تاثیر اضافه کردن سیستم کولینگ پاششی آب در کانوایر اینکالین اکسترودر بر روی
نمودار دمایی و میزان شرینکیج تردهای تایرهای رادیال سواری
عباس نورالدینی شاه آبادی -امین محمدصادقی
مسئول پشتیبانی فرآیند تایر رادیال سواری -مسئول یونیفورمیتی تایر رادیال سواری
(گروه صنعتی بارز)
abbas.nooradini@gmail.com

چکیده:
مهمترین عوامل موثر بر روی میزان شرینکیج محصوالت اکسترودر ،تغییرات دمایی و رفتار خاص مواد در کامپاندهاای مصدرفی مدی باشده در ایدن
مقاله تاثیر اضافه کردن سیستم کولینگ پاششی آب در کانوایر اینکالین اکسترودر  PCRبر روی نمودار دمایی نحوه خنک شهن ترد رادیال سواری
و امچنین میزان تغییر شرینکیج ترداای رادیال سواری ناشی از تغییر اعمال شهه ،بررسی شهه اسد .قبدل از تغییدرات و اضدافه کدردن سیسدتم
پاششی آب ،نمودار دمایی نحوه خنک شهن ترد انهازه گیری و رسم شهه اس .که در این نمودار به دلیل کااش ناچیز دمای تدرد بدر روی کدانوایر
اینکالین یک انحراف نسب .به نمودار دمایی استانهارد مشااهه می گردد امچنین میانگین میزان شرینکیج ترداا پد از گششد 10 .سداع .در
این حال 41mm .می باشه اما پ از نصب و راه انهازی سیستم کولینگ پاششی آب بر روی کانوایر اینکالین ،انحراف دمایی ناشی از عهم کااش
دما ،در نمودار دمایی ترد رفع گردیه و امچنین میزان شرینکیج ترداا در این حال .به طور میانگین  29.85mmمی باشده بندابراین بدا اضدافه
کردن عملیات خنک کاری بر روی کانوایر اینکالین ،مقهار شرینکیج ترداا  27درصه بهبود را نشان میداه

واژه های کلیدی:اکسترودر،دمای ترد،شرینکیج
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محور مقاله :ماشین آالت و تجهیزات برای تولیه تایراای با عملکرد بهبودیافته
مقدمه:

شرینکیج ( )Shrinkageمحصوالت اکسترودر به معنی جمع شهگی محصوالت خروجی از اکسترودر در جهد .طدولی مدی باشده بده
دلیل تراکم ناپشیر بودن کامپانهاای الستیکی ،پیامه این شرینکیج ازیاد ضخام .و عرض کامپانهاای الستیکی ( )swellingمی باشده
میزان شرینکیج در یک آمیزه الستیکی خاص ،تابع زمان و دما ) f (T,tمی باشه
دالیل شرینکیج عبارتنه از -1:شرینکیج ناشی از تغییدرات دمدا  -2شدرینکیج ناشدی از رفتدار خداص مدواد در کامپاندهاای السدتیکی
تغییرات شرینکیج با دما و زمان به طور کلی در شکل  1نشان داده شهه اس.

شکل  :1نمودار شرینکیج ناشی از تغییرات دما و زمان

امانطور که مشخص اس .ار چقهر دمای محصول اکسترود شهه بیشتر باشه،میزان شرینکیج آن با گششد .زمدان نیدز بیشدتر اسد.
بنابراین ار چه عملیات کولینگ در بخش  DOWNSTREAMاکسترودر مناسب تر باشه ،دمای محصول اکسترود شهه نیز کمتر خوااه
بود و میزان شرینکیج آن کمتر خوااه شه
دالیل شرینکیج ناشی از رفتار خاص مواد در کامپانهاای الستیکی عبارتنه از Die Swell 1 :که به معنی ازیاد ضخام .کامپانه پد از
عبور از قالب می باشه Retardation 2که به معنی شرینکیج ترد در الین اکسترودر می باشه  Relaxation 3که به معنی کااش
تنش درون ترد پ از بوکینگ بر روی دایشا می باشه ] [1در شکل 2نمایی از نحوه شرینکیج ذکرشهه را مشااهه می کنیه

شکل :2دالیل شرینکیج ناشی از رفتار خاص مواد در کامپاندهای الستیکی

مکان اای از بخش  DOWNSTREAMاکسترودر که در آن شرینکیج محصول اکسترود شهه رخ می داه ،عبارتنه از :پش .دای ،بخش
،LOOPرول اای شرینکیج،کانوایر اینکالین ،واحهاای کولینگ 1و2و 3اکسترودر میز بوکینگ تعیین میدزان شدرینکیج در محصدول
اکسترودشهه معموالً با انهازه گیری طول ترد در زمان اای مختلف انجام می شود
در ادامه تاثیر اضافه کردن سیستم کولینگ پاششی آب در کانوایر اینکالین بر روی نمودار دمایی نحوه خنک شهن ترد رادیال سواری و
امچنین میزان تغییر شرینکیج ترداای رادیال سواری بررسی خوااه شه
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بخش تجربی:
شرایط انجام تسد .شدرینکیج بده ایدن صدورت اسد .کده یدک دایشدا (ظدرف نگهدهاری تدرد) انتخداب و بدر روی صدنحات آن عدای
پالستیک قرار داده شه تدا از تداثیر انتقدال حدرارت تدرد جلدوگیری شدود سدپ 20عدهد تدرد مربدو بده یدک سدایز خداص بعده از
برش به ترتیب از صنحات پایین تدا بداال قدرار داده شدهو بدر روی آنهدا شدماره تدرد درد گردیده سدپ طدول تردادا در زمدان ادای
مختلددف (لحظدده برش،لحظدده بوکینددگ،پ از 1سدداع،.پ از 2سدداع،.پ از 3سدداع،.پ از 5سدداع .و پدد از 10سدداع).
انهازه گیری شهه اس.
نتایج قبل از تغییرات:
در مرحلدده اول دمددا در نقددا مختلددف بخددش  DOWNSTREAMانددهازه گیددری شدده کدده روندده تغییددرات آن در شددکل  3نشددان
داده شهه اس.

شکل  : 3نمودار رونه کااش دمای ترد قبل از اضافه کردن سیستم پاششی آب

امچنین نتایج شرینکیج در این حال .در شکل  4نشان داده شهه اس:.
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شکل :4نمودار رونه شرینکیج ترداا با گشش .زمان قبل از تغییرات

با محاسبات شرینکیج مشخص گردیه که میانگین شرینکیج ترداا در این حال .برابر  41mmمی باشه
نتایج بعد از تغییرات:
پ از نصب سیستم پاششی آب بر روی کانوایر اینکالین مجهدا دادهاای دمایی اماننه حال .قبل انهازهگیری گردیده کده نمدودار آن
در شکل  5نشان داده شهه اس.

شکل  : 5نمودار روند کاهش دمای ترد بعد از اضافه کردن سیستم پاششی آب

امچنین نتایج شرینکیج در این حال .در شکل  6نشان داده شهه اس:.
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شکل  :6نمودار روند شرینکیج تردها با گذشت زمان بعد از تغییرات

با محاسبات شرینکیج بعه از تغییرات مشخص گردیه که میانگین شرینکیج ترداا در این حال .برابر  29.85mmمی باشه
بحث و نتیجه گیری:
امانگونه که نتایج نشان داد با اضافه کردن سیستم پاشش آب در قسم .کانوایر اینکالین اکسترودر ،انحراف دمایی نشان داده شدهه در
شکل  3برطرف گردیه و به صورت نشان داده شهه در شکل  5تغییر یاف .امچنین قابل ذکر اس .که با توجه به نتایج ،کااش دمدای
ترد در کانوایر اینکالین قبل از تغییرات برابر  5.5 ◦Cو بعه از تغییرات برابر  16.4 ◦Cمدیباشده کده نشدانگر بهبدود حدهود  11 ◦Cدر
کااش دما بود
مقهار شرینکیج ترداا با کااش دمای صورت گرفته از  41mmبه  29.85mmکااش یاف .که  % 27بهبود را نشان میداه
مراجع:
[1]-Walter Michael- Extrusion Dies for Plastics and Rubber Design and Engineering Computations-2003

