوده است .مهندسی توانسوند با افزودن یکالینه ننایلون
ای مشکل را ل کنند و با گذر زمان با ورود نوار نایلون کارایی ای الیه افزایش یافت .هدف از ای پژوهش بررسی اثر جهت مونواژ نوار
نایلونی بر مؤلفههای یکنواخوی تایر است .روش تحییق بدی ترتیب است که آزمایشی بر اساس تفاوت مونوناژ ننوار ننایلون از چن بنه
راست و از راست به چ در یک طرح و سایز یکسان با شرایط و ماشی آالت مونواژ و پخت یکسان طرا ی و اجرا شد .سپس مؤلفههای
یکنواخوی تایرها اندازهگیری گردید .بانک اطالعات بهدستآمده در نرمافزار اکسل تشکیل و تحلیل آزمایش با اسوفاده از نرمافزار میننی
تب انجام شد .تحلیل نوایج اکی از تفاوت وجود معناداری بی مؤلفههای یکنواخوی از راست به چ با از چ به راسنت اسنت .نونایج
پژوهش نشان میدهد به نظر میرسد قابلیت فرآیند مونواژ از چ به راست برای ای تایر و ماشی بهور است.
واژگان کلیدی :نوار نایلون ،تکنیک طرا ی آزمایشها  ،نوسان نیروی شعاعی ،نوسان نیروی عرضی ،مخروط وارگی ،فرمان کشی
محور مقاله :ماشی آالت و تجهیزات برای تولید تایرهای با عملکرد بهبودیافوه
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دهه  1960دهه تغییر در صنعت تایر بود .تایرهای بدون تیوب جایگزی تایرهای قدیمی شدند و تنایرهنای رادینال جنایگزی تایرهنای
بایاس شدند .زمان تغییر در خودروسازان برای تولید خودروهای سری تر و قدرتمندتر فرارسید .تایرهای رادیال در سرعتهای باال دچنار
مشکل میشدند و نا یه شولدر دمای آن باال میرفت .مهندسی تایر ای مشکل را با کشیدن یکالیه نایلون درروی بلت 1نل کردنند.
یکی از قسمتهای اصلی تایر پیش از مونواژ مجموعه بلتها و رویه 2است .ای مجموعه شامل داقل دوبلت و یکالیه نایلون بهصنورت
یکتکه 3یا نوار 4و یکرویه است .تایر در زمان سرویس تحرکات لبههای بلت در تایر تنشهایی را به السنویک وارد منیکنند و در این
محل رارت ایجاد میکند .یک هدف از وجود نوار در ای مجموعه ،کاهش تحرکات لبه بلت ها در هنگام سرویس اسنت [ .]1بنا ارتینا
تکنولوژی الیه نایلون به نوار نایلون ارتینا پیندا کنرد و درنهاینت بنرای همنه تایرهنا در
ردههای  Hو  Vاسوفاده شند و بنرای اولنی بنار تجهینزات موردنیناز نینز در فرانسنه،
انگلسوان و ایاالتموحده آمریکا و همچنی آلمان و ژاپ تولید شد [.]2
در شکل یک قسمتهای مخولف تایر مال ظه میشود .وجود ای بخنشهنا در تنایر و
مونواژ هر قسمت شرایطی را پیش میآورد کنه سناخت ینک تنایر کنامالی یکنواخنت را
غیرممک کرده است  ،زیرا در هر مر له از ساخت ،نوسانهایی وجود دارد .تنها کنورل
دقیق تمامی فرآیندهای تولید مواد و اجزای سازنده تایر میتواند نیصهای اجوناب-
ناپذیری را که بر یکنواخوی تایر تأثیر میگذارد ،به کموری میزان برساند[.]4
دسوگاه اندازهگیری یکنواخوی تایر  ،نوسانات نیروی شعاعی و جانبی و نوسانات ابعادی شعاعی و جانبی را اندازهگیری میکند .گشواور و
نیروی زاویهای در ای دسوگاه بررسی نمیشود .تایرهای غیریکنواخت به سه دسنوه تیسنیم منیشنوند ننایکنواخوی ابعنادی ،نوسنانات
شکل  1بخشهای مختلف تایر رادیال []3
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نیرویی و در آخر نا باالنسی .نوسانات نیروی عمودی بی تایر و جاده زمانی ایجاد میشود که تایر کنامالی در جهنت شنعاعی یکنواخنت و
دایرهای نباشد که خودرو یک پیک دورهای تنشی را ا ساس خواهند کنرد کنه بنه این
غیریکنواخوی نوسانات نیروی شعاعی گفوه میشود .نوسانات نیروی جانبی شامل تماینل
تایر به کشش به سمت جانبی آن است .ای نوسانات به دلیل مونواژ بلت بهصورت کج یا
دارای نوسان عرضی ایجاد میشود .مخروطوارگی عبارت است از اینکه غلطش تایر مانند
غلطش یک مخروط باشد تا غلطش یک اسووانه .یکی از دالیل اصلی ای موضوع مربنوط
به خارج از مرکز مونواژ شدن ترد یا بلتها است (شکل 6 ، 5[ )2و .]7
نوسانات نیرو شامل یک موج پیچیده است که از ترکیب هارمونیک چند موج ایجادشنده
است .ای هارمونیکها در قالب سری فوریه توضیح داده میشنود و ینک منوج را شنکل
میدهند .هارمونیک اول میدار نوسانات نیرویی را مشخص میکند که در هر گردش تایر
یک دوره تناوب دارد .هارمونیک دوم نوسان نیرویی است کنه در ینک چنرخش تنایر دو
تناوب دارد و به همی ترتیب باقی نوسانات نیرویی هارمونیکهای بعدی را شنکل منی-
دهند .اغلب اوقات ای هارمونیکهنا علنتهنایی را نشنان منیدهنند و منیتواننند در شکل  :2جهت نیروهای نوسانی وارد بر تایر []3
تشخیص مشکالت تولید اسوفاده شوند (شکل.]3[ )3

شکل  : 3هارمونیک های موج (سمت راست) و شکل موج نوسانات نیرو (سمت راست)

بخش تجربی:
روش آزمایش
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در ای میاله از تکنیک طرا ی آزمایشها (  )DOEاسوفادهشده است تکنیک طرا ی آزمایشها یکنی از تکنینکهنای بهبنود کیفینت
است که در دهههای  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰بهعنوان یک مزیت رقابوی درکشورهای غربی و ژاپ مطرح شد .برای بررسی جهت پیچیندن ننوار
نایلون دو الت راست به چ و چ به راست وجود دارد که به ترتیب التهای  1و  2نامگذاری شدند .در این آزمنایش مولفنههنای
یکنواخوی تایر اعم از نوسانات شعاعی نیرو ،نوسانات جانبی نیرو و مخروط وارگی و فرمان کشی به ترتیب التهای  1تا  4ننامگنذاری
شدند .تایرهای تولیدی در زمان مشخص و توسط اپراتور و نیم ساخوههای یکسان تولید و در شرایط یکسان در شرکت کویر تایر پخنت
گردید و اندازهگیری یکنواخوی با دسوگاه کوکوسای شرکت کویر تایر انجام شد .بانک اطالعات در نرمافزار اکسل  2013شکل گرفنت و
تحلیل تکنیک طرا ی آزمایشها و قابلیت فرآیند در نرمافزار مینی تنب وینرایش  17انجنام شند کنه نونایج تحلینل تکنینک طرا نی
آزمایشها در نمودار 1مال ظه میشود.

نمودار  :1تحلیل تکنیک طراحی آزمایشها برای دو حالت از راست به چپ ( )1و چپ به راست ( ،)2نوسان نیروی شعاعی( ،)1نوسان نیروی
جانبی( ، )2مخروط وارگی( )3و فرمانکشی()4

Design Of Experiments

5

نوایج اصل از بررسی قابلیت دو فرایند از چ به راست و از راست به چ بر مولفه های یونیفرمیوی در نمودار 2تا  5مال ظه میشود.

نمودار  2نوسان نیروی شعاعی از راست به چپ (سمت راست) و از چپ به راست (سمت چپ)

نمودار  :3نوسان نیروی عرضی از راست به چپ (سمت راست) و از چپ به راست (سمت چپ)
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نمودار  :4مخروط وارگی از راست به چپ (سمت راست) و از چپ به راست (سمت چپ)

نمودار  5از راست به چپ (سمت راست) و از چپ به راست (سمت چپ)

بحث و نتیجهگیری:
با توجه به نوایج تحلیل نمودار 1میتوان نویجه گرفت جهت مونواژ نوار نایلون بر مؤلفههنای ینونیفرمیوی تنأثیر دارد و خطنوط نمنودار
دارای شیب کمی هسوند که میانگی نوسان نیروی شعاعی و نوسان نیروی جانبی در النت راسنت بنه چن کمونر و فرمنان کشنی و
مخروطوارگی بیشور است .برای بررسی بیشور به نمودارهای قابلیت رجوع منیشنود .در نمنودار 2در خصنو نوسنان نینروی شنعاعی
علیرغم اینکه میانگی از راست به چ برابر  4/9و چ به راست برابر  5/3است و اخوالف معناداری دارند امنا چن بنه راسنت دارای
 Cpkبزرگتر و انحراف معیار کموری است و نمودار آن نیز به نرمال نزدیک تراسنت .در نمنودار 3در خصنو نوسنان نینروی عرضنی
علیرغم اینکه میانگی از راست به چ برابر  3/4و چ به راست برابر  3/8است و اخوالف معناداری دارند امنا چن بنه راسنت دارای
 Cpkبزرگوری است و نمودار آن نیز به نرمال نزدیکتر است .در نمودار 4در خصو مخروطوارگی میانگی از راست به چ برابر 1/3
و چ به راست برابر  1است و اخوالف معناداری دارند همچنی چ به راسنت دارای  Cpkبزرگونر و انحنراف معینار کمونری اسنت و
نمودار آن نیز به نرمال نزدیکتر است .در نمودار 5در خصو فرمان کشی میانگی از راست به چ برابر  21/6و چ به راسنت برابنر
 20/6است و اخوالف معناداری دارند Cpk .در هر دو الت بیشور از  1/33است و در چ بنه راسنت بزرگونر و دارای انحنراف معینار
کموری است و نمودار آن نیز به نرمال نزدیک تراست .برای تعداد خارج از کران باال و پایی در تعداد میلیون تایر تولیدی نیز درمجموع
الت از چ به راست وضعیت بهوری دارد.
اما توضیح آنکه ،علت ای تأثیر را میتوان در دو عامل بررسی نمود .به نظر میرسد با توجه به اینکه مونواژ بهصنورت ینک ننوار صنورت
میگیرد و ابودای نوار از انوهای نوار محکم تر و با توجه به وجود تفاوت در انبساط بالدر در پایی پرس و باالی پرس  ،زمانی که ابوندای
نوار در سمت باالی پرس قرار گیرد بسط بیشوری نسبت به زمانی که انوهای آن در باالی پرس قرار میگیرد دارد .همچنی با توجه بنه
پیچش نوار روی بلتها نخ دارای زاویه اندکی میشود که ای زاویه و ارتباط تنگاتنگ آن باسنیمهنای زاوینهدار انندرکنشهنای نینروی
زاویهداری را ایجاد میکند و همچنی مکانیسم پیچش نخ زاویه سیمهای بلت باالیی را بنا به جهت پیچش میتواند کموزیاد کند.
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