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  چکیده

میله کششی محور و استخراج ضریب اطمینان  در این مقاله، تحلیل تنش

مورد  ABAQUSخودروي تیبا به روش المان محدود با نرم افزار جلوي 

. براي تعیین میزان تحمل، حداکثر جابجایی و مطالعه قرار گرفته است

استفاده گردیده است. و ترسکا میزز -ووناستخراج ضریب اطمینان از معیار 

-سختساز و در بارگذاري و شرایط مرزي بر اساس اطالعات شرکت خودرو

گردد. تاثیر مواردي نظیر جابجایی سر میله ترین شرایط بارگذاري اعمال می

فرآیند هاي هندسی حین کششی در جهات مختلف، اثرات تلرانس پارامتر

 و ي محل اتصال بدنه به سر حلقويع انحناشامل تلرانس طول، شعاتولید 

  .اندو ضریب اطمینان بررسی شده هاي ایجاد شدهبر تنشپخ سر حلقوي 

  

وون  -المان محدود  -میله کششی  -ضریب اطمینان  : واژه هاي کلیدي

  تلرانس - ترسکا –میزز 

  

  مقدمه 

قش نباشد، که هاي خودرو سیستم تعلیق آن میترین قسمتیکی از اصلی

بر  را خودرو و جاده بین ارتباط بسیار مهمی در تامین ایمنی و وظیفه ایجاد

تواند در عهده دارد. سیستم تعلیق شامل قطعات حساس زیادي بوده و می

کیفیت سواري و رانندگی تاثیر زیادي بگذارد. یکی از اجزاي مهم سیستم 

بردن تعادل است، که براي باال )Tension Rod( تعلیق خودرو میله کششی

رود. میله کششی یک میله خودرو در ناهمواریها و پیچهاي جاده به کار می

منفی)  یافوالدي است که باعث تعادل در حرکت شتاب دار خودرو (مثبت 

که روي محور جلو به صورت  ،شود. میله کششی یک میله انحنادار استمی

حفظ  طعهاین ق گردد.میشاسی متصل  وبین چرخ جلوي خودرو  طولی

اتاق خودرو  مانده وخودرو که چرخها عقب کردن هنگام ترمز تعادل خودرو 

و جلوي خودرو در اثر نیروي اینرسی به پایین  به سمت جلو متمایل شده

به دلیل شکل هندسی خاص   را بر عهده دارد. (کله زنی)شود کشیده می

هایی در استحکام و ضریب اطمینان میله کششی در این قطعه پارامتر

 به روش فورجیند تولید خاص میله کششی آفرخودروي تیبا نقش دارند. 

باعث ایجاد تغییرات پارامترهاي هندسی و در نهایت تغییر در استحکام گرم، 

  گردد.و عملکرد این قطعه حین کار بر روي خودرو می

قطعات سیستم تعلیق ی و بررسی خستگي تحلیل تنش در زمینه

  ،]1[تحقیقات متعددي صورت گرفته است. مویلیلنک و همکاران  خودروها

  

 به بررسی اثر پیش تنش بر استحکام و عمر خستگی میل تعادل و میله 

دار ي پیچشی سوراخ، به تحلیل میله]2[پیچشی پرداختند. چن و همکاران 

]، تحلیل عمر خستگی 3راد و یداللهی [مرزبانبه روش تحلیلی پرداخته اند. 

 و همکارانبایراککن میله تعادل خودرو را به روش المان محدود ارائه نمودند. 

بررسی و تحت  نوسانیشکست میله تعادل خودرو را تحت بارگذاري ]، 4[

تحلیل تنش و ضریب اطمینان ، ]5[فخاري و همکاران . آزمایش قرار دادند

تاثیر  داده و) محور عقب خودروي تیبا را انجام Torsion Barپیچشی ( میله

  .را استخراج نمودند طمینانبارگذاري بر ضریب ا و نوع پارامترهاي هندسی

در این مقاله، تحلیل تنش و استخراج ضریب اطمینان میله کششی 

در مرحله  مورد مطالعه قرار گرفته است.خودروي تیبا به روش المان محدود 

ده سازي شمدل میله کششیساز هاي شرکت خودروابتدایی بر اساس نقشه

براي تعیین میزان تحمل، حداکثر گیرد. قرار میعددي و سپس مورد تحلیل 

 ستفادهمیزز ا -وونترسکا و جابجایی و استخراج ضریب اطمینان از معیار 

ولید حین تهاي هندسی تلرانس پارامتر ،جابجایی گردیده است. تاثیر میزان

 اند. این تحقیق تاکنونهاي تنش و ضریب اطمینان بررسی شدهروي دیاگرام

ر اي درفته و نتایج آن تاثیر قابل مالحظه ساز صورت نگدر شرکت خودرو

  یند تولید و کنترل این محصول خواهد داشت.آفر
  

    مواد

باشد. می SUP6ماده اولیه مورد استفاده براي تولید میله کششی تیبا فوالد 

خصوصیات مواد  ،بر اساس گواهی مواد صادر شده از طرف شرکت فوالد

 :باشدمی 2و جدول  1 جدولاولیه مورد استفاده در تنشن تیبا به شرح 
  

  ]7[ خواص مکانیکی قطعه - 1جدول 

ازدیاد  درصد  

  طول نسبی

استحکام کشش 

  )2N/mm(نهایی

  استحکام تسلیم

)2N/mm(  

  ماده

  9  1226  1079  SUP6  

 

  ]7[ عملیات حرارتی قطعه - 2جدول 

 mm طول قطعه  )HB(سختی   عملیات حرارتی
  1171  363  تمپر -کوئینج 

  

  هندسی و المان محدود سازيمدل

تیبا در نرم افزار کتیا و بر اساس نقشه شرکت خودرو ساز  تنشنسازي مدل

نشان داده  1در شکل افزاري آن و مدل نرم ي قطعه تهیه شده است. نقشه

 ABAQUSافزار سازي المان محدود این قطعه در نرممدل .شده است

بر  C3D10هاي انجام گرفته است. براي ایجاد مش از المان 2مطابق شکل 

  هاي مختلف استفاده شده است.روي قسمت

 (نویسنده مخاطب) fakhari@gut.ac.ir، 03157429361مربی،  -1

  دانشجوي کارشناسی ارشد -2

  استادیار -3

  



 

 
 

 
  نقشه و مدل نرم افزاري میله کششی -1شکل 

  

  
  مدل المان محدود میله کششی -2شکل 

  

  و شرایط مرزي بار گذاري

که از سمت سر تخت به مجموعه اي است شرایط مونتاژ میله کششی به گونه

هاي چرخ و از سمت سر حلقوي به شاسی (پشت سپر جلو) و در راستاي اهرم

گردد. بحرانی ترین حالت بارگذاري روي آن در طول خودرو متصل می

و همچنین قرار  ،xترمزهاي شدید بوده، که در این حالت نیرو در راستاي 

قعیت که در این حالت نیرو در گرفتن چرخ در باالترین یا پایین ترین مو

بر اساس این شرایط قطعه از سمت سر . )1(شکل  گردداعمال می zراستاي 

از سمت سر تخت و به دلیل متحرك بودن چرخ، حلقوي مقید شده و 

  به قطعه اعمال خواهد شد. zو  xجابجایی در راستاي 
  

  ارایه نتایج و بحث 

در ناحیه االستیک بررسی خواهیم  ي ترددر اینجا نتایج را با فرض یک ماده

کرد. بدین صورت که با استفاده از معیار کولمب موهر وتنش وون میزز براي 

  داریم: 1ي ترد طبق فرمول ضریب اطمینان ماده

 max/UTn S                                                    (1) 

حداکثر  اشاره شده در قسمت قبلو شرایط مرزي بر اساس بارگذاري 

 3در جدول بر قطعه  1ان ینمیزان جابجایی تا مرحله رسیدن به ضریب اطم

 شده است. بیان
  

  ضریب اطمینان و تنش -3جدول 
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1  75/48  14/25  1  1/246  98/4  
5  7/243  03/5  3  2/738  66/1  
10  5/487  51/2  4  3/984  24/1  
15  2/713  67/1  5/4  1107  11/1  
20  975  25/1  5  1226  1  

2/25  1226  1  -  -  -  
  

  ایجاد شده در قطعه را در حالتی کهمیزز -ونکانتور تنش  3شکل 

  دهد. اعمال شود را نشان می zجابجایی قسمت متصل به چرخ در راستاي  

  

  
  میزز-کانتور تنش ون -3شکل 

  

 حلقوي تاثیر تلرانسبه دلیل بحرانی بودن محل اتصال میله به سر 

، )L=541, R=46.7, C=2.5( نقشهآل موجود در از حالت ایدههندسی 

تلرانس طول کلی قطعه و تلرانس شامل تلرانس مثبت و منفی شعاع انحنا، 

  بیان گردیده است. 4یب اطمینان در جدول رپخ داخل سطح حلقوي بر ض
 

  ضریب اطمینان تغییردرصد  -4جدول 

  انواع حالت
  x جابجایی در جهت  z جابجایی در جهت

  میزز-وون  ترسکا  میزز-وون  ترسکا

تلرانس مثبت شعاع 

  )R=50mm( انحنا

7/7 % -  1/7 %-  7/8 % +  10 % +  

تلرانس منفی شعاع 

  )R=40mm( انحنا

7/9 % -  7/8 %-  5/6 % +  8 % +  

  + % 12  + % 7/8  - % 4/0  - % 61/1  تلرانس مثبت طول کلی

  + % 6  + % 5/6  - % 2  - % 6/3  تلرانس منفی طول کلی

  + % 22  + % 7/21  - % 2/5  - % 3/7  افزایش طول پخ سوراخ

  

  گیرينتیجه

در این مقاله، به بررسی و تحلیل تنش میله کششی محور جلوي خودروي 

ی یتاثیر مواردي نظیر جابجاتیبا به روش المان محدود پرداخته شده است. 

 اههاي مختلف بر تنشهندسی قسمت هايدر جهات مختلف، اثرات تلرانس

ها با تمام حالتکه در  شد. مشاهده اندگردیدهو ضریب اطمینان بررسی 

فاصله گرفتن ابعاد از حالت ایده آل موجب کاهش ، zاعمال بار در جهت 

فاصله گرفتن ابعاد از حالت ایده  xبا اعمال بار در جهت و  ،ضریب اطمینان

 شد. هاي شرکت خودرو ساز موجب افزایش ضریب اطمینان خواهدآل نقشه

، در xنسبت به  zتر بودن بارگذاري در راستاي در نتیجه به دلیل بحرانی

ناسب و کنترل م فاصله زیادي ایجاد گردد لآباید از حالت ایدهنفرآیند تولید 

  لحاظ شود.
  

    راجعم

[1] Moilnik, V., Gubeljak, N., and Predan, J., 2011. 
“Influence of presetting on fatigue lifetime of torsion 
bars”. Engineering Procedia, 10, pp. 213–218. 

[2] Chen, T., Shen, W., and Chen, p., 2006. “Analysis of 
Circular Torsion Bar with Circular Holes Using Null-
field Approach”. Tech Science Press, 12, pp. 109–119. 

[3] Marzbanrad, J., Yadollahi. A., 2012. “Fatigue Life of an 
Anti-Roll Bar of a Passenger Vehicle”. Int. J. of 
Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and 
Manufacturing Engineering, 6 (2), pp. 407-413. 

[4] Bayrakceken, H., Tasgetiren, S., Aslantas, K., 2006. 
“Fracture of an automobile anti-roll bar”. Engineering 
Failure Analysis 13, pp. 732–738. 

 1393رحمانی، امید.  .خاري گلپایگانی، امیرفخاري گلپایگانی، ایمان. ف ]5[

تحلیل تنش میل تعادل جلوي خودروي پراید تحت بارگذاري همفاز "

مهندسی  المللیبین همایش ساالنه دومینبیست و ، "و غیرهمفاز

 .، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایرانمکانیک ایران

 .1391تنشن، شرکت فنر سازي زر، گزارش تست ابعادي و عملکردي  ]6[

 .1391گزارش تست مواد، شرکت فوالد آلیاژي ایران،  ]7[


